
Elinkeinoelämän puheenvuoro kaupunkiseutujen keskustelutilaisuudessa 4.11 ympäristöministeriössä 
 
Mitä uudistuksiinkin liitetty kuntien vahvistuva elinvoima tarkoittaa käytännössä ja mitä mahdollisuuksia se 
antaa tai tulisi antaa elinkeinoelämän toimijoille? Vai muuttuuko itse asiassa mikään oleellisesti?  
 
Suhtautuminen kasvuun 
- kasvukeskuksia eli kehittyviä kaupunkiseutuja pitää kehittää yhteistyössä valtiovallan, maakunnallisten 

päättäjien, kuntien ja elinkeinoelämän kesken 
- tärkeää on, että varsinkin isoimpien kaupunkiseutujen kasvulle luodaan mahdollisuudet 

etupainotteisella maankäytöllä, aktiivisella liikennesuunnittelulla, joustavalla asuntopolitiikalla ja 
palveluiden kehittämisellä 

- erityisesti liikenneyhteyksien merkitys kasvukeskuksien rakentamisessa on keskeinen sisältäen sekä 
väylät että joukkoliikennehankkeet, joista esimerkkinä Tampereen ratikkahanke 

- myös elinkeinorakenteen monipuolisuus on tärkeää, varsinkin vientiteollisuus on merkittävässä 
asemassa taloudellisen kasvun ylläpitäjänä 

- väestön kasvu lisää ostovoimaa ja talouden kasvua ja luo siten uutta hyvinvointia, kasvukeskuksien 
ulkopuolellakin 

- esimerkiksi Tampereen kaupungin tavoite vuosikasvuksi vuoden 2030 loppuun asti on keskimäärin 2 
150 asukasta, jolloin tamperelaisia olisi noin 260 000 eli Tampereen asukasluvun arvioitu kasvu 33 000 
asukkaalla vastaa Ylöjärven nykyistä asukasmäärää 

 
Kotouttamisen onnistuminen ja segregaation torjuminen 
- ovat tärkeitä asioita myös elinkeinoelämän kannalta 
- maahanmuuton merkitys työvoiman tarjonnan kannalta on tulevaisuudessa keskeinen (rakennusalalla 

jo nyt) 
- yrityksillä on aktiivinen intressi kotouttamisen onnistumiseen ja maahanmuuttajien nopeaan 

työllistämiseen 
- tämä vaatii sääntelyn kehittämistä työvoimahallinnossa, kielenopetuksen tarjonnan voimistamista, 

uusia ratkaisuja ammatilliseen koulutukseen, asuntotarjonnan kehittämistä ja työnantajien neuvonnan 
järjestämistä 

- edellä mainittuja toimenpiteitä pitää käyttää nykyistä tehokkaammin varsinkin nuorisotyöttömyyden 
kääntämiseksi laskuun 

- maahanmuutto on kaupunkiseuduille samaan aikaan sekä suuri mahdollisuus että uhka (segregaatio) 
 
Yhteistyö 
- monien kasvukeskusten ongelmana on heikosti toimiva alueen kuntien välinen yhteistyö  
- varsinkin MALPE (Maankäyttö, Asuminen, Liikenne, Palvelut ja Elinkeinotoiminnot) -asioissa tarvitaan 

kuntarajat ylittävää näkemystä ja päätöksentekoa 
- esimerkiksi merkittävät liikenteeseen vaikuttavat ratkaisut pitää tehdä seudullisesti, ei 

kuntakohtaisesti 
- kuntien ja valtion keskinäiset MAL-sopimukset ovat toistaiseksi osoittautuneet melko tehottomiksi 
- esimerkiksi Helsingin seudulla vain osa kunnista on kyennyt pääsemään sopimusten mukaisiin 

asuntotuotantotavoitteisiin 
- kaupunkiseutujen kehittäminen on tähän asti perustunut aivan liikaa kuntakohtaisten etujen 

osaoptimointiin 
 
Sääntelyn purkaminen 
- maankäytön ja rakentamisen sääntelyn purkaminen ja lupien sujuvoittaminen on tärkeää sekä 

rakentamisen nopeuttamiseksi että kustannustason hillitsemiseksi varsinkin isoimmilla 
kaupunkiseuduilla 

- hallitusohjelma on näiltä osin kiitettävän kunnianhimoinen 
- hallituksen esitys korostaa maankäyttöpolitiikan keinovalikoiman aktiivista ja johdonmukaista 

käyttöä, kun se toteaa, että: 
 

”Aktiivisella maapolitiikalla ja kaavoituksella kunta voi pitää yllä laadultaan ja määrältään 
riittävää asunto- ja työpaikkarakentamisen tonttitarjontaa, vastata yritysten tilatarpeisiin 
sekä turvata maanomistajien yhdenvertaista kohtelua. Kunta voi maapolitiikan toimenpitein 
varmistaa, että kaavoitetut tontit, rakennettu kunnallistekniikka, katuverkosto sekä koulut ja 
päiväkodit tulevat ajallaan ja kustannustehokkaasti käyttöön. Luovuttamalla tontteja kysyntää 



vastaavasti kunta voi vaikuttaa siihen, että tonttien hinnat pysyvät kohtuullisella tasolla. 
Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta edistää myös kilpailun toimivuutta asuntorakentamisessa 
ja elinkeinoelämän toimialoilla.” (Hallituksen esitys eduskunnalle HE 334/2014) 
 

- tämä on keskeinen asia kaupunkiseutujen kehittämisen näkökulmasta niin uuden asuntotuotannon 
kuin toimitilaratkaisujenkin kannalta 

- erityisesti asuntotuotantoa säännellään liikaa maakuntakaavoituksesta rakennustarkastukseen 
- sääntely on liian tarkkaa ja johtaa kustannustason nousemiseen 
- rakentamisen sääntelyn pitäisikin olla nykyistä tavoitteellisempaa ja pelkistetympää,  
- näin markkinat pääsisivät toimimaan nykyistä paremmin 

 
Lopuksi 
- Miten MALPE-toimintojen integrointi tulee toteuttaa? 
- valtion, isojen kaupunkiseutujen, kuntien ja elinkeinoelämän näkökulmat tulee sovittaa yhteistyönä 

kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen kehitystyössä 
- tulevaisuudessa kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun pitää olla avointa, ennakoivaa ja strategisesti 

aitoa yhteistyötä (myös BEMINE-hankkeen tavoitteita) 
- tulevaisuudessa kaupunkiseutujen kehittämisen on oltava enemmän visioivaa yhdessä kehittämistä ja 

vähemmän kaavamaista (oman kunnan) edunvalvontaa (myös BEMINE-hankkeen tavoitteita) 


