
JULMA-workshop 21.5.2015 
Palvelujen saatavuus ja yhdyskuntarakenne: 
talouden ohjaus ja maankäytön suunnittelu 





Mahdollisia näkökulmia: 

• Aikaperspektiivit, syklisyys, ennakoitavuus 
• Rakenne – prosessi ja sen omistajuus 
• Palvelujen ja maankäytön talous  
• Paikallinen – seudullinen – valtakunnallinen 
• Kasvun luonti ja hallinta 
• Keskitetty – hajautettu 
• Hyvän päätöksen perusteet 
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Kuinka maankäyttö haastaa kestävän julkistalouden?  

Ryhmä A 



A: Ryhmän keskeiset teemat 

- Maapolitiikka ja maanomistus 

- Kiinteistöomaisuuden hallinta ja käyttö 

- Finanssitalouden vaikutukset 

- Lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin tavoitteiden ristiriita. Politiikan jatkuvuus 

- Kunnan sektoreiden välinen päätöksenteon vaikutus ja yhteistyö 

- Kansalaisvaikutus tulevaisuudessa? 

- Maankäytön suunnittelun joustavuus ja sen hitaus 

- Kunnat palveluverkkoina ja niiden optimoijina (lähip./lähiv./liikenne/työp./asunto)  

- Palvelutarpeiden ennakointi 

- PPP toimintamallit / julkis-yksityiskeskukset 

- Multimodaalisuus ja palveluverkko 

- Digitalisaatio 

 

 

 

 



• Kaupungistuminen ja sen kompleksisuus, liikkuminen ja palvelut muuttuvat. 
Lisäväestön aiheuttamat haasteet? Miten varautua?  

• Millä lähtötiedoilla ja analyyseillä tehdään oletuksia, joilla päätöksiä tehdään? 
Väestönkasvuennusteen realismi 30 vuoden päähän. Onko realistista? Mitä, jos ei 
toteudu? Vahvan kasvun ja rajallisen kasvun alueiden erilaisuuden huomioon 
ottaminen strategisessa suunnittelussa?  

• Toistuuko sama kuin 60-70-luvulla? Segregaatio? Miten palvelut tuodaan takaisin 
vanhoihin lähiöihin? Miten varmistetaan kaupungistumisen laatu ja talous? Miten 
kääntää segregaation suunta?  

• Maankäyttösuunnitelmien uudistamisen vaikeus. Tavoitteet ja todellisuus 
muuttuvat nopeammin kuin suunnitelmat. Mennään vanhoilla rakenteilla. 
Kaavahierarkian ongelmien ratkaiseminen? Joustavuuden edistämisen keinot?  

A: Maankäytön haastepaletti (1/2) 



A: Maankäytön haastepaletti (2/2) 

• Kaupunkien elinkeinopolitiikka: miksi Y-tontteja kaavoitetaan huonoimmille 
paikoille?  

• Palveluverkon käsite (ekosysteemipalvelut, lähipalvelut, kaupallis/yksityispalvelut). 
Miten saada elinympäristön houkuttelevuus yhdistettyä palveluverkon 
suunnitteluun?  

• Miten edistetään kuntien resilienssiä? Miten suunnitteluun saadaan joustavuutta, 
jottei tarvitse tehdä ”paluu sikojenlahdelta”-päätöksiä.  
• Strategisen yleiskaavan mahdollistama joustavuus? Mitä kun strategioita ei noudatetakaan ja 

päätökset eivät tue vision saavuttamista?  

• MRL-lakimuutokset tulevat auttamatta myöhässä. Verkkokauppaa ei huomioida 
nykyisessä laissa. Miten kehittää lainsäädäntöä paremmaksi?  
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12.45-13.30 
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B: Ryhmän keskeiset teemat 

- Keskittäminen uhkaa yksipuolistaa alueita 

- Matka-aikatalous liian heikosti huomioitu palveluverkkoja suunniteltaessa 

- Tonttien luovuttaminen alueilta, joille palvelut tulevat vasta myöhemmin 

- Julkisten palvelujen sijoittaminen kauppakeskuksiksi muuntuneisiin peltomarketteihin lisää 
henkilöautoriippuvuutta 

- Kaupat ovat edelleen kiinnostuneimpia autoilevasta asiakkaasta 

- Isoa konfliktia talouden ja maankäytön tavoitteiden välillä ei ehkä ole 

- Palvelutuottajat eivät välttämättä tiedosta olevansa yhdyskuntarakenteellisia toimijoita 

- Keskus- ja reunakunnat: Maankäyttö vain väline hyvien veronmaksajien houkutteluun? 

- Kokeilujen hyödyntäminen edellyttää päätöksenteolta ja palvelujen suunnittelulta 
joustavuutta - suuret infrainvestoinnit pitkäjänteisyyttä 

 

 

 

 

 



B: Talouden haastepaletti (1/2) 

• Kasvua luotava samalla kun julkinen talous supistaa palveluverkkoa! 

• Yleiskaavaan ”luomaamme” palveluverkkoa ajetaan radikaalisti alas. 

• Sektorikohtaista palveluverkkojen keskittämistä ei tehdä riittävän koordinoidusti 
vaan satunnaisesti (eri toimialat eri asemassa) 

• Paikkoja köyhdytetään! 

• Sektorikohtainen ydintoiminnasta lähtevä kustannusajattelu ei huomioi 
ulkoisvaikutuksia (liikenne + talous, sos., ympäristö) 

• Säästöjä vaaditaan heti, kustannukset karttuvat ajan kuluessa 

• Infrainvestointien tuotot vaaditaan heti (mutta tulevat hitaasti), kustannus 
lankeaa heti 



B: Talouden haastepaletti (2/2) 

• Tehkää jotakin siiloutumiselle: resurssipula heikentää hallinnonalojen välistä 
koordinointia! 

• Julkis-yksityiset kumppanuudet ratkaisuyrityksenä toimivat liikaa eri logiikoilla ja 
aika- ym. perspektiiveillä 

• Kuntien välinen kilpailu (veronmaksajista, yrityksistä jne.) synnyttää 
yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia 

• Investointikatot jarruttavat h/k-suhteeltaan kestäviä hankkeita – heijastumat 
käyttötalousmenoihin 

• Jos kaikki ajatellaan kassan kautta, koska aletaan puhua hyvän elämän 
toteutumisesta – kriisi(puhunta) legitimoi leikkauspäätökset? 
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A: Ratkaisuja kuntatalouden haastepalettiin 

• Jaloilla äänestäminen ja kunnan pitovoimaisuus 

• Alustoja, ei kalustoja: monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus 

• Kansalaisten toimeliaisuus & yksityishenkilöiden tuottamat palvelut 

• ”disposable organisations” 

• Tiedolla johtaminen: miten tunnistetaan tarpeet? 

• Palveluja sinne, missä on käyttäjiä? Rakenteen ulkopuolella asuvat hyväksyvät 
vähäiset palvelut 

• Tarvitaan kokeilukulttuuria, paikallisia ratkaisuja 

• Kuntien väliseen kilpailuun ratkaisuja 

• Uudenlainen rahojen allokointi: esim. elämänkaarimalli sektoreiden sijaan? 
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B: Ratkaisuja maankäytön haastepalettiin (1/2) 

• Sama väestökehitys mahdollistaa erilaisia kehityskulkuja 

• Missä pienin riski: multinodaaliset paikat ja muuntojoustavimmat tilat  

• Multimodaalisuus: palvelujen paikkojen/sijaintien tunnistaminen 

• Rakennetut alueet uskallettava täydentää ”loppuun asti” ennen siirtymistä eteenpäin 

• Paikkojen eriytyminen: Onko olemassa ”hyvää segregaatiota”: alakulttuuri 
voimavarana? 

• Palvelujen vetäytyminen: missä on palvelurakenteen köyhtymisen kriittinen piste: 
koska yhteisö lakkaa olemasta ”elinkelpoinen” 

• Placemaking keinona yrittää varmistaa kaupungistumisen laatu lähiöissäkin: luontevat 
kohtaamisen paikat – palvelut kohtaamisen välineitä (penkit, katuvalot…)  

• Kaavoitetaanko Y-tontteja ”oikeasti” huonommille paikoille: Minne yritysten 
kuvitellaan haluvan sijoittua? 



B: Ratkaisuja maankäytön haastepalettiin 
(2/2) 
• Liikenne, tiet, maankäyttö, koko rakennettu ympäristö palveluna?  

• Riittävän tiiviin maankäytön tuottamat mahdollisuudet palvelujen parantamiselle 

• Kaikkien ei pidä saada kaikkea, mutta jokaisen pitäisi saada riittävästi hyvää elämää 
varten  

• Riittävä lähipotentiaali palvelun lähellä olevista asukkaista 

• Matkaketjut ja aikabudjetti, julkisten palvelujen asiakasvirtavaikutukset 

• Suunnittelutekniikka ja suunnittelun tietovarannot: yhdyskuntasuunnittelusta tulee 
tietokonepelinomainen 

• Digitalisaatio: Kauppa muuttaa radikaalisti muotoaan. Kaupan sijaintilogiikka 
siirtymässä julkispalveluihin? 

 



Synteesi 
• PPPP: kansalaiset itse ottavat alueita ja toimintoja haltuunsa 

• Yhdyskuntasuunnittelu joustavien alustojen tuottajana 

• Palvelukäsitteen muuntuminen 
• Palveluverkkosuunnittelu eri kokoisissa kunnissa  
• Monipuolistuminen – palveluverkko – mitä on palvelu? 

• Asiakasvirtojen hyödyntäminen 
• Julkinen (kuntalainen) => yksityinen (asiakas) 
• Yksityinen (asiakas) => julkinen (kuntalainen) 

• Kehittämisinvestointi- ja sektoribudjetoinnin erot – maankäytön suunnittelun 
ja palveluverkkosuunnittelun syvempi integrointi suunnittelussa 

• Strategisen adaptiivisuuden/strategisen inkrementalismin idea 

• Palvelujen supistuminen, kuntien veto- ja pitovoimaisuus 

• Kumppanuusjärjestelyt 


