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• arviointi toukokuussa 2015 
 
• 11 kaupunkiseutua : 

• Tampere  369 525 as 
• Turku  286 379 as 
• Oulu  238 703 as 
• Lahti   171 929 as 
• Jyväskylä  169 409 as 
• Kuopio  131 680 as 
• Pori  115 019 as 
• Vaasa  112 824 as 
• Joensuu   101 289 as 
• Seinäjoki    87 145 as 
• Lappeenranta   80 614 as 

 
 
 
 
Asukasluvut 31.12.2013 



Arviointi on jatkumo aiemmille arvioinneille 

2008 2009 2013 

 
 
 

Arvio kaupunkiseutu 
suunnitelmien 
toteuttamisen 
etenemisestä 

 
 
 

Liikenne- ja 
viestintäministeriö ym. 

 
 
 

Kaupunkiseutu 
suunnitelmien 
asiantuntija-

arvioinnin 
loppuraportti 

 
 

Kuntaliitto ym. 

2008 2009 2013 2015 



Oulun seutua koskevat arviot  
 
 
 
 
 
2008 
 
• Seudullisen maankäytön toteuttamisohjelman laadinnassa tulee 

kiinnittää erityistä huomiota joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin 
• Asumisen yhteistyön monipuolistaminen esitettyä laajemmaksi on 

tarpeen. Kohteena voisi olla esimerkiksi vuokra-asuminen, erityisryhmien 
asuminen sekä olemassa olevan asuntokannan kehittäminen. 

• Hajarakentamisen ohjauksen seudulla tulee löytää yhteisesti hyväksytyt 
keinot ja periaatteet. 
 



Oulun seutua koskevat arviot  
 
 
2009, arvioinnissa esitetty mm. 
 
• Puutteena on, ettei seudulla pyritä yhteisiin maapoliittisiin periaatteisiin. 
• Kuntien yhteistä asumisen suunnitelmaa ei olla laatimassa, eikä vuokra-

asumisessa ja erityisryhmien asumisessa ole yhteistyötä. 
• Päivähoitopalvelujen kuntarajat ylittävään käyttöön on laadittu 

periaatteet, mutta asiassa toimitaan edelleen kuntien välisten 
sopimusten pohjalta. 

• Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-alueratkaisut 
ovat vielä auki. 

• Kaikkien kuntien sitoutumisessa yhteisesti sovittuihin asioihin, kuten 
kaupan sijoittamiseen, on ilmennyt ongelmia. 
 

 
 



Kuntaliiton, ympäristöministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön 
asiantuntijat arvioivat 29.5.2015 kuntien välistä yhteistyön tilaa keskittyen neljään 
yhdyskuntapoliittiseen teemaan 
 
 
• M-, A- ja L-asioiden yhteensovittamiseen, kuntien kesken (myös toteutuksen 

ajoituksesta sopiminen) 0-12 pistettä 
 
• yhdyskuntarakenteen hallinnan keinoihin (yhdyskuntarakenteen ohjaaminen 

yleisesti, sekä maapolitiikka ja hajarakentamisen ohjaus) 0-6 pistettä 
 
• yhteistyöhön sitoutumiseen (seudulliseen otteeseen sitoutuminen 

päätöksenteossa ja sen resurssoinnissa, koko seudun kuntien kesken) 0-12 pistettä 
 
• kuntaliitoksiin, painottaen erityisesti liitoksia seutujen yhdyskuntarakenteen 

kannalta olennaisilla ydinalueilla 0-8 pistettä 
 

Pisteytyksen maksimi-yhteismäärä: 38 
 
Arvioinnin pohjana oli kysely, joka lähetettiin kunkin seudun keskuskaupungille. Lisäksi on hyödynnetty 
esitietoarvioita ja täydentäviä tietolähteitä sekä edellisten arviointien raportteja. 

 



ccc 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oulun seutu 28 p/max. 38 p 
 
Yhteisen yleiskaavan vaikutus näkyy yhä. 
Kuntarakenne ei enää niin rikkonainen. 
 
Tärkeimmät strategisen yhteistyön 
välineet: 
- kuntaliitos Haukipudas, Kiiminki, Oulu, 

Oulunsalo, Yli-Ii 2013 
- MAL-aiesopimus 2013 
- maankäytön toteuttamisohjelma 2012 
 

 
  

Tampereen seutu 28 p/max. 38 p 
 
Yhteistyö on viety pitkälle, mutta 
rakenteellisia muutoksia ei ole 
luvassa.  
 
Tärkeimmät strategisen 
yhteistyön välineet: 
- rakennesuunnitelmat 2010 ja 

2015 
- asuntopoliittinen ohjelma 2010 
- MAL-aiesopimukset 2011 ja 

2013 

 
Turun seutu 19 p/max. 38 p 
 
Yhteistyö kohentunut kuntien välisestä 
jännitteestä huolimatta. Rakenteellisia 
muutoksia ei odotettavissa. 
 
Tärkeimmät strategisen yhteistyön välineet: 
- rakennemalli 2012 
- MAL-aiesopimus 2012 

 



Oulun seutua koskevat arviot  
 
 
 
 
2015 
 
• MALPE-aiesopimus vuosille 2013-2015 on allekirjoitettu. 
• Vuonna 2013 valtion kanssa on solmittu kasvusopimus. 
• Oulun seudulla on voimassa oleva seudun kuntien yhteinen yleiskaava. 
• Vuonna 2014 on valmistunut Oulun seudun kuntien asuntopoliittiset linjaukset. 
• Vuoden 2015 alussa on valmistumassa uusi liikennejärjestelmäsuunnitelma. 
 
 
 

 



ccc 
 
 
 
 
 

 
Kuopion seutu 16 p/max. 38 p 
 
Yhteistyö on melko suppeaa, mutta 
yritystä on. Rakenteellisiin muutoksiin 
ydinalueilla tuskin on edellytyksiä 
 
Tärkeimmät strategisen yhteistyön 
välineet: 
- toiminnallisen kaupunkiseudun 
rakennemalli ja rakennemallisopimus 
2012 
 

Jyväskylän seutu 18 p/max. 38 p 
 
Seudulla tukeudutaan epämuodollisiin 
yhteistyön välineisiin. Kuntarakenne on yhä 
rikkonainen. 
 
Tärkeimmät strategisen yhteistyön välineet:  
- rakennemalli 2011 

Lahden seutu 18 p/max. 38 p 
 
Viranhaltijat tekevät yhteistyötä sitkeästi. 
Kuntarakenne on muutostenkin jälkeen 
rikkonainen 
 
Tärkeimmät strategisen yhteistyön 
välineet: 
- rakennetarkastelut maakuntakaavan 
yhteydessä 2012 



ccc 
 
 
 
 
 

Vaasan seutu 6 p/max. 36 p 
 
Yhteistyötä ei juuri ole, ehkä talouskasvun 
vuoksi sille ei koeta tarvetta. Rakenteellisia 
muutoksia ei ole luvassa. 
 
Tärkeimmät strategisen yhteistyön välineet: 
- rakennemalli jäänyt vaille poliittista 
hyväksyntää 

 
Seinäjoen seutu 14 p/max.38 p 
 
Hyvin käynnistynyt yhteistyön kulttuuri on hyytynyt. 
Uusia rakenteellisia muutoksia ei ole luvassa. 
 
Tärkeimmät strategisen yhteistyön välineet: 
- kuntaliitos Nurmo & Seinäjoki 2009 

 

Porin seutu 16p/max. 38 p 
 
Yhteistyön kulttuuri nykyisin heikkoa. 
Kuntaliitoksiin valmiutta on lähinnä 
kehyskuntien kesken. 
 
Tärkeimmät strategisen yhteistyön välineet: 
- rakennemalli 2011 
- vuosittainen rakennemallin 

toteuttamissuunnitelma 2012-2014 
- asuntopoliittinen ohjelma 2013 

 
 
Joensuun seutu 18 p/max 38 p 
 
Yhteistyö on suppeaa, mutta sen taustalla 
on yhteisen yleiskaavan historia. 
Kuntarakenne on yhä rikkonainen 
 
Tärkeimmät strategisen yhteistyön välineet: 
- yhteinen yleiskaava 2008 
- maakuntakaava (ehdotusvaihe) 

 
 

Lappeenrannan seutu 18 p/max. 38 p 
 
Merkittävät kuntarakenteen 
muutokset ovat vähentäneet, mutta 
eivät poistaneet yhteistyön merkitystä. 
 
Tärkeimmät strategisen yhteistyön 
välineet: 
- oikeusvaikutukseton 

rakenneyleiskaava 2009 
- kuntaliitos Joutseno & 

Lappeenranta 2009 



Johtopäätökset 
 
• MAL-yhteistyö on yleisesti ottaen heikentynyt lukuun ottamatta suurimpia ja 

nopeasti kasvavia kaupunkiseutuja 
• Yksipuoliset, omistusasumis- ja pientalopainotteiset kunnat vetävät 

puoleensa erityisesti työssä käyviä tulomuuttajia. Tehokkaimmin kuntien 
välisen eriytymiskehityksen katkaisee kuntaliitos seudun ydinkuntien välillä. 

• Syyksi yhteistyön vaikeuksille arvioitiin toistuvasti valtion politiikan 
tempoilevuus ja siitä seuraava epävarmuus. 

• Kuntien käytännön maankäyttöpolitiikka on edelleen se kova 
itsemääräämisoikeuden ydin, jonka kohdalla yhteistyötä tehdään ehkä 
kaikkein vähiten. 

• Käsitystä sellaisesta yleisestä edusta, joka hahmottuisi yksittäisten kuntien 
sijaan toiminnallisen seutukokonaisuuden näkökulmasta, ei ole omaksuttu. 
Tilanne ei ole kuudessa vuodessa muuttunut. 
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