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KEHITYSKÄYTÄVÄT YLEENSÄ



Mikä on
kehittämisvyöhyke?

§ Erilaiset kulkureitit ohjanneet
jossain määrin aina ihmisten
välistä vuorovaikutusta

§ Ajankohtainen
aluekehittämisen ja -
suunnittelun väline Suomessa

§ Pyritään ohjaamaan
aluerakenteen ja
liikennejärjestelmän kehitystä
taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ympäristöllisesti
kestävämpään suuntaan
§ Elinkeinotoimijoiden tiiviimpi

verkostoituminen
§ Vahvistuneet liikenneyhteydet
§ Aluerakenteen ekotehokkuus
§ Kaupunki-maaseutu

vuorovaikutus

Ympäristöministeriö 2006: Kilpailukykyä,
hyvinvointia ja ekotehokkuutta. Suomen
aluerakenteen ja alueidenkäytön kehityskuva



Alueiden välisen yhteistyön muotoja
Useita maantieteellisiä
”muotoja”

Kehittämisvyöhyke: Alueellisen
kehittämisen viitekehys, missä
toimijat tekevät yhteistyötä
jonkin fyysisen rungon varrella
(yleensä tie tai rautatie)

Ø Fyysinen yhteys ja
vyöhykkeen resurssit
erottavat vyöhykkeet
temaattisista verkostoista

Ø Yhteistyön intensiteetin
oletetaan kasvavan
siirryttäessä temaattisista
verkostoista kohti
maantieteelliseen
läheisyyteen ja yhteyteen
perustuvia
yhteistyömuotoja



Taustaa: eurooppalainen
aluesuunnittelu

Normatiivista visiointia taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti
kestävämmästä aluerakenteesta

– Monikeskuksinen kehittäminen,
territoriaalinen koheesio

Ylipäätään tavoitteena
kokonaisvaltainen kehittäminen

”Soft spaces and fuzzy boundaries”:
relationaalinen tilakäsitys ja verkostot
aluesuunnittelun teoreettisena taustana

Kritiikki: liian abstraktilla tasolla esitetyt
aluerakenteen visiot vaikeita toteuttaa
käytännössä

Kuvat: Faludi 2002: European Spatial Planning



Pohjois-Euroopan liikennekäytävät, Maakuntien
liitot: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa,
Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Pirkanmaa,
Häme (2008)



Vyöhykemäinen aluerakenne:
1. Jakobson 1992,

2. Ympäristöministeriön kehityskuva 1995,
3. Ympäristöministeriön kehityskuva 2006



Vyöhykkeet esimerkkinä ”pehmeistä”
suunnittelutiloista

• Tavoitteena toimijoiden verkottuminen yli rajojen

• ”Pehmeä” tila: verkostomainen tila, mikä toimii hallinnollisten
alueiden rinnalla, ja osittain niistä riippumatta

• Samaan aikaan vyöhykkeet toimivat kuitenkin fyysisessä
todellisuudessa rakentuen olemassa olevan liikenneinfrastruktuurin
varaan ja sidoksissa hallinnollisiin rajoihin ja alueisiin

Ø Vyöhykkeille asetetut kokonaisvaltaiset tavoitteet edellyttävät
erityyppistä tilallista ymmärrystä ja kartallista esittämistä

• Heijastavat eurooppalaisen aluesuunnittelun tavoitteita
kokonaisvaltaisesta suunnittelusta missä tavoitellaan samanaikaisesti
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää kehitystä



Havaintoja tutkimuksesta:
Vyöhyke-hanke 2007

• Hyvin erilaisia vyöhykkeitä,
vaikeuttaa tavoitteiden asettamista
ja tulosten arviointia

• Kehittämisvyöhykkeet ovat
Suomessa vielä enemmän visioita
ja tasapainoa tuovan kasvun
toiveita kuin todellisuutta
– lähinnä toimijoiden

yhteistyöverkostoja

• Haasteita:
– vyöhykkeiden fyysisen rakenteen

hajanaisuus
– Julkissektori-vetoisia
– resurssien vähäisyys
– heikko sitoutuminen

Tekijät:
Jauhiainen J,
Harvio S,
Luukkonen J &
Moilanen H



Vyöhykeprojektit keskittyneet lähinnä
toimijoiden verkottumiseen

• Toimijoina pääasiassa julkisen sektorin toimijat ja yritykset

• Tavoitteena mm. yritysten kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen ja
vyöhykkeiden näkyvyyden kasvattaminen

• Maankäytön ohjaamiseen liittyvät mahdollisuudet jääneet vähemmälle
huomiolle

• Vyöhykkeet verkostomaisena tilana ”helpompi” toteuttaa, palvelevat
aluekehittämisen lyhyen aikavälin tavoitteita

• Vyöhykkeet ekotehokkuuden edistäjänä ja aluerakenteen/maankäytön
ohjaajana vaativat huomattavasti vahvempaa sitoutumista pitkän aikavälin
tavoitteisiin

• Liikenneinfrastruktuurin kehittäminen irrallaan hallinnollisten vyöhykkeiden
kehittämisestä



Suunnitelmat ja rakenteet ristiriidassa?
• Suunnittelujärjestelmän tuomat haasteet yhteiselle maankäytön

suunnittelulle ja rahoituksen hyödyntämiselle

Ø Nykyinen suunnittelujärjestelmä ja aluehallinnolliset rakenteet
ovat osittain ristiriidassa uusien aluerakenteen ohjaamiseen
tähtäävien ”pehmeiden” suunnittelutilojen kanssa, joilla ei ole
riittävää ohjausvaikutusta maankäytön tehostamiseen

Ø Kokonaisuudessaan vyöhykkeille asetettujen vaativien
tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi että vyöhykkeet
nähtäisiin enemmän strategisina viitekehyksinä
aluekehittämisen ja -suunnittelun kokonaisvaltaiseen
hallintaan

Ø Tarve uusille tavoille ajatella ja jäsentää aluekehittämisen
hallintaa yli perinteisten hallinnollisten rajojen



Kysymyksiä jatkotyöskentelyyn
• Julkissektori-vetoisuus hyvä alku, miten saadaan laajemmin toimijat

mukaan?
– Miten eri intressiryhmät kuten asukkaat saataisiin mukaan ja miksi heidät

pitäisi saada?
– Sekä kaupunkien että maaseutualueiden toimijat mukaan
– Palveluiden järjestämiseen liittyvät toimijat?
– Ekotehokkuus vyöhykkeillä, mitä se voisi tarkoittaa?

• Miten vyöhykkeillä edistetään konkreettisesti taloudellisesti, sosiaalisesti
ja ympäristöllisesti kestävää aluerakennetta?
– Kansallisten alueidenkäyttötavoitteiden ohjausvaikutuksen heikkeneminen

lähestyttäessä paikallista tasoa, painotus taloudellisessa kestävyydessä
Ø Vyöhykkeet käynnistäneet tärkeää keskustelua alueiden välisen

verkottumisen merkityksestä - miten edetään seuraavalle tasolle?

Ø Onko alueilla tahtotilaa nostaa vyöhykkeet ohjaamaan suunnittelua
kokonaisvaltaisemmin yli sektori- ja hallinnollisten rajojen?
– Mikä on tahtotila kansallisesti? Miten esim. tuleva aluerakenteen kehityskuva

linjaa vyöhykkeiden tulevaisuutta?



HAVAINTOJA LIITTYEN E18-KÄYTÄVÄÄN/
POHJOISEEN KASVUKÄYTÄVÄÄN



Merkittävä
potentiaali
Valtioneuvoston linjaus:
”Käynnistetään useamman
maan yhteinen kasvukäytävä-
hanke (Oslo–Tukholma–
Turku–Helsinki–Pietari).
Tavoitteena on julkisen
sektorin ja elinkeinoelämän
uudenlaisella yhteistyöllä
luoda nykyistä tehokkaammin
mahdollisuuksia käytävän
alueen kasvua ja kehitystä
tukeville palveluille ja
liiketoiminnalle.”
(Liikennepoliittinen selonteko)

Lisääntynyt liikkuvuus,
liiketoimintamahdollisuudet,
yhteistyön tehostuminen,
Euroopan ja Venäjän väliset
yhteydet, jne.



Voutilainen: Käyttäjänäkökulmaa on
hyvä kuunnella



E18 yhä vahvemmin aluerakenteen
ytimessä tulevaisuudessa
Kuitenkin: vyöhykkeen varrella hyvin
erilaisia alueita

Ø Kaupunkien pistemäinen yhteistyö ei
riitä

Ø Tarvitaan laaja-alaisempaa yhteistyötä
yli perinteisten hallinto-, sektori- ja
aluerajojen realisoimaan vyöhykkeisiin
liittyvät mahdollisuudet

• Esim. metropolialueen vahvistuminen ja
laajentuminen

Ø haluttujen veronmaksajien, osaavan
työvoiman ja investointien keskittyminen

Ø sujuvat ja älykkäät liikenneyhteydet
korostuvat

Ø Kasvukäytävillä tarjolla monipuoliset
työmarkkinat, nopeat liikenneyhteydet

Ø Proaktiivisella toiminnalla
mahdollisuus luoda toimivia
kokonaisuuksia ja houkuttelevia
asumisen ja yrittämisen ympäristöjä

Ø MITÄ FYYSINEN YHTEYS
MAHDOLLISTAA?



LOPUKSI

• Painotus kasvussa ja investoinneissa ja vyöhykkeiden
taloudellisessa potentiaalissa
– Kuitenkin: alueiden houkuttelevuus, elinvoimaisuus ja

kilpailukykyisyys pitkällä tähtäimellä läheisesti sidoksissa
yhdyskuntarakenteen toimivuuteen ja ekotehokkuuteen

Ø Houkutteleva elinympäristö tärkeä kilpailutekijä
Ø KOKONAISVALTAINEN SUUNNITTELU JA ALUEEN

TARKASTELEMINEN TOIMINNALLISENA KOKONAISUUTENA YLI
PERINTEISTEN HALLINNOLLISTEN RAJOJEN

ØE-18 käytävän potentiaali aluerakenteen ohjaamisen
näkökulmasta



Tutkimuksia ja katsauksia vyöhykkeistä
§ Kalliomäki H 2013. Vyöhykkeet visioissa ja käytännöissä: näkökulmia suomalaisiin

kehittämisvyöhykkeisiin. Turun kaupungin tutkimuskatsauksia 5/2013.
§ Kalliomäki H 2013. Vyöhykkeistä vipuvoimaa alueiden kasvuun. Turun Sanomat

3.4.2013.
§ Kalliomäki H 2012. Towards comprehensive spatial development in Europe: A

critical view from Finland. Planning Theory and Practice 13: 4, 569−589.
§ Luukkonen J & Moilanen H 2012. Territoriality in the strategies and practices of

the territorial cohesion policy of the European Union: territorial challenges in
implementing “soft planning”. European Planning Studies 20: 3, 481−500.

§ Moilanen H 2012. Regional development zones in spatial development in Finland.
Governing spatial development through new territorial frames. Annales
Universitatis Turkuensis AII 269. Academic dissertation, Department of
Geography and Geology, Geography division.

§ Jauhiainen JS & Moilanen H 2011. Towards fluid territories in European spatial
development: regional development zones in Finland. Environment and Planning
C: Government and policy 29, 728−744.

§ Jauhiainen JS, Harvio S, Luukkonen J & Moilanen H 2007. Regional development
zones: tools for competitive territorial cohesion in Finland? Fennia 185: 1, 31–47.

§ Jauhiainen JS, Harvio S, Luukkonen J & Moilanen H 2007. Kehittämisvyöhykkeet
aluekehittämisessä. Sisäasiainministeriön julkaisuja 22/2007. The Ministry of the
Interior, Helsinki.



Kiitos!

Yhteystiedot:

Helka Kalliomäki
Maantieteen ja geologian laitos,

Turun yliopisto
helka.kalliomaki@utu.fi

Puh. 044-3023408


