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Johdanto
Katalysoiva aluebrändäys ja investointimarkkinointi (KAIMA) -hanke (Oulun yliopiston
arkkitehtuurin tiedekunta, 1.5.–30.11.2015) liittyy Oulun kaupungin Tulevaisuuden
Kaukovainio -hankkeeseen, jossa aluebrändäystä ja -markkinointia koskevat tietotarpeet
ovat nousseet esiin. Näissä hankkeissa on tehty rajoja ylittävää yhteistyötä, mikä on
leimallista myös aluebrändäykselle.
Kaukovainion suuralue on yksi Oulun kaupungin yli 20 suuralueesta, ja asukkaita siellä on
noin 6600. Kaukovainion lähiö on Oulun vanhimpia. Se sijaitsee noin neljä kilometriä
keskustasta, metsäisen maaston keskellä, hyvien kulkuyhteyksien ja monipuolisten
palvelujen keskellä. Tarve Kaukovainion kehittämiseen alueena ja asukaslähtöisesti on
tunnistettu jo aiemmin, ja Kaukovainion viimeaikainen suunnittelu on ollut luonteeltaan
vuorovaikutteista.
Toisinaan asuinalueiden arvostusta kuitenkin pitää nostaa, jotta alueen myönteinen kehitys,
erityisesti lisä- ja täydennysrakentaminen lähtee käyntiin. Suomessa ollaan 10–15 vuotta
muuta maailmaa jäljessä alueiden brändäyksessä (Ikonen, 2013). Tutkimus ja työ ovat
keskittyneet uusien asuinalueiden brändäykseen ja pääkaupunkiseudulle (Klinga, 2011).
Katalysoiva aluebrändäys ja investointimarkkinointi -hankkeessa katse on suunnattu siihen,
miten Kaukovainion kaltaisten, kaupunkirakenteellisilta lähtökohdiltaan hyvien mutta
alhaisesta arvostuksesta kärsivien alueiden brändäystä on tehty.
Katalysoiva aluebrändäys ja investointimarkkinointi -hanke vastaa käytännön
kaupunkikehitystyössä kohdattuihin tietotarpeisiin. Hanke on Oulun kaupungin tilaama
tutkimus, joka on rahoitettu Asuinalueiden kehittämisohjelmasta 2013–2015 ja jonka Oulun
yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta on toteuttanut yhteistyössä Oulun kaupungin
Tulevaisuuden Kaukovainio -hankkeen sekä siihen kytkeytyvän Oulun yliopiston
Eheyttämisen edellytykset (EHED) -hankkeen kanssa (Asuinalueiden kehittämisohjelma
2013–2015). KAIMA-hanke täydentää näitä hankkeita aluebrändäykseen keskittyvällä
lisätiedolla. Oulun yliopiston viestinnän tutkimus ja arkkitehtuurin tiedekunta ovat tehneet
hankkeessa uudenlaista yhteistyötä ja tuottaneet uusia näkökulmia.
KAIMA-hankkeen vastuullinen johtaja on professori Helka-Liisa Hentilä, ja yhdyshenkilöt
ovat vastuullinen tutkija, tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola arkkitehtuurin tiedekunnasta
ja projektipäällikkö Mervi Uusimäki Oulun kaupungilta. Projektitutkijana on toiminut
tohtorikoulutettava Marja Nousiainen Oulun yliopiston tiedeviestinnän koulutusohjelmasta.
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Hankkeen tavoitteet

Tutkimusongelma
Täydennys- ja lisärakentamishankkeet eivät käynnisty ennen kuin asuinalueen imago ja sen
myötä rakennushankkeiden tuottopotentiaali vastaa paremmin rakennuttajien odotuksia.

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on koota esimerkkejä ja tietoa siitä, millaista aluebrändäys- ja
investointimarkkinointityötä on tehty, kun on haluttu houkutella rakennusinvestointeja
alueelle, jonka kiinteistömarkkinatilanne on heikko. On myös haluttu tutkia, miten monien
maineeltaan hankalien, käytännön ongelmia sisältävien alueiden brändääminen on
onnistunut, mitä on tehty ja mitä siitä on seurannut. Käytännön ongelmia ovat voineet olla
esimerkiksi vanhan teollisuusalueen parantaminen ja uudisrakentaminen, alueen
eristyneisyys, eriytyneisyys ja niistä johtuvat ongelmat tai yleismaailmallisen laman
aiheuttama investointien ja muun kehitystoiminnan puute.

Hankkeen sisältö, tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimuksessa etsittiin kirjallisuudesta sekä muista lähteistä kotimaisia ja kansainvälisiä
esimerkkejä siitä, miten aluebrändäystä ja investointimarkkinointia on tehty, kun on haluttu
kohentaa alueen kasvoja ja mainetta, parantaa palveluja ja kulkuyhteyksiä, jotta tarvittavaa
katalysoivaa kehitystä on saatu aikaan. Erityisesti on etsitty esimerkkejä olemassa olevien
lähiöiden brändäyksestä.
Tutkimuksen tuloksena on:



Esimerkkejä ja koottua tietoa siitä, millaista brändäys- ja markkinointityötä on
tehty
Suositus siitä, miten investointihalukkuutta Oulun Kaukovainiolle voitaisiin
edistää aluebrändäyksen ja investointimarkkinoinnin keinoin

Tutkimustuloksista on laadittu tämä raportti sekä diaesitys, jotka on esitelty Tulevaisuuden
Kaukovainio -kehittämishankkeen ohjausryhmän kokouksessa 24.9.2015 sekä Tulevaisuuden
Kaukovainio -hankkeen loppuseminaarissa 24.11.2015.
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Tutkimus tukee erityisesti Kaukovainion keskustaan laadittujen suunnitelmien toteutusta,
mutta tulokset ovat hyödynnettävissä muillakin alueilla sekä Oulun kaupungin
aluebrändäys- ja investointimarkkinointikäytäntöjen kehittämisessä.

Tutkimuskohteet

Tutkimuskohteiksi on tarjolla monenlaisia alueita. Kaikista tarjokkaista on valittu ne, joilla
voisi olla eniten annettavaa juuri Oululle, joiden pakissa on työkaluja, joista voisi olla apua
tai joiden virheistä voi ottaa oppia asuinalueiden brändäyksessä. Valintakriteerinä on myös
se, että kohteesta löytyy sekä bränditutkimusta, täydennysrakentamista että monenlaista
viestintämateriaalia. Tutkimusten lisäksi tietoa on etsitty verkkolähteistä ja lehdistä, sillä
brändin rakentaminen on mitä suurimmassa määrin myös viestintää. Tutkimusraportin
lopussa on esitelty lyhyesti myös kolmen sellaisen kaupungin brändityöt, joissa on
kiinnostavia piirteitä Oulun ja Kaukovainion kannalta, mutta joiden aluerakentamista ei
muuten käsitellä.

Teoreettinen viitekehys

Suomessa alueiden brändäys on nuorta ja sen tutkimusperinne ohut. Sari Klingan ja AriVeikko Antti-Roikon tutkimukset on hyödynnetty teoreettisessa viitekehyksessä, samoin
imagotutkija Erkki Karvosen tutkimusta. Suurin osa teoriapohjasta tulee ulkomaisista alan
arvostettujen julkaisujen artikkeleista ja tutkimuskirjallisuudesta. Richard Floridan teesit
luovan luokan, luovien alueiden ja yritystoiminnan yhteydestä ovat myös olleet lähteinä.
Floridan uusimmassa, korjatussa versiossa luovan luokan esiinmarssista hän näkee
kehityksessä myös varjoja, ja niitäkin on tähän raporttiin sisällytetty.
Lähteet on valittu mahdollisimman monipuolisesti niin, että ne ovat alansa uusimpia
puheenvuoroja aiheesta. Maailmanlaajuinen lama ei näy, tai näkyy viiveellä
aluebrändäämisen teorioissa, paitsi Floridalla, joka on ottanut siihen osaltaan kantaa.
Lähteitä on siis valittu niiden monipuolisuuden ja uutuuden perusteella. Aluebrändääminen
on maailmanlaajuisesti kovien muutosten kourissa johtuen muun muassa maailmankaupan
ja globaalitalouden käänteistä. Ala marssii vauhdilla, tutkimus voi olla jo syntyessään
vanhentunutta, käytännön aluebrändääjät joko toimivat kehityksen etulinjassa eivätkä ehdi
laatia raportteja, tai toimet ja ideat kuuluvat liikesalaisuuksiin, jolloin niitä ei paineta.
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Viestintätieteiden näkökulma tulee esille enemmän kuin arkkitehtuurin tai
yhdyskuntasuunnittelun. Jokaisen tutkimuskohteen loppuun on koottu dokumentteja,
joiden avulla lukija voi halutessaan syventyä alueiden teknisiin yksityiskohtiin. Tämä raportti
kertoo brändin rakentamisen näkökulmasta.
Tutkimuksessa käytetty kieli on yleiskieltä, kuten tieteen popularisointiin kuuluu. Joitakin
englanninkielisiä lauseita on joukossa, jos niiden alkuperäismerkitys on ollut erityisen
kuvaava tai niiden kääntäminen olisi häirinnyt merkityssisältöä.
Tässä tutkimuksessa on luotu uusia näkökulmia ja tarkasteltu asioita, joista on olemassa
vielä vähän käytännön esimerkkejä tai vähän tutkimusta. Aluebrändäyksen parissa toimii
pieni joukko. Vielä vähemmän on heitä, jotka tekevät katalysoivaa aluebrändäystä. Vaikka
kaupunkien promotointia on tehty jo 1800-luvulla, strategisiin päämääriin tähtäävä
kaupunki- ja aluemarkkinointi sekä brändäys ovat vielä kehittymässä, ja ne käsitetään
monella tavalla.
Kaupungit brändäävät itseään kiihtyvällä vauhdilla ja alueiden brändäys on yleistymässä.
Suomessa sekä kaupunki- että aluebrändäystä tehdään vielä aika satunnaisesti eikä
lopputulos ehkä ole tarkkaan harkittu vaan riippuu monesta muuttujasta. Aluebrändin
rakentaminen eroaa tuotteen tai yrityksen brändin rakentamisesta monella tavalla: se on
moniulotteisempaa ja siihen vaikuttavat asiat, joille paraskaan markkinointiosasto ei voi
mitään. Suurin ero on se, että alueen brändillä on sosiaalisia ulottuvuuksia, ja sen brändin
luojilla on sosiaalinen vastuu. Työn kohteena ovat ihmiset, jotka asuvat, työskentelevät ja
viettävät vapaa-aikaansa, omistavat kiinteistöjä tai yrityksiä. Kaikki se mitä tehdään,
vaikuttaa suuren joukon elämään.
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1. Käsitteet
1.1.Brändi, imago ja maine aineettomana markkinointipääomana
Brändi

Brändillä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai alueen mielikuvaa sidosryhmien ajattelussa.
Hyvä brändi tuottaa hyödykkeelle lisäarvoa, erottuu rohkeasti muista, perustuu tosiasioille
ja saa niistä esille parhaat puolet. Brändi herättää sidosryhmissä luottamusta, on laadun tae
ja toimii markkinoinnin apuna. Brändi rakentaa kuluttajista yhteisöä, onnistunut brändi saa
heidät erottumaan muista hyvällä tavalla. (Karvonen, 2013).
Brändi on työkalu, ei itsetarkoitus eikä sitä rakenneta pelkästään yritysten mainososastoilla,
logoilla tai fonteilla, vaan kaikki palvelun tai tuotteen käyttäjät, yrityksen työntekijät tai
jonkin alueen asukkaat osallistuvat brändin rakentamiseen olemassaolollaan. Ostajat,
käyttäjät ja asiakkaat voivat myös heikentää brändiä tuomalla siihen ei-toivottuja piirteitä.
Brändin identiteettiä rakennetaan esimerkiksi näin:







Valitaan riittävän laaja näkökulma
Kytketään se johonkin hyötyyn, jonka asiakas saa
Karsitaan hyödyttömät tekijät
Tutustutaan perusteellisesti tuleviin asiakkaisiin
Kartoitetaan perusteellisesti kaikki kilpailijat
Kuljetaan järjestelmällisesti brändi-identiteetin suuntaan

Brändi on vahva, kun se on hyvin tunnettu, luotettava, laadukas ja uskottava. Sitä
arvostetaan myös kilpailijoiden keskuudessa, sillä on selkeä historia ja sitä on rakennettu
pitkään, sillä näyttää olevan myös jatkuvuutta, ja sillä on tulevaisuus. (Karvonen, 2013).
Parhaat brändit ja tuotteet luodaan yhdessä asiakkaiden kanssa, ne ovat persoonallisia
kuten käyttäjätkin. Ne eivät kilpaile hinnalla vaan laadulla, merkillä ja mielikuvilla.
Brändillä on ongelmia jos:







Se ei erotu, se on samaa massaa kuin muut
Se on ontto, lupauksille ei löydy katetta, se ei vastaa tuotetta
Se on epämääräinen
Kilpailijat vievät sen aseman
Se ei vetoa, siinä ei ole elämyksellisyyttä ja tunteita
Se syntyy ja kuolee muodin mukana
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Brändi toimii kilpailuetuna ja aineettomana pääomana, sen varaan voi luoda pitkäaikaista
kannattavuutta. Tyypillisesti aineeton pääoma on yrityksille ja yhteisöille kallista, mutta sen
tuotot pitkällä aikavälillä ovat suuret. Hyvä brändipääoma heijastuu asiakassuhteisiin ja
asiakkaiden käyttäytymiseen niin, että






Se lisää asiakkaiden halua kokeilla tuotetta tai palvelua
Se nopeuttaa kauppaa ja tekee siitä todennäköisempää
Asiakas haluaa ostaa enemmän
Asiakas on valmis maksamaan enemmän
Asiakas ei halua vaihtaa toimittajaa, vaikka hinta nousisi

(Järvinen & Ström 2010, Karvonen 2013).

Imago

Imago on asiakkaan kokonaiskäsitys yrityksestä tai palvelusta. Se voi vaihdella eri
asiakasryhmittäin, sillä eri ryhmillä voi olla erilainen kokonaiskuva. Imago voi perustua sekä
mielikuviin että kokemuksiin. Brändi sisältää imagon, ja brändiä voi mitata rahassa, imagoa
ei. Imagon ajatellaan olevan asiakkaiden ja sidosryhmien ajatuksissa oleva käsitys yrityksestä
ja palvelusta, johon erilaisilla toimilla voidaan vaikuttaa vain rajallisesti. Imago on
visuaalisempi kuin maine. (Karvonen, 1999).

Maine

Maine on yhteenveto siitä, mitä yritys on aiemmin tehnyt; se on kaikki ne kertomukset, joita
asiakkaiden ja sidosryhmien, median tai virallisten raporttien kautta kiertää, se on kuultua ja
puhuttua tietoa. Imago on osa mainetta, ja maine osa imagoa. Maine on arvostelu,
kokonaisarvio, joka perustuu koettuun ja elettyyn. (Karvonen, 1999).

1.2. Kaupungin ja alueen brändäys, tavoitteet ja kompastuskivet
Kaupunkien ja alueiden brändäyksen tavoitteena on erottautua muista vastaavanlaisista
alueista kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Kaupungin ja alueen brändäys tähtää
kohderyhmiin, joilla on eroja ja joilla on erilaisia intressejä toiminnalleen alueella, ja jotka
siis ovat kaikki tavoitettavissa toisistaan poikkeavalla, kohderyhmään sopivalla
markkinointipuheella ja toimilla. (Florida, 2005; Hospers, 2013).
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Sijoittajat, asukkaat ja matkailijat ovat ryhmiä, jotka voidaan jakaa vielä pienempiin
joukkoihin sen mukaan, millaista kiinnostusta he tuntevat tai millaista kiinnostusta heidän
keskuudessaan voidaan herätellä. Maailmanlaajuisesti kaupunkien ja alueiden brändäys on
nousussa, käynnissä on koko ajan koveneva keskinäinen kilpailu sijoittajista, yrityksistä,
asukkaista, lahjakkuuksista, matkailijoista ja työvoimasta. Onnistunut brändäys on osa
onnistunutta strategista viestintää. Onnistuminen edellyttää, että tunnistetaan tärkeimmät
kilpailijat ja osataan rakentaa brändi, jolla erotutaan heistä, ja ymmärretään ne tärkeimmät
tekijät, jotka vaikuttavat päätöksentekoprosessiin, kun halutut kohderyhmät suunnittelevat
sijoittumistaan eri kaupunkeihin tai alueille. (Florida 2005, 2006; Mellander ym., 2014).
Alueen ja kaupungin brändäys on mutkikkaampaa kuin esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen,
sillä markkinoitava tuote on monimutkainen ja moniulotteinen, ja siihen vaikuttavat tekijät,
joille ei paraskaan markkinointiryhmä voi välttämättä mitään. Esimerkkinä tästä on alueen
maantieteellinen sijainti tai ilmasto ja sää, jotka vaikuttavat kuitenkin lopputulokseen,
yritysten investointihalukkuuteen tai asukkaiden haluun pysyä alueella.
Yritykset ja ihmiset tekevät lopulta suurella riskillä päätöksiä, joilla on pitkäaikaiset
vaikutukset – muutanko, investoinko, perustanko yrityksen. Onnistunut brändäys saa
ihmisen vakuuttuneeksi siitä, että riski kannattaa ottaa. Tämä tarkoittaa silloin myös sitä,
että mielikuvien pitää vastata todellisuutta. (Zenker ym., 2013).
Alueen ja kaupungin brändi on erilainen kuin tavaroiden sikälikin, että sillä on tietty
sosiaalinen vastuu, sen onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa asukkaiden ja alueen
yritysten elämään merkittävästi.
Kaupungin tai kaupunginosan brändäys voidaan organisoida kaupungin hallinnosta,
viestinnästä tai markkinoinnista käsin Brändäykseen voidaan ottaa mukaan sijoittajat tai
rakennusyhtiöt, ja nykyään koko ajan enemmän sitä tehdään maailmalla asukasvetoisesti.
Kun brändin rakentaminen lähtee asukkaista, he sitoutuvat lopputulokseen, kokevat sen
omakseen ja löytävät kokonaisuuteen toisenlaisen näkökulman kuin vaikkapa hallinto. On
myös alueita ja kaupunkeja, joiden brändäys suuntautuu oman maan rajojen ulkopuolelle, ja
joiden brändityö jää sisältä ontoksi sikäli, että oman alueen asukkaat eivät tiedä siitä mitään.
(Anttiroiko, 2015).
Kaupungin tai kaupunginosan brändityö on enemmän kuin logot, värit, marginaalit tai
sloganit, vaikka usein visuaalinen työ on se mikä tehdään ja syvempi brändin rakentaminen
jää tekemättä. Kaupunki kertoo tarinaa itsestään; se tarina on monipolvinen ja ulottuu
historiaan. Parhaimmillaan se voi olla rosoinen ja kaunis, ja se vastaa tunteisiin, tietoon ja
tarpeisiin. Sen on oltava totta, tai se ei toimi.
Kaupunkien brändityöstä saa käsityksen, kun tutustuu niiden markkinointikampanjoihin ja
internetsivuihin. Toisaalta kaupungin organisaatiokaavio kertoo, kuinka tärkeänä viestintää
pidetään ja tekeekö joku sitä oman toimensa ohella, onko tehtävään nimetty ihmisiä ja
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kuinka monta heitä on. Brändäys on kaupungin johdon strateginen työkalu ja prosessi, joka
jatkuu ja etenee. Brändäys on lujasti sidoksissa kaikkiin muihin markkinointitoimiin.
Kiinnostava vuotuinen tapahtuma brändäyksen näkökulmasta on Kuntaliiton järjestämä
Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu, joka järjestetään tänä vuonna kymmenettä kertaa.
Selaamalla materiaalia eri vuosilta saa kuvan siitä, mitä Suomessa tapahtuu ja mihin asioihin
kuntamarkkinoinnissa keskitytään. (Kuntaliitto).
Uskottavimpia toimijoita ja markkinoijia ovat asukkaat. Heidät koetaan luotettavammaksi
kuin mainokset, sillä heillä ajatellaan olevan ensikäden tietoa ja kokemusta, ja siksi heitä ei
pidä unohtaa brändityössä. (Florida).
Kaupunkien brändäyksen tavoitteet vaihtelevat maailmalla. Yhdysvalloissa tavoitteena on
enimmäkseen houkutella sijoittajia ja yrityksiä, kun taas Euroopassa halutaan lisätä
kokonaisvaltaisesti asukkaiden hyvinvointia, elintasoa ja työllisyyttä.
Nähtävillä on kolme erityistä aluebrändäämisen suuntausta (Prilenska, 2012), jotka
esitellään seuraavaksi:

Luovan kaupungin strategia

Luovan kaupungin strategian kulmakivenä on luova luokka, ja ammattitaitoiset, koulutetut
ja tuottavat ihmiset nähdään alueen tärkeimpänä pääomana. Yritykset menevät sinne, missä
ne voivat hyödyntää tätä potentiaalia. Richard Florida on tämän suuntauksen parhaita
edustajia, ja hän näkee, että alueen tärkeimmät vetovoimatekijät ovat talentti, teknologia ja
toleranssi: alueella pitää olla koulutettu ja ammattitaitoinen väestö, siellä pitää olla riittävän
korkeatasoinen teknologia ja suvaitsevainen ilmapiiri. Näistä tekijöistä rakentuu alueen
kilpailuetu ja talouskasvu.
Kuinka luovaa luokkaa houkutellaan alueelle ja mitkä ovat silloin vetovoimatekijöitä?
Asuinalueella pitää olla:







Laadukkaat ja edulliset asunnot
Hyvät ja riittävät palvelut
Lyhyet työmatkat; mittarina käytetty aika ja kilometrit
Mahdollisuus toteuttaa omaa elämäntyyliään
Riittävä kulttuuritarjonta
Laadukkaat julkiset kaupunkitilat, niiden tasokas arkkitehtuuri, riittävä vihreys ja
veden läheisyys
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Luovan luokan ja luovan kaupungin strategiaa on myös arvosteltu, ja Florida itse näkee
nykyään sen suurena puutteena luokkajaon syventymisen ja tuloerojen kasvamisen alueiden
sisällä ja niiden välillä.

Erikoistuvan kaupungin strategia

Kaikilla kaupungeilla ja alueilla ei ole mahdollisuutta alkaa korkean teknologian
keskittymiksi, eikä siihen ole tarvettakaan, sillä ne voivat profiloitua myös muilla tavoilla ja
saavuttaa kilpailuetua omilla olemassa olevilla ominaisuuksillaan. Erikoistuvan kaupungin
strategisia menestystekijöitä voivat olla:










Alueen tapahtumat, esimerkiksi Bayreuthin, Salzburgin tai Savonlinnan
musiikkijuhlat, jotka ovat tunnettuja, tuovat alueelle vaurautta ja luovat sille
arvokasta brändiä
Harrastusmahdollisuudet ja aktiviteetit, kuten ulkoilu, patikointi, käsityöt, kalastus,
esimerkiksi Teno ja kalavedet, Santiago de Compostelan pyhiinvaellusreitti tai
Alppien extremeharrastukset
Palvelut, teemaravintolat, hyvinvointikeskukset, taidegalleriat, teatterit, linnat,
puistot ja aukiot. Esimerkiksi Disneyland tai Hollywoodin Hall of Fame
Historiallisten tapahtumien näyttämöt
Tarinallistaminen, alueen ja kaupungin historia, siihen kytketyt todet ja sepitetyt
tarinat muovaavat brändiä ja auttavat erottumaan muista alueista. Hyvinä
esimerkkeinä Troijan rauniokaupunki, Egyptin Kuninkaiden laakso, Turkansaaren
ulkomuseo, Belfast ja Titanic, sekä Game of Thrones -sarjan ympärille syntyneet
matkailukohteet
Pääseminen osaksi jotakin maailmanluokan brändiä, esimerkiksi Unescon
maailmanperintökohteiden ketjua

Lippulaiva-strategia

Lippulaiva-strategiaa toteuttaa kaupunki tai alue, joka haluaa panostaa johonkin mittavaan,
nimekkääseen maailmanluokan hankkeeseen, joka voi olla esimerkiksi rakennus tai
tapahtuma. Lippulaivastrategiasta on tullut suosittua, ja se on jaettavissa kolmeen ryhmään:



Brändääminen liittyy nimekkään ihmisen persoonaan; esimerkiksi Gaudin Barcelona,
Alvar Aallon arkkitehtuuri
Brändäys tukeutuu lippulaivaprojektien kehittelyyn, kuten Tall Ship Races -kilpailuun
tai Guggenheim-museoihin ympäri maailmaa

12


Alueen tunnusmerkkinä on joku tapahtuma, ja sen organisointi on osa brändin
rakentamista, esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlat, Olympialaiset, MM-kisat,
Tukholman maraton tai Sodankylän elokuvajuhlat

Tämän tyyppinen aluebrändäys tukeutuu matkailuun ja katalyyttisiin investointeihin.

Elämystaloutta kohti myös aluemarkkinoinnissa?

Elämykset, niiden tuottaminen, markkinointi ja myynti ovat maailmanlaajuinen megatrendi.
Palvelujen, tavaroiden, kokemusten, monien suhteiden halutaan olevan elämyksiä ja niistä
ollaan sellaisina myös valmiita maksamaan. Jos tavallinen kahvikuppi huoltoasemalla
maksaa kaksi euroa, Rainforest Cafessa siitä voi pyytää enemmän, pääseehän asiakas
keskelle sademetsää, jossa kaikki aistit saavat ravintoa. Sademetsän äänet ja tuoksut, valot
ja varjot lisäävät kahvihetkeen sitä jotakin. Disneyworld voi olla kävijälleen elämys. Tallinnan
vanha kaupunki vanhoine keskiaikaisine ravintoloineen on elämys.
Elämys on unohtumaton, persoonallinen, moniaistinen, se vetoaa tunteisiin ja tietoon.
Elämys on aito ja sisältää jonkun tarinan, ja se tuottaa lisäarvoa kuluttajalle. (Pine &
Gilmore, 2011).
Parhaat kaupunkibrändit tarjoavat ihmisille elämyksiä. Siksi myös aluesuunnittelussa elämys
voisi olla osa asukaskokemusta, josta ollaan valmiita maksamaan. Elämystaloutta on tutkittu
erityisesti matkailun ja kauppatieteiden parissa, mutta sen opetuksia voisi laajentaa myös
aluesuunnitteluun entistä enemmän.

Suurimmat haasteet alueen ja paikan brändäämisessä

Markkinointistrategioita on hankalaa jalkauttaa hallinnon hankkeisiin jo pelkästään siksi,
että monesti kaupungin hallinnossa markkinointi- ja brändiosasto ovat liian kaukana
hankkeiden toteutustasolta. Alueen markkinointi pitää sisällään monia toimijoita, jotka
voivat olla hyvin erimielisiä siitä, millaisia keinoja pitäisi käyttää tai miten tuotetta nimeltä
paikka pitäisi markkinoida, millaisia puolia siitä tuodaan esille ja minkä ominaisuuksien
varaan brändi rakennetaan.
Paikka on myös kompleksinen ja monitasoinen tuote, jota on hankalaa markkinoida. Eshuis,
Braun ja Klijn (2013) ovat todenneet, että kirjallisuudessa on esitelty perinteisesti vain vähän
alue- ja paikan markkinoinnin esteitä: Miksi tuloksekas markkinointi ei onnistu, miksi
brändääminen voi olla hankalaa ja mitä esteitä julkiset toimijat kohtaavat työssään. Kuinka
tärkeimmät kohderyhmät saadaan vakuutettua?

13
Eshuis, Braun ja Klijn ovat onnistuneet omassa tutkimuksessaan löytämään tekijöitä, joilla
on vaikutusta lopputuloksen ja sen onnistumiseen.
Jos alueelle ja paikalle halutaan vetovoimaa ja sen halutaan pärjäävän kilpailussa muiden
vastaavien paikkojen kanssa, palvelut, niiden saatavuus, muotoilu ja design on pantava
aktiivisesti tasolle, jossa ne koetaan houkutteleviksi. Pelkkä promootio ilman oikeaa sisältöä
ja yhtymäkohtia todellisuuteen ei riitä.
Onnistunut brändääminen ei ole imagon myymistä vaan kuluttajan tarpeeseen vastaamista
ja sen tarpeen kohtaamista. Lisäksi se on paikan aktiivista kehittämistä. Paikkaa kehitetään
asukkaiden, sijoittajien, yrittäjien, kuluttajien ja turistien tarpeisiin. Markkinointi on
enemmän huutoon ja tarpeeseen vastaamista kuin suostuttelua, vaikka suostuttelukin on
tärkeää. Markkinointi ottaa vastaan viestejä, ei vain lähetä niitä. Markkinointi rakentaa
paikkaa, jonka asukkaat, investoijat, turistit haluavat. Markkinoinnissa on kolme tärkeää
ryhmää, joita koetetaan houkutella: asukkaat, yrittäjät ja matkailijat.
Brändäämisen esteet on jaettavissa kolmeen ryhmään: hallinnolliset, markkinoinnin ja
poliittiset esteet. Voi olla, että brändäämiseen ei ole tarpeeksi rahaa ja muita resursseja,
esimerkiksi henkilöitä, joilla on riittävä asiantuntemus. Hallinnossa voi olla hankalaa
saavuttaa yksimielisyyttä markkinoinnin sisällöstä ja strategioista. Silloin käy helposti myös
niin, että paikan markkinointi ei vaikuta riittävästi tuotteen tai alueen sisältöön ja
kehitykseen. Viranomaisten asiantuntemus strategisen viestinnän ja brändityön alueella voi
olla riittämätöntä, monet hallinnon haarat eivät huomioi markkinointia riittävästi niiden
kommunikoinnissa, tai haluttuja kohderyhmiä ei saavuteta markkinoinnilla. Paikan
markkinointi voidaan kokea myös poliittiseksi uhkaksi, eikä sen haluta vaikuttavan
mitenkään politiikkaan. Tällöin hankkeen poliittinen tuki puuttuu. Kampanja ei sovi ehkä
alueen identiteettiin, tai se ei rakenna alueelle riittävän omaleimaista profiilia.
Hospers perustelee, miksi politiikka ja brändin rakentaminen eivät sovi yhteen (Hospers,
2013): Poliitikon tehtävänä on taata mahdollisimman suuri etu ja hyvä mahdollisimman
monelle. Markkinointi vaatii valitsemaan kohderyhmiä, ja mitä tarkemmin on valittu kohde,
sitä paremmat ovat tulokset. Viranomaisten pitää miellyttää kaikkia puolueita ja sen vuoksi
kohderyhmä ja markkinointiviesti voi jäädä liian yleiseksi ja ympäripyöreäksi. Viesti ei
puhuttele ketään, kun se yrittää olla tasapuolinen. Hospers neuvoo jättämään paikan
markkinoinnin asiantuntijoille sen sijaan, että sitä tehtäisiin viranomais- tai
poliitikkovetoisesti.
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1.3. Katalysoiva aluebrändäys
Katalysoivan aluebrändäyksen tarkoitus on saada aikaan kiinnostusta aluetta kohtaan niin,
että sen rakentaminen tai täydennysrakentaminen alkaa tai vauhdittuu. Käsitettä ei ole vielä
valtavirtaa, aluebrändäys on uutta ja kaupunkien brändäyskin vasta hakee omia muotojaan.
Tutkimuksen ja käytännön tapausten perusteella tätä raporttia varten on määritelty, mitä
katalysoiva aluebrändäys pitää sisällään. Sillä on konkreettiset tavoitteet, rakentaminen
alkaa tai vauhdittuu ja brändityö tuo alueelle lisäarvoa, jolloin kiinteistöjen arvo nousee.
Sen vuoksi tarvitaan yksinkertainen mutta välttämätön strategia, jossa on seuraavia
välivaiheita (Nousiainen, 2014):













Määritellään kohderyhmä: ketä halutaan lähestyä, kenen mielikuviin halutaan
vaikuttaa. Koska vaikuttaa pitää rakentajiin ja rakennuttajiin sekä potentiaalisiin
asukkaisiin, pitää pystyä vakuuttamaan kaksilla markkinoilla ja myymään sama tuote
kahteen kertaan. Tulevat asukkaat eivät vakuutu samoilla argumenteilla kuin
rakennuttajat tai investoijat vaan jokaiselle pitää kohdentaa sanoma erikseen
Kartoitetaan kohderyhmän tarpeet alueen suhteen
Selvitetään alueen imagon lähtötila: miltä se näyttää, mikä on kohderyhmän käsitys
alueesta nyt
Millaiseksi kuva halutaan muuttaa?
Millä keinoilla se halutaan tai voidaan tehdä? Valitaan keinot, kanavat, media, työn
ajoitus ja kesto, sisältö ja luonne, tyyli, sävy ja kustannukset
Halutaanko rakentaa alue- vai tuotekuvaa? Tuotekuva edellyttää, että alue on tuote.
Esimerkiksi Unescon maailmanperintökohde tai Geopark ovat sekä alueita että
tuotteita
Mitkä ovat tavoitekuvan tärkeimmät tekijät?
Aletaan toimiin halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi
Arvioidaan tulosta ja välitavoitteiden toteutumista
Arvioidaan myös sitä, ovatko käytetyt keinot olleet oikeita

Tavoiteprofiili on kuva, jonka kunta, kaupunki tai alue haluaa viestiä itsestään. Sitä tarvitaan
suunnitelmallisen viestinnän pohjaksi.
Kunnan, alueen ja kaupungin markkinointikeinot painottuvat eri tavalla kuin yrityksen tai
tuotteen. Sisäinen viestintä on tärkeää, jotta oma henkilöstö saadaan sitoutumaan ja
motivoitumaan työhön.
Ulkoinen viestintä käsittää erilaiset kampanjat, lupaukset, tiedottamisen, yleisön
vakuuttamisen ja säännöllisen muistuttamisen.
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Palvelutilanneviestintä on tärkeä, mutta laiminlyöty osa markkinointia ja brändin
rakentamista. Kuva kaupungista asukkaalle, ohikulkijalle tai mahdolliselle tulevalle
sijoittajalle syntyy myös niissä hetkissä, kun hän asioi alueen palveluissa, ajelee pitkin katuja
tai istahtaa kahville. Siksi asiakaspalvelun pitää olla kunnossa eikä sen merkitystä voi liikaa
korostaa. Puskaradio kuljettaa sanaa maailmalle ohi virallisten kanavien. On varmistettava
mahdollisimman pitkälle, että jaettu tarina on myönteinen.
Todelliset teot ovat kaikkein kestävintä viestintää, lupauksille pitää löytyä katetta. Oma
henkilöstö on pidettävä tyytyväisenä, ja tiedon on syytä kulkea esteettä sisäisesti. Selkeät
strategiset tavoitteet määritellään ja niitä tuetaan viestinnällä. Viestintää pitää johtaa, ja se
on nähtävä investointina, joka tuottaa pitkällä tähtäimellä alueelle lisäarvoa. Viestinnän on
oltava aktiivista, proaktiivista ja säännöllistä; se on pitkäjänteistä toimintaa, josta ei voi
odottaa pikavoittoja varsinkaan aluemarkkinoinnissa. (Nousiainen, 2014).

Alue – kaupunki – maa

Tarkasteltavana on kaupungin sisällä olevan alueen täydennysrakentaminen ja sen
brändäys. Yksittäistä aluetta voi toki brändätä ja sen kuvaa kirkastaa, mutta sitä ei voi
erottaa kaupungistaan. Kuvien pitää olla suhteessa toisiinsa, ne eivät voi olla keskenään
ristiriitaisia. Varsinkin maailmanlaajuisessa markkinoinnissa ja alueiden välisessä kilpailussa
pitää huomioida maa. Esimerkiksi Oulu ei voisi vetää omaa, täysin Suomen kuvasta
poikkeavaa linjaansa, eivätkä Oulun eri kaupunginosat voi poiketa kuvaltaan kovasti Oulun
kuvasta. Siksi myös yksittäisten kaupunginosien brändityössä on tehtävä yhteistyötä
kaupungin muun viestinnän ja markkinointiviestinnän kanssa. Se luo uskottavuutta mutta on
myös työekonominen kysymys. (Caldwell & Freire, 2004).

Sisäisen markkinoinnin merkitys

Sisäisellä markkinoinnilla tarkoitetaan alueiden ja kaupunkien markkinoinnissa sitä, että
yrityksen, palvelun, kaupungin tai alueen työntekijöitä tai asukkaita informoidaan riittävästi.
Heille ja heidän kanssaan yhteistyössä kehitetään tarina, jota voi kertoa ulospäin, joka on
myönteinen mutta samalla totta.
Sisäinen markkinointi on johdon työkalu, jonka tarkoitus on toteuttaa yrityksen tai yhteisön
toimintasuunnitelmaa. Monesti yksittäisten asukkaiden tai yrityksen työntekijöiden
puheesta kuulee, onko sisäistä markkinointia harjoitettu ollenkaan tai onko siinä onnistuttu.
Onnistunut sisäinen markkinointi tuottaa ihmisiä, jotka tuovat esille omasta
taustayhteisöstään hyviä puolia, jotka suhtautuvat siihen myönteisesti ja ovat valmiita
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kehumaan sitä kysyttäessä. Organisaatioiden ja kaupunkien sisäinen markkinointi ei vielä ole
yhtä yleistä kuin se on esimerkiksi hyödykkeitä tuottavilla yrityksillä, joissa on ymmärretty
jokaisen työntekijän merkitys elävänä markkinointikanavana. Epäonnistunut sisäinen
markkinointi kuuluu työntekijöiden ja asukkaiden puheesta halukkuutena arvostella omaa
taustayhteisöään. (Karvonen, 2013; Nousiainen, 2014).
Asuinalueen brändäyksen pitää tapahtua yhteistyössä asukkaiden kanssa. Nämä ovatkin
työn tärkein kohderyhmä. Ilman alueen asukkaita brändäys lähtee ylätasolta, sen
rakentamaa kuvaa ei ehkä omaksuta, ja brändi koetaan vieraaksi eikä kuva vastaa
todellisuutta. Alueen asukkaat ovat tärkeä ryhmä sikäli, että he ovat äänestäjiä, yhteistyöstä
heidän kanssaan riippuu poliittisten päättäjien menestys. Asukkaat ovat eläviä
markkinamiehiä oman alueensa ulkopuolella. Viestit, joita he välittävät alueestaan, ovat
kuulijoiden mielestä tosia ja niitä uskotaan helpommin kuin irrallisia mainostekstejä.
Siksi kaupungin johdon on hyvä varmistaa, että asukkaiden näkemys omasta alueestaan
vastaa kaupungin tavoitekuvaa ja brändiä. Kaupungin asukkaat toteuttavat omalla
toiminnallaan brändiä, he tekevät kaupungin, alueen ja sen palvelut. Niiden kautta brändi
vahvistuu tai heikkenee. Alueen asukkaat ovat kuten vanhoja asiakkaita, asiakkuutta pitää
hoitaa ja toisaalta heidän sitoutumisensa alueeseen edelleen on helpompaa ylläpitää kuin
uusien asukkaiden haaliminen. (Kavarazis, 2012).

Käytännön toimien suhde brändäykseen

Alueen fyysinen olemus, yhteisö, alueesta kerrotut tarinat (olivatpa ne tosia tai eivät),
palvelut, yritykset, maantieteellinen sijainti ja ilmasto vaikuttavat kaikki brändiin. Jos
brändiä rakennetaan oikein, se rakennetaan tosiasioiden varaan, sanojen ja tekojen täytyy
vastata toisiaan. Brändi on myös alueen palvelulupaus, joka pitää lunastaa. (Karvonen, 1999,
2013).
Tästä huolimatta edelleen yleisenä suuntauksena näyttää olevan, että brändäyksen
ajatellaan olevan ensisijassa logon ja sloganin suunnittelua (Hospers, 2013).
J

u

j
,j
ä ää h
,
u
yöhö ’ ä
p ää, ä p ää r
’ -periaatteella. Toisaalta luksuksen markkinoinnissa voi
epäonnistua niin, että hyvästä tasosta huolimatta tuote tai palvelu jää varjoon.
Brändi voi olla hyvä ja vahva, mutta alueen imago voi muodostua toisenlaiseksi kuin
haluttiin. Hyvät ja ensiluokkaiset palvelut rakentavat brändiä mutta hyvällä ja
ensiluokkaisella brändillä ei voi koskaan huijata ihmisiä niin, että sillä voisi parantaa
todellisuutta.

17
Vahva brändi on laadun tae, mutta se lakkaa olemasta sitä, jos todellisuudessa laatu
heikkenee. Paistinkääntäjien arvonimen saanut ravintola on osa maailmanlaajuista vahvaa
brändiä, jos ravintola tinkii laadusta, se kärsii itse ja samalla kärsii myös koko ketju. Brändin
rakentamisessa ja ylläpitämisessä on kyse pitkälti siitä, miten asiat ovat, miltä ne näyttävät
ja siitä, voiko asiakas luottaa palveluun tai tuotteeseen maksettuaan siitä.
VR huolehtii omasta brändistään, se on taitavasti rakennettu ja ensiluokkainen, mutta sen
maine ja imago ovat kärsineet kovasti siitä, että palvelun laatu ei aina vastaa
palvelulupausta. Tosiasiassa VR ajaa noin 1200 junavuoroa päivässä, mutta otsikoihin
päätyvät ne pari myöhästelijää. Viestintäkään ei ole ollut ajan tasalla, junien aikataulut eivät
päivity kun jotakin poikkeavaa tapahtuu eikä kukaan vastaa huutoihin internetsivuilla tai
Facebookissa. Yksin pääradan varrella aamuhämärissä värjöttelevä matkustaja ihmettelee
kuulutuksia; junat saapuvat ja lähtevät, niitä ei kuitenkaan näy eikä internetsivusta ole apua.
Brändi, toiminta ja viestintä linkittyvät vahvasti yhteen.
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2. Tutkimuskysymykset
Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa aluekehittämisesimerkkien avulla,



Millaisia työvaiheita aluebrändäys ja investointimarkkinointi on sisältänyt?
Mitkä tahot vastaavat aluebrändäystyöstä ja millainen työnjako sen eri osapuolten
kesken on ollut?
Onko markkinointi kohdennettu asiakassegmentteihin?
Millaisia ovat aluebrändäyksen aikataulut?
Mitä muuta huomioitavaa aluebrändäykseen liittyy?





Aluebrändäystyö voidaan jäsentää viiteen työvaiheeseen kaupunkikehittämisen
toimintasyklin (Hirvonen-Kantola ym. 2015) mukaan:






Esiselvitys: Mitä haasteita alueella nähdään aluebrändin kannalta?
Visiointi: Millainen aluebrändi halutaan?
Strategisointi: Mitä työkaluja ja elementtejä aluebrändäyksessä sekä
investointimarkkinoinnissa käytetään?
Toteutus: Millaisin argumentein investointihalukkuutta pyritään kasvattamaan,
millaisia mielikuvia halutaan herättää?
Arviointi: Mitä seurauksia toimilla ennakoidaan tai nähdään olevan? Millaisia
puutteita ja heikkouksia brändäyksen ja investointimarkkinoinnin
toimintasuunnitelmassa on nähtävissä?

Myös näihin työvaiheisiin sisältyviä kysymyksiä tarkastellaan seuraavissa 10
tutkimuskohteessa.

Lähteet:
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3. Tutkimuskohteet
3.1. Lutakko

Lutakon alue sijaitsee keskellä Jyväskylää, ja se on keskeisellä paikalla koko kaupunkikuvan
kannalta. Alueen rakentamiselle asetettiin kolme päätavoitetta: siitä piti tehdä
mahdollisimman kiinteä osa koko kaupunkia, sen tasapainoinen sosiaalinen kehitys piti
mahdollistaa ja siitä piti tehdä terve ja turvallinen. Kaupunkikuvallisesti alueesta piti saada
houkutteleva juuri siksi, että se on niin keskeisellä paikalla. Sen kaupunkikuvan ajateltiin
olevan myös prosessi, joka paranee koko ajan.
Rakennusten ulkonäköön, kaupunkitilaan, rakennusmateriaaleihin, puistoihin, veteen ja
valaistukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Lutakon imagoa ja vetovoimaisuutta haluttiin
parantaa, jotta vapaarahoitteinen asuntotuotanto käynnistyy. Alueella oli monia ongelmia,
joita alettiin poistaa yksi kerrallaan. Lutakko on vesijättömaata, siellä sijaitsi vanha
kaatopaikka ja entinen Schaumanin tehdasalue, ja toiminnan jäljiltä järvi oli täynnä
mädäntyneitä tukkeja. Brändäämisessä ja puhdistamisessa oli suuri työ.
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Kaupungin laajenemisen ja täydennysrakentamisen kannalta Lutakko on tärkeä, sillä
Jyväskylän rakentamista rajoittavat rautatie ja ratapiha, Laajavuori, nelostie ja järvi.
Ongelmaksi koettiin myös alueen nimi, jonka ei ajateltu tuovan mieleen mitään mukavaa.
Tosiasiassa Lutakko on nimenä vakiinnuttanut asemansa eikä sitä koeta mitenkään
negatiiviseksi.
Lutakon kehittämishanke lähti liikkeelle Rauhanniemi -raportilla vuonna 1986, ja hanke
jatkuu edelleen. Alussa oli rohkea visio ja kaksivaiheinen arkkitehtikilpailuyleinen
kaupunkikuvallinen aatekilpailu ja suunnittelukilpailu. Koko tehdasalue myytiin vuonna 1988
Jyväs-Helmi Oy:lle, joka oli tuolloin usean rakennusliikkeen yhteisyritys, mutta jonka lopulta
omistivat Skanska ja YIT. Lutakosta tehtiin monimuotoisuutensa vuoksi projekti vuonna
1993, jolloin kaupungin ja Jyväs-Helmen projektiryhmä aloitti toimintansa. Erimielisyyksiä oli
muun muassa kunnallistekniikan rakentamisesta, maaperätutkimuksista ja maaperän
puhdistamisesta, mutta asiat saatiin sovittua.
Asuntorakentaminen jaettiin viiteen vaiheeseen, joista neljä oli valmiina vuonna 2011.
Viides vaihe alkoi vuonna 2011. Alueelle rakennettiin korkeita kerrostaloja ja kauniita
ulkoalueita sekä yhteisiä julkisia tiloja, muun muassa kaunis puisto sekä matkailu- ja
kongressikeskus. Sataman kunnostustyöt ovat edelleen käynnissä. Erityisesti alueella on
kiinnitetty huomiota valaistukseen, julkisten tilojen pintamateriaaleihin ja vesisuihkuihin.
Alueelta on kävelyputki matkakeskukseen, millä helpotetaan liikkumista ratapihan ja
rautatien tienoilla. Ylikulkusillat helpottavat myös rautatien aiheuttamia hankaluuksia.
Alueella on myös paljon tapahtumia ja vireä asukasyhdistys. Alueen suunnittelussa on
käytetty useita suunnittelijoita, jotta saadaan parempaa kaupunkikuvaa, ja kaavojen
toteuttamiskelpoisuus on varmistettu etukäteen. Tämän sekä tiiviin asukasyhteistyön
ansiosta yhdestäkään projektiin liittyvästä hallinnollisesta päätöksestä ei ole valitettu
(Lutakko). Technopolis valmistui vuonna 2013, minkä myötä korkeatasoista liike- ja
toimistotilaa tuli tarjolle keskelle kaupunkia.
Lutakon markkinoinnissa ja aluebrändäyksessä käytetyt työkalut ovat seuraavat:







Internetsivut
Alueen monet tapahtumat ja yhdistysten tempaukset, joita markkinoidaan Lutakkonimellä
Lehtijutut
Joka kodin asuntomarkkinat, tv-ohjelma, johon Lutakko valittiin kisaamaan vuonna
2009 Suomen parhaan asuinalueen tittelistä. Alue pääsi yleisöäänillä kilpailun
kolmanneksi. Ohjelma toi Lutakolle runsaasti valtakunnallista näkyvyyttä.
Tarve luoda parempaa asumista ja aluekokonaisuuksia on saanut aikaan sen, että
asumisviihtyvyys ja esteettisyys on nostettu kärkeen, ei niinkään rakentamisen
tekniikka. Näin keinoiksi valikoituu sellaisia toimia, jotka edistävät tavoitteita.
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Päijänteen risteilyjä alueelle muuttaville asukkaille
Aktiivinen toiminta alusta lähtien asukasyhdistyksen kanssa yhteistyössä. Asukasinfot
ja vuoropuhelu
Asukkaita on haastateltu myyntitilanteissa ja palautetta on kerätty järjestelmällisesti
Rakennusliikkeiltä on edellytetty rakennetun ympäristön laadukasta toteutusta

Millaisin argumentein myyntiä on haluttu edistää? YIT ja Skanska eivät puhuneet Lutakosta
brändinä, vaikka ne halusivat markkinoida laadukasta asuinaluetta. Suomen parhaiden
asuinalueiden kilpailussa Lutakkoa kuvattiin sanoilla lähellä, turvallinen ja komea (Klinga,
2011).
Mitä tästä kaikesta on seurannut? Lutakon alue on neliöhinnaltaan kalliimpi kuin
kantakaupunki, ja hinnat ovat nousseet kovasti vuosina 1997–2011. Kun vuonna 1997
neliöhinta vapaarahoitteisessa talossa oli 920 markkaa/neliömetri, vuonna 2010 neliöhinnat
olivat noin 3700 euroa. Tällä hetkellä neliöhinnat 3000–4200 euroa (Oikotie, Etuovi,
myytävät asunnot). Alueella asuu vakituisesti 2500 ihmistä, sinne on syntynyt 1000
työpaikkaa, ja noin 1000 opiskelijaa on löytänyt sieltä kotinsa.
Asukkaat ovat nuoria ja koulutettuja, 40 % heistä on korkeasti koulutettuja ja tulotaso
alueella on parempi kuin keskimäärin kaupungissa. Kahden hengen talouksia on noin 40 %,
lapsiperheitä on vähemmän kuin muualla kaupungissa. Asukkaista suuri osa on 18–34vuotiaita ja sinkkuja. Kaiken kaikkiaan alueella on hyvä ja laadukas maine ja asuntojen arvon
odotetaan nousevan vielä. Lutakosta on kehittynyt yksi Jyväskylän hienoimmista alueista.
Asuntojakauma on muuta kaupunkia monipuolisempi, ja noin 60 % asunnoista on
yksityisomistuksessa.
Pitkin matkaa alueen asukkaat on otettu tiiviisti mukaan imagon rakentamiseen, ja alueen
kehittäminen eri sektorien ja monien toimijoiden voimin tukee brändiä.

Aluebrändäyksen keskeiset elementit Lutakossa








Pitkäjänteinen suunnittelu ja toteutus, arkkitehtuurikilpailuja, tasokasta suunnittelua
Kilpailu laadulla, ei hinnalla
Toimijat: kaupunki, projektiryhmä, paikallinen arkkitehti. Jyväs-Helmi Oy, jonka nykyiset
omistajat Skanska Oyj ja YIT Oyj
Tasokkaat julkiset kaupunkitilat, valaistus, puistot
Alueella paljon tapahtumia
Kulkuyhteyksiin panostaminen
Jatkuva ja monipuolinen palautteen keruu asukkailta
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Lähteet:
Etuovi. Saatavilla <http://www.etuovi.com>.
Klinga, Sari (2011) Asuinaluebrändin rakentaminen. Tarkastelussa Jyväskylän Lutakko ja
Sipoon Sipoonranta. Turun yliopisto.
Lutakko. Saatavilla <www.lutakko.com>.
Oikotie. Saatavilla <http://asunnot.oikotie.fi>.
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3.2. Sipoonranta

(Kuva: Sipoonranta. Koti meren äärellä.)
Brändin rakentamisen näkökulmasta Sipoolla ja Sipoonrannalla on haasteita ja vahvuuksia.
Sipoo on kaksikielinen ja kasvava kunta. Toisaalta se on maaseutukunta, jossa keskukset
ovat hajallaan, toisaalta sen asema Helsingin vieressä antaa mahdollisuuksia
kaupunkimaiseen lähiöasumiseen. Osalla asukkaista on halu olla tekemisissä enemmän
Porvoon kuin Helsingin kanssa ja halu asua maaseutumaisesti. Vantaa, Sipoo ja Helsinki
suunnittelevat uusia asuinalueita, ja metronlinjan jatkamisesta on puhuttu, mutta sen
toteutuminen ei ole kovin todennäköistä ainakaan lähitulevaisuudessa. Helsingin
keskustaan on matkaa vain 20 kilometriä. Julkiseen kuvaan on lyönyt leimansa riita Helsingin
kanssa Lounais-Sipoosta. Viestinnällisesti ja brändäyksen kannalta nämä ovat ongelmallisia
tekijöitä, koska osa niistä on keskenään ristiriitaisia, ja eri toimijoiden odotukset ja toiveet
alueen suhteen voivat poiketa toisistaan.
Sipoonranta on uuden alueen rakentamista ja toisaalta merenrannan
täydennysrakentamista. Sipoonranta on Helsingin ja Porvoon välillä ensimmäinen aivan
tyhjästä rakennettu alue, sen rakentaminen alkoi vuonna 2009 ja koko alueen on määrä olla
valmiina vuonna 2021. Alueelle rakennetaan 300 asuntoa pienkerrostaloihin, rivi- ja
erillistaloihin, sekä alueen asukkaille ja veneilijöille monenlaisia palveluja. Ajatuksena on
ollut houkutella paikalle myös yrittäjiä.
Millä tavalla visioitiin? Alueen nimi mietittiin tarkkaan, sen tehtävänä oli kertoa paikan
lisäksi siitä, että alue sijaitsee rannalla. Liikemies Harry Harkimon näkemyksen mukaan
Sipoonrannan vanha nimi Storören ei sanonut kenellekään mitään. Alueelle haluttiin
hakeutuvan ihmisiä, joilla on yhteisiä piirteitä, ihmisiä, joiden keski-ikä on hieman
korkeampi, he ovat varakkaita, kiinnostuneita luonnonläheisyydestä ja valmiita maksamaan
asumisen laadusta - ihmisiä, jotka voivat muodostaa alueelle oman yhteisön.
Alueen haluttiin olevan kiinnostava myös sijoituskohteena, koska asuntojen hintojen
nousuun uskottiin ja uskotaan edelleen. Uusimpien tilastojen valossa tämä on yleinen
trendi, sillä ihmiset ovat sijoittaneet entistä enemmän asuntoihin viime vuosina
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maanlaajuisesti, vaikka Sipoonrannan asuntokauppa ei olekaan edennyt aivan niin
vauhdikkaasti kuin toivottiin.
Visuaalinen ilme on tärkeä, ja se vetoaa ihmisiin. Sipoonranta-projektin toimitusjohtaja
Helena Karihtala halusi merellisen brändin, ja samalla hän halusi korostaa kodin tärkeyttä
viestinnässä. Tämä on selkeästi nähtävissä kautta linjan esimerkiksi Sipoonrannan
internetsivuilla. Markkinoinnin kulmakiviksi valittiin helppo, laadukas asuminen,
inhimillinen, ihmisläheinen ja kodikas alue, merellisyys, maaseutu lähellä Helsinkiä,
merenrantakylä ja yhteisö. Laatunäkökulmassa todellisuus ja mielikuvat pitää saada
kohtaamaan.
Brändityö ja aluemarkkinointi lähtivät liikkeelle Harkimon visioimana ja Karihtalan
johtamana. Työ alkoi vuonna 2009, ja asemakaavaluonnos valmistui vuonna 2010. Edelleen
brändityö etenee Harkimon mukaan niin, että kaikki toimijat saavat olla siinä mukana, ja
jokainen tekee suunnitelmia.
Sipoonrannan niemeä on laajennettu täyttömaalla, ja venesataman maat sekä täyttömaat
piti puhdistaa, koska alueen maaperä oli paikoin pilaantunutta. Sipoonranta Oy on hoitanut
itse alueen puhdistamisen ja infrastruktuurin rakentamisen alueelle. Vuonna 2010 Skanska
Oyj tuli mukaan projektiin, ja Sipoonranta-yhtiön osakkaita tulivat olemaan Ilmarinen,
Skanska, Harkimo ja Karihtala. Skanska rakentaa, Sipoonranta vastaa markkinoinnista ja
myynnistä, pääsuunnittelijana toimii Avarc Oy:n Aaro Virkkunen ja sisustussuunnittelijana
Helena Karihtala, joka on luonut kohteisiin neljä merihenkistä ja korkealaatuista
vaihtoehtosisustusta.
Harkimo kertoo, että alueen markkinoinnissa toimitusjohtaja Karihtalan kanssa käytettiin
sellaisia keinoja, joita kukaan muu ei ollut pystynyt käyttämään; esimerkiksi julkisuus
valjastettiin palvelemaan tavoitteita eikä maksettuja mainoksia tarvinnut käyttää.
Sipoonrannan aluebrändäyksessä ja investointimarkkinoinnissa on käytetty seuraavia
työkaluja:








Internetsivut
Tv-ohjema Diili, joka toi arvokasta vetoapua markkinointiin
Harvakseltaan päivitettävät Facebook-sivut, Facebook ei ole tämäntyyppisten
tuotteiden tai palvelujen tärkeimpiä markkinointikanavia
Lehtijutut
Asuntojen ja alueen huolellinen viimeistely
Alueen suunnittelu sopivaksi kaikenikäisille, kalliin alueen leimaa välttäen, mutta
laadun hinnan ymmärtäen
Golf houkuttimena
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Julkisuus voimakkaana vetoapuna brändäyksessä; brändin rakentaminen alueelle on
hankalaa ilman julkisuutta, se tarvitsee joko paljon rahaa tai kovasti julkisuutta.
Erilaiset tapahtumat ja tempaukset, joissa läsnä on myös Harry Harkimo. Harkimon
”N ä
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Osa brändiä ovat olleet Harkimon ja Karihtalan status sekä imago ja jatkuva medianäkyvyys.
Julkisuuden hankinta myös julkkismyyjillä, esimerkiksi Jethro Rostedt ja Mira Kasslin ovat
olleet myymässä asuntoja Sipoonrannasta. Tiheään tahtiin vaihtuvat julkkiskasvot
vahvistavat brändiä, mutta vaarana on, että juuri vaihtuvuus myös murentaa uskottavuutta.
Investointihalukkuutta on pyritty kasvattamaan myös internetsivujen viimeistellyllä
ulkoasulla, hienoilla kuvilla ja arkkitehdin kertomuksilla:
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ja ihmisläheisen rantakaupunkimiljöön. Alueesta on tarkoitus tehdä elävä ja kutsuva
kohtauspaikka saaristolaisille sekä kaikille ympäristön asukkaille. Tässä hieman
ajatuksiamme arkkitehtuurisuunnittelumme kulmakivistä.
Olemme suunnitelleet Sipoonrannan rakennukset mittakaavaltaan kaupunkimaisiksi.
Materiaaleilla ja suunnitteluratkaisuilla korostetaan Sipoonrannan kylämäisyyttä ja
saaristolaishenkeä. Laituri ja ranta-alueet toteutetaan merellisessä hengessä alueen
osaksi.
Koko Sipoonranta suunnitellaan kaikenikäisille soveltuvaksi ja lähiympäristö
viimeistellään huolellisesti. Kiinnitämme suunnittelussa erityistä huomiota siihen, että
alue on toimiva ja viihtyisä ympäri vuoden. Esimerkiksi autopaikat tulevat olemaan
pääosin piilossa talojen alapuolisissa autohalleissa. Torit sekä ranta- ja katualueet ovat
keskeisiä oleskelu- ja kohtauspaikkoja veneilijöille ja asukkaille, ja palvelut elävöittävät
koko aluetta.
Asuntojen pohjaratkaisut ovat toimivia asunnon koosta riippumatta. Lähes kaikista
asunnoista avautuu maisema merelle, ja jokaiseen asuntoon suunnitellaan erillinen,
pääosin katettu parveketila, joka mahdollistaa merellisestä ulkoilmasta nauttimisen
vuodenajasta riippumatta. Erillis- ja pientaloissa asuntoihin kuuluu oma piha tai terassi.
Sipoonrannan tunnelmat, materiaalit, valaistus, värit ja istutukset toteutetaan alueen
lämminhenkistä teemaa tukemaan. Tavoitteenamme on kodikkuus ja turvallisuus
kauniissa ja toimivassa ympäristössä. Lopputulos? Kauniita koteja meren äärellä.
T r u
uu u
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Mitä tästä kaikesta on seurannut? Asuntojen neliöhinta vaihtelee 4500–6000 euron välillä ja
riippuu kohteesta sekä asuntotyypistä (Etuovi). Kaupanteko on kuitenkin hidastunut, ja suuri
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syyllinen siihen on yleinen taloustilanne. Harkimon tavoitteena oli saada koko alue valmiiksi
vuoteen 2016 mennessä, mutta hanke jatkuu aina vuoteen 2021 saakka. Harkimo kertoo
myös, että nyt kaupataan enemmän pieniä kuin suuria asuntoja.

Aluebrändäyksen keskeiset elementit Sipoonrannassa





Julkisuus ja keinot tarkkaan mietittyjä
Kilpailu laadulla, ei hinnalla
Selkeä strategia
Tuotteen muokkaus rakentamisen ja kaupanteon haasteiden mukaan

Lähteet:

Etuovi. Saatavilla <http://www.etuovi.com>.
Harkimo, Harry (9.11.2015). Puhelinhaastattelu.
Klinga, Sari (2011) Asuinaluebrändin rakentaminen. Tarkastelussa Jyväskylän Lutakko ja
Sipoon Sipoonranta. Turun yliopisto.
Lassfolk-Feodoroff, Crista (2013). Hjallis Harkimon Sipoonranta takkuaa yhä pahemmin.
Länsiväylä. Saatavilla <http://www.lansivayla.fi/artikkeli/253686-hjallis-harkimonsipoonranta-takkuaa-yha-pahemmin>.
Sipoonranta. Ajatuksia arkkitehdilta. Saatavilla
<www.sipoonranta.fi/sipoonranta/ajatuksia_arkkitehdilta>.
Sipoonranta. Koti meren äärellä. Saatavilla <www.sipoonranta.fi>.
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3.3. Cantagalo-Pavão-Pavãozinhon favelat, Rio de Janeiro

Rio de Janeiro on yksi maailman vahvoista ja nousevista kaupunkibrändeistä. Riossa on
asukkaita kuusi miljoonaa, ympäröivien alueiden kanssa yli 12 miljoonaa ja slummeissa, eli
faveloissa asuu arviolta noin kaksi miljoonaa ihmistä. Slummi on vakiintunut käyttöön
terminä, jolla kuvataan virallisissa lähteissä tietynlaisia asuinalueita. Niille on tyypillistä
asumisen heikko taso, epämuodollinen rakenne, infrastruktuurin puute ja matala tulotaso.
Rio de Janeirossa on useita slummeja ja hökkelikyliä, joita kutsutaan faveloiksi.
Siitä huolimatta, että slummien asukkaista on tehty maailmanlaajuisesti vähän
systemaattisia tutkimuksia, luulemme tietävämme, millaisia ihmisiä niissä asuu. Slummeilla
ei ajatella olevan mitään positiivista vaikutusta muuhun kaupunkiin, eivätkä ne paranna
imagoa. Slummien asukkaat nähdään paitsi köyhinä, myös ihmisinä, joilla on
henkilökohtaisia ongelmia ja heikkouksia. Väkivalta, köyhyys, rikollisuus, seksityöläisyys,
asunnottomuus, työttömyys ja huumeet ovat helposti mielikuvissa osa yhteisöä. Osoite
slummialueella voi haitata työllistymistä ja luotonsaantia eivätkä esimerkiksi faveloiden
asukkaat halua kertoa sitä leimautumisen pelossa. (Torres, 2012).
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Sosiaalinen stigma johtuu osaltaan siitä, että slummien asukkaiden kirjo ja heterogeenisuus
eivät tule juuri esille silloin kun niistä puhutaan. Uutisointi, joka korostaa kaikkea kauheaa,
köyhyyttä, kurjuutta ja epäkohtia, pitää osaltaan yllä kuvaa slummeista.
Tutkimuksessa Branding slums – a community driven strategy for urban inclusion in Rio de
Janeiro 2012 kuvattiin kahden kaupungin etelälaidalla olevan Cantagalo-Pavão-Pavãozinhofavelan järjestelmällistä työtä asuinalueensa parantamiseksi. Alueilla asuu noin 20 000
ihmistä, niiden laajuus on 12 hehtaaria, ja alueilla on 5300 rakennusta tai asuntoa, suurin
osa asukkaista käy töissä. Faveloita ympäröivät Brasilian rikkaimmat ja tavoitelluimmat
asuinalueet, Ipanema ja Copacabana. Faveloissa on ajateltu, että näkymätön seinä erottaa
heidät muusta kaupungista, vaikka eri asuinalueiden ihmiset käyvät kuitenkin töissä,
kaupoissa ja rannoilla samoissa paikoissa riippumatta siitä, missä asuvat. Sosiaalista
segregaatiota on haluttu purkaa järjestelmällisesti ja samalla parantaa faveloiden kuvaa.
Aluebrändäystyö lähti liikkeelle yhteistyöllä vuonna 2007: Brasilian hallitus käynnisti pac
favela -ohjelman slummien parantamiseksi. Museo de Favela (MUF) -kansalaisjärjestö syntyi
kahden slummin asukkaiden aloitteesta, ja konsulttiyritys KAL palkattiin kehittämään
strategioita, jotta yhteisöt saadaan integroitua paremmin kaupunkiin. Kulttuuriministeriö on
tukenut hanketta, myös yliopisto ja monet yritykset, esimerkiksi PETROBRAS, joka tukee
voimakkaasti kulttuuria, ovat siinä mukana.
Poliisi on näkyvillä slummeissa enemmän, mutta jostakin syystä tämä jää Torresin
tutkimuksessa huomiotta siitä huolimatta, että perusturvallisuus on yksi ihmisen
perustarpeista ja turvan tai turvattomuuden kokemukset ovat olennainen osa brändityötä,
kun alueesta on kysymys.
MUF on aktiivinen kansalaisjärjestö ja yhteisö, jossa kantavina voimina ovat erilaiset, eri
alojen luovat kulttuurityöläiset, mukana on monia laulajia, kuvataiteilijoita, tanssijoita ja
journalisteja. MUF on palkannut ainoastaan kaksi ulkopuolista ammattilaista, arkkitehdin ja
juristin, jotka auttavat käytännön byrokratiassa, esimerkiksi erilaisten hakemusten kanssa
heitä, jotka eivät ole tottuneet tekemään niitä.
KAL järjesti julkisen kuulemisen, jossa asukkaat saivat kertoa omia näkemyksiään alueesta.
25 ruohonjuuriorganisaatiota lähetti edustajiaan tilaisuuteen, seurasi sarja tapaamisia.
Cantagalo-Pavão-Pavãozinho-favelan imago- ja brändityössä on käytetty seuraavia keinoja:




Brändistrategian laadinta ja levitys
Yritysverkoston tukeminen
Kiertoajelut
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Sambaa, capoeroa, ja muuta perinteistä kulttuuria tarjolla näytöksinä ja kursseina
Graffiteja
Erilaisten käsitöiden tekoa
Kursseja asukkaille
Mahdollisuus osallistua lahjoittamalla rahaa
Projekteja, näkyvyyttä monella tasolla
Taidegallerioita avoimen taivaan alla
Internetsivuilla on esitelty 16 MUF-perustajaa tarinoineen, iloisia monen ikäisiä
ihmisiä
Facebook-sivu Museu de Favela
Youtube
Verkkokauppa, josta saa ostaa alueen asukkaiden tekemiä pieniä koriste-esineitä ja
muita tuotteita
Jalkapallon MM-kilpailujen 2014 ja Olympialaisten 2016 hyödyntäminen
Yritysverkosto, joka auttaa työttömiä ja syrjäytyneitä saamaan takaisin
itseluottamuksensa, sekä opettaa uusia tietoja ja taitoja
Asukkaiden hyväksymä brändi: MUF-brändi rakennettu ammattilaisten johdolla niin,
että jokainen asukas voi tuntea kuuluvansa siihen ja sen rakentamiseen sekä
ylläpitoon
Kävelyreitit, Memory Path: MUF on kerännyt suullisia kertomuksia alueen
asukkaiden historiasta ja ensimmäisistä asukkaista. 20 taloa on nimetty casa telas
screen house -nimellä, ja niiden julkisivuun on kuvitettu talojen asukkaiden elämää.
Näitä kohteita katsomassa kierrätetään mm. turisteja. Memory Path sisältää
pysähdyksiä, joissa voi ostaa matkamuistoja, kuulla elävää musiikkia tai ruokailla.
Tavoitteena on innostaa ihmisiä vierailemaan favelassa ja kertomaan eteenpäin
niiden kulttuuriperinnöstä.
Faveloiden uudet poliisit ovat vuodesta 2008 lähtien tuoneet turvallisuutta.
Ongelmana on asukkaiden luottamuksen puute poliisin suhteen, mitä koetetaan nyt
parantaa.

Brändityöllä on pyritty herättelemään seuraavanlaisia mielikuvia: Alueen asukkaat ovat sen
vahvuus, ja kulttuuri on katalyytti kun puhutaan investoinneista, sillä alueen historia on
värikäs ja tärkeä osa koko Brasilian menneisyyttä, jota pitää kertoa asukkaiden kautta.
Asukkailla itsellään on paljon tarinoita alueesta, ne ovat hyviä ja myönteisiä. Tarinoiden
ihmiset ovat persoonia, vahvoja, iloisia, ja he osaavat nauttia elämästä. He ikävöivät
kotiseutuaan, jos joutuvat sieltä pois. Vahvan, omaleimaisen, monipuolisen kulttuurin
pohjalle rakennetaan brändiä. Museu de Favela, favelan ulkoilmamuseo elää vahvana ja
kehittyy.
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Asuntomarkkinoita halutaan kuvata dynaamisiksi sekä vuokra että omistusasuntojen
kohdalla. Asunnoista halutaan kertoa, että niissä on sähköt, vesi, viemärit, kaikki
mukavuudet, ja suurin osa niistä on rakennettu tiilistä. Kaikki slummeissa asuvat eivät ole
köyhiä eivätkä kaikki köyhät asu slummeissa.
Loppukesästä 2015 Rio de Janeiron poliisit järjestivät tanssiaiset 15-vuotiaille slummien
tytöille. Fluminensen kuuluisa jalkapalloklubi isännöi tanssiaisia, joihin otti osaa 38 tyttöä
tanssiaismekoissaan ja poliiseja univormuissaan. Tavoitteena oli lähentää poliisia ja
asukkaita ja tarjota tytöille unohtumaton elämys. Brasiliassa 15-vuotisjuhlat ovat tytölle
tärkeä osa naiseksi tulemista ja niitä juhlitaan monesti suurella rahalla.
”Juhlamekot, meikit, kampaukset ja tarjoilut on saatu sponsoreilta. Ohjelmaan on kuulunut
ylellinen "päivä prinsessana", hieno lounas j p r uu ud
r
”, r
Helsingin Sanomat. Tanssiaisten pääpalkintona arvottiin stipendi yliopistoon; yliopistoopinnot ovat yleensä faveloiden tyttärille utopiaa, on tavallisempaa tulla teiniäidiksi kuin
mennä yliopistoon.
Faveloiden uudet poliisit aloittivat työnsä vuonna 2008, kun Rio de Janeiro alkoi
valmistautua vuosien päähän olympialaisiin ja jalkapallon MM-kisoihin. Tavoitteena oli
vallata rikollisjengeiltä alueita, joille poliisilla ei ollut juuri menemistä. Väkivaltakuolemat
ovat vähentyneet, turvallisuus on lisääntynyt, tosin paikoin poliisi ja huumekauppiaat
ottavat vielä rajusti yhteen. Poliisiin ei kaikkialla luoteta, mutta poliisin koulutukseen on
panostettu, ja näin on pyritty kitkemään monia väärinkäytöksiä. (Helsingin Sanomat
15.8.2015).
Tarkasteltu tutkimus vuodelta 2012 on tehty ennen kuin varsinainen loppusiivous alkoi MMkisojen ja olympialaisten edellä. Hakuprosessi olympialaisten järjestämiseksi alkoi vuonna
2007, ja Rio varmistui järjestäjäksi vuonna 2009. Siitä lähtien kaupungin siivoukseen ja
kasvojen kohentamiseen on käytetty kovasti panoksia.
Mikä tässä kaikessa on merkittävää? Yli hallinnollisten rajojen, kulttuurirajojen ulottuvalla
monien toimijoiden välisellä yhteistyöllä on aito halu parantaa faveloiden olosuhteita,
elintasoa ja elämänlaatua. Työ on pitkäjänteistä, ja siinä on kaikkien pelattava samaan
maaliin. Olympialaisten ja MM-kisojen saaminen kaupunkiin on vaatinut paljon työtä ja
saanut aikaan myös vastalauseita, kun muun muassa faveloiden asukkaat ovat kokeneet
tulleensa syrjityksi kaupunkikuvan vuoksi.
Cantagalo-Pavão-Pavãozinho-favelan brändäyksessä on nähtävissä seuraavanlaisia puutteita
ja heikkouksia: työ toimii ruohonjuuritasolla kohtuullisen hyvin, mutta kaupungin johto on
useaan otteeseen tuonut esille epäilystään hankkeeseen, eli siis kaikki eivät kuitenkaan
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puhalla yhteen hiileen. MUF ei saa myöskään asukkaiden varauksetonta tukea, vaan
erimielisyyksiä esiintyy.
Kävelykierrokset favelassa ovat johdettuja, vaativat kovasti järjestäjiä ja siksi niitä voidaan
järjestää vain tiettyjen aikataulujen mukaan, sillä vierailijat eivät voi mennä alueelle
kierroksille aivan omin päin, koska kadut ovat mutkikkaat. Favelassa on toteutettu myös
eräänlainen Hall of fame, kuten Hollywoodissa, mutta tarinallistaminen on keskiössä.
Hallitsematon rakentaminen hökkelikylissä kuitenkin haittaa investointeja.

Aluebrändäyksen keskeiset elementit Cantagalo-Pavão-Pavãozinho-favelassa







Imagotyöllä selkeä tavoite ja strategia
Yhteistyötä kansallisella ja kaupungin tasolla: kansalaisjärjestöt, luovien alojen
ammattilaiset, asukkaat, poliisit ja yritykset toimivat yhdessä
Markkinoinnin kohderyhmänä matalapalkkaiset työssäkäyvät, kun asunnoista puhutaan,
muuten matkailijat ja koko kaupungin väestö, joiden kuvaa faveloista halutaan muuttaa
Monia luovia keinoja
Pitkä aikajänne: työ alkoi vuonna 2007 ja jatkuu edelleen
Faveloiden kasvot kohentuneet ja asukkaat voivat paremmin, mikä vauhdittaa
investointeja

Lähteet:

Hales, Mike ym. (2014) Global Cities, Present and Future. 2014 Global Cities Index and
Emerging Cities Outlook. ATKearney. Saatavilla <https://www.atkearney.com/researchstudies/global-cities-index/2014>.
Manner, Maria (15.8.2015). Yksi ilta prinsessana – Rion poliisi järjesti köyhille tytöille
satumaiset 15-vuotisjuhlat. Helsingin Sanomat. Saatavilla
<http://www.hs.fi/ulkomaat/a1439525932325>.
MUF Museu de Favela. Saatavilla <http://www.museudefavela.org/>.
Museu de favela MUF. Saatavilla <https://pt-br.facebook.com/museudefavela>.
Säilynoja, Juhana (2014) Favela on koti ja sotatanner. YLE, Elävä arkisto. Saatavilla
<http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/06/12/favela-koti-ja-sotatanner#media=104387>.
Torres, I. (2012) r d g u : c
u y‐dr
r gy r urban inclusion in Rio de
Janeiro. Journal of Place Management and Development, Vol. 5 Iss: 3, s. 198–211.
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3.4. Rinkeby, Tukholma

Rinkeby on yksi Tukholman suurimmista lähiöistä, asukkaita on noin 16 000. Rinkeby syntyi
niin sanotun Miljoonaohjelman (1965–1974) tuloksena. Ruotsi kärsi kovasta asuntopulasta,
minkä johdosta tavoitteeksi laitettiin miljoonan uuden asunnon rakentaminen kymmenessä
vuodessa, tavoitteessa myös onnistuttiin. Rinkeby on tyypillinen nukkumalähiö noin 20
minuutin metromatkan päässä Tukholman keskustasta.
Aluebrändäyksen ja investointimarkkinoinnin kannalta alueella on seuraavia haasteita:
Rinkebyllä on laajalle levinnyt maine ongelmalähiönä, ja aluetta koskeva uutisointi vahvistaa
kuvaa. Kyseessä on maahanmuuttajalähiö, ympäristöstään eriytynyt, köyhä, pahamaineinen
lähiö, jossa on paljon sosiaalisia ongelmia. Korttelit tunnetaan Ruotsissa ja maailmalla
lähinnä sosiaalisten murheidensa takia. Rinkebyläisten tulot ovat noin puolet
tukholmalaisten keskituloista. Työttömyysaste on selvästi keskimääräistä korkeampi, ja noin
90 prosentilla rinkebyläisistä on ulkomaalaistausta. Alue nousee otsikoihin usein
ammuskelujen, tuhopolttojen ja mellakoiden vuoksi.
Koulussa ollaan kuitenkin tyytyväisiä, ja Rinkebyn perusopetuksen oppilaat ovat keskimäärin
tyytyväisempiä kuin muualla, kieltenopetukseen on panostettu kovasti jo senkin vuoksi, että

34
oppilaista suurin osa on ulkomaalaistaustaisia, joiden äidinkieli on joku muu kuin ruotsi.
(YLE). ”Kerrostalojen sisäpihat ovat vehreitä, ja kaduilla on sosiaalinen tunnelma. Täällä
r hd ää
pur ” (Kervinen 2015a).
Rinkebyn keskustan uuden kauppa- ja palvelukadun on määrä aueta vähitellen lokakuusta
2015 alkaen ja valmistua vuonna 2016. Kauppakadulle on tulossa kymmeniä liikkeitä ja
palveluja. Rinkebyn kehittämistoimet ovat yksi osa Tukholman Järvalyftet-hanketta, joilla
kaupunki pureutuu lähiöidensä ongelmiin. Hanke kestää vuosia ja maksaa arviolta satoja
miljoonia. Lähiöiden mainetta koetetaan kohentaa brändäämällä ja konkreettisilla
parannuksilla.
Visiointia on tehty: Alueen mainetta halutaan parantaa tekemällä siitä väestöltään
heterogeenisempaa, rikkaampaa ja keskiluokkaisempaa. Rinkeby tulee olemaan parempi
alue osana tulevaisuuden Tukholmaa, jolloin siitä tulee kiinnostavampi kohde kodin
ostajalle.
Rinkebyssä työhön on ryhdytty seuraavin konkreettisin toimin: Mainetta koetetaan
kohentaa brändäämällä ja konkreettisilla parannuksilla. Kauppakadun uudet kasvot,
Rinkebystråket rakennetaan uusiksi, vanhaa asuntokantaa uusitaan, ja uusia asuntoja
rakennetaan.
”Uu
ä yy upp du
ä
r
hr ä Vä rby c
rr
K du
kahdeksankerroksiset 1970-luvun kerrostalot ovat jo saaneet uuden vihreän rappauksen.
Kunnallinen Svenska Bostäder peruskorjaa Rinkebyssä ja muissa pohjoisen lähiöissä jokaisen
1960- ja 1970-lukujen asuntonsa, yhteensä noin 5 200 kappaletta. Osa on jo valmiina.”
(Kervinen 2015a).
Uusista asunnoista puolet tulee olemaan omistusasuntoja, joiden puute on ollut yksi
Rinkebyn ongelmista. Helsingin Sanomat esittelee peruskorjatun asunnon, johon on tehty
keittiö- ja kylpyhuoneremontti, uusittu kodinkoneita ja vuokra on noussut sen seurauksena
60 euroa kuussa, mitä asukkaat pitävät pienenä korotuksena siihen nähden, mitä sillä
saatiin. Osa juttuun haastatelluista ei kuitenkaan ole korjauksiin tyytyväisiä muun muassa
sen vuoksi, että vuokrat nousevat, ja sen taas pelätään puskevan alueelta kaikkein
köyhimmät ulos. (Kervinen 2015a).
Lisäksi lähiöön rakennetaan kokonaan uusi asuinalue, Rinkebyterrassen, ja Rinkeby Allé
kunnostetaan avoimeksi bulevardiksi. Uusi kävelysilta avattiin koulujen alkaessa 18.8.2015.
Rinkebyn yhtenä ongelmana on pidetty sitä, että siitä tehtiin alun perin eristetty, ja yhteydet
lähialueille ovat huonoja. ”Nyt asiaa yritetään korjata muun muassa rakentamalla
kävelysilta, joka sitoo Rinkebyn yhteen viereisen Stora Ursvikin kanssa. Sundbyberg, johon
Stora Ursvik kuuluu, on Rinkebyhyn verrattuna varakasta aluetta, ja
maahanmuuttajaväestön osuus on pienempi. Tulossa on myös kävelytie läheiseen Kistaan,
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missä on viljalti työpaikkoja ja palveluita.” (Kervinen, 2015a, 2015b). Rinkebyn keskustasta
halutaan turvallinen kohtauspaikka, jossa on otettu huomioon myös kävelijät ja pyöräilijät.
Rinkebyn aluebrändäyksestä ovat vastanneet Tukholman kaupunki, Svenska bostäder ja
Sweco. Swecon Dialog Rinkeby -projektin kulmakivinä ovat olleet kyselylomakkeet,
kaupunkikävelyt ja alueelliset painopisteet. Noin 20 % asukkaista osallistui tilaisuuksiin, ja
10 % täytti kyselyn.
Lähiöiden ongelmiin pureutuva Järvalyftet-hanke on vielä alullaan vaikka paljon onkin tehty.
Brändäystyön ja katalysoivan markkinoinnin onnistumisen arviointi tapahtuu joskus
tulevaisuudessa. Rinkeby tarvitsisi tuekseen hyviä tarinoita, joita kerrotaan julkisuudessa.
Nyt esimerkiksi Googlen hakukoneella löytyvistä Rinkebystä kertovista otsikoista tai uutisista
suurin osa on kielteisiä.

Aluebrändäyksen keskeiset elementit Rinkebyssä







Brändäystyö Tukholman kaupungin johtamaa
Eristyneen lähiön liikenneyhteyksien kehittäminen
Panostus yhteisiin julkisiin tiloihin
Koulun tärkeän roolin tunnistaminen
Sosiaalisen segregaation purkaminen mm. omistusasuntoja purkamalla
Aluillaan olevan brändäystyön arviointi tapahtuu myöhemmin

Lähteet:

Albertsson, Monika. Rinkebyståket, Stockholm. Saatavilla
<http://www.sweco.se/en/sweden/Tjanster/Arkitekturochplanering/Tillganglighet/Rinkebystraket-Stockholm/>.
Assulin, Ami & Rissanen, Juh (201 ) Aj
h
R
by ä: ”M uu
K g
u ää ä” YLE, Uu
S
<http://yle.fi/uutiset/ajankohtainen_kakkonen_rinkebyssa_mieluummin_kongossa_kuin_ta
alla/6688936>.
Kervinen, Elina (4.9.2015a) Rinkeby kohottaa kasvojaan. Helsingin Sanomat. Saatavilla
<http://www.hs.fi/ulkomaat/a1441254729466>.
Kervinen, Elina (4.9.2015b) Miljoonaohjelman lähiöt kunnostetaan kerralla. Helsingin
Sanomat. Saatavilla <http://www.hs.fi/ulkomaat/a1441254284544>.
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Stockholms stad. Rinkeby, Rinkebystråket. Saatavilla <http://bygg.stockholm.se/Allaprojekt/rinkebystraket/>.
Stockholms stad. Rinkeby växer December/2014. Saatavilla
<http://bygg.stockholm.se/Web/Core/Pages/Special/ServiceGuideFile.aspx?source=constru
ctionProjects&fileid=d59017ce4ce749faac339dfabc6064e7>.
Stockholms stad. Welcome to the Capital of Scandinavia. Saatavilla
<http://international.stockholm.se/>.
Svenska Bostäder. Rinkeby 2013. Saatavilla
<http://www.svenskabostader.se/Global/Pdfer/Nyheter/Broschyr%20A3%20boender%20Ri
nkeb%20rev.pdf>.
YLE, Uutiset. Pahamaineiset lähiöt. Saatavilla
<http://yle.fi/uutiset/ajankohtainen_kakkonen/pahamaineiset_lahiot/>.
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3.5. Cambridge, yliopistoalue

Cambridgen kaupungissa on noin 120 000 asukasta, joista opiskelijoita on noin 22 000.
Kaupunki haluaa säilyttää asemansa maailman kuuluna, vetovoimaisena ja korkeatasoisena
yliopistokaupunkina, ja kaupunki ymmärtää yliopiston merkityksen oman hyvinvointinsa ja
taloutensa kannalta. Se haluaa olla myös globaali business hubi, jossa korkeatasoinen
koulutus, terveys ja tutkimus kohtaavat, mutta kasvun pitää olla kestävää. Kaupunki on hyvä
verrokki suhteessa Ouluun.
North West Cambridge on 150 hehtaarin laajuinen kehittyvä alue, jolla maan omistaa
yliopisto, ja jonka suunnitelmilla vastataan erityisesti yliopiston tarpeisiin. Aluetta aiotaan
kehittää 15–20 vuoden aikana. Alueen yleiskaava (Masterplan) hyväksyttiin helmikuussa
2013, ja se palkittiin maailmanlaajuisilla arkkitehtuurifestivaaleilla syksyllä 2014. Northwest
Cambridge Development on yliopiston historian suurin rakennusprojekti. (North West
Cambridge Development).
Alueesta tulee myös edelläkävijä, sillä sinne suunnitellaan Englannin suurin
vedenkierrätysjärjestelmä, kävely- ja pyöräteihin panostetaan kovasti ja niillä parannetaan
alueen saavutettavuutta, lisäksi aluelämmitysjärjestelmä palvelee kehitystä.
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North West Cambridgen alueelle rakennetaan










3000 kotia
2000 petipaikkaa opiskelijoille
100 000 kerrosneliötä kaupalliseen, tutkimukseen ja akateemiseen käyttöön
Tiloja vähittäiskaupalle ja supermarketille
Senioriasuntoja ja hoivakoteja
Kunnallinen keskus, tilat poliisille, terveyskeskus, koulu, päiväkoteja
Sisäliikuntatiloja
50 hehtaaria avointa, vihreää ulkotilaa
130-paikkainen hotelli

Key worker

Key worker on työntekijä, joka on yhteisön toiminnan kannalta välttämätön. Heistä alettiin
puhua 2000-luvulla Englannissa, kun asumisen hinta kohosi suurissa kaupungeissa. Key
worker -työntekijöiksi lasketaan Englannissa poliisit, palomiehet,
terveydenhoitohenkilökunta lukuun ottamatta lääkäreitä, vanginvartijat, opettajat,
lastenhoitajat, psykologit, sosiaalityöntekijät, puolustushallinnon ihmiset ja rajavalvojat.
Heille on yhteistä se, että he ovat pienipalkkaisia valtion tai kuntien työntekijöitä, joilla ei ole
myöskään mahdollisuuksia saavuttaa suuria palkanlisiä. Palkkataso on sovittu
valtakunnallisesti eikä se huomioi paikallisia olosuhteita. Valtion ja kuntien työntekijät
menevät aikanaan eläkkeelle palkoillaan niin, että vuosien varrella tasossa ei ole tapahtunut
suuria muutoksia. Asuntojen hintojen kohottua varsinkin suurimmissa kaupungeissa nämä
ammattiryhmät ovat olleet vaikeuksissa, sillä heillä ei ole varaa ostaa asuntoa eikä heillä ole
välttämättä varaa edes vuokriin. Tästä seuraa, että lueteltujen ammattilaisten on hankalaa
muuttaa alueelle, jossa asumisen hintataso on kova ja siitä seuraa, että key worker työntekijöistä on pulaa kalleimmilla alueilla. (Morrison, 2013).
Ongelman helpottamiseksi Englannissa on käynnistetty monenlaisia asunto-ohjelmia tai
lainamekanismeja, joiden tavoitteena on helpottaa key worker -ammattilaisten rekrytointia
ja asumista. Hallituksen ohjelmia on myös luonnollisesti kritisoitu, koska eri ammattiryhmät
ovat asuntomarkkinoilla eriarvoisia, ja key worker -ajattelu voi johtaa keinotteluun
systeemin kustannuksella.(Meyer, 2014; Morrison, 2013).
Cambridgen yliopisto painii saman ongelman kanssa, sillä yliopisto-opettajat ja tutkijat
voivat olla pätkätyöläisiä, matalapalkkaisia, pieni- ja keskituloisia, ja heitä rekrytoidaan jopa
maan rajojen ulkopuolelta, jolloin asunnon ostaminen alueelta ei ole järkevää kun kuitenkin
tie käy takaisin kotimaahan parin vuoden kuluttua. Yliopisto halusi helpottaa myös
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vastavalmistuneiden asumista. Laadukas opetus- ja tutkimushenkilökunta on yliopiston
kannalta välttämätön investointi, ja siksi asiaan päätettiin paneutua.
Yliopisto päätti rakentaa omille mailleen lisää asuntoja ja sai ajettua kaupungin poliittisessa
päätöksenteossa läpi lausekkeen, jonka mukaan Cambridgessa key worker voi olla myös
henkilö, joka työskentelee tieteen ja tutkimuksen parissa. Molempia hankkeita,
lisärakentamista ja key worker -statuksen laajentamista luonnollisesti myös vastustettiin, ja
yliopistoa haukuskeltiin imperiumin laajentamisesta, ympäristöarvojen väheksymisestä sekä
siitä, että se sai erityiskohtelua alueen suunnittelussa. Yliopistolla oli osoittaa kuitenkin
vankkoja laskelmia siitä, mitä hyötyä se tuottaa koko kaupungille, paljonko työpaikkoja tai
spin off -yrityksiä sen kautta on saatu syntymään ja kuinka Cambridge on juuri yliopistonsa
kautta vahvasti mukana globaalissa alueiden kisassa.
Projektin pääperiaate on, että sen pitää rahoittaa itse itsensä eikä siitä saa syntyä
yliopistolle sellaisia kustannuksia, jotka ovat pois sen muista toiminnoista. Yliopisto omistaa
rakennettavat asunnot ja saa niistä vuokratuoton. Maata on myös myyty yksityisille yhtiöille.
Suunnitelmia varten on internetissä Public access system -palvelu, jonka avulla asukkaat
voivat seurata suunnitelmien etenemistä.
Visiona on, että Northwest Cambridge tulee olemaan monia toimintoja yhdistävä,
akateeminen ja urbaani, pitkäikäinen kestävän kehityksen alue, joka tarjoaa tasokasta
asumista ja palveluja sekä yliopistolle että kaupungille.
Akateemisten key worker -työntekijöiden brändiarvo tulevaa täydennysrakentamista
ajatellen on merkittävä: Heidän sosiaalinen statuksensa on hyvä, he ovat korkeasti
koulutettuja työssäkäyviä, elämässä eteenpäin pyrkiviä ja ehkä kunnianhimoisia. Heidän
asuinalueellaan ei köyhyys tai pienituloisuus tarkoita välttämättä sosiaalisia ongelmia.
Niinpä he ovat hyvä kohde omistus- ja vuokra-asuntojen markkinoinnille, mikä on ollut
alusta lähtien yksi hankkeen johtoajatuksista.
Brändäyksen onnistumisesta on vielä liian aikaista sanoa mitään, suunnitelmat ovat kesken
ja rakentaminen käynnissä.
Northwest Cambridge Development -projekti on panostanut kovasti ulkoiseen viestintään.
Internetsivuja on paljon, ne ovat selkeitä ja visuaalisesti hienoja, lisäksi yhteyshenkilöitä on
nimetty.

40

Aluebrändäyksen keskeiset elementit Northwest Cambridge Development -projektissa









Selkeä visio ja strategia
Yliopisto johtaa työtä ja tekee yhteistyötä yritysten ja kaupungin kanssa
Alueen asukkaat eivät ole suuressa roolissa, mutta heitä kuullaan ja heillä on
mahdollisuus seurata alueen edistymistä
Key workers -työntekijät selkeänä kohderyhmänä
Yliopisto rakennuttaa omille mailleen, rakentaminen rahoittaa itse itsensä
Toiminta kirkastaa Cambridgen maailmanlaajuista brändiä
Brändäystyö alkoi 2013 ja jatkuu yhä
Onnistumisen arviointi tapahtuu myöhemmin

Lähteet:
Cambridge City Council. Saatavilla
<https://www.cambridge.gov.uk/sites/default/files/docs/university-site-illustrativemasterplan.pdf>.
Cambridge City Council. Cambridge Areas of Major Change Composite Plan. Revised April
2012. Saatavilla >https://www.cambridge.gov.uk/sites/default/files/documents/growthareas-composite-plan.pdf>.
Cambridge City Council. Introduction to the major growth sites. Saatavilla
<https://www.cambridge.gov.uk/introduction-to-the-major-growth-sites>.
Cambridge City Council. North West Quadrant. March 2015. Saatavilla
<https://www.cambridge.gov.uk/sites/www.cambridge.gov.uk/files/documents/NWC%20Q
uad%20Composite%20Plan%20LowRes%2011.03.15_0.pdf>.
Cambridge City Council. University site planning applications. Saatavilla
<https://www.cambridge.gov.uk/university-site-planning-applications>.
Meyer, Harriet (14.4.2014) The Key to Affordable Housing for Essential Workers? A £50,000
salary. Saatavilla <http://www.theguardian.com/money/2014/apr/14/affordable-housingkey-workers-cost>.
Morrison, Nicola (2013). Reinterpreting the key worker problem within a university town:
the case of Cambridge, England. Town Planning Review, Vol 84 (6).
North West Cambridge Development. Saatavilla <http://www.nwcambridge.co.uk/about>.
North West Cambridge Development. A new district is coming to Cambridge. Saatavilla
<http://www.nwcambridge.co.uk/>.
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3.6. Hampuri

Hampuri on Saksan toiseksi suurin kaupunki, asukkaita siellä on noin kaksi miljoonaa,
seudulla yhteensä noin 4,5 miljoonaa. Siellä on Euroopan toiseksi suurin satama, ja kaupunki
rakentuu suurelta osin meren, jokien ja kanavien rannoille. Hansakaupunki Hampuri kuului
aikanaan Itämeren Hansaliittoon, ja asian merkitys esimerkiksi matkailun edistämisessä on
edelleen suuri. Kaikki Hansakaupungit muistavat mainita olevansa sellaisia.
Hampurissa yöpyy noin yhdeksän miljoonaa matkaajaa vuosittain, kaupungissa on kaikkiaan
noin 120 000 yritystä ja kaupungin panos koko Saksan talouteen ja
bruttokansantuotteeseen on mittava. Hampuri on myös Saksan kansainvälisimpiä
kaupunkeja. Sen asukkaista 13,5 % on maahanmuuttajia (vuonna 2013), toisen sukupolven
maahanmuuttajia on paljon eikä heitä tilastoida. Lisäksi kaupungissa sijaitsee yli 100 valtion
konsulaatit. Opiskelijoita on yli 75 000 ja eri yliopistoja ja korkeakouluja 20.
Hampurin brändiä on rakennettu olemassa olevien asioidenvaraan, tavoitteena houkutella
kaupunkiin luovaa luokkaa ja talentteja. Hampuri toteuttaa kaupunkibrändistrategianaan
sekä luovan luokan strategiaa ja lippulaivastrategiaa. Seitsemän kaupungin alaisuudessa
toimivaa osastoa markkinoi kaupunkia niin, että niillä on omat alueet ja erilliset
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kohderyhmät. Hampurin brändiprofiilissa on 10 erilaista osatekijää joita markkinoidaan
erilaisille yrityksille ja ihmisille:











Vetovoimainen ympäristö yrittää
Metropoli veden äärellä
Kansainvälisen kaupan metropoli
Kulttuurimetropoli
Ostosmetropoli
Elämisen metropoli
Hyvä kasvuympäristö
Elinvoimainen, muuttuva, trendikäs
Huvialue Reeperbahn
Vilkas kaupunkielämä ja festivaalit

Hampurilla on ollut vaikeuksia saada rahaa brändityölle, vakuuttaa kaupunkilaisia brändin
sisällöstä, kehittää slogan, joka vastaa kaikkeen yllä kuvattuun sekä saada
yhteistyökumppaneita sitoutumaan brändiin. Kaupungin prosessit ovat hitaat, mikä haittaa
käytännön brändityötä: monia ihmisiä pitää saada päätösten taakse, ja
päätöstentekoaikataulu voi sekin olla hidas (Järvisalo, 2012).
Zenker, Eggers ja Farsky (2013) ovat tutkineet Saksan kaupunkien vetovoimatekijöitä sen
suhteen, kuinka ne kilpailevat keskenään talenteista, ammattilaislahjakkuuksista, miten eri
kaupungit eroavat ihmisten mielikuvissa toisistaan. Hampuri ja Berliini olivat tutkimuksessa
kaikkein suosituimmat asuinpaikat 15 kaupungin joukosta. Hampurin vetovoimatekijöitä
olivat monipuoliset työmahdollisuudet, urbaani monimuotoisuus, luonto ja virkistys, joilla se
kompensoi korkeaa hintatasoa. Hampurin heikkoutena pidettiin juuri hintatasoa, mutta sen
katsottiin kompensoituvan myös korkeammilla palkoilla, joita asiantuntijoille maksetaan.
Hampurin asukkaat pitivät kaupunkiaan parhaana kaikilla mittareilla lukuun ottamatta
kustannustasoa.

HafenCity

HafenCityn uudisrakentaminen alkoi vuonna 1997 Hampurin senaatin päätöksellä. Alueen
suunnittelusta järjestettiin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu, ja alueen yleiskaava
hyväksyttiin vuonna 2000.
HafenCity halutaan nähdä uuden urbanismin ja kestävän rakentamisen edelläkävijänä, johon
kulttuuri ja matkailu tuovat oman tärkeän lisänsä. Alueella on monia museoita, ja
Elbphilharmonie-konserttisalista rakennetaan HafenCityn symbolia ja maamerkkiä.
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Julkiset ja puolijulkiset kaupunkitilat ovat tärkeitä, samoin vuoroveden vaihteluun liittyvä
design. Monia ulko-oleskeluaukioita on yhdistetty toisiinsa kymmenien kilometrien
laiturikävelyreitteinä. Useat suunnittelijat ja arkkitehdit ovat osallistuneet eri vaiheissa
alueen osien suunnitteluun. Keskuspuistosta tulee noin neljän hehtaarin alue, jonne
pystytetään keskitysleirien uhrien muistomerkki – historia on haluttu ottaa osaksi aluetta.
Suuri osa yksityisomisteisesta kaupunkitilasta on myös julkisessa käytössä niin, että
omistajien pitää sallia niillä kulttuuritapahtumia tai poliittisia tilaisuuksia. (Jääskeläinen,
2010).
Juha Kostiainen (2015) sivustollaan Nokkelakaupunki kuvailee HafenCityn uudistamista näin:
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muutetaan moderniksi kaupunkikeskustaksi. Alueen kaava mahdollistaa 6000 asukkaan
ja 45 000 työpaikan sijoittumisen alueelle. Kokonaisinvestoinniksi arvioidaan 10,4
miljardia euroa, josta yksityinen osuus on 8 miljardia. - - Hampuri on antanut kaikki maaalueet 100-prosenttisesti omistamansa yhtiön, HafenCity Hamburg Gmbh:n, haltuun.
Yhtiö vastaa hankkeen käytännön toteuttamisesta. Malli antaa joustavuutta
päätöksentekoon ja maan myynnistä saadut tulot tuovat tulorahoitusta, jolla uusien
alueiden infrastruktuuria voidaan toteuttaa. Yksittäiset tonttien myynnit hyväksytetään
kuitenkin kaupungilla.
Asuntojen ja toimitilojen rakennuttamisesta vastaavat yksityiset rakennuttajat ja
kiinteistökehittäjät. HafenCityn kehitysyhtiö myy tontteja yksittäin, eikä kovin suuria
maa-alueita ole luovutettu eteenpäin yksittäiselle toimijalle. Muutenkin kehitysyhtiö on
mukana tiiviisti seuraamassa jokaista hanketta. Tontinluovutuksen ehtona on
arkkitehtikilpailu. Lisäksi HafenCityyn on lanseerattu oma ympäristösertifikaatti
(HafenCity Ecolabel), jonka vaatimukset rakennuttajan on täytettävä. Sertifikaatti
voidaan hakea jo suunnitelmien perusteella, jotta sitä voidaan
hyödyntää markkinoinnissa.
Arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan ohella energiaratkaisuihin on kiinnitetty erityistä
huomiota kansallisen Energiakäänteen (Energiewende) hengessä. Alueella hyödynnetään
maalämpöä, polttokennoja, aurinkolämpöä ja hajautettua yhdistettyä sähkön sekä
lämmön tuotantoa (CHP), minkä lisäksi alueen ulkopuolelta tuodaan energiaa. Ylipäätään
pyrkimys on joustavuuteen ja paikallisten resurssien hyödyntämiseen, ei hiilen polttoon.
Alueen pysäköintinormi on 0,6 paikkaa asuntoa kohden ja toimistoissa 1 paikka 100
kem2 kohden. Uusissa kohteissa normia lasketaan asumisen osalta 0,4:ään asuntoa
kohden, mikä on jo melko alhainen taso. - Rakentamisen laatu on korkeatasoista ja kivijalkakaupat elävöittävät katukuvaa. Monin
paikoin alimmat kerrokset on tosin jätetty tulvariskin vuoksi pysäköintikäyttöön.
Asuntojen hintataso on selvästi edullisempi kuin Helsingissä, mitä tukee alhainen maan
hinta ja suuri määrä tarjottavia tontteja. Kehitysyhtiö pyrkii huolehtimaan alueen
brä d ä ”
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Hampuri esittelee HafenCity:n matkailijoille suunnatuilla sivuillaan näin:
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veden ääreen rakennettu high techistä, uusmediasta sekä modernista asumisesta
ammentava alue on arkkitehtien leikkikenttä, jossa voit nähdä heidän mielenkiintoiset
toteutuneet visiot. Elben filharmoninen konserttisali on uusi ja vaikuttava konserttisali,
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Polon terassien edestä. Ajasta riippuen voit vierailla myös saneeratuissa varastoissa,
jotka on uudelleenavattu museoina. Voit vierailla museoissa katsomassa esimerkiksi
urheiluautoja, vanhoja Porscheja sekä uusia urheiluautoja sekä nähdä sodan jälkeiseen
aikaan keskittyneen museon. Tien toisella puolella International Maritime Museum
kutsuu sinut matkalle halki 3 000 vuoden merihistorian. Jatka matkaasi kohti
kantakaupunkia ja ihaile neoklassista Hampurin kaupungintaloa, jossa on enemmän
hu
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entiselle satama-alueelle uusi kaupunginosa: niin kutsuttu "HafenCity" – Satama-city, ja
se on varmaan Euroopan suurin ja jännittävin kaupunkikehitysprojekti. Arkkitehtuurisiin
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2010, "E bph h r
", „E b F h r
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konserttihalli varaston yllä. Kun se on valmis, sieltä voi ihastella Elbeä suoraan ja ällistellä
u
H pur
pu r
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” (Hamburg Tourismus).

HafenCityn internetsivujen suomenkielisen version kielioppivirheet kannattaisi korjata,
onnistunut brändi koostuu myös pikkuasioista, kuten oikeinkirjoituksesta.

Hampurin lippulaivaprojektit

Kaupungit investoivat suuria summia lippulaivaprojekteihinsa, joiden avulla ajatellaan
parannettavan brändiä ja imagoa. Imagovaikutusten tutkiminen on hankalaa, ja eri
projekteilla on imagoon erilainen vaikutus (Beckmann & Zenker, 2013).
Beckmann ja Zenker
u
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filharmoniakonserttisalia, Olympialaisia ja IBA Hamburg -projektia ja niiden vaikutusta
kaupungin imagoon. Elbfilharmonie-projekti maksaa 575 miljoonaa euroa (tiedot vuodelta
2013). IBA Hamburg -projekti maksaa 400 miljoonaa, siinä rakennetaan uudenlaista
kaupunkiarkkitehtuuria Elben saarille. Kilpailu kesäoympialaisten saamiseksi Hampuriin
vuonna 2024 olisi maksanut paljon, jos kaupunki olisi niitä tavoitellut.
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Tutkimuksen mukaan konserttisalilla ja IBA Hamburg -projektilla oli toivottuja
imagovaikutuksia. Niiden katsottiin vahvistavan kulttuuria ja myönteistä kaupunkikuvaa, sen
sijaan olympialaisilla ei nähty olevan vastaavaa vaikutusta. Konserttisalilla nähtiin olevan
myös negatiivisia imagovaikutuksia, sen ajateltiin olevan elitistinen ja murentavan Hampurin
monikulttuurisuuskuvaa.
Tutkimuksen aineistona hyödynnettiin maisterivaiheen opiskelijoita, joka on kohderyhmänä
hieman ongelmallinen: liian homogeeninen, mutta toisaalta se on yksi iso ja tärkeä
kaupunkimarkkinoinnin kohderyhmä.
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Kurunmäki, Kimmo (2011) Aluerakentamisen innovaatiot. Prosessinhallinnan näkökulmia
saksalaisin ja suomalaisin esimerkein. Tampereen yliopisto. Saatavilla
<http://ekstranet.kuntatekniikka.fi/toimijat/kehto/KuperaTyoPaketit/LuovaKaupunki/Docu
ments/Aluerakentamisen%20innovaatiot.pdf>.
Turtiainen, Suvi (29.11.2015). Hampurilaiset päättivät hylätä hakemuksen
kesäolympialaisista. Helsingin Sanomat. Saatavilla
<http://www.hs.fi/ulkomaat/a1448773292345 >.
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3.7. Berliini

Berliini, Saksan pääkaupunki perustettiin 1200-luvulla, asukkaita siellä on noin 3,4 miljoonaa
ja yhdessä ympäröivän metropolialueen kanssa noin 5,1–5,9 miljoonaa laskutavasta
riippuen. Alueelle tehdään myös 20 miljoonaa yöpymismatkaa vuodessa. Berliinillä on kaksi
rinnakkaista brändikampanjaa: Be Berlin ja Visit Berlin. Be Berlin -kampanja alkoi vuonna
2008 kaupunkimarkkinointikampanjana, jonka tavoitteena oli saada asukkaat ylpeäksi
omasta kaupungistaan. Nykyään Be Berlin -kampanjan logo on kaupungin virallinen logo,
jota käytetään kaikkialla viestinnässä. Visit Berlin on matkailubisnekseen suunnattu
kampanja ja se suunnataan erityisesti muihin saksankielisiin Euroopan maihin. Berliini
käyttää vuosittain yli viisi miljoonaa euroa kaupungin brändäämiseen.
Be Berlin -kampanja korostaa Berliinin taloutta, tiedeyhteisöä, nykyaikaista teollisuutta,
urheilua ja vapaa-ajan mahdollisuuksia. Se syntyi huomiosta, jonka mukaan Berliinillä ei ollut
vielä selkeää ja omaleimaista imagoa. Kaupungin johto käynnisti Berliinin brändikampanjan.
Yhteistyöhön kytkettiin kaksi markkinointiyritystä, joille kaupungin johto antaa suuntaviivat
ja joiden suunnitelmat se hyväksyy. Toinen yrityksistä, Berlin Partner, on 180 toimijan
yhteenliittymä. Sen tehtävänä on markkinoida Berliiniä yritysten kotipaikkana, lisätä alueen
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investointeja ja kasvattaa kansainvälisiä verkostoja käyttämällä erilaisia markkinointikeinoja,
logoja, internetiä, julisteita, mainoksia, radiota, lehdistöä ja tehdä PR-työtä.
Brändikampanjalla oli myös haasteita. Budjetti oli liian pieni, poliittinen päätöksenteko on
hitaampaa kuin varsinainen toiminta vaatisi, lukuiset yhteistyökumppanit
päätöksentekoprosessissa voivat tehdä koko päätöksenteosta mahdotonta. Esimerkiksi
yksistään 180 eri alojen yrityskumppania voivat olla erimielisiä tavoitteista tai keinoista.
Suurin vastus alussa oli Be Berlin-slogan. Kaikki eivät hyväksyneet englanninkielistä logoa,
jonka sisältönä oli kehotus olla berliiniläinen kaupungissa, jossa on yli 200 eri kansallisuutta.
(Järvisalo, 2012).

Kehittämisalueet
Saksan kaupunkialueiden kehitys on suomalaisittain kiinnostavaa sikäli, että mailla on
samankaltainen perinne suhteessa lainsäädäntöön ja hallintoon. Berliinin yhdistyminen toi
kaupunkiin monia alueita, jotka olivat vajaakäytöllä ja joiden kehittämistä alettiin 1990luvun alussa suunnitella. Kaikkiaan Berliiniin syntyi viisi kehittämisaluetta: Adlershof, Alter
Shlachthof, Biesdorf-Süd, Wasserstadt Oberhafelja Wasserstadt Rummelsburger Bucht.
Kehittämisalueille haluttiin rakentaa palveluja, työpaikkoja ja asuntoja, kehittämistyö
ohjattiin julkisrahoitteisille kehittämisyhtiöille. Neljä aluetta syntyi entisen Itä-Berliinin
puolelle, jossa oli suurempi tarve kunnostaa vanhoja, vajaakäytöllä olevia tai hyljättyä
alueita. (Kurunmäki, 2011).
Yhteistä kehittämisalueille on se, että ne ovat suuria julkisia hankkeita, joiden taloudelliset
riskit olisivat liian suuria yksityisten kannettaviksi. Julkinen sektori johtaa ja rahoittaa,
yksityiset rakentavat, ja julkinen sektori kantaa taloudellisen riskin. (Newsec Valuation Oy,
2015).
Adlershof on suurin alueista, siihen on panostettu eniten julkista rahaa, ja se on myös
selvinnyt parhaiten talouslamasta. Adlershofista rakennetaan tieteen, teknologian ja median
kaupunkia. Alueelle on syntynyt yli 14 000 työpaikkaa sekä satoja yrityksiä ja
tutkimuslaitoksia. Rahat alueen kehittämiseksi ovat tulleet pääosin EU:lta, Saksan
keskushallinnolta ja kaupunkiosavaltiolta.
Adlershofin aluebrändin rakentumisen kannalta yksi tärkeä tekijä on epäilemättä
Humboldtin yliopisto. Se on yksi maailman arvostetuimmista yliopistoista, ja sen
luonnontieteellinen tiedekunta on kansainvälistä kärkeä.
Alter Shlachthofin alue käsittää noin 50 hehtaaria, sinne on suunniteltu 1300 asuntoa ja
170 000 kerrosneliötä palveluja, yrityksiä tai puistoja. Alueen rakentaminen on sujunut
hitaammin kuin suunniteltiin.
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Biesdorf-Süd puolestaan on entisen Itä-Berliinin alueella oleva 140 hehtaarin laajuinen
ennen rakentamaton ja armeijakäytössä ollut alue, jonka rakentamisella haluttiin saada
itäisiä ja läntisiä alueita yhdistymään toisiinsa ja Itä-Berliiniä paremmin mukaan koko
kaupungin kehitykseen.
Wasserstadt Oberhafel ja Wasserstadt Rummelsburger Bucht ovat yhteensä noin 300
hehtaarin laajuisia alueita, joita sama yhtiö kehittää. Taantuman vuoksi kehitys ei
kuitenkaan ole ollut sellaista, kuin alussa toivottiin. (Kurunmäki, 2011).
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4. Muut kiinnostavat kohteet

4.1. B-team-alueet, brownfield areas, Oulun verkosto
Oululla on hyvä kansainvälinen Brownfield areas -verkosto, joka koostuu Euroopan
vanhoista teollisuuskaupungeista. Verkoston jäsenillä oli ensimmäisenä missionaan
vanhojen teollisuusalueiden puhdistaminen. Sen jälkeen on oletettavaa, että jokainen
verkoston jäsen on tehnyt tai tulee tekemään suunnitelman puhdistettujen kohteiden
täydennysrakentamisesta tai uudenlaisesta käytöstä.
Monessa kohteessa brändityö on kesken tai sitä ei jostakin syystä ole vielä aloitettu.
Verkostossa on monta kiinnostavaa yhteistyökumppania Torino, Dresden, Dublin, Belfast,
Sevilla, Vilna, Ruda-Slaska ja Hajdú-Bihar joiden kanssa voi kehittää hyvin alkanutta
yhteistyötä edelleen ja tutkia kohdealueiden brändäämistä ja katalysoivaa
investointimarkkinointia.

Lähteet:

b-team. Saatavilla <http://bteaminitiative.eu/>.
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4.2. Pittsburgh, Yinzernet

Pittsburgh on kaupunkibrändäyksen kannalta kiinnostava tapaus, sillä se erottuu joukosta ja
sillä on Oulun kanssa monia yhteneväisiä piirteitä. Pittsburgh on leimallisesti jälkiteollinen
elinkeinorakenteeltaan, ja se on kokenut suuren murroksen, kun raskas teollisuus hävisi.
Kaupungissa on noin 300 000 asukasta, ja muuttoliike muualle on ollut voimakasta, mutta
myös muuttoliike kaupunkiin on vilkasta ja alueelle muuttaa vuosittain tuhansia ihmisiä työn
ja toimeentulon perässä. Pittsburgh oli aiemmin raskaan teollisuuden työläiskaupunki, nyt
se on high tech -kaupunki jossa valkokaulustyöläiset työskentelevät palvelu-, teknologia- ja
terveyspalvelusektoreilla. Kaupunki on kokenut kovia rakennemuutoksen kourissa, mutta se
nousee.
Alueella on oma selkeästi erottuva murre, joka on ollut tärkeä osa sen brändiä, ja siitä on
kirjoitettu sanakirjoja sekä kehitetty lukuisia vitsejä. Imago onkin rakentunut aiemmin paljon
juuri raskaan teollisuuden työmiesten, työväenluokkaisen kulttuurin, urheilun ja murteen
varaan. Urheilulla on iso merkitys kaupungissa ja kaupunkilaisille. Pittsburgh pystyy
erottumaan vastaavista muista Rust Belt -vyöhykkeen kaupungeista, sillä se on onnistunut
luomaan oman brändin. Tällä hetkellä Pittsburgh profiloituu uuden puhtaan, vihreän,

51
korkean teknologian ja terveyspalvelujen kaupungiksi, jossa asiantuntijat ovat tulleet
raskaan teollisuuden työmiesten tilalle.
Pittsburghia on brändätty internetissä ja televisiossa, sekä online-representaatioina, joilla
parodioidaan paikallisia asukkaita ja heidän kulttuuriaan. Puhutaan do it yourself kaupunkibrändäyksestä. Interaktiiviset online-alustat kuten YouTube, Twitter, Facebook ja
blogit uudelleenmuotoilevat brändäystä noin yleisesti, ja Pittsburgh on hyvä esimerkki siitä,
mitä niillä voi saada aikaan. Do it yourself -kaupunkibrändäyksen sisältö on tarkoitettu
erityisesti paikallisille, mutta se on hyvin suosittua myös Pittsburghin ulkopuolella
kaupungissa kasvaneiden ja sieltä poismuuttaneiden keskuudessa. Paikkaan liitetään uusia
sanoja, kuten Yinzernet, jolla tarkoitetaan itsenäisiä online-näkökulmia kaupunkiin. ‘Y z r’
tarkoittaa työväestöä tai valkokaulustyöläisiä, pitkäaikaisia pittsburghilaisia natiiveita, joilla
on omaleimainen puhetyyli ja omaleimainen kulttuuri.
Yinzernet-sisältö siis tekee pilaa kaupungin brändinrakennusyrityksistä samalla kun sen
avulla brändätään. Se halutaan kuitenkin nähdä enemmän yhteistyön ja uudenlaisten
keinojen kuin vastavoiman tuojana, ja kaupunkien virallisilla organisaatioilla on opittavaa
sen käyttämistä sisällöistä ja keinoista.
Do it yourself -kaupunkibrändäys on kiinnostava ilmiö Oulun kannalta, koska vastaavaa on
herätelty täälläkin, ja Oulun kaupungin viralliset brändäys-ulostulot ovat saaneet rinnalleen
monesti jonkun huumorilla tehdyn vastaiskun, jolla pyritään osoittamaan, millaista Oulussa
oikeasti on. Pittsburgh onkin esimerkki omintakeisesta kaupunkibrändistä, ei asuinalueen
brändäämisestä.
Pittsburghin do it yourself -brändinrakentamisessa tärkeimmät tekijät ovat yleisö,
vuorovaikutteiset alustat ja online-julkisuus. Kaupungin omat viralliset brändäysyritykset
jäävät niiden varjoon.
Pittsburghilta voidaan omaksua seuraavia oppeja: annetaan asukkaiden tehdä vapaasti teese-itse-brändityötä, hyväksytään kaupungin ja kaupunginosan hauskat puolet ja korostetaan
niitä. Muun muassa murre on omaleimaista kulttuuria, jota pitää vaalia.

Lähteet:

King, Colby & Crommelin, Laura (2013) Surfing the yinzernet: Exploring the complexities of
place branding in post-industrial Pittsburgh. Place Branding and Public Diplomacy, vol 9, s.
264–278.
Pittsburghese. Saatavilla <http://www.pittsburghese.com/>.
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4.3. Belfast

monikasvoinen

Maailmassa, jossa markkinoidaan kaikkea ja markkinointi on joka paikkaan
sisäänrakennettua, onnistuminen edellyttää erottautumista muista myös keinoilla ja
sisällöllä. Belfastin brändiä on rakennettu enemmän kaunokirjallisuudella, historialla ja
tarinoilla kuin brändinrakentamisen ammattilaisten toimesta. Yksistään Belfastista kertovia
kirjailijoita on 24, ja heidän teoksiaan luetaan ympäri maailman. Belfastin kuva on rosoinen
ja synkkä, toisaalta se sisältää monia elämää suurempia ja maailmankuuluja tarinoita,
mukaan luettuna Titanic ja uusimpana Game of Thrones. Näin matkakirjailija Paul Theroux
kuvaa kaupunkia: “I w
w u Iw
d
y”.

I knew at once that Belfast was an awful city. It had a bad face – mouldering buildings,
tough looking people, a visible smell, too many fences. It was so awful I wanted to stay. It
was one of those cities that was so demented and sick some aliens mistook its desperate
frenzy for a sign of life, never knowing it was a death agony. It had always been a hated
city. I lingered a few days marvelling at its decrepitude and then vowed to come back the
following week. I had never seen anything like it. (Brown ym., 2013).
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Belfastilla on maine murhien, sekasorron ja väkivallan näyttämönä eikä se ole asuinalueena
ollut mitenkään puoleensavetävä. Kaupunki on monikasvoinen, sitä ei voi luokitella
skottilaiseksi, englantilaiseksi tai irlantilaiseksi, ja siellä ovat vaivana uskonnolliset kiistat
katolisten ja protestanttien välillä sekä vahva englantilaisvastaisuus. Asukkaita kaupungissa
on 300 000, seudulla 700 000. Alue ja kaupunki ovat kärsineet maailmanlaajuisesta lamasta
Euroopan mittakaavassakin paljon.
Belfast brand Guidelines 2015 -brändiohje keskittyy enimmäkseen julkaisujen ulkoasuihin,
logoon ja sen käyttöön, väreihin yms. 50-sivuinen opus ei puhu mitään niistä asioista, jotka
ovat tärkeitä: brändin rakentamisesta ja hallinnasta sekä näissä töissä käytettävissä olevista
eriluonteisista keinoista Myöskään Belfastin kaupunkisuunnitteluyksikön internetsivulla ei
kerrota erityisesti brändäämisestä.
Belfastin logoa on arvosteltu ankarasti esimerkiksi näin:

“Th pr b
, pp r
y, w ’ h
’ br d g strategy was wrongheaded
(though, obviously, it was), but that branding itself is asinine, philistine, meretricious,
crass, something that besmirches everything it touches, cities especially. According to
c
cu ,
’ r
g g w h urb
qu
‘pu g p c
g r ’
V p
u
u : “O g
äh ä ä
u , ä brä d r g
u
väärä (aivan ilmeisesti se oli), mutta brändi sinänsä, sen sisältö on typerä, filistealainen,
epäaito ja törkeä, se tahraa kaiken mihin se koskee. Yhden paikallisen älykön sanoin
uu
g
u
huu pu
g r
” ( r w y , 201 )

Belfastin kaupunkibrändistrategia julkaistiin vuonna 2008, ja se herätti kovasti keskustelua.
Kaupungin logo on iso B-kirjain, joka näyttää sydämeltä, ja jossa on erottuva Be-sana.
Tarkoituksena oli synnyttää hyvinvointiin liittyviä mielikuvia:

”Be Inspired, Be Vibr

,

H r N w,

P r

I…

Journalistit irvistelivät heti, että Belfastin tapauksessa kaikkein sopivimmat sloganit oli
unohdettu: Be-ware, Be-nighted, and Be Afraid, Be Very Afraid.
Sydämenmuotoinen logo muistutti liikaa BSI-turvallisuusmerkkiä, se oli kuten
roikkuvapohjainen sohva (saggy-bottomed settee) tai Dolly Parton yläpuolelta
katsottuna. Kun vielä kävi ilmi, että työ oli tullut maksamaan yli puoli miljoonaa puntaa,
ja että sydän- logo oli vasta suunnitelma B, koska Lord Mayor oli hylännyt konsultin
ensimmäisen version, kritiikistä ei meinannut tulla loppua. (Brown ym., 2013).
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Belfast on mukana B-teamissa, se on ollut hankkeen pääpartneri. Belfastissa tapahtuu vielä
alueiden jatkojalostusta. Belfast onkin hyvä esimerkki siitä, kuinka kaupungin brändi
rakentuu pitkän ajan kuluessa; se rakentuu kaupunginhistoriasta ja tarinoista. Belfast on
myös esimerkki siitä, kuinka käy, kun brändiä aletaan rakentaa ylhäältä alaspäin -otteella.
Belfast ei koskaan pääse eroon maineestaan, mutta se voi käyttää sitä osana tarinaansa ja
brändinsä rakentamista. Logot ja sloganit ovat tärkeitä, mutta ne eivät saa olla irrallisia tai
päälle liimattuja. Belfastin tarinassa toimii parhaiten sen rosoinen ja elämänmakuinen
historia sekä kaupungissa ja kaupungista kerrotut tarinat. Brändistrategiana Belfastilla on
erikoistuvan kaupungin strategia.
Belfast on hyvä esimerkki paradoksaalisesta markkinoinnista ja normaalista poikkeavista
keinoista, jotka kuitenkin toimivat hyvin. Asukkaiden voimakas reaktio kaupungin virallista
brändityötä kohtaan kertoo myös, että ihmiset suhtautuvat suurella tunteella omaan
kotipaikkaansa ja ovat hyvin konservatiivisia kaiken siihen kohdistuvan muutoksen suhteen.
Belfastin brändityöstä on paljon opittavaa. Rakennetaan brändiä historian varaan,
hyväksytään mukaan tarinaan myös kuhmut ja rosot, tehdään uskottavaa, persoonallista,
elämänmakuista kaupunkia, ja kerrotaan tarinoita.

Lähteet:
Belfast City Council. Brand Guidelines. Saatavilla
<http://www.belfastcity.gov.uk/about/brand-guidelines.aspx>.
Brown, Stephen ym. (2013) A br d b d ’ g d: Th p r d x c p c
Belfast. Journal of Marketing Management, Vol. 29, 11–12, s. 1251–1276.
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Northover, Jim (2010) A brand for Belfast: How can branding a city influence change? Place
Branding and Public Diplomacy 6, s. 104–111.
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4.4. Dublin: kohteena turistit ja yritykset

Dublinissä ja sen lähialueilla asuu noin miljoona ihmistä, neljäsosa Irlannin asukkaista.
Dublin on tehnyt vuosien ajan systemaattista brändityötä ja saanut hyviä tuloksia. Työtä
johdetaan kaupungin ylätasolta, mutta samalla se on saatu jalkautettua kaupunkilaisten
keskuuteen, yrityksiin ja kolmannelle sektorille. Dublin on osa Unescon Creative Cities verkostoa, ja se valittiin vuonna 2012 myös Unescon kirjallisuuskaupungiksi.
Kirjallisuuskaupungin kriteereitä ovat muun muassa se, kuinka paljon kirjallisuus ja siihen
liittyvät tapahtumat tai hankkeet vaikuttavat elämään ja kuinka paljon kirjallisuus näkyy
kaupungissa. Kirjallisuuskaupungin kunnian ovat saaneet myös Edinburgh, Melbourne, Iowa
City, Krakova, Reykjavík ja Norwich. Dublinissa on syntynyt ja elänyt monia maailmanluokan
kirjailijoita, esimerkiksi James Joyce, Jonathan Swift, Oscar Wilde, Bram Stoker ja Samuel
Beckett. Unescon verkostoihin ei pääse, jos työtä ei tehdä leveillä harteilla. Tavoitteeseen ei
päästä pelkästään sillä, että kaupungin johto tekee brändityötä.
Monipuolinen historia, tarinallisuus ja tie Unescon verkostoihin ovat Dublinin brändin
kulmakiviä. Aivan tuore slogan, Dublin – A Breath of Fresh Air, korostaa muun muassa sitä,
kuinka kaupunki on meren äärellä ja kuitenkin kukkuloilla, siellä puhaltavat raikkaat tuulet
monella tavalla. Kampanja on suunnattu erityisesti turistien houkuttelemiseksi, ja sillä on
pyritty erottumaan muista vastaavista kaupungeista kuten Tukholmasta, Berliinistä tai
Amsterdamista. Jos muut kaupungit keksivät itsensä uudelleen, Dublin luottaa vanhaan ja
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näyttää sen uudella tavalla, ajatuksena on rohkaista matkailijoita myös kaupungin ytimen
ulkopuolelle. Uusi brändi, siihen liittyvä video ja slogan haluavat välittää kuvaa
dynaamisesta ja touhukkaasta kaupungista.
Vuonna 2012 valmistunut brändikäsikirja A Roadmap for Branding Dublin on kaupungin
johtama projekti, työhön otettiin mukaan 5000 kaupunkilaista, sitä varten toteutettiin yli 70
sidosryhmähaastattelua ja pidettiin viisi työpajaa. Käsikirjassa määritellään brändin sisältö ja
ne toimenpiteet, joiden avulla tulokseen päästään, sekä hankkeen arviointitapa ja
ajankohta.
Maailmanlaajuinen lama koetteli Irlantia varsin kovakouraisesti. Siihen lääkkeeksi ja uusia
yrityksiä houkutellakseen Dublin on alkanut tarjota verohuojennuksia. Irlannin
yhteisöveroaste on yksi Euroopan Unionin alhaisimpia, 12,5 %, ja erilaiset neuvoteltavissa
olevat verojärjestelyt vetävät yrityksiä. Dublin on yksi maailman veroparatiiseista. Tästä
syystä esimerkiksi Google on sijoittanut Euroopan pääkonttorinsa juuri Dubliniin, jossa se ei
joudu maksamaan edes yhteisöveroa.
Dublinin brändityössä on huomattavaa ainakin se, että Dublin on toisaalta haalinut
taaksensa Unescon, jonka brändiarvo on vahva ja joka säteilee sitä ympärilleen kaikille
yhteistyökumppaneilleen. Toinen, arveluttavampi brändinrakennuskeino on verotus. Miten
verotus voi olla brändin rakennuskeino? Siten, että järjestelmällinen verosuunnittelu, kuten
sitä kutsutaan, tuo selkeää lisäarvoa asiakkaalle. Luottamalla Dublinin brändiin yritys saa
merkittäviä etuja itselleen. Vahvan brändin tuntomerkkejähän on tuottaa lisäarvoa
asiakkaalle.
Vaikka tässä raportissa ei tietenkään suositella verotuksella houkuttelua, pitää huomioida ja
tunnistaa, että muilla kaupungeilla ja alueilla voi olla käytössään keinoja, joita vastaan on
hankala kamppailla, jos aikoo toimia eettisesti tai lakien puitteissa. Brändäysstrategia
suunnitellaan vision mukaan. Dublin haluaa olla osa kansainvälistä verkostoa, globaali
korkean teknologian osaaja markkinoilla. Siinä asemassa se kilpailee Oulun kanssa.
Dublinilta voi kuitenkin oppia, että yhteistyöllä ja leveillä hartioilla voi päästä osaksi
maailmanlaajuisten brändien verkostoa, josta tulee vetovoimatekijä. Suurimpien brändien
osaksi pääsy vaatii maanlaajuista yhteistyötä.

Lähteet:

Creative Dublin Alliance. A roadmap for branding Dublin 2012. Discussion Paper. Saatavilla
<http://www.dubchamber.ie/docs/policy-reports/roadmap-for-branding-dublin-discussionpaper.pdf>.
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Office of Dublin UNESCO City of Literature, Annual Report 2012. Saatavilla
<http://en.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/files/Annual_report_Dublin.pdf
http://www.independent.ie/life/travel/travel-news/new-dublin-brand-looks-beyond-citycentre-for-mustvisit-appeal-34114412.html>.
Vasama, Tanja (17.6.2013) Irlannin veroedut houkuttelevat Applea ja muita suuryhtiöitä.
Helsingin Sanomat. Saatavilla <http://www.hs.fi/talous/a1371351228950>.
Virta, Ismo (20.8.2011) Näin Google ja kumppanit jättävät verot maksamatta – Suomessakin.
Tekniikka ja talous. http://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/2011-08-20/N%C3%A4inGoogle-ja-kumppanit-j%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4t-verot-maksamatta---Suomessakin3303855.html
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Tulokset

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa aluekehittämisesimerkkien avulla,






Millaisia työvaiheita aluebrändäys ja investointimarkkinointi on sisältänyt?
Mitkä tahot vastaavat aluebrändäystyöstä ja millainen työnjako sen eri osapuolten
kesken on ollut?
Onko markkinointi kohdennettu asiakassegmentteihin?
Millaisia ovat aluebrändäyksen aikataulut?
Mitä muuta huomioitavaa aluebrändäykseen liittyy?

Seuraavaksi esittelen tutkimuksen tulokset.

Aluebrändäys- ja investointimarkkinointityön työvaiheet

Aluebrändäystyö kyettiin jäsentämään viiteen työvaiheeseen kaupunkikehittämisen
toimintasyklin mukaan:






Esiselvitys: Mitä haasteita alueella nähdään aluebrändin kannalta?
Visiointi: Millainen aluebrändi halutaan?
Strategisointi: Mitä työkaluja ja elementtejä aluebrändäyksessä sekä
investointimarkkinoinnissa käytetään?
Toteutus: Millaisin argumentein investointihalukkuutta pyritään kasvattamaan,
millaisia mielikuvia halutaan herättää?
Arviointi: Mitä seurauksia toimilla ennakoidaan tai nähdään olevan? Millaisia
puutteita ja heikkouksia brändäyksen ja investointimarkkinoinnin
toimintasuunnitelmassa on nähtävissä?

Esiselvitys

Jokaisessa kohteessa oli havaittavissa jonkinlainen esiselvitys, jossa toimijat olivat
kartoittaneet alueensa vahvuuksia ja heikkouksia, ja alueen puutteet olivat saaneet toimijat
liikkeelle.
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Visiointi

Visiointi-vaiheessa selvitetään, millainen aluebrändi halutaan, mistä sen pitäisi koostua.
Tämän vaiheen sisältö vaihtelee kohteen mukaan. Parhaimpiin tuloksiin yltävät ne alueet,
joiden tulevaisuuden visiot perustuvat todellisuuteen ja ilmentävät paikan henkeä. Alan
tutkimus vieroksuu visioita, joissa on ympäripyöreyksiä ja latteuksia, periaatteella kaikille
kaikkea.

Strategisointi

Strategisointi-vaiheessa tarkastellaan, millaisia konkreettisia keinoja ja työkaluja käytetään
katalysoivan aluemarkkinoinnin hyväksi ja mitkä keinot ovat tehokkaimpia. Näitä keinoja
ovat olleet seuraavat:

















Yhteistyö julkishallinnon, yksityisten toimijoiden ja yritysten, asukkaiden ja
kolmannen sektorin välillä. Yhteistyö myös muiden hallinnonalojen, kuten poliisin
kanssa.
Vastuunjako kustannusten suhteen, jos aluehankkeet ovat isoja. Kaupunki tai valtio
on ottanut suurimman riskin.
Yhteistyö valtakunnan tasolla, jotta saadaan isoja hankkeita tai lippulaivaprojekteja
toteutettua. Esimerkiksi Olympialaisten saamiseksi kaupunkiin tai päätyminen
Unescon maailmanperintökohteiden listalle vaatii laajapohjaista yhteistyötä,
riittävästi rahaa ja vuosien työtä.
Kohdealueen yhdistäminen konkreettisesti ympäristöönsä, muun muassa
kulkuyhteyksien parantamista, kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikkumisen
helpottamista.
Julkiset kaupunkitilat, laadukkaat rakennusmateriaalit.
Alueen tapahtumat, julkisiin kaupunkitiloihin järjestetään jatkuvasti yhteistä
ohjelmaa.
Monipuolinen näkyvyys internetissä: Youtube, internetsivut, Facebook ja Twitter
Brändityöhön varataan riittävästi aikaa ja rahaa.
Kilpaillaan laadulla, ei hinnalla.
Lähdetään liikkeelle asukkaiden tarpeista.
Kaupungin ja alueen brändäys myötäilevät toisiaan ja rakentuvat samoille
elementeille ja tarinoille.
Kaupunkimarkkinointi pelaa samaan maaliin, jos sitä tehdään eri tahoilta.
Tarinallistaminen: elämänmakuiset oikeat tapahtumat, ihmiset, historia.
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Toteutus

Imagon rakentamisen ja aluebrändäyksen käytännön työ hakee teoriasta apua vielä aika
vähän. Aluebrändäys on vielä nuorta, ja yleensä ottaen monen kaupungin johto näkee
logojen ja sloganien sommittelun pääasiallisena brändityönä.
Kun tarkastellaan sitä, millaisin argumentein investointihalukkuutta on pyritty
kasvattamaan, tulee selkeästi esille se, että alueita ei toistaiseksi kehitetä
kohderyhmäajattelu lähtökohtana. Asuinalueen markkinointi on työtä vähintään kaksilla
markkinoilla. Pitää vakuuttaa kaupungin virkailijat ja kaavoittajat, investoijat ja rakentajat.
Lisäksi pitää vakuuttaa ostava asiakas, hän joka tulee asumaan, työskentelemään,
yrittämään ja viettämään vapaa-aikaansa alueelle. Kaikki nämä ryhmät vaativat
omanlaisiaan suostuttelukeinoja ja johtoajatuksia.

Arviointi

Viimeinen vaihe, arviointi, on hankalimmin tutkittavissa, koska se liittyy kiinteästi
kehittäjäyritysten liiketoimintaan. Voimme arvella visiointia tehdyn, ja että arviointia
toiminnan onnistumisesta on tehty pitkin matkaa, mutta tietoa ei ole ollut tässä
tutkimuksessa saatavilla. Osa kohteista on vielä alkutaipaleellaan eikä niiden tavoitteiden
toteutumisen arviointia ole siksi tehty.
Näyttää myös siltä, että brändityön vaikutusten arviointia ei myöskään tehdä
järjestelmällisesti, hyvä jos ollenkaan. Yksi tutkimus kertoi, miten kolme lippulaivaprojektia
tulevat todennäköisesti vaikuttamaan Hampurin imagoon, lisäksi testiryhmänä olivat
opiskelijat.
Logojen ja sloganeiden saama vastaanotto on monessa paikassa ollut huono, ja myös
tutkimus arvostelee niitä helposti. Selityksiä on mielestäni monia. Jos logot ja sloganit
syntyvät ylätasolla, ilman kosketusta alueeseen tai sen ihmisiin eivätkä asukkaat pääse
luomaan niihin sisältöä, arvostelu voi olla helppoa ja se on herkässä. Toisaalta logot ja
sloganit ovat se osa brändityöstä, joka tavallisimmin käsitetään brändityöksi. Silloin
aluebrändin rakentamisen monet muut elementit eivät nouse edes arvioinnin kohteiksi.
Kuten tutkijat kysyvät, mikä tekee kaupunkien logoista yksilöllisiä? Jos kymmenen
upu g
g
j
r I L … -ajatuksesta, siihen on helppo tarttua juuri
esimerkkinä tyhjänpäiväisestä ja monistetusta. Aluebrändäyksessä on osa-alueita, joita
korostetaan tutkimuksessa, mutta joita ei toteuteta käytännön työssä juurikaan tai joihin ei
kiinnitetä tarpeeksi huomiota:
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Jako asiakassegmentteihin eli asiakasryhmiin: Mitä tarkemmin kohderyhmä on
määritelty, sitä parempi on aluemarkkinoinnin lopputulos. Esimerkiksi opiskelijat tai
lapsiperheet ovat kohderyhmänä liian ylimalkaisia, sillä ne koostuvat monista
osajoukoista, joilla on asuinalueensa, kotinsa tai elämänsä suhteen aivan erilaisia
tavoitteita ja siksi vaatimukset asuinalueelle poikkeavat kovasti toisistaan.
Lapsiperheen voi muodostaa esimerkiksi kymmenen lasta ja kaksi aikuista, jolloin
päivittäiset tarpeet, kulkumahdollisuudet, harrastustarpeet tai vaatimukset koululle
ovat toiset kuin lapsiperheessä, jossa on yksi vanhempi ja kaksi alle kouluikäistä
lasta.
Asukkaiden osallistaminen: Asukkaiden rooli alueensa brändääjinä on vahva.
Asukkaat ovat eläviä mainoksia, heidät koetaan luotettavammiksi kuin mainokset,
heidän äänistään riippuu poliitikkojen menestys, he tuntevat alueensa parhaiten ja
ovat asiantuntijoita sen suunnittelussa. Tätä kaikkea ei oteta tarpeeksi huomioon.
Ainoastaan Rio de Janeiron tapauksessa työtä tehtiin asukasvetoisesti ja yhteisön
voimin. Lutakko pyrkii vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa, ja Rinkebyssä on
asukkaita huomioitu suuntaamalla heille erilaisia kyselyitä ja kaupunkikävelyitä.
Muissa kohteissa asukkaita voitaisiin huomioida paremmin.
Aluebrändäyksen hyödyntäminen täydennysrakentamisen tukena: Tärkeät
kysymykset ovat, ketä haluamme lähestyä ja millä perusteella, millä aikataululla ja
kuinka suunnitelmallista tai pitkäjänteistä työtä teemme, mitkä kontaktit ovat
ensisijaisia, kuinka alue kilpailee muiden vastaavien kanssa, ja missä ovat sen
pahimmat kilpailijat.
Katalysoivan aluebrändäyksen toteuttaminen järjestelmällisesti: Vaikuttaa siltä,
että aluebrändäystä ei tehdä Suomessa juurikaan, koska rakennusliikkeillä ei ole
siihen tarvittavaa kiinnostusta eikä henkilökuntaa. Jo pienilläkin toimilla voidaan
saada suuria parannuksia aikaan asuinalueiden brändissä.
Aika ja tarinallistaminen ovat avaintekijöitä: Onnistuneimmat brändit syntyvät
satojen vuosien kuluessa. Tarinat kertaavat paikan ja levittävät sen brändiä ympäri
maailmaa. Aluebrändäys ei ole pikavoittojen maailma. Vision toteutumiseksi pitää
tehdä kunnolliset suunnitelmat monen alan ammattilaisten yhteistyöllä.
Kaavoittajan, konsultin, alueen asukkaiden, poliitikkojen, yritysten, median ja
muiden osapuolten pitää puhaltaa yhteen hiileen.

Kompastuskiviä alueen brändäämisessä

Aluebrändäämisessä voidaan nähdä olevan erityisesti seuraavia kompastuskiviä:



Brändäämiseen ei ole kohdennettu tarpeeksi rahaa.
On hankalaa saavuttaa yksimielisyyttä markkinoinnin sisällöstä ja strategioista.
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Paikan markkinointi ei vaikuta riittävästi tuotteen sisältöön ja kehitykseen.
Viranomaisten asiantuntemus on riittämätöntä.
Monet hallinnon haarat eivät huomioi markkinointia riittävästi omassa
kommunikoinnissaan.
Haluttuja kohderyhmiä ei saavuteta markkinoinnilla.
Paikan markkinointi koetaan poliittiseksi uhaksi, poliittinen tuki puuttuu.
Kampanja ei sovi alueen identiteettiin tai kampanja ei rakenna alueelle riittävän
omaleimaista profiilia.

Nämä haasteet välittyvät monesta tutkimustapauksesta. Brändääminen nähdään enemmän
asiakkaiden houkutteluna kuin asiakkaiden tarpeisiin vastaamisena, kun sen pitäisi olla
toisinpäin. Toisaalta varotellaan myös kajoamasta asukkaiden käsityksiin omasta
kotiseudustaan kovin radikaalisti, sillä se herättää voimakkaita tunteita, kuten kotiseutu ja
kotikaupunki yleensäkin herättävät.

Suositukset
Tämän tutkimuksen perusteella Kaukovainion kehitys, täydennysrakentaminen ja kasvojen
kirkastaminen voisivat hyötyä seuraavista toimista:










Määritellään kohderyhmä, jolle aluetta halutaan markkinoida.
Kaukovainion asukkaat kannattaa pitää tiiviisti mukana alueen kehittämisessä myös
jatkossa. Asukkaat ovat alueensa voimavara ja parhaat asiantuntijat.
Rakennetaan yhteisöllisyyttä, rohkaistaan erilaisia toimijoita, kansalaisjärjestöjä ja
kolmatta sektoria ja monenlaisia ryhmiä, kuten opiskelijoita ja kotiäitejä, tulemaan
entistä enemmän mukaan alueen kehittämiseen.
Rakennetaan markkinointiviestintään ja brändäykseen liittyvää yhteistyötä
kaupungin eri toimijoiden kanssa.
Määritellään alueella sovellettava brändäysstrategia: luovan kaupungin strategia,
erikoistuvan kaupungin strategia tai lippulaivastrategia.
Kehitetään alueen joukkoliikenneyhteyksiä sekä kevyen liikenteen väyliä niin, että
Kaukovainio kytkeytyy tiiviisti muuhun kaupunkiin.
Panostetaan julkisiin kaupunkitiloihin, ja järjestetään niissä tapahtumia.
Panostetaan myös yhteisiin sisätiloihin, joita voisivat olla asunto-osakeyhtiöiden
sauna- ja takkahuonetilat, viherhuoneet, vierastilat, kodat ja nuotiopaikat.
Kaukovainiolla on entuudestaan legendaarinen maine, jonka mukaan sen
kerrostaloissa on uima-altaita asukkaiden käytössä. Miksei niin voisi olla edelleen, ja
mitä muuta voisi kehitellä herättelemään asunnon ostajien kiinnostusta?

 Suunnitellaan näkyvyys julkisuudessa ja keinot, joilla myönteistä julkisuutta saadaan.
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