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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Tampereen infra-alan innovaatiotoiminnan ja digitalisaation
kehittymistä Hiedanrannan aluekehityshankkeen yhteydessä. Tutkimuksessa selvitettiin miten
digitalisaatio Hiedanrannan kontekstissa ymmärretään, analysoitiin Hiedanrannan innovaatiotoiminnan
suhdetta Tampereen infra-alan paikalliseen innovaatioympäristöön ja tunnistettiin keskeisiä elementtejä,
jotka voivat edistää Hiedanrannan aluekehityshankkeen innovaatiotoiminnan kehitystä. Tutkimus liittyy
alueellisen innovaatiotoiminnan ilmiökenttään, ja se asemoituu osaksi aluetieteen tutkimusta.
Tutkimuskysymykset olivat: mitä digitalisaatio Hiedanrannan aluekehityshankkeessa tarkoittaa, mitä
tulkintoja Hiedanrannan toimijat liittävät innovaatiotoimintaan ja digitalisaatioon sekä miten Hiedanrannan
innovaatiotoiminta vaikuttaa infra-alan paikallisen innovaatioympäristön kehitykseen Tampereella.
Tutkimusaineisto
koostui
teemahaastatteluina
toteutetuista
tutkimushaastatteluista,
joiden
analysoinnissa yhdisteltiin aineisto- ja teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Teorian osalta tutkimus nojaa
evolutionäärisen innovaatiomaantieteen tutkimusperinteeseen ja sen pääkäsite on Jari Kolehmaisen
paikallisen
innovaatioympäristön
analyysimalli.
Lisäksi
Tutkimuksessa
hyödynnetään
innovaatioekosysteemi-käsitettä Hiedanrannan innovaatiotoiminnan tutkimisessa.
Tutkimuksen keskeinen löydös on, että erilaisten tulkintojen myötä kuva digitalisaatiosta
aluekehityshankkeen yhteydessä muodostuu moniulotteiseksi. Hiedanrannassa ilmenee kaksi osin
toisistaan poikkeavaa digitalisaatiota koskevaa tulkintalinjaa. Varsinkin laajassa tulkinnassa digitalisaatio
kietoutuu lähes erottamattomasti yhteen muun kehittämisen ja siihen liittyvien moninaisten tavoitteiden ja
arvopohjien kanssa. Tutkimuksen perusteella onkin hyvin vaikea eritellä infra-alan digitalisaatiota muusta
Hiedanrannan kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta erillisenä ilmiönä.
Hiedanrannan innovaatiotoiminnan ja infra-alan paikallisen innovaatioympäristön välisen suhteen
tarkastelu toi esiin, että Hiedanrannan aluekehitysohjelman yhteydessä toteutettu innovaatiotoiminta,
Hiedanrannan kehitysmyönteinen imago ja kunnianhimoiset kehitystavoitteet ovat vaikuttaneet jossain
määrin paikallisen innovaatioympäristön instituutioiden kehitykseen. Hiedanrannan innovaatiotoiminta on
lisännyt innovaatioympäristössään uutta luovia ja hyödyllisiä vuorovaikutusprosesseja, jotka inspiroivat
alueen muita toimijoita ja innovatiivisuutta. Tutkimus antaa viitteitä myös siitä, että Hiedanrannan
aluekehitysohjelma ainakin jossain määrin on jo nyt toiminut uutta yritys- ja liiketoimintaa synnyttävänä
dynamona ja uusia yrityksiä ja muita organisaatioita lähelleen houkuttelevana magneettina.
Tutkimuksessa esitetään, että laajaan ja näkyvään aluekehityshankkeeseen
liittyvä
innovaatiotoiminta voi olla hyvinkin merkityksellinen paikallisen infra-alan innovaatioympäristön kannalta,
jos innovaatioverkoston orkestrointi on johdonmukaista ja systemaattista, jos innovaatiotoiminnan
asemointi suhteessa paikalliseen innovaatioympäristöön on tarkoituksenmukainen ja jos
innovaatiotoiminnan pyörittämiseksi onnistutaan muodostamaan kumppanuusmalli, jonka myötä
keskeiset organisaatiot sitoutuvat edistämään innovaatioverkoston toimintaa sekä käytännössä että
rahoittamalla sitä.
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JOHDANTO

Yhteiskuntien toiminta nojautuu rakenteisiin, jotka voivat olla sosiaalisia, kulttuurisia tai
fyysisiä. Yhteiskuntien fyysisten rakenteiden kokonaisuuteen viitataan teknisen
infrastruktuurin käsitteellä. Tekninen infrastruktuuri käsittää kaikki yhteiskuntien toiminnot
mahdollistavat tekniset järjestelmät, kuten liikenneyhteydet, tietoliikenneyhteydet sekä
energian ja veden saanti (Heinonen, Kasanen & Walls 2002, 19).
Yhdyskuntien perusinfrastruktuurin järjestäminen on yksi julkisen vallan keskeisistä
tehtävistä Suomessa ja monissa muissa maissa. Teknistä perusinfrastruktuuria suunnittelevat,
rakentavat ja ylläpitävät julkiset ja yksityiset toimijat, joita ovat valtion- ja kuntien
viranomaiset, julkiset osakeyhtiöt ja liikelaitokset, yksityiset kiinteistönomistajat,
suunnitteluun, konsultointiin ja infrastruktuurin rakentamiseen keskittyvät yritykset sekä alan
kehitystä edistävät tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Yhdessä nämä toimijat muodostavat
infrarakentamisen toimialan, joka on arkipuheessa lyhentynyt muotoon infra-ala. (Vainio &
Nippala 2013)
Infra-alan tuottavuus Suomessa on viime vuosikymmeninä polkenut paikallaan ja se on
jäänyt kehityksessä jälkeen muista toimialoista (Tilastokeskus 2020). Alan toimijat ovat
havahtuneet tilanteeseen ja erilaisia kiinteistö- rakentamis- ja infra-alojen tuottavuuden
parantamiseen tähtääviä ohjelmia ja hankkeita on viime vuosina käynnistetty julkisen
sektorin toimesta ja alan toimijoiden yhteistyönä. Erityisesti digitalisaatiosta on odotettu
merkittävää sysäystä alan tuottavuuskehitykseen (Vaismaa, Örmä, Wallander, Koskinen,
Junnonen & Saari 2020, 13). Muiden toimialojen kehitys viittaa siihen, että myös infra-alan
tuottavuutta voidaan vahvistaa ICT-teknologian ja digitalisaation avulla (Työ- ja
elinkeinoministeriö 2013). Jo vuonna 2005 valtioneuvoston asettama infrafoorumi käynnisti
Infra 2010 –kehitysohjelman, jonka kannustimena oli alan alhainen tuottavuus ja ITteknologian uudet mahdollisuudet. Ohjelma oli jatkoa Tekesin Infra – Rakentaminen ja
palvelut 2001-2005 –ohjelmalle. Kehitystyötä jatkettiin vuosina 2010-2014 Liikenneviraston
vetämässä InfraTeema-tutkimushankkeessa (Liikennevirasto 2015).
Syksyllä 2020 infra-alan keskeiset suomalaiset toimijat käynnistivät Tampereen yliopiston
Tutkimuskeskus Terran vetämän ProDigial-tutkimusohjelman, jonka tavoitteena on parantaa
infra-alan tuottavuutta digitalisaatiota hyödyntämällä. Digitalisaation hyödyntämisellä
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tarkoitetaan organisaatioiden kykyä omaksua ja ottaa käyttöön uutta digitaalista teknologiaa,
jonka avulla voidaan parantaa organisaation toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista
suorituskykyä (Gartner, Inc. 2020). Laajemmin ymmärrettynä kyse on innovatiivisuudesta.
Kaupungeissa infra-rakentaminen on osa kaupunkien maankäytön kokonaisuutta, jonka
tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvälle asuin ja elinympäristölle ja kaupungin eri
toiminnoille (Heinonen ym. 2002, 18). Varsinkin laajempien yhtenäisten
kaupunkikehityskohteiden kehitystä pyritään erityisesti suurissa kaupungeissa tyypillisesti
suunnittelemaan, edistämään ja koordinoimaan kokonaisuutena (Ks. Turun kaupunki 2021,
Tampereen kaupunki 2021). Hiedanrannan aluekehityshanke Tampereella on hyvä esimerkki
tällaisesta kokonaisuudesta. Hiedanrannan aluekehityshanke eroaa monista
kaupunkikehityshankkeista laajuutensa, mutta myös tavoitteidensa osalta. Tavanomaisten
asunto- ja työpaikkarakentamista koskevien tavoitteiden rinnalla Hiedanrannassa on asetettu
kunnianhimoisia tavoitteita liittyen kaupunginosan kestävyyteen ja älykkyyteen (Tampereen
kaupunki 2019a). Tavoitteena on edistää innovaatio- ja yritysekosysteemien rakentumista
Hiedanrannan kaupunkikehityksen ympärille. Hiedanrantaa kuvataankin kehittämisen
alustana, joka palvelee ennen kaikkea älykkyyden, kestävyyden ja kiertotalouden hankkeita ja
kokeiluja (emt.).
Tutkimukseni liittyy alueellisen innovaatiotoiminnan ilmiökenttään, ja se asemoituu osaksi
aluetieteen tutkimusta. Lisäksi tutkimuksessa nojaudutaan innovaatiotutkimuksen
perinteeseen ja erityisesti innovaatioekosysteemien tutkimukseen. Innovaatiot ja
innovaatiotoiminta ovat jo useamman vuosikymmenen ajan olleet aluetutkimuksen
kiinnostuksen kohteena ja innovaatioiden ja tilan välistä suhdetta onkin aluetieteen piirissä
tutkittu laajasti (Kolehmainen 2016, 46-82). Kiinnostuksen kohteena on ollut erityisesti se,
millaiset tekijät organisaatioiden toimintaympäristössä vaikuttavat niiden innovatiivisuuteen
ja millaisia alueellisia jäsentyviä rakenteita, instituutioita ja toimintamalleja näiden
toimintaympäristötekijöiden varaan rakentuu.
Innovaatiojärjestelmien ja –ympäristöjen tutkimuksessa tutkimuskohteiksi ovat monesti
valikoituneet joko ICT-ala tai ns. KIBS-alat (Knowledge Intensive Business Services), joilla
on nähty olevan merkittävä vaikutus uuden taloudellisen kasvun ja alueiden kilpailukyvyn
rakentumisessa (mm. Kolehmainen 2005a, 2006). Rakennus- tai infra-alojen
innovaatioympäristöihin liittyvää tutkimusta ei sen sijaan ole juurikaan tehty, mikä tekee
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aiheesta tieteellisesti kiinnostavan. Infra- ja rakentamisalan innovaatioita ja digitalisaatiota
koskeva aiempi tutkimus nojautuu rakentamis- ja infra-alojen tuotantotalouden tai
teknologian tutkimusperinteeseen (Ks. Lahdenperä 2007, Joensuu, Norvasuo & Edelman
2020, Lavikka, Kallio, Casey & Airaksinen 2018, Vesa 2014) ja innovaatioita tarkastellaan
tyypillisesti organisaatio- tai hanketason ilmiönä ja johtamiskysymyksinä. Alueellisen
innovaatiotoiminnan näkökulmasta tehtyä infra-alaa koskevaa tutkimusta ei Suomessa
kuitenkaan ole tehty.
Tutkimuksellani on myös toimintapoliittinen ulottuvuus. Tarkoituksena on tuottaa uutta ja
hyödynnettävissä olevaa tietoa infra-alan paikallisten innovaatioympäristöjen edistämiseen
käytännössä, erityisesti digitalisaatio- ja tuottavuuskehityksen näkökulmasta. Tutkimus on
osa toimialan yhteistä ProDigial-tutkimusohjelmaa, jossa tavoitteena on vahvistaa infra-alan
tuottavuutta digitalisaation keinoin. Pyrin tutkimuksellani tunnistamaan Hiedanrannan ja
Tampereen case-esimerkistä sellaisia toimintatapoja ja –malleja, joita voitaisiin soveltaa ja
kehittää eteenpäin myös muissa kaupungeissa ProDigial-tutkimusohjelman yhteydessä.
Oma asemoitumiseni tutkittavaan ilmiöön on kahtalainen. Työskentelen päätyönäni
kehittämistehtävissä Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella, joka on yksi
ProDigial-tutkimusohjelmaan osallistuvista organisaatioista. Tässä roolissa edustan yhtä
paikallisessa innovaatioympäristössä toimivaa organisaatiota ja osallistun
innovaatioympäristöön myös yksilönä. Toisaalta lähestyn aihepiiriä opinnäytetyötä tekevänä
tutkijana. Läheinen työn kautta muodostunut suhde tutkittavaan ilmiöön on tutkimuksen
kannalta etu huomioiden kuitenkin myös näkökulmarajoitteet, joita työskentely läheisesti
tutkittavan ilmiön parissa on voinut tuoda mukanaan.

1.1

Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Tutkin pro-gradu-tutkielmassani Tampereen infra-alan innovaatiotoiminnan ja digitalisaation
kehittymistä Hiedanrannan aluekehityshankkeen yhteydessä. Kiinnostukseni kohteena on
Hiedanrannan kaupunginosan kehittämisen ympärille muotoutuvan innovaatiotoiminnan
merkitys infra-alan paikallisen innovaatioympäristön kehittymiseen eli innovaatioiden
syntyyn ja leviämiseen sekä digitalisaation etenemiseen Tampereen infra-alalla.
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Tutkimuskohteeni on merkittävään aluekehityshankkeeseen liittyvä innovaatiotoiminta, jota
tarkastelen Hiedanrannan aluekehityshankkeen yhteydessä. Selvitän tutkimuksessani mitä
digitalisaatio Hiedanrannan kontekstissa tarkoittaa kartoittamalla Hiedanrannan toimijoiden
innovaatiotoimintaan ja digitalisaatioon liittämiä tulkintoja. Lisäksi tarkastelen Hiedanrannan
innovaatiotoiminnan suhdetta Tampereen infra-alan paikalliseen innovaatioympäristöön ja
pyrin tunnistamaan tutkimuskirjallisuutta ja aineistoa hyödyntäen keskeisiä elementtejä, jotka
voivat edistää Hiedanrannan aluekehityshankkeen innovaatiotoiminnan menestystä.
Tavoitteena tutkimuksessani on lisätä ymmärrystä aluekehityshankkeen ja infra-alan
innovaatioympäristön välisestä suhteesta ja tunnistaa Hiedanrannan innovaatiotoiminnasta
yleistettävissä olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat myönteisesti infra-alan digitalisaation
etenemiseen.
Tutkimustani ohjaavat tutkimuskysymykset ovat:
1. Mitä digitalisaatio Hiedanrannan aluekehityshankkeessa tarkoittaa, mitä tulkintoja
Hiedanrannan toimijat liittävät innovaatiotoimintaan ja digitalisaatioon?
2. Miten Hiedanrannan innovaatiotoiminta vaikuttaa infra-alan paikallisen
innovaatioympäristön kehitykseen Tampereella?
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2

PAIKALLISET INNOVAATIOYMPÄRISTÖT JA EKOYSTEEMIT
ALUEELLISEN INNOVAATIOTUTKIMUKSEN KENTÄLLÄ

Tutkimukseni liittyy alueellisen innovaatiotoiminnan ilmiökenttään, ja se asemoituu osaksi
aluetieteen tutkimusta. Lisäksi tutkimuksessa nojaudutaan innovaatioekosysteemien
käsitteeseen, jota on teoretisoitu erityisesti talous- ja johtamistieteitä edustavassa
tutkimuksessa. Pyrin tutkimuksessani rakentamaan yhteyksiä alueellisen
innovaatiotutkimuksen lähestymistavan ja talous- ja johtamistieteellisen
ekosysteemitutkimuksen välille.
Alueellisen innovaatiotutkimuksen kiinnostuksen kohteena on ollut erityisesti se, millaiset
tekijät organisaatioiden toimintaympäristössä vaikuttavat niiden innovatiivisuuteen ja
millaisia alueellisia jäsentyviä rakenteita, instituutioita ja toimintamalleja näiden
toimintaympäristötekijöiden varaan rakentuu. Keskeisiä alueellisen innovaatiotoiminnan
tutkimuksen käsitteitä ovat alueelliset ja paikalliset innovaatiojärjestelmät ja -ympäristöt sekä
muut ns. TIM-käsiteperheeseen (Territorial Innovation Models) kuuluvat käsitteet (Muolaert
& Sekia 2003). Myös Jari Kolehmaisen (2016) väitöstutkimuksessaan esittelemä paikallisen
innovaatioympäristön analyysimalli nojaa tähän tutkimusperinteeseen. Analyysimallia voi
Kolehmaisen mukaan käyttää sekä empiirisessä tutkimuksessa analyysivälineenä että
apuvälineenä esimerkiksi kehittämispoliittisten toimien tunnistamisessa ja muotoilussa.
2.1

Innovaatio aluetieteellisenä ilmiönä

Innovaatio voidaan yksinkertaisimmillaan määritellä uudeksi ideaksi, joka toimii. Hieman
tarkemman määritelmän mukaan, innovaatio on uudistus, joka tuottaa kilpailullista tai
yhteiskunnallista lisäarvoa liittyen tyypillisesti palveluihin, tuotteisiin tai muuhun toimintaan.
(mm. Sotarauta ym. 2011, 14). Käsitteenä innovaatio on alkujaan syntynyt käsitteellistämään
teknologista muutosta, jonka on nähty muodostuvan kolmesta vaiheesta. Nämä vaiheet ovat
keksintö, innovaatio ja leviäminen. Keksinnöt liittyvät uuden tiedon tuottamiseen, innovaatiot
tiedon soveltamiseen ja leviäminen vaiheeseen, jossa ideat viedään käytäntöön. Monissa
organisaatioissa varsinaista keksintöä tärkeämpää on innovaatiopotentiaalin tunnistaminen ja
soveltaminen omassa organisaatiossa. (Sotarauta ym. 2011, 14)
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Innovaatioita voidaan tyypitellä sen mukaan, onko kyse aiempaan verrattuna suuren ja
radikaalin muutoksen aikaan saavasta innovaatiosta vai olemassa olevaa palvelua, tuotetta tai
prosessia vähittäin ja pienin askelin parantavasta, eli inkrementaalisesta innovaatiosta.
Vähittäisen ja hienosäätävän innovaatiotoiminnan voi nähdä olevan luonteenomaista
sellaisille organisaatioille, joiden toiminta on säädeltyä ja vakiintunutta (emt). Kuntien ja
valtionhallinnon organisaatiot kuuluvat tyypillisesti tähän luokkaan. Innovaatioita voidaan
jaotella myös uudistettavana olevan kohteen mukaisesti tuote-, palvelu-, prosessi- tai
organisatorisiksi innovaatioiksi. Hartley (2006) täydentää listaa hallinnollisilla, retorisilla ja
asemointi-innovaatioilla. Innovaatioita voidaan tyypitellä myös sen mukaan, onko kyse
teknologisista vai sosiaalisista innovaatioista. Hämäläinen ja Heiskala (2004, 10)
määrittelevät sosiaaliset innovaatiot sääntelyyn, politiikkaan ja organisaatiorakenteisiin
liittyviksi uudistuksiksi, jotka vaikuttavat myönteisesti yhteiskunnan suorituskykyyn, toisin
sanoen tuottavat yhteiskunnallista lisäarvoa.
Käytännössä innovaatiotyyppien välinen raja on usein epäselvä ja innovaation syntyminen
edellyttää erilaisia uudistuksia. Innovaatio ei ole synonyymi keksinnölle vaan olennaista on
uuden asian hyödyntäminen ja sen tuottama lisäarvo. Se mitä tapahtuu ennen kuin uusi
keksintö voi synnyttää lisäarvoa asiakkaalle tai yhteiskunnalle on merkittävä osa
innovaatioprosessia. Esimerkiksi uuden tuotteen synnyttäminen ja kaupallinen
hyödyntäminen voi edellyttää joko radikaaleja tai inkrementaaleja uudistuksia myös
esimerkiksi valmistus- ja markkinointiprosesseihin. Innovaation syntyminen on siis
monivaiheinen tapahtumaketju, johon sisältyy uuden tiedon tuottamisen, tiedon soveltamisen
ja syntyneen sovelluksen levittämisen ja käyttöön ottamisen osaprosessit.
Organisaatioon sitoutunut osaaminen sekä toiminta- ja johtamiskulttuuri vaikuttavat yrityksen
innovatiivisuuteen, eli siihen, kuinka hyvin uusia ideoita ja tieteen ja teknologian
mahdollistamia uudistuksia pystytään organisaatiossa omaksumaan ja ottamaan käyttöön.
Näiden organisaation sisäisten ominaisuuksien lisäksi innovatiivisuuteen vaikuttavat
kuitenkin myös ulkoisen toimintaympäristön ja yhteistyöverkostojen ominaisuudet, jotka
voivat joko edistää tai heikentää organisaation innovatiivisuutta. Innovaatioita koskeva
aluetieteellinen tutkimus on kiinnostunut erityisesti organisaatioiden innovaatiotoiminnan ja
niiden sijaintialueen välisestä suhteesta.
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Alueellista innovaatiotoimintaa koskeva tutkimus on tuottanut joukon käsitteitä, joita on
englanninkielisessä kirjallisuudessa alettu kutsumaan TIM-perheeksi (Territorial Innovation
Models). Suomen kielellä voidaan puhua alueellisista innovaatiomalleista. Moulaert ja Sekia
(2003, 295) sisällyttävät TIM-perheeseen käsitteitä, kuten klusterit, uudet tuotannolliset tilat
ja alueet, innovatiiviset miljööt, oppivat alueet sekä alueelliset innovaatiojärjestelmät.
Alueelliset innovaatiomallit kuuluvat aluetieteen evolutionääriseen tutkimussuuntaukseen,
joka nojaa evolutionääriseen taloustieteeseen ja sen klassikkoteoksiin, keskeisimpinä
taloudellisten toimintojen kasaantumista, eli agglomeraatiota koskevat teoriat (esim. Marshall
1890/1925; Weber 1909/1929; Jacobs 1969), sekä Joseph Schumpeterin talouden
uudistumista koskevat tutkimukset (esim. Schumpeter 1934; 1939).
Tutkimukseni kannalta keskeinen teoreettinen alueellista innovaatiotoimintaa kuvaava käsite
on Jari Kolehmaisen kehittelemä paikallisen innovaatioympäristön analyysimalli
(Kolehmainen 2016). Rikastan innovaatioympäristön analyysimallia innovaatioekosysteemin
käsitteellä, joka on viime vuosina noussut yhdeksi keskeiseksi osaamis- ja
innovaatioperustaisen kehittämistyön käsitteeksi. Kuvaan alkuun lyhyesti myös
innovaatiojärjestelmä-ajattelua joka on vahvasti inspiroinut paikallisen innovaatioympäristön
analyysimallin kehittämistä.
2.2

Innovaatiojärjestelmät

Innovaatiojärjestelmä on käsitteellinen viitekehys, joka mahdollistaa innovaatioprosessien,
niihin liittyvien toimijoiden ja innovaatioiden muodostumiseen liittyvien funktioiden
jäsentämistä systeemisellä ja kokonaisvaltaisella tavalla. Bengt Åke Lundvallin (1992, 2)
määritelmässä innovaatiojärjestelmän keskiössä ovat osatekijät, jotka ovat keskeisiä uuden
tiedon tuottamiseen, käyttöön ja levittämiseen liittyvissä vuorovaikutusprosesseissa ja että
(kansallinen) järjestelmä sisältää ne osatekijät, jotka joko sijaitsevat tai joiden juuret ovat
alueen sisäpuolella. Lundvall on tutkinut erityisesti kansallisia järjestelmiä, mutta käsite
soveltuu myös alueellisten innovaatiojärjestelmien (Braczyk ym. 1998) tai sektoraalisten
järjestelmien (Malerba 2002) tarkasteluun.
Innovaatioiden syntymistä tukevan järjestelmän merkitystä korostava näkökulma pohjautuu
ajatukseen, jonka mukaan tieto on nykyisten talousjärjestelmien tärkein tuotannontekijä ja
oppiminen on niiden tärkein prosessi. Lundvall (1992, 9) esittää, että tärkeimpiä oppimisen
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muotoja tulee lähtökohtaisesti pitää vuorovaikutteisina prosesseina, joille taloudellinen
rakenne ja olevat instituutiot muodostavat kehyksen. Innovaatiojärjestelmien tutkiminen
onkin pitkälti instituutioiden evoluutioon ja niiden kehitysprosesseihin kohdistuvaa
tutkimusta.
2.3

Paikallinen innovaatioympäristö

Innovaatioympäristöajattelun peruslähtökohta on se, että yritykset ja muut organisaatiot eivät
harjoita innovaatiotoimintaansa tyhjiössä, vaan ne ovat monin tavoin juurtuneita omaan
toimintaympäristöönsä. Kolehmainen (2016, 29) kuvaa paikallisen innovaatioympäristön
eroavaisuuksia muihin TIM-perheen käsitteisiin näin: ”Paikallisen innovaatioympäristön
käsite kiinnittää huomiota hieman erilaisiin asioihin innovaatiotoiminnan alueellisessa
dynamiikassa kuin alueellisen innovaatiojärjestelmän käsite. Se korostaa mm. yksilöiden
asemaa innovaatiotoiminnassa sekä innovaatiotoiminnan uppoutuneisuutta yhtäältä
yleisempään kaupunki- ja aluetaloudelliseen dynamiikkaan ja toisaalta ylipaikallisiin, jopa
globaalilla tasolla hahmottuviin taloudellisiin ja sosiaalisiin konstellaatioihin.”
Paikallisen innovaatioympäristön analyysimalli pyrkii yhdistelemään aiemmin luotujen
alueellisten innovaatiomallien ominaisuuksia ja muodostamaan niihin tukeutuen aiempaa
kokonaisvaltaisemman kokonaisuuden. Analyysimallissa pyritään normatiiviseen
neutraaliuteen sekä innovaatiotoiminnan rakenteellisten, organisatoristen ja yksilötekijöiden
yhdistämiseen. Lisäksi malli pyrkii tunnistamaan innovaatiotoiminnan tilallisen
kerroksellisuuden ja siinä korostuu yksittäisten toimijoiden näkökulma (Kolehmainen 2016,
78). Käytännön kehittämistyölle innovaatioympäristöjen tutkimus pyrkii tarjoamaan
työvälineitä, jotka lisäävät ymmärrystä paikallisten ja alueellisten tekijöiden merkityksestä ja
innovaatiotoiminnan spatiaalisesta dynamiikasta (emt. 29).
Toisena lähtökohtana Kolehmainen nostaa esiin sen, että innovaatioympäristöön kuuluvia
yrityksiä ja muita organisaatioita sitovat yhteen jotkin taloudelliset tai toiminnalliset intressit
ja prosessit. Kolehmaisen (emt. 488) mukaan erilaisin kehittämistoimin on mahdollista saada
eri toimijat havaitsemaan taloudellisia ja toiminnallisia tekijöitä, jotka sitovat toimijoita
yhteen sekä hyödyntämään niitä ja jopa rakentamaan niitä yhdessä. Tällainen informaatioohjaukseen ja fasilitointiin pohjautuva kehittämistapa voi olla tärkeä osa paikallisen ja
kansallisen innovaatiopolitiikan kokonaisuudessa.
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Analyysimallissa (Kolehmainen 2005b, 39-45) paikalliset innovaatioympäristöt muodostuvat
kolmesta tasosta, jotka ovat rakenne- ja instituutiotaso, organisaatiotaso sekä yksilötaso.
Rakenne- ja instituutiotason perusta on niissä organisaatioissa, jotka kuuluvat paikallisen
innovaatioympäristön ytimenä olevaan toimialakeskittymään tai muulla tavoin taloudellisesti
tai toiminnallisesti toisiinsa kytkeytyvien organisaatioiden joukkoon. Rakenne viittaa
erityisesti yritysrakenteeseen, instituutiot taas julkisten ja kolmannen sektorin
organisaatioiden muodostamaan kokonaisuuteen, jota kutsutaan myös institutionaaliseksi
innovaatiojärjestelmäksi. Organisaatiotaso on paikalliseen innovaatioympäristöön kuuluvien
toimijoiden omien, suoraan innovaatiotoimintaan liittyvien markkina- ja verkostosuhteiden
tihentymä. Yksilötasolla taas huomio kiinnitetään nimensä mukaisesti paikallisessa
innovaatioympäristössä toimivissa organisaatioissa työskenteleviin yksilöihin ja yksilöiden
välisiin sidoksiin, joka muodostaa oman kerroksensa paikallisen innovaatioympäristön
moninaisessa vuorovaikutusverkostossa.
Innovaatioympäristöjen eri tasot ovat monella tavalla kietoutuneet yhteen. Kokonaisuutena
paikallinen innovaatioympäristö hahmottuukin erilaisten organisatoristen ja yksilötasoisten
sidosten rihmastoksi, jolla on paikallisia ja ylipaikallisia ulottuvuuksia. Paikallisen
innovaatioympäristön eri tasot vaikuttavat toisiinsa seuraavasti. Rakenne- ja instituutiotason
muodostavat yrityskeskittymä ja institutionaalinen innovaatiojärjestelmä luovat edellytyksiä
paikallisten innovaatiomarkkinoiden ja -verkostojen synnylle (organisaatiotaso) sekä
työmarkkinoiden synnylle ja yksilöiden väliselle verkostoitumiselle (yksilötaso). Vastaavasti
organisaatiotason innovaatiomarkkinat ja –verkostot voivat vahvistaa yritysrakennetta tai
instituutionaalista innovaatiojärjestelmää uusin yhteistyömuodoin. Myös
innovaatioympäristön yksilötasolle kuuluvat henkilöjen väliset paikalliset sidokset voivat
johtaa paikallisten yhteistyöverkostojen täydentymiseen rakenne- ja instituutiotasolla sekä
uusiin markkina- ja verkostosuhteisiin organisaatiotasolla. Kolehmainen (2016, 451-455)
Paikallisen innovaatioympäristön tutkimuksessa lähtökohtana on se, että huomio kiinnittyy
johonkin erityiseen toimialaan tai muutoin tunnistettavaan taloudellisen toiminnan lohkoon.
Yleensä kysymys on tietyn toimialan tai toimialajoukon ympärille kehkeytyneestä
yrityskeskittymästä, johon kuuluvia yrityksiä sitovat yhteen esimerkiksi kuuluminen samaan
arvoketjuun tai -verkkoon, yhteinen potentiaalinen asiakaskunta tai yhteiset tuotantopanos- ja
työmarkkinat. Paikallisuuden määrittely ei aina ole ongelmatonta. Tyypillisesti luonteva
aluerajaus määrittyy toiminnallisen kaupunkiseudun mukaan. (Kolehmainen 2016, 472-474)
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Rakennusalaa luonnehtii voimakas verkottuneisuus ja keskinäisriippuvaisuus. Alan
arvonmuodostus ja myös tuottavuus syntyvät monimutkaisissa ketjuissa, joihin sisältyy
suunnittelua, rakentamista ja rakennustuotteiden valmistusta (Vaismaa ym. 2020). Alan
verkottuneesta luonteesta seuraa, että myös digitalisaatiokehitys on suurelta eri toimijoiden
yhteistyön ja yhteiskehittämisen varassa. Näiden syiden vuoksi paikallisen
innovaatioympäristön analyysimalli sopii hyvin alan digitalisaatiokehityksen tutkimiseen.
Tampereella luonteva aluerajaus innovaatioympäristön tutkimukseen on Tampereen
kaupunkiseutu, joka muodostaa väljästi määriteltynä myös infra-alan paikalliset markkinat.
Tutkimukseni fokuksessa ei kuitenkaan ole Tampereen infra-alan innovaatioympäristö
kokonaisuudessaan vaan tavoitteena on pyrkiä lisäämään ymmärrystä siitä, miten
Hiedanrannan kaupunginosan kehittämisen ympärille jäsentyvä innovaatiotoiminta vaikuttaa
infra-alan laajempaan innovaatioympäristöön ja sitä kautta koko paikallisen infra-alan
digitalisaatioon. Tutkimukseni kannalta erityisesti paikallisen innovaatioympäristön rakenneja instituutiotaso on kiinnostava. Kolehmaisen (2016, 41) mukaan rakenne- ja
instituutiotasolla huomio tulee kiinnittää muun muassa yritysten ja yritystoimipaikkojen
määrään ja laatuun, koulutus-, tiede- ja teknologiaperustaan, yrityspalveluiden saatavuuteen
sekä paikallisten viranomaisten rooliin. Erityisesti yliopistojen korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten merkitys korostuu institutionaalisina toimijoina. Kolehmainen ym. (2003,
16) esittävät, että ”yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat toimia
sijaintialueellaan ankkureina, dynamoina ja magneetteina.” Ankkuriroolissa nämä
organisaatiot ikään kuin ankkuroivat alueen yrityksiä tiiviisti sijaintialueeseensa, koska
yritykset hyötyvät ankkuriorganisaation toteuttamista tutkimus-, koulutus- ja
konsultointihankkeista. Dynamoroolissa ne edistävät uuden yritystoiminnan syntyä alueelle
koulutuksen ja tutkimuksen myötä. Magneettirooli taas viittaa näiden organisaatioiden
vetovoimaan uusien yritysten ja muiden organisaatioiden kannalta. Tutkimukseni kannalta
kiinnostava kysymys on, voisiko myös julkisvetoinen aluekehityshanke tai siihen kytkeytyvä
innovaatiotoiminta toimia tällaisena ankkurina, dynamona tai magneettina infra-alan
innovaatioympäristössä.
Organisaatioiden lisäksi innovaatioympäristön instituutiot voivat olla myös esimerkiksi
paikallisesti jaettuja yhteisiä pelisääntöjä tai kulttuurisesti muodostuneita ajatusmalleja.
Institutionaalisella tiheydellä (Amin ja Thrift 1994, 14-15) tarkoitetaan olosuhteita, joissa
joukko organisaatioita toimii yhteistyössä yhteisiä tavoitteita tavoitellen ja joissa tätä
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yhteistoimintaa ohjaavat jaetut normit ja arvot. Alueen instituutioiden uusiutuminen ja
joustavuus, paikallisten toimijoiden välinen luottamus ja vastavuoroisuus, yhteinen tietopohja
ja näiden myötä koko alueen innovaatiokapasiteetti hyötyvät korkeasta institutionaalisesta
tiheydestä (Kolehmainen 2016, 41).
2.4

Innovaatioekosysteemi

Ekosysteemin käsite on noussut viime vuosina yhdeksi keskeiseksi osaamis- ja
innovaatioperustaisen kehittämistyön käsitteeksi. James F. Moore lanseerasi ekosysteemikäsitteen talous- ja johtamistieteissä vuonna 1993 kuvaamaan yritysten muodostamia
yhteistyörakenteita (Moore 1993; 1996). Tämän jälkeen melko väljästi määritellyn käsitteen
käyttö on levinnyt nopeasti moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ekosysteemiajattelussa
yritysten väliset verkostot nähdään analogisina luonnossa esiintyville ekosysteemeille, jossa
yksilöiden hyvinvointi on hyvin voimakkaasti riippuvainen koko ekosysteemin
hyvinvoinnista. Ekosysteemi-metaforan houkuttelevuus perustuu siihen, että se kuvaa
intuitiivisesti organisaatioiden välistä keskinäisriippuvuutta, vuorovaikutusta, joustavaa
oppimista ja itsekorjautuvuutta. Lisäksi se tarjoaa tuoreen tavan tarkastella yritysten
yhteisevoluutiota ja yhteistä arvonluontia. (Ks. mm. Laasonen ym. 2019, Adner & Kapoor,
2010). Johtamistieteiden näkökulmasta ekosysteemitarkastelun käänteentekevä huomio on
ollut se, että perinteiset, yritysten sisäisiin kilpailukykytekijöihin keskittyvät strategiamallit
epäonnistuvat vastaamaan muuttuvan talouden dynamiikkaan, koska niissä kiinnitetään
huomiota yrityksen omiin kyvykkyyksiin ja liiketoimintamalleihin huomioimatta yrityksen ja
sen ulkopuolisen toimintaympäristön – ekosysteemin välistä suhdetta (Iansiti & Levien 2004,
78). Iansiti ja Levien esittävätkin, että yritysten välinen kilpailu on jäämässä taka-alalle, kun
jatkossa kilpailu käydään ekosysteemien välillä.
2.4.1 Ekosysteemitutkimuksen tutkimushaarat
Ekosysteemitutkimus jakaa samat talousteoreettiset juuret, jotka ovat myös alueellisen
innovaatiotutkimuksen taustalla. Oksanen ja Hautamäki (2015, 25) kiinnittävät
ekosysteemitutkimuksen muun muassa Michael Porterin klusteriajatteluun (Porter 1998) sekä
triple helix -lähestymistapaan (Etzkowitz & Leydesdorff 1997). Ekosysteemitutkimus ei
kuitenkaan muodosta yhdenmukaista ja eheää teoreettista kokonaisuutta, vaan
tutkimuskirjallisuudessa ekosysteemeille on annettu jonkin verran toisistaan eroavia
määritelmiä. Scaringella ja Radzivon (2018) määrittelivät ekosysteemejä koskevassa
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kirjallisuuskatsauksessaan neljä tutkimushaaraa, joissa ekosysteemikäsitteelle annetaan
toisistaan poikkeavia tulkintoja ja merkityksiä. Liiketoimintaekosysteemi (Business
Ecosystem) pohjautuu selkeimmin Mooren alkuperäiseen ajatukseen, jossa huomio keskittyy
lähellä toisiaan sijaitsevien yritysten väliseen vuorovaikutukseen ja isojen yritysten rooliin
ekosysteemien orkestroijina. Maantieteellisessä mielessä liiketoimintaekosysteemit ovat
tyypillisesti paikallisia. Innovaatioekosysteemissä huomio kiinnittyy virtuaaliseen tilaan:
maantieteellisen läheisyyden ohella myös kognitiivinen läheisyys on keskeistä.
Liiketoimintaekosysteemien tavoin myös innovaatioekosysteemien keskiössä on tyypillisesti
yksi tai useampi yritys, jolla on ekosysteemiä koordinoiva tai hallinnoiva rooli.
Yrittäjyysekosysteemissä (Entrepreneurial Ecosystem) huomio kiinnittyy erityisesti yrittäjiin,
pääomasijoittajiin ja julkisen vallan rooliin yrittäjyydelle otollisten olosuhteiden ja startupkulttuurin luomisessa. Maantieteellisesti yrittäjyysekosysteemit rajautuvat kansallisten
rajojen mukaan. Tietoekosysteemeissä (Knowledge Ecosystem) huomioidaan muita
tutkimushaaroja vahvemmin julkisen tietotuotannon ja erityisesti yliopistojen ja
korkeakoulujen merkitys ja rooli ekosysteemin innovaatioprosessissa, jossa toimijoiden
välinen maantieteellinen läheisyys korostuu. Tietoekosysteemi-tutkimushaara onkin
ekosysteemiä koskevista tutkimushaaroista ajatuksellisesti lähimpänä alueellisen
innovaatiotutkimuksen lähestymistapaa. (Ks. Scaringella & Radzivon 2018)
Scaringellan ja Radzivonin ekosysteemitutkimuksen tutkimushaarojen tyypittely on
hyödyllinen, joskaan ei yleisesti vakiintunut tapa eritellä ekosysteemitutkimuksen eri
nyansseja. Haasteellisuutta lisää se, että eri ekosysteemi-käsitteitä käytetään tutkimuksessa
myös ristiin. Esimerkiksi innovaatioekosysteemi –käsitettä käytetään Scaringellan ja
Radzivonin mukaan myös liiketoimintaekosysteemeistä puhuttaessa. Vastaavasti esimerkiksi
suomalaiseen aluekehittämistyöhön viime vuosina vaikuttanut Oksasen ja Hautamäen (2015)
ekosysteemitutkimus osuisi Scaringellan ja Radzivonin luokittelussa parhaiten
tietoekosysteemien tutkimushaaraan, vaikka tutkijat itse käyttävät innovaatioekosysteemin
käsitettä.
2.4.2 Ekosysteemikeskustelun kritiikki
Suhtautuminen nopeasti muodikkaaksi nousseeseen ekosysteemikeskusteluun on alueellisen
innovaatiotutkimuksen piirissä ollut osin varautunutta (Ks. Kolehmainen 2013, Sotarauta
Heinonen, Sorvisto & Kolehmainen 2016). Keskeisenä ekosysteemikeskusteluun
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kohdistuvan kritiikin kohteena on ollut se, että innovaatiopoliittisessa keskustelussa
innovaatioekosysteemin käsitettä on käytetty epämääräisesti eikä ekosysteemikäsitettä ole
määritelty selkeästi (Sotarauta ym. 2016, 10). Kritiikin taustalta voidaan tunnistaa myös se,
että yhteisistä teoreettisista juurista huolimatta ekosysteemiajattelussa on jossain määrin
sivuutettu alueellisen innovaatiotutkimuksen parissa vuosien aikana rakentunut tieteellinen ja
käsitteellinen perusta. Tämä johtunee siitä, että ekosysteemien tutkimusta on pääosin tehty
talous- ja johtamistieteiden näkökulmasta, alueellisen innovaatiotutkimuksen edustaessa tästä
erillisen tutkimussuuntauksen. Ekosysteemi-lähestymistapaa on kuitenkin joissain
tutkimuksissa myös tarjottu vaihtoehtona aiemmalle klustereihin, innovaatiojärjestelmiin ja
muihin TIM-perheen käsitteisin nojaavalle alueelliselle näkökulmalle. Muun muassa Oksasen
ja Hautamäen (2015, 24) mukaan tarve innovaatioekosysteemien käsitteellistämiselle on
noussut jatkuvasti muuttuvasta globaalista kilpailuympäristöstä, johon klustereihin ja
innovaatiojärjestelmiin pohjautuvat tulkinnat eivät enää pysty vastaamaan.
Tuotantorakenteiden muuttuminen valmistuksesta palveluihin sekä aaltoina edistyvä sosiotekninen kehitys muovaavat jatkuvasti valtioiden, alueiden ja kaupunkien
innovaatiomaisemaa (emt.). Innovaatioekosysteemien käsitteellistäminen on syntynyt
vastauksena tämän muutoksen hallintaan. Kolehmainen (2016, 29) jakaa Oksasen ja
Hautamäen kanssa sen lähtökohdan, että klusteriajattelu tai innovaatiojärjestelmä käsitteenä
voivat olla osin vanhentuneita suhteessa käytännön kehittämishaasteisiin ja –politiikkaan.
Tämä korostuu varsinkin, jos klustereita ja innovaatiojärjestelmää yritetään soveltaa
kehittämispolitiikassa kaavamaisesti. Jotta ekosysteemi-käsite toisi tähän ongelmaan
kaivattua lisäarvoa, tulisi se Kolehmaisen mukaan kuitenkin tulkita evolutionäärisen
talousmaantieteen valossa.
2.4.3 Ekosysteemit tässä tutkimuksessa
Edellä kuvattu ekosysteemeihin kohdistuva kritiikki on syytä ottaa vakavasti ekosysteemejä
tarkastelevassa tutkimuksessa määrittelemällä selkeästi mitä ekosysteemillä tarkoitetaan.
Kuvaan seuraavaksi mihin ekosysteemejä koskevaan tutkimusjuonteeseen ja määritelmiin
tässä tutkimuksessa nojaudutaan.
Tutkimukseni näkökulmasta erityisen kiinnostava on innovaatioekosysteemitutkimuksen
tuoma näkökulma ekosysteemien hallintaan ja johtamiseen. Jo Mooren (1993)
ekosysteemitulkinnoissa ekosysteemiä koossa pitävänä voimana toimii yksi tai useampi niin
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sanottu napayritys (hub firm) tai avainyritys (keystone company), jolla on keskeinen rooli
ekosysteemin koordinoimisessa ja hallinnassa. Innovaatioekosysteemien tutkimuksessa tähän
koordinaatiotehtävään viitataan tyypillisesti orkestroinnin käsitteellä. Dhanaraj and Parkhe
(2006, 659) määrittelevät verkostojen orkestroinnin tavoitteellisten toimenpiteiden
valikoimaksi, jonka avulla verkoston napayritys pyrkii kasvattamaan verkoston tuottamaa
lisäarvoa ja omaa osuuttaan siitä. Yleisemmin orkestrointi viittaa kykyyn rakentaa ja hallita
tavoitteellisesti yritystenvälisiä innovaatioverkostoja. Napayritykset voivat kontrolloida
teknologista arkkitehtuuria, teknologia-alustaa tai brändiä, joka tuo lisäarvoa ekosysteemiin
(Autio & Thomas 2014, 210). Hallitsemalla taitavasti yrityksen keskeisiä resursseja – osittain
jakamalla näiden resurssien synnyttämän lisäarvon liiketoimintakumppanien kanssa –
avainyritys voi vaikuttaa koko ekosysteemin kykyyn tuottaa innovatiivisia ratkaisuja (Iansiti
& Levien 2004). Erityisesti alustojen merkitystä napayritysten työkaluna ekosysteemien
hallinnassa on ekosysteemejä koskevassa kirjallisuudessa korostaneet muun muassa Iansiti &
Levien (2004) ja Li (2009). Iansiti ja Levien (2004, 69) määrittelevät alustat palveluiksi,
työkaluiksi tai teknologioiksi, joita muut ekosysteemin jäsenen voivat hyödyntää
parantaakseen omaa suorituskykyään. Hiedanrannassa ekosysteemin orkestrointiroolia
voidaan asetella alueen maaomaisuutta ja brändiä hallinnoivan Hiedanrannan Kehitys Oy:n
harteille. Alustana ja keskeisinä resursseina Hiedanrannassa toimii itse maaomaisuus ja siihen
liittyvät kehittämismahdollisuudet sekä Hiedanrantaa koskeva data, jota Hiedanrannan
Kehitys Oy hallinnoi. Orkestrointi tapahtuu Innovaatioiden Hiedanranta –toimintamallin
mukaisilla prosesseilla, joilla kannustetaan eri toimijoita hyödyntämään Hiedanrantaa
kehittämisen alustana ja edistetään toimijoiden välistä vuorovaikutusta, verkostoitumista ja
tiedon kulkua.
Infra-alan digitalisaation kannalta huomionarvoista innovaatioekosysteemien rajautumisessa
on myös se, että ekosysteemit vain harvoin rajautuvat vakiintuneiden toimialarajojen mukaan,
sillä innovaatioekosysteemien lähtökohtana ei ole tietty tuotekokonaisuus, kuten esimerkiksi
infrarakenteet vaan toisiinsa liittyvät teknologiat ja kompetenssit, jotka liimaavat osallistujat
yhteen. Toimialanäkökulman sijaan ekosysteemejä on ylipäätään hyödyllisempää ajatella
kehittyvinä yhteisöinä, jotka erikoistuvat kehittämiseen, uuden löytämiseen ja uusien
sovellutusten käyttöön ottamiseen ja joissa hyödynnetään jaettuja ja toisiaan täydentäviä
teknologioita ja taitoja (Autio & Thomas 2014, 209). Tampereen infra-alan digitalisaation
osalta tämä tarkoittaa, että ekosysteemimielessä kyse on ideaalitilanteessa Hiedanrannan
aluekehityksen ympärille muodostuvasta monialaisesta, joskin infra-painotteisesta
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toimijaverkostosta, joka yhteisiä teknologioita, kuten esimerkiksi IoT-ratkaisuja ja 3Dtietomalleja hyödyntäen luo uutta lisäarvoa tuovia kaupunkikehityksen ratkaisuja.
2.4.4 Innovaatioekosysteemit ja alueellinen innovaatiotutkimus
Scaringellan ja Radzivonin (2018) mukaan ekosysteemi-lähestymistavalla ja alueellisella
lähestymistavalla on paljon yhteisiä elementtejä, kuten paikallisen yhteenkuuluvuuden
tunteen ja luottamuksen merkitys, sidosryhmien osallisuus arvoketjuissa, tietoon liittyvä
dynamiikka, pyrkimys epävarmuuden vähentämiseen, yritysten välinen kilpailu ja yhteistyö,
tuotannon mittakaavaedut ja laajuuden ekonomia sekä innovaatiot toiminnan lopputuloksena.
Ekosysteeminen ja alueellinen lähestymistapa ilmenevätkin toisiaan täydentävinä
lähestymistapoina; saman kolikon eri puolina joista ekosysteeminen lähestymistapa
tarkastelee ilmiötä laaja-alaisesti yrittäjyyden, hallinnan/orkestroinnin, tiedon jakamisen,
kilpailijayhteistyön, toisiaan täydentävien kompetenssien, keskinäisriippuvuuden,
yhteisevoluution ja yhteiskehittämisen näkökulmista, kun taas alueellinen lähestymistapa on
rajautuneempi ja tarkastelee ilmiötä sisäpuolelta, erityisesti alueellisen ilmapiirin, paikallisten
tutkimus- ja koulutusinstituutioiden, hiljaisen tiedon, polkuriippuvuuden, sosiaalisen
pääoman, agglomeraatioetujen ja alueelle ankkuroitumisen näkökulmista (Scaringellan &
Radzivonin 2018, 74) . Ekosysteemi-lähestymistapaa ja alueellista lähestymistapaa olisikin
Scaringellan ja Radzivonin mukaan tarkoituksenmukaista pyrkiä tarkastelemaan yhdessä
kokonaisvaltaisten sovellutusten tarjoamiseksi käsillä oleviin toimintapoliittisiin
kysymyksiin.
Jaan tutkimuksessani näkemyksen siitä, että ekosysteemi- ja alueellinen lähestymistapa
täydentävät toisiaan erityisesti, jos ekosysteemejä tarkastellaan innovaatioekosysteemien
tutkimushaaran määritelmän mukaisesti eikä ekosysteemeillä yritetä korvata edelleen
hyödyllisiä ja selitysvoimaisia alueellisen innovaatiotutkimuksen teorioita ja käsitteitä.
Uskon, että ekosysteemikäsitteen ja siihen liittyvien näkökulmien sivuuttaminen alueellisessa
innovaatiotutkimuksessa voisi jopa jättää kuvan toimijaverkostojen innovaatioprosesseista
osin vajavaiseksi, koska uuden tyyppisten ekosysteemien arvoketjut, muodostumislogiikka ja
toimintadynamiikka eroavat selvästi perinteisistä toimialoista ja klustereista (Iansiti & Levien
2004, 70-71). Julkisen sektorin ja yritysten yhteisiä innovaatioekosysteemejä tutkineet Li ja
Garnsey (2014, 763) toteavat tähän liittyen, että ekosysteemien kehityksen edistäminen on
luonnollinen laajennus sille toimintapolitiikalle, jolla rohkaistaan teollisuuden, tutkimuksen ja
15

koulutuksen innovaatioaloitteiden kansallista koordinaatiota. Aluekehittämisessä
ekosysteemi-käsite onkin hyödyllisimmillään, kun ekosysteemit tulkitaan alueellisesti
skaalautuvina yritys- ja innovaatiotoiminnan organisoitumisen muotoina, joiden kehittymistä
ja joihin kytkeytymistä voidaan edistää joko alueellisen innovaatiojärjestelmän tai paikallisen
innovaatioympäristön instituutioista käsin. Ajatuksen voi kuvata myös niin, että paikallinen
innovaatioympäristö voi sisältää innovaatioekosysteemin tai ekosysteemejä jotka ovat
innovaatioympäristön rakenne- organisaatio- ja yksilötasot leikkaavia, paikallisesti ja
ylipaikallisesti jäsentyviä innovaatiotoiminnan tihentymiä. Esitänkin, että
ekosysteemikäsitteen tuoma lisäarvo voi täydentää paikallisen innovaatioympäristön
analyysimallia kolmella tavalla. Ensinnäkin ekosysteemit eivät lähtökohtaisesti noudata
vakiintuneita toimialarajoja, jotka saattavat kaventaa innovaatiotoiminnan horisonttia.
Toiseksi ekosysteemien arvonmuodostuksen dynamiikan parempi ymmärrys voi edistää
innovaatioympäristön instituutioiden kehittämistä ja osuvampaa toimintapolitiikkaa.
Kolmanneksi ekosysteemitarkasteluissa yritysvetoisen innovoinnin erityispiirteet ovat
vahvasti esillä, mikä voi olla hyvin tärkeä huomion kohde innovaatioympäristöjen
kehittymisen kannalta erityisesti vakiintuneissa ja kypsässä vaiheessa olevissa
innovaatioympäristöissä, joissa voi historian painolastina olla innovaatioympäristön
kehittymistä rajoittavia rakenteita. Kaikkiaan ekosysteemeillä voi olla keskeinen merkitys
innovaatioympäristöjen ja toimialojen kehitysdynamiikassa.
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3

HIEDANRANNAN ALUEKEHITYSHANKE

Tutkimustapauksenani on Hiedanrannan aluekehityshanke ja siellä tapahtuva
innovaatiotoiminta. Kuvaan luvussa 3 Hiedanrannan aluekehityshankkeen taustan, alueen
kehittämisen tavoitteet, keskeiset osallistujat ja miten innovaatiotoimintaa toteutetaan
Hiedanrannassa. Kuvaus pohjautuu Hiedanrantaan liittyviin julkisiin suunnittelu- ja
päätösdokumentteihin, Hiedanrannan Kehitys Oy:n ylläpitämiin hiedanranta.fi –
verkkosivuston tietoihin sekä haastattelujen yhteydessä saatuihin tietoihin.
3.1

Hiedanrannan kehittämisen tausta ja tavoitteet

Vuonna 2016 käynnistynyt Hiedanrannan kehitysohjelma on yksi tärkeimmistä
kaupunkikehityksen ja digitalisaation kehitysalustoista Tampereella. Hiedanranta on noin
neljän kilometrin etäisyydellä Tampereen keskustasta sijaitseva entinen tehdasalue, josta
suunnitellaan 25 000 asukkaan 10 000 työpaikan kestävää ja älykästä kaupunginosaa
(Tampereen kaupunki 2019a). Pinta-alaltaan noin 250 hehtaarin laajuisen alueen suunnittelu
on parhaillaan käynnissä ja rakentamisen on suunniteltu alkavan 2023 (Hiedanrannan kehitys
Oy 2021a). Hiedanrannan aluekehittämisestä vastaa vuonna 2020 perustettu Hiedanrannan
kehitys Oy, joka on Tampereen kaupungin tytäryhtiö.
Hiedanrantaa kuvataan kehittämisen alustana, joka palvelee ennen kaikkea älykkyyden,
kestävyyden ja kiertotalouden hankkeita ja kokeiluja. Yhtenä Hiedanrannan kehitysohjelman
ja yhtiön tavoitteena onkin edistää innovaatio- ja yritysekosysteemien rakentumista
Hiedanrannan kaupunkikehityksen ympärille (Hiedanrannan kehitys Oy 2021a).
Hiedanrannan alueen kehittäminen sai alkusysäyksen vuonna 2014, kun Tampereen kaupunki
osti Metsä Boardin entisen sellutehdasalueen, jossa teollinen toiminta oli päättynyt vuonna
2008. Kaupungin tavoitteena alueen hankinnassa oli uuden raitiotiehen nojautuvan
asuinalueen rakentaminen. Alueen hankintaa perusteltiin sillä, että kaupunki tarvitsee
tasapainoisen asunto-, maa- ja elinkeinopolitiikan kannalta kehitettäviä alueita eri puolilta
kaupunkia. Tampereen länsiosissa ei tuolloin ollut asuntorakentamiseen soveltuvia laajoja
raakamaa-alueita. Hiedanrannan sijainti lähellä Tampereen keskustaa, Lielahden
aluekeskuksen kupeessa ja hyvien liikenneyhteyksien varrella tarjosi hyvät mahdollisuudet
monipuoliselle kaupunkikehitykselle. (Tampereen kaupunki 2014)
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Alueen hankkimisen jälkeen Hiedanrannassa käynnistyi suunnittelua pohjustanut
väliaikaistoiminta. Alue avattiin kaupunkilaisille ja erilaisille toimijoille, joille
mahdollistettiin alueen ja sillä sijaitsevien rakennusten käyttö kulttuuri- tutkimus-, kehitys- ja
kaupalliseen toimintaan sekä tapahtumien järjestämiseen. Tampereen kaupunki käynnisti
vuonna 2016 Hiedanrannan kehitysohjelman koordinoimaan alueen suunnittelua ja kehitystä.
Alueen varsinainen suunnittelu käynnistyi vuonna 2016 kun kansainvälinen ideakilpailu
julkistettiin. Hiedanrannan yleissuunnittelu käynnistyi 2017 ideakilpailun tulosten pohjalta.
(Hiedanrannan kehitys Oy 2021b)

Kuva 1. Hiedanrannan kehitysohjelman aluerajaus. Hiedanranta sijaitsee Länsi-Tampereella
noin 4 kilometrin etäisyydellä Tampereen keskustasta. (Tampereen kaupunki 2019a)
Kehitysohjelman, ideakilpailun ja yleissuunnittelun kautta muodostuivat alueen suunnittelun
tavoitteet, jotka on kirjattu Hiedanrannan kehitysohjelman ohjelmasuunnitelmaan
(Tampereen kaupunki 2019a). Tavoitteet on esitetty taulukossa 1. Tavoitteet koostuvat
kolmesta osa-alueesta, jotka ovat 1.) Houkutteleva tulevaisuuden elinkeinoympäristö, 2.)
18

Kestävä ja älykäs kaupunginosa sekä 3.) Monipuolinen ja elämyksellinen elinympäristö.
Lisäksi tavoitteena on, että hanke on kokonaisuudessaan taloudellisesti kannattava.
Taulukko 1. Hiedanrannan kaupunginosan toteuttamisen tavoitteet (Tampereen kaupunki
2019a)

Houkutteleva tulevaisuuden
elinkeinoympäristö

Kestävä ja älykäs
kaupunginosa

Monipuolinen ja
elämyksellinen
elinympäristö













Korkeatasoinen ja
houkutteleva ja
innovatiivinen työpaikkojen
alue
Alusta uusille
kaupunkikehityksen
innovaatioille
Synnyttää uusia
liiketoimintamahdollisuuksia
Rooli seudullisesti
merkittävänä kaupan
alueena säilyy



CO2-negatiivinen
Resurssiviisas toteutus
Liikennejärjestelmä
perustuu raitiotiehen sekä
kävelyyn ja pyöräilyyn,
mutta alue on myös hyvin
tavoitettavissa
henkilöautolla
Parantaa kuntalaisten
elämänlaatua
hyödyntämällä digitaalisia
ratkaisuja

Kaupungille
kokonaisuudessaan
taloudellisesti kannattava

3.2







25 000 asukasta ja 10 000
työpaikkaa
Järvitäytöllä lisätään
raitiotiehen tukeutuvaa
uutta maankäyttöä
Asukkailla ja yhteisöillä
on merkittävä ja
aktiivinen rooli alueen
kehittämisessä
Luovien alojen ja
tapahtumien keskittymä
Vanhan tehdas- ja
kartanoympäristön
uudiskäyttö vanhaa ja
uutta mielenkiintoisesti
yhdistäen

Infran suunnittelu ja rakentaminen Hiedanrannassa

Vuonna 2020 Tampereen kaupunki perusti erillisen tytäryhtiön vastaamaan Hiedanrannan
kehityksestä (Tampereen kaupunki 2019b). Hiedanrannan Kehitys Oy on Tampereen
kaupungin omistama, mutta markkinaehtoisesti toimiva tytäryhtiö, joka omistaa pääosin
Hiedanrannan maa-alueet ja rakennukset. Osa viheralueista ja muista yleisistä alueista, kuten
raitiotielle varattu käytävä, sekä osa rakennuksista on edelleen kaupungin omistuksessa.
Hiedanrannan Kehitys Oy toteuttaa kaupunginosan kehitystä kaupungin asettamien
tavoitteiden ja yleissuunnitelman mukaisesti pohjautuen yhtiön ja kaupungin väliseen
yhteistyösopimukseen (Hiedanrannan Kehitys Oy 2021c).
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Tekninen infrastruktuuri käsittää kaikki yhteiskuntien toiminnot mahdollistavat tekniset
järjestelmät, kuten liikenneyhteydet, tietoliikenneyhteydet sekä energian ja veden saanti
(Heinonen ym. 2002, 19). Keskeisiä infrarakenteita niin Hiedanrannassa kuin muuallakin
ovat liikenneväylät, energia- ja vesihuoltoverkostot sekä ympäristörakenteet. Infran
toteuttaminen organisoidaan tyypillisesti hankkeina, joiden lähtökohtana on tarve luoda,
peruskorjata tai ylläpitää infrarakenteita (RIL 2006, 7). Infrahankkeen päävaiheet ovat
yleensä tarveselvitys, hankesuunnittelu / ohjelmointi, suunnittelu, rakentaminen ja käyttö
(Lindholm & Junnonen 2012, 6–7).
Uudisrakentamiskohteissa, kuten Hiedanrannassa infran tarve syntyy kehittämisen tavoitteista
jotka konkretisoituvat alueen kaavoituksessa. Infran suunnittelua ja rakentamista onkin
tarkoituksenmukaisinta tarkastella laajana kokonaisuutena, joka koostuu varsinaisen
infrahankeprosessin lisäksi tätä edeltävistä kaavoitukseen kytkeytyvistä
suunnitteluprosesseista sekä rakentamisen jälkeisistä omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon
prosesseista.
Keskeinen rooli Hiedanrannan rakentamisessa on alueen kehittämisestä vastaavalla
Hiedanrannan Kehitys Oy:llä sekä Tampereen kaupungilla. Yhtiön vastuulla on
Hiedanrannan aluekehitys, asemakaavoitettujen tonttien myyminen sekä alueen infran
rakentaminen. Kaupungin rooli Hiedanrannassa on moninainen. Kehitysohjelman ja
omistajaohjauksen kautta kaupunki asettaa Hiedanrannan kehittämisen tavoitteet ja toteuttaa
Hiedanrannassa strategista asunto-, maankäyttö-, ympäristö- ja elinkeinopolitiikkaansa.
Tämän ohella kaupunki vastaa koko kaupungin osalta keskeisistä maankäytön suunnitteluun
ja toteutukseen liittyvistä viranomaistoiminnoista kuten kaavoituksesta, kunnallisteknisestä
suunnittelusta, liikennejärjestelmäsuunnittelusta sekä muun muassa rakentamiseen liittyvistä
lupa- ja valvontaprosesseista. Kaupungin vastuulla on myös alueen pilaantuneiden maiden
puhdistaminen, kaupungin omistuksessa olevien muiden yleisten alueiden ja rakennusten
rakentaminen tai peruskorjaaminen sekä julkisten palvelukiinteistöjen rakentaminen. Näiden
tehtävien lisäksi kaupungin eri yksiköt ovat aktiivisia Hiedanrannassa toteutettavissa
kehittämisprojekteissa. (Hiedanrannan kehitys Oy 2021c)
Hiedanrannan vesihuollon, jätehuollon ja energiahuollon suunnittelusta ja toteutuksesta
vastaavat näitä verkostoja hallinnoivat organisaatiot, Tampereen Vesi Liikelaitos,
Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos Oy. Televerkkoinfran suunnittelusta ja
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toteutuksesta vastaavat tele- ja verkko-operaattorit, raitiotiestä Tampereen Raitiotie Oy.
Hiedanrannan maankäytön ja infra-järjestelmien suunnittelussa hyödynnetään
infrarakentamiselle tyypilliseen tapaan suunnittelukonsulttitoimistoja, joita on eri
suunnittelutehtävissä useita. Myös eri infrajärjestelmien varsinainen rakentaminen jakautuu
lukuisaan määrään urakoita, jotka toimijat kilpailuttavat joko yhdessä tai erikseen (Ks.
Kankainen & Junnonen. 2017, 13).
Oman toimijaryhmänsä muodostaa Hiedanrannan kehittämisalustalla toimivat toimijat.
Alueelle sijoittuneet startup-yritykset, Drone-testausaluetta ja demotila Tyyppaamoa
hyödyntävät toimijat sekä Hiedanrantaa tutkimus- ja kehitysprojekteissa kehittämisalustana
hyödyntävät kehittämisorganisaatiot (Hiedanrannan Kehitys Oy 2021d) rikastuttavat
toimijajoukkoa edelleen, unohtamatta Hiedanrannan Pajalla toimivia kulttuuri- ja taidealan
toimijoita (Jussila 2019, 29-41).
Kokonaisuutena Hiedanrannan infran suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuu kymmeniä
toimijoita erilaisissa rooleissa. Hiedanrannan Kehitysyhtiön keskeisenä tehtävänä on
koordinoida ja sovittaa yhteen eri toimijoiden tekemistä ja varmistaa Hiedanrantaa koskevien
tavoitteiden toteutuminen tässä yhteistyössä.
3.3

Innovaatioiden Hiedanranta

Hiedanrannan innovaatiotoimintaa ja yhteiskehittämistä organisoidaan ja koordinoidaan
Innovaatioiden Hiedanranta –kehitysalustatoiminnassa. Hiedanrannan Kehitys Oy:n vastuulle
kuuluva kehitysalustatoiminta tukee tavanomaista kaupunkikehitystä Hiedanrannassa.
Alustatoiminnalla tähdätään siihen, että Hiedanrannassa syntyisi tulevaisuuden
kaupunkikehityksen ratkaisuja. Keskeisenä tavoitteena on synnyttää yhteistyössä eri
sidosryhmien kanssa uutta tietoa kaupunginosan suunnittelun ja toteuttamisen tueksi, jotta
kunnianhimoisissa tavoitteissa voitaisiin onnistua. Alueella on drone-testausalue ja
kiertotalouden living lab, jossa testataan luontoperusteisia ratkaisuja hulevesien hallintaan.
Alustaan kuuluu myös demotila Tyyppaamo, jossa toimijat voivat kehittää ratkaisuja
kiertotalouden periaatteiden mukaisen kunnallistekniikan rakentamiseen Hiedanrannassa.
Kokeiluilla haetaan lisäksi ratkaisuja Hiedanrannan erikoishaasteen, nollakuidun, käsittelyyn.
Lisäksi Hiedanrannan innovaatioalusta edistää alueen kehittämiseen liittyvien
organisaatioiden verkostoitumista ja tiedon kulkua ja järjestää Hiedanrantaan liittyviä
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innovaatiotapahtumia. Hiedanranta toimii myös koulutus- ja oppimisympäristönä seudun eri
asteiden oppilaitoksille ja muille koulutustahoille. (Hiedanrannan kehitys Oy 2021d)
Hiedanrannassa on vuoden 2016 jälkeen toteutettu yli kolmekymmentä tutkimus- ja
kehittämisprojektia, joista valtaosa liittyy tavalla tai toisella alueen infran rakentamiseen.
Keskeisiä kehittämisteemoja ovat olleet kestävä ja älykäs liikenne ja älykaupunkikehitys,
luontoperustaiset hulevesijärjestelmät sekä kiertotalous ja älykäs energiatuotanto (emt.).
Kehittämisen lähtökohtana toimii taulukossa 1. kuvatut Hiedanrannan kaupunginosan
toteuttamisen tavoitteet ja erityisesti ”Kestävä ja älykäs kaupunginosa” –otsikon alle liittyvät
sisällöt, kuten hiilinegatiivisuus, resurssiviisaus ja alueen liikenteelliset tavoitteet. Alueelle on
sijoittunut kourallinen erityisesti kiertotalouden ratkaisuja kehittäviä startup-yrityksiä. Lisäksi
Hiedanrannan Pajalla toimii joukko kulttuuri- ja taidealan toimijoita (Jussila 2019, 35).

4
4.1

AINEISTO JA ANALYYSI
Tutkimusmenetelmät ja aineisto

Tutkimusstrategiaksi olen valinnut tapaustutkimuksen, jossa tutkittavaa ilmiötä lähestytään
vain pienellä joukolla tapauksia, tai – niin kuin tässä tutkimuksessa – vain yhdellä
tapauksella. Bambergin, Jokisen & Laineen (2007, 9) mukaan tapaustutkimukset ovat
tyypillisesti holistisia, eli kokonaisvaltaisia analyysejä tapauksesta, kiinnostuneita
sosiaalisista prosesseista ja niitä luonnehtii tapauksen ja kontekstin rajan hämäryys. Lisäksi
tapaustutkimuksissa hyödynnetään useanlaisia aineistoja ja menetelmiä sekä aiempaa
tutkimusta. Lähes kaikki näistä luonnehdinnoista toteutuvat vähintään jossain määrin
tutkimusasetelmassani, jossa tavoitteena on tutkia Hiedanrannan aluekehityshankkeen
merkitystä Tampereen infra-alan innovaatioympäristön kehitykseen. Tutkimuksen kohteen ja
tapauksen erottaminen on tapaustutkimusta tekevälle tutkijalle tärkeää (emt. 10).
Tutkimuksessani tapauksena on Hiedanrannan aluekehityshankkeessa tapahtuva
innovaatiotoiminta ja tutkimuskohteena aluekehityshankkeen ympärille muotoutuvan
innovaatioekosysteemin ja paikallisen innovaatioympäristön välinen suhde.
Kysymys yleistämisestä tapaustutkimuksen yhteydessä on ongelmallinen ja sitä koskevat
mielipiteet jakautuvat (emt. 28). Kysymys yleistämisestä on kiinnostava myös tämän
tutkimuksen kannalta, koska tutkimuksellani on ProDigial-tutkimusohjelmaan ja infra-alan
digitalisaation edistämiseen kytkeytyvä toimintapoliittinen ulottuvuus: Pyrin tunnistamaan
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Hiedanrannan innovaatiotoiminnasta sellaisia toimintatapoja ja –malleja, joita voitaisiin
soveltaa ja kehittää eteenpäin myös muissa kaupungeissa ProDigial-tutkimusohjelman
yhteydessä. Haila (2007) lähestyy yleistämisen ongelmaa kiinnostavalla tavalla arvioidessaan
mahdollisuutta käyttää analogioita tapaustutkimusten tulosten yleistämisessä. Haila toteaa
dynamiikasta yhteiskunta-ajatteluun lainattuja analogioita käsitellessään (emt. 182), että
kysymys analogian todenmukaisuudesta ei oikeastaan ole tärkeä, vaan olennaista on
analogian selitysvoima tutkimuksen heuristisena apuvälineenä. Tätä ajatuskulkua seuraten
myös tämän Hiedanrannan innovaatiotoimintaan koskevan tapaustutkimuksen tulokset voivat
olla ainakin heuristisessa mielessä yleistettävissä muihin aluekehityshankkeisiin ja
kaupunkeihin.
Analyysimenetelmänä hyödynnän laadullista analyysia, joka soveltuu tutkimuskohteen
ominaisuuksien ja siihen liittyvien merkitysten kokonaisvaltaiseen jäsentämiseen. Aineisto
koostuu pääosin tutkimushaastatteluista, joita analysoin sisällönanalyysin keinoin.
Sisällönanalyysin avulla pyrin muodostamaan tiiviin ja ymmärrettävän kuvan digitalisaatiosta
Hiedanrannan aluekehityshankkeen kontekstissa sekä Hiedanrannan innovaatiotoiminnan
vaikutuksista Tampereen infra-alan innovaatioympäristöön.
Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen kykyä mitata sitä, mikä on tarkoituskin (Yin
1994, 34). Laadullisessa tutkimuksessa validiteetin määritteleminen voi olla hankalaa.
Teorian osalta validiteetti voi liittyä käsitteisiin tai rakenteisiin tai yksinkertaisemmin
sisältöön (emt.). Olen pyrkinyt varmistamaan tutkimukseni sisällön validiteetin tutustumalla
kirjallisuuteen ja kuvaamalla tutkimukseni kannalta keskeiset käsitteet. Teoriaa koskevassa
luvussa on kuvattu aiemmat tutkimustulokset ja keskeiset käsitteet liittyen alueelliseen
innovaatiotoimintaan ja innovaatioekosysteemeihin.
Eskolan ja Suorannan (1998, 214–220) mukaan laadullisessa tutkimuksessa
aineistonkeruuvaiheen tarkka ja yksityiskohtaaminen kuvaaminen on tärkeää ja lisäksi on
syytä kuvata vaiheet aineistonkeruun jälkeen. Tutkimusaineiston tutkimuksessani muodostaa
Hiedanrannan aluekehityshankkeeseen osallistuvien infra-alan toimijoiden teemahaastattelut.
Toteutin kaikkiaan 6 haastattelua maalis–huhtikuussa 2021. Haastateltavista kaksi edustaa
Hiedanrannan Kehitys Oy:tä, kaksi Tampereen kaupunkia, (yksi ns. viranhaltija ja kaksi
kehittäjää) ja yksi Hiedanrannan aluekehitykseen osallistuvia yritystoimijoita. Haastateltavien
joukko on moninainen myös henkilöiden työtehtävien osalta. Joukossa on sekä johtavassa
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asemassa että asiantuntija-asemassa toimivia henkilöitä. Haastateltavien valinnalla pyrin
saavuttamaan mahdollisimman monimuotoisen ymmärryksen Hiedanrannan
innovaatiotoiminnasta sekä digitalisaatioon liittyvistä ajatuksista ja näkökulmista.
Haastattelujen kesto vaihteli puolesta tunnista puoleentoista tuntiin. Keskustelut tallennettiin
ja purettiin tekstimuotoon analyysia varten.
Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä käytän sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on
perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikessa laadullisessa tutkimuksessa (Tuomi &
Sarajärvi 2009, s. 91). Sisällönanalyysissä tekstimuotoista aineistoa tarkastellaan tekemällä
erittelyjä, tunnistamalla eroja ja yhtäläisyyksiä sekä tiivistämällä. Tekstit, joita tutkitaan
voivat olla lähes mitä tahansa, päiväkirjoja, kirjoja, haastatteluja, puheita tai muuta
dokumentoitua vuorovaikutusta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 105).
Sisällönanalyysiä hyödyntäen tutkittavasta ilmiöstä voidaan muodostaa kuvaus, joka
kiinnittää tutkimuksen laajempaan asiayhteyteen ja muuhun aihetta koskevaan tutkimukseen
(emt.). Aineiston käsittelyssä olennaista on tulkinta ja päättely, joiden avulla aineistoa
käsitteellistetään, ryhmitellään ja järjestetään uudelleen (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 108).
Yhdistelen haastatteluaineiston käsittelyssä aineisto- ja teorialähtöistä sisällönanalyysiä.
Selvitän millaisia tulkintoja toimijat tekevät digitalisaatiosta ja Hiedanrannan
innovaatiotoiminnasta ja sen suhteesta infra-alan laajempaan kehitykseen Tampereella.
Sisällönanalyysin muotoja ovat aineistolähtöinen, teorialähtöinen tai teoriaohjaava
sisällönanalyysi. Aineistolähtöinen ja teoriaohjaava analyysi pohjautuvat aineistoon, kun taas
teorialähtöisen sisällönanalyysin lähtökohta on aikaisempi teoreettinen viitekehys (Tuomi &
Sarajärvi, 2009). Yhdistelen tutkimuksessani aineisto- ja teorialähtöistä sisällönanalyysiä.
Muodostan alkuun tulkinnan Hiedanrannan digitalisaatiokehityksestä ja siihen liittyvistä
haasteista aineistolähtöisesti. Ryhmittelemällä, käsitteellistämällä ja luokittelemalla
haastateltavien digitalisaatiota koskevat lausunnot, määrittelen aineistosta keskeiset
digitalisaatiota Hiedanrannan kontekstissa koskevat tulkintalinjat, joita hyödynnän
digitalisaation määritelminä tutkimuksessani. Käytän samaa tekniikkaa myös
digitalisaatiokehitystä hidastavien haasteiden määrittämisessä luokittelussa.
Varsinainen innovaatiotoimintaa ja paikallista innovaatioympäristöä koskeva analyysi on
teorialähtöinen. Teorialähtöinen analyysi nojaa valittuun teoriaan tai muuhun malliin tai
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auktoriteettiin. Tutkimuksessa kuvaillaan valittu teoria, jonka mukaan tutkimuksessa
kiinnostavat käsitteet määritellään. Tutkittava ilmiön määrittely toisin sanoen pohjautuu
johonkin jo tiedossa olevaan asiaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 97)
Tässä tutkimuksessa analyysi ja aineiston luokittelu nojaavat innovaatioympäristön
analyysimalliin sekä innovaatioekosysteemi –käsitteeseen, joiden mukaan tutkittava ilmiö on
määritelty. Etsin tutkimuksessani vastauksia kysymykseen siitä, miten Hiedanrannan
kehityshankkeen ympärille organisoitunut innovaatiotoiminta edistää infra-alan
digitalisaatioon pohjautuvaa kehitystä Tampereella. Tarkastelen Hiedanrantaa hyödyntäen
Aution & Thomasin (2014) sekä Li & Garnseyn (2014) määritelmien mukaista
innovaatioekosysteemin käsitettä. Hiedanrantaa käsitellään siis toisiinsa kytkeytyneiden
yritysten ja julkisten toimijoiden verkostona, joka organisoituu keskeisen yrityksen tai alustan
(Hiedanrannan Kehitys Oy) ympärille, johon osallistuu sekä tuotannon, että loppukäyttäjien
edustajia ja joka keskittyy uuden arvon tuottamiseen innovaatioiden keinoin.
Lähestyn Hiedanrannan innovaatiotoiminnan vaikutusta infra-alan digitalisaatioon kahdesta
suunnasta, joista ensimmäinen liittyy Hiedanrannan ekosysteemin vuorovaikutukseen
Tampereen infra-alan paikallisen innovaatioympäristön kanssa, jonka osa myös itse
ekosysteemi on. Pyrin tunnistamaan, miten Hiedanrannan innovaatiotoiminta vaikuttaa
innovaatioympäristön kehitykseen sen eri tasoilla. Olen erityisesti kiinnostunut Hiedanrannan
vaikutuksista Tampereen Infra-alan innovaatioympäristön rakenne- ja instituutiotason
institutionaaliseen innovaatiojärjestelmään. Toiseksi tarkastelen Hiedanrannan
innovaatiotoimintaan liittyviä hallinta- ja muita toimintamalleja eri toimijoiden näkökulmista.
Tavoitteena on tunnistaa hallintamalleja, joiden avulla innovaatioekosysteemiä voidaan
hallita tai vahvistaa digitalisaatiokehityksen edistämiseksi.
Nämä tutkimukselliset lähtökohdat ohjasivat tutkimusaineiston hankintaa, tutkimushaastattelujen teemoittelua ja haastatteluaineiston analysointia. Tutkimushaastattelujen
teemat ovat:


Organisaatioiden oma innovaatioympäristö ja innovaatiokumppanuudet



Infra-alan innovaatioympäristö Tampereella



Innovaatioiden Hiedanranta – innovaatiotoiminnan hallinta ja johtaminen
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Eri haastatteluteemat painottuivat eri tavalla riippuen haastateltavan organisaatiosta,
työtehtävästä, työkokemuksen monipuolisuudesta ja osin myös henkilökohtaisista
mielenkiinnon kohteista. Useimmissa haastatteluissa keskusteltiin eniten siitä, miten
kehittäminen ja digitalisaatio näyttäytyy haastateltavan omassa työssä ja Hiedanrantaan
liittyvissä hankkeissa. Erityisesti esiin nousivat digitalisaatioon ja yleisesti kehittämiseen
liittyvät haasteet haastateltavien omissa organisaatioissa ja työtehtävissä. Infra-alan
paikallinen innovaatioympäristö sekä innovaatiotoiminnan hallinta ja johtaminen
osoittautuivat joillekin haastateltaville vieraiksi ja osin hankaliksi haastatteluteemoiksi.
Erityisesti asiantuntijatehtävissä työskentelevät lähestyvät kehittämistä tyypillisesti oman
työn kautta, eikä laajempaan institutionaaliseen kehykseen välttämättä kiinnitetä arjen
tekemisessä juuri huomiota. Näiden haastateltavienkin tekemät huomiot liittyen
digitalisaatiota ja ylipäätään kehittämistä joko edistäviin tai jarruttaviin tekijöihin, tuovat
kuitenkin esiin tekijöitä, joihin paikallisten innovaatioverkostojen hallinnalla ja johtamisella
voidaan pyrkiä vaikuttamaan.
Haastateltavien vähäisestä määrästä johtuen viittaan haastateltaviin lainausten yhteydessä
numeroin (H1-H6) täsmentämättä haastateltavan edustamaa organisaatiota tai henkilön
asemaa organisaatiossa.
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5

INFRA-ALAN DIGITALISAATIO HIEDANRANNAN
TOIMIJOIDEN KUVAAMANA

Kuvaan tässä ja seuraavassa luvussa mitä tulkintoja Hiedanrannan toimijat tekevät
digitalisaatiosta sekä infra-alan innovaatiotoiminnasta Hiedanrannassa, Tampereella ja
Suomessa. Luvussa 5 keskityn Hiedanrannan toimijoiden digitalisaatioon liittämiin
merkityksiin ja tulkintoihin sekä infra-alan digitalisaatiota ja kestävää kehitystä hidastaviin
tekijöihin. Digitalisaatiota koskevien tulkintojen avulla täsmennän käsitystä digitalisaatiosta
Hiedanrannan kehittämisessä ja digitalisaation kytkeytymisestä muihin Hiedanrannan
kehittämistavoitteisiin. Luvussa 6. muodostan yleisen kuvauksen Tampereen infra-alan
innovaatioympäristöstä haastatteluaineistoon pohjautuen ja tarkastelen Hiedanrannan
innovaatiotoiminnan vahvuuksia, haasteita ja kehityskohteita.
5.1

Digitalisaatio ja kehittäminen Hiedanrannassa

Tutkittaessa infra-alan digitalisaatioon pohjautuvaa kehitystä Hiedanrannassa, on alkuun
mielekästä tarkastella merkityksiä ja tulkintoja, joita toimijat antavat digitalisaatiolle.
Analysoin haastateltavien Hiedanrannan digitalisaatiotoimintaan antamia merkityksiä
sisältölähtöisesti ja määrittelin aineistosta keskeiset digitalisaatiota koskevat tulkintalinjat.
Infra-alan digitalisaatiosta ei ole Hiedanrannan kontekstissakaan selkeää ja yksiselitteistä
tulkintaa, vaan siihen liitetään vaihtelevia merkityksiä. Osa haastateltavista ymmärsi
digitalisaation melko selvärajaisena suunnittelun ja rakentamisen tiedonhallintaan sekä
tietomallipohjaisen suunnitteluun ja koneohjausmallien käyttämiseen liittyvänä
kehityskulkuna, jonka taustalla on rationaaliset perusteet, kuten toiminnan sujuvoittaminen ja
taloudelliset hyödyt:
H4:”Ollaan kehitetty tiedonhallinta-alustaa ja siihen liittyviä
toimintatapoja ja rakenteita ja pyritty saamaan siitä mahdollisimman
käytettävä ja selkeä ja hallitsemaan tietoa hyvin. Siihen liittyy myös
yhdistelmämallin pitäminen. Yhdistelmämallia ei vielä näin varhaisessa
vaiheessa hirveästi käytetä, mutta tarkoitus on visualisoida siellä kaikki
suunnitteluaineistot.”
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H3: ”..että kaikki olis dokumentoituna kaikki verkostot ja rakenteet. En
tiedä olisiko loki oikea termi. Jos ja kun jatkossa on tarvetta tehdä
kunnossapitotöitä niin tiedettäis tarkkaan mitä sieltä löytyy. -- Se säästäisi
rahaa, jos tiedetään tarkkaan, että ei tule mitään yllätyksiä. Aina se
maksaa jos sieltä löydetään jotain yllätyksiä.”
H3: ”… puuhataan sen mallin kanssa ja siellä on koneohjausta ja muuta
käytössä.”
Toisaalta digitalisaatioon kytkettiin myös laajempia merkityksiä, jotka liittyivät muiden
toiminnan tavoitteiden ja päämäärien toteutumiseen. Näissä tulkinnoissa digitalisaatiolla
nähtiin olevan välineellinen rooli suhteessa erityisesti infrarakentamisen ekologiseen
kestävyyteen, joka oli selkeästi tunnistettavissa toiminnan keskeisenä arvolähtökohtana.
Kaupunkisuunnitteluun ja rakentamiseen suoraan liittyvän digitaalisen teknologian rinnalla
korostui kaupunkiympäristön sensoroiminen ja käynnissä olevien prosessien mittaaminen:
H2: ” Näen muutostarpeen infra-alalla tulevan siitä, että meidän pitää
lopettaa luontoa tuhoavan ja luontoa liikaa kuluttavan infrarakentamisen
malli -- Digitalisaatio, kuvittelen ja osin uskon siihen, että sillä me
pystytään mahdollistaan tai auttaan.”
”Hihatuntuma on, että kiitos digitalisaation, mittaaminen on tullut helpoksi
ja halvaksi. Hiedanrantaankin on reaaliaikaisia mittareita laitettu
katurakenteisiin ja hulevesiin.”
Digitalisaation hyötyjen ja vaikutusmekanismien osalta haastatteluissa korostui oikean ja
oikea-aikaisen tiedon merkitys suunnittelua ja rakentamista koskevalle päätöksenteolle.
Erityisesti ne haastateltavat, jotka tulkitsivat infra-alan digitalisaation rajatummin, toivat esiin
eri vaihtoehtojen vertailuun, valintaan ja päätöksentekoon sekä rakentamisvaiheen parempaan
dokumentointiin liittyviä hyötyjä:
H1: ”(Tiedonhallinnan avulla) pitäisi riittävän aikaisessa vaiheessa
tunnistaa sellaisia ratkaisuja ja valintavaihtoehtoja, joilla on merkitystä
myöhempiin vaiheisiin. Fiksut ratkaisut voidaan tehdä silloin kun se on
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vielä mahdollista, kun suunnittelu koko ajan etenee. Siihen pitäisi tähdätä,
että yhdistelmämallissa pitäisi pystyä tunnistaa vaihtoehtojen valikoima
tarkoituksenmukaisella tarkkuustasolla, josta voitaisiin tehdä viisaita
päätöksiä.”
H3: ”Siitä tietenkin hyötyä saadaan, jos malliin ja siihen liittyviin
tiedostoihin saadaan tietoon mitä materiaaleja on käytetty. Voidaan saada
hyvinkin tarkkaan se tieto missä esimerkiksi uusiomateriaaleja on käytetty.
Ja siihen voitaisiin liittää, että mistä materiaaleista ja mistä ne on kotosin
ne materiaalit.”
Digitalisaation myötä syntyvän tiedon merkitys päätöksenteon tukena näkyi myös niiden
haastateltavien puheissa, jotka tulkitsivat digitalisaation laajemmin, painottuen kuitenkin
hieman eri asioihin:
H2: ”Kun menee Hiedanrannan sivuille, siellä pitäisi näkyä koko aika, että
tän verran kuluu energiaa, tän verran kuluu vettä, tän verran syntyy
jätevettä, tän verran hiilipäästöjä ja tän verran otetaan hiiltä talteen… …se
pitäisi tehdä näkyväksi.”
Myös digitalisaatioon liitetyissä tavoitteissa oli jonkin verran vaihtelua riippuen siitä,
tulkittiinko digitalisaatio rajatulla vai laajalla tavalla. Rajattuun tulkintaan liittyivät jo
aiemmissa sitaateissa esiin tulleet käytettävyyteen ja päätöksenteon tukemiseen liittyvät
tavoitteet ja jossain määrin myös toiminnan taloudellisuus. Laajassa digitalisaatiotulkinnassa
tavoitteet muotoutuvat laajempien päämäärien, erityisesti infrarakentamisen ja ekologisen
kestävyyden kautta:
H2: ”Ei se mahdollista, mutta tukee muutosta uudenlaiseen kestävän infran
tekemiseen. Se pitäisi olla tässä digitalisaation keskiössä.”
H5: ”Pitäisi tuottaa mittaustapaa siitä, miten ratkaisut toimivat ja toisaalta
miten ne vaikuttavat ympäristöhaittoihin, biodiversiteettiin tai ilman- tai
veden laatuun”
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Hiedanrannan toimijoiden haastatteluista on tunnistettavissa kaksi erillistä digitalisaatiota
koskevaa tulkintalinjaa, joissa digitalisaatiolle annetaan hieman toisistaan poikkeavia
merkityksiä. Tulkintalinjat on kuvattu taulukossa 2. Infrasuunnitteluun ja –rakentamiseen
rajautuvassa tulkinnassa digitalisaation nähdään liittyvän erityisesti infran
suunnitteluprosessin tiedon ja tiedostojen hallintaan sekä 3D-tietomallipohjaiseen
suunnitteluun. Tässä tulkintalinjassa digitalisaation keskeisinä hyötyinä nähdään hankkeessa
eri toimijoiden ja infra-lajien tekemän suunnittelun parempi yhteensovittaminen, erityisesti
suunnitteluun osallistuvien tahojen käyttäjäkokemus hankkeen tietojen hallinnassa sekä
rakentamisen paremman dokumentoinnin myötä saavutettavat hyödyt.
Rajatun tulkinnan taustalta on tunnistettavissa toimialan yleiseen kehitykseen kytkeytyvä
tehokkuus- ja taloudellisuusajattelu, mikä näkyy toiminnan sujuvuutta, käyttäjäkokemusta ja
suunnittelun parempaa koordinointia sekä rakentamisen parempaa dokumentointia koskevissa
maininnoissa.
Toimialarajat ylittävässä laajassa tulkinnassa digitalisaatio nähdään voimakkaammin
välineellisenä ilmiönä, joka mahdollistaa ja luo edellytyksiä uudenlaisten ratkaisujen
toteuttamiseen ja niitä koskevaan päätöksentekoon. Jos rajatussa tulkinnassa digitalisaatio on
pääroolissa toiminnan muutoksessa, on se laajassa tulkinnassa alisteinen esimerkiksi
toiminnan ympäristövaikutusten vähentämistä koskeville tavoitteille.
Yhteistä tulkintalinjoille on se, että molemmissa korostetaan digitalisaation myötä syntyvän
tiedon merkitystä päätöksenteon tukena. Tutkimukseni kannalta olennainen huomio on
kuitenkin se, että erilaisten tulkintojen myötä kuva digitalisaatiosta ja myös digitalisaation ja
innovaatioympäristön välisestä suhteesta muodostuu moniulotteisemmaksi. Varsinkin
laajassa tulkinnassa digitalisaatio kietoutuu haastateltujen kuvauksissa lähes erottamattomasti
yhteen muun kehittämisen ja siihen liittyvien moninaisten tavoitteiden kanssa.
Tutkimusaineiston perusteella onkin hyvin vaikea eritellä infra-alan digitalisaatiota muusta
Hiedanrannan kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta erillisenä ilmiönä eikä se välttämättä ole
tarkoituksenmukaistakaan.
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Taulukko 2. Digitalisaatiota koskevat tulkintalinjat Hiedanrannan innovaatiotoiminnassa

TULKINTALINJA

RAJATTU:

LAAJA :

INFRASUUNNITTELUUN
JA RAKENTAMISEEN
RAJAUTUVA TULKINTA

TOIMIALARAJAT
YLITTÄVÄ TULKINTA

KUVAUS

Digitalisaatio suunnittelun
tiedon ja tiedostojen hallintana,
3D-tietomallipohjaisena
suunnitteluna ja
kaivinkoneiden
koneohjausteknologiana

Digitalisaatio sensoreiden ja
muiden mittausmenetelmien
tuottaman datan ja sen
analysoinnin muodostamana
kokonaisuutena

HYÖDYT JA
VAIKUTUSMEKANISMIT

Suunnittelun parempi
yhteensovittaminen, parempi
ymmärrys kokonaisuudesta
tieto päätöksenteon tukena.
Koneohjauksen automaatio.
Rakentamisen dokumentointi

Analysoitu data päätöksenteon
tukena

TAVOITTEET

Sujuvuus, käyttäjäkokemus,
tehokkuus ja tuottavuus,
Parantaa päätöksentekoa

Edistää muita tavoitteita
(erityisesti infrarakentamisen
ekologinen kestävyys) Parantaa
päätöksentekoa

ARVOT JA
MOTIIVIT

Tehokkuus ja tuottavuus,
älykkyys

Ilmasto, ympäristö, älykkyys

ROOLI
SUHTEESSA
TOIMINNAN
KEHITTYMISEEN

Digitalisaatio pääroolissa
toiminnan muutoksessa

Digitalisaatio välineellisessä
roolissa toiminnan muutoksessa
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Autio ja Thomas (2014, 9) toteavat, että innovaatiokosysteemit vain harvoin rajautuvat
vakiintuneiden toimialarajojen mukaan, sillä innovaatioekosysteemien lähtökohtana ei ole
tietty tuotekokonaisuus, kuten Hiedanrannan tapauksessa esimerkiksi infrarakenteet, vaan
toisiinsa liittyvät teknologiat ja kompetenssit, jotka liimaavat osallistujat yhteen.
Suunnitteluun ja rakentamiseen rajautuvassa digitalisaatiotulkinnassa rakennus- ja infra-alan
vakiintunut toimialarajaus piirtyy selkeänä, mutta laajassa tulkinnassa voidaan tunnistaa
ekosysteemeille ominaisia toimialarajat ylittäviä piirteitä. Autio ja Thomas (emt.) korostavat,
että toimialanäkökulman sijaan ekosysteemejä on ylipäätään hyödyllisempää ajatella
kehittyvinä yhteisöinä, jotka erikoistuvat kehittämiseen, uuden löytämiseen ja uusien
sovellutusten käyttöön ottamiseen ja joissa hyödynnetään jaettuja ja toisiaan täydentäviä
teknologioita ja taitoja. Laajaa tulkintaa edustavissa digitalisaatiota ja laajemmin kehittämistä
koskevissa puheissa perinteisten toimialarajojen rikkomisen tärkeys tunnistettiin, mutta
nykytilanne kuvattiin toisaalta sektoroituneena:
H2: ”Kun talot pitää kytkeä, kun ei se riitä, että talolla on
tietotekniikkaliittymä ja vesiliittymä ja energialiittymä, kun sen talon pitäisi
muodostaa aktiivinen rajapinta ja tämä haastaa meidän tosi sektoroituneen
ajattelutavan.”
Digitalisaatiotulkintojen kautta Hiedanranta näyttäytyykin potentiaalisena tai kehittymässä
olevana, mutta ei vielä todellisena innovaatioekosysteeminä, jossa erikoistutaan uuden
löytämiseen ja käyttöön ottamiseen ja joissa hyödynnetään jaettuja teknologioita ja taitoja.
Digitalisaationtulkintojen taustalta voidaan myös tunnistaa toisistaan poikkeavia
arvolähtökohtia tai motiiveja. Rajatun tulkinnan taustalla vaikuttavat erityisesti tehokkuutta ja
tuottavuutta korostavat arvot. Tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmasta digitalisaatio
liittyy uuden teknologian hyödyntämiseen aiempaa tehokkaampien tuotanto- ja
toimintatapojen kehittämisessä. Tuottavuutta pyritään kehittämään suunnitteluprosesseissa
muun muassa automatisoimalla datan ja tiedostojen hallintaa ja omaksumalla 3Dtietomalliprosesseja suunnittelussa. Digitaalinen suunnitteluaineisto mahdollistaa
automaation hyödyntämisen myös infran rakentamisessa muun muassa kaivinkoneisiin
kiinnitettävien tietokoneohjausjärjestelmien avulla. Laajan tulkinnan taustalla korostuu
ilmaston ja ympäristön tilaa koskevat arvot. Digitalisaatio mahdollistaa aiempaa
ympäristöystävällisempien infra-ratkaisujen kehittämisen ja toteuttamisen. Hiedanrannassa
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kokeillut IoT- (Internet of Things) ja sensoriteknologiaa hyödyntävät luontoperusteiset
hulevesiratkaisut ovat esimerkki kestävyysajattelun motivoimasta digitalisaatiokehityksestä.
IoT, tarkoittaa fyysisten esineiden lisäksi palveluiden, ohjelmistojen ja järjestelmien
liittämistä yhteen internetin avulla. Myös kiertotalousajattelu nojaa usein
digitaaliteknologiaan. Molempien tulkintalinjojen taustalta voidaan tunnistaa myös
älykkyyden korostaminen itseisarvona kaupunkikehityksen ratkaisuissa. Älykkyys arvona
näyttäytyy haastatteluissa moderniin teknologiaan pohjautuvien infra-ratkaisujen
arvostuksena.
5.2

Kehittämisen haasteet

Haastatteluissa nousi voimakkaasti esiin Infra-alan digitalisaatiokehitykseen ja laajemmin
kehittämiseen liittyviä haasteita, jotka hidastavat tai estävät kehityksen toteutumista.
Haastateltavat nostivat esiin kaikkiaan yli 20 yksittäistä kehitystä jarruttavaa syytä, jotka olen
luokitellut viiteen luokkaan. Paikallisen innovaatioympäristön analyysimallissa
(Kolehmainen 2016) innovaatioympäristö koostuu kolmesta tasosta, jotka ovat rakenne- ja
instituutiotaso, organisaatiotaso ja yksilötaso. Haastatteluissa esille nousseet kehittämisen
haasteet kohdistuvat innovaatioympäristön eri tasoille ja mahdollistavat Tampereen infra-alan
innovaatioympäristön eri tasojen analysoinnin.
Organisaatiokulttuuri ja johtaminen
Organisaatiokulttuuriin ja johtamiseen liittyvät syyt ovat seurausta organisaatioihin
pinttyneistä toimintatavoista ja asenteista sekä johdon haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä
luoda edellytyksiä kehittämiselle.
H3: ”Talon sisällä on nuutuneita asenteitakin ja rakennuttajat, jotka
työmaita pyörittää, siellä tuppaa olla jokaisella oma tapa tehdä asioita.
Pitäisi olla selkeämpi ohjeistus suunnittelussa ja rakennuttamisessa, että
me toimitaan kaikki tällä samalla tavalla. Ei mitään persoonakohtaisia
eroja-”
Erityisesti kehittämisen johtaminen näyttäytyi hajanaisena. Kehittämiseen toisaalta
kannustettiin erityisesti Hiedanrannan yhteydessä, mutta kehittämisprojektien ja
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innovaatioverkostojen ja linjatyön välillä ei ole riittävän vahvaa yhteyttä. Tästä syystä
kehittämistoimenpiteet eivät välttämättä johda muutoksiin perustoiminnassa.
H4: ”Siinä on innovaatioalusta ja siellä epäviralliset toimijaverkostot ja
linjaorganisaatio ja siellä vakiintuneet toimintatavat ja näiden yhteys mun
mielestä puuttuu.”
Organisatoriset puitteet ovat yksi organisaatioiden innovaatioympäristön rakennetason
neljästä lohkosta (Kolehmainen 2016, 388-391). Kolehmainen nostaa esiin esimerkiksi
toimipaikan historian, henkilöstön ja vakiintuneet perustoiminnot, kuten palvelu- ja tai
viranomaistehtävät tällaisina organisaatioiden innovaatiotoimintaa puitteistavina tekijöinä.
Haastatteluissa esiintyvä innovaatiotoiminnan ja linjaorganisaatioiden välinen jännite
osoittaa, että organisatoristen puitteiden vaikutus innovaatiotoimintaan näkyy myös
Hiedanrannan toimijakentässä, erityisesti kaupunkikonserniin kuuluvissa organisaatioissa.
Hiedanrannan tapauksessa organisaatioiden historia ja vakiintuneet perustoiminnot
näyttäytyvät innovaatiotoimintaa jäykistävinä tekijöinä.
Resurssit ja kustannukset
Resursseihin ja kustannuksiin liittyvät syyt liittyvät tiiviisti organisaatiokulttuuriin ja
johtamiseen. Erityisesti linjatyössä henkilöresurssien riittävyyden kanssa on jatkuvia
haasteita ja talousnäkökulma ohjaa toimintaa voimakkaasti, jolloin kehittämisasiat jäävät
helposti sivurooliin. Uusien toimintatapojen merkitystä ei joko tunnisteta tai niitä ei kyetä
talouden paineessa jalkauttamaan toimintaan. Ristiriitaiseksi tilanteen tekee se, että erilaisten
ulkopuolista rahoitusta hyödyntävien projektien myötä kehittämisresurssia jossain määrin on,
mutta kehittäminen jää linjatyöstä irralliseksi.
H4: ”Kun olen esitellyt tuloksia ja projekteja on aina aika hiljasta ja sitten
chattiin tulee kysymys, että mitä tämä maksaa verrattuna normaaliin?
Tuntuu, että lähempänä toteutusta tämä alkaa kilpistyä siihen.”
H1: ”on kunnianhimoiset tavoitteet, mikä on hienoa ja inspiroivaa, mutta
siihen liittyy perustehtävän lisäksi hirmuisesti lankoja mitä tulee eri
puolilta, mutta kun tunteja lopulta on vain 8 työpäivässä se on iso haaste

34

arkityössä resursoinnin näkökulmasta, että miten voidaan ottaa askel
kehittämisasioissa.”
Myös resursseihin ja kustannuksiin liittyvät syyt kytkeytyvät innovaatioympäristön
rakennetason organisatorisiin puitteisiin, organisaatiokulttuuriin ja johtamiseen. Ne liittyvät
kuitenkin myös organisaatioiden poliittis-hallinnolliseen ohjausjärjestelmään, joka on toinen
innovaatioympäristön rakennetason elementti (Kolehmainen 2016, 389). Niin kaupungin
yksiköitä kuin konserniin kuuluvia yhtiöitä ohjataan tavalla tai toiselta ylhäältä päin ja niiden
toimintaan kohdistuu myös joko suoraa tai epäsuoraa poliittista ohjausta. Kuntakonsernien
omistajaohjauksessa korostuu tyypillisesti taloudelliset tavoitteet (esim. Tampereen kaupunki
2020, 122-128), mikä osaltaan vaikuttaa näiden organisaatioiden kykyyn toteuttaa
innovaatiotoimintaa.
Toisaalta haastateltavat näkivät haasteena myös sen, että kentällä on hyvin paljon eri
kypsyystasolla olevia kehittämisaihioita tai jopa kokonaan uusia ratkaisuja, tietojärjestelmiä
tai toimintamalleja, mutta hyödyllisten ja toimivien ratkaisujen tunnistamiseen ei ole toimivia
käytäntöjä.
H1: ”Kun hankkeissa kehitetään tosi mielenkiintoista ja potentiaalista. Ja
siellä olis jotain kypsiä ratkaisujakin, mutta ne ei pintaudu meille asti, jos
on sata aihiota, joista viisi heti poimittavaa. Meillä ei ole resurssia, joka
poimisi sadan joukosta ne viis.”
Infra-toimialan ominaisuudet ja toimialakulttuuri
Infra-toimialan ominaisuuksiin tai toimialakulttuuriin liittyviä syitä ovat muun muassa
toimialan yritysrakenne ja projektikulttuuri, joka ei edistä innovaatioita. Kaikkiaan infraa ei
nähty kovin kehitysintensiivisenä toimintana, vaan pikemminkin perinteisiin toimintatapoihin
nojaavana toimialana:
H2: ”Kyllä varmaan tiedät minkälaisia infra-työmaat ovat. Ne on
projektinjohto-organisaatioita ja se menee niin pieniin paloihin. Niin kuin
talonrakentamisessakin se palastellaan pieniin paloihin ja kaikkien pitää
saada fee siitä välistä. Ja erittäin kilpailtua.”
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Paikallisen innovaatioympäristön organisaatiotaso koostuu olevista markkina- ja
verkostosuhteista. Kolehmainen (2016, 421) korostaa, että paikallisen innovaatioympäristön
muotoutumiseen vaikuttaa yritysten arvoverkkojen luonne ja yritysten asema niissä, mutta
myös koko toimialan kehitysvaihe on yksi vaikuttava tekijä organisaatioiden ja erityisesti
yritysten tapaan organisoida innovaatiotoimintaansa. Infra-ala on toimialana melko
vakiintunut ja kehitysvaiheeltaan kypsä. Vakiintuneet rakenteet, kuten haastatteluissakin esiin
noussut infra-hankkeiden tyypillinen toteutusmalli vaikuttaa infra-alan innovaatiotoimintaan.
Infra-alan sisälläkin on kuitenkin eroja toiminnan kehitysintensiivisyydessä. Erityisesti
energiasektori kuvattiin innovatiivisena ja kehitysmyönteisenä sektorina.
H2: ”Jos tässä luetaan, että energia-alakin kuuluu infraan, niin siellä on
kaikki liikkeellä. Energia-alan toimijat, yliopistot, yksityiset riskisijoittajat,
sinne saa julkista tukea.”
Innovaatiotoiminnan verkostosuhteiden osalta Tampereen infra-alan innovaatioympäristö
näyttäytyy sektoroituneelta ja sektorit kehittämisen näkökulmasta väljästi tai heikosti
toisiinsa kytkeytyneiltä. Innovaatiotoiminnan kannalta suhteet ja verkostot ovat
merkityksellisiä sen vuoksi, että niiden kautta organisaatiot voivat päästä käsiksi
innovaatiotoimintansa kannalta tärkeään tietoon, osaamiseen, teknologiaan tai muihin
tarvittavia resursseihin ja kompetensseihin (emt. 391). Hiedanrannan innovaatiotoiminnassa
on parhaimmillaan mahdollisuus lähentää sektoreita toisiinsa, jolloin myös muut sektorit
voisivat hyötyä energiasektorin innovatiivisuudesta.
Siiloutuminen ja sektorien välinen yhteistyö
Siiloutuminen ja sektorien välisen yhteistyön puute viittaa infra- ja koko kiinteistö- ja
rakennusalan perinteisiin sisäisiin rajauksiin ja se kytkeytyy osin edellä kuvattuihin infratoimialan ominaisuuksiin liittyviin syihin. Haastatteluissa tunnistettiin raja-aitoja niin eri
sektorien (energia, vesihuolto, jätehuolto, kadut ja viheralueet) kuin esimerkiksi suunnittelun
ja rakentamisenkin välillä. Olennainen raja-aita on myös kehittämisen ja linjatyön välillä.
Sektorirajojen ja siilojen nähtiin olevan hyvin syvällä toimialan vuosien myötä syntyneessä
tavassa jäsentää ja eritellä erilaisia infraan liittyviä toimintoja ja se näkyy jo alan
koulutuksessa. Toimijat tekevät sinänsä ansiokasta työtä, mutta sekä digitalisaatioon että
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infrastruktuurin kestävyysvaatimukseen liittyvät kysymykset ovat sellaisia, joita mikään
sektori tai siilo ei pysty yksin ratkaisemaan.
H2: ”Se on nii vahva tää siilot. Ei tahdo pystyä. Kun toimijat on niissä
omissa ja tekee ansiokasta työtä siellä omassa. Eikä edes nää sitä, että
asiaa pitäisi ajatella. --- Tän pitäis lähteä jo siitä opiskelusta ja itsestä
tuntuu siltä, että opiskellaan vielä näillä rajoilla ja vaikka varmaan tämä
yliopistomuutos mitä Tampereellakin on tapahtunut niin siellä on yritetty
asiaa haastaa.”
Osaaminen ja kyvykkyydet
Osaamiseen ja kyvykkyyksiin liittyvät syyt muodostavat melko moninaisen joukon erilaisia
tekijöitä, jotka liittyvät joko organisaatioiden sisäisiin osaamisaukkoihin tai koko paikallisen
innovaatioympäristön osaamiseen. Lähtökohtana on, että digitalisaatio koko infra-toimialaa ja
sen sisäisiä ja ulkoisia rajoja ravistelevana systeemisenä ilmiönä on itsessään niin
moniulotteinen ja kompleksinen, että sen hallinta ja johtaminen on erittäin vaikeaa. Sama
pätee myös infra-alan kestävyyshaasteen ratkaisuun. Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet
ja ilmastonmuutoksen aiheuttama kestävyyshaaste yhdessä avaavat infra-alalle kokonaan
uudenlaisen tulevaisuushorisontin, joka on jopa vaikea pukea sanoiksi. Haastateltavat
tunnistivat kuitenkin myös useita hyvinkin konkreettisia digitalisaation kokonaisuuden
johtamista koskevia haasteita. Haasteet liittyvät esimerkiksi siihen, miten eri sensoreista
syntyvää dataa ja ylipäätään koko IoT-toimintaa pitäisi Hiedanrannassa hallita tai miten
vuorovaikutus ja tiedonvälitys pitäisi järjestää eri kehittämisprojektien ja perustyön tai eri
sektorien välillä, jotta innovaatiot saadaan myös käytännössä toteutumaan. Erityisenä
haasteena nähtiin pääseminen tavoitteista toteutukseen organisaatioissa, joissa on pitkän ajan
myötä muotoutuneet ja hyvin vakiintuneet toimintatavat ja käytännöt.
H2: ”Kun tässä on se ongelma, että kun ei ole käsitteitä ja sanoja tälle
mitä yritän puhua.”
H1: ”Jos kiteytän, niin on aikamoinen haaste päästä tavoitteista
toteutukseen. Että ei vertailla tavoitteita vaan saatais oikeasti jalkautettua
toteutukseen nämä asiat.”
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Innovaatioympäristöjen kolmas taso on yksilötaso. Yksilötason elementtejä ovat
potentiaaliset työmarkkinat, henkilöstön sosiaaliset verkostot sekä henkilöstön
mahdollisuudet kehittää itseään. Yksilötasolla organisaation sisäinen toiminta kiteytyy
suurelta osin laajasti ymmärrettävään henkilöstövoimavarojen johtamiseen, joka koostuu
henkilöstöhallinnosta, osaamisen johtamisesta ja henkilöstön kehittämisestä. Aktiivisella
henkilöstövoimavarojen johtamisella ja organisaatioiden innovaatiokyvyn välillä on
tunnistettu yhteys. Hyvä henkilöstövoimavarojen johtaminen edesauttaa organisaation
innovaatiotoimintaa. (Kolehmainen 2016, 405-406)
Yksilötason osalta haastatteluissa nousi esiin erityisesti osaamisen johtamisen kysymyksiä,
jotka liittyivät digitalisaation ja infra-alan kestävyyshaasteen ratkaisemiseen. Osaamisen
johtaminen on organisaatioiden sisäinen toiminto, jonka vastinparina innovaatioympäristön
analyysimallissa on henkilöstön sosiaaliset verkostot. Paikallisen innovaatioympäristön
tutkimuksen näkökulmasta osaamisen johtamisessa tulisi erityisesti keskittyä organisaation
oman henkilöstön ja ulkopuolisten henkilöiden välisiin yhteyksiin innovaatiotoiminnassa.
Keskiössä ovat organisaatio- ja aluerajat ylittävät yhteisöt ja niiden johtaminen uuden,
organisaation kannalta hyödyllisen tiedon synnyttämiseksi. (emt. 409-410)
Edellä esitettyjen digitalisaatiota ja kestävää kehitystä hidastavien tekijöiden lisäksi toimijat
tunnistivat myös systeemisiä tekijöitä, jotka jarruttavia kehitystä. Nämä tekijät liittyvät
yhteiskunnan rakenteisiin, talousjärjestelmään ja lainsäädäntöön, joka paikoin hidastaa
digitalisaation etenemistä sekä markkinoiden kehittymistä uusille kestävämmille ratkaisuille.
Infra-alan digitalisaatiota ja kestävää kehitystä hidastavat tekijät on kuvattu taulukossa 3. Iso
osa esiin nousseista tekijöistä on jäljitettävissä paikallisen innovaatioympäristön eri tasoihin.
Tampereen infra-alan innovaatioympäristön rakennetasolla kyse on organisatoristen
puitteiden ja poliittis-hallinnollisen ohjausjärjestelmän vaikutuksesta organisaatioiden kykyyn
toteuttaa innovaatiotoimintaa. Organisaatiotasolla korostuu sekä innovaatiotoimintaan
liittyvät verkostosuhteet, jossa tunnistettiin sektorien välisiä eroja, että infra-alalle tyypilliset
markkinasuhteet, joita kuvastaa alan yritysten pieni koko ja paikallisuus sekä rakentamisen
urakkamallit. Yksilötasolla kyse on erityisesti osaamisen johtamisesta Hiedanrannassa
toimivissa organisaatioissa ja sen heijastumisesta ihmisten välisiin innovaatioverkostoihin ja
niiden innovatiivisuuteen. Kehittämistä hidastavit tekijöitä koskevat löydökset tukevat
ajatusta siitä, että innovaatioympäristö eri elementit vaikuttavat organisaatioiden
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innovaatiotoimintaan. Tämän vuorovaikutussuhteen toinen suunta on myös kiinnostava. Yksi
Kolehmaisen (2016, 357) innovaatioympäristöjä koskevan tutkimuksen keskeisimmistä
huomiosta on, että yksittäiset toimijat samanaikaisesti sekä kuluttavat että tuottavat
innovaatioympäristöä. Tutkimukseni kannalta olennaista on pystyä tunnistamaan, miten
Hiedanrannan toimijat tuottavat paikallista innovaatioympäristöä, eli miten Hiedanrannan
innovaatiotoiminnalla ja instituutioiden kehittämisellä voidaan vaikuttaa takaisinpäin
innovaatioympäristön elementteihin. Taustalla oleviin systeemisiin tekijöihin voidaan
paikallisesti vaikuttaa vain välillisesti edunvalvonnan ja politiikan keinoin.
Organisaatiokulttuuriin ja johtamiseen sekä resursseihin liittyvät syyt taas ovat pitkälti
organisaatioiden sisäisiä kysymyksiä. Huomio kiinnittyykin Infra-toimialan ominaisuuksiin ja
kulttuuriin liittyviin syihin, siiloutumiseen ja sektorien väliseen yhteistyöhön sekä osaamisen
ja kyvykkyyksien puutteisiin.

PAIKALLISET JA TOIMIALAAN

TAUSTATEKIJÄT

LIITTYVÄT TEKIJÄT
Organisaatiokulttuuriin ja johtamiseen

Talousjärjestelmä

liittyvät syyt
Resursseihin ja kustannuksiin liittyvät syyt

Yhteiskunnan rakenteet

Infra-toimialan ominaisuuksiin tai toimialan

Lainsäädäntö

kulttuuriin liittyvät syyt
Siiloutuminen ja sektorien välisen
yhteistyön puute
Puutteet osaamisessa ja kyvykkyyksissä

Taulukko 3. Infra-alan digitalisaatiota ja kestävää kehitystä hidastavat tekijät Hiedanrannan
aluekehitykseen liittyvien toimijoiden kuvaamana
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6

TAMPEREEN INFRA-ALAN PAIKALLINEN
INNOVAATIOYMPÄRISTÖ

Täydennän luvussa 6 edellisessä luvussa käynnistämääni kuvausta Tampereen infra-alan
innovaatioympäristöstä syventämällä innovaatioympäristön rakenne- ja instituutiotasoa
koskevaa tarkastelua ja selvitän haastatteluaineistoon pohjautuen Hiedanrannan
innovaatiotoiminnan vaikutuksia Tampereen infra-alan innovaatioympäristön kehittymiseen.
Analyysin tarkoituksena ei ole muodostaa subjektiivista ja tarkkaa kokonaiskuvausta
Tampereen infra-alan innovaatioympäristöstä, eikä se aineisto huomioiden olisi edes
mahdollista. Analyysi mahdollistaa kuitenkin sellaisen peruskäsityksen muodostamisen, joka
mahdollistaa Hiedanrannan innovaatiotoiminnan ja paikallisen innovaatioympäristön välisen
suhteen arvioinnin.
6.1

Tampereen infra-alan innovaatioympäristön rakenne- ja instituutiotaso

Tampereen infra-alan innovaatioympäristön rakenne- ja instituutiotaso koostuu
yritysrakenteesta sekä alan innovaatiotoimintaa edistävistä instituutioista eli
institutionaalisesta innovaatiojärjestelmästä. Rakennetaso viittaa erityisesti
yritysrakenteeseen, eli alueelle keskittyneiden yritysten muodostamaan kokonaisuuteen.
(Kolehmainen 2016, 417). Kuva Tampereen infra-alan innovaatioympäristön
yritysrakenteesta muotoutuu kaksijakoiseksi. Niin kuin jo edellisessä luvussa tuli ilmi, infraalan yrityskenttä koostuu perinteisesti hyvin pienistä paikallisista toimijoista. Alan isot
yritykset organisoivat toimintansa tyypillisesti hankekohtaisiksi projekteiksi, joissa
tekeminen pilkkoutuu alihankintaketjuihin. Toisaalta infraverkostojen osalta keskeinen rooli
on monopoliasemassa olevilla, pääosin julkisomisteisilla verkostoyhtiöillä, joilla on yhdessä
kuntaorganisaatioiden kanssa hyvin suuri vaikutus alan kehityksen suuntaan paikallisesti:
H2: ”Eihän täällä mikään muutu, jos ei Tampereen Vesi ota ravinne- ja
energiajuttua tai jos Keskuspuhdistamo ei ota sitä. Mikään ei Tampereella
muutu energia-asioissa, jos ei sähkölaitos. Ne on monopolitoimijoita
verkkojen osalta.”
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Yritysrakenteen osalta keskeisiä innovaatioympäristön elementtejä ovat yritysten
organisatoriset puitteet, arvoverkostot, eli toimittajat, kumppanit ja asiakkaat sekä kilpailijat.
Organisatoristen puitteiden osalta erityisesti yritysten omistajuus on kiinnostava, koska se on
spatiaalisen ulottuvuuden sisältävä tekijä, joka vaikuttaa myös yritysten
innovaatiotoimintaan. Julkisten organisaatioiden osalta oleellisia organisatorisia puitteita ovat
organisaation perustehtävä, koko ja rakenne. (Kolehmainen 2016, 419, 424)
Infra-alalla julkisorganisaatiot ovat yritysten keskeisiä asiakkaita ja julkisomisteisten
verkostoyhtiöiden merkitys on korostuneempi kuin monella muulla alalla. Julkisen sektorin
vahvasta roolista seuraa se, että alan innovaatioympäristön organisatoriset puitteet ja
arvoverkostot muodostuvat omanlaisikseen. Nämä puitteet ja arvoverkostot lyövät leimansa
niiden vaikutuspiirissä olevien organisaatioiden innovaatiotoimintaan.
Instituutiotaso, eli instituutionaalinen innovaatiojärjestelmä viittaa julkisten ja kolmannen
sektorin organisaatioiden muodostamaan kokonaisuuteen. Paikallisen innovaatioympäristön
analyysimallissa instituutiotasolle kuuluvat innovaatioympäristöön liittyvät tutkimus- ja
koulutuslaitokset, viranomaiset, kuten esimerkiksi kuntaorganisaatiot ja myös
julkisomisteiset osakeyhtiöt. Erityisen merkittävä rooli on koulutus- ja
tutkimusorganisaatioilla, teknologiakeskuksilla, paikallisilla viranomaistahoilla ja muilla
kehittämisorientoituneilla julkisilla organisaatioilla, jotka osallistuvat uuden tiedon
tuottamisen ja välittämiseen. (Kolehmainen 2016, 417)
Tampereen infra-alan institutionaalinen innovaatiojärjestelmä nojautuu lähinnä toimialan
koulutus- ja tutkimustoimintaan sekä hanketoimintaan, jossa erityisesti paikalliset
korkeakoulut ja jossain määrin myös Tampereen kaupunki ovat aktiivisia. Infra-alan
instituutionaalinen innovaatiojärjestelmä jäsentyy kuitenkin haastattelujen perusteella
vahvemmin ylipaikallisesti. Haastateltavat nimesivät muun muassa Building Smart Finlandin,
KiraDigi-hankkeen, Kuntaliiton, Suomen Ympäristökeskuksen, Liikenne- ja
viestintäministeriön, Ympäristöministeriön ja Väyläviraston alan innovaatiotoimintaa
keskeisesti edistäviksi organisaatioiksi. Yritysten osalta maininnat jakaantuivat suuriin ja
pieniin yrityksiin eri puolella Suomea, pääosin isoissa kaupungeissa. Myös alan koulutus- ja
tutkimusorganisaatiot toimivat ylipaikallisesti ja jopa ylikansallisesti. Hiedanrannan
kehitystoimintaan on tamperelaisten korkeakoulujen ohella osallistuneet myös muut
suomalaiset korkeakoulut sekä eri korkeakouluista syntyneet spin-off –yritykset.
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H4: Meillä on kumppaneina ollut EHP Oulusta, joka on toimittanut
sensorit. Puittarikumppanina Luode Consulting (määrän ja laadun
mittaus.), sanoisin, että Hesa. Analyysipalveluita tekee KVVY
(Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys) Ne tekee mittalaitteiden
huoltoa ja kalibrointia, Tampereella labra. Kauhean moni firma ei pysty
toimittamaan näitä palveluja Suomessa.”
”Ollaan tarjottu Hiedanrannassa pilottiympäristöä yrityksille, startupeille,
jotka kehittää käsittelymenetelmiä. Esimerkiksi ruotsalainen Sanitation
360, (Ruotsin maataloustieteiden) yliopistosta ponnistanut pieni firma, joka
on kehittänyt käsittelymenetelmää --- pyörittivät pilotin kartanolla. Aalto
yliopistossa vähän saman tyyppinen Np harvest. Siellä on vähän saman
tyyppisesti perustettu start-up yritys yliopistotutkimuksen jatkeeks”
H3: ”Kyllähän tuo tiepuoli. Väylä edellyttää (tietomallipohjaisuutta) ja
rakennetaan koneohjausta käyttäen. Tietysti siellä on isompia työmaita ja
paremmin tulee hyöty ja siellä ei ole maanalaista roinaa niin kauheasti kun
meillä, niin se on helpompi. --- Sitten tietenkin isommat
suunnittelutoimistot, jotka tekee monenlaisia kohteita. Niillä on enemmän
kokemusta ja näkemystä suunnittelupuolellakin. Kaupunkien tilanne on
vähän hankala maanalaisesta tilanteestakin johtuen. Sanoisin, että
väyläpuoli se edistyksellinen on.”
Paikallisen innovaatioympäristön analyysimallin ja teorian mukainen ajatus toiminnan
spatiaalisesta monikerroksisuudesta (Kolehmainen 2016, 519) näkyy Tampereen infra-alan
innovaatioympäristössä selkeästi. Erityisesti innovaatiotoiminnan näkökulmasta kansallisella
tasolla tapahtuva kehittäminen sekä Tampereen kaupunkiseudun rajat ylittävä
kehittämisyhteistyö näyttäytyy haastattelujen perusteella puhtaasti paikallista tasoa ja
tekemistä tärkeämpänä. Aluehankkeet, kuten Hiedanranta, jossa kaupunkikehitys tapahtuu
yksittäistä tonttia tai korttelia laajemmassa mittakaavassa, tunnistetaan kuitenkin
merkityksellisinä paikallisen innovaatiotoiminnan ja digitalisaation kannalta.
H5: ”Tampereella on monia aluehankkeita käynnissä. Ollaan siinä
Asemakeskuksessa myös mukana. Tietysti Ratikka-hanke on omansa ja
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heillä on myöskin digi-asioita paljon pöydällä. Vaikka se (digitalisaatio) on
valtakunnallinen asia, kyllä se tulee esiin paikallisesti. Mutta kehityksen
painopiste on juurikin aluehankkeissa.”
Huomio kansallisen tason korostumisesta infra-alan innovaatioverkostoissa on tutkimukseni
kannalta kiinnostava. Pelkästään paikallisesti tarkasteltuna Tampereen infra-alan
institutionaalinen innovaatioympäristö näyttäytyy haastattelujen valossa heikosti
kytkeytyneeltä siitäkin huolimatta, että infra-alan tiede- ja teknologiaperusta on erityisesti
Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja VTT:n läsnäolon myötä
kohtuullisen vahva. Tutkimusaineistooni liittyvät rajoitteet on kuitenkin syytä huomioida
ennen liian pitkälle meneviä tulkintoja Tampereen infra-alan innovaatiojärjestelmän tilasta.
6.2

Hiedanrannan innovaatiotoiminnan merkitys Tampereen infra-alan
innovaatioympäristön kehittymisen näkökulmasta

Paikallisen innovaatioympäristön elementtien vaikutus Hiedanrannassa toimivien
organisaatioiden innovaatiotoimintaan tunnistettiin luvussa 5. Käänteinen suhde, eli
aluekehityshankkeiden vaikutus paikallisen infra-alan innovaatioympäristön kehittymiseen ja
sen sisäiseen dynamiikkaan (Sotarauta, Linnamaa & Suvinen. 2003,34) on tutkimukseni
kannalta keskeinen. Kolehmaisen ym. (2003, 16) mukaan yliopistot, korkeakoulut ja
tutkimuslaitokset voivat toimia sijaintialueellaan ankkureina, dynamoina ja magneetteina. on
kiinnostavaa, voisiko myös julkisvetoinen aluekehityshanke toimia tällaisena ankkurina,
dynamona tai magneettina infra-alan innovaatioympäristön kehittymisessä.
Tutkimusajankohta oli siinä mielessä Hiedanrannan innovaatiotoiminnan näkökulmasta
kriittinen, että vastuu innovaatiotoiminnan koordinaatiosta on siirtynyt Hiedanrannan Kehitys
Oy:lle, mutta uusia käytäntöjä innovaatiotoiminnan johtamiseen ja hallintaan ei vielä ollut
muodostettu. Siirtymävaiheeseen liittyvä epävarmuus tuli esiin lähes kaikissa haastatteluissa.
Toisaalta siirtymävaihe myös mahdollisti haastateltaville innovaatiotoiminnan arvioimisen
puhtaalta pöydältä, mikä on tutkimukseni kannalta hyvä asia.
6.2.1 Hiedanrannan innovaatiotoiminnan vahvuudet, haasteet ja kehityskohteet
Hiedanrannan innovaatiotoiminnan selkeänä vahvuutena nähtiin positiivinen ja
kehitysorientoitunut maine, joka on syntynyt kehitysohjelman alkuvaiheessa luodun
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kehitysalustamallin myötä. Haastattelujen pohjalta voidaan tulkita, että Hiedanrannan
kehittämistoiminnalla on ollut myönteinen vaikutus Tampereen innovaatioympäristön
sisäiseen dynamiikkaan.
H4: ”Hiedanrannalla ainakin on sellainen maine tutkimusorganisaatioiden
ja yritystenkin silmissä, että siellä voi kokeilla uutta ja on lupausta, että
kaupunki tilaisi kestäviä uudenlaisia ratkaisuja tulevaisuudessa. Sellainen
imago ja pöhinä Hiedanrannalla on.”
H3: ”Kaikenlaisia kehittäjiä ja porukoita pyörii. Siellähän on nytkin
tekeillä kaikennäköistä jännää. Esimerkiksi juurikin energian
varastoiminen hiekkaan.”
Sotarauta ym. (2003, 34) viittaavat alueen sisäiseen dynamiikkaan ”pörinän” käsitteellä.
Pörinällä tarkoitetaan uutta luovia ja hyödyllisiä vuorovaikutusprosesseja, jotka inspiroivat
myös alueen muita toimijoita ja innovatiivista ajattelua ylipäätään. Paikallisen
innovaatioympäristön näkökulmasta pörinä kytkeytyy henkilöiden väliseen sidoksiin ja
tiedon jakamiseen innovaatioympäristön yksilötasolla.
Hiedanrannan innovaatioalustatoiminnan keskeisenä onnistumisena nähdäänkin alueelle
sijoittuneiden startup-yritysten välinen tiedon jakaminen sekä kehittämisprojektien välinen
tiedonvälitys, eli Hiedanrannan positiivinen pörinä, jonka syntymisessä erityisesti ihmisten
välisen luottamuksen rakentuminen nähdään keskeisenä.
H2: ”Juttu on se, että organisaatiot ja järjestelmät eivät tee mitään vaan
ihmiset siellä. Siinä täytyy syntyä molemminpuolinen luottamus.”
Toisaalta erityisesti kehittämisprojektien osalta haasteena on ollut projekteissa syntyneen
tiedon ja osaamisen valuminen hukkaan projektien päättyessä.
H2: ”Mä olen oppinut paljon, mutta kyllä se on epäonnistunut, että
osaaminen on jäänyt hanketasolle eikä osaaminen ole valunut moniin
suuntiin.”
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Kehittämisprojekteissa syntyvän tiedon valuminen hukkaan kytkeytyy luvussa 5.2. kuvattuun
digitalisaation kehittämisen johtamisen vaikeuteen, jonka taustalla on innovaatioverkostojen
ja linjatyön välinen etäisyys sekä koko toimialan vuosien saatossa vakiintuneet toimintatavat.
Myös kehittämisalustatoimintaan liittynyt avoimuus uusille ajatuksille ja ideoille ja niiden
aktiivinen mahdollistaminen Hiedanrannan kehitysohjelman toimesta näyttäytyy
kaksijakoisesti sekä vahvuutena että haasteena. Sinällään positiivisena kuvatun
kehittämismyönteisyyden kääntöpuolena on ollut eräänlainen kehittämisen puuroutuminen,
kun jatkuvasti käynnistyy uusia projekteja, joiden tulokset jäävät kuitenkin isolta osin
hyödyntämättä. Haastatteluissa nousi esiin tarve Hiedanrannan innovaatiotoiminnan
hallintamallin kehittämiselle ja aiempaa selkeämmille prosesseille, joiden avulla
kehittämisprojektien ja kokeilujen käynnistymistä, toteutusta ja tulosten skaalausta johdetaan.
H4: ”Pitäisi olla selkeä se prosessi millä valitaan projekteja sinne. Ei
kannata ottaa edes projekteja, joita ei aiota toteuttaa. Pitäisi olla kriteerit
sille, miten arvioidaan tuloksia ja mitä skaalataan. Ei niin, että ihmiset
pyörittää hulluna projekteja ja sitten ne heitetään mappi-ööhön ne
tulokset”
”Jotta innovaatiotoiminta olisi motivoivaa, pitäisi arviointi olla
läpinäkyvämpää, mitä siellä halutaan kehittää ja miten se menee jatkoon.
Ei vaan niin, että kaikkea kokeillaan ja suurin osa hylätään.”
Vahvuuksien ja haasteiden ohella haastateltavat nostivat esiin Hiedanrannan
innovaatiotoimintaan liittyviä kehityskohteita. Haastateltavat kiinnittivät huomiota erityisesti
innovaatiotoiminnan ja sen hallinnoinnin edellyttämään rahoitukseen, johon Hiedanrannan
kehitysyhtiön hartiat eivät välttämättä riitä.
H2: ”Yhtiön kyvykkyys ja kuvio on niin pieni, että se vaatis muutaman
hallinnollisen ihmisen täyspäiväiseksi ja sille pitäisi rahoitus löytää”
Katseet rahoituksen järjestämisen osalta kääntyivät erityisesti kaupunkiin, jonka odotettiin
vahvistavan rooliaan innovaatiomallin rahoittamisessa. Toisaalta tunnistettiin myös tarve
yksityiselle riskirahoitukselle, jotta toiminta ei olisi liiaksi julkisen rahoituksen varassa.
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Kaupungin toivottiin kasvattavan rooliaan Hiedanrannan kehitystoiminnassa myös muutoin
kuin rahoituksen osalta. Kaupungin vahvempaa roolia perusteltiin toisaalta sillä, että
kaupungilla on käsissään keskeiset viranomaisprosessit, joiden avulla sekä digitalisaatiota
että kestävää kehitystä voidaan vahvistaa. Kaupunki voi esimerkiksi edellyttää tietomallien ja
digitaalisen suunnitelma- ja toteuma-aineiston toimittamista infrahankkeissa kaikilta
toimijoilta tai asettaa vaatimuksia rakentamisen ilmasto- ja ympäristövaikutuksille. Toisaalta
taas kaupungin roolin vahvistamista perusteltiin sillä, että sen paremmin infra-alan
kestävyyshaastetta kuin digitalisaatiotakaan ei ratkaista yksin Hiedanrannassa vaan
skaalaamalla uudet toimintatavat koko toimialalle. Kaupungin roolin ohella haastatteluissa
tuli esiin toive kasvattaa myös paikallisesti toimivien tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden
roolia Hiedanrannan innovaatiotoiminnan ytimessä. Erityisesti esiin tuli VTT:n rooli, koska
VTT on ollut mukana käynnistämässä pohdintoja Hiedanrannan uuden innovaatiojohtamisen
mallin kehittämiseksi yhdessä Hiedanrannan Kehitysyhtiön ja Tampereen kaupungin kanssa.
Sekä rahoitusmallia, että avaintoimijoita koskevat kysymykset liittyvät läheisesti
Hiedanrannan innovaatiotoiminnan mittakaavaan ja sen kytkeytymiseen muuhun
Tampereella tapahtuvaan innovaatiotoimintaan. Keskeinen huomio on, että Hiedanrannassa
on innovaatioalustamallin myötä toteutettu sellaisia kehittämisprosesseja, jotka voisivat
hyvinkin olla kaupunkitasoisia. Erityisesti digitalisaatiokehityksen osalta liian paikalliseen
kehitykseen nähtiin sisältyvän myös ratkaisujen pirstaloitumiseen liittyviä riskejä.
Kaupungilla nähtiin olevan paremmat edellytykset skaalata innovaatioita hallitulla tavalla
laajemmalle alueelle. Hiedanrannan rooli tässä mallissa olisi toimia keskeisenä
demoympäristönä ja alkuvaiheen kokeilualustana uusille ratkaisuille, mahdollisesti muiden
demoympäristöjen joukossa.
H2: ”Sitä tässä on puhuttu, että kaiken ei tarvitse olla Hiedanrannassa.
Meille on ollut hienoa, että Hiedanranta on nimenä se käsite, ja mielellään
se olisi edelleen Hiedanrannan kehitysalusta, josta saatais sitä publicityä.
Ja se aidosti on, että me tiedettäis maailman parhaat uudet ratkaisut, joita
osattais vaatia rakentajilta joille tontteja luovutetaan ja niissä
infratoteutuksissa. Että saatais hyötyä kehitysalustasta. Mutta me ei voida
sitä niin isosti rahoittaa vaan me tarvittaisi siihen isommat toimijat
tuomaan siihen hallinnointia.”
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Hiedanrannan innovaatiotoiminnan mittakaavaa koskevassa keskustelussa on pohjimmiltaan
kyse Hiedanrannan suhteesta Tampereen infra-alan institutionaaliseen
innovaatiojärjestelmään. Suhde näyttäytyy haastattelujen perusteella epäselvältä. Tämä voi
selittyä luvussa 6.1 tehdyllä huomiolla siitä, että paikalliset infra-alan innovatiivisuutta
edistävät instituutiot eivät ole kovin vahvoja infra-alan innovaatioverkostojen ollessa
maantieteelliseltä skaalaltaan enemmänkin kansallisia.
Hiedanrannan innovaatioprosessin ja vuorovaikutuksen hallintaan kiinnitettiin haastatteluissa
runsaasti huomiota. Innovaatioekosysteemien tutkimuksessa innovaatioverkoston ja sen
vuorovaikutuksen hallinnan kokonaisuutta kutsutaan tyypillisesti orkestroinniksi. Dhanaraj &
Parkhe (2006, 659) määrittelevät verkostojen orkestroinnin tavoitteellisten toimenpiteiden
valikoimaksi, jonka avulla verkoston napayritys pyrkii kasvattamaan verkoston tuottamaa
lisäarvoa ja omaa osuuttaan siitä. Yleisemmin orkestrointi viittaa kykyyn rakentaa ja hallita
tavoitteellisesti yritystenvälisiä innovaatioverkostoja. Hiedanrannan alkuaikojen
innovaatioalustatoiminta, jonka lähtökohtia olivat avoimuus uudelle ja rohkea kokeileminen
oli inspiroivaa, mutta ilman selkeää kehittämisprosessia ja kehittämisen tulosten jalostamista
ja jalkauttamista perustoimintaan, tulokset jäivät osin hyödyntämättä. Ongelmallista
Hiedanrannan projektimaisessa kehittämisessä on ollut myös se, että monesti toimijat ovat
sitoutuneet kehittämiseen vain projektin mittaiseksi ajaksi ja projektin päättyessä
kumppaniverkostot hajoavat.
H4: ”Vuosi 2016 ja siitä muutama vuosi. Siinä oli aika inspiroiva meininki,
mutta ehkä prosessi ei ollut vimpan päälle hallittu.”
”Mutta sitten kun on projekti, se tuppaa jäämään ja sitten projekti loppuu
ja sitten alkaa uus. Mun mielestä ne toimijat ovat aina kiinnittyneet sinne
sen projektin mittaiseksi ajaksi.”
Hiedanrannan innovaatiotoiminnan hallintaa pitäisi haastateltavien mielestä vahvistaa
kehittämällä toteutettavien kehittämisprojektien valintaan ja arviointiin liittyviä prosesseja,
kiinnittämällä huomiota projektien oppien jalostamiseen ja hyödynnettävyyteen perustyössä
sekä luomalla verkoston toimijoille sopimus- tai muita järjestelyjä, joissa kuvataan, miten
innovaatiotoimintaan liitytään.
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6.2.2 Hiedanrannan innovaatiotoiminnan ja paikallisen innovaatioympäristön suhde
Haastatteluaineistosta nousi esiin tärkeitä huomioita liittyen Hiedanrannan
innovaatiotoiminnan vahvuuksiin, haasteisiin ja kehityskohteisiin. Täydentämällä näkymää
innovaatioverkostojen orkestrointia koskevilla ajatuksilla ja asettamalla kokonaisuus
paikallisen innovaatioympäristön analyysimallin tarjoamaan viitekehykseen, voidaan
muodostaa teoriaa ja empiriaa yhdistelevä kuvaus elementeistä, joita kehittämällä
Hiedanrannan innovaatiotoiminnan vaikutusta Tampereen infra-alan innovaatioympäristön
voidaan vahvistaa (Kuvio 1.). Kyse on erityisesti Hiedanrannassa toimivien
institutionaaliseen innovaatiojärjestelmään kuuluvien organisaatioiden ja niiden
innovaatiotoimintaan liittyvien prosessien kehittämisestä.

Instituutioiden
vahvistaminen ja verkoston
orkestrointi

Asemointi suhteessa
Tampereen
innovaatioympäristöön

• Hallintamallit ja prosessit
• Digitalisaatio- ja kestävyysvisio
• Tiedon välittäminen
• Toimintakulttuuri ja brändi

• Dynamo ja magneetti
• Toimiminen alustana
• Suhde kaupunkitasoiseen
kehittämiseen

Toimintaedellytykset
• Rahoitusmalli
• Avainorganisaatiot

Kuvio 1. Keskeiset elementit, joita kehittämällä Hiedanrannan innovaatiotoiminnan
vaikutusta Tampereen infra-alan innovaatioympäristön voidaan vahvistaa
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Kuvaus koostuu kolmesta toisiaan leikkaavasta osiosta, jotka ovat instituutioiden
vahvistaminen ja innovaatioverkoston orkestrointi, asemointi suhteessa paikalliseen
innovaatioympäristöön ja toimintaedellytysten varmistaminen. Orkestrointi viittaa kykyyn
rakentaa ja hallita tavoitteellisesti yritysten välisiä innovaatioverkostoja (Dhanaraj & Parkhe
2006, 659). Olennaista on muodostaa innovaatiotoimintaan selkeyttä tuovat hallintamallit ja
prosessit, joiden avulla pystytään ohjaamaan innovaatioprosesseja ja ylläpitämään verkoston
pysyvyyttä. Prosessien ja hallintamallien ohella orkestrointiin liittyy viestinnällinen
ulottuvuus, joka sisältää niin verkoston strategisen suunnan artikuloimisen kuin myös
innovaatioita koskevan tiedonkulun varmistamisen. Strateginen suunta ja visio kytkevät
toiminnan digitalisaatio- ja kestävyyskehitykseen. Kokonaisuutena innovaatioverkoston
orkestrointi vaikuttaa kehittämismyönteisen toimintakulttuurin ja paikallisen pörinän
muotoutumiseen.
Innovaatioverkoston orkestrointi liittyy erityisesti innovaatioverkoston sisäisiin
toimintamalleihin. Asemointi suhteessa paikalliseen innovaatioympäristöön sen sijaan kytkee
Hiedanrannan infra-alan innovaatiotoiminnan laajempaan paikalliseen kokonaisuuteen, eli
institutionaaliseen innovaatiojärjestelmään. Hiedanrannan innovaatiotoiminta voi vaikuttaa
paikalliseen innovaatioympäristöön ainakin kolmella tavalla. Hiedanranta voi ensinnäkin
vahvistaa rooliaan paikallisena dynamona ja magneettina (Kolehmainen 2003, 16)
synnyttämällä ja houkuttelemalla alueelle jatkossakin uutta yritys- ja liiketoimintaa. Tässä
keskeisessä roolissa on kyky kehittää Hiedanrantaa uutta yritystoimintaa houkuttelevana
alustana (Iansiti & Levien 2004), joka tarkoittaa Hiedanrannan toimijaverkoston kannalta
keskeisten resurssien – maaomaisuuden, Hiedanrantaa koskevan datan ja Hiedanrantabrändin taitavaa hallintaa. Kolmas keskeinen Hiedanrannan innovaatiotoiminnan suhdetta
paikalliseen innovaatioympäristöön määrittävä tekijä on toiminnan asemointi osana
Tampereen kaupungin ja koko kaupunkikonsernin kehittämisprosesseja. Kaupunkikonsernin
merkitys koko paikalliselle infra-alalle on keskeinen, sillä kaupungin käsissä on infran
suunnittelua ja rakentamista ohjaavat viranomaisprosessit ja lisäksi kaupunkikonserniin
sisältyvät liikelaitokset ja yhtiöt vastaavat kaikkien keskeisten infraverkostojen ylläpidosta ja
rakentamisesta.
Toimintaedellytykset muodostavat perustan, jonka varaan rakentuvat sekä
innovaatioverkoston orkestrointiin liittyvät kyvykkyydet että Hiedanrannan
innovaatiotoiminnan asemoituminen suhteessa paikalliseen infra-alan innovaatioverkostoon.
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Toimintaedellytykset liittyvät innovaatiotoiminnan rahoitusmalliin avainkumppanuuksiin.
Hiedanrannan Kehitys Oy on julkisomisteinen yhtiö, jonka toimintakenttä on melko tarkasti
rajattu Hiedanrannan maaomaisuuden kehittämiseen. Näistä syistä Hiedanrannan Kehitys
Oy:llä ei ole mahdollisuutta pyörittää omin varoin kovin laajamittaista innovaatiotoimintaa.
Rahoituksen osalta katseet kohdistuvat innovaatiotoiminnan avainkumppaneihin, joita voivat
olla Tampereen kaupunki, kaupungin verkostoja hallinnoivat tytäryhtiöt sekä paikalliset
tiede- ja tutkimus- ja kehitysorganisaatiot. Lisäksi toimintaa voidaan pyrkiä laajentamaan
houkuttelemalla mukaan yksityistä riskirahoitusta. Avainkumppaneiden sitoutuminen
innovaatiotoimintaan on kuitenkin keskeistä myös keskeisten resurssien ja osaamisten myötä,
joita eri toimijat voivat tuoda mukanaan. Kaupunkikonsernin läsnäolo on tärkeää erityisesti
innovaatioiden skaalaamisen näkökulmasta, sillä kaupungilla on käsissään työkalut, joiden
avulla infran rakentamista voidaan ohjailla. Tiede-, tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden rooli
liittyy erityisesti uuden tiedon synnyttämiseen ja välittämiseen.
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7

PÄÄTELMÄT

Tutkimukseni tavoitteena oli lisätä ymmärrystä Hiedanrannan aluekehityshankkeen ja
Tampereen infra-alan innovaatioympäristön välisestä suhteesta ja tunnistaa Hiedanrannan
innovaatiotoiminnasta yleistettävissä olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat myönteisesti infra-alan
digitalisaation etenemiseen. Hiedanrannan aluekehityshankkeeseen osallistuvien henkilöiden
haastatteluaineistosta tunnistin kaksi osin toisistaan poikkeavaa digitalisaatiota koskevaa
tulkintalinjaa. Infrasuunnitteluun ja –rakentamiseen rajautuvassa tulkintalinjassa digitalisaatio
on pääroolissa infra-alan toiminnan muutoksessa. Digitalisaatio näyttäytyy infran
suunnittelun ja rakentamisen tiedon ja tiedostojen hallintana, 3D-tietomallipohjaisena
suunnitteluna ja muun muassa kaivinkoneiden koneohjausteknologiana. Digitalisaation
tavoitteena on toiminnan sujuvuus ja parantuva käyttäjäkokemus erityisesti digitaalisia
työvälineitä ja prosesseja käyttävien henkilöiden kohdalla. Lisäksi digitalisaation odotetaan
parantavan päätöksentekoa ja tiedolla johtamista. Rajatun tulkinnan taustalla on tehokkuutta
ja tuottavuutta korostavia arvoja, joista kehittäminen motivoituu. Myös järjestelmien
älykkyys nähdään itsessään arvona.
Laajassa toimialarajat ylittävässä tulkintalinjassa digitalisaation rooli infra-alan muutoksessa
on välineellinen. Digitalisaation tavoitteena on edistää toiminnan muiden tavoitteiden
toteutumista. Hiedanrannan tapauksessa erityisesti infra-alan ilmasto- ja
ympäristövaikutusten pienentäminen korostui muutoksen perimmäisenä tavoitteena, mutta
taustalla voi periaatteessa olla myös muita toimintaan liittyviä tavoitteita. Laajassa
tulkintalinjassa digitalisaatio ilmenee sensoriteknologian, älykkäiden verkostojen ja erilaisten
mittausmenetelmien mahdollistaman tietotuotannon ja datan analysoinnin muodostamana
kokonaisuutena. Laajan digitalisaatiotulkinnan taustalla on ympäristöä ja ilmastoa korostava
arvopohja, mutta niin kuin rajatussa tulkintalinjassakin, myös järjestelmien ja prosessien
älykkyys nähdään arvona sinänsä.
Suunnitteluun ja rakentamiseen rajautuvassa digitalisaatiotulkinnassa rakennus- ja infra-alan
vakiintunut toimialarajaus piirtyy selkeänä, mutta laajassa tulkinnassa voidaan tunnistaa
innovaatioekosysteemeille ominaisia toimialarajat ylittäviä piirteitä. Digitalisaatiotulkintojen
kautta Hiedanranta näyttäytyykin potentiaalisena tai kehittymässä olevana, mutta ei vielä
todellisena innovaatioekosysteeminä, jossa erikoistutaan uuden löytämiseen ja käyttöön
ottamiseen ja joissa hyödynnetään jaettuja teknologioita ja taitoja.
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Keskeinen löydös on, että erilaisten tulkintojen myötä kuva digitalisaatiosta
aluekehityshankkeen yhteydessä muodostuu moniulotteiseksi. Varsinkin laajassa tulkinnassa
digitalisaatio kietoutuu haastateltujen kuvauksissa lähes erottamattomasti yhteen muun
kehittämisen ja siihen liittyvien moninaisten tavoitteiden ja arvopohjan kanssa.
Tutkimusaineiston perusteella onkin hyvin vaikea eritellä infra-alan digitalisaatiota muusta
Hiedanrannan kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta erillisenä ilmiönä eikä se välttämättä ole
tarkoituksenmukaistakaan.
Digitalisaatioon liittyvien tulkintojen ja arvolähtökohtien tarkastelu toi esiin kaksi keskeistä
huomiota Hiedanrannan innovaatiotoiminnan ja Tampereen infra-alan innovaatioympäristön
välisestä suhteesta. Ensinnäkin Hiedanrannan aluekehityshanke on Tampereen
kaupunkiseudun mittakaavassa niin suuri, että siellä tapahtuva kehitys ei voi jäädä
Tampereen infra-alan toimijoilta huomaamatta. Hiedanrannan innovaatiotoiminta
vaikuttaakin osaltaan kulttuuristen normien ja arvostusten kehittymiseen liittyen infra-alan
digitalisaatioon ja ilmasto- ja ympäristöhaasteeseen Tampereen seudulla. Toiseksi
digitalisaatiota koskevien tulkintojen kietoutuminen yhteen erityisesti ilmasto- ja
ympäristökysymyksistä motivoituvan kehittämisen kanssa vahvistaa käsitystä, että
digitalisaatiota on mielekkäintä tarkastella osana laajempaa kehittämisen ja
innovaatiotoiminnan kokonaisuutta. Tällöin Tampereen infra-alan paikallinen
innovaatioympäristö rajautuu laajaksi eri toimialat ylittäväksi kokonaisuudeksi, johon
sisältyy perinteinen katujen ja viheralueiden rakentamiseen keskittyvä
maanrakennusliiketoiminta, mutta myös eri verkostotoimijat ja verkostoihin liittyvät
tuotantolaitokset ja -järjestelmät sekä niitä kehittävät yritykset. Näin muodostuva infra-alan
innovaatioympäristö tai -verkosto on huomattavan moninainen, mikä on syytä huomioida
innovaatioverkoston johtamisen ja hallinnan näkökulmista.
Hiedanrannan digitalisaatiota ja kestävyyttä koskevien tavoitteiden toteutumista hidastaa
joukko tekijöitä, jotka ovat jäljitettävissä paikallisen innovaatioympäristön analyysimallin
(Kolehmainen 2016) eri tasoihin. Kehittämistä hidastavia tekijöitä koskevat löydökset tukevat
ajatusta siitä, että innovaatioympäristö eri elementit vaikuttavat organisaatioiden
innovaatiotoimintaan. Tutkimukseni kannalta olennaista oli kuitenkin myös tunnistaa miten
Hiedanrannan toimijat tuottavat paikallista innovaatioympäristöä, eli miten Hiedanrannan
innovaatiotoiminnalla ja instituutioiden kehittämisellä voidaan vaikuttaa takaisinpäin
innovaatioympäristön elementteihin. Hiedanrannan innovaatiotoiminnan ja infra-alan
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paikallisen innovaatioympäristön välisen suhteen tarkastelu toi esiin, että Hiedanrannan
aluekehitysohjelman yhteydessä toteutettu innovaatiotoiminta, Hiedanrannan
kehitysmyönteinen imago ja kunnianhimoiset kehitystavoitteet ovat vaikuttaneet jossain
määrin paikallisen innovaatioympäristön instituutioiden kehitykseen. Hiedanrannan
innovaatiotoiminta on lisännyt innovaatioympäristössään uutta luovia ja hyödyllisiä
vuorovaikutusprosesseja, jotka inspiroivat alueen muita toimijoita ja innovatiivisuutta.
Tutkimukseni antaa viitteitä myös siitä, että Hiedanrannan aluekehitysohjelma ainakin jossain
määrin on jo nyt toiminut uutta yritys- ja liiketoimintaa synnyttävänä dynamona ja uusia
yrityksiä ja muita organisaatioita lähelleen houkuttelevana magneettina. Vaikutuksen
voimakkuutta ja sen myötä merkittävyyttä ei tutkimusaineistoni pohjalta voida kuitenkaan
arvioida. Hiedanrannan kaltaisen aluekehityshankkeen ja innovaatioympäristön välisen
positiivisen kytköksen tunnistaminen on kuitenkin jo itsessään kiinnostava tutkimustulos,
johon jatkotutkimuksella voidaan pureutua syvemmin. Esitän, että Hiedanrannan
aluekehitysohjelman kaltaiseen laajaan ja näkyvään aluekehityshankkeeseen liittyvä
innovaatiotoiminta voi olla parhaimmillaan hyvinkin merkityksellinen paikallisen infra-alan
innovaatioympäristön kannalta, jos innovaatioverkoston orkestrointi on johdonmukaista ja
systemaattista, jos innovaatiotoiminnan asemointi suhteessa paikalliseen
innovaatioympäristöön on tarkoituksenmukainen ja jos innovaatiotoiminnan pyörittämiseksi
onnistutaan muodostamaan kumppanuusmalli, jonka myötä keskeiset organisaatiot sitoutuvat
edistämään innovaatioverkoston toimintaa sekä käytännössä että rahoittamalla sitä.
Kuva Infra-alan innovaatioympäristön toimijakentästä muotoutui kaksijakoiseksi. Infra-alan
yrityskenttä koostuu perinteisesti hyvin pienistä toimijoista ja isotkin yritykset organisoivat
toimintansa tyypillisesti hankekohtaisiksi projekteiksi, joissa tekeminen pilkkoutuu
alihankintaketjuihin. Toisaalta infraverkostojen osalta keskeinen rooli on monopoliasemassa
olevilla, pääosin julkisomisteisilla verkostoyhtiöillä, joilla on yhdessä kuntaorganisaatioiden
kanssa hyvin suuri vaikutus alan kehityksen suuntaan paikallisesti. Infra-alan paikallinen
innovaatiojärjestelmä on haastattelujen perusteella paikallisesti melko heikko ja nojautuu
lähinnä toimialan koulutus- ja tutkimustoimintaan sekä hanketoimintaan, jossa erityisesti
paikalliset korkeakoulut ja jossain määrin myös Tampereen kaupunki ovat aktiivisia. Infraalan instituutionaalinen innovaatiojärjestelmä jäsentyy kuitenkin haastattelujen perusteella
vahvemmin ylipaikallisesti.
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Huomio kansallisen tason korostumisesta infra-alan innovaatioverkostoissa on tutkimukseni
kannalta kiinnostava. Tampereen infra-alan institutionaalinen innovaatioympäristö näyttäytyy
toteuttamieni haastattelujen valossa heikosti kytkeytyneeltä siitäkin huolimatta, että
Tampereen infra-alan tiede- ja teknologiaperusta on erityisesti Tampereen
korkeakouluyhteisön ja VTT:n läsnäolon myötä kohtuullisen vahva. Tutkimusaineistooni
liittyvät rajoitteet on kuitenkin syytä huomioida ennen liian pitkälle meneviä tulkintoja
Tampereen infra-alan innovaatiojärjestelmän tilasta. Ymmärryksen lisääminen infra- ja
rakentamisalojen paikallisten innovaatioympäristöjen erityispiirteistä onkin jatkotutkimuksen
kannalta kiinnostava kohde.
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LIITE: TEEMAHAASTATTELURUNKO
Teema 1 - Organisaatioiden oma innovaatioympäristö


Miten edustamasi organisaatio kehittää digitalisaatiota ja ylipäätään kehittämistä!
o Mikä ajaa kehittämään digitalisaatiota?
 Mitkä ovat organisaatiosi innovaatiotoiminnan keskeiset ajurit ja tavoitteet?
 Mitä hyötyä organisaatiollesi on digitalisaatiosta?
 Mitä esteitä digitalisaation edistämisessä on?
o Mihin konkreettisiin asioihin kehittäminen kohdistuu ja miten kehittämistä
tehdään (kehittämisen muodot)?
o Miten kehittäminen organisaatiossanne organisoidaan ja resursoidaan?

Teema 2 - Infra-alan innovaatioympäristö Tampereella ja Suomessa




Mitkä yritykset, organisaatiot ja verkostot ovat omasta ja organisaationne näkökulmasta
keskeisiä alan digitalisaation kehittämisessä Tampereella ja Suomessa?
Mitkä ovat juuri teidän organisaationne keskeisiä kumppaneita digitalisaatiossa (tai
laajemmin kehittämisessä)?
Oletteko osallistuneet (joko henkilökohtaisesti tai joku muu organisaatiosta) paikallisiin
tai kansallisiin infra-alan kehittämisverkostoihin, hankkeisiin tai projekteihin? Jos kyllä,
mihin?

Teema 3 - Innovaatioiden Hiedanranta - ekosysteemin muotoutuminen ja johtaminen













Hiedanrannan kaupunginosan kehittämiseen liittyy kunnianhimoisia tavoitteita
erityisesti innovatiivisuuden älykaupunkikehityksen, kiertotalouden ja kestävyyden
osalta. Ovatko Hiedanrannan kehittämistavoitteet teille tuttuja?
Hiedanrannassa on toteutettu ja käynnissä useampia infra-alaan liittyviä
kehityshankkeita. Onko oma organisaatiosi ollut mukana näissä hankkeissa?
o Miten hankkeet ovat onnistuneet? Onko hankkeissa kehitettyjä ratkaisuja otettu
laajemmin käyttöön organisaatiossasi?
Miten Hiedanrannan kehittäminen eroaa (oman organisaatiosi näkökulmasta) muista
työkohteista, joissa olet aiemmin ollut mukana?
Onko Hiedanrannan infra- ja suunnitteluhankkeissa tavoiteltu mielestänne uusia
innovatiivisia ratkaisuja, joilla edistetään digitalisaation hyödyntämistä tai muita
hyötyjä?
Miten Innovaatioita / kehitystä johdetaan Hiedanrannassa
o Minkälaisia prosesseja, palveluita, tilaisuuksia, viestintää jne. Hiedanrannassa
järjestetään, johon olette osallistuneet?
Onko Hiedanrannan yhteydessä muodostunut uutta kehittämisyhteistyötä tai uusia
kehittämiskumppanuuksia?
Onko Hiedanrannan yhteydessä muodostunut uusia markkinasuhteita?
Miten innovatiivisuutta ja digitalisaatiota voitaisiin Hiedanrannassa vielä nykyistä
paremmin edistää?
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