
Asuntopolitiikka 
seuduilla ja sen 

tulevaisuus
Mari Randell



Miksi asuntopolitiikkaa tarvitaan jatkossakin ja miten 
asuntopolitiikkaa ohjelmoidaan? 

Mitä uutta maakuntauudistus ja muut isot uudistukset tuovat 
asuntopoliittisiin ohjelmiin? 

Mitä voidaan ohjata nyt ja tulevaisuudessa? Miten 
kaupunkiseudut ryhmittyvät teemassa? 

’
Miten MAL-työllä voidaan myös jatkossa helpottaa 

täydennysrakentamista ja kaupungistumisen paineita? 



 Asuntopolitiikan tarkoitus on turvata kohtuulliset asuinolot kaikille 

kuntalaisille kotitalouden sosioekonomisesta asemasta, 

etnisestä alkuperästä tai terveyden tilasta riippumatta!

 Asuntopolitiikkaa tehdään kaupungeissa maapolitiikan, 

kaavoituspolitiikan, tonttipolitiikan, hyvinvointipolitiikan, 

koulutuspolitiikan, kuntatalouspolitiikan…  rinnalla ja niihin 

kytkeytyneenä

 Asuntotuotantoa voidaan ohjelmoida, asuntopolitiikassa kyse 

operatiivisista ja strategisista valinnoista

Miksi asuntopolitiikkaa tarvitaan 

jatkossakin ja miten asuntopolitiikkaa 

ohjelmoidaan?





Mitä on seudullinen 

asuntopolitiikka?

Yhteinen ymmärrys miten seudulla 

asutaan ja mihin suuntaan ollaan 

menossa! Yhteiset ja yksilölliset 

haasteet ja ratkaisut. 

Yhteinen seudullinen 

asuntorakentamisennuste, mitä, 

minne, kuinka paljon ja koska!

Asuntopoliittiset tavoitteet ja 

tahtotila valtion suuntaan!



 Maakuntakaavan rooli; kuntayhtymän kaavasta valtion rahoittamaksi…

 Kuntalaisuus poistuu sosiaali- ja terveyspalveluiden taustalta

 Luotava uusi suhde kuntien ja maakunnan välille, jotta terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen jatkuu

 Nykyään sairauden hoitaminen ja hyvinvoinnin edistäminen saman toimijan 

vastuulla, jatkossa ei 

 Kaadettaessa joitakin raja-aitoja, rakennetaan uusia

Mitä uutta maakuntauudistus ja muut 

isot uudistukset tuovat asuntopoliittisiin 

ohjelmiin?



Erityisryhmien asumisen vastuu siirtyy peruskunnalta 

maakunnalle, vai siirtyykö????



 Kasvua voidaan rajoittaa, ohjata ja suunnata, jos halutaan

 Maapolitiikka ja kaavoitusmonopoli kunnan vastuulla jatkossakin

 Kaupunkiseutujen sisäinen erilaisuus ja erityisyys on vahvuus ja 

tunnustettava suunnittelussa

 Eriytyneisyys ja identiteetiltään vahvat alueet eivät ole toisiaan 

poissulkevia

 Onko segregoitumisen (sosiaalinen ja spatiaalinenn) vain 

kuntien vastuulla?

Mitä voidaan ohjata nyt ja tulevaisuudessa? 

Miten kaupunkiseudut ryhmittyvät 

teemassa?



 Kuntien välinen seudullinen MAL-suunnittelutyö vahvistaa 

kaupunkiseutujen roolia, tekee niistä vahvempia, mahdollistaa globaalin 

kilpailukyvyn

 Kaupungistumiseen vastataan urbaanien alueiden suunnittelulla ja 

riittävällä tuotannon määrällä

 MAL-työ parhaimmillaan osoittaa parhaat täydentävän rakentamisen paikat 

ja perustelee ne tarkoituksenmukaisiksi maankäytön, asumisen ja 

liikenteen suunnittelulla, operationaalisesti kuitenkin kuntakohtaisesti 

asemakaavoituksen ja kuntasuunnittelun tehtäviä

Miten MAL-työllä voidaan myös jatkossa 

helpottaa täydennysrakentamista ja 

kaupungistumisen paineita?



 Kuntien välinen yhteisvastuullisuus asuntopolitiikassa on 

seudullisen tasapainon kannalta olennaista

 Voisiko kuntien ja valtion välillä olla sama 

yhteisvastuullisuuden periaate? Voisiko olla vain yksi valtio 

kuntiin päin?

Yhteisvastuullisuus



 Säännöt tulkitaan samalla ennakoitavalla tavalla

 Rahoituksen epävarmuudesta vastuullisuuteen

 Lainsäädännön tuettava kuntien tavoitteita

 Kunnilla on liian pienet resurssit käytettäväksi jatkuvaan 

lainsäädäntölausuntorumbaan

 Kuntiin annettava työrauha hyvän ja vastuullisen 

asuntopolitiikan toteuttamiseksi

Pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus





Kiitos!


