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Kuntaliitokset ovat vaativia prosesseja liitosten val-
mistelijoille ja toteuttajille. Keskustelu kuntaraken-
teen muutosten periaatteista, haitoista ja hyödyis-
tä käy välillä kiivaanakin. Tutkittua tietoa kaiva-
taan kentällä lisää. Myös kokemusten kuu-
leminen tehdyistä kuntaliitoksista koe-
taan tarpeelliseksi. Valtakunnallinen 
maankäytön, asumisen ja liikenteen 
kehittämisverkosto, eli MAL-ver-
kosto, päätti keväällä 2012 nostaa 
esille kokemuksia tehdyistä kun-
taliitoksista ja jakaa kokemuksia 
kaupunkiseuduille, valtionhallin-
toon, politiikkaan ja viranhaltija-
työhön. 

MAL-verkosto kokosi joukon asian-
tuntijoita keskustelemaan, mitä konk-
reettisia kokemuksia tehdyt kuntaliitokset 
ovat tuoneet maankäytön, asumisen ja liiken-
teen kehittämiseen. Järjestimme aiheesta seminaa-
rin Helsingin yliopistomuseo Arppeanumissa 13. 
kesäkuuta 2012. Seminaarin avasi liikenneministe-
ri Merja Kyllönen. 

Tämä julkaisu on kooste seminaarissa esitetyistä pu-
heenvuoroista ja keskusteluista. Liikenneministeri 
Merja Kyllösen puhe on julkaisussa kokonaisuudes-

saan. Kaupunkitekstit on tuotettu seminaa-
riesitysten ja keskustelumuistiinpano-

jen pohjalta yhteistyössä esittäjien 
kanssa. 

Oulun kaupungin talousjoh-
tajaa Jukka Weiselliä, Kouvolan 
edunvalvontapäällikköä Han-
nu Koverolaa, Salon kaupun-
kisuunnittelujohtajaa Jarmoa 
Heimoa ja Joensuun yleiskaa-
vapäällikköä Juha-Pekka Var-
tiaista pyydettiin jakamaan 

kuntaliitosten kokemuksia eri 
näkökulmista: liitosvalmistelusta 

ja seutuyhteistyöstä (Oulu), jouk-
koliikenteen järjestämisestä (Kouvola), 

taajamien profiloinnista (Salo) sekä kaavoi-
tuksesta (Joensuu). Näistä näkökulmista asiantuntijat 
kuvasivat sitä, mikä on ollut liitosprosessien onnistu-
neinta antia, mitä ennakoimattomia asioita on tullut 
esiin ja mitä asioita on vielä työstettävä.

Kokemusten kuuleminen 
tehdyistä kuntaliitoksista 

koetaan tarpeelliseksi.



Seminaarissa pääsimme kuulemaan myös tuoret-
ta tutkimustietoa. Tampereen yliopiston johtamis-
korkeakoulun tutkimus Kuntauudistus prosessina – 
 Institutionaalinen johtajuus kuntamuutoksessa ruotii 
eri kuntaliitosten prosesseja ja kokoaa yhteen pro-
sessien kulmakiviä. Tutkimusta koskeva luku sisäl-
tää sekä referoidut otokset itse tutkimuksesta ja yli-
opistonlehtori Jenni Airaksisen tiivistykset tutki-
muksen esitelmäkalvoista että tulkinnat ja lisäyk-
set tilaisuuden vilkkaasta ja monipuolisesta keskus-
telusta. Erityisasiantuntija Olli Maijala kommentoi 
seminaarissa kuultuja kokemuksia ympäristöminis-
teriön näkökulmasta. Julkaisuamme varten Maijala 
on laajentanut tilaisuudessa kuultua kommenttipu-
heenvuoroaan. 

Seminaarissa keskusteltiin vilkkaasti puheen-
vuoroissa esiin tulleista havainnoista. Keskustelua 
on ”upotettu” julkaisun lukuihin ja koottu omaksi 
kokonaisuudekseen julkaisun loppuun.

Kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille sekä 
tekstejä työstäneille asiantuntijoille! Toivomme, että 
kokemukset, näkemykset ja faktat välittyvät kunta-
liitoskeskustelun osapuolille ja hyödyttävät kaupun-

kien ja kaupunkiseutujen kehittämistyössä. Semi-
naarijulkaisu jatkaa jo vakiintunutta MAL-verkos-
ton julkaisutoimintaa. Verkoston kaikki julkaisut 
ja  eri tilaisuuksien materiaalit löytyvät osoitteesta 
www.mal-verkosto.fi.• 

l 5.10.2012, suunnittelija Kati-Jasmin Kosonen
ja projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto  



6Ku
nT

AL
ii

TO
SK

OK
eM

uK
Si

A 
• 

AV
Au

S

avaus

Kuluneen vuoden aikana olen 
tullut yhä vakuuttuneemmak-
si siitä, että yksi oleellisim-
mista kysymyksistä tämän 
päivän liikennepolitiikas-
sa on kaupunkien liiken-
teen suunnitteluun panos-
taminen.

Asukastiheys Suomen 
kaupungeissa on matala ja 
yhdyskuntarakenne hajau-
tunut, kun verrataan muihin 
EU-maiden asukasluvultaan 
vastaavan kokoisiin kaupunkeihin. 
Väestön hajaantuminen taaja mien lai-
doille jatkuu edelleen. Liikkumisen kan-
nalta tämä johtaa kahdenlaisiin ongelmiin. Maa-
seudun väestöpohjan kaventuminen on merkinnyt 
lähipalvelujen häviämistä ja itsekannattavan julki-
sen liikenteen palvelutason heikkenemistä. Suurim-
pien kaupunkiseutujen kasvu taas aiheuttaa liiken-
neruuhkia ja ympäristöongelmia, varsinkin jos päi-
vittäisiä matkoja ei saada ohjatuksi muihin kulku-
muotoihin kuin henkilöautoliikenteeseen. 

Kaupunkiliikenne ruuhkautuu, kun lisäänty-
vä henkilöautoilu kasvattaa liikennemääriä yli tie- 

ja katuverkon kapasiteetin. 
Ruuhkautuminen aiheut-

taa merkittäviä taloudel-
lisia menetyksiä, mutta 
heikentää myös ihmis ten 
hyvinvointia ja ai heut-
taa haittaa ympäristöl-
le muun muassa meluna 
ja kasvihuonekaasupääs-
töjen kautta. Ruuhkaon-

gelma ei poistu pysyvästi 
vaikka väyliä rakennettai-

siin lisää, koska liikenteen su-
juvoituminen usein myös lisää 

henkilöautoliikennettä. Tilanne on 
haasteellinen erityisesti kaupunkien 

kasvavilla ja laajenevilla reunavyöhykkeillä: 
ei ole helppoa saavuttaa henkilöautoon nähden kil-
pailukykyinen joukkoliikenteen palvelutaso ja edis-
tää kävelyä ja pyöräilyä, sillä näillä alueilla maankäy-
tön tehokkuus on liian pieni. Pääkaupunkiseudulla 
edellä mainitut haasteet ovat ymmärrettävästi omaa 
kertaluokkaansa. 

ei ole kaupunkia ilman liikennettä. Maankäytön, 
asumisen ja liikenteen suunnittelu ovat oleellinen 

liiKenne KaupunKipolitiiKan Kovaa ydintä 
                                                                         l  merJa kyllönen, liikenneministeri

suunnittelussa tavoitteena on
tehtyjen matkojen luonnollinen 

lyheneminen ja saavutettavuuden 
paraneminen sekä mahdollisuus 

eri liikennemuotojen omaehtoiseen 
valintaan. 



osa yhteiskuntapolitiikkaamme, ja maankäytön ja 
liikenteen ratkaisut kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa. 
Liikenneratkaisuilla voidaan edistää alueiden kehit-
tymistä luoden niille kasvua ja hyvinvointia. Maan-
käytön suunnittelulla tehtävät ratkaisut eri toimin-
tojen sijoittamisessa vaikuttavat merkittävästi liiken-
nejärjestelmän kehittämistarpeisiin ja toimivuuteen. 
Vastaavasti liikennejärjestelmän kehittäminen eri 
tavoin vaikuttaa maankäyttöön mm. avaamalla uu-
sia mahdollisuuksia erilaisten toimintojen sijoittu-
miselle tai rajoittamalla niitä. Erilaisilla ratkaisuilla 
voidaan joko lisätä tai vähentää liikkumisen tarvetta 
ja vaikuttaa yhdyskuntarakenteen henkilöautoriip-
puvuuteen. Suunnittelussa tavoitteena ei ole ihmis-
ten liikkumisen rajoittaminen, vaan tehtyjen matko-
jen luonnollinen lyheneminen ja saavutettavuuden 
paraneminen sekä mahdollisuus eri liikennemuoto-
jen omaehtoiseen valintaan. Henkilöautoon sidon-
naisen liikkumistarpeen vähentäminen edellyttää se-
kä kävelyn ja pyöräilyn että joukkoliikenteen edelly-
tysten parantamista yhtä aikaa maankäyttöpolitiikan 
ja liikenteen suunnittelun keinoin. 

Ajetut kilometrimäärät vaikuttavat suoraan kas-
vihuonekaasupäästöihin. Eheämpää yhdyskuntara-
kennetta, liikennetarpeen vähentämistä ja joukko-
liikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten paran-
tamista puoltavat ilmastonmuutoksen lisäksi myös 
yleinen elämänlaadun ja elinympäristön viihtyisyy-
den parantaminen sekä liikenneväylien vaatiman ti-
lan ja luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen. 

Toimiva maankäyttö ja liikennejärjestelmä luovat 
pohjaa elinkeinoelämän kehittymiselle. Osana elin-
keinoelämän edellytyksiä on työvoiman saatavuus. 
Liikennesektorin roolina on varmistaa, että liiken-
neinfra ja liikennepalvelut on suunniteltu niin, et-
tä vaivaton kulku työpaikoille on mahdollista. Eten-
kin suurilla kaupunkiseuduilla on tavoitteena, että 
työmatkaliikenne olisi järjestettävissä joukkoliiken-
teen varaan. Olennaisesti työmatkojen sujuvuuteen 

ja vaihtoihin vaikuttaa se, millainen yhdyskuntara-
kenne on ja kuinka hyvin joukkoliikenne 
on järjestettävissä. Joukkoliikennettä 
kehittämällä voidaan saada ihmisiä 
siirtymään oman auton käytös-
tä junien ja linja-autojen käyt-
täjiksi, Helsingissä myös met-
roon ja raitiovaunuihin. 

Suurten kaupunkiseutujen 
kuntien sekä valtion välinen 
maankäytön, asumisen ja lii-
kenteen aiesopimus on saanut 
lyhenteen MAL. Maankäytön, 
asumisen ja liikenteen aiesopi-
musmenettelyn tavoitteena on ehe-
än, toimivan ja kilpailukykyisen kau-
punkiseudun luominen. Merkittävä osa 
maankäytön, asutuksen ja liikenteen muutoksista 
tapahtuu suurilla kaupunkiseuduilla, joilla on hyvät 
mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 
On ensiarvoisen tärkeää, että kestävän yhdyskunta-
rakenteen edistämistä tukevat toimenpiteet kohdis-
tetaan alueille, joissa muutokset ovat vaikuttavimpia. 

MAL-aiesopimusmenettelyssä tärkeintä liiken-
nesektorilla on, että 

l kaupunkiseutuja 
 kehitetään kokonais-
 valtaisemmin yli kuntarajojen
l liikennejärjestelmän kehittämisessä 
 huomioidaan myös kaupunkiseutujen 
 maankäyttö
l joukkoliikenteen edellytykset paranevat
l kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet paranevat. 

Viime vuonna tehdyssä Helsingin seudun liikenne-
järjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2011) on pyritty ot-
tamaan huomioon sekä liikennemäärät että maan-
käytön kehittyminen ja sen aiheuttamat muutokset 
kulkumuotojakaumiin. HLJ:tä kattavampi valtion ja 

liikennesektorin roolina 
on varmistaa, että vaivaton 

kulku työpaikoille on 
mahdollista.
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Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asu-
misen ja liikenteen aiesopimus (MAL) on neuvotel-
tu vuosille 2012–2015. Aiesopimus pyrkii vahvista-
maan Helsingin seudun toimivuutta ja kilpailuky-
kyä, lisäämään seudun asuntotuotantoa ja sen edel-
lytyksiä sekä vahvistamaan metropolipolitiikan kan-
sallisten tavoitteiden toteutumista maankäytön, asu-
misen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä. Aieso-
pimuksella tuetaan seudun elinkeinopolitiikan to-
teutumista, seudun kuntien tasapainoista kehittä-
mistä sekä kestävää kehitystä edistäviä suunnittelu-
ratkaisuja ja yhteistyötä. Sopijaosapuolina ovat ym-
päristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Lii-
kennevirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus, Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä (HSL) sekä seudun 14 kuntaa. 

Tampereen kaupunkiseudulla seudun kuntien ja 
valtion välinen MAL-aiesopimus on solmittu tois-
taiseksi vain vuosiksi 2011–2012, joskin sopi-
musta ollaan parhaillaan uusimassa. Uu-
si sopimus pyritään saamaan alkamaan 
vuoden 2013 alusta. Uusia, aikaisem-
paa sitovampia MAL-aiesopimuksia 
ollaan valmistelemassa myös Turun 
ja Oulun seutukunnille. 

Liikennepoliittiseen selontekoon 
on kirjattu, että valtio sitoutuu täl-
lä hallituskaudella näillä neljällä 
MAL-aiesopimuksen kaupunkiseu-
dulla yhteensä 30 miljoonan euron 
pieniin kustannustehokkaisiin liiken-
teen kehittämistoimiin, jos aiesopimuksen 
piirissä olevat kaupungit sijoittavat yhdessä 
sovittuihin liikennehankkeisiin saman verran. Toi-
menpiteet suunnataan niin, että ne parantavat jouk-
koliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. 

Myös joukkoliikenteen suurten kaupunkien tuki 
kytketään aiesopimuksissa sovittaviin joukkoliiken-
nettä edistäviin toimiin.

Tämän vuoden aikana keskustellaan vielä siitä, 
laajennetaanko MAL-aiesopimuskäytäntöä myös 
muille kasvaville 100 000 asukkaan kokoluokan kau-
punkiseuduille.

Joukkoliikenteen kehittämisen painopiste on siel-
lä missä on joukkoja, eli suurilla kaupunkiseuduil-
la. Siksi liikennepoliittisessa selonteossa on tehty 
kir jauksia kaupunkiratojen ja suurten kaupunkien 
joukkoliikenteen tukemisesta. Valtio on valmis myös 
osallistumaan suurten kaupunkiseutujen raidelii-
kenneinvestointien rahoittamiseen. Jatkossa valtion 
joukkoliikenteen rahoituksen ehtona on joukkolii-
kenteen yhteisten maksu- ja informaatiojärjestel-
mien kehittäminen. Yhteentoimivat ja helppokäyt-

töiset järjestelmät parantavat joukkoliiken-
teen houkuttelevuutta ja asiakkaille 

tarjottavia palveluja. 
Suomessa taloudellista oh-

jausta on liikennesektorilla 

Joukkoliikenteen 
kehittämisen painopiste on 
siellä missä on joukkoja, eli 
suurilla kaupunkiseuduilla. 

Jatkossa valtion 
joukkoliikenteen rahoituksen 

ehtona on joukkoliikenteen 
yhteisten maksu- ja 

informaatiojärjestelmien 
kehittäminen.



perinteisesti käytetty varsin vähän, ja liikenteen ve-
rojen ja maksujen keskeinen tavoite on ollut tulo-
jen kerääminen valtiolle, eikä niinkään ohjausvaiku-
tus. Taloudellinen ohjaus olisi kuitenkin tehokas lii-
kennepoliittinen työkalu. Sen avulla voidaan vähen-
tää ympäristöhaittoja, tehostaa liikennejärjestelmän 
käyttöä, parantaa turvallisuutta sekä rahoittaa liiken-
nejärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Liikenteen 
hinnoittelu ja taloudellinen ohjaaminen liikennepo-
litiikan välineinä ovat nyt työn alla Jorma Ollilan ve-
tämässä työryhmässä. 

Isoja asioita liikennejärjestelmästä jätettiin se-
lonteossa vielä auki. Esimerkiksi lento- ja merilii-
kenteessä tulevat linjanvedot tehdään erillisen stra-
tegiavalmistelun yhteydessä, jota parhaillaan käyn-
nistellään.

Liikennejärjestelmä kilpailee resursseista muiden 
yhteiskunnallisten tarpeiden kanssa. Päätöksiä lii-
kenneinvestoinneista on vuosikymmenien saatossa 
tehty liikenne-, alue- tai työllisyyspoliittisin perus-
tein. Alueiden ja maakuntien kesken on perinteisesti 
kova kilpailu investoinneista. Liikennehallinnon teh-
tävänä ei kuitenkaan voi olla pelkkä liikenneväylien 
rakentamis- ja kunnossapitobisnes. Kuten sanot-
tu, maankäytön ja liikenteen ratkaisut kytkeytyvät 
kiinteästi toisiinsa ja liikennepolitiikka on tänään 
osa yhteiskuntapolitiikkaa. Liikenneratkaisujen tu-
lee lähteä käyttäjien tarpeista ja yhdistyä yhteiskun-
nan muihin toimintoihin, niin että kokonaisuus on 
arvokas käyttäjille, asukkaille, yrityksille, kunnille ja 

alueille – siis koko Suo-
melle. Eri hallinnon-
alojen ja hallinnon 
tasojen näkökul-
mat tulisi yhdis-
tää yhteiseksi 
suunnitelmak-
si, jolloin osa-
optimointi vä-
henisi, loppu-
tulos paranisi ja 
suunnittelupro-
sessi kokonaisuu-
tena nopeutuisi. 
Liikennepolitiikas-
sa edetään määrätietoi-
sesti kohti uutta yhteistyö-
kulttuuria; haluamme panos-
taa asioiden yhteiseen ennakoivaan 
tekemiseen. 

Siihen tarvitsemme teitä kaikkia!•

l Liikenneministeri Merja Kyllönen 
Kuntaliitoskokemuksia maankäytöstä, asumisesta ja 
liikenteestä -seminaarissa 12.6.2012.
Puhe on julkaistu myös osoitteessa 
www.vn.fi, Ajankohtaista, Puheet

eri hallinnonalojen ja hallinnon 
tasojen näkökulmat tulisi yhdistää 
yhteiseksi suunnitelmaksi, jolloin 

osaoptimointi vähenisi, lopputulos 
paranisi ja suunnitteluprosessi 

kokonaisuutena nopeutuisi.
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uusi Oulu muodostuu vuoden 2013 alusta viidestä 
kunnasta: Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo 
ja Yli-Ii. Näistä asukasmääriltään suurin on Oulun 
kaupunki, jossa on noin 144 000 asukasta ennen yh-
distymistä (31.12.2011, Tilastokeskus, väestöraken-
ne). Liitos tapahtuu niin, että kaikki mukana olevat 

oulumal-Kysymysten rooli liitosvalmisteluissa  
                                                                          l  JuKKA WeiSeLL, talousjohtaja, Oulun kaupunki
                

väkiluvun kehitys kunnittain 
1990–2011. 

kunnat, myös nykyinen Oulu, lakkautetaan ja tilal-
le perustetaan uusi Oulun kaupunki. Oulun seudun 
kuntaliitoksessa korostuu mekaanisen yhdistymisen 
sijaan strateginen yhdistyminen. Sen sijaan, että tar-
tutaan vanhojen kuntien eroihin, yhdistymisen au-
tomaattisiin vaikutuksiin ja suurimman kunnan toi-

200

180

160

140

120

100

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

indeksi, 1990 = 100. 
uusi Oulu
Oulun seutu
Hailuoto
Kempele
Liminka
Lumijoki
Muhos
Tyrnävä
Koko maa

Lähde: Seutunet, BusinessOulu, väestö. Tilastokeskus.



väestöntiheys oulun 
seudulla 2010. 

minnan jatkamiseen, Oulussa halutaan korostaa uu-
den kunnan mahdollisuuksia, yhdistymisen merki-
tyksiä ja uuden kunnan kehittämistä. 

Uudessa Oulun kaupungissa on noin 190 000 
asukasta. Väkiluku on kasvanut 2000-luvulla niin 
Oulussa kuin sen naapurikunnissakin. Kuntaliitok-
sen taustalla ei siis ole kuntien taantuminen. Valta-
osa seudun kunnista on väestöltään kasvavia, sekä 
syntyvyydeltään että muuttotaseen osalta (Seutu-
Net, Tilastokeskus). 

Uuden Oulun kunnat eroavat toisistaan sekä vä-
estöltään (pienin n. 2 200 asukasta ja suurin 143 700 
asukasta) sekä yhdyskuntarakenteeltaan. Yhdys-
kuntarakenteellisesti uusi Oulun kaupunki koos-
tuu entisestä tiiviistä ydinkaupungista, kirkonkylis-
tä ja taajamista, kylistä sekä perinteisestä maaseu-
dusta, rannikosta ja erämaista. Väestöntiheys ennen 
yhdistymistä on Oulun kaupungissa 102 asukasta 
neliökilometrillä eli yli kaupunkimaisten kuntien-
keskiarvon Suomessa (82,5 as./neliökilometri). Uu-
den Oulun alueella väentiheys on laajojen alueiden 
vuoksi alempi. 

yhdistymissopimus ja mal-teemat
Kuntaliitos etenee Oulussa vaiheittain sisäisenä pro-
sessina (vrt. tässä vihkosessa esitelty Joensuun lii-
tos). Valmisteluprosessi käynnistyi vuonna 2010, 
uusi Oulu aloittaa vuoden 2013 alusta ja liitospro-
sessi saadaan päätökseen vuoden 2015 loppuun 
mennessä. Yhdistyvien kuntien moninaiset proses-
sit tuodaan yhteiselle alustalle vaiheittain, maankäy-

 Lähde: Seutunet, BusinessOulu, väestö. Tilastokeskus.

1–10
11–50
51–500
501–1 500
1 501–5 349

Asukkaita/neliökilometri

uusi oulu yhdistyy vaiheittain 
vuoteen 2015 mennessä. 

Vaiheittain siirtyminen yhteiselle alustalle

1.1.2013

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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voitetulle alueelle, liittyy asukkaiden toiveisiin usein 
asuminen etäällä mutta palvelujen lähellä ja jouk-
koliikenteen varrella. Haja-asutusalueelle rakennet-
taessa huolehditaan siitä, että rakentaminen sopeu-
tuu maaseutumaiseen maisemaan eikä siitä aiheu-
du ympäristöhaittaa tai kohtuuttomia kustannuksia 
kunnalle – pitkälläkään aikavälillä. 

tön osalta mm. kaavat, poikkea-
mispäätökset ja suunnittelu-
tarveratkaisut. Uuden Ou-
lun alueelle laaditaan myös 
yleiskaava. 

Yhdistymispäätöksen 
jälkeen on jo toteutettu 
joukko maankäyttöön ja 
asumiseen liittyviä selvi-
tyksiä ja ohjelmia: 

l Maankäytön 
 toteuttamisohjelma   

 2012–2016, 2011 
l Palveluiden 
 järjestämissopimus, 2011 
l Uuden Oulun yleiskaava,   

 käynnistyi 2011 
l Palveluverkkosuunnitelma, 2012 
l Omistajapoliittinen ohjelma, 2012 
l Asuntopoliittinen ohjelma, 2012 
l Maapoliittinen ohjelma, käynnistyy 2013.

Laajan kuntaliitoksen vuoksi seudullisen yleiskaa-
van tarkistamisen tarpeellisuutta arvioidaan uudel-
leen. Vaihtoehtoisena seudullisen suunnittelun pol-
kuna on pohdittu ylikunnallisen suunnittelun järjes-
tämistä osamaakuntakaavoituksena.

uuden Oulun yhdistymissopimuksessa todetaan, 
että ”kaikkien yhdistyvien kuntien alueiden elinvoi-
man säilymistä tuetaan”. Asuntotuotantoa ohjataan 
jatkossakin ensisijaisesti asemakaava-alueille ja tois-
sijaisesti yleiskaavan osoittamille kyläalueille. Uuden 
kunnan alueella on sekä kaupunkimaisen asumi-
sen alueita että maaseutumaisen ympäristön asuin-
alueita, joille voidaan sijoittaa väljiäkin pientalotont-
teja heille, jotka arvostavat maaseudulle ominais-
ta elämäntyyliä. Vaikka painopistettä pyritään vie-
mään entistä selvemmin rakentamiseen asemakaa-

 oulun seudun 
kuntaliitoksessa korostuu 
mekaanisen yhdistymisen 

sijaan strateginen 
yhdistyminen.

oulussa halutaan korostaa 
uuden kunnan mahdollisuuksia, 

yhdistymisen merkityksiä ja uuden 
kunnan kehittämistä. 



Ukonkangas
ak n. 7,5 ha

yk n. 5,6 ha
Talotehdas

ak  19 000 kem2

Ahmasjärven
yrityspuisto

Honkimaa -
Hakomäki

ak  36 000 kem2

Yrityspuisto I
ak  124 000 kem2

Metsokankaan yrityskylä

Rusko,
Ruskonselkä
yk/ak  350 000 kem2

Hiukkavaara
kr  n. 134 000 kem2

ak  150 000 kem2
Kontinkangas, Peltola

ak  50 000 kem2

ak  17 000 kem2
Kaakkurin keskus

Kaukovainio
ak 20 000 kem2

ak 50 000 kem2
Raksila

Kellonväylä
yk-luonnos 36 ha

Asemakylä
ak 68 650 kem2

yk 30 ha

ak  39 000 kem2

Kasarmi
ak 33 700 kem2

Ritaharju

Takalaanila

Haukiharju

ak + yk  20 160 kem2

ak  220 000 kem2

Yrityspuisto Orion

Perävainio
Oulunportti

ak 175 000 kem2

ak 46 000 kem2
Keskusta

ak  12 200 kem2

Ritaportti
yk 100 000 kem2
yk 24 ha

Holstinmäki
ak  47 850 kem2 +
5 ha

ak  31 100 kem2

Limingantulli,
Äimärautio

ak  17 000 kem2
Toppilansalmi

ak  245 000 kem2

Tetrilä

Nuottasaari

ak 70 000 kem2
Linnanmaa

ak  111 000 kem2

Lentokenttä-
kaupunki Inspiria

Annalankangas
ak 6 400 kem2
+ 25 000 kem2

ak + yk  10 400 kem2
Nuottamiehentie

0 5 km

Oulun kaupunki, KEHA, 13.10.2011 PK/PN

Uuden Oulun työpaikka-alueet 2012 - 2016
Maankäytön toteuttamisohjelma Kuva 6

MERKINTÖJEN SELITYS:

Teollisuuden alue

Työpaikka-alue

Kaupan alue

Palvelujen alue

Kaavarunko
Yleiskaavan  varaus
Asemakaavoitettu alue

Keskusta-alue

ak
yk
kr

P

T

TP

maankäytön 
toteuttamisohjelma, 
uuden oulun 
kaupungin 
asuntotuotanto 
vuoteen 2016 asti. 
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Lu oulun seudun maankäytön yhteistyö
Oulun seutu on kymmenestä kunnasta koostuva 
alueyhteistyöorganisaatio. Oulun seudun väestö on 
nuorta ja alueella on korkea syntyvyys. Oulun seu-
dun alueella on asukkaita n. 230 000 (31.12.2011; Ti-
lastokeskus). Oulun seudun muodostavat Hailuo-
don, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limin-
gan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja 
Tyrnävän kunnat. Näistä neljä yhdistyy uudeksi Ou-
lun kaupungiksi. Kuntaliitoksessa on lisäksi mukana 
Yli-Ii seutuorganisaation jäsenkuntien ulkopuolelta. 
Seutuyhteistyössä kuntien itsenäinen päätösvalta on 
säilynyt. Yhteistyötä ovat rahoittaneet alueen kun-
nat, ministeriöt sekä alueviranomaiset. 

Oulun seudun päätöksentekoon osallistuvat eli-

Haukipudas
Kiiminki

Oulu
Oulunsalo

Kempele
Muhos

TyrnäväLiminka

Lumijoki

Hailuoto

oulun seutu. 

met ovat seutuvaltuusto ja seutuhallitus. Kaavoituk-
seen ja maankäyttöön liittyviä asioita valmistelee 
seuturakennetiimi, joka koostuu kuntien kaavoitta-
jista sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksen edustajista. 

Seudulle on laadittu ja hyväksytty yhteinen Ou-
lun seudun yleiskaava 2020. Seutuvaltuuston merkit-
tävin tehtävä on ollut nimenomaan yhteiseen yleis-
kaavaan liittyvä päätöksenteko. Oulun seudun yleis-
kaavan laadintaa ja sen toteutumista on seurattu 
mielenkiinnolla muualla Suomessa. Kaavaprosessiin 
ja itse kaavaan liittyvistä vahvuuksista huolimatta on 
kritisoitu sitä, että kaava ei ole kyennyt ohjaamaan 
kaupallista palveluverkkoa suunnitellulla tavalla. 

Jatkossa Oulun seudun yhteisen yleiskaavan 
merkitys muuttuu ja seudun yhteistyössä tavoitel-
laan kevyempää organisointitapaa. Kaavayhteistyö 
jatkuu maakuntaliiton vetämän suunnitteluyhteis-
työn avulla sekä seudullisen MALPE- suunnittelun 
ja sopimisen kautta. 

Oulun seudun liikenne 2020 -aiesopimus sisälsi 
vuosina 2004–2007 tehdyt keskeiset liikennejärjes-
telmän kehittämistoimenpiteet,  niiden edistämises-
tä vastaavat tahot sekä ajoituksen. Myöhemmin aie-
sopimuskäytäntöä uudistettiin ja laadittiin Oulun 
seudun maankäytön ja liikenteen aiesopimus 2009-
2012, jonka alle koottiin sekä maankäytön että lii-
kenteen teemat. Oulun seudun kuntien maankäytön 
toteuttamisohjelma Ollaan itsenäisii ollaan toisissa 
kii… eli seutuMATO-ohjelma kokoaa yhteen kunti-
en suunnitelmat uusista asuntoalueista, uusien asun-
toalueiden edellyttämistä liikennejärjestelmän kehit-
tämistoimenpiteistä, uusista työpaikka-alueista sekä 
nykyisistä julkisista palveluista ja näiden kustannuk-
sista. 



K a a v a e h d o t u s v a i h e

II  Liikennejärjestelmäsuunnittelu
• tie- ja katuverkko
• kevyen liikenteen järjestelmä
• joukkoliikennejärjestelmä
• liikenteen telematiikka
• logistinen järjestelmä
• radat, vesiväylät ja lentoasema
• kehittämisohjelma
• kärkitehtävät ja toimenpiteet
• rahoitus
• seurantamalli
• raportointi 

I  Yleiskaavan liikennesuunnittelu
• päätie- ja pääkatuverkko
• joukkoliikenteen kehittämiskäytävät
• kevyen liikenteen pääverkko
• tavoitteiden toteutuminen
• vaikutusten täsmentäminen
• palaute ja vastineet
• esittelyt ja muu osallistuminen
• raportointi 

S e u d u n  y h t e i n e n  y l e i s k a a v a  1 .  v a i h e

S e u d u n  y h t e i n e n  y l e i s k a a v a  2 .  v a i h e

K a a v a l u o n n o s v a i h e

R a k e n n e m a l l i v a i h e

T a v o i t e v a i h e 1999

2000

2001

2002

2005

2007
yhteisen yleiskaavan laadintaprosessi 
v. 1999–2007.

Uuden Oulun kaupungin ja Oulun seudun yh-
teistyö jatkuu kuntaliitoksen jälkeenkin. Seudul-
la on laadittu yhteistyössä mm. Kaupallinen palve-
luverkkoselvitys 2030, asukasbarometri 2011, ha-
ja-asutusalueiden asukastutkimus ja joukkoliiken-
teen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma. Yhteistyö 
jatkuu MAL(PE)-aiesopimuksessa. Aiesopimuksel-
la tuetaan Oulun kaupungin, Oulun seudun kunti-

en ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen oh-
jauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen 
yhteensovittamisessa. Joukkoliikenteen järjestämi-
nen on uuden Oulun suurimpia MAL-haasteita, eri-
tyisesti poikittaisliikenteen kehittämisen ja kustan-
nusten osalta.•

oulun seudun yleiskaavan 
laadintaa ja sen toteutumista 
on seurattu mielenkiinnolla 

muualla suomessa.
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Kouvolamiten valtio vastaa KuntaliitoKseen?  
                                                               l  HAnnu KOVerOLA, edunvalvontapäällikkö, Kouvolan kaupunki

Kouvolan kuntaliitoksessa kuusi kuntaa sekä kolme 
kuntayhtymää lakkautettiin ja uusi Kouvola aloit-
ti toimintansa 1.1 2009. Kuntaliitoksessa yhdistyi-
vät Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusan-
koski ja Valkeala. Uudessa Kouvolassa on yhteensä 
noin 87 500 asukasta. Vähennys asukasmäärässä on 
puolen prosentin luokkaa vuodessa. Väestöntihe-
ys on 34,2 asukasta neliökilometrillä, kun kau-
punkimaisten kuntien keskimäärä on 83 asukas-
ta neliökilometrillä (Tilastokeskus, väestöraken-
ne 31.12.2011). 

Kouvolassa edettiin monikuntaliitoksessa 
”kertarysäyksellä”. Tosin Kouvola ja Val-
keala kävivät liitosneuvotteluita jo 
1970-luvulla, mutta suunnitelmat 
kaatuivat tuolloin. Yhteistyö-
tä oli jo 1970-luvulla peruste-
tun perusterveydenhuollon 
kuntayhtymän kautta. Kaik-
kiaan alueella toimi kolme 
kuntayhtymää ennen vuoden 
2009 kuntaliitosta. Kouvo-
lan uutta kuntaa valmisteltiin 
järjestelytoimikunnassa, jonka 
valmistelevaa ja toteuttavaa työ-
tä hoiti yhdistymistyöryhmä. Kes-

keiset poliittiset päättäjät kokosivat prosessin tuek-
si työjaoston nimellä kulkeneen ryhmän. Ryhmän 

työskentelyn seurauksena pää-
tökset saatiin menemään 

läpi, ja päätöksenteko 
oli nopeatempoista.

Kouvolan mal 
lähtökohdat
Kuntatalouden on-
gelmat edesauttoi-

vat kuntauudistus-
prosessin käynnisty-

mistä. Kouvolan raken-
nemuutosta voidaan luon-

nehtia viime vuosikymmenien 
suurimmaksi koko maassa. Kouvolas-
sa tapahtui merkittävä rakennemuu-
tos kertaalleen 1990-luvulla, jolloin 
työttömyys kasvoi 4 %:sta 24 %:iin. 
Viiden viime vuoden aikana Kou-

vola on jälleen menettänyt teollisuu-
den rakennemuutoksen seurauksena 

noin 5 000 työpaikkaa. Voimakas raken-
nemuutos ja lisääntynyt työttömyys heijas-

Kouvolassa edettiin 
monikuntaliitoksessa 

”kertarysäyksellä”.

Kuntaliitosta edelsi vahva 
seutuyhteistyön kausi. 



Keskeinen kaupunkialue uuden Kouvolan rakennemalliehdotuksen mukaan 22.8.2012.

tuivat kuntien talou teen. Kuntien itsenäiset selviyty-
mismahdollisuudet muuttuivat hyvin hankaliksi eri-
tyisesti paperiteollisuuden vahvoilla paikkakunnilla, 
joissa verotasausjärjestelmä leikkasi edelleen hyvin 
vahvasti verotuloja aiempien vuosien korkean ve-
rokertymän johdosta ja työttömyys kasvatti välittö-
mästi menoja. 

Kuntaliitosta edelsi vahva seutuyhteistyön kausi. 
Kouvolan seudun kuntayhtymän toimesta laadittiin 
kuntien yhteinen yleiskaavallinen suunnitelma, jon-
ka yhtymävaltuusto hyväksyi 2001. PARAS-hank-
keen yhteydessä laadittiin puolestaan kaupunkiseu-
tusuunnitelma, jonka pohjalta valmisteltiin esitykset 
mm. asuntopoliittisesta ja maapoliittisesta sopimus-

ohjauksesta. Jo tuolloin todettiin mm. teknisten joh-
tajien toimesta, että selkein ja ainut pitävä tapa rat-
kaista yhteistyötarpeet oli kuntaliitoksen toteuttami-
nen. 

Päämääränä oli eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä 
vaikuttaa palvelujen ja asutuksen sijoittumiseen siten, 
että kaavoituksella vahvistetaan olemassa olevaa pal-
veluverkostoa ja tehostetaan nykyisten yhdyskuntara-
kenteiden käyttöä. Yhdistyneen Kouvolan strategiset 
tavoitteet ovat jatkoa edellä mainitulle periaatteelle. 

Maankäytön suunnittelussa on ollut kuntaliitok-
sen jälkeen vanhaan kuntajakoon perustuvaa painet-
ta huomioida vanhat pienet kunnat ja kaavoittaa nii-
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den alueille, vaikka kysyntää ei ole. Kuntaliitospro-
sessin yhteydessä esiintyi ajatuksia, että Kouvolan 
maaseutumaisista alueista tulee pääkaupunkiseudun 
väestöä houkuttelevia asumisen ympäristöjä. Todel-
lisuus on kuitenkin osoittautunut toiseksi. Muutto-
virta pääkaupunkiseudulta Kouvolan maaseutualu-
eille  on hyvin pieni ja muuttotaseen kannalta lähes 
olematon. Muuttotase suhteessa pääkaupunkiseu-
tuun on Kouvolalle tappiollinen noin 150 henkeä 
vuodessa. Kouvolaan muutti pääkaupunkiseudulta 
(5 vuoden otos) noin 440  ja Kouvolasta pääkaupun-
kiseudulle noin 600 henkeä vuodessa.  

Toiminnallisesti ja kaupunkipoliittisesti seudul-
lista ajattelua ei Kouvolan kaupungissa enää pidetä 
niin relevanttina. Myös MAL-asioiden suhteen seu-
tukysymystä olennaisempaa on se, mitä maakunta-
hallinnolle tapahtuu lähivuosina.

liikenneympäristön muutokset Kouvolassa
Liikennejärjestelmällä nähdään olevan merkittävä 
rooli yhdyskuntarakenteen kehityksessä. Joukkolii-
kennettä on kehitetty Kouvolassa kuntaliitoksen jäl-
keen erittäin voimakkaasti. Kaupungin bruttopanos 
henkilöliikenteeseen on kasvanut noin 1,5 miljoonaa 
euroa vuodesta 2009 (ensimmäinen vuosi, josta on 
luotettava tieto). Kuntaliitoksen jälkeen vuorotarjon-
taa on lisätty 40 uudella vuorolla. Joukkoliikenteen 
palvelutasoa on parannettu myös maaseutualueil-
la. Keskeisessä joukkoliikenneakselissa vuorotarjon-
taa on lisätty ja aamuisin ja työpäivän päättymisen ai-
kaan vuorotarjontaa on nyt 20 minuutin välein.  Kau-
pungissa on 6 numeroitua ns. lähiölinjaa. Vakituisten 
kuukausilipuilla matkustavien matkustajien määrä on 
kasvanut 65 % kuntaliitoksen jälkeen. Joukkoliiken-
teestä tulee kaupungille hyvää palautetta asukkailta. 

Kuljetuspalvelujen kustannukset 2009–2011.

Kouvola 2008
(ei sis. iittiä)

Kouvola 2009
(nyk. kuntajako)

Kouvola 2010 Kouvola 2011

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

Sosiaalitoimen kustannukset

Opetustoimen kustannukset

Kaikille avoin joukkoliikenne

1 000 e Kuljetuspalveluiden hankinta
Hallintokulut poislukien 



toitettuja suunnitelmia tuotettaisi eikä toimeenpan-
taisi nykyisellä tasolla, tarvitaan vahvaa johtamista. 
Koordinoinnissa ja johtamisessa tulisi siirtyä nor-
miohjauksesta ja sektoriajattelusta kompromissei-
hin ja sektoreiden sekä toimialojen välisten raja-ai-
tojen madaltamiseen esimerkiksi Kelan, ministe-
riöiden ja aluetason hallinnon kesken. Koko järjes-
telmän keskiössä tulisi olla käyttäjän näkökulma ja 
tarpeet. Konkreettisesti tämä tarkoittaa yhteisiä lip-
pujärjestelmiä ja joukkoliikenteen julkisen tuen ta-
son säilyttämistä, jolla hillitään lippuhintojen nousu. 
Valtion talousarvion alueellistaminen antaisi siihen 
myös mahdollisuuden, jos alueellistaminen toteutuu 
aidosti. Valtionosuusjärjestelmää uudistamalla voi-
daan suunnata varoja myös liikenneinfraan. 

Kouvolassa on arvioitu että valtiolta on siir-
tynyt henkilöliikenteen kustannuksia kaupungil-
le yli 600 000 euroa vuodessa. Valtio laskee siis 
liikenne avustuksiaan merkittävässä määrin samalla 
kun kuntaliitos toi Kouvolalle uusia velvoitteita jul-
kisen liikenteen hoidolle. Entinen valtion tukema 
maaseudun tuettu joukkoliikenne tuli kuntaliitoksen 
myötä kaupungin itsenä kustantamaksi liikenteeksi 
ja aiheuttaa näin paineita muutoinkin haavoittuval-
le kuntataloudelle. Edullisen kaupunkilipun johdos-
ta aiemmin Kelan vastuulla ollut II asteen opiskeli-
joiden (ammattioppilaitokset ja lukiot) matkatuki 
siirtyi kaupungin vastuulle, sillä kaupungin edulli-
nen lippu alittaa Kelan edellyttämän vähimmäiskus-
tannustason. Valtio hyötyy myös kaupungin organi-
soimasta palveluliikenteestä, joka tuottaa mm. Kelan 
vastuulle kuuluvia sairasvakuutuslain mukaisia kul-
jetuksia. 

Tulontasausjärjestelmä ja  alueellisesti 
tasainen talouskasvu on ylläpitä-
nyt runsasta palvelujärjestelmää. 
Kouvolan kokemusten mukaan 
myös kunnallinen palvelujär-
jestelmä vaatii tehostamista 
mm. palvelupisteiden  mää-
rän ja henkilökuljetusten 
osalta.  Nyt on tarve tehos-
taa palveluverkkoa ja kulje-
tusjärjestelmää olennaisesti. 
Lisäksi väestön ikääntymi-
nen asettaa liikennejärjestel-
män kehittämiselle uudenlai-
sia vaateita. 

Valtion taholta tai maakun-
nallisesti rakennetukirahoituksen si-
sältöä tulisi voida suunnata myös liiken-
nejärjestelmäinvestointeihin, jotta taattaisiin 
pitkän tähtäimen kilpailukykyisyys. Infrarahoitusta 
tulisi arvioida enemmän tässä valossa. Jottei ylimi-

entinen valtion tukema 
maaseudun tuettu joukkoliikenne 

tuli kuntaliitoksen myötä kaupungin 
itsenä kustantamaksi liikenteeksi.
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Kuntaliitoksen haasteet 
Kouvolan esimerkin mukaan
Kuntaliitoksessa kaupunki tyypillisesti laajenee alu-
eellisesti enemmän kuin kuntakeskusten liittyminen 
keskuskaupunkiin tuo asukasmäärän lisäystä. Kou-
volan seutukeskus on silti rakenteeltaan tiivistynyt 

suhteessa väestömäärään. Seutukeskuksen sisällä oli 
ja on edelleen runsaasti vajaakäyttöisiä alueita, joi-
den kaavoitukselle kuntayhteistyö loi valmiuksia ja 
joiden käyttöä kuntaliitos on edelleen edistänyt. En-
nen kuntaliitosta asuntotuotannosta sijoittui 77 % 
keskeiselle kaupunkialueelle ja kuntaliitoksen jäl-

yhdistynyt Kouvola. 
Joukkoliikennealueet ja -käytävät.



keen 83 %, joten rakenteen eheytyminen on jatku-
nut, joskin rakenteen sisällä on edelleen peruskun-
tapainotteista hajontaa. 

Siltä osin kuin maankäytön ja liikenteen kehit-
täminen on ratkaistavissa kuntaliitoksen avulla, yk-
sittäisen kuntaraamin alla toimiminen selkeyttää ta-
voitteita, ratkaisumalleja ja toimintaa. Kuntaliitok-
sen myötä yhdyskuntarakenne on Kouvolassa edel-
leen eheytynyt, vaikka poliittinen tahtotila kaupun-
gissa ei tavoitetta aina tue. Kuntaliitos on merkin-
nyt resurssien siirtämistä tekniseltä puolelta hy-
vinvointipalvelujen puolelle. Muun muas-
sa palveluliikenteen kysymyksiä hoide-
taan keskitetysti hyvinvointipalvelu-
jen alla.  

Kouvolan kuntaliitoksen ope-
tus on, että kuntaliitokset tu-
lee huomioida kansallisessa 
kaupunkipolitiikassa nykyis-
tä konkreettisemmin. Kouvo-
la odottaa kaupunkipoliittisen 
painoarvonsa kasvavan kun-
taliitoksen ja väkimäärän lisä-
yksen johdosta. Ylikunnallisen 

yhteistyön osalta tarvitaan koordinaatiokykyä ja yh-
teinen viitekehys, joka tuo esille yhtenäisen työssä-
käyntialueen kilpailukyvyn vaatimukset. Kouvolan 
kokemusten mukaan kuntaliitoksiin ei tässä tosi-
asiassa kannusteta, kun liitoksen myötä ennen val-
tiolle kuuluneita kustannuksia siirretään perusteet-
tomasti uuden kaupungin hoidettaviksi. Valtion 
suuntaan odotukset olivat kovemmat ja kaupun-
gissa on petytty siihen, ettei kuntaliitosta ja uuden 
kaupungin aktiivisuutta tueta riittävästi esimerkiksi 

joukkoliikenteen palveluissa. Siksi val-
tion tulisi varmistaa kuntaliitos-

tapauksissa tukirahoituksen 
tason säilyminen.•

Kaupungissa on petytty siihen, ettei 
kuntaliitosta ja uuden kaupungin 

aktiivisuutta tueta riittävästi esimerkiksi 
joukkoliikenteen palveluissa. 
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salotaaJamien profilointi KuntaliitoKsen myötä  
                                                          l  JArMO HeiMO, kaupunkisuunnittelujohtaja, Salon kaupunki

Salon seudun kymmenen kunnan kuntaliitos tapah-
tui 1.1.2009, jolloin Salo yhdistyi Halikkoon, Kuus-
jokeen, Kiikalaan, Pertteliin, Suomusjärveen, Muur-
laan, Kiskoon, Perniöön ja Särkisaloon. Pienin liit-
tyneistä kunnista oli Särkisalo, 750 asukasta ja suu-
rin Salo, noin 26 000 asukasta. Uudessa kunnassa on 
noin 55 300 asukasta (31.12.2011; Tilastokeskus, vä-
estörakenne). Väestöntiheys on laajojen maaseutu-
alueiden vuoksi alhainen: 27,8 asukasta neliökilo-
metrillä. 

Salon liitosprosessi kesti viime vaiheessaan noin 
10 vuotta. Varsinaista liitosta edelsi pitkä yhteistyö-
historia kuntayhtymien puitteissa. Yhteistyötä te-
kivät kuitenkin 10 erilaista ja omanarvontuntoista 
kuntaa. Yhteistyö sisälsi kymmeniä kuntayhtymiä ja 
erillissopimuksia kuntien välisistä järjestelyistä mil-
loin milläkin kokoonpanolla. Yhteistyöperintees-
tä oli silti hyötyä kuntaliitoksen suhteen: yhteistyö 
loi alueelle valmista luottamuspääomaa, jota voitiin 
hyödyntää sittemmin kuntaliitoksen toteutuksessa.

Salon taloudellinen tilanne oli hyvä liitossuunni-
telmien aikaan. Salon liitosprosessin erikoisuus oli 
ympäristökuntien haikailu entisen Salon kaupungin 
yhteisöverotuottojen perään, sillä tuottojen ei koet-
tu jakaantuvan oikeudenmukaisesti alueen kesken. 

Salon ympäristökunnista osa hyötyi silti monin eri 
tavoin Nokia-klusterin vaikutuksista. Liitoksen to-
teutusvaiheessa taloudellinen tilanne muuttui kui-
tenkin radikaalisti rakennemuutoksen myötä (vuo-
det 2010–2012), jolloin yhteisöverotuotot putosivat 
merkittävästi. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa 
sopimushetkellä oletetut resurssit olivat aivan erilai-
set verrattuna nykyisiin taloudellisiin voimavaroi-
hin.

Salon seudun kuntien välillä oli maankäytön 
suunnittelussa merkittäviä eroja. Salossa kaavoitus 
tehtiin pääosin omana työnä ja kaupungissa oli käy-
tössä oma kiinteistöjärjestelmä, tonttirekisteri sekä 
Xcity-ohjelmisto. Muissa kunnissa ei ollut omia kaa-
voittajia, vaan konsultit hoitivat kaavoituksen. Myös 
rakennusjärjestykset olivat määräyksiltään erilaisia. 

Vaikka Salon seudun vanhat kunnat olivat kooltaan, 
elinkeinorakenteeltaan ja jopa maisemallisesti var-
sin erilaisia, seudun taajamaverkko ja toiminnalli-
nen rakenne oli silti muotoutunut varsin selkeäksi: 
Uusi Salo muodostettiin käytännössä Salon seudun 
kunnista lukuun ottamatta Someron kaupunkia, jo-
ka jäi pois jo yhdistymisprosessin alkuvaiheessa. Sa-
lon keskusta on uuden kunnan kaupunkimainen 
ydin, ja Suomusjärven ja Perniön kirkonkylät tar-



salon taajamat väestömäärien mukaan. rakennusjärjestyksen suunnittelutarveratkaisut.

joavat jatkossakin kohtuullisen alueellisen palvelu-
tason. Salon ja Halikon muodostamaan kaupunki-
keskustaan johtavat päätiet säteittäisesti pienemmis-
tä entisistä kuntakeskuksista. Nämä kirkonkylät ovat 
varsin vaatimattomia palveluvarustukseltaan ja niitä 
ympäröivä taajamarakenne on maaseutumainen: kir-
konkylä, kylätaajamat, haja-asutus. Uusi Salo onkin 
mielenkiintoinen sekoitus dynaamista pikkukaupun-
kia ja rehevää sydänmaaseutua, jossa erottuvat vie-
lä merellinen Salo sekä järvien Salo omiksi, laajoiksi 
erityisalueikseen.

hajarakentaminen uudessa salossa
Ennen kuntaliitosta hajarakentaminen oli Salossa 
ja Halikossa vähäistä. Tähän oli syynä pitkä perin- Kaupunginosien erilaistaminen vahvuuksien mukaan. 



24
Ku

nT
AL

ii
TO

SK
OK

eM
uK

Si
A 

• 
SA

LO

ne, johon kuului se, ettei maata haluttu myydä, se-
kä kunnallinen päätöksentekokulttuuri, joka ei suo-
sinut hajarakentamista. Muissa alueen kunnissa käy-
täntö vaihteli hyvin paljon. Joissain kunnissa haja-
rakentaminen oli lähes olematonta, kun taas esi-
merkiksi Kiikalan kunnassa pääosa rakentamises-
ta suuntautui kaava-alueiden ulkopuolelle. Kilpailu 
asukkaista oli kuitenkin kuntien välillä ter-
veellä pohjalla: kuntarajoille ei synny-
tetty lieveasutusta missään vaihees-
sa eikä loma-asutus muodostanut 
hajarakennuspainetta: alueella 
loma-asuntojen muuttaminen 
vakituiseen käyttöön on ollut 
vähäistä.

rakennusjärjestyksen osal-
ta Salon kaupungissa ja Hali-
kon kunnassa noudatettiin pin-
ta-alarajoitteita asemakaavan ul-
kopuolisilla alueilla (1-3 hehtaaria 
alueesta riippuen). Muissa kunnissa 
oli käytössä vain rakennusjärjestyksen 
rakennuspaikan minimisäädös, joka vaihteli 
välillä  2 000–5 000 m2. 

Uuden Salon rakennusjärjestys hyväksyttiin 
vuonna 2010 noin vuoden valmistelun jälkeen. Pit-
kähkö valmisteluaika antoi aikaa sopeuttaa erilai-
set toimintamallit ja järjestelmät yhteen sekä poh-
tia perusteellisesti yhtenäisiä maankäytön periaat-
teita. Merkittävimmät erimielisyydet koskivat suun-
nittelutarvealueiden määrittelyä ja haja-asutuksen 
ohjaus ta pinta-alamääräyksin. Uudessa rakennus-
järjestyksessä hyväksyttiin suunnittelutarvealueik-
si asemakaavoitetun alueen laajentumisvyöhykkeet, 
ja rakennuspaikan minimikooksi koko kaupungin 
alueel la tuli 4 000 m2. Sen sijaan rakennuspaikan 
koon porrastusta ei hyväksytty rakentamisen oh-
jauskeinoksi, eikä maisemansuojelualueita tai pää-
väylien varsia hyväksytty suunnittelutarvealueiksi.

Keskustasuunnittelu 
nousee esiin
Yleisesti voi myös hyvin kysyä, ovatko uudet suuret 
kunnat enää kaupunkia, kun asukkaiden määrä ne-
liökilometriä kohti laskee 20–30 henkeen. Kaupun-
kimaisen yhdyskuntarakenteen osuus laskee yleensä 
laajassa kuntaliitoksessa. Maisemallisesti ja toimin-

nallisesti Salon osat erottuvat toisistaan selke-
ästi.Teijon alue erottuu historiallisista ja 

luontoon liittyvistä syistä muista enti-
sistä kuntakeskuksista. Perniössä ja 

Särkisalossa meren läsnäolo luo 
vahvan maisemallisen elemen-
tin. Kiskossa, Suomusjärvellä ja 
Muurlassa korostuu järviluon-
to. Kiikalassa ja Kuusjoella pai-
nottuvat peltoviljely ja kulttuu-
rimaisemat.

Salon keskusta-alue muodos-
tuu aivan kaupungin ydinaluees-

ta sekä sitä ympäröivistä vanhoista 
Märyn, Perttelin ja Muurlan taajamis-

ta. Tämä vyöhyke ulottuu laajimmillaan 
noin 10 km:n etäisyydelle Salon torilta. Salos-

sa on nostettu keskustan kehittämisasiat yhdyskun-
tasuunnittelun keskiöön vastapainona tämän kau-
punkimaisen alueen laajentamisajatuksille. Kaupun-
gin koon suurentumisen myötä myös huoli Salon 
ydinkeskustasta on kasvanut. Lisämausteensa tähän 
on tuonut Turku-Helsinki-moottoritie, joka kulkee 
noin 4 km:n päässä ydinkeskustasta ja jonka veto-
voimaisuutta haluttaisiin hyödyntää siirtämällä toi-
mintoja moottoritien varrelle.

 
erityisesti on kannettu huolta keskustan erikoistava-
rakaupan tulevaisuudesta sekä nykyisten työpaikka-
alueiden näivettymisestä.

Toisaalta on esitetty kritiikkiä siitä, ettei mootto-
ritien vartta ole kehitetty riittävästi yritysalueena ja 
sijoitettu sinne esimerkiksi merkittäviä helposti saa-

yhteistyö loi alueelle 
valmista luottamuspääomaa, 

jota voitiin hyödyntää 
sittemmin kuntaliitoksen 

toteutuksessa.



vutettavia ostoskeskuksia. Tämä on ollut tulkittavis-
sa eräänlaiseksi ”ideapark-haikailuksi”. Moottoritie 
on kuitenkin maankäytön suunnittelussa otettu koko 
ajan huomioon elintärkeänä muualle Suomeen johta-
vana väylänä, jolle pitää olla sujuvat liikenneyh teydet 
kaupungin sisällä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 
maakäytön pitäisi siirtyä moottoritien viereen. 

Salon palvelujen käyttäjät tulevat nyt ja myös tu-
levaisuudessa Salon keskustaan säteittäisiä päätei-
tä pitkin, ja nämä matkat liittyvät usein työmatka-
pendelöintiin. Moottoritien käyttäjät ovat puoles-
taan pitkänmatkan ohikulkijoita, joiden pysähtymi-
nen johtuu hetken mielijohteesta tai matkantekoon 
liittyvistä tarpeista (matkapalvelut) käsin. Teoriassa 
voi olla mahdollista, että Saloon sijoittuisi tulevai-
suudessa jokin merkittävä valtakunnallinen tai kan-
sainvälinen laitos tai yritys, jonka asiakkaat saapuvat 
pääosin moottoritietä pitkin tai rataa käyttäen. Täl-

laista hanketta varten tarvitaan kuitenkin hankkeen 
tarpeista lähtevä räätälöity sijoituspaikka, jota etu-
käteen on varsin vaikea määritellä. Kaavoitustarpeet 
moottoritien välittömässä tuntumassa ovat siten var-
sin rajalliset.

Salossa tarvitaankin viisasta ajattelua yhdyskunta-
rakenteen kehittämisessä ja moottoritien hyödyntä-
misessä. Yritysten sijoittumiselle tärkeintä ovat tut-
kimusten mukaan hyvät liikenneyhteydet ja työ-
voiman saanti. Hyvät liikenneyhteydet eivät ole sa-
ma asia kuin sijainti moottoritien vieressä. Yritystoi-
minnan hajaannuttaminen pieniksi ryppäiksi pitkin 
moottoritien varsia ei tue elinkelpoisten yritysalu-
eiden muodostumista eikä ole myöskään investoin-
ti- ja käyttökustannusten kannalta perusteltua.  On 
luonnollisesti varattava riittävän suuret alueet sopi-
vilta paikoilta sellaisillekin uusille yrityksille, jotka 

salon moottoritieliittymät ja sijoittuminen ydinkeskustaan nähden. 
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tukeutuvat moottoritieasiakkaisiin. Olemassa ole-
vat yritysalueet kuten esimerkiksi Meriniitty, Ha-

likon teollisuusalue ja Suomus-
järven yritysalueet tarjoa-

vat kuitenkin sekä ny-
kyiselle että uudel-

le yritystoiminnal-
le toimivan ja val-
miin infrastruk-
tuurin ja syner-
giaetua antavan 
toimintaympä-
ristön. Hyödyt 
yritystoiminnan 
keskittämisestä 

muutamiin hyvin 
toimiviin yritys-

alueisiin ovat ilmei-
set ja konkreettiset. 

Kuntaliitoksen vaikutukset 
maankäytön suunnitteluun
Maankäytönsuunnittelun kannalta Salon seudun 
kuntien yhdistyminen on ollut pääosin myöntei-
nen asia. Tämä johtuu siitä, että uusi Salo on muo-
dostettu lähes yksi yhteen Salon talousalueesta. Lii-
tos vapautti suunnittelun niin, että nyt voidaan kä-
sitellä luontevia kokonaisuuksia yli entisten kunta-
rajojen. Yhteinen huoli yritysalueiden elinvoimasta 
myös yhdistää. Useat strategisesti tärkeät asiat voi-
daan nyt määritellä yhteisesti ja ajaa niitä voimak-
kaammin eteenpäin.

Suunnittelu- ja kaavatyö on myös keskitetty yh-
teen yksikköön eli kaupunkisuunnitteluosastoon. 
Yleiskaavatyö on saanut vauhtia, kaupungissa on 
käynnissä strateginen yleiskaavoitus ja yleiskaavalli-
nen ohjelmatyö, joihin sisältyvät keskustan osayleis-
kaavatyö ja keskustan kehittäminen, yritys- ja työ-
paikka-alueiden profilointi ja kehittäminen (EAKR-

hanke) sekä osayleiskaavatöitä moottoritien ja me-
renrannan alueilla. 

Kuntaliitos on aiheuttanut ongelmiakin. Sopeutumi-
nen uuteen kokoluokkaan ja laajentuneeseen suun-
nittelualueeseen on osoittautunut hankalaksi mm. 
joukkoliikenteen suunnittelun ja tarjonnan osalta. 
Verrattuna entiseen Saloon yhdyskuntarakenne on 
hajautunut ja laajentunut. Laajan palveluverkon yl-
läpito on haasteellista ja kaupungin palvelujen kus-
tannustaso on noussut, mistä seuraa tiukkenevan 
kuntatalouden tilanteessa palvelutason lasku. Ole-
massa olevia niukkojakaan palveluja ei välttämät-
tä kaikilta osin pystytä ylläpitämään, erityisesti pie-
nissä taajamissa. Koulujen lakkauttamisen ja yhdis-
telyn vuoksi koulukuljetukset lisääntyvät. Samanai-
kaisesti joukkoliikenteen järjestämismahdollisuudet 
kapenevat, mikä luo paineita henkilöautoistumisel-
le. Jotkut henkilöstöryhmät ja ammattikunnat (mm. 
kotipalvelu) viettävät entistä suuremman ajan työs-
säoloajastaan henkilöautossa matkalla paikasta toi-
seen. Toisaalta valtio on siirtänyt omia velvoitteitaan 
uudelle kaupungille mm. julkisen liikenteen osalta. 

Konfliktit elinkeinotoimintojen ja muiden toiminto-
jen välillä ovat nekin kasvaneet. Haja-asutusalueel-
la yritystoiminnan ja uusien asukkaiden hankaukset 
ovat lisääntyneet (kasvihuoneet, sikalat, maa-aines-
ten otto, metsänhoito), samoin kuin ongelmat Meri-
niityn teollisuusalueen jatkokäytön kohdalla (Nokia 
Oyj:n tehtaat). Keskusta-alueen kehittämisessä myös 
asumista halutaan lisätä. Sen osalta rakentajat halua-
vat lisää rakennusoikeutta ja kerroskorkeuksia.

Liitos ei siis poista näkemyseroja kehittämislin-
joista eikä kädenvääntöä maankäytön priorisoin-
neista. Organisoitumisen kannalta pinta-alan laaje-
neminen ja suunnittelualueen monipuolistuminen 
voi olla haasteellista. Salossakin organisaatiokeskus-
telu on edelleen käynnissä. Nykyisillä, olemassa ole-
villa resursseilla sekä yleiskaavoituksen että  asema-

liitos vapautti suunnittelun 
niin, että nyt voidaan käsitellä 

luontevia kokonaisuuksia yli 
entisten kuntarajojen.



kaavoituksen pitäminen yhdessä yksikössä on ol-
lut perusteltua. Kaupunkisuunnitteluosaston sisäi-
nen työjako, jossa keskusta-alueen kehittäminen ja 
maaseutualueiden suunnittelu (kehysalue) tapah-
tuu omissa yksiköissään, on osoittautunut myös hy-
väksi ratkaisuksi. Organisaation kehittäminen onkin 
suuntautunut viimeisen parin vuoden aikana enem-
män koko rakentamisen prosessin ohjaukseen. Tar-
vitaan myös herkkää korvaa yrityselämän, asukkai-
den ja päättäjien kuulemisessa, jotta maankäytön 
suunnittelussa ja päätöksenteossa löydetään mah-
dollisimman hyvät, yhteiset toimintatavat.• 

salon yleiskaava 2020. Keskusta-alueen vahvistaminen ja moottoritie.

liitos ei siis poista 
kädenvääntöä maankäytön 

priorisoinneista.
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JoensuuKuntaliitosten tuloKsena osittainen seutuKaupunKi  
                                                        l  JuHA-PeKKA VArTiAinen, kaavoituspäällikkö,  Joensuun kaupunki

Joensuussa kuntaliitosprosessi on tapahtunut sykä-
yksittäin. Ensimmäisessä sykäyksessä vuonna 2005 
Joensuuhun liittyivät Tuupovaaran ja Kiihtelysvaa-
ran kunnat eli ”vaarat”. Kuntaliitosten toinen aalto 
ajoittui vuoteen 2009, jolloin Eno ja Pyhäselkä liit-
tyivät Joensuun kaupunkiin. Yhdistyneen Joensuun 

yhdistynyt Joensuu, vuoden 2005 ja 2009 (eno ja 
pyhäselkä) kuntaliitokset. Keltaisella itsenäiset, 
Joensuun seutuun kuuluvat kunnat.

vuoden 2005 kuntaliitos. Joensuu, tuupovaara ja 
Kiihtelysvaara oranssilla. Keltaisella itsenäiset, 
Joensuun seutuun kuuluvat kunnat.

kaupungin väkiluku on noin 73 800 asukasta, väes-
tönlisäystä on vajaa prosentti vuodessa (31.12.2011, 
Tilastokeskus, Väestörakenne).

Ydin-Joensuuhun liittyneillä kunnilla oli keske-
nään eri tyyppisiä tarpeita, joihin haettiin vastausta 
kuntaliitoksella. Kiihtelysvaaran kohdalla taloudelli-



nen kestävyys tulevaisuudessa nähtiin ongelmallise-
na, minkä vuoksi liitossuunnitelmat koettiin tarpeel-
lisiksi. Kiihtelysvaarassa koettiin paremmaksi ratkai-
suksi ohjata kehitystä itse kuin joutua pakon edessä 
muutokseen. Myös Tuupovaaran liittymisen taustal-
la olivat taloudelliset syyt. Pyhäselkä oli ennen liitos-
ta voimakkaasti kasvava kunta. Pyhäselän investoin-

titarpeet muun muassa koulujen, päiväkotien ja inf-
rastruktuurin osalta olivat suuret. Eno oli ollut mu-
kana seudullisessa yhteistyössä, ja liitos koettiin seu-
raavaksi luontevaksi askeleeksi ja toiminnallisena 
kehittämisenä. Kunnissa oli erilaisia liitosmahdolli-
suuksia esillä, mutta Joensuun suunta todettiin luon-
tevimmaksi ja riittävän suureksi kokonaisuudeksi. 

toiminnallinen kaupunki yhdistää Joensuun, liperin ja Kontiolahden keskustaajamat mutta eroaa oleellisesti 
yhdistyneen Joensuun kaupungin kuntarajoista. 
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Kuitenkin maankäytöllisesti tärkeät Kontiolahti ja 
Liperi eivät olleet mukana kuntaliitoksissa. 

Joensuun seudulla oli ollut jo ennen liitoksia 
seudullista yhteistyötä esimerkiksi terveydenhuol-
lossa. Ensimmäisessä liitoksessa taustalla vaikutti-
vat erityisesti taloudelliset tekijät, jolloin pienem-

mät kunnat toimivat aloitteen tekijöinä. Toisessa lii-
tosvaiheessa Joensuu toimi liitoksessa aloitteellisesti, 
syynä seudulliset maankäyttöön liittyvät asiat. Vuo-
den 2005 kuntaliitos ei toteuttanut toiminnallisen 
keskusseudun ideaa, vaan suuntautui yhdistymisha-
lukkuuden pohjalta. Vuoden 2009 kuntaliitos paran-
si asetelmaa jonkin verran, mutta edelleenkään kau-
pungin rajat eivät noudattele toiminnallisen kau-
pungin rajoja (ks. kuva edelliseltä sivulta). Vuoden 
2012 keväällä myös Outokumpu on aloittanut kes-
kustelut liitoksesta Joensuuhun. 

tiiviistä kaupunkikeskustasta 
yksinapaiseksi seutukaupungiksi
Kuntaliitoksen myötä perinteisen tiiviin ja kaupun-
kimaisen Joensuun tilalle on tullut laajojen maaseu-
tu- ja erämaa-alueiden kunta, jonka väestöntiheys 
on 30,9 asukasta neliökilometrillä (31.12.2011, Ti-
lastokeskus, väestörakenne). 

Laajentuessaan kaupunki laajeni isolla lenkillä 
maaseudulle. Kaupungin maapinta-ala kasvoi tiivii-
seen, vuoden 2004 ydin-Joensuuhun verrattuna, en-
simmäisessä, vuoden 2005 kuntaliitoksessa 14-ker-
taiseksi 82 km2:stä 1 174 km2:iin ja vuosien 2005 ja 
2009 kuntaliitosten yhteistuloksena 29-kertaiseksi 
 2 382 km2 . Entisestä ydinkaupungista on tullut laa-
jan ”seutukaupungin” napa, tosin alueen yhdellä lai-
dalla (kuva). Kuitenkaan vanhat rakenteet ja tonttien 
kysyntätilanne eivät ole hävinneet minnekään: maa-
seutu pysyy maaseutuna ja kysyntä rajautuu keskuk-
seen ja lähituntumaan.

Asutuksen keskittyminen lähelle napaa ja vyö-
hykkeisyys ovat selvästi nähtävissä katsottaessa asu-
kastiheyden väljentymistä seudulla. Kuuden kilo-
metrin säteellä Joensuun ydinkeskustasta asuu vajaat 
50 % seudun asukkaista ja väentiheys on kaupunki-
en keskitason luokkaa. Kauempana navasta väenti-
heys alenee jo alle koko Suomen keskiarvon (17,7 
as./km2 vuonna 2012). Asukasmäärä eri etäisyyksillä 

tiivis Joensuu ennen 2000-luvun kuntaliitoksia.

Joensuu 2009: osa yksinapaista seutukaupunkia. 

Kuntaliitokset: yhdyskuntarakenne
 • useita kaavoitettuja taajamia
 • pieniä palvelukeskuksia
 • taajamien lievealueita
 • monenlaisia kyläalueita
 • laaja maaseutu



Joensuun keskustasta: 
• 0–2 km: 19 402 asukasta, 1706 as./maa-km2,
 17 % asukkaista 
• 0–6 km: 51 032 asukasta, 701 as./maa-km2,
 44 % asukkaista 
• 0–12 km: 62 715 asukasta, 200 as./maa-km2, 
 54 % asukkaista 
• 0–30 km: 78 609 asukasta, 43 as./maa-km2, 
 68 % asukkaista, 
• Koko seutu: 116 425 asukasta 15 as./maa-km2. 

Joensuussa tiiviin asutuksen vyöhyke ei noudata ny-
kyisen kunnan rajoja tai kaupungin ideaalia. Mer-
kittävä osa tiiviistä asutuksesta ja myös yritysalueis-

väestön sijoittuminen Joensuun seudulla. 
Joensuun kaupungin alue 
on esitetty sinisellä. 

ta on Joensuun ulkopuolella, mutta aivan kaupungin 
keskustan tuntumassa. Samalla hallittavien maan-
käyttötyyppien kirjo on Joensuussa laventunut mo-
nenlaisiin maaseutukyliin, pieniin palvelutaajamiin 
ja lievealueisiin, vaaramaisemiin ja Venäjän vastai-
seen raja-alueeseen. Maankäytön resursseihin tämä 
ei vaikuttanut paljoakaan – maankäytön suunnitte-
lun henkilöstö on kasvanut vain yhdellä henkilöllä.

maankäytön suunnittelun toimintakulttuurien yh-
teensovittaminen tai -sopeuttaminen on sekin oma 
prosessinsa. Ison kaupungin kulttuuriin liittyvät 
asiantuntijoiden erikoistuneisuus, toiminnan pit-
käjänteisyys ja johdonmukaisuus. Pienen kunnan 



32
Ku

nT
AL

ii
TO

SK
OK

eM
uK

Si
A 

• 
JO

en
Su

u

toimintaa kuvaavat vuorostaan asiantuntijan mo-
nitaitoisuus (tarve hallita laaja-alaisia asioita pien-
ten henkilöresurssien vuoksi) hallintokuntien väli-
set matalat rajat, toiminnan joustavuus ja nopea rea-
gointi eri tarpeisiin. 

Maankäytön suunnittelu ja tonttipolitiikka
Tulevaisuuden rakentamista ja alueiden käyttöä 
pohjustetaan pääosin navan ympärillä olevalla vyö-
hykkeellä. Joensuun kaupungin tontti- ja kaavava-
rannot ja -varaukset kohdistuvat ytimeen ja kanta-

Kasvuväylät muodostavat liikenneväylien ja ranta-alueiden viereen nauhakaupungin. 

säteittäinen nauhakaupunki
Kasvu sisäänpäin
erityisesti Penttilä, keskusta, 
niinivaara, rantakylä



kaupunkiin (mm. Penttilä, Niinivaara ja Rantakylä) 
sekä navan liepeille (mm. Reijola ja Pilkko). Entisten 
kuntakeskusten alueet näyttäytyvät vähäisen kasvun 
alueina eikä niille ole osoitettu merkittävää uudisra-
kentamista. Rakentamispaineet ovat ytimessä. 

Haja-asutusalueen rakentamisen ohjaamisek-
si Joensuun kaupunki on kiristänyt hajarakentami-
sen lupapolitiikkaa ja lupakäytännöissä noudatetta-
via mitoitusperiaatteita lokakuussa 2011. Pääsään-
tö on, että pientalotontteja tarjotaan asemakaavoite-
tuilta alueilta. Suunnittelutarvealueet on jo aiemmin 
määritelty yleiskaavassa oikeusvaikutteisesti. 

Joensuu seudun yhteinen yleiskaava 2020 hyväk-
syttiin vuonna 2008. Kaavan laadintaprosessi ha-
vahdutti maankäytön suunnittelijat huomioimaan 
 alueen sisäiset erot. Yleiskaavan avulla  alueen 
 aiemmin tarkastelemattomat alueet sai-
vat sisällön ja muodon. Myös syr-
jäisempien alueiden suunnittelun 
haasteet ja erilaiset toimijaryh-
mät tulivat estradille. Yleiskaa-
van kuntalaistilaisuudet muo-
dostivat kuntalaisten ja mui-
den prosessiin suoraan osallis-
tumattomien tahojen purkautu-
mistien myös kuntaliitoksille ja 
palveluverkon harventamiskaa-
vailuille. Kuntaliitokset tekivät sa-
malla aiemmista, vuoroaan odotte-
levista suunnittelu- ja maankäyttötar-
peista todellisia aiheita, joihin oli tartuttava 
nopeassa tahdissa. Reuna-alueilla oli paljon haja-
rakentamista ja lievealuerakentamista. Pienten taa-
jamien kaavoitustilanne oli hyvin haastava: runsaasti 
toteutumattomia kaavoja, ”ohjeellisia” asemakaavo-
ja, joiden noudattaminen oli väljää ja osittaista. Kaa-
voitusta vaivasi yleinen ja pitkäaikainen jälkeenjää-
neisyys. 

Yleiskaavatyön yhteydessä pääasiallisiksi kasvu-
suunniksi valikoituvat ydinkaupungin osat sekä kes-
keisten liikenneväylien ja ranta-alueiden läheiset 
alueet. Tuloksena on säteittäinen nauhakaupunki. 
Valtaosa kasvupaineesta pidättäytyy kaupungin yti-
messä, mutta tarvetta on myös kuntarajojen yli naa-
purikuntien kanssa tehtävälle suunnittelulle erityi-
sesti Kontiolahden ja Liperin suunnalla. 

Joensuun kuntaliitoksissa on nyt ”astuttu to-
dempaan maailmaan”. Keskuskaupunki on huoman-
nut, ettei liitos tuo pelkkää auvoa. ”Seutualueilla” on 
puolestaan huomattu että kuntakeskuksella on väliä. 
Yhdyskuntarakenteen haasteet säilyvät kuntaliitok-
sissakin. Kaupunkikeskustan kasvun hallinta ja ky-
lien taantuman katkaiseminen ovat samanaikaises-
ti läsnä suunnittelussa. Joensuun kuntaliitosten op-

pi onkin, että kuntaliitos yksinkertaistaa pro-
sesseja mutta yhdyskuntarakennetta se ei 

muuta kertaheitolla.•

yleiskaavan avulla 
alueen aiemmin 

tarkastelemattomat alueet 
saivat sisällön ja muodon. 

Kaupunkikeskustan 
kasvun hallinta ja kylien 

taantuman katkaiseminen 
ovat samanaikaisesti läsnä 

suunnittelussa. 
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Kuntauudistus prosessina. Institutionaalinen johta-
juus kuntamuutoksessa on Tampereen yliopiston 
Johtamiskorkeakoulun tutkimus, jonka rahoittajia 
ovat sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeino-
ministeriö, ympäristöministeriö, valtiovarainminis-
teriö sekä Suomen Kuntaliitto. Tutkimus julkaistiin 
20.6.2012. Maankäytön kysymykset olivat yksi kun-
taliitosprosesseissa käsiteltävä kysymys. Kokemuksia 
kuntaliitoksista -seminaarissa tutkimuksesta esitel-
tiin juuri maankäyttöön liittyviä näkökohtia.

mitä tutkittiin
Tutkimuksessa selvitettiin, miten sosiaalinen proses-
si vaikutti kuntaliitosten lopputuloksiin ja millä ta-
voin kuntamuutosta vietiin eteenpäin Kouvolassa, 
Jyväskylässä, Salossa ja Joensuussa. Lisäksi tarkas-
telukohteena oli Etelä-Karjalan sote-yhteistoiminta-
alue Eksote. Tutkimuksen taustalla oli kysymys siitä, 
mihin institutionaalinen johtajuus on liitosproses-
sin eri vaiheissa paikantunut ja millaisten kanavien 
kautta sitä on toteutettu. Tavoitteena oli löytää eri-

tutkimusKuntauudistus prosessina  
                            l  Jenni airaksinen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Kuntaliitokseen painostavat 
tekijät, konteksti ja itse prosessi 
vaikuttavat lopputulokseen.



tyispiirteitä ja paikallisesti olennaisia kriittisiä koh-
tia mutta myös yhteisiä onnistumisten edellytyksiä. 
Samalla tavoitteena oli löytää liitosprosessien kivikot 
ja tuottaa tietoa ja edelleen välineitä muille seuduille 
vastaavien kivikoiden välttämiseksi. 

Tutkimuksessa muutosprosessi jaettiin neljään 
vaiheeseen, joissa havaittiin erityistä dynamiikkaa 

l muutoksen siementen lasku eli jonkin 
 muutostarpeen havaitseminen ja käsittely 
l horisontin hahmottuminen, jolloin tulkitaan  

 yhdessä mikä on tärkeää ja käydään kauppaa  
 liitoseduista ja joustoista

l muutosprosessin laukaisu 
 liitossopimuksineen
l muutoksen institutionalisoituminen, kun 
 uusi kunta syntyy ja ottaa ensi askeleitaan. 

Koko prosessi ja myös liitosneuvotteluja kehystä-
vä konteksti vaikuttavat lopputulokseen tuottamal-
la erilaisia kuntaliitoksia ja yhdistyneitä rakenteita. 
Yhtä yhtenäistä mallia ja lopputuotosta ei tutkimuk-
sen mukaan ole. Kuntaliitosprosessit pohjautuvat lii-
tosseudun olosuhteisiin ja tulevaisuudennäkymiin. 
Yhdistynyt kunta on toimijoidensa ja kuntarajojen-
sa näköinen.

 
liitokset ja maankäyttö 
Tutkimuksen mukaan maankäyttö oli ratkaiseva 
osa kuntarakenteen uudistusta ja kuntaliitosproses-
sia, mutta se ei näyttäytynyt kuntaedustajien suora-
na perusteluna yhdelläkään kohdeseudulla. Maan-
käyttö ja maankäyttöpolitiikka ovat kuntaliitospro-
sesseissa esillä muutoksen siemenenä ja alkusysäyk-

sen antajina. Teemat, jotka loivat painetta liitosten 
tekemiseksi, olivat 

l maankäytön suunnittelun resurssipula joko  
 maan, tonttien, henkilöstön tai esim. 

 sopivien ohjelmistojen suhteen, toisin 
 sanoen ”tyhjä kassa on voimakkaampi 
 syy kuin yhdyskuntarakenne”
l kyllästyminen seutuyhteistyön 
 tehottomuuteen maankäyttöasioissa, jolloin  

 koettiin, että vapaaehtoisuuden tie on nyt  
 kuljettu loppuun

l kuntien sisäiseen maankäyttödynamiikkaan  
 liittyvät tekijät, kuten halu päästä eroon epä- 
 terveeksi koetusta maankäyttöpolitiikasta,  
 prosessien läpinäkymättömyydestä ja 

 ”klikeistä”. 

Tutkimuksen mukaan kuntaliitokseen liittyvä raken-
nemuutos on lisännyt maankäytön resursseja, yhte-
näistänyt politiikkaa sekä purkanut läpinäkymättö-
miksi koettuja maankäyttöpoliittisia klikkejä ja käy-
täntöjä. Tiivis yhteistyö maankäytössä ennen liitos-
ta on auttanut liitosprosesseja kokonaisuudessaan. 
Huolimatta siitä, että maankäyttö on ollut siemen 
liitoksille, on se itse liitosprosessissa jäänyt palvelu-
verkkokeskustelun ja organisaation rakentamiseen 
sekä yhdistymissopimuksiin liittyvän kaupankäyn-
nin jalkoihin. Kuitenkin maankäyttöpolitiikkaan liit-
tyvän yhteistyön kautta yhteisen alueen mieltäminen 
on pikkuhiljaa muuttunut kuntarajoja ylittäväksi aja-
tusrakenteeksi jo ennen varsinaista fuusioprosessia. 
Viimeistään alueesta on tullut yhteinen kunta yleis-
kaavaprosessissa tai haja-asutusalueen tarkastelussa, 
kuten Joensuun ja Salon esimerkit tässä julkaisussa 
osoittavat. 

Tutkimuksen kohdealueilla kuntaliitosprosessia 
formuloitiin ja vietiin eteenpäin aktiivisten paikal-
lispoliitikkojen ”iskunyrkkeinä”. Kuntajohtajat puo-
lestaan toimivat politiikoista koostuneiden ryhmi-
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en asiantuntijoina ja taustavoimina. Iskunyrkkien ja 
erilaisten valmisteluryhmien toiminta ja aikaansaa-
mat sopimukset ovat vaikuttaneet prosessien myö-
häisempään onnistumiseen, myös yhdistyneen kun-
nan asukkaiden mielissä. Toisinaan asukkaat ja val-
misteluryhmien ulkopuoliset toimijat ovat kuvan-

neet liitosprosessia ja 
sen kaupankäyntiä 

märkänä rätti-
nä kasvoille. 

Tosin Sa-
lon liitty-

mispro-

sessia auttoi liitossopimukselle annettu muoto: sopi-
mustekstin väljyys esti vanhoja rasitteita kulkeutu-
masta mukaan uuteen kuntaan.

Iskunyrkkien yhteisneuvotteluissa ovat koros-
tuneet organisaatiokysymykset, liitossopimusasiat, 
henkilöstön asema ja palveluverkon kohtalo. Moni 
kysymys on konkretisoitunut liitosprosessissa vasta 
myöhemmin ja johtanut joissakin tapauksissa kylä-
politikoinniksi koettuun protektionismiin ja ”beto-
noituihin” palvelurakenteisiin. Myös sopimuskau-
den porkkanarahat ovat johtaneet rakenteisiin, joi-
ta joudutaan liitossopimuskauden jälkeen hetimiten 
rajusti muuttamaan (esimerkiksi uuden Kouvolan 
palveluverkon supistukset). Liitosten porkkanara-
hoja on saatettu käyttää ennemminkin entisten kun-
tien identiteettien säilyttämiseen kuin uuden yhtei-
sen kunnan keskeisten ongelmakohtien ratkaisemi-
seen. Näkökulma on siis ollut enemmän vanhan säi-
lyttämisessä ja ennallistamisessa (paikallisidentiteet-
ti ja asuinaluekohtainen yhteisöllisyys) kuin uuden 
yhteisen toiminnan synnyttämisessä. Kuten edellä 

Oulun esimerkki osoittaa, näkökulma liitok-
seen voisi ainakin tavoitetasolla olla stra-

tegisempi. Vanhojen kuntien tilan-
teisiin ja yhdistymisen automaat-

tisiin vaikutuksiin takertumi-
sen sijaan on syytä korostaa 

uuden kunnan kehittämis-
mahdollisuuksia ja yhdisty-
misen merkityksiä.

Toisenlainen ongelma on 
tutkimuksessa huomat-
tu maankäyttöön liittyvä 

”väärien morsianten” ongel-
ma. Kuntaliitos voi siis maan-

käytön, asumisen, liikenteen ja 
palveluiden osalta olla vaillinai-

nen – mieleisin kuntakumppani ei 
ole vastannut ”kosioon”. Kuntaliitok-

väärä kuntakumppani johtaa 
helposti siihen, että maankäytön 

painopisteet osuvat suuntiin, joita 
toiminnallisen kaupunkialueen tai 

talousalueen sisällä ei valittaisi.

tutkimuksen mukaan 
kuntaliitokseen liittyvä rakennemuutos 

on lisännyt maankäytön resursseja, 
yhtenäistänyt politiikkaa sekä 

purkanut läpinäkymättömiksi koettuja 
maankäyttöpoliittisia klikkejä

 ja käytäntöjä.



seen päätyvät silloin kunnat, jotka eivät vastaa pa-
rasta mahdollista kokoonpanoa MAL- ja palvelu-
verkkonäkökulmasta. Väärä kuntakumppani johtaa 
helposti siihen, että maankäytön painopisteet osu-
vat suuntiin, joita toiminnallisen kaupunkialueen tai 
talousalueen sisällä ei valittaisi. Tältä osin kunnat ja 
kaupungit ovat siis rajojensa näköisiä. 

Erityisen selvästi tämä näkyy Joensuun seudul-
la, jossa uusi Joensuun kaupunki maaseutualueineen 
levittäytyy viuhkamaisesti tiiviin keskustan taakse, 
kun puolestaan ”kosiosta” kieltäytyneet morsiamet 
(Liperi ja Kontiolahti) ovat aivan ydin-Joensuun tii-
viin yhdyskuntarakenteen kupeessa. Samoja piirtei-
tä löytyy myös Kouvolasta ja Oulun tulevasta kunta-
liitoksesta; kaikki kiinteän toiminnallisen kaupunki-
seudun kunnat eivät ole suostuneet mukaan kunta-
liitokseen ja liitos on tältä osin jäänyt vaillinaiseksi. 
Sen sijaan Salon kuntaliitos toteutui Salon talousalu-
eella hyvin ja varmisti toiminnallisen Salon kaupun-
gin muodostumisen. 

Joissakin tapauksissa yleiskaavaprosessi uudessa 
yhdistyneessä kunnassa on palauttanut maankäyttö-
teemat yhdistymisprosessiin. Kuntaliitos on avannut 
toimijoiden ja asukkaiden silmiä kuntakokonaisuu-
den haasteisiin: kuntaliitoksen myötä on lähestytty 
todenmukaisempaa maailmaa. Entisten maaseutu-
kuntien asukkaat ja toimijat ymmärtävät ydinkes-
kustan kehittämisen haasteita ja pyrkimyksiä. Kes-
kuskaupungin toimijat ovat puolestaan heränneet 
huomaamaan, että kunnan toimijoina on aivan uu-
sia vaikuttajaryhmiä, jotka tulisi huomioida (esimer-
kiksi Oulussa poronhoito), ja että maantieteellinen 
laajennus ei johda pelkästään auvoiseen olotilaan.  

Johtopäätökset
Kuntarajan muutos ei siis takaa hyvää maankäyt-
töä ja kaupunkisuunnittelua, mutta tutkimuksen va-
lossa rajojen liudentaminen helpottaa sitä huomat-
tavasti. Kuntaliitoksen myötä yhdyskuntarakenteen 

suunnittelu yksinkertaistuu prosessimielessä. Tulok-
sia ei siitä huolimatta välttämättä ole odotettavissa 
sen paremmin kuin ennenkään uuden kunnan sisäl-
lä mahdollisesti vallitsevien vanhojen rakenteiden 
ja sisäisen opposition sekä kaupungeille aivan uu-
sia toiveita ja odotuksia esittävien vaikuttajaryhmi-
en vuoksi. Säästötkin näkyvät vasta jonkin ajan ku-
luttua, useimmiten kustannukset nousevat kuntalii-
toksen aluksi. 

”Väärien morsianten” kuntaliitoskaupungeissa uu-
den hajanaisen ja maaseutuvaltaisen rakenteen kans-
sa koetetaan vain pärjätä. Tältäkin osin vaihtelevat 
tilanteet seuduilla tuottavat vaihtelevia ratkaisuja: 
joskus toiminnallisesti kokonaisia kaupunkeja, jos-
kus aukkoistuneita kuntarakenteita. Jos uusi kunta-
rakennekierros ei tuo ratkaisua, liitoskaupungit lä-
hinnä pyrkivät sopeutumaan tilanteeseen ja järjestä-
mään maankäytön suunnittelun ja palvelut parhaal-
la mahdollisella tavalla ja niillä resursseilla mitä löy-
dettävissä on.

Tutkimuksen huomioita voi silti hyvin hyödyn-
tää sekä vielä kesken olevissa liitosprosesseissa että 
tulevissa kuntaliitoskäsittelyissä.•

l Kuntauudistus prosessina. Institutionaalinen 
johtajuus kuntamuutoksessa. Valtiovarainministeriön 
julkaisuja 23/2012. Valtiovarainministeriö, Kunta- ja 
aluehallinto-osasto. Juvenes Print, Tampereen Yliopis-
topaino Oy 2012. 116 s. Julkaisu on saatavissa myös 
pdf-muodossa osoitteesta www.vm.fi/julkaisut.
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Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa val-
mistunut selvitys on erittäin mielenkiintoinen ava-
tessaan syvällisemmin kuntaliitosprosessien dyna-
miikkaa liitospohdintoihin johtavista syistä aina lii-
tosprosessin luonteen synnyttämiin vaikutuksiin pit-
källe tulevaisuuteen. 

Kaupunkiseudut ovat monella tapaa toiminnal-
lisia kokonaisuuksia. Asukkaat ja elinkeinoelämän 
toimijat näkevät kaupunkiseudun yhteisenä työssä-
käynti- ja asuntomarkkina-alueena, jonka tar joamia 
mahdollisuuksia ja palveluita – yhä enenevässä mää-
rin myös julkisia palveluita – käytetään hyödyk-
si kuntarajoista huolimatta. Tämän kokonaisuuden 
toiminnan sujumisen kannalta olennaiset yhdys-
kuntarakenteen, maankäytön, asumisen ja liiken-
teen suunnittelun haasteet ovat myös yhteisiä. Kun 
haasteet ovat yhteisiä, on tärkeää, että niihin vastaa-
vaa suunnittelua ja päätöksentekoa tehdään yhtei-
sesti, koko toiminnallisen kokonaisuuden kattavasti. 
Suomessa kunnalla on suuri valta päättää maankäy-
tön suunnittelusta omalla alueellaan, ja maankäy-
tön suunnittelu on tärkeimpiä kunnalliseen itsehal-
lintoon kuuluvia tehtäviä. Sikäli olisi luontevaa, että 
kaupunkiseudun yhtenäinen toiminnallinen koko-
naisuus muodostuisi yhdestä kunnasta. 

Kaupunkiseuduillamme on tapahtunut kuntalii-
toksia, mutta monilla seuduilla tämä on ollut seudun 

keskeisten kuntien osalta vain osittaista. Kuntien vä-
linen seudun sisäinen osaoptimointiasetelma on säi-
lynyt, ja on syntynyt Tampereen yliopiston valmistu-
neessa selvityksessä esille nostettuja ns. väärien mor-
sianten ongelmia, mikä on saattanut johtaa kaupun-
kiseudun kasvun ohjautumiseen seudullisen yhdys-
kuntarakenteen kannalta outoihin kehityssuuntiin. 

itse näen, että keskeisessä asemassa on seudullisen 
ajattelun kehittyminen: miten seudullista näkemisen 
tapaa voitaisiin tukea. Tähän liittyy myös kysymys 
seudun sisäisen, kuntien välisen kilpailun hyödylli-
syydestä ja haitallisuudesta. Kilpailu voi olla hyödyl-
listäkin, jos ensin pystytään hahmottamaan seudun 
kokonaisedun näkökulmasta sellaiset pelisäännöt, 
jotka estävät haitallisen osaoptimoinnin ja ohjaavat 
kilpailemaan laadulla. Maankäyttöön liittyvät asiat 
voivat toimia kuntarakenteeseen liittyvien muutos-
ten siemenenä, kuten Tampereen yliopiston selvityk-
sessä tuotiin esille. 

nostaisin tässä esille kaksi  asiaa: tiedon roolin ja yh-
teiset kokemukset. Nämä nousivat vahvasti esille 
myös ympäristöministe riön viime vuonna valmistu-
neessa maankäytön strategisen ohjaamisen kehittä-
misprojektissa (STRASI kts. lähteet). Yhteisen, ko-
ko seudun kattavan tiedon tuottaminen havainnolli-

strategiset valinnat Kuntaliitosten tuKena  
                                                        l  olli maiJala, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö



sessa muodossa voi avata kokonaan uusia näkökul-
mia seudullisten ongelmien yhteiseen luonteeseen ja 
samalla tarjota avaimia niiden ratkaisemiseen. Par-
haimmillaan nämä välineet voivat tukea paitsi kun-
tien välisen myös eri hallinnonalojen välisen yhteis-
ymmärryksen lisäämistä, mikä sekin on yksi kau-
punkiseutujen tulevan kehityksen keskeisistä teki-
jöistä. Hyvä esimerkki tällaisesta välineestä on Kuo-
pion kaupungissa kehitetty liikkumisvyöhykemalli.

 Yhteinen toimintahistoria, yhteiset kokemukset 
suunnittelusta ovat monilla kaupunkiseuduilla hel-
pottaneet merkittävästi myöhemmin kuntaliitosten 
toteutumisessa. Ne ovat paitsi lisänneet edellä mai-
nittua yhteistä seudullista tietoa ja näkemystä, myös 
lisänneet tärkeää luottamusta toisiin osapuolina. Tä-
män luottamuksen synnyttäminen vaatii aikaa ja yh-
dessä tekemistä. Tässä mielessä on mielenkiintoista 
seurata ja arvioida uuden Oulun liitosprosessia, joka 
on suunnitellustikin pitkä ja monivaiheinen.

Kolmantena tärkeänä asiana voisin vielä Tampereen 
yliopiston selvityksenkin havaintojen pohjalta nos-
taa esiin eteenpäin katsomisen tärkeyden: mitä tämä 
kaupunkiseutu voisi voimat yhdistämällä ja kaikki-
en tahojen yhteistyöllä tulevaisuudessa olla. Innosta-
va, moniulotteinen ja riittävän konkreettinen visio-
työ voi olla merkittävässä roolissa tällaisen eteenpäin 
vievän yhteisen näkemyksen synnyttämisessä. 

Yksi hyvä esimerkki tällaisesta visio- ja strate-
giatyöstä on STRASI-projektissakin mainittu Ääne-
kosken strategisen yleiskaavan laadinta. Työ aloitet-
tiin, kun Äänekosken, Suolahden ja Sumiaisten kun-
nat olivat päättäneet yhdistymisestä, mutta liitosta ei 
vielä ollut toteutettu. Työllä haluttiin nimenomaan 
uudessa tilanteessa hakea voimien yhdistämisen po-
sitiivisia mahdollisuuksia. Tässä mielessä työn osana 
kartoitettiin mm. seudulla toimi vien yritysten näke-
myksiä tulevaisuudesta ja kerättiin kuntalaisten kir-
joittamia tarinoita paikka-identiteetistään. Yleiskaa-
vatyö toimi myös alustana eri hallintokuntia yhdis-

tävälle, joskus vaikeitakin ratkaisuja sisältävälle poh-
dinnalle tulevaisuuden palveluverkosta ja palvelujen 
toteuttamistavoista. Työssä myös onnistuttiin säilyt-
tämään riittävän strateginen ote, jossa ei sorruttu lii-
allisiin yksityiskohtiin. Tämän mahdollisti osaltaan 
se, että samanaikaisesti käynnistettiin alueen taaja-
mien osayleiskaavatyö, jossa yksityiskohtia voitiin 
luontevasti käsitellä.

Yksi kuntaliitosprosessiselvityksen havainnoista 
esiin nouseva kysymys on kuntaliitosten vaikutusten 
pitkän aikavälin seuranta: mitä liitosten jälkeen ta-
pahtuu yhdyskuntarakenteelle ja esimerkiksi asuk-
kaiden arjen toimivuudelle. Tällaista selvi-
tystyötä ei juurikaan ole tehty. Kau-
punkiseutujen yhdyskuntara-
kenteen kannalta merkittäviä 
liitoksia, joista on kulunut 
yhdyskuntarakenteen hi-
taan kehityksen kannal-
ta edes hieman enem-
män aikaa, ovat esi-
merkiksi Lohjan, Por-
voon ja Mikkelin liitok-
set. Näiden vaikutusten 
vertailemista nykypäi-
vään toisaalta vaikeuttaa 
se, että yhdyskuntarakenne-
asiat ovat näiden liitosten ajan-
kohtaan verrattuna varsin eri ta-
valla esillä eritoten ilmastonmuutoskes-
kustelun nousun myötä. Joka tapauksessa nykyisten 
ja kuntauudistuksen myötä mahdollisesti toteutu-
vien kaupunkiseutujen kuntaliitosten vaikutuksia 
on syytä systemaattisemmin seurata, myös pitkäl-
lä aikavälillä. Myös tähän työhön Tampereen yli-
opiston selvitys yhdessä mm. PARAS-hankkeen 
yhdyskun tarakennetta koskevan seurantatutkimuk-
sen  (YKS-ARTTU) kanssa antaa hyviä lähtöeväitä.•

yhteinen toimintahistoria, 
yhteiset kokemukset 
suunnittelusta ovat 

monilla kaupunkiseuduilla 
helpottaneet merkittävästi 
myöhemmin kuntaliitosten 

toteutumisessa.
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sanottuaKuntaliitosKoKemuKsista opittavaa  

                                                        

maankäytön rooli 
liitoksen siemenenä on tärkeä
”Voidaan sanoa, että tiivistynyt maankäytön yhteis-
työ on muuttanut alueen institutionaalista rakennet-
ta jo ennen fuusioprosessia.”

”Maankäytön rooli on jäänyt organisaation rakenta-
misen ja palveluverkkokysymysten jalkoihin.”

”Olisi hyvä pystyä konkretisoimaan tietyt maapolitii-
kan, asumisen ja yhdyskuntarakenteen kysymykset jo 
liitosprosessin aikana.”

”Yhteisten yleiskaavojen avulla voidaan ratkaista 
seudullisia ongelmia, yleiskaavat voivat myös toimia 
yhteisen maankäytön suunnittelun pontimena. Niitä 
vain on hyvin vähän tehty.”

”Yhteinen yleiskaavaprosessi kerryttää kokemusta 
ja selvityspohjaista tietoa koko alueelta ja kartoittaa 
niin mahdollisuudet kuin myös resurssit osana kun-

taliitosta, joko sitä ennen (Oulu, Joensuu) tai sen 
jälkeen.”

”Nähtiin, että seudullisen yhteistyön pol-
ku oli kuljettu loppuun. Kuntaliitoksen jäl-
keen tilanteet muuttuivat hyvin konkreet-
tisiksi.”

Seminaarissa käytiin vilkasta keskustelua kuntalii-
tosten hyödyistä ja ongelmista sekä siitä, mitkä ovat 
olleet ennakoimattomia ilmiöitä tai vielä työstettäviä 
asioita. Keskustelua on ”upotettu” jo edellä julkaisun 
lukuihin ja puheenvuoroihin, ja lisää tärkeitä huo-
mioita on nostettu näille sivuille.

Merkille pantavaa on se, että puheenvuorojen 
yhteisenä piirteenä on uuden liitoskaupungin tilan-
teen kuvaaminen pääasiassa suhteessa vanhan kes-
kuskaupungin tilanteeseen ja MAL-työhön. Toinen 
yhteinen piirre on se, että kullakin liitosseudulla on 
liitosprosessin aikana ollut käynnissä syvä ja osittain 
ennakoimaton rakennemuutos. Rakennemuutos 
konkretisoituu esimerkiksi liitossopimusten palvelu-
verkkosopimuksina tai joukkoliikenteen järjestämi-
sen haasteina. Kuntaliitoksissa kustannukset aluksi 
yleisesti nousevat, ja mahdolliset säästöt ovat odo-
tettavissa vasta myöhemmin.
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”maankäytön rooli on 
jäänyt organisaation 

rakentamisen ja 
palveluverkkokysymysten 

jalkoihin.”



lukitaanko asioita 
liitossopimuksissa? 
”Liitosprosessin muoto on erittäin tärkeä koko pro-
sessin onnistumisen kannalta.”

”Salossa liitossopimuksessa ja prosessissa ei tarkasti 
linjattu maankäyttöä, vaikka maankäytön kysymyk-
set olivat tärkeitä pontimia kuntaliitokselle. Liitoksen 
jälkeen päästiin MAL-työ aloittamaan puhtaammal-
ta pöydältä ja keskittymään Salon maankäytön kes-
keisiin kysymyksiin.”

”Palveluverkon naulaaminen liitossopimuksessa mer-
kitsee paljon myös maankäytön suunnittelulle ja raa-
mittaa uuden kunnan maankäytön suunnittelua pit-
käksi aikaa.”

”Enemmän pitäisi huomioida prosessin kuluessa si-
tä, etteivät vanhat käytännöt jää uuden rakenteen si-
sään ja muodosta uutta toimintaa haittaavia klikke-
jä. Vanhojen rakenteiden tulisi vähitellen sulautua 
uuteen rakenteeseen ja uusien instituutioiden muo-
dostumiseen.”

”Näkyvätkö segregaatio ja sosiaalisen eheyden tar-
peet kuntaliitoksissa ja liitossopimuksissa muuallakin  
kuin pääkaupunkiseudulla?”

Kuntaliitoksia tehdään 
vaihtelevissa tilanteissa 
”Monimuotoisuus alueilla on hyväksi. Liitosprosessit 
pohjautuvat voimakkaasti alueen olosuhteisiin, joi-
hin ei juuri voi vaikuttaa ulkopuolelta.”

”Yksiselitteisiä ja yhden kaavan mukaan eteneviä 
onnistumisen mekanismeja ei ole, paikallisissa toteu-
tusmalleissa ja myös valtion vastaantulossa on pai-
kallisia eroja.”

”Kuntaliitoksissa tarvitaan valtion ja kuntien kump-
panuutta eikä vastakkainasettelua.” 

liitoksen prosessi on identiteetin 
näkökulmasta olennainen
”Prosessissa on tärkeää antaa aikaa myös identiteet-
tien uudelleen rakentumiselle eli ”silmäkulmien pyyh-
kimisvaiheelle”, kun vanhat rakenteet ja alueidenti-
teetit hyvästellään ja rakennetaan uusia.”

”Kuntaliitosprosessin onnistumisen kannalta keskeis-
tä on keskustelujen kautta syntyvä luottamus sekä 
identiteetin huomioiminen osana liitosprosessia.”
 

”Kuntaliitoksissa tarvitaan 
valtion ja kuntien 

kumppanuutta eikä 
vastakkainasettelua.”



Ku
nT

AL
ii

TO
SK

OK
eM

uK
Si

A 
• 

Ke
SK

uS
Te

Lu
A

42

”Jos keskitytään vahvistamaan vanhan kuntaraken-
teen identiteettiä uuden luomisen ja uusien avauk-
sien kustannuksella, toiminnalliset ja kalliit ongelmat 
siirtyvät vain uuteen kuntaan.”

”Suurkunnan puitteissa asukasosallistumisen suhteen 
ei onnistuttu kovin hyvin. Kontakti ”uusiin” kuntalai-
siin on jäänyt ohueksi.”

”väärien morsianten” ongelma on todellinen
”Osaliitokset aiheuttavat toiminnallisen seudun tai 
alueen leikkaantumisen. Ongelman ratkaisukeino-
na kuntaliitosten lisäksi ovat MAL-aiesopimukset ja 
kaupunkisopimukset silloin kun pääpaino on MALP-
teemoissa.”

” ”Oikeakin morsian” on silti pinteessä, jos kuntaliitos 
tulee yllättäen, pakkoliitoksen myötä. ”Morsianten” 
tulisi siksi keskustella keskenään ja ennakoida tule-
vaisuuttaan ennen valtion toimia.”

”Jos kaupunkipolitiikassa painotetaan 
seutu-ulottuvuutta, on se askel 

taaksepäin, kun nyt pitäisi tukea 
kaupunkien kasvun edellytyksiä. 

yleisesti tarvitaan kuntauudistusta 
tukevaa kaupunkipolitiikkaa.”

”Kuntaliitosten myötä keskuskaupunkien kaupun-
kimaisuus on vähentynyt maaseutualueiden myö-
tä. Onko se keskuskaupungin näkökulmasta nimen-
omaan hankala asia vai asia, jonka kanssa pärjä-
tään?”

tutkimuksella 
koko kuntaliitosselvitysprosessi haltuun
”Vaikutusten arvioinnin osana täytyisi kiinnittää 
enemmänkin huomiota prosessien arviointiin. Kun-
tien omaehtoiset ja ympäröivään kontekstiin pureu-
tuvat selvitysprosessit ovat tarpeen.”

”Tarvitaan lisää tutkimustietoa siitä, mitä tukea 
kunnat kaipaavat, esimerkiksi yhdistymisavustuksia.” 

”Jatkossa MAL-asioiden seurantaan tulisi kiinnit-
tää huomiota – mitä seurataan ja miten muutosta il-
maistaan. Seurantakykyistä mittaristoa tulisi vielä 
kehittää.”

miten keskisuurten kaupunkiseutujen 
mal- työtä tuetaan jatkossa?
”MAL-aiesopimukset tulisi ulottaa suurilta kaupun-
kiseuduilta myös keskikokoisille kaupunkiseuduille, 
liikkeenjärjestelmän kehittämisen haasteet ovat niis-
sä yhtä ajankohtaisia kuin suurillakin seuduilla.”

”Liikennejärjestelmäsuunnittelussa puolestaan tuli-
si saada VR mukaan yhteisiin alueellisiin lippujärjes-
telmiin.”

”Jos kaupunkipolitiikassa painotetaan seutu-ulottu-
vuutta, on se askel taaksepäin, kun nyt pitäisi tukea 
kaupunkien kasvun edellytyksiä. Yleisesti tarvitaan 
kuntauudistusta tukevaa kaupunkipolitiikkaa.”
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