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Kaupunkiseutujen yhteistyön tilan arviointi 2015 
Maankäyttö, asuminen, liikenne 

 

• asiantuntija-arviointi KuVa-projektin puitteissa 
» Kuntien ja valtion välinen vastuiden ja vallanjako yhdyskuntapolitiikassa 

» 4 case-tarkastelua arvioinnin lisäksi 

» mukana Kuntaliitto, LVM, TEM, VM ja YM 

 

• 11 kaupunkiseutua (ei PKS) 

 

• jatkumoa vuosien 2008 ja 2009 arvioinneille 

 



Kaupunkiseutujen yhteistyön tilan arviointi 2015 
Maankäyttö, asuminen, liikenne 

 
• ”Puitteet yhteistyölle vaihtelevat seuduittain” 

 

» …on suurta merkitystä, koostuuko muuttovoitto työssäkäyvistä vai työvoiman 
ulkopuolella olevista henkilöistä. 

 

» Yhteistyölle ja kuntarakenteen muutoksille voidaan katsoa olevan sitä 
suurempi tarve, mitä voimakkaampi eriytymiskehitys seudulla on. 

 

 

• Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen 

• Yhdyskuntarakenteen hallinta 

• Sitoutuneisuus yhteistyöhön 

• Kuntaliitokset 



Kaupunkiseutujen yhteistyön tilan arviointi 2015 
Maankäyttö, asuminen, liikenne 

 
• ”yhteistyön tila vaikuttaa muutamaa suurinta kaupunkiseutua lukuun ottamatta 

heikentyneen”  

 

• ”yhdyskuntarakenteen hallinnan keinoissa on puutteita, eikä yhteistä 
maapolitiikkaa tai hajarakentamisen ohjausta seuduilla yleensä ole” 

 

• ”vain vähän kuntaliitoksia seutujen ydinalueilla” 

 

• ”käsitystä sellaisesta yleisestä edusta, joka hahmottuisi yksittäisten kuntien sijaan 
toiminnallisen seutukokonaisuuden näkökulmasta, ei ole omaksuttu” 

 

• ”tilanne ei ole kuudessa vuodessa muuttunut” 

 

• TOISAALTA! Keskuskaupunkien osuus kokonaiskasvusta vaikuttaa kasvaneen 
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Millaisessa valossa JULMA:n johtopäätökset näyttäytyvät 
kaupunkiseutujen yhteistyön tilan näkökulmasta? 

 

Edellytykset ehkäistä keskus- ja kehysalueiden välistä 
eriytymistä?  

 

Entä riittääkö yhteisvastuullinen vuokra-asuntopolitiikka 
lopettamaan keskus- ja kehysalueiden välisen eriytymisen? 

 

Kaupunkiseutujen puitteissa kuntien toisistaan poikkeavat 
käsitykset kilpailun edistämisestä? 
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• Verkkojulkaisu Kunnat.net:ssä 
» http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/kaupunkiseutujenyhteistyo_ebook.pdf 

 

 

 

 

Kuntien ja valtion välinen vastuiden ja vallan jako 
yhdyskuntapolitiikassa 

• KuVa-projekti valmistuu keväällä 2016 
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