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Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja 
maakuntauudistuksessa



Kaupunkiseutu 2040

Tampere 227 000 as

Kehyskunnat 153 000 as

Seutu 380 000 as

Väestö       + 110 000 

Asunnot + 82 000 

Kaupunkiseutu 2015

Suomen kasvukolmio
2,25 milj. a. 



Yhteistyön kehitys



MAL-yhteistyö ja kumppanuus valtion kanssa

Rakenne-
suunnitelma* 

vuoteen 
2030 

sis. aspol, lj- ja 
ilmastolinjaukset

Rakenne-
suunnitelma 

vuoteen  
2040

MAL-aiesopimus 
2011-2012

MAL-aiesopimus
2013-2015

MAL-sopimus 
2016-2019
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Lisää kilpailukykyä

Kasvulle kestävä 
rakenne

Vireä yhteisö

Hyvä saavutettavuus

Houkutteleva osaamis- ja innovaatioympäristö

Monipuolinen elinkeinorakenne

Aluetaloutta vahvistava yrittäjyys- ja 
työllisyyspolitiikka 

Toimiva yhdyskuntarakenne

Rajaton sijoittumisalue

Tasapainoiset asuntomarkkinat

Helppo asiointi

Aktiiviset toimijat

Tulevaisuuden kaupunkiseutu –strategia, luonnos



Elinvoima omiin käsiin,  seutuhallituksen kannanotto 5.9

Tampereen kaupunkiseutu tavoittelee pääkaupunkiseudun tapaan 
mahdollisuutta eritysratkaisuun elinvoima-asioissa osana tulevan 
maakunnan valmistelua.  Elinvoima-asiat tulisi maakuntauudistuksessa 
vastuuttaa siten, että kaupunkiseutu 

1. järjestää alueensa elinkeinojen kehittämisen ja työllisyydenhoidon 
palvelut,

2. vastaa alueellaan maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän 
suunnittelusta,

3. neuvottelee jatkossakin suoraan valtion kanssa MAL-sopimukset 
(maankäyttö, asuminen ja liikenne) sekä KASVU-sopimukset ja vastaa 
niiden toteutuksesta.



Perusteluita

• Suurimmille kaupungeille tyypilliset urbaanit erityispiirteet pitää huomioida 
maakuntauudistuksen valmistelussa. Ongelmat pitää ratkaista sillä tasolla, millä ne syntyvät ja 
esiintyvät. Kaupungistuminen, aikamme suuri megatrendi, tuo erityiset haasteet juuri suurten 
kaupunkien ja niiden lähikuntien maankäyttöön, liikkumiseen, työllisyyteen ja sosiaaliseen 
eheyteen. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden talouden, hyvinvoinnin ja resurssiviisauden ja 
uudenlaisen yhteisöllisyyden kasvulle. 

• Suomi tarvitsee vahvan kakkoskeskuksen. Tampereen kaupunkiseutu on Suomen kakkoskeskus, 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin tärkeä moottori. Seutu on asukasluvultaan (380000) suurempi kuin 
14 kaavaillusta 18 maakunnasta. Seudun kasvu on nopeaa, ja ero muihin kaupunkiseutuihin 
kasvaa edelleen.

• Kehittyneet yhteistyörakenteet ovat Tampereen kaupunkiseudun kuntien investointi jo 10 
vuoden ajalta. Yhteistyö on toimivaa ja tuloksellista eri tasoilla. Kaupunkiseutu kykenee 
huolehtimaan monista maakunnille suunnitelluista tehtävistä.

• Elinvoiman keskittäminen yksin pääkaupunkiseudun varaan jättää hyödyntämättä 
kaupunkiseudun merkittävät resurssit. Investoinneilla, osaamisella (Tampere3) väestönkasvulla, 
työ-, palvelu- ja asuntomarkkinoilla mitattuna Tampereen kaupunkiseutu on vahva kakkoskeskus 
ja erityisen vahva alue Suomen viennin kannalta.

3.11.2016



Kaupunkiseudun näkemyksiä sote- ja 
maakuntauudistukseen (Sh lausunto 26.10.2016)
• Haasteidensa ratkaisemiseksi suuret kaupunkiseudut ovat kehittäneet eritasoisia 

yhteistyötapoja. Koska ongelmat ovat useimmiten juuri seudullisia, eivät kunnan tai 
maakunnan tasoisia, ei maakuntauudistus poista suunnittelutarvetta kaupunkiseudulla.
Tämän vuoksi lainvalmistelussa tulee huomioida sopimismahdollisuus seudullisuutta 
edellyttävien tehtävien hoitamisessa suurimpien kaupunkiseutujen/kuntien ja maakuntien 
välillä. 

• Tärkeitä tehtäviä ovat yhdyskuntarakenteen, asumisen ja liikennejärjestelmän kehittäminen 
sekä ns. kasvupalvelukokonaisuus työllisyys- ja elinkeinojen kehittämisasioineen.  
Kaupunkiseuduilla tulee jatkossakin olla mahdollisuus suoraan yhteyteen valtion kanssa ns. 
MAL-sopimuksissa ja KASVU-sopimuksissa.

• Työnjako em. tehtävissä kaupunkiseudun ja maakunnan välillä tulee tarkentaa julkisen 
hallinnon resurssitehokkuuden ja läheisyysperiaatteen pohjalta. Nykymuotoisen 
maakuntakaavoituksen siirtoa ei pidä toteuttaa mekaanisesti, vaan maakuntakaavoituksen 
tulee jatkossa keskittyä strategisemmin aluerakenteen kannalta keskeisiin kysymyksiin jättäen 
tilaa kuntien omalle elinvoimatyölle. Maankäytön suunnittelu ja toteutus tulee kohdata 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

• Parempi ratkaisu erityisesti suurilla kaupunkiseuduille olisi selkeyttää alueiden käytön ja 
kaavoituksen tehtäviä ja rooleja. Tämä tapahtuisi esimerkiksi siten, että maakunnat vastaisivat 
tärkeästä alueiden käytön ohjauksesta eli jalkauttaisivat valtakunnallisia alueidenkäytön 
tavoitteita tarkentaen niitä omassa maakunnassaan. Maankäytön suunnittelu olisi 
painokkaammin kuntien (ml. seudulliset liittymät) tehtävänä. 



Kiitos mielenkiinnostanne.
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