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KaupunKiseutujen KasvuKivut ii

Esipuhe

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta eli Paras-hanketta ohjaava puitelaki, laki kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) tuli voimaan helmikuussa 2007. Valtioneu-
vosto antoi selonteon kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta marraskuussa 2009 (VNS 
9/2009 vp). Puitelain muodollinen voimassaoloaika päättyy vuoden 2012 lopussa.

Puitelain tarkoituksena on ollut luoda edellytykset kunta- ja palvelurakenneuu-
distukselle. Paras-uudistuksen tarkoituksena on lain (1§) mukaan ollut kunnallisen 
kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen 
tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä 
sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa siten, että kuntien vastuulla ole-
vien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva 
rakenteellinen ja taloudellinen perusta. Puitelain mukaan tarkoituksena on myös pa-
rantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien 
järjestämien palveluiden ohjauksen kehittämiselle.

Paras-uudistuksen toteuttamisen keinoja ovat puitelain (4§) mukaan olleet a) 
kuntaliitokset kuntarakenteen vahvistamiseksi, b) kuntien yhteistoiminnan lisääminen 
palvelurakenteiden vahvistamiseksi sekä c) toiminnan tuottavuuden parantaminen 
tehostamalla kuntien toimintaa palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa kuin myös 
vahvistamalla kaupunkiseutujen toimintaedellytyksiä.

Paras-uudistuksen käynnistysvaiheessa oli selvää, että uudistuksesta ja etenemisestä 
tarvitaan seuranta- ja arviointitutkimusta.  Kuntaliiton aloitteesta ja koordinoimana 
käynnistettiin vuonna 2007 Paras-hanketta arvioiva laaja-alainen, viisivuotinen tutki-
musohjelma, Paras-arviointitutkimusohjelma (ARTTU). Ohjelman varsinainen tutki-
mus- ja rahoituskausi on käsittänyt vuodet 2008–2012. Tutkimusohjelma valmisteltiin 
ja käynnistettiin yhteistyössä seitsemän ministeriön (LVM, MMM, OKM, STM, TEM, 
VM, YM), Kevan, seitsemän eri tutkimustahon (Aalto-, Helsingin, Itä-Suomen, Jyväs-
kylän, Lapin ja Tampereen yliopistojen sekä Åbo Akademin) sekä tutkimusohjelmaan 
valittujen 40 tutkimuskunnan kanssa. Tutkimusohjelman rahoituksesta on vastannut 
Kuntaliitto yhdessä em. yhteistyökumppanien kanssa.

ARTTU-ohjelmaan ovat sisältyneet seuraavat tutkimuskokonaisuudet: sosiaali- ja 
terveyspalvelut (Itä-Suomen yliopisto), koulutuspalvelut (Jyväskylän yliopisto), hen-
kilöstö (Tampereen yliopisto), demokratia ja johtaminen (Åbo Akademi ja Suomen 
Kuntaliitto), talous (Tampereen yliopisto ja Helsingin kaupungin tietokeskus) sekä 
yhdyskuntarakenteen toimivuus kaupunkiseuduilla (Aalto-yliopisto). Tutkimus-
ohjelmakokonaisuuteen kuuluvat lisäksi erillisrahoituksella toteutetut tutkimukset 
uudistuksen kielellisistä vaikutuksista (Helsingin yliopisto, Svenska social- och kom-
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munalhögskolan), uudistuksen tasa-arvovaikutuksista (Åbo Akademi) sekä uudistuksen 
toimeenpanosta (Lapin yliopisto 2007–2009).

Tutkimusohjelman käytännön toteutuksesta ovat vastanneet eri tutkijatahot yh-
dessä yhteisen ohjelman ohjausryhmän ja projektiryhmän kanssa. Kukin tutkijataho 
on vastannut omasta moduulikokonaisuudestaan. Kaupunkiseutujen kasvukivut II on 
Aalto-yliopiston vastuulla olevan, yhdyskuntarakenteen toimivuutta kaupunkiseuduilla 
selvittävän tutkimusmodulin loppuraportti. 

ARTTU-ohjelman tarkoituksena on ollut paitsi välittää tutkimustietoa myös 
ylläpitää ja vahvistaa vuoropuhelua tutkijoiden ja käytännön, erityisesti poliittisten 
päätöksentekijöiden kanssa niin kunnissa kuin myös yleisemmällä tasolla. ARTTU-
tutkimusohjelman puitteissa on tuotettu ja tuotetaan kaikkiaan lähes 30 tutkimus-
raporttia. Raporttikokonaisuus koostuu modulikohtaisesti toteutetuista, kuntien 
lähtökohtatilannetta selvittävistä raporteista, väliraporteista sekä loppuraporteista. 
Näiden lisäksi julkaisusarjaan sisältyy eri tutkimusmodulien päätuloksia kokoavat nk. 
kokoomaraportit.

***
Paras-uudistus on laaja-alainen uudistus, niin myös ARTTU-tutkimusohjelma. Alun 
perin ajatuksena oli selvittää Paras-hankkeen vaikutuksia kunta- ja palvelurakenteen ke-
hittämisessä. Keskusteluissa kuitenkin pian havaittiin, ettei ARTTU-tutkimusohjelman 
puitteissa ei ole tarvetta eikä mahdollisuuttakaan pitäytyä tarkasti Paras-uudistuksen 
perusteella tapahtuneissa muutoksissa. Näin siksi, koska samanaikaisesti tapahtuu 
monenlaisia kuntien ja palvelurakenteiden uudistamiseen liittyviä asioita. ARTTU-
ohjelman yleinen kysymyksenasettelu tiivistettiin siten seuraavaan neljään kysymykseen: 
1) Millaisia päätöksiä ja toimenpiteitä kunnat ovat tehneet Paras-hankkeen aikana tai 
mitä kunnissa on tapahtunut? 2) Millaisia vaikutuksia kuntien toimenpiteillä ja ta-
pahtumilla on eri tutkimusmodulien näkökulmista? 3) Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet 
Paras-uudistuksen erilaiseen etenemiseen eri kunnissa? ja 4) Miten valtionohjaus on 
tukenut Paras-uudistuksen toimeenpanoa kunnissa?

***
Kuntauudistus jatkuu hallituksen vaihtumisesta huolimatta. Kesällä 2011 aloittanut 
pääministeri Jyrki Kataisen hallitus toteuttaa hallitusohjelmansa (22.6.2011, luku 
10) mukaan ”koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin 
peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne.” 

Paras-uudistuksen aikana on opittu joukko asioita. Tutkijat toivovat, että ARTTU-
tutkimusohjelma voisi ko. uudistuksesta tekemien havaintojen myötä osaltaan edistää 
tietoon perustuvaa kunta- ja palvelurakenteen uudistamista.

Helsingissä 3.12.2012

Marianne Pekola-Sjöblom & Pentti Meklin  
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KaupunKiseutujen KasvuKivut ii

Tiivistelmä

Jonne Hytönen, Raine Mäntysalo, Ilona Akkila, Vesa Kanninen & Petteri Niemi (toim.) 
(2012): Kaupunkiseutujen kasvukivut II. Päätelmiä maankäytön suunnitteluyhteistyön 
kehityksestä viidellä kaupunkiseudulla. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 22. 
Acta nro 241. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.  

Kaupunkiseutujen kasvukivut II käsittelee maankäytön suunnitteluyhteistyön ja 
yhdyskuntarakenteiden kehitystä Paras-hankkeen aikana viidellä kaupunkiseudulla: 
Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Turku ja Vaasa. Paras-hankkeen vaikutuksia kaupunkiseutu-
kuntien maankäyttöpolitiikkoihin tarkastellaan pitkällä aikavälillä, suhteessa seutujen 
aiempaan kehitykseen. Tutkimus tukeutuu haastattelu-, yhdyskuntarakenne- ja suun-
nitteludokumenttianalyysien varaan. Myös kyselytuloksia hyödynnetään. Tarkastelussa 
ovat keskuskaupunkien ja niiden kehyskuntien erilaiset jännitteet. Nämä liittyvät mm. 
keskinäiseen verokilpailuun, eroihin poliittisissa rationaliteeteissa ja perinteissä, ideolo-
gisiin eroihin, suunnitteluresurssien epätasaiseen jakautumiseen ja luottamusvajeeseen. 
Maankäytön jännitteiden ilmenemistä tarkastellaan erityisesti liittyen yhdyskuntara-
kenteiden hajautumiskehitykseen ja kaupan suuryksiköihin. Huomioita tehdään myös 
maankäytön suunnittelun ja elinkeinopolitiikan keskinäisistä yhteyksistä seuduilla. 
Lisäksi tarkastellaan yleisen edun käsitteen eri tulkintoja.

Raportissa tehdään päätelmiä kaupunkiseutujen strategisen suunnitteluyhteistyön 
edellytyksistä, samalla kun kuntauudistusprosessi on etenemässä uuteen, Paras-hank-
keen jälkeiseen vaiheeseen. Keskeinen päätelmä on, että kuntakeskeinen perusasetelma 
ei ole kaupunkiseuduilla hävinnyt, joskin elinkeinoyhteistyö, rakennemallit ja muut 
vastaavat yhteistyön työkalut ovat voineet avata uusia näkökulmia seudullisuuteen. 
Selkeän seudulliseen strategisuuteen ei useimmilla kaupunkiseuduilla kuitenkaan ole 
päästy.

Olennainen havainto on, että toiminnallisilla kriteereillä (esimerkiksi työssä-
käyntialue-kriteerillä) määritellyille kaupunkiseuduille mahtuu kaupunki–maaseutu-
jatkumon erilaisia alueita, ja siten myös erilaisia joustavan sääntelyn tarpeita – oli seudun 
kuntarakenne millainen hyvänsä. Liian yksinkertaistavia pelkistyksiä kaupunkiseutujen 
yhdyskuntajärjestelmistä on syytä välttää.

Maantieteellisen kuntarakenteen vaikutus kuntien väliseen kilpailuasetelmaan 
vaihtelee tutkituilla kaupunkiseuduilla. Verokilpailu ei aina ole tietoista; joissain tapa-
uksissa myös fragmentoitunut kuntarakenne voi johtaa kilpailuasetelman kiristymiseen 
kuntien välillä, maankäyttöpolitiikkojen ominaispiirteistä riippumatta. Kilpailuasetel-
man negatiiviset vaikutukset voivat kuitenkin olla tosia, vaikka kuntien osaoptimointi 
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olisi ”tahatonta”. Toisaalta kuntaliitokset eivät automaattisesti johda eheytyneeseen yh-
dyskuntarakenteeseen kaupunkiseuduilla. Kyse on paljolti siitä, millaisia toiminnallisia 
kokonaisuuksia kuntarajat sulkevat sisäänsä. Erilaiset maankäyttöpolitiikat ja niihin 
liittyvät toimintakulttuurit eivät myöskään automaattisesti sovitu yhteen kuntien välisiä 
rajoja poistamalla. Rajojen poisto luo vain edellytyksiä selkeän ja seudun asukkaita 
yhdenvertaisesti kohtelevan maankäyttöpolitiikan rakentamiselle. 

Kuntarakennekeskustelu peittää alleen monta palvelujen ja maankäytön suun-
nitteluun liittyvää sisällöllistä kysymystä, joihin ei voida antaa tieteellisin menetelmin 
yksiselitteisiä, oikeita vastauksia. ”Oikeat” vastaukset riippuvat osaltaan siitä, millaisia 
poliittisia, arvoihin liittyviä painotuksia maankäytön ohjauksen suhteen halutaan teh-
dä. Kuitenkin, jos mainittujen sisällöllisten kysymysten taustalla olevien poliittisten 
konfliktien olemassaolo tunnistetaan ja tunnustetaan, voidaan myös eri ratkaisuvaihto-
ehtoja punnita avoimesti − kuntarakennekeskustelun pohjaksi. Saman pöydän ääressä 
käytävän dialogin merkitys korostuu. Kaupunkiseudun kuntien tulisi yhdessä pohtia 
esimerkiksi sitä, millainen asuinrakentaminen tukee parhaiten yhteisesti asetettavia 
tavoitteita. Maankäyttöön liittyvien pelisääntöjen tulisi olla seudulla yhtenäiset. Niitä 
ei tulisi soveltaa kuntarajoista riippuen, vaan toiminnallisin kriteerein, eli sen mukaan, 
ollaanko ”maalla vai kaupungissa”. Myös kauppa ja kaupan kiinteistömanagerit voivat 
pitkällä aikavälillä hyötyä seudullisesta, strategisia uusia avauksia mahdollistavasta 
suunnittelusta.

Kaupunkiseutujen kasvukivut II on Paras-ARTTU-arviointitutkimusohjelmaan 
(2008–2012) sisältyvän YKS-ARTTU-modulin loppuraportti. Raportti kokoaa yhteen 
viisivuotisen tutkimushankkeen tulokset. Tutkimuksesta on vastannut Aalto-yliopiston 
maankäyttötieteiden laitoksen yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän 
(YTK) tutkimustiimi.
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KaupunKiseutujen KasvuKivut ii

Resumé

Jonne Hytönen, Raine Mäntysalo, Ilona Akkila, Vesa Kanninen & Petteri Niemi (red.) 
(2012): Kaupunkiseutujen kasvukivut II. Päätelmiä maankäytön suunnitteluyhteistyön 
kehityksestä viidellä kaupunkiseudulla. (Växtvärk i stadsregionerna II. Slutsatser om 
utvecklingen av planeringssamarbetet inom markanvändningen i fem stadsregioner.)
Undersökning nr 22 inom forskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen 
(ARTTU). Acta nr 241. Aalto-universitetet och Kommunförbundet. Helsingfors.

Rapporten Växtvärk i stadsregionerna II behandlar utvecklingen av planeringssam-
arbetet inom markanvändning och samhällsstrukturerna i fem stadsregioner under 
strukturreformen: Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Vasa och Åbo. Strukturreformens 
verkningar på markanvändningspolitiken i kommunerna i stadsregionerna granskas på 
sikt i förhållande till den tidigare utvecklingen i regionerna. Undersökningen bygger 
på analyser av intervjuer, samhällsstrukturer och planeringsdokument. Enkätsvar har 
också använts. Föremål för granskning är de olika spänningarna mellan centralorterna 
och kranskommunerna: Jyväskylä–Uurainen, Kuopio–Siilinjärvi, Uleåborg–Haukipu-
das, Vasa–Korsholm och Åbo–Lundo. Spänningarna har bland annat att göra med en 
inbördes konkurrens om skatter, skillnader i politiska rationaliteter och traditioner, 
ideologiska skillnader, en ojämn fördelning av planeringsresurserna och förtroendeun-
derskott. Förekomsten av spänningar inom markanvändningen granskas särskilt utifrån 
utvecklingen mot allt mer splittrade samhällsstrukturer och utifrån stora handelsenheter. 
Vidare iakttas sambandet mellan markanvändningsplaneringen och näringspolitiken i 
regionerna. Tolkningen av begreppet det allmänna intresset sätts under lupp.

Undersökningen utnyttjade den historiska synvinkeln som en förklaring på de 
reaktioner som strukturreformen väckte i stadsregionerna. Avgörande för ett positivt 
mottagande av projektet har varit hur projektet förlades i tid i förhållande till det ti-
digare samarbetet och den förda ekonomin i respektive stadsregioner. Det positivaste 
exemplet erbjuder Jyväskylä stadsregion där strukturreformen tycktes ha fungerat 
som en vältajmad injektion mot det tynande tjänstemannaledda regionsamarbetet. I 
och med att utvecklingsbolaget Jyväskylän seudun kehitys Oy (Jykes) bildades lades 
grunden till ett regionalt näringssamarbete, och konkurrensklimatet mildrades avsevärt 
i fråga om byggande av lokaler för företag och arbetsplatser. Förtroendeklimatet har 
förbättrats och på den punkten har väderleken varit gynnsam för strukturreformen. 
Men några tydliga tecken på att utvecklingen mot en splittrad samhällsstruktur skulle 
dämpas syns ännu inte ens i Jyväskyläregionen.

Kommunernas inbördes konkurrens om invånare, företag och arbetsplatser samt 



10

ACTA

egennyttan i sammanhanget är viktiga bakomliggande orsaker till förtroendeunder-
skottet inom stadsregionerna. För företagen är det främst fråga om projekt med stora 
handelsenheter. I de undersökta regionerna fanns flera exempel på meningsskiljakt-
igheter kring sådana projekt. Konkurrensen mellan kommunerna om stora handel-
senheter kan ändå vara synnerligen ödesdiger för en fungerande samhällsstruktur i 
stadsregionen. Konkurrensen om invånare i egnahemshus varierar i kommunerna. 
Den gör markanvändningspolitiken och tillståndsbyråkratin till en konkurrensfaktor 
för kommunerna. Uleåborgs stad förde en stram markanvändningspolitik och skilj-
de sig avsevärt från de flesta kranskommunerna där det var vanligt med byggande i 
gles- och randområden samt planläggning på privat mark. De övriga städernas mar-
kanvändningspolitik för produktion av småhustomter skiljde sig inte så mycket från 
kranskommunernas. Städernas motdrag mot kranskommunernas dragningskraft var 
att planlägga strandområden för småhus eller påskynda genomförandet av detaljplaner 
för småhus genom bygguppmaningar.

Kulturen inom markanvändningspolitiken i kranskommunerna skiljer sig av hävd 
från centralorternas, vilket man anser vara en självklarhet enligt de intervjuer som 
gjorts i stadsregionerna. Landsbygdskommunen utsätts för tryck när den närliggande 
staden växer och då försöker kranskommunen svara med medel som är typiska för 
den. De gamla kommungränserna har tidigare kunnat tjäna olika slags markpolitiska 
behov. Läget har förändrats och utvecklingen bygger nu på en urban livsföring och på 
ekonomisk verksamhet i hela stadsregionen, men främst i centralorten.

Rapporten drar slutsatser om förutsättningarna för ett strategiskt planeringssam-
arbete mellan stadsregionerna samtidigt som processen med kommunreformen håller 
på att gå in i en ny fas efter strukturreformen. En viktig slutsats är att det kommun-
centrerade fundamentet inte har försvunnit i stadsregionerna även om näringssam-
arbetet, strukturmodellerna och liknande samarbetsverktyg har kunnat tillföra det 
regionala tänkandet nya perspektiv. Men någon tydlig regional strategi har man i de 
flesta av stadsregionerna inte kunnat arbeta fram. Alla stadsregionerna har erfarenhet 
av planeringssamarbete mellan kommunanställda. Men det har främst varit fråga om 
samordning, informationsutbyte och bland annat projekt med vatten- och avloppsled-
ningsnät. Strukturer för intensivare samarbete har inte fåtts till stånd i brist på politiskt 
engagemang. I dag har de flesta av stadsregionerna börjat utarbeta modeller för regionala 
strukturer. Strukturmodellerna ses om goda planeringsinstrument med vilka man kan 
undvika den tungrodda planläggningsbyråkratin. Vid intervjuerna förekom emellertid 
skepsis mot hur bindande modellerna är inom beslutsfattandet i varje kommun.

En väsentlig iakttagelse är att stadsregioner som bestäms utifrån funktionella 
kriterier (exempelvis pendlingsområde) rymmer olika slags områden på axeln stad–
landsbygd, och därmed också olika slags behov av flexibel reglering – oberoende av 
kommunstrukturen i regionen. Alltför grova förenklingar av stadsregionernas sam-
hällssystem bör undvikas.

Den geografiska kommunstrukturens inverkan på konkurrenskonstellationen 
mellan kommunerna varierar i de undersökta stadsregionerna. Skattekonkurrensen 
sker inte alltid medvetet, i vissa fall kan en fragmenterad kommunstruktur leda till en 
skärpt konkurrenskonstellation mellan kommunerna, oberoende av särdragen i respek-
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tive markanvändningspolitik. De negativa följderna av konkurrenskonstellationen kan 
ändå vara verkliga, trots att kommunernas deloptimering är ”oavsiktlig”. Å andra sidan 
leder kommunsammanslagningar inte automatiskt till en enhetlig samhällsstruktur i 
en stadsregion. I stor utsträckning är det fråga om hurdana funktionella helheter som 
finns inom kommungränserna. Olika typer av markanvändningspolitik och kulturerna 
i anslutning till dem går inte automatiskt att avpassas genom att man slopar kom-
mungränserna. Slopade kommungränser ger endast förutsättningar att skapa en klar 
markanvändningspolitik som behandlar invånarna i regionen lika. 

Diskussionen om kommunstrukturen innehåller många substansfrågor kring 
planeringen av servicen och markanvändningen. Det finns inga vetenskapligt entydiga 
eller rätta svar på dessa frågor. De ”rätta” svaren beror för sitt vidkommande på vilka 
politiska, värderelaterade markeringar man vill göra i fråga om styrningen av markan-
vändningen. Ändå, om man inser och medger att det finns politiska konflikter bakom 
substansfrågorna, kan man väga och mäta alternativa lösningar öppet – och lägga dem 
till grund för diskussionen om kommunstrukturen. Betydelsen av dialog kring samma 
bord ökar. Kommunerna i en stadsregion bör tillsammans begrunda exempelvis vilket 
slags bostadsbyggande som bäst stöder mål som ställs upp gemensamt. Inom regionen 
bör det råda enhetliga spelregler för markanvändningen. Spelreglerna bör inte tillämpas 
enligt kommungränserna, utan de ska följa funktionella kriterier som är vi ”på landet 
eller i stan”. På sikt kan också handeln och handelns fastighetsmanager dra nytta av 
en regional planering som möjliggör strategiska nya initiativ.

Växtvärk i stadsregionerna II är slutrapport för modulen Fungerande samhälls-
struktur (YKS-ARTTU) inom det femåriga forskningsprogrammet för utvärdering 
av strukturreformen. Rapporten sammanställer forskningsresultaten från fem år. Ett 
forskarteam vid Forsknings- och utbildningscentralen för samhällsplanering (YTK) 
vid institutionen för markanvändningsvetenskap vid Aalto-universitetet har ansvarat 
för undersökningen.
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Abstract

Jonne Hytönen, Raine Mäntysalo, Ilona Akkila, Vesa Kanninen & Petteri Niemi (eds.) 
(2012): Kaupunkiseutujen kasvukivut II. Päätelmiä maankäytön suunnitteluyhteistyön 
kehityksestä viidellä kaupunkiseudulla. (Urban regions struggling with growth II. 
Conclusions on the development of land use planning cooperation in five urban 
regions). Evaluation Research Programme ARTTU Studies No. 22. Acta Publica-
tions No. 241. Aalto University and the Association of Finnish Local and Regional 
Authorities. Helsinki.

The report “Urban regions struggling with growth II” examines the development of 
land use planning cooperation and urban structures in five urban regions during the 
restructuring of municipalities and services (the PARAS project). The urban regions are 
those of Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Turku and Vaasa. We examine the project’s long-term 
impact on the land use policies of the municipalities in these urban regions by looking 
at the regions’ earlier development. This research is based on an analysis of interviews 
and GIS data on urban structure and planning documents. The survey studies are also 
used. We take a closer look at the tensions between central urban municipalities and 
the municipalities surrounding them: Jyväskylä-Uurainen, Kuopio-Siilinjärvi, Oulu-
Haukipudas, Turku-Lieto and Vaasa-Mustasaari. The tensions relate to tax competition, 
differences in political rationalities and traditions, ideological differences, unbalanced 
distribution of planning resources, lack of trust and so on. Specifically, we will exam-
ine how encroaching urban sprawl and large-scale retail projects increase tensions in 
land use planning. We also comment on the connection between land use planning 
and economic policy in these regions, and analyse the different interpretations of the 
concept of public interest.

A historical approach was adopted to better understand the reactions that the 
PARAS project has provoked in these urban regions. The regions were more prone to 
welcome the project if its timing was appropriate in terms of the development of coop-
eration and economy in the region. The PARAS project was most favourably received 
in the Jyväskylä urban region where it seemed to serve as a well-timed incentive to step 
up waning regional cooperation led by local government officers. The establishment 
of the Jyväskylä Regional Development Company (Jykes) prepared the ground for 
regional cooperation in industry and business and significantly eased the competitive 
atmosphere in office development. This promoted a climate of confidence and pro-
vided an opportune time for the PARAS project. Nevertheless, there are not yet any 
clear signs that Jyväskylä or the other regions will succeed in hindering urban sprawl.
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The competition between municipalities for residents, enterprises and jobs, 
and the related political chicanery are the main reasons for the lack of trust within 
urban regions. The disputes between businesses mostly concern large retail units, and 
the case regions provide several examples of such disputes. However, competition 
between municipalities over large retail projects can be particularly harmful for the 
urban region’s structural functionality. Municipalities competed to varying degrees to 
attract home builders. Such competition underlines the role of land use policy and 
building permit policy as competitive assets. The city of Oulu has implemented strict 
land use policy, which is in stark contrast to the municipalities surrounding it where 
it is a common practise to build on less densely populated and urban fringe areas and 
designate privately owned land for development. In several other case cities, the land 
use policy on producing plots for detached houses did not differ this clearly from that 
of the surrounding municipalities: the cities had taken up the competitive challenge 
and designated shore areas for detached houses or sped up the implementation of land 
use plans for detached house areas by issuing building notifications.

Traditionally, central urban municipalities and the municipalities surrounding 
them have pursued differing land use policies, something that is seen as inevitable by 
those interviewed in the urban regions. As the central urban municipality is grow-
ing, the rural municipality, coming under pressure of development, seeks to meet the 
challenge as it best can. The old municipal boundaries may have formerly served the 
different land use policy needs. This has changed, however, and today’s growth is a 
result of urban life-style and the economic activity of the entire urban region, though 
specifically that of the central urban municipality. 

This report draws conclusions on whether conditions for strategic planning coop-
eration exist in urban regions now that the restructuring of municipalities and services 
is progressing to a new stage after the PARAS project. The main conclusion is that the 
municipality-based approach to strategy work in urban regions remains unchanged, 
even though collaboration in economic development, structural plans and other cor-
responding tools of cooperation may have opened up new perspectives to regionality. 
Most urban regions do not, however, have clearly regional strategic planning in place. 
While all urban regions have some traditions of planning cooperation at the level of 
officeholders, this cooperation has mainly constituted coordination and information 
exchange and focused on network projects between local authorities in fields such as 
water services and waste management. Closer cooperation has been prevented by a lack 
of political commitment. Most of the urban regions studied have now started drafting 
regional structural plans. Such plans are considered good planning instruments because 
they offer a way to sidestep the heavy bureaucracy associated with land use planning. 
The interviewees doubted, however, whether the structural plans would be binding 
in municipal decision-making. 

An important finding is that those urban regions that were defined using functional 
criteria such as the commuting area criterion, are characterized by a wide variety of 
areas across the rural-urban continuum, and thus by different needs for flexible regu-
lation – whatever the region’s local government structure. It is therefore important to 
avoid oversimplifying the urban regional systems.
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The impact of a municipality’s geographic structure on the rivalry between munici-
palities varies in the urban regions examined for this study. Tax competition between 
municipalities is not always intentional: in some cases a fragmented local government 
structure may lead to increased competition between municipalities irrespective of the 
land use policy pursued. However “unintentional” the suboptimization is, the adverse 
impacts of this competition may be real. It should be kept in mind, though, that mu-
nicipal mergers do not automatically result in more spatially compact urban structures. 
Hence the key issue is the functional infrastructures within the municipal boundaries. 
Different land use policies and related operational cultures do not inevitably become 
coordinated when boundaries between municipalities are abolished. The abolishment 
of boundaries merely paves way for establishing a clear land use policy that treats local 
residents equally and fairly. 

The whole debate on local government restructuring is hiding many substance 
issues related to service and land use planning, to which no “right”, scientifically un-
ambiguous solutions can be provided. What these right solutions are partly depends 
on what policy priorities and values are focused on in land use planning. Nevertheless, 
if the existence of the political conflicts behind these substance issues is recognised and 
acknowledged, it is also possible to openly evaluate alternative solutions as a basis for 
the restructuring debate. This highlights the importance of getting everyone around 
the same table to discuss these matters. The local authorities in urban regions should 
together discuss issues such as what kind of housing development could best help 
achieve jointly set targets, and agree on the common rules of land use planning. These 
rules should not be applied on the basis of municipal boundaries; instead, functional 
criteria – classification of areas as urban/rural – should be used. Retailing and retail 
managers, too, can in the long run benefit from regional planning which paves way 
for new strategic initiatives.

“Urban regions struggling with growth II” is the final report of the research module 
examining structural functionality of urban regions, carried out under the five-year 
Evaluation Research Programme ARTTU. This report summarises the outcomes of 
the research project. The research was conducted by the members of a research team 
within the Land Use Planning and Urban Studies Group (YTK) at Aalto University 
Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics.
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1 Johdanto: fokuksessa  
 maankäyttöpoliittiset kulttuurit

Millaisia seudullisen yhdyskuntasuunnittelun ongelmia ja reunaehtoja kasvavilla 
kaupunkiseuduilla on? Mihin suuntaan seudullinen tahtotila on kaupunkiseuduilla 
Paras-hankkeen aikana kehittynyt? Paras-hankkeen vaikutuksia kuntien toimintaan on 
seurannut ja arvioinut Kuntaliiton koordinoima laaja ARTTU-ohjelma (2008–2012), 
jonka yhtenä modulina on ollut Paras-hankkeen vaikutuksia kaupunkiseutujen yh-
dyskuntarakenteiden toimivuuteen tarkasteleva osatutkimus YKS-ARTTU. Tämä 
osatutkimuksen loppuraportti Kaupunkiseutujen kasvukivut II kuvaa Paras-uudistuksen 
toteutusta kaupunkiseuduilla. Se täydentää vuosi sitten ilmestyneen väliraportin 
Kaupunkiseutujen kasvukivut (ARTTU-ohjelman tutkimuksia 15) tuloksia monipuo-
listamalla empiiristä tutkimusotetta. 

Vuonna 2008 käynnistynyt tutkimus on edennyt kahdessa vaiheessa ja tuottanut 
yhteensä kolme raporttia. Keväällä 2010 Kuntaliiton Acta-sarjassa (ARTTU-ohjelman 
tutkimuksia 2) ilmestynyt käynnistysvaiheen raportti Keskuskaupungin ja kehyskunnan 
jännitteiset kytkennät (Mäntysalo ym. 2010) teki selkoa tutkimuksen lähtökohdista, 
vuonna 2009 toteutetun ensimmäisen aineistonkeruukierroksen tuottamista tulok-
sista ja jatkotutkimuksen kysymyksenasetteluista. Jälkimmäisen vaiheen raportointi 
on puolestaan toteutettu kahdessa erässä niin, että toisen aineistonkeruukierroksen 
haastattelututkimusosion (2011) tuloksista raportoitiin erikseen Kaupunkiseutujen 
kasvukivut -julkaisussa1 (Hytönen ym. 2011). Toinen aineistonkeruukierros päätettiin 
dokumenttiaineiston ja paikkatietoaineiston osalta vuonna 2012. Tässä käsillä olevassa 
loppuraportissa esitetään koko toisen aineistonkeruukierroksen pohjalta saadut tu-
lokset (haastattelu-, dokumentti- ja paikkatietoaineistot yhdessä). Samalla on peilattu 
toisen aineistonkeruukierroksen tuloksia ensimmäisen kierroksen tuloksiin ja tehty 
päätelmiä kaupunkiseutujen (Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Turku ja Vaasa) maankäytön 
suunnitteluyhteistyön kehittymisestä niiden välillä. Samalla on syvennetty ymmärrystä 
kaupunkiseutujen yhteistyön edistämisen haasteista yhdyskuntarakenteen toimivuuden 
kannalta.

Tutkimusotteena on monimenetelmällinen tapaustutkimus, jossa tutkimuskoh-
teina olevia kaupunkiseutuja lähestytään monen eri empiirisen tutkimusotteen kautta 
ja asetetaan niiden tuottamia havaintoja keskinäiseen dialogiin.

Jo väliraportissa (Hytönen ym. 2011) raportoitu haastattelututkimus tehtiin 
vastaavalla tavalla kuin ensimmäisellä kierroksella: kaupunkiseutujen kuntapareista 

1 Loppukeväällä 2011 muodostetun Kataisen hallituksen kiirehtiessä kuntauudistuksen linjauksia 
syksyllä 2011 tuli tärkeäksi kiirehtiä ARTTU-ohjelman välitutkimustulosten julkaisemista ja tuottaa 
näin tutkimuksen puheenvuoroja kuntauudistuskeskusteluun. Siksi päädyttiin haastattelututkimus-
osion tulosten julkaisemiseen omana väliraporttinaan syksyllä 2011.
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(Jyväskylä/Uurainen, Kuopio/Siilinjärvi, Oulu/Haukipudas, Turku/Lieto, Vaasa/Mus-
tasaari) valittiin haastateltaviksi johtavia luottamushenkilöitä ja maankäyttösektorin 
viranhaltijoita sekä eräitä seutu- ja maakuntatason toimijoita (mm. seutuhallinnosta, 
ELY-keskuksista ja alueen mediasta). 65 haastatellun joukosta osa vaihtui ensimmäiseen 
haastattelukierrokseen nähden.

Tässä loppuraportissa haastattelututkimuksen tulokset suhteutetaan dokumentti-
analyysin tuloksiin. Käynnistysvaiheen dokumenttianalyysiä on toisella aineistonkeruu-
kierroksella täydennetty tarkastelemalla vuoden 2009 jälkeen laadittuja suunnitelmia, 
ohjelmia ja päätösdokumentteja seutu- ja paikallistasoilla, keskittyen erityisesti hajara-
kentamisen2 ja kaupan ohjaamisen kysymyksiin suhteessa seudulliseen yhteistyöhön. 
Käynnistysvaiheen suuntaamina nämä kysymykset nousivat myös haastatteluiden 
erityisteemoiksi. Luvussa 2.3 haastattelututkimustuloksia tarkastellaan kaupunkiseu-
duittain rinnan dokumenttianalyysin tulosten kanssa.

Luvussa 2.1 keskitytään paikkatietotarkasteluihin. Käynnistysvaiheen raportissa 
(Mäntysalo ym. 2010) esiteltiin yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää (YKR) 
hyödyntäen yhdyskuntarakenteen kehityksen tilastollinen paikkatietotarkastelu kohde-
kaupunkiseuduilla viiden vuoden jaksoin vuodesta 1980 vuoteen 2005. Tarkastelussa 
mitattiin mm. taajamien väentiheyden ja keskimääräisen työmatkan pituuden kehitystä, 
sekä kaksi autoa omistavien ja autottomien asuntokuntien osuuksien kehitystä kau-
punkiseuduilla. Näiden mittareiden valossa Jyväskylän kaupunkiseudun viimeaikainen 
kehitys näytti myönteisimmältä: yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitys oli saatu tait-
tumaan. Tässä loppuraportissamme otamme mukaan viimeisimmän viisivuotisjakson 
(2006−2010) mittaukset. Onko kehitys jatkunut ennallaan? Näyttäytyykö Jyväskylän 
kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehitys edelleen muita myönteisempänä? Tulok-
sia suhteutetaan myös kaikkien ARTTU-kuntien keskiarvoisiin kehitysindikaattoreihin.

Lisäksi luvussa 2.1 tehdään paikkatietotarkasteluja ARTTU-ohjelman tutkimus-
modulien yhteisestä kuntalaiskyselystä, joka toteutettiin kahteen kertaan: ohjelman 
alkuvaiheessa vuonna 2008 ja loppuvaiheessa vuonna 2011. Kyselyyn vastanneiden 
osoitetiedot olivat saatavilla, joten oli mahdollista yhdistää vastaukset vastanneiden 
asuinpaikkoihin. Paikkatietotarkastelua oli tarkoitus tehdä erityisesti liittyen niihin 
kyselyn kysymyksiin, joilla tiedusteltiin kuntalaisten mielipiteitä eri sektoreiden kunta-
palveluiden saavutettavuudesta, ja niihin, joilla tiedusteltiin kuntalaisten tyytyväisyyttä 
palveluihin. YKS-ARTTU-modulin viiden kaupunkiseudun kuntaparien osalta oli 
tarkoitus selvittää, onko kuntien eri osissa havaittavissa muutoksia ensimmäisen ja 
toisen kyselykierroksen välillä sen suhteen, kuinka hyvänä palveluiden saavutettavuus 
koetaan ja kuinka tyytyväisiä niihin ollaan. Luotettavan analyysin teko osoittautui 
vaikeaksi. Vastaajien käsitysten muutosta tarkasteltaessa on huomioitava, että toisen 
kyselykierroksen vastaajat eivät ole samoja kuin ensimmäisen kyselykierroksen. Alue-
kohtaisessa tarkastelussa taas vastanneiden määrä ei monilta osin mahdollistanut 

2 Hajarakentamisella tarkoitetaan tässä raportissa kaikkea pientalorakentamista, joka kohdistuu 
asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle ja on siten lähtökohtaisesti suunnittelematonta. Joissain 
yhteyksissä käytetään tarkempaa termiä Iieve-alueen hajarakentaminen tai lievealuerakentaminen 
kuvaamaan asemakaavoitetun alueen lähiympäristöön, kuten suunnittelutarvealueelle kohdistuvaa 
pientalorakentamista – erotuksena varsinaiselle harvalle haja-asutusalueelle kohdistuvasta rakenta-
misesta. 
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tilastollista pätevyyttä. Myös saavutettavuuden käsite osoittautui monitulkintaiseksi: 
autonomistajalle hyvää saavutettavuutta voivat edustaa helposti autolla tavoitettavat 
palvelut – pitemmänkin matkan päästä, jos pysäköinti lähelle on helppoa. Autotto-
malle vastaavasti hyvä saavutettavuus määrittyy toisenlaisena. Kuntalaiskyselyssä oli 
myös muutama kysymys, joilla tiedusteltiin kuntalaisten käsityksiä kaavoituksesta ja 
maankäytön tavoitteista omassa kunnassa. Analysoimme myös näitä vastauksia.

Luvussa 2.2 kaupunkiseutujen tilanteen syvällistä ymmärtämistä pyritään edistä-
mään käsittelemällä päättäjäkyselyn (Sandberg 2011; 2012) tuloksia. Mukana olevan 
viiden kaupunkiseudun ja kymmenen kunnan osalta kyselyn tulokset taustoittavat 
varsinaiselle aineistolle tehtyä analyysia johtopäätöksineen. Päättäjäkyselyssä oli mukana 
useita, esimerkiksi kuntien välistä ilmapiiriä koskevia kysymyksiä ja väittämiä, joihin 
annetut vastaukset ovat kiinnostavia myös YKS-ARTTU-tutkimuksen näkökulmasta.

Toinen analyysikierros tarkentaa havaintoja 

Joiltain osin uusi paikkatietotarkastelu on johtanut aiempaa tarkempiin kaupunkiseu-
tukohtaisiin tuloksiin. Tarkentuviin johtopäätöksiin on vaikuttanut myös se, että tässä 
loppuvaiheen raportissa paikkatietoaineistoa on käsitelty aiempaa monipuolisemmin. 
Uusi paikkatietoaineiston analyysikierros on osoittanut, että erilaisten maankäyttöpo-
liittisten kulttuurien tosiasiallisia, fyysisessä ympäristössä näkyviä seurauksia (kuten 
maankäytön suunnitelmallisuutta ylipäätään) voidaan kuvata hyvin monenlaisten 
mittareiden avulla. Yksi tapa on tarkastella kuntien suunnittelutarvealueelle3 kohdis-
tuvan rakentamisen määrää. Toisaalta voidaan tarkastella esimerkiksi taajama-alueen 
ulkopuolelle kohdistuvaa asuinrakentamista. Tarkastelut ovat kuitenkin vain suuntaa-
antavia, sillä kummankaan mittarin kohdalla tilastot eivät mahdollista aukottomia 
päätelmiä kuntien maankäyttöpoliittisista käytännöistä. 

Tilastot antavat suunnittelun tilasta kattavan yleiskuvan, mutta ne eivät esimer-
kiksi kerro, mistä suuri suunnittelutarveratkaisujen määrä tarkalleen ottaen johtuu. 
Taajama-alueen ulkopuolellekin kohdistuva pientalorakentaminen voi sijainniltaan 
olla enemmän tai vähemmän irrallaan yhdyskunta- ja palvelurakenteesta. Tarkkojen 
johtopäätösten tekeminen jonkin yksittäisen kunnan maankäytön ohjauksen strate-
gisuudesta pelkän tilastoaineiston pohjalta onkin mahdotonta. Vain tapauskohtaisella 
arvioinnilla voidaankin saada selville, missä määrin esimerkiksi haja-asutusalueelle 
rakennettavat pientalot tukevat tai eivät tue paikallista palvelurakennetta. Tosin on 
syytä todeta, että lähtökohtaisesti kunnat pyrkivät ohjaamaan pientaloasumista ni-
menomaan asemakaavoituksella. Mitään selkeitä perusteita sille olettamukselle, että 
kaava-alueiden ulkopuolista rakentamista pyrittäisiin laajasti kunnissa strategisesti 
ohjaamaan, ei ole olemassa. 

3 Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan yksinkertaistaen aluetta, joka on suunnittelun tarpeessa esi-
merkiksi rakentamispaineen vuoksi. Tällaisella alueella rakentaminen edellyttää lain (Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 16 § ja 137 §) mukaan suunnittelutarpeen arviointia, eli toisin sanoen suunnitte-
lutarveratkaisun tekemistä. Suunnittelutarveratkaisuja koskevat tilastotiedot sisältyvät Suomen 
ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen ylläpitämän Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän 
(YKR) aineistoihin.
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Toisaalta sellaisia maankäyttöpoliittisten muutosten siemeniä, jotka eivät vielä näy 
fyysisessä ympäristössä, ei voi siten luonnollisesti kuvata lainkaan myöskään paikka-
tietoaineistoin. Havainto aineiston käyttöön liittyvistä riskeistä on joka tapauksessa 
osoitus myös valitun, tapaustutkimuksellinen tutkimusotteen (jossa samaa ilmiötä 
käsitellään monipuolisten aineistojen avulla), perusteltavuudesta. 

1.1 Tutkimuksen lähtökohtana Paras-uudistuksen  
 käynnistysvaiheen arviointi

Käynnistysvaiheen raportissa (Mäntysalo ym. 2010) monimenetelmällinen tarkastelu 
painottui siihen, miten kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyön, yhdyskuntasuun-
nittelun ja maapolitiikan tavoitteiden ja käytäntöjen asetelmat ovat mahdollisesti 
muuttuneet tai muuttumassa lähihistorian kehityksen taustaa vasten.

Paras-interventio kaupunkiseutujen kehityspolulla

Historiallinen tarkastelu osoittautui tarpeelliseksi Paras-hankkeen synnyttämien 
reaktioiden ymmärtämiseksi kaupunkiseuduilla. Syntyi kuva, että ratkaisevaa hank-
keen myönteisen vastaanoton kannalta on ollut hankkeen ajoittuminen suhteessa 
ao. kaupunkiseudun yhteistyön ja talouden kehityshistoriaan. Jyväskylän kaupun-
kiseudulla Paras-hanke näytti toimineen hyvin ajoittuneena kannustimena hiipuvan 
viranhaltijavetoisen seutuyhteistyön piristämiseksi. Jyväskylän seudun kehitys Oy:n 
(Jykes) perustamisen myötä on Jyväskylän seudulla myös luotu maaperää seudulliselle 
elinkeinoyhteistyölle ja lievennetty merkittävästi kilpailuilmapiiriä yritys- ja työpaikka-
rakentamisen osalta. Luottamuksen ilmapiiriä on voimistettu, ja tässä mielessä maaperä 
Paras-hankkeelle on ollut otollinen. Kehityksen tärkeä kulminaatio on vuoden 2009 
alussa toteutunut Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kuntaliitos. 
Nämä kehityslinjat nostivat Jyväskylän seudun erityisen kiinnostavaksi tapaukseksi 
loppuvaiheen arviointitutkimuksen kannalta, sillä moni seutuyhteistyön umpisolmu 
näytti olevan avautumassa. Jyväskylän seudulla haastatteluja tehtiinkin enemmän kuin 
muilla seuduilla. Miten seudun suunnitteluyhteistyö on kehittynyt verrattuna muihin 
tutkittaviin kaupunkiseutuihin? Miten Suur-Jyväskylässä on onnistuttu yhtenäisen 
maankäyttöpolitiikan rakentamisessa?

Paras-puitelain ”valuvirheen” strategisesta hyödyntämisestä

Turun, Kuopion ja Vaasan kaupunkiseuduilla Paras-hanke näytti alkuvaiheessa (ks. 
Mäntysalo ym. 2010) toimineen osin jopa lainsäätäjän tavoitteiden vastaisesti. Hank-
keen synnyttämät toimet näillä kaupunkiseuduilla nostivat esiin ristiriidan Paras-
puitelain mahdollistamissa tulkinnoissa. Kun kuntien keskinäinen luottamustaso 
kaupunkiseudulla on alhainen, puitelain henki kaupunkiseutunäkökulman vahvista-
misesta ei toteudu. Sen sijaan tartutaan pykäläkohtaisiin tulkintoihin lain kirjaimesta, 
mikä mahdollistaa kuntalähtöisen ”osaoptimoinnin”, oman edun tavoittelun koko 
kaupunkiseudun kustannuksella. Palvelurakenteen seudullisen toimivuuden edistä-
misen sijaan huomio näyttikin keskittyneen puitelain 5 § 3. momentin määräämään 
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SoTe-palvelujen järjestämisen väestömääräminimiin (20 000 asukasta) ja yksittäisen 
kehyskunnan tai kehyskuntien yhteenliittymän edellytyksiin tavoittaa tämä ehto 
ilman yhteistyötä keskuskaupungin kanssa. Ehdon täyttyminen antaisi ikään kuin 
mandaatin yksittäiselle kaupunkiseudun hallinnolliselle osa-alueelle toteuttaa omaa 
politiikkaansa myös muilla sektoreilla ilman yhteistyön tiivistämistä keskuskaupungin 
kanssa. Tämän logiikan mahdollistamista on kutsuttu Paras-puitelain ”valuvirheeksi” 
(vrt. Aronen 2009).

Kuopion pohjoisessa naapurikunnassa Siilinjärvellä 20 000 asukkaan raja oli jo 
entuudestaan täyttynyt, ja kunnassa oli käyty yhteistyön tiivistämisen neuvotteluja mui-
den Kuopion kehyskuntien kanssa. Vaasan kaupunkia ympäröivässä ruotsinkielisessä 
Mustasaaressa oli myös voimistunut omillaan pärjäämisen retoriikka, mutta itsenäisyys 
Vaasasta näyttäytyi vahvasti myös kieli- ja puoluepoliittisena kysymyksenä. Turun 
seudulla haastattelut paljastivat erään kehyskuntien ”keskuskaupunkipakoisuuteen” 
liittyvän, epäilemättä muuallakin yleisen, taktisen kuvion: kun kuntaliitos keskuskau-
pungin kanssa on jossakin vaiheessa todennäköinen, rakennetaan ensin kuntaliitoksia 
ja yhteenliittymiä kehyskuntien kesken, jotta nämä yhdessä muodostaisivat sitten voi-
makkaamman liitosneuvottelujen vastapuolen keskuskaupungin kanssa. Onko tämä 
kehyskuntien ”keskuskaupunkipakoisuus” jatkunut ja miten kuntayhteistyövalmistelut 
seuduilla ovat kehittyneet?

Epäluottamusta ja kilpailua maankäyttöpolitiikoissa

Epäluottamuksen ilmapiiri on näillä kaupunkiseuduilla ollut ilmeinen. Näissä oloissa 
yllättävänkin suuren merkityksen olivat saaneet mm. keskuskaupunkien julkiset esiin-
tulot.  Paras-hankkeen myötä käynnistyneissä tiivistyvän kaupunkiseutuyhteistyön 
neuvotteluissa koettiin johtajuuden olleen monelle keskuskaupungille haastava rooli. 
Oulun, Kuopion, Vaasan ja Turun kaupunkiseuduilla on keskuskaupungin koettu 
käynnistäneen neuvottelut liian yksioikoisella sanelumentaliteetilla, mikä on johtanut 
vastareaktioon ja suorastaan neuvotteluilmapiirin hyytymiseen alkuunsa. Kovimpia 
moitteita huonosta neuvottelutaktiikasta saivat ensimmäisellä haastattelukierroksella 
Vaasan ja Turun kaupungit case-kehyskuntien (Mustasaari ja Lieto) haastateltavilta. 
Huonon neuvotteluilmapiirin taustalla nähtiin myös huonot ja etäiset henkilösuhteet 
kuntien johtohenkilöiden välillä. Onko neuvotteluilmapiirissä tapahtunut muutoksia, 
mihin suuntaan ja minkä vuoksi?

Kuntien keskinäinen kilpailu asukkaista, yrityksistä ja työpaikoista sekä tähän 
kilpailuun liittyvät välistävedot ovat keskeinen taustatekijä kaupunkiseutujen sisäisen 
luottamuspulan taustalla. Yritysten osalta tämä koskee erityisesti kaupan suuryksikköjen 
hankkeita, joihin liittyviä kiistaesimerkkejä löytyy kohdeseuduilta useita. Omakoti-
asukkaiden tavoittelussa kilpailua havaittiin käynnistysvaiheessa vaihtelevassa määrin. 
Tämä kilpailu tuo esiin myös maankäyttöpolitiikan sekä nk. kaava- ja lupabyrokratian 
kilpailutekijöinä. Tiukkaa maankäyttöpolitiikkaa toteuttanut Oulun kaupunki erosi 
jyrkästi useimmista kehyskunnistaan, joissa esimerkiksi suunnittelutarvealueelle koh-
distuva hajarakentaminen sekä yksityisen maanomistajan maalle kaavoittaminen olivat 
yleisiä. Vaasan ja Turun kaupunkien osalta niiden pientalotonttituotantoon liittyvä 
maankäyttöpolitiikka ei näin selvästi eronnut kehyskunnista: niissä oli vastattu kehys-
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kuntien vetovoimaan kaavoittamalla ranta-alueita pientaloalueiksi tai vauhdittamalla 
pientalokaavojen toteutusta rakentamiskehotuksin. Myös Kuopiossa, koko seudun 
keskimääräistä suuremmasta väestöntiheydestään huolimatta, on tehty viime vuosina 
runsaasti myönteisiä suunnittelutarveratkaisuja. 

Oulu ja sen neljä naapurikuntaa Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii 
päättivät 28.6.2010 liittyä yhteen vuoden 2013 alusta. Ennakoidaanko seudulla 
tämän muuttavan hajarakentamismyönteistä maankäyttöpolitiikkaa, joka on ollut 
tyypillistä useimmille Oulun kehyskunnille ja siis voimakkaasti Oulun kaupungin 
linjasta poikkeavaa?

Ympäröivien kuntien maankäyttöpoliittinen kulttuuri perinteisesti eroaa keskus-
kaupungeista, mitä on pidetty kaupunkiseuduilla tehdyissä haastatteluissa itsestäänsel-
vyytenä. Maaseutumaiseen kuntaan kohdistuu kaupungin kasvusta johtuvia paineita, 
joihin kehyskunta pyrkii vastaamaan sille ominaisilla keinoilla. Vanhat kuntarajat ovat 
aiemmin voineet vastata erilaisia maankäyttöpoliittisia tarpeita. Näin ei kuitenkaan 
enää ole, vaan kasvu perustuu kaupunkimaiseen elämäntapaan ja koko kaupunkiseudun 
mutta etenkin keskuskaupungin taloudelliseen toimeliaisuuteen.

Toisen haastattelukierroksen haastatteluissa kritisoitiin pienten kehyskuntien 
maanomistajalähtöistä poliittista kulttuuria, kuten jo väliraportissa (Hytönen ym. 2011) 
selostettiin. Päätöksentekijöiden ja luottamushenkilöiden läheisiä suhteita pidettiin 
vakavana ongelmana, joka vaarantaa suunnitelmallisen kaupunkiseudun kasvun ja 
kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun. Kilpailuasetelman taustalla on kuitenkin erilaisia 
ilmiöitä, eikä kyse ole ainoastaan kuntien välisestä tietoisesta kilpailusta. Väliraportissa 
tehtyä analysointia erilaisista ilmiöistä jännitteisen nykyasetelman taustalla täydenne-
tään tässä loppuraportissa, sekä sen alkupuolella (empiiristä tarkastelua monipuolis-
tamalla) että sen loppupuolella (teoreettista pohdintaa syventämällä).

Kilpailuasetelma voi – johtui se mistä tahansa – kuitenkin johtaa tilanteeseen, 
jossa toisten kuntien on toisia helpompaa vastata kuntalaistensa palveluista. Sosioe-
konomiset, rakenteelliset syyt voivat siis johtaa niin sanotusti ansiottomiin etuihin 
kaupunkiseudun verotulojen jakautumisessa: tietyn etäisyyden päässä kaupunkiseudun 
ytimestä veronmaksukykyisten asukkaiden houkuttelu on helppoa. Kilpailuasetelman, 
tai tarkalleen ottaen kuntien välisten riippuvuussuhteiden vahvuuteen ei tässä tutki-
muksessa sinänsä oteta kantaa.

Seudulliset rakennemallit ja seudullisen tahtotilan kysymys

Seuduilla, joissa kilpailuasetelma on erityisen voimakas, myös strategisen kehittämi-
sen fokus vaikuttaisi olevan erilainen kuin niillä seuduilla, joissa yhteinen tahtotila 
on vahva. Strategisen aluekehittämistyön kannalta on ratkaisevaa, miten eri toimijat 
mieltävät toimintansa motiivin ja päämäärät: onko kyse ensisijaisesti kunnan vai seu-
dun kehittämisestä? Seutujen tilanteissa voidaan nähdä eräänlaisia nollasummapelin 
elementtejä – tai pikemminkin: kunnalliset toimijat mieltävät toimivansa osana tällaista 
peliä. Haastattelujen ”eetoksesta” voidaan havaita, että erityisesti erilaisiin ulkoisiin 
muutospaineisiin reagoitaessa kuntien välinen tilanne mielletään usein nollasummape-
linä. Synnyttääkö tämä nollasummapelin asetelma seuduille strategisia tyhjiöitä, joissa 
seututason vaikutuksia tuottava toimijuus siirtyy kunnilta voimakkaille yksityisille 
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toimijoille, jotka osaavat hyödyntää kuntien keskinäistä kilpailua?
Miten seudun sisäisestä ”kakun jakamisen” nollasummapelistä voitaisiin päästä 

tilanteeseen, jossa nähdään seutulähtöiset mahdollisuudet kilpailukyvyn ja elinvoimai-
suuden ”kakun kasvattamiseen”? Yhdyskuntarakenteen toimivuuden kannalta erityisen 
kohtalokasta voi seudun sisäiseen nollasummapeliin perustuva kasvun tavoittelu olla 
silloin, kun sen välineenä ovat kaupan suuryksiköt. Kaupan suuryksiköitymistä voidaan 
pitää keskeisenä yhdyskuntarakenteen hajautumisen osatekijänä, joka osaltaan ylläpitää 
myös hajauttavaa asuinrakentamista.

Aidon seudullisen kehittämisnäköalan ja tahtotilan syntyminen on välttämätöntä, 
jotta todelliseen kaupunkiseudun eheyttä ja toiminnallisuutta tukevaan maankäytön, 
asumisen ja liikenteen suunnitteluun päästäisiin. Kaikilla kaupunkiseuduilla on pe-
rinteitä viranhaltijatasoisesta suunnitteluyhteistyöstä, joka kuitenkin on ollut lähinnä 
yhteen sovittavaa, tiedon vaihtoon perustuvaa sekä vesi- ja jätehuollon verkostohank-
keisiin keskittyvää kuntien välistä yhteistoimintaa. 

Tiiviimpien yhteistyörakenteiden luominen on kaatunut poliittisen sitoutumisen 
puutteeseen. Nyt useimmat case-kaupunkiseuduista ovat käynnistäneet seudullisten 
rakennemallien laadinnan, myös Turun ja Vaasan seudut. Rakennemallit nähdään 
hyvänä suunnitteluinstrumenttina niiden keveyden vuoksi, sillä niiden avulla raskas 
kaavabyrokratia voidaan ohittaa. Mutta mikä on seudullisten rakennemallien todel-
linen painoarvo ja konkretia kehyksenä kuntien omalle maankäytön suunnittelulle?

Muun muassa Jyväskylän kaupunkiseudulla on rakennemallityöskentely nähty 
myönteisenä. Strateginen kuntaliitos, aiempi seudullinen elinkeinoyhteistyö ja yli-
seudullinen JJÄ-kehityskäytävävisiointi antoivatkin rakennemallityöskentelylle hyvät 
lähtökohdat. Aiemman verkostokaupunkihankkeen kariutuminen poliittisella tasolla 
ja suunnitteluyhteistyön tähänastinen viranhaltijavetoisuus eivät kuitenkaan tarjoa 
itsestään selviä onnistumisen lähtökohtia suunnitteluyhteistyölle Jyväskylän seudul-
lakaan – varsinkaan poliittisen sitoutumisen kannalta. Tämä kysymys on vielä paljon 
kriittisempi muiden case-kaupunkiseutujen kohdalla, joissa seudullisen tahtotilan 
muodostuksessa ollaan huomattavasti Jyväskylän seutua jäljessä. Käynnistysvaiheen 
raportissa (Mäntysalo ym. 2010) nostettiin esiin kysymys siitä, jääkö seudullinen 
rakennemallityö ”viranhaltijapuuhasteluksi” ja vain uudeksi pettymyksen aiheeksi 
seutuyhteistyötä ja seudullista sitoutumista tavoitelleiden yritysten historiallisessa 
ketjussa. Miten seudullinen rakennemalli- ja muu suunnitteluyhteistyö on edennyt ja 
onko poliittista sitoutumista edellyttäviä seudullisia suunnitteluratkaisuja saatu aikaan?

1.2 Raportin rakenne, aineistot, teemat ja tekijät 

Raportin empiirinen analyysi on jäsennelty kahteen osaan.  Ensiksi, luvussa 2, tilannetta 
viidellä kaupunkiseudulla käsitellään niin paikkatietoanalyysin, kyselyaineistojen kuin 
myös haastattelu- ja dokumenttianalyysinkin avulla. Lisäksi, luvussa 3, syvennytään 
keskeisinä pidettyihin tutkimusteemoihin. 

Luvussa 2 haastattelu- ja dokumenttianalyysia käsittelevä alaluku 2.3 on luvun 2 
ainoa alaluku, joka on jäsennelty kaupunkiseuduittain. Muilta osin jaottelu lukuihin 
on selkeyden vuoksi tehty kulloisenkin (kvantitatiivisen) aineistotyypin perusteella, 
luvun 2.1 ollessa paikkatietoaineistoon ja kuntalaiskyselyn analyysin pohjautuva, ja 
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luvun 2.2 ollessa päättäjäkyselyn analyysiin pohjautuva. Näin myös lukijalla itsellään 
säilyy mahdollisuus arvioida, miten erityyppiset aineistot keskustelevat keskenään. 
Toisin sanoen kyseessä on kaupunkiseutujen jännitteisten tilanteiden taustoitus, jonka 
turvin edetään kaupunkiseutukohtaisiin haastattelu- ja dokumenttianalyyseihin.

Luvussa 3 aineistoa käsitellään tutkimusteemoittain, ei kaupunkiseuduittain 
(joskin painotus on empiirinen; aineistolähtöinen). Kyseisen luvun tarkastelut 
luovat yleisluontoisen, teemoittain poikkileikkaavan kuvan eri kaupunkiseutujen 
viimeisimmästä kehityksestä. Kuten todettua, keskeinen ongelma kaupunkiseutujen 
yhdyskuntarakenteiden toimivuuden edistämisen kannalta on kuntien keskinäinen 
kilpailu ja niiden maankäyttöpoliittisten kulttuurien erilaisuus. Tämä problematiikka 
kulminoituu suunnittelemattomaan hajarakentamiseen ja myös hajautumista edistä-
vään kaavoitukseen – sekä toisaalta kaupan hankkeista käytävään kilpailuun, joka voi 
synnyttää jännitteitä kuntien ja seutujen maankäyttöpolitiikan ja elinkeinopolitiikan 
tavoitteiden välillä. Näitä teemoja käsitellään luvuissa 3.1 ja 3.2. 

Kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyön tiivistymisessä keskeistä on se, miten 
yhteistyötä koordinoidaan ja miten siinä voidaan toisaalta sitoa, toisaalta vapauttaa 
suunnitteluresursseja, erityisesti kehyskuntien kannalta. Paras-integraation kulloinenkin 
tila itsessään sekä suunnittelijoiden rooli yhteistyön organisoinnissa ovat yhteistyön 
onnistumisen kannalta ratkaisevia kysymyksiä. Ovatko tiivistyvän suunnitteluyhteis-
työn neuvottelut ja koordinointi vasta alkuvaiheissaan, kriittisissä intensiivivaiheissaan 
vai onko nämä vaiheet jo ohitettu? Entä koetaanko tämä työ todellisena kehittämisenä 
vai eräänlaisena ulkoa pakotettuna ”näytelmänä”, jolla ei uskota olevan muuta kuin 
näennäisvaikutuksia? Muun muassa asiantuntijoiden muuttuvaa roolia yhteistyön 
tiivistyessä käsitellään luvussa 3.3. 

Tutkijat halusivat selvittää myös, miten haastatellut ymmärtävät ’yleisen edun’ 
käsitteen sisällön ja merkityksen meneillään olevassa muutosprosessissa. Oletuksena on, 
että yleisen edun eri määritystapojen kautta päästään kiinni perustaviin kysymyksiin 
siitä, miten haastatellut mieltävät omien ja Paras-hankkeen tavoitteiden oikeutuksen. 
Mihin vedotaan, kun omia pyrkimyksiä perustellaan (yhdyskuntarakenteen eheys, 
kilpailukyky, palvelutarjonnan tehokkuus, kuntalaisten tasavertaisuus…)? ”Palautuuko” 
käsitys yleisestä edusta omaan kuntaan vai seutukokonaisuuteen? Entä onko yleisen 
edun määrityksissä samansuuntaisuutta Paras-hankkeen tavoitteisiin nähden? Tätä 
teemaa käsitellään luvuissa 3.4 ja 4.1. 

Näiden yleisten teemojen yhteydessä käsitellään myös aineistolähtöisesti analyysin 
kautta esille nousseita teemoja, joita ovat tuoneet muun muassa kehyskuntahaastattelut. 
Tällainen kehyskuntahaastatteluista ponnistava aineistolähtöisyys toteuttaa käynnistys-
vaiheen raportissa tunnistettua tarvetta ymmärtää paremmin kehyskunnan näkökulmaa 
silloin, kun tarkastellaan kaupunkiseudun suunnitteluyhteistyön ja aidon seudullisen 
tahtotilan muodostumisen poliittisia edellytyksiä ja haasteita.

Luvussa 4 käsittely on synteesinomaista, ja siten selkeästi tutkimusteema-, eikä 
empiriapainotteista. Kyseisessä luvussa syvennytään tutkimuksen käynnistysvaiheessa 
hahmotettujen jatkotutkimusaiheiden ohella seuduittaisissa tarkasteluissa erottautunei-
siin yleisiin teemoihin. Kyseisessä luvussa ei pyritä toteamaan mitään erityistä yksittäi-
sistä seuduista sinänsä. Luvussa syvennytään olennaisiin kysymyksenasetteluihin, jotka 
ovat tärkeimpiä kaupunkiseutujen viimeisimpien kehityssuuntien ja Paras-hankkeen 
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tavoitteiden kannalta.
Tutkimuksesta on vastannut Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitoksen 

yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän (YTK) tutkimustiimi – Jon-
ne Hytönen, Ilona Akkila, Vesa Kanninen, Petteri Niemi, Karoliina Jarenko, Terttu 
Nupponen, Jonna Kangasoja, Maija Jokela, Eija Huuhka ja Jenni Raninen – professori 
Raine Mäntysalon johdolla. Tutkimusryhmän kokoonpano on osittain muuttunut 
tutkimushankkeen eri vaiheissa (ks. Mäntysalo ym. 2010; Hytönen ym. 2011).
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2 Viiden kaupunkiseudun yhteistyön tila

Kohdealueiden tarkastelut aloitetaan paikkatietoaineiston analyysilla (luku 2.1), jossa 
keskitytään kaupunkiseutuihin kokonaisuuksina. Paikkatietoanalyysi ei siis, YKS-
ARTTU-tutkimuksen alkuvaiheesta (Mäntysalo ym. 2010) poiketen, keskity ainoas-
taan tutkittaviin kymmeneen kuntaan, vaan entistä enemmän tutkittuihin seutuihin 
toiminnallisina kokonaisuuksina. Paikkatietoanalyysin yhteydessä käsitellään myös 
kuntalaiskyselyn tuloksia. 

Myös kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille kohdistettua päättäjäky-
selyä (Sandberg 2011; 2012) hyödynnetään kaupunkiseutujen ja mukana olevien 
kuntaparien yleistilanteen taustoittamiseksi (luku 2.2). Päättäjäkyselystä on poimittu 
analysoitavaksi YKS-ARTTU-tutkimuksen kannalta keskeisimmät väittämät ja kysy-
mykset vastauksineen. 

Kaupunkiseutujen kokonaistilanteen hahmottamisen kannalta keskeinen haastat-
teluaineiston analyysi ja sitä tukeva dokumenttiaineiston analyysi käsitellään samassa 
yhteydessä (luku 2.3) – kaupunkiseutukohtaisesti, viiden tutkimuskohteena olevan 
seudun näkökulmasta. Kyseinen luku on jaettu seuduittain niin, että ensiksi käsitellään 
Jyväskylän seutua. Seutukohtaiset tarkastelut päättyvät Vaasan seutuun. Haastattelu-
aineiston pohjalta tehtävien päätelmien kohdalla on syytä huomata, että aineisto on 
kerätty jo vuonna 2011.

2.1 Paikkatietoanalyysi: hajautuminen jatkuu  
 kaikilla seuduilla 

ARTTU-ohjelman ensimmäisessä vaiheessa tehtiin viideltä kaupunkiseudulta yh-
dyskuntarakenteen kehitystä kuvanneet paikkatietoanalyysit (Mäntysalo ym. 2010). 
Tarkastelut perustuivat Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen ylläpitämän 
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) aineistoihin. Tavoitteena oli selvittää 
asukastiheyden, autonomistuksen ja työmatkojen pituuksien muutokset viiden vuoden 
välein vuosina 1980–2005. 

Tutkimusohjelman toisessa vaiheessa tehdyt tarkastelut päivitetään tuoreimmilla, 
vuoden 2010 tiedoilla. Vaikka yhdyskuntarakenteen muutokset ovat varsin hitaita, eikä 
viimeisimmästä poikkileikkausjaksosta voi yksinään tehdä syvällisiä johtopäätöksiä, tar-
joaa se mahdollisuuden uudelleen arvioida edellisessä vaiheessa havaittujen muutosten 
ja kehityskulkujen pysyvyyttä. Näiden tarkasteluiden lisäksi analysoidaan tarkemmin, 
mille väentiheyksille ja etäisyyksille väestönkasvupaineet ovat kohdistuneet. 

YKR on koko Suomen kattava 250 x 250 metrin tilastoruutuihin perustuva 
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paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja mm. väestöstä, rakennuksista, asuntokunnista, 
työpaikoista, työmatkoista ja maankäytöstä. Aineistoa on saatavilla pääasiassa viiden 
vuoden välein vuodesta 1980 alkaen, mutta viime vuosina päivitystahtia on tiivistetty 
muun muassa väestötietojen osalta vuosittaiseksi. Aineistoon kuuluu myös erilaisia 
aluerajauksia haja-asutusalueista ja taajamista. Koska YKR-aineisto on sidottu edellä 
mainittuun ruudukkoon, poikkeaa myös taajaman määritelmä Tilastokeskuksen mää-
ritelmästä (vähintään 200 asukasta ja 200 metrin etäisyydet asuinrakennusten välillä). 
Jäljempänä taajamalla viitataan nimenomaan YKR-taajamaan. 

ARTTU-kaupunkiseudut

Tutkimusalue rajattiin paitsi ARTTU-ohjelmassa mukana olevien kuntien, myös Tilas-
tokeskuksen vuoden 2008 työssäkäyntialuemäärittelyn mukaan. Tällä tavoin rajattuna 
kuntia oli mukana vuoden 2007 kuntajaon mukaan 63, mutta tätä kirjoitettaessa 
määrä on pudonnut 49:ään. Kuntaliitoksia on tapahtunut kaikilla seuduilla, mutta 
Vaasan seudulla kuntien lukumäärä ei ole vähentynyt, koska liitokset ovat tapahtuneet 
tutkimusalueen ulkokehällä, eivätkä alueen kuntien välillä. Tutkimusalue on kasvanut 
vastaavalla tavalla myös Turussa, jossa kuntien lukumäärä on laskenut 28:sta 18:aan. 
Jyväskylän seudulla kuntien määrä on vähentynyt kahdeksasta kuuteen, Kuopion 
seudulla kuudesta viiteen ja Oulussa 13:sta 12:een (taulukko 1). 

Tutkimusalueen laajeneminen on huomioitu analyyseissä jättämällä aikasarjoja 
sisältävissä tarkasteluissa laajenemisalueet analyysin ulkopuolelle. Näin tulokset ovat 
vertailukelpoisia ohjelman ensimmäisen vaiheen kanssa. 

Taulukko 1. Tutkimusalueiden tietoja työssäkäyntialueittain.

Kaupunki- Asukas- josta case- Maa-ala,  josta case- Kuntia työssä- 
seutu luku  kunnissa km2 kunnissa käyntialueella

Jyväskylä 166 352 132 695 3 129,50 1519,03   6

Kuopio 124 954 116 618 3 355,85 1 998,35   5

Oulu 237 112 159 880 7 019,42 1 851,18 12

Turku 340 263 189 887 4 819,39    444,18 18

Vaasa 121 950   77 782 4 279,01 1 036,95   8

Asukasluvut (2010): © YKR / SYKE & TK 2012

Kuntien maa-alat 2011 kuntarajojen mukaan: Maanmittauslaitos

Väkiluvun kehitys ja taajamat

Taajamien ala on kaikilla viidellä kaupunkiseudulla kasvanut väestöä nopeammin. 
Suhteellisesti suurinta kasvu on ollut Jyväskylän seudulla, jolla ala on laajentunut lähes 
14 prosenttia tarkasteluvuosien välillä (taulukko 2). Toiseksi voimakkainta taajamien 
kasvu on ollut Kuopion seudulla. Oulun seudulla väkiluku on edelleen kasvanut muita 
seutuja nopeammin. Kuopiossa väestönkasvu on puolestaan hitainta.
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Taulukko 2. Väkiluvun, taajama-alan ja taajamaväestön osuuden kehitys kaupunkiseuduilla 
2005–2010.

 Väkiluku      YKR-taajama-ala, km2 Taajamaväestön osuus 
Seutu 2005 2010 muutos, %    2005    2010 muutos, % 2005 2010 muutos, %

Jyväskylä 158 130 166 340 5,2 %    160,8    183,2 13,9 % 87,0 88,1 1,2 %

Kuopio 122 066 124 938 2,4 %    100,7    112,3 11,5 % 83,9 84,6 0,9 %

Oulu 220 371 237 108 7,6 %    293,0    318,0   8,5 % 91,8 92,6 0,9 %

Turku 328 792 338 282 2,9 %    395,3    422,0   6,8 % 89,0 89,2 0,2 %

Vaasa 106 066 109 468 3,2 %    208,8    228,0   9,2 % 85,0 85,1 0,1 %

YHTEENSÄ 935 425 976 136 4,4 % 1 158,5 1 263,4   9,1 % 87,4 88,7 1,5 %

Aineisto: © YKR / SYKE & TK 2012

Kuva 1. Taajamien väentiheyden kehitys.

Tutkimuksen edellisessä vaiheessa havaittiin, että Jyväskylän seutu on ainoa, jolla taa-
jamien väentiheyden lasku näytti pysähtyneen. Päivitetty tarkastelu kuitenkin osoittaa, 
että tiheys on seudulla viimeisimmän tarkastelujakson aikana kääntynyt uudelleen 
laskuun (kuva 1). Oulun seudulla, jolla lasku oli Jyväskylän lailla lähes tasaantunut, 
ei vastaavaa ole nyt tapahtunut ja taajamien väentiheys on pysynyt aiempien poikki-
leikkausvuosien tasolla. 

Kuopion seudulla lasku on jatkunut lähes yhtä jyrkkänä kuin aiemmin. Tämä 
johtunee osin laskentatavasta, jossa ei ole huomioitu vesistöjen osuutta tilastoruutujen 
pinta-alasta, ja uuden rakentamisen sijoittumisesta Saaristokaupungin alueelle. Suurin 
osa Kuopion seudun uudesta taajama-alasta sijaitseekin Saaristokaupungissa. 

 

Kuva 1. Taajamien väentiheyden kehitys. 
 
Tutkimuksen edellisessä vaiheessa havaittiin, että Jyväskylän seutu on ainoa, jolla taajamien 
väentiheyden lasku näytti pysähtyneen. Päivitetty tarkastelu kuitenkin osoittaa, että tiheys on 
seudulla viimeisimmän tarkastelujakson aikana kääntynyt uudelleen laskuun (Kuva 1). Oulun 
seudulla, jolla lasku oli Jyväskylän lailla lähes tasaantunut, ei vastaavaa ole nyt tapahtunut ja 
taajamien väentiheys on pysynyt aiempien poikkileikkausvuosien tasolla.  
 
Kuopion seudulla lasku on jatkunut lähes yhtä jyrkkänä kuin aiemmin. Tämä johtunee osin 
laskentatavasta, jossa ei ole huomioitu vesistöjen osuutta tilastoruutujen pinta‐alasta, ja uuden 
rakentamisen sijoittumisesta Saaristokaupungin alueelle. Suurin osa Kuopion seudun uudesta 
taajama‐alasta sijaitseekin Saaristokaupungissa.  
 
Edellä on kuvattu kaupunkiseutujen taajamien väentiheyden kehitystä koko seudun mittakaavassa. 
Kuvaajat eivät kuitenkaan aivan tarkkaan kerro, millaista taajamaa tai kaupunkia uudella 
rakentamisella syntyy tai miten etäälle keskuksesta suurimmat kasvupaineet kohdistuvat. 
Seuraavassa tarkastellaan seutujen väestönkasvua väentiheyden ja etäisyyden suhteen.  
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Edellä on kuvattu kaupunkiseutujen taajamien väentiheyden kehitystä koko seu-
dun mittakaavassa. Kuvaajat eivät kuitenkaan aivan tarkkaan kerro, millaista taajamaa 
tai kaupunkia uudella rakentamisella syntyy tai miten etäälle keskuksesta suurimmat 
kasvupaineet kohdistuvat. Seuraavassa tarkastellaan seutujen väestönkasvua väenti-
heyden ja etäisyyden suhteen. 

Kuva 2. Kaupunkiseutujen 2000-luvun väestönkasvun suuntautuminen YKR-ruutujen vuoden 
2010 väentiheyden mukaan. Mukana ovat vain ruudut, joissa väkiluku on noussut. 

Mitä nopeammin käyrä nousee suhteessa tiheyden kasvuun, sitä suurempi osa kasvusta 
on tuottanut harvempaan asuttuja alueita. Vastaavasti mitä pitempään kuvaaja pysyy 
matalalla tiheyden kasvaessa, sitä suurempi osa kasvusta on tuottanut tiheämpää asutusta. 

Kuvasta havaitaan esimerkiksi, että Vaasan seudulla puolet 2000-luvun väestönkas-
vusta on kohdistunut alueille, joilla väentiheys oli vuonna 2010 enintään noin kuusi 
asukasta hehtaaria kohti. Vastaava raja Oulun seudulla menee noin 15 asukkaassa 
hehtaaria kohti. 

Samoin huomataan, että Jyväskylässä ja Kuopiossa yli 50 as./ha tiheyteen johtanut-
ta kasvua on ollut suhteellisesti enemmän kuin muilla seuduilla. Samaan aikaan niillä 
on kuitenkin syntynyt suhteellisesti enemmän harvaan asuttuja alueita kuin Oulun 
seudulla. Kun Kuopion seudulla viidennes kasvusta on synnyttänyt enintään yhden 
asukkaan hehtaaritiheyksiä, tulee Oulun seudulla viidennes täyteen vasta enintään 
neljän asukkaan hehtaaritiheydellä.
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Kiinnostavaa on myös vertailla kahden suurimman kaupunkiseudun eroja. Turun 
seudulla yli puolet kasvusta on kohdistunut ruutuihin, joissa asukastiheys on enintään 
10 asukasta hehtaarilla. Turun seudulla kuntia on paljon ja asutus on tasaisemmin jakau-
tunut myös luonnonolojen seurauksena, Oulun seudulla laajat suoalueet taas rajoittavat 
asutuksen leviämistä ja asutus sijoittuu tiiviimmin liikenneväylien ja jokien varsille. 

Kasvun kohdistumista väentiheyden mukaan voidaan tulkita myös lähtötilanteen 
näkökulmasta, ks. kuva 3. 
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Kuva 3. Kaupunkiseutujen 2000-luvun väestönkasvun suuntautuminen YKR-ruutujen vuoden 
2000 väentiheyden mukaan. Mukana ovat vain ruudut, joissa väkiluku on noussut. 

Tässä kuvassa tiheyden suhteen nopeasti nouseva kuvaaja kertoo kasvun kohdistuneen 
harvaan asutuille alueille. Vastaavasti pitkään matalalla pysyvä kuvaaja kertoisi kasvun 
kohdistuneen pääasiassa jo valmiiksi tiiviimmin asutuille ruuduille. Korkealta lähtevä 
kuvaaja siis kertoo seudun kasvavan ja laajenevan voimakkaasti ja vasta myöhään nouseva 
kuvaaja viittaa laajaan täydennysrakentamiseen.

Kuvaajien lähtötasoista voidaan myös suoraan lukea vielä vuonna 2000 asumat-
tomiin ruutuihin kohdistuneen väestönkasvun osuus. Esimerkiksi Kuopion ja Oulun 
seuduilla vajaat 45 prosenttia YKR-ruutujen väestönkasvusta on kohdistunut aiem-
min asumattomille paikoille. Kuopiossa on toisaalta onnistuttu ohjaamaan kasvua 
suhteellisen hyvin myös yli 50 as./ha tiheyksille. Oulussa lähes 80 prosenttia kasvusta 
on suuntautunut alueille, joiden asukastiheys oli alle viisi asukasta hehtaarilla vuonna 
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2000. Kuopion ja Oulun väestönkasvusta huomattava osa on kohdistunut ennestään 
harvaan asutuille ruuduille, mutta etenkin Oulun tapauksessa kasvu on ollut niin 
voimakasta, että tuloksena on ollut suhteellisen tiiviistä asutusta muihin seutuihin 
verrattuna (vrt. kuvaan 2, suhteessa vuoden 2010 väentiheyteen).

Kuva 4. Kaupunkiseutujen 2000-luvun väestön vähenemisen suuntautuminen YKR-ruutujen 
vuoden 2000 väentiheyden mukaan. Mukana ovat vain ruudut, joissa väkiluku on laskenut.

Tässä tarkastellaan, millaisilla alueilla väestö on vähentynyt. Kuvaa luetaan samoin kuin 
edellistä, väestönkasvua lähtötilanteesta tarkastelevaa kuviota. Tässä kuviossa nopeasti 
nouseva kuvaaja kertoisi harvaan asutun alueen (osittaisesta, vrt. edellisiin kuvioihin) 
tyhjenemisestä ja vastaavasti myöhään, mutta jyrkästi nousevasta kuvaajasta voisi päätellä 
seudun tiheästi asuttujen alueiden kärsineen väestökadosta.

Kaikilla viidellä kaupunkiseudulla on havaittavissa molempia piirteitä. Vaasan 
seudulla puolet väestöään menettäneiden ruutujen väestönvähenemisestä on kohdistu-
nut ruutuihin, joilla asukastiheys on ollut alle kolme asukasta hehtaaria kohti. Oulun 
seudulla harvaan asutut ruudut ovat menettäneet suhteessa vähemmän asukkaita kuin 
muilla seuduilla. 

Jyväskylän, Kuopion ja Turun seutujen kuvaajat ovat lähes identtisiä aina 10 
asukkaan hehtaaritiheydelle saakka. Jyväskylän tiiveimmin asutut alueet ovat kuitenkin 
menettäneet suhteessa vähemmän asukkaita kuin Kuopion vastaavat. 

Väestönkasvun sijoittumista voidaan tarkastella myös etäisyyden perusteella. 
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Seuraavassa vertaillaan, miten 2000-luvun väestönkasvu on kohdekaupunkiseuduilla 
sijoittunut suhteessa koko seudun keskukseen. Seudun keskuksena käytetään keskus-
kaupungin torin keskipistettä tai keskustan pääkatujen risteystä. Etäisyydet on laskettu 
linnuntie-etäisyyksinä.

Kuva 5. Kohdekaupunkiseutujen väestönkasvun sijoittuminen suhteessa etäisyyteen seudun 
keskuksesta 2000-luvulla. Mukana ovat vain ruudut, joissa väkiluku on noussut.

Kuvassa pystyakselilla on yksittäisten tilastoruutujen yhteenlaskettu osuus koko seudun 
väestöstä. Kun vaaka-akselille, jolla käytetään logaritmista asteikkoa, sijoitetaan ruudun 
etäisyys seudun keskuksesta, voidaan kuvasta lukea etäisyydet, joilla halutut osuudet 
väestönkasvusta täyttyvät.  

Mitä nopeammin kuvaaja nousee suhteessa etäisyyden kasvuun, sitä lähemmäs keskusta 
väestönkasvu on painottunut. Vastaavasti pitkään matalalla pysyvä kuvaaja kertoisi kasvun 
sijoittuneen kauemmas keskuksesta. 

Kuvasta nähdään esimerkiksi, että viidennes Jyväskylän seudun kasvusta on 
kohdistunut alle kahden kilometrin etäisyydelle Jyväskylän kaupungin keskustasta. 
Myös Kuopio erottuu muista seuduista aina noin 2,5 kilometrin etäisyydelle saakka. 
Oulun kaupunkiseudulla taas reilut 30 prosenttia väestöään kasvattaneiden ruutujen 
väestönlisäyksestä on tapahtunut 6–10 kilometrin etäisyydellä Oulun keskustasta. 

Tasaisesti nouseva kuvaaja – yllä esimerkiksi Turku – osoittaa, ettei huomattavia 
yksittäisiä asuinalueita ole tarkastelujaksolla rakennettu. Toisaalta se voi viitata myös 
siihen, että seudulla on useita alakeskuksia eri etäisyyksillä, jolloin yksittäiset kasvun 
keskittymät eivät erotu joukosta. Kuopion ja Oulun seuduilla noin 5–8 kilometrin 
etäisyyksillä voimakkaasti ylöspäin harppaavat kuvaajat puolestaan kertovat, että väes-
tönkasvu mainituilla etäisyyksillä on ollut suhteellisen voimakasta. Esimerkiksi Kuo-
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piossa tälle etäisyysvyöhykkeelle sijoittuvat sen eteläiset kaupunginosat Pitkälahdesta 
Rautaniemeen (Saaristokaupunkiin). Keskustasta pohjoiseen vyöhykkeelle mahtuu 
alueita Siilinjärven Vuorelasta Ranta-Toivalaan Kuopion puolella. Oulussa vastaava 
vyöhyke jää pääosin Oulun kaupungin rajojen sisäpuolelle, mutta yltää Oulunsalossa 
Hailuodontien ympäristöön ja Kempeleellä kunnan pohjoisreunalle. Suurin lisäys 
vyöhykkeen väkilukuun tulee kuitenkin Oulun kaupungin alueelta. Metsokankaalle, 
valtatie 4:n itäpuolelle lähelle Kempeleen rajaa on 2000-luvulla kasvanut yli 7000 
asukkaan uusi asuinalue.

Kuva 6. Kohdekaupunkiseutujen väestön väheneminen suhteessa etäisyyteen seudun kes-
kuksesta 2000-luvulla. Mukana ovat vain ruudut, joissa väkiluku on laskenut.

Nopeasti nousevat kuvaajat kertoisivat väestön vähentyneen erityisesti lähellä seutujen 
keskuksia ja vastaavasti myöhemmin nousevat kuvaajat viittaisivat etäällä keskuksista 
tapahtuneeseen vähenemiseen. 

Väestön vähenemisen osalta seudut ovat enemmän toistensa kaltaisia kuin väestön 
kasvupaineiden näkökulmasta. Kaikilla seuduilla kuvaajissa on pieni notkahdus 6–8 
kilometrin etäisyydellä. Vaasan kuvaajassa notkahdus on kaikkein selvin ja Turussa taas 
lähes huomaamaton. Tämä on luonnollista seurausta kasvun sijoittumisesta – koska 
vyöhykkeelle kohdistuvat suurimmat kasvupaineet, ei väestökadosta kärsiviä ruutuja 
juuri samoilta alueilta löydy. 

Asuntokunnat ja autonomistus

Asuntokuntien autonomistuksessa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia edelli-
seen tarkastelujaksoon verrattuna (kuvat 7 ja 8). Autottomien osuudet ovat laskeneet 
edelleen – joskin hieman hitaammin kuin edeltävällä viisivuotisjaksolla – ja vähintään 
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kaksi autoa omistavien asuntokuntien osuudet ovat nousseet. 
Erot kaupunkiseutujen välillä ovat pieniä, mutta Vaasan kaupunkiseutu erottuu 

joukosta. Se on edelleen ainoa, jolla vähintään kaksi autoa omistavia on enemmän 
kuin autottomia. Siellä myös autottomien osuus pienenee ja vähintään kaksi autoa 
omistavien osuus kasvaa nopeammin kuin muilla kaupunkiseuduilla (taulukko 3). 

Kuva 7. Autottomien asuntokuntien osuuden kehitys kaupunkiseuduittain 1990–2010. 

autottomien osuus pienenee ja vähintään kaksi autoa omistavien osuus kasvaa nopeammin kuin 
muilla kaupunkiseuduilla (taulukko 3).  

    

Kuva 7. Autottomien asuntokuntien osuuden kehitys kaupunkiseuduittain 1990–2010.  

 

  , 

Kuva 8. Vähintään kaksi autoa omistavien asuntokuntien osuuden kehitys kaupunkiseuduittain 
1990–2010.  

Taulukko 3. Asuntokuntien autonomistus kaupunkiseuduittain 2000–2010.  

Autottomia     Yksi auto     Vähintään kaksi autoa 
Seutu  2000  2005  2010  2000  2005  2010  2000  2005  2010 
Jyväskylä  35,1 %  32,9 %  32,1 %  47,1 %  46,6 %  44,9 %  17,7 %  20,5 %  23,0 % 
Kuopio  36,3 %  33,7 %  33,3 %  48,1 %  47,7 %  46,2 %  15,6 %  18,6 %  20,6 % 
Oulu  31,6 %  30,0 %  29,5 %  49,7 %  48,3 %  45,8 %  18,7 %  21,7 %  24,7 % 
Turku  35,6 %  33,4 %  32,6 %  44,5 %  44,5 %  43,4 %  19,9 %  22,1 %  24,0 % 
Vaasa  27,3 %  25,4 %  24,0 %  46,5 %  45,1 %  42,9 %  26,1 %  29,4 %  33,0 % 

Aineisto: © YKR / SYKE & TK 2012
 

Työmatkat 

Kuva 8. Vähintään kaksi autoa omistavien asuntokuntien osuuden kehitys kaupunkiseuduit-
tain 1990–2010. 
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Taulukko 3. Asuntokuntien autonomistus kaupunkiseuduittain 2000–2010. 

 Autottomia   Yksi auto    Vähintään kaksi autoa 
Seutu 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010

Jyväskylä 35,1 % 32,9 % 32,1 % 47,1 % 46,6 % 44,9 % 17,7 % 20,5 % 23,0 %

Kuopio 36,3 % 33,7 % 33,3 % 48,1 % 47,7 % 46,2 % 15,6 % 18,6 % 20,6 %

Oulu 31,6 % 30,0 % 29,5 % 49,7 % 48,3 % 45,8 % 18,7 % 21,7 % 24,7 %

Turku 35,6 % 33,4 % 32,6 % 44,5 % 44,5 % 43,4 % 19,9 % 22,1 % 24,0 %

Vaasa 27,3 % 25,4 % 24,0 % 46,5 % 45,1 % 42,9 % 26,1 % 29,4 % 33,0 %

Aineisto: © YKR / SYKE & TK 2012

Työmatkat

Kuva 9. Työmatkojen keskipituuksien kehitys kohdekaupunkiseuduilla.

Kaikilla viidellä seudulla työmatkojen pituudet ovat jatkaneet kasvuaan. Jyväskylän 
seutua lukuun ottamatta kasvu on kuitenkin hieman hidastunut vuoden 2005 jäl-
keen. Seutujen keskinäinen järjestys ei ole muuttunut. Turun seudulla työmatkat ovat 
keskimäärin pisimpiä ja Vaasassa lyhimpiä. Oulun ja Jyväskylän seuduilla matkojen 
keskipituus on lähes sama, ja Kuopion seudulla reilun kilometrin verran pitempi. 

Huolimatta työmatkojen pitenemisestä asukkaiden keskimääräinen etäisyys työ-
paikkakeskittymiin on pienentynyt kaikilla muilla seuduilla paitsi Vaasassa (kuva 10). 
Työpaikkakeskittymät paikannettiin seuduittain niin sanotulla hot spot -analyysillä, 
jolla tunnistettiin työpaikkojen lukumäärällä mitattuna tilastollisesti erittäin merkitsevät 
huiput ruutuaineistosta. Analyysissä käytettiin kilometrin ruutukokoa, koska tarkoituk-
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Kuva 9. Työmatkojen keskipituuksien kehitys kohdekaupunkiseuduilla. 

Kaikilla viidellä seudulla työmatkojen pituudet ovat jatkaneet kasvuaan. Jyväskylän seutua lukuun 
ottamatta kasvu on kuitenkin hieman hidastunut vuoden 2005 jälkeen. Seutujen keskinäinen 
järjestys ei ole muuttunut. Turun seudulla työmatkat ovat keskimäärin pisimpiä ja Vaasassa 
lyhimpiä. Oulun ja Jyväskylän seuduilla matkojen keskipituus on lähes sama, ja Kuopion seudulla 
reilun kilometrin verran pitempi.  
 
Huolimatta työmatkojen pitenemisestä asukkaiden keskimääräinen etäisyys työpaikkakeskittymiin 
on pienentynyt kaikilla muilla seuduilla paitsi Vaasassa (kuva 10). Työpaikkakeskittymät 
paikannettiin seuduittain niin sanotulla hot spot ‐analyysillä, jolla tunnistettiin työpaikkojen 
lukumäärällä mitattuna tilastollisesti erittäin merkitsevät huiput ruutuaineistosta. Analyysissä 
käytettiin kilometrin ruutukokoa, koska tarkoituksena oli paikantaa pikemminkin työpaikka‐alueita, 
kuin yksittäisiä 250 metrin ruutuja.  
 
Työpaikkojen keskittymät eivät ole staattisia, vaan ne on laskettu kaikille kolmelle 
poikkileikkausvuodelle erikseen. Keskimääräiseen etäisyyteen työpaikoista vaikuttaa siis paitsi 
väestön sijainnin muutokset, myös työpaikkojen sijoittuminen.  
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sena oli paikantaa pikemminkin työpaikka-alueita, kuin yksittäisiä 250 metrin ruutuja. 
Työpaikkojen keskittymät eivät ole staattisia, vaan ne on laskettu kaikille kolmelle 

poikkileikkausvuodelle erikseen. Keskimääräiseen etäisyyteen työpaikoista vaikuttaa 
siis paitsi väestön sijainnin muutokset, myös työpaikkojen sijoittuminen. 

Kuva 10. Väestön keskimääräinen etäisyys lähimpään työpaikkakeskittymään kohdekaupunki-
seuduilla 2000–2010. 

Kuvaajasta nähdään, että seudut ovat kehitykseltään hyvin erilaisia. Osalla seuduista 
keskimääräinen etäisyys työpaikkoihin on ollut laskussa, Vaasassa se on noussut ja Turun 
seudulla ensin noussut ja sittemmin laskenut. Mitä pienempi etäisyys lähimpään kes-
kittymään on, sitä sekoittuneempia työpaikat ja väestö ovat. Mittari ei tarkkaan kerro 
missä sekoittuminen tapahtuu. Keskietäisyyden lasku voi olla seurausta työpaikkojen 
ja asutuksen tasaisesta hajaantumisesta, jolloin työpaikkakeskittymät – toisin sanoen 
työpaikkojen määrän huiput – ovat matalampia, mutta kauempana toisistaan ja näin 
keskimäärin lähempänä asukkaita. Toinen vaihtoehto etäisyyden lyhenemiselle olisi 
voimakas keskittyminen – sekä väestö että työpaikat hakeutuvat samoille alueille, 
esimerkiksi kaupunkiseutujen keskuksiin. Todellinen kehitys lienee yhdistelmä mo-
lempia piirteitä.

Turun seudulla etäisyyden on taittanut laskuun Mynämäelle ”syntynyt” uusi kes-
kittymä viimeisimmäksi poikkileikkausvuodeksi ja Jyväskylän seudulla Tikkakoskelle 
vastaavasti ilmestynyt keskittymä on vaikuttanut kuvaajan suuntaan. Tikkakoskella 
kyse on todennäköisesti tilastoinnin virheestä tai muuttuneesta rekisteröintikäytännöstä 
työpaikkojen sijainnille. Turun seudulla uuden keskittymän vaikutus on voimakkaampi, 
koska asukastiheys keskittymän lähialueillla on Jyväskylän tapausta suurempi. 

Kuntalaiskyselyn analyysi, YKS-ARTTU 

Seuraavassa esitellään ARTTU-ohjelman tutkimusmodulien yhteisen kuntalaiskyselyn 
tuloksia. Kysely on toteutettu kahteen kertaan: ohjelman alkuvaiheessa vuonna 2008 

 

Kuva 10. Väestön keskimääräinen etäisyys lähimpään työpaikkakeskittymään 
kohdekaupunkiseuduilla 2000–2010.  
 
Kuvaajasta nähdään, että seudut ovat kehitykseltään hyvin erilaisia. Osalla seuduista 
keskimääräinen etäisyys työpaikkoihin on ollut laskussa, Vaasassa se on noussut ja Turun seudulla 
ensin noussut ja sittemmin laskenut. Mitä pienempi etäisyys lähimpään keskittymään on, sitä 
sekoittuneempia työpaikat ja väestö ovat. Mittari ei tarkkaan kerro missä sekoittuminen tapahtuu. 
Keskietäisyyden lasku voi olla seurausta työpaikkojen ja asutuksen tasaisesta hajaantumisesta, 
jolloin työpaikkakeskittymät – toisin sanoen työpaikkojen määrän huiput – ovat matalampia, 
mutta kauempana toisistaan ja näin keskimäärin lähempänä asukkaita. Toinen vaihtoehto 
etäisyyden lyhenemiselle olisi voimakas keskittyminen – sekä väestö että työpaikat hakeutuvat 
samoille alueille, esimerkiksi kaupunkiseutujen keskuksiin. Todellinen kehitys lienee yhdistelmä 
molempia piirteitä. 
 
Turun seudulla etäisyyden on taittanut laskuun Mynämäelle ”syntynyt” uusi keskittymä 
viimeisimmäksi poikkileikkausvuodeksi ja Jyväskylän seudulla Tikkakoskelle vastaavasti ilmestynyt 
keskittymä on vaikuttanut kuvaajan suuntaan. Tikkakoskella kyse on todennäköisesti tilastoinnin 
virheestä tai muuttuneesta rekisteröintikäytännöstä työpaikkojen sijainnille. Turun seudulla uuden 
keskittymän vaikutus on voimakkaampi, koska asukastiheys keskittymän lähialueillla on Jyväskylän 
tapausta suurempi.  
 
Kuntalaiskyselyn analyysi, YKS‐ARTTU  
Seuraavassa esitellään ARTTU‐ohjelman tutkimusmodulien yhteisen kuntalaiskyselyn tuloksia. 
Kysely on toteutettu kahteen kertaan: ohjelman alkuvaiheessa vuonna 2008 ja loppuvaiheessa 
vuonna 2011.  Kuntalaiskyselyn otoksen haun yhteydessä vastaajille tilattiin muiden tietojen ohella 
myös koordinaattitieto. Sen ansiosta kyselyn tuloksia voidaan tarkastella ja analysoida myös 
spatiaalisesti. Tämän tutkimusosion tarpeisiin kyselyyn sisällytettiin maankäytön suunnittelua 
koskevia kysymyksiä ja väittämiä. Näillä pyrittiin saamaan tietoa kuntalaisten suhtautumisesta 
kuntansa maapolitiikkaan ja rakennusvalvonnan palveluihin. Väittämiä olivat ”Kuntani päättäjät 
keskittyvät liikaa uusien veronmaksajien houkutteluun”, ”Kuntani päättäjät sallivat rakentamisen 
mihin tahansa” ja ”Kaavoitus on kunnassani liian vaikeaselkoista.” Vastaajien suhtautumista 
väittämiin vertaillaan paitsi seutujen välillä ja muihin ARTTU‐kuntiin suhteuttaen, myös 
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ja loppuvaiheessa vuonna 2011 (kuntalaiskyselystä laajemmin, ks. Pekola-Sjöblom 
2011, 2012). Kuntalaiskyselyn otoksen haun yhteydessä vastaajille tilattiin muiden 
tietojen ohella myös koordinaattitieto. Sen ansiosta kyselyn tuloksia voidaan tarkastella 
ja analysoida myös spatiaalisesti. Tämän tutkimusosion tarpeisiin kyselyyn sisällytettiin 
maankäytön suunnittelua koskevia kysymyksiä ja väittämiä. Näillä pyrittiin saamaan 
tietoa kuntalaisten suhtautumisesta kuntansa maapolitiikkaan ja rakennusvalvonnan 
palveluihin. Väittämiä olivat ”Kuntani päättäjät keskittyvät liikaa uusien veronmaksajien 
houkutteluun”, ”Kuntani päättäjät sallivat rakentamisen mihin tahansa” ja ”Kaavoitus 
on kunnassani liian vaikeaselkoista.” Vastaajien suhtautumista väittämiin vertaillaan 
paitsi seutujen välillä ja muihin ARTTU-kuntiin suhteuttaen, myös keskuskunta-
kehyskunta-akselilla. Väittämien lisäksi tarkastellaan yhteyksiä kuntalaisten palve-
luarvioiden ja asuinpaikan välillä, edellä mainittuja koordinaattitietoja hyödyntäen. 
Tulosten tulkinnassa tulee olla varovainen, sillä vastauksiin vaikuttavat hyvin monet 
tekijät. Kaupunkiseutujen kokonaistilannetta tuleekin arvioida monipuolisempaan 
aineistoon tukeutuen

Väittämät

”Kuntani päättäjät keskittyvät liikaa uusien veronmaksajien houkutteluun”
Kuntalaiskyselyn ensimmäisellä kierroksella viiden kaupunkiseudun vastaajat olivat 
väittämän kanssa useammin samaa mieltä kuin ARTTU-kunnissa keskimäärin. Vuoden 
2011 kyselyssä aivan vastaavaa eroa ei ole enää havaittavissa. Huomattavaa on myös, 
että kaikilla seuduilla ja kaikilla vastaajilla suurin osa vastauksista osuu ei samaa, ei eri 
mieltä -kategoriaan. Keskus- ja kehyskunnat eivät juuri poikkea toisistaan kummal-
lakaan kyselykierroksella. Pienet erot ovat kuitenkin kääntyneet toisin päin, mutta 
eivät dramaattisesti.

Taulukko 4. Suhtautuminen väittämään ”Kuntani päättäjät keskittyvät liikaa uusien veronmak-
sajien houkutteluun” vuoden 2008 ja 2011 kuntalaistutkimuksissa. Huom! Prosenttiosuudet 
eri vuosina erotettu toisistaan vinoviivalla, 2008 / 2011.

 samaa  ei samaa, eri vastaajien 
Kaupunkiseutu mieltä ei eri mieltä mieltä lukumäärä

Jyväskylä 35 / 33 45 / 45 20 / 22 893 / 709
Kuopio 32 / 31 47 / 48 21 / 21 792 / 617
Oulu 27 / 26 48 / 49 25 / 25 830 / 672
Turku 34 / 30 44 / 46 22 / 24 978 / 768
Vaasa 40 / 31 40 / 46 20 / 23 800 / 703
    
Keskuskunnat 33 / 31 45 / 47 21 / 22 2 531 / 2 441
Kehyskunnat 34 / 28 44 / 47 22 / 25 1 762 / 1 028 
 
Kaikki vastaajat 24 / 29 44 / 46 32 / 25 12 334 / 10 507

”Kuntani päättäjät sallivat rakentamisen mihin tahansa”
Toiseen väittämään – rakentamisen salliminen mihin tahansa – vastaajat ovat suhtau-
tuneet kaupunkiseuduilla lähes samalla tavalla eri kyselykierroksilla. Seutujen välillä 
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on kuitenkin eroja. Turussa väittämän kanssa samaa mieltä olevien osuus on suurempi 
kuin muilla seuduilla, osuuden ollessa jopa kaksinkertainen Kuopion ja Vaasan lukuihin 
vuonna 2011. Eri mieltä väitteen kanssa olevia on kuitenkin ollut kaikilla seuduilla 
molemmilla kierroksilla enemmän kuin väitteeseen yhtyviä. Vaasan seudulla jako on 
varsin selkeä, mutta Turussa erot ovat pienempiä. 

Keskuskunta–kehyskunta-jaolla eri mieltä olevien osuudet ovat kyselyn toisella 
kierroksella nousseet huomattavasti – samoin on käynyt ARTTU-kunnissa keskimäärin. 

Taulukko 5. Suhtautuminen väittämään ”Kuntani päättäjät sallivat rakentamisen mihin ta-
hansa” vuoden 2008 ja 2011 kuntalaistutkimuksissa. Huom! Prosenttiosuudet eri vuosina 
erotettu toisistaan vinoviivalla, 2008 / 2011.

  samaa  ei samaa, eri vastaajien 
Kaupunkiseutu mieltä ei eri mieltä mieltä lukumäärä

Jyväskylä 21 / 19 30 / 34 49 / 48 893 / 706
Kuopio 16 / 13 33 / 31 52 / 55 792 / 608
Oulu 16 / 20 28 / 30 56 / 50 830 / 672
Turku 26 / 26 34 / 32 40 / 42 978 / 758
Vaasa 15 / 13 24 / 28 61 / 59 800 / 704
    
Keskuskunnat 33 / 20 45 / 32 21 / 47 2 531 / 2 425
Kehyskunnat 34 / 13 44 / 29 22 / 58 1 762 / 1 023
    
Kaikki vastaajat 24 / 17 44 / 31 32 / 52 12 334 / 10 538

”Kaavoitus on kunnassani liian vaikeaselkoista.”
Väitteeseen kaavoituksen vaikeaselkoisuudesta on ilmeisesti ollut yhtä vaikea suh-
tautua, kuin väitteeseen veronmaksajien liiallisesta houkuttelusta. Ei samaa, eikä eri 
mieltä olleiden vastaajien osuudet ovat ensimmäisen väittämän tavoin huomattavasti 
suurempia kuin kummankaan ääripään osuudet. 

Taulukko 6. Suhtautuminen väittämään ”Kaavoitus on kunnassani liian vaikeaselkoista” 
vuoden 2008 ja 2011 kuntalaistutkimuksissa. Huom! Prosenttiosuudet eri vuosina erotettu 
toisistaan vinoviivalla, 2008 / 2011.

  samaa  ei samaa, eri vastaajien 
Kaupunkiseutu mieltä ei eri mieltä mieltä lukumäärä

Jyväskylä 23 / 24 53 / 54 24 / 22 893 / 709
Kuopio 23 / 22 54 / 50 24 / 28 792 / 610
Oulu 22 / 25 48 / 47 30 / 28 830 / 659
Turku 32 / 34 50 / 45 18 / 21 978 / 755
Vaasa 32 / 29 43 / 40 25 / 31 800 / 697
    
Keskuskunnat 33 / 30 45 / 48 21 / 22 2 531 / 2 416
Kehyskunnat 34 / 20 44 / 44 22 / 35 1 762 / 1 014
    
Kaikki vastaajat 24 / 26 44 / 49 32 / 26 12 334 / 10 427
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Vastaajan asuinpaikan ja palveluarvioiden yhteydet

Yhtenä tavoitteena oli selvittää onko asuinpaikan sijainnilla yhteyttä palvelutyytyväisyy-
teen ja arvioihin palveluiden saavutettavuudesta sekä arvioida mahdollisia muutoksia 
kahden kyselykierroksen välillä.  Jokaiselle vastaajalle laskettiin koordinaattitietojen 
avulla etäisyydet kunnan ja seudun keskuksiin. Laskelmat tehtiin vuoden 2011 kyse-
lyaineistolle. Kuntien keskuksina käytettiin samoja pisteitä kuin edellä YKR-aineistoa 
hyödyntäneissä analyyseissä. 

Analyysin mukaan etäisyydellä ei ole tilastollista yhteyttä kuntalaisten suhtautu-
miseen edellä mainittuihin väittämiin, eikä arvioihin palveluista palvelusektoritasolle 
laskettuna. Kuitenkin yksittäisiä palveluita tarkastellessa eroja voi löytyä. Palvelu-
arvioiden ja etäisyyden suhdetta testattiin terveyskeskusten lääkärivastaanotolle ja 
joukkoliikennepalveluille. Testit ajettiin niin edellä mainittuja palveluita käyttäneille, 
kuin muillekin vastaajille. Lisäksi testattiin keskuskunta-kehyskunta-jaon vaikutusta. 

Terveyskeskusten lääkärivastaanotto

Vastaajien arvioilla terveyskeskusten lääkärivastaanoton saavutettavuudesta ja palvelun 
laadusta ei voida sanoa olevan yhteyttä heidän asuinpaikkaansa etäisyyteen kunnan tai 
seudun keskuksesta. Taulukosta 7 voidaan havaita, että korrelaatio kyllä löytyy, mutta 
se on niin heikkoa, ettei siitä voi tehdä johtopäätöksiä koetun saavutettavuuden ja 
vastaajan asuinpaikan yhteyksistä. Eroa ei tässä suhteessa ole myöskään sillä, tarkas-
tellaanko keskus- vai kehyskunnassa asuvia vastaajia. 

Taulukko 7. Vastaajien arviot terveyskeskusten lääkärivastaanoton hoitamisesta, tärkey-
destä ja saavutettavuudesta suhteessa vastaajan asuinpaikan sijaintiin kaupunkiseudulla 
(Et_kesk_seutu) ja kunnassa (Et_kesk_kunta). 

  hoito tärkeys saavutettavuus

Et_kesk_seutu Pearson Correlation ,039 ,010 ,089**

 Sig. (2-tailed) ,054 ,627 ,000

 N 2462 2389 2277

Et_kesk_kunta Pearson Correlation ,009 -,012 ,045*

 Sig. (2-tailed) ,673 ,559 ,033

 N 2462 2389 2277

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Joukkoliikennepalvelut

Kun tarkastellaan kehyskunnissa asuvia joukkoliikennepalveluita käyttäneitä vastaajia, 
voidaan havaita heikko negatiivinen korrelaatio vastaajan etäisyyden kuntakeskukseen 
ja joukkoliikennepalveluiden saavutettavuusarvioiden välillä (taulukko 8). Kauempana 
asuinkuntansa keskuksesta asuvat siis kokevat joukkoliikennepalvelut heikommin 
saavutettaviksi. Korrelaatio on ainoastaan hieman voimakkaampi kun huomioidaan 
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myös joukkoliikennettä käyttämättömät vastaajat. Keskuskunnissa asuvien vastaajien 
kohdalla vastaavaa korrelaatiota ei ole havaittavissa. 

Taulukko 8. Vastaajien arviot joukkoliikennepalveluiden hoitamisesta, tärkeydestä ja saa-
vutettavuudesta suhteessa vastaajan asuinpaikan sijaintiin kunnassa ja kaupunkiseudulla.

  hoito tärkeys saavutettavuus

etäisyys seudun keskukseen Pearson Correlation ,037 ,006 ,007

 Sig. (2-tailed) ,502 ,918 ,901

 N 329 321 300

etäisyys kunnan keskukseen Pearson Correlation -,089 ,020 -,206**

 Sig. (2-tailed) ,105 ,716 ,000

 N 329 321 300

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Joukkoliikenne erottunee tässä muista palveluista ennen kaikkea siksi, että sitä tarvitaan 
lähellä asuinpaikkaa ja käytetään juuri silloin kun muita vaihtoehtoja liikkumiselle ei 
ole. Mitä etäämmällä keskuksista asuu, sitä vähemmän joukkoliikennetarjontaa yleensä 
on. Muilla palveluilla tätä sijaintiin liittyvää ongelmaa ei ole. 

2.2 Kuntapäättäjäkysely tukee havaintoja kuntien  
 välisistä jännitteistä

Tutkittavien kaupunkiseutujen tilannetta voidaan tarkastella myös kuntapäättäjille 
kohdistetun kyselytutkimuksen tulosten valossa (viranhaltija- ja luottamushenkilöky-
sely). Kyselyn yleisistä johtopäätöksistä (Sandberg 2012) ja kuntakohtaisista tuloksista 
(Sandberg 2011) on poimittavissa tarkasteltaviksi lukuisia YKS-ARTTU-tutkimuksen 
kannalta kiinnostavia kysymyksenasetteluja. Tulokset, joita esitellään tässä luvussa, an-
tavat yhden mahdollisuuden arvioida erityisesti haastatteluaineiston pohjalta tehtyjen 
johtopäätösten paikkansapitävyyttä, paikkatieto- ja dokumenttiaineiston ohella. Tässä 
luvussa kyselyn tuloksista esitetään tulkintoja vain rajatusti. Erityisesti kuntakohtaisten 
tulosten tulkinnassa tulee olla varovainen, sillä vastauksiin vaikuttavat hyvin monet 
tekijät. Kaupunkiseutujen kokonaistilannetta tuleekin arvioida monipuolisempaan 
aineistoon tukeutuen, kuten myös kuntalaiskyselyn yhteydessä.

Kyselyssä kartoitettiin kuntapäättäjien näkemyksiä kunnallisesta päätöksenteosta 
ja Paras-uudistuksesta keväällä 2010. Siv Sandbergin tutkimus on osa Paras-hankkeen 
ARTTU-arviointitutkimusohjelmaa. Kyselyn kohdejoukkoon kuuluivat kaikkien 40 
tutkimusohjelmassa mukana olevan kunnan kaikki valtuutetut, hallituksen jäsenet, 
keskeisten lautakuntien jäsenet sekä johtavat viranhaltijat. Sähköisesti toteutettuun 
kyselyyn vastasi yhteensä 1456 henkilöä. Koko kyselyssä kaikkien kuntien vastaus-
prosentti oli hieman alle puolet, 48 prosenttia. YKS-ARTTU-tutkimuksessa mukana 
olleiden kymmenen kunnan kohdalla kehyskuntien kohdalla vastausprosentti oli 
hieman keskuskaupunkeja suurempi. Kyselylomake kokonaisuudessaan on liitteenä 
Sandbergin (2012, 97) tutkimusraportissa.
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Oman kunnan ja seudun menestymismahdollisuudet 
arvioidaan pääosin hyviksi

Kuvassa 11 kuvataan kyselyssä annettuja arvioita kunnan pärjäämisestä kuntien välisessä 
kilpailussa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten oma kunta pärjäisi tilanteessa, jossa 
kilpailtaisiin siitä, missä  kunnassa on ”hyvä asua ja elää”. Samanlainen kysymyksen-
asettelu toistettiin myös oman seudun kohdalla (kuva 12). Kuntakohtaisessa kilpailussa 
YKS-ARTTU-kunnista erottuvat Kuopio ja Siilinjärvi, joiden vastaajista jopa yli 90% 
arvioisi kunnan pärjäävän kilpailussa hyvin tai erittäin hyvin. Huomionarvoista on 
myös Mustasaaren vastaajien (89 %) ja Liedon vastaajien (84 %) hyvin korkeat arviot 
kunnan pärjäämisestä. Ne erottuvat näin sekä kahdesta jäljelle jäävästä kehyskunnasta, 
joiden kohdalla arviot ovat hieman varovaisempia (Uurainen 74 % ja Haukipudas 61 
%), että seutujensa keskuskaupungeista Vaasasta (71 %) ja etenkin Turusta (39 %). 
Erityisesti Turun vastaajien matalista arviosta johtuen seudun keskuskaupungin ja 
kehyskunnan arvioiden välillä on ammottava kuilu. 

Kuva 11. Arviot oman kunnan pärjäämisestä kuntien välisessä kilpailussa: ”Kuvitelkaa tilanne, 
jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa on ”hyvä asua ja elää”. 
Miten arvioisitte nykyisen kotikuntanne sijoittuvan kilpailussa?”. Vastaajien, jotka ovat valinneet 
vaihtoehdon ”hyvin” tai ”erittäin hyvin”, osuus. Taulukkoa tulkittaessa on huomattava, että 
kuntakohtaisiin tuloksiin voivat vaikuttaa vastaajajoukon pienuus ja monet satunnaiset tekijät.

Seutukohtaisessa kilpailussa (kuva 12) erottuvat Jyväskylän seudun vastaajat (Jyväskylä 
87 %, Uurainen 83 %), jotka ovat arvioineet seutunsa viidestä kaupunkiseudusta 
parhaiten. Mielenkiintoista on, että Siilinjärven vastaajat, joiden arviot oman kun-
tansa menestymismahdollisuuksista olivat korkeat, arvioivat kaupunkiseutunsa me-
nestymismahdollisuudet hieman alhaisemmiksi. Siilinjärven vastaajista 54 prosenttia 
arvioi seutunsa pärjäävän hyvin tai erittäin hyvin. Kuopion kohdalla vastaava luku on 
78 prosenttia. Samoin kehyskunnista Mustasaaren (64 %) ja Liedon (50 %) vastaajat 
arvioivat seutunsa pärjäämismahdollisuudet omaa kuntaansa huonommiksi. Kyseisten 
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Kuva 11. Arviot oman kunnan pärjäämisestä kuntien välisessä kilpailussa: ”Kuvitelkaa tilanne, 
jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa on "hyvä asua ja elää". 
Miten arvioisitte nykyisen kotikuntanne sijoittuvan kilpailussa?”. Vastaajien, jotka ovat valinneet 
vaihtoehdon ”hyvin” tai ”erittäin hyvin”, osuus. Taulukkoa tulkittaessa on huomattava, että 
kuntakohtaisiin tuloksiin voivat vaikuttaa vastaajajoukon pienuus ja monet satunnaiset tekijät. 
 
Seutukohtaisessa kilpailussa (kuva 12) erottuvat Jyväskylän seudun vastaajat (Jyväskylä 87 %, 
Uurainen 83 %), jotka ovat arvioineet seutunsa viidestä kaupunkiseudusta parhaiten. 
Mielenkiintoista on, että Siilinjärven vastaajat, joiden arviot oman kuntansa 
menestymismahdollisuuksista olivat korkeat, arvioivat kaupunkiseutunsa 
menestymismahdollisuudet hieman alhaisemmiksi. Siilinjärven vastaajista 54 % arvioi seutunsa 
pärjäävän hyvin tai erittäin hyvin. Kuopion kohdalla vastaava luku on 78 %. Samoin kehyskunnista 
Mustasaaren (64 %) ja Liedon (50 %) vastaajat arvioivat seutunsa pärjäämismahdollisuudet omaa 
kuntaansa huonommiksi. Kyseisten kuntien vastaajien arviot ovat silti korkeammat kuin kyseisten 
seutujen keskuskaupunkien, eli Vaasan (61 %) ja Turun (39 %), vastaajien arviot. 
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kuntien vastaajien arviot ovat silti korkeammat kuin kyseisten seutujen keskuskaupun-
kien, eli Vaasan (61 %) ja Turun (39 %), vastaajien arviot.

Kuva 12. Arviot oman seudun pärjäämisestä seutujen välisessä kilpailussa: ”Kuvitelkaa tilanne, 
jossa (kaupunki)seudut kilpailevat keskenään. Miten arvioisitte nykyisen seutunne/kaupunkiseu-
tunne sijoittuvan kilpailussa?”. Vastaajien, jotka ovat valinneet vaihtoehdon ”hyvin” tai ”erittäin 
hyvin”, osuus. Taulukkoa tulkittaessa on huomattava, että kuntakohtaisiin tuloksiin voivat vaikuttaa 
vastaajajoukon pienuus ja monet satunnaiset tekijät.

Keskuskaupungeissa suhtaudutaan myönteisesti liitoksiin, 
kehyskunnissa yhteistyöhön

Kyselyssä oli mukana myös kysymyksiä, jotka koskivat kuntien itsenäisyyttä ja kuntien 
välistä yhteistyötä. Näiden kysymysten kohdalla erottuu Uurainen, jonka vastaajat 
näyttäisivät eniten haluavan pitää kiinni kunnan itsenäisyydestä. Ylipäänsä kehyskun-
tien vastaajat suhtautuivat keskuskuntien vastaajia myönteisemmin kuntien väliseen 
yhteistyöhön ja kielteisemmin kuntaliitoksiin. Tulosta ei voi pitää yllättävänä. Kuvaavaa 
on, että kysymykseen ”Kuntia tulisi yhdistää kuntaliitoksilla suuremmiksi yksiköiksi”  
samaa tai täysin samaa mieltä on keskuskaupunki Vaasassa ollut jopa 89 prosenttia 
ja kehyskunta Uuraisilla vain 9 % vastaajista. Kysyttäessä asiaa toisin päin (kuva 13: 
”Kuntien tulisi tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä kuntaliitosten sijaan”) samojen 
kuntien vastaajat erottuvat jälleen, asetelman kääntyessä päinvastaiseksi (Vaasa 5 %, 
Uurainen 83 %). Huomattavaa on kuitenkin myös vastausten suuri hajonta, jota on 
myös kehyskuntien välillä. Haukiputaalla, joka on osa vuoden 2013 alussa syntyvää 
uutta Oulua, vastaajista jopa reilusti yli puolet suhtautui kuntaliitoksiin myönteisesti.
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Kuva 12. Arviot oman seudun pärjäämisestä seutujen välisessä kilpailussa: ”Kuvitelkaa tilanne, 
jossa (kaupunki)seudut kilpailevat keskenään. Miten arvioisitte nykyisen 
seutunne/kaupunkiseutunne sijoittuvan kilpailussa?”. Vastaajien, jotka ovat valinneet 
vaihtoehdon ”hyvin” tai ”erittäin hyvin”, osuus. Taulukkoa tulkittaessa on huomattava, että 
kuntakohtaisiin tuloksiin voivat vaikuttaa vastaajajoukon pienuus ja monet satunnaiset tekijät. 
 
Keskuskaupungeissa suhtaudutaan myönteisesti liitoksiin, kehyskunnissa yhteistyöhön 
Kyselyssä oli mukana myös kysymyksiä, jotka koskivat kuntien itsenäisyyttä ja kuntien välistä 
yhteistyötä. Näiden kysymysten kohdalla erottuu Uurainen, jonka vastaajat näyttäisivät eniten 
haluavan pitää kiinni kunnan itsenäisyydestä. Ylipäänsä kehyskuntien vastaajat suhtautuivat 
keskuskuntien vastaajia myönteisemmin kuntien väliseen yhteistyöhön ja kielteisemmin 
kuntaliitoksiin. Tulosta ei voi pitää yllättävänä. Kuvaavaa on, että kysymykseen "Kuntia tulisi 
yhdistää kuntaliitoksilla suuremmiksi yksiköiksi"  samaa tai täysin samaa mieltä on keskuskaupunki 
Vaasassa ollut jopa 89 % ja kehyskunta Uuraisilla vain 9 % vastaajista. Kysyttäessä asiaa toisin päin 
(Kuva 13: ”Kuntien tulisi tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä kuntaliitosten sijaan”) samojen 
kuntien vastaajat erottuvat jälleen, asetelman kääntyessä päinvastaiseksi (Vaasa 5 %, Uurainen 
83 %). Huomattavaa on kuitenkin myös vastausten suuri hajonta, jota on myös kehyskuntien välillä. 
Haukiputaalla, joka on osa vuoden 2013 alussa syntyvää uutta Oulua, vastaajista jopa reilusti yli 
puolet suhtautui kuntaliitoksiin myönteisesti. 
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Kuva 13. Vastaajien kuntaliitosmyönteisyys: ”Kuntia tulisi yhdistää kuntaliitoksilla suuremmiksi 
yksiköiksi”. Vastaajien, jotka ovat väittämästä samaa tai täysin samaa mieltä, osuus. Väittämä 
on yksi laajemman kysymyskokonaisuuden (”Seuraavassa esitetään joukko kuntanne talouteen 
ja hallintoon liittyviä väittämiä. Mitä mieltä olette niistä?”) tarkentavista väittämistä. Taulukkoa 
tulkittaessa on huomattava, että kuntakohtaisiin tuloksiin voivat vaikuttaa vastaajajoukon pienuus 
ja monet satunnaiset tekijät.

Kuva 14. Vastaajien yhteistyömyönteisyys: ”Kuntien tulisi tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä 
kuntaliitosten sijaan”. Vastaajien, jotka ovat väittämästä samaa tai täysin samaa mieltä, osuus. 
Väittämä on yksi laajemman kysymyskokonaisuuden (”Seuraavassa esitetään joukko kuntanne 
talouteen ja hallintoon liittyviä väittämiä. Mitä mieltä olette niistä?”) tarkentavista väittämistä. 
Taulukkoa tulkittaessa on huomattava, että kuntakohtaisiin tuloksiin voivat vaikuttaa vastaaja-
joukon pienuus ja monet satunnaiset tekijät.
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Kuva 13. Vastaajien kuntaliitosmyönteisyys: "Kuntia tulisi yhdistää kuntaliitoksilla suuremmiksi 
yksiköiksi". Vastaajien, jotka ovat väittämästä samaa tai täysin samaa mieltä, osuus. Väittämä on 
yksi laajemman kysymyskokonaisuuden (”Seuraavassa esitetään joukko kuntanne talouteen ja 
hallintoon liittyviä väittämiä. Mitä mieltä olette niistä?”) tarkentavista väittämistä. Taulukkoa 
tulkittaessa on huomattava, että kuntakohtaisiin tuloksiin voivat vaikuttaa vastaajajoukon pienuus 
ja monet satunnaiset tekijät. 
 

 
Kuva 14. Vastaajien yhteistyömyönteisyys: "Kuntien tulisi tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä 
kuntaliitosten sijaan". Vastaajien, jotka ovat väittämästä samaa tai täysin samaa mieltä, osuus. 
Väittämä on yksi laajemman kysymyskokonaisuuden (”Seuraavassa esitetään joukko kuntanne 
talouteen ja hallintoon liittyviä väittämiä. Mitä mieltä olette niistä?”) tarkentavista väittämistä. 
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Arviot tehtyjen uudistusten riittävyydestä vaihtelevat 

Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan Paras-uudistusta oman kunnan kannalta. Yli-
päätään kaikista mukana olleista (ei vain YKS-ARTTU-tutkimuksessa mukana olevien 
kuntien vastaajat) vastaajista  69 prosenttia on ollut samaa mieltä sen suhteen, onko 
ratkaisuja kunnan tulevaisuudesta pidetty järkevänä (”Pidän kuntani ratkaisuja kunnan 
tulevaisuudesta järkevinä”). Sen sijaan arviot ratkaisujen riittävyydestä tulevaisuuden 
kannalta ovat selkeästi alhaisempia, kaikkien kuntien vastaajien keskiarvon ollessa 44 
prosenttia. YKS-ARTTU-tutkimuksessa mukana olevista kunnista (kuva 15) huomi-
ota herättävin on Turku, jonka vastaajista vain 15 % on ollut samaa mieltä väittämän 
kanssa. Uuraisten vastaajista taas huomattavan suuri osa (65 %) pitää kunnassa tehtyjä 
ratkaisuja riittävinä. Muissa kunnissa annetut vastaukset ovat Uuraisista ja Turusta 
poiketen suhteellisen lähellä keskiarvoa.

Kuva 15. Paras-uudistus ja tehtyjen valintojen riittävyys. ”Pidän kuntani valintoja tulevaisuuden 
kannalta riittävinä”. Vastaajien, jotka ovat väittämien kanssa samaa mieltä, osuus (vastausvaih-
toehto ”kyllä”, muiden vaihtoehtojen ollessa ”ei” ja ”en osaa sanoa”). Väittämä on yksi laajem-
man kysymyskokonaisuuden (”Mitä mieltä olette käynnissä olevasta Paras-uudistuksesta oman 
kuntanne kannalta?”) tarkentavista väittämistä. Taulukkoa tulkittaessa on huomattava, että 
kuntakohtaisiin tuloksiin voivat vaikuttaa vastaajajoukon pienuus ja monet satunnaiset tekijät.

Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan kuinka paljon eri tekijät (muun muassa aiempi 
kuntien välinen yhteistyö, naapurikunnan ja muiden kuntien päätökset, valtionohjaus, 
Paras-puitelaki ja taloudelliset kannusteet) ovat edistäneet kunnan päätöksentekoa 
Paras-uudistuksessa. Kaikkien kuntien tulosten perusteella mitään näistä tekijöistä ei 
ylipäätään arvioida kovin merkitykselliseksi Paras-päätöksenteon kannalta. Tulosten tul-
kinta on myös vaikeaa, osin väittämien monitulkintaisuudesta johtuen (väittämään esi-

Taulukkoa tulkittaessa on huomattava, että kuntakohtaisiin tuloksiin voivat vaikuttaa 
vastaajajoukon pienuus ja monet satunnaiset tekijät. 
 
Arviot tehtyjen uudistusten riittävyydestä vaihtelevat  
Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan Paras‐uudistusta oman kunnan kannalta. Ylipäätään kaikista 
mukana olleista (ei vain YKS‐ARTTU‐tutkimuksessa mukana olevien kuntien vastaajat) vastaajista  
69 % on ollut samaa mieltä sen suhteen, onko ratkaisuja kunnan tulevaisuudesta pidetty järkevänä 
(”Pidän kuntani ratkaisuja kunnan tulevaisuudesta järkevinä”). Sen sijaan arviot ratkaisujen 
riittävyydestä tulevaisuuden kannalta ovat selkeästi alhaisempia, kaikkien kuntien vastaajien 
keskiarvon ollessa 44 %. YKS‐ARTTU‐tutkimuksessa mukana olevista kunnista (kuva 15) huomiota 
herättävin on Turku, jonka vastaajista vain 15 % on ollut samaa mieltä väittämän kanssa. Uuraisten 
vastaajista taas huomattavan suuri osa (65 %) pitää kunnassa tehtyjä ratkaisuja riittävinä. Muissa 
kunnissa annetut vastaukset ovat Uuraisista ja Turusta poiketen suhteellisen lähellä keskiarvoa. 
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Kuva 15. Arviot Paras‐uudistus ja tehtyjen valintojen riittävyys. ”Pidän kuntani valintoja 
tulevaisuuden kannalta riittävinä”. Vastaajien, jotka ovat väittämien kanssa samaa mieltä, osuus 
(vastausvaihtoehto ”kyllä”, muiden vaihtoehtojen ollessa ”ei” ja ”en osaa sanoa”). Väittämä on 
yksi laajemman kysymyskokonaisuuden (”Mitä mieltä olette käynnissä olevasta Paras‐
uudistuksesta oman kuntanne kannalta?”) tarkentavista väittämistä. Taulukkoa tulkittaessa on 
huomattava, että kuntakohtaisiin tuloksiin voivat vaikuttaa vastaajajoukon pienuus ja monet 
satunnaiset tekijät. 
 
Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan kuinka paljon eri tekijät (muun muassa aiempi kuntien 
välinen yhteistyö, naapurikunnan ja muiden kuntien päätökset, valtionohjaus, Paras‐puitelaki ja 
taloudelliset kannusteet) ovat edistäneet kunnan päätöksentekoa Paras‐uudistuksessa. Kaikkien 
kuntien tulosten perusteella mitään näistä tekijöistä ei ylipäätään arvioida kovin merkitykselliseksi 
Paras‐päätöksenteon kannalta. Tulosten tulkinta on myös vaikeaa, osin väittämien 
monitulkintaisuudesta johtuen (väittämään esimerkiksi naapurikunnan päätösten 
vaikuttavuudesta vastaajat suhtautuvat oletettavasti monin eri tavoin, osin poliittisista syistä, mikä 
voi näkyä myös vastauksissa). Kyselyn kaikkien kuntien vastaajat ovat arvioineet esimerkiksi 
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merkiksi naapurikunnan päätösten vaikuttavuudesta vastaajat suhtautuvat oletettavasti 
monin eri tavoin, osin poliittisista syistä, mikä voi näkyä myös vastauksissa). Kyselyn 
kaikkien kuntien vastaajat ovat arvioineet esimerkiksi elinkeinoelämän mielipiteiden 
(40 %), aiemman kuntien välisen yhteistyön (38 %), kunnan taloudellisen tilanteen 
(36 %) ja taloudellisten kannusteiden (35 %) edistäneen päätöksentekoa merkittävästi 
(vastausvaihtoehto ”merkittävästi” / ”hyvin merkittävästi”). Lisäksi päättäjiltä itseltään 
pyydettiin arvioita ”kuntani luottamushenkilöiden” (43 %) ja ”kuntani viranhaltijoi-
den” (49 %) mielipiteiden merkityksestä. Näistä eri tekijöistä oman tutkimuksemme 
kannalta mielenkiintoisena voidaan pitää muun muassa aiempaa kuntien välistä yh-
teistyötä. Tutkimistamme kunnista erityisesti Jyväskylän vastaajien (54 %), ja toisaalta 
Turun vastaajien (27 %) arviot olivat tältä osin keskiarvosta selkeästi poikkeavia.

Viimeisessä tarkastelemassamme kuntapäättäjäkyselyn kysymyksessä pyydettiin 
arvioimaan ilmapiiriä eri tahojen välillä.  Tässä yhteydessä keskitytään tarkastelemaan 
arvioita oman ja naapurikunnan välisestä ilmapiiristä (kuva 16). Vertailtaessa keskus- ja 
kehyskuntia toisiinsa huomataan, että kehyskunnissa ilmapiiri arvioidaan syystä tai 
toisesta pääosin paremmaksi kuin keskuskunnissa. Asetelmalle on epäilemättä olemassa 
erilaisia paikallispoliittisia syitä, joista on kuitenkin mahdotonta antaa pelkän kysely-
aineiston pohjalta täsmällistä selitystä. Keskuskunnista ainoastaan Vaasassa arvioitiin 
ilmapiiri paremmaksi kuin kehyskunta Mustasaaressa; tosin molemmissa arvot ovat 
huomattavan alhaiset. 

Kuva 16. Arviot ilmapiiristä oman kunnan ja naapurikuntien välillä. Kysymyksen ”Miten arvi-
oitte yleistä ilmapiiriä eri osapuolten välillä kuntanne asioiden hoidossa” tarkennus: ”Kunnan ja 
naapurikuntien välillä?”. Niiden vastaajien osuus, joiden mielestä ilmapiiri on yhteistyöhakuinen 
tai hyvin yhteistyöhakuinen. Taulukkoa tulkittaessa on huomattava, että kuntakohtaisiin tuloksiin 
voivat vaikuttaa vastaajajoukon pienuus ja monet satunnaiset tekijät.

elinkeinoelämän mielipiteiden (40 %), aiemman kuntien välisen yhteistyön (38 %), kunnan 
taloudellisen tilanteen (36 %) ja taloudellisten kannusteiden (35 %) edistäneen päätöksentekoa 
merkittävästi (vastausvaihtoehto ”merkittävästi” / ”hyvin merkittävästi”). Lisäksi päättäjiltä 
itseltään pyydettiin arvioita ”kuntani luottamushenkilöiden” (43 %) ja ”kuntani viranhaltijoiden” 
(49 %) mielipiteiden merkityksestä. Näistä eri tekijöistä oman tutkimuksemme kannalta 
mielenkiintoisena voidaan pitää muun muassa aiempaa kuntien välistä yhteistyötä. 
Tutkimistamme kunnista erityisesti Jyväskylän vastaajien (54 %), ja toisaalta Turun vastaajien (27 %) 
arviot olivat tältä osin keskiarvosta selkeästi poikkeavia. 
 
Viimeisessä tarkastelemassamme kuntapäättäjäkyselyn kysymyksessä pyydettiin arvioimaan 
ilmapiiriä eri tahojen välillä.  Tässä yhteydessä keskitytään tarkastelemaan arvioita oman ja 
naapurikunnan välisestä ilmapiiristä (kuva 16). Vertailtaessa keskus‐ ja kehyskuntia toisiinsa 
huomataan, että kehyskunnissa ilmapiiri arvioidaan syystä tai toisesta pääosin paremmaksi kuin 
keskuskunnissa. Asetelmalle on epäilemättä olemassa erilaisia paikallispoliittisia syitä, joista on 
kuitenkin mahdotonta antaa pelkän kyselyaineiston pohjalta täsmällistä selitystä. Keskuskunnista 
ainoastaan Vaasassa arvioitiin ilmapiiri paremmaksi kuin kehyskunta Mustasaaressa; tosin 
molemmissa arvot ovat huomattavan alhaiset.  
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Kuva 16. Arviot ilmapiiristä oman kunnan ja naapurikuntien välillä. Kysymyksen ”Miten arvioitte 
yleistä ilmapiiriä eri osapuolten välillä kuntanne asioiden hoidossa” tarkennus: ”Kunnan ja 
naapurikuntien välillä?”. Niiden vastaajien osuus, joiden mielestä ilmapiiri on yhteistyöhakuinen 
tai hyvin yhteistyöhakuinen. Taulukkoa tulkittaessa on huomattava, että kuntakohtaisiin tuloksiin 
voivat vaikuttaa vastaajajoukon pienuus ja monet satunnaiset tekijät. 
 
Kuntakohtaisia kyselytuloksia tulkittava varoen 
Yleisesti kyselytulosten suhteen kuntapareista vastaajineen erottuvat erityisesti Vaasa ‐ 
Mustasaari ja Turku ‐ Lieto. Niiden kohdalla rakoilun keskus‐ ja kehyskuntien välillä voi sanoa 
olevan huomattavaa. Myös Turun vastaajien muita keskuskaupunkeja alhaisemmat arviot oman 
kunnan pärjäämisestä ja Turun ja Vaasan vastaajien alhaiset arviot kaupunkiseudun ilmapiiristä 
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Kuntakohtaisia kyselytuloksia tulkittava varoen

Yleisesti kyselytulosten suhteen kuntapareista vastaajineen erottuvat erityisesti Vaasa–
Mustasaari ja Turku–Lieto. Niiden kohdalla rakoilun keskus- ja kehyskuntien välillä 
voi sanoa olevan huomattavaa. Myös Turun vastaajien muita keskuskaupunkeja alhai-
semmat arviot oman kunnan pärjäämisestä ja Turun ja Vaasan vastaajien alhaiset arviot 
kaupunkiseudun ilmapiiristä poikkeavat selkeästi yleisestä linjasta. Tämä vahvistaa 
olettamuksia ”epäluottamuksen ilmapiiristä” kyseisten kuntaparien kohdalla

Erityisesti kuntakohtaisten tulosten tulkinnassa tulee kuitenkin olla hyvin va-
rovainen, sillä vastauksiin vaikuttavat hyvin monet tekijät, kuten sattumanvaraiset 
kyselyntekemishetkellä pinnalla olleet väliaikaiset konfliktitilanteet ja vastaajien 
lukumäärä. Tuloksia tulisikin lähestyä ensisijaisesti laajemmista vertailuasetelmista 
käsin, vertailemalla esimerkiksi yhtenä joukkona kaikkia kehyskuntia kaikkiin keskus-
kaupunkeihin. Lisäksi tuloksia tulisi verrata johtopäätöksiin, joita on tehty samasta 
aihepiiristä muiden aineistojen pohjalta.

Poimintoja luvun keskeisistä havainnoista:

Sandbergin (2011) kyselyn tulokset pääosin vahvistavat omia aiempia tutki-
mustuloksiamme (Mäntysalo ym. 2010; Hytönen ym. 2011), koskien erityisesti 
kehys- ja keskuskuntien näkökulmien eroja. Kyselytulokset kuntaliitoksiin ja 
kuntien yhteistyöhön liittyen ovat toisin sanoen samansuuntaisia omien tul-
kintojemme kanssa siitä, että kehyskunnat suosivat kuntien välistä yhteistyötä 
keskuskaupunkien kannattaessa kuntaliitoksia.

2.3 Kaupunkiseudut haastattelu- ja  
 dokumenttianalyysin valossa

Ovatko kuntien väliset jännitteet jatkaneet kiristymistään Paras-hankkeen aikana – vai 
ovatko kunnat löytäneet yhteen sovitettavia tavoitteita, joihin on mahdollista pyrkiä 
yhteisenä rintamana? Tässä luvussa tehtävät lyhyet kaupunkiseutukohtaiset tarkastelut 
sisältävät yleisluontoisen katsauksen seutuihin, erityisesti tutkimuskohteena olevien 
kuntaparien näkökulmasta. 

Tarkastelut, jotka perustuvat haastattelu- ja dokumenttiaineiston analyyseihin, 
ovat pääosin vertailukelpoisia, mutta niissä on myös joitain sisällöllisiä painotuksia. 
Vaikka seudut toimivat samanlaisen lainsäädännöllisen ja valtakunnallisen ohjauksen 
puitteissa, seutujen tarkastelu tiukasti toisiinsa vertaillen ei ole mielekästä niiden hyvin 
erilaisista historiallisista lähtökohdista johtuen. Painotuksin voidaan tuoda esiin kau-
punkiseutujen tällaisia, toisistaan poikkeavia yhteistyön reunaehtoja. Ongelmallisten 
kehityskulkujen muuttaminen on luonnollisesti vaikeampaa tilanteissa, joissa risti-
riidoilla on pitkä historia. Seutukohtaisten sisällöllisten painotuserojen esiintuonti ei 
kuitenkaan merkitse kannanottoa, jonka mukaan vaikeista lähtökohdista ponnistavalle 
yhteistyölle tulisi antaa ”erityistunnustusta” – varsinkaan, jos yhteistyön ongelmien 
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seurauksena on yhdyskuntarakenteen kiihtyvä hajautuminen. Olennaista on se, onko 
seuduilla ollut Paras-hankkeen aikana, sen ansiosta tai siitä huolimatta, havaittavissa 
merkkejä muutoksista; ei se, miten vaikeista lähtökohdista kunnat yhteistyötään seu-
duilla kehittävät.

Tutkimuksen käynnistysvaiheen raportissa selostetaan koko hankkeen teoreettisia 
ja metodologisia lähtökohtia, myös haastattelurungon laatimisen osalta (Mäntysalo 
ym. 2010, 38−39). Ensimmäisellä aineistonkeruukierroksella haastatteluihin lähdettiin 
ilman monipuolisen aineistoanalyysin tukea. Käynnistysvaiheessa muodostettiin tee-
mahaastattelurunko siten, että sen avulla voitaisiin hahmottaa kuntien välisiä asetelmia 
ympäristökonfliktien kartoittamisen menetelmiä soveltaen. 

Sen sijaan tutkimushankkeen loppuvaiheen haastatteluihin, joiden analyysia 
esitellään tässä luvussa, lähdettiin käynnistysvaiheessa tehtyjen alustavien johtopää-
tösten pohjalta. Jo varhaisessa vaiheessa, osin jo tutkimuksen alkuvaiheen aikana, 
osoittautui tarpeelliseksi laajasti kontekstoiva lähestymistapa, joka ei rajoittuisi vain 
perusluonteeltaan behavioralistisiin tulkintoihin poliittisten ja henkilöiden välisten 
jännitteiden taustalla (ks. myös Hytönen 2012a). Laaja tutkimusote oli tarpeen, jotta 
kuntien välisten jännitteiden taustoja ja sen seurauksia voitaisiin ymmärtää. Niinpä 
myöhemmässä vaiheessa teemahaastattelurunkoa muokattiin, jotta tutkimuksen 
käynnistysvaiheen pohjalta havaitut tutkimusteemat pystyttäisiin ottamaan tarkem-
paan kriittiseen tarkasteluun. Toisaalta, tutkimuksen edetessä myös aineistolähtöinen 
− aineiston ”vapaan hengittämisen” mahdollistava analyysin tapa painottui. Toisin 
sanoen, vaikka tutkimuksen teemat keskittyivät osittain aiempaa selkeämmin joihinkin 
yhdyskuntasuunnittelun (asiantuntijaresurssit) ja yhdyskuntarakenteellisen muutoksen 
(hajautumisen eri muodot) aiheisiin, niistä tehtäville erilaisille tulkinnoille annettiin 
yhä tietoisesti tilaa. 

Haastattelurunko ja luettelo hyödynnetystä dokumenttiaineistosta ovat liitteinä. 
Dokumenttianalyysin keinoin haastatteluaineistolle tehdyn analyysin tuloksia on ollut 
mahdollisuus arvioida kriittisesti, ja siten tarkentaa tehtyjä johtopäätöksiä. Doku-
menttianalyysi ja haastatteluanalyysi raportoidaan seutukohtaisissa luvuissa toisiinsa 
integroituneena, kuitenkin niin, että lukija voi erottaa, kumpaan aineistoon raportoiva 
teksti ensisijaisesti tukeutuu, vai tukeutuuko se molempiin tasapainoisesti. Haastatteluja 
on tehty seudusta riippuen 9–14 kappaletta. Tutkimushankkeen alkuvaiheessa (Män-
tysalo ym. 2010) todettiin erityisesti Jyväskylän seudun olevan kiinnostava esimerkki 
seudusta, jossa useat yhteistyön umpisolmut näyttäisivät auenneen. Tässä raportissa 
Jyväskylän seutu nostetaan tarkemman tarkastelun kohteeksi. Myös haastatteluaineisto 
(18 haastattelua) on muita seutuja laajempi. 

Tarkastelu aloitetaan Jyväskylän seudusta, jonka jälkeen käsitellään poikkeuksellista 
tilannetta Oulun seudulla, jossa on tapahtumassa merkittävä kuntarakenteen muutos 
vuoden 2013 alussa. Turun seudulla on jo havaittavissa varovaisia merkkejä yhteisestä, 
seuduittaisesta tahdonmuodostuksesta – joskin tilanne on yhä jännitteinen. Kuopion 
ja Vaasan seudut, joissa kuntien välinen asetelma on kenties kärjistynein, käsitellään 
viimeiseksi. Erityisesti Vaasan seudun haastatteluille oli jonkin verran muita seutuja 
leimallisempaa se, että kuntien välisen jännitteisen tilanteen uskottiin liittyvän yksit-
täisisten avainhenkilöiden rooleihin. Tosin Kuopion seudullakin on olemassa kuntara-
kenteeseen liittyviä puheenaiheita, joiden koetaan olevan tabuja paitsi kuntien välisesti, 
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myös kuntien sisällä. Moninaisia ongelmavyyhtejä pyritään siis ymmärtää hakemalla 
niille selityksiä usein etenkin kärjistyneistä mikrotason konflikteista (Mäntysalo ym. 
2010, 221). Mutta millaisia laajempia syitä jännitteiden taustalla on?

Jyväskylän seutu

Jyväskylän seudulla on tapahtunut Paras-hankkeen kuluessa suuria kuntarakenteen 
muutoksia. Lisäksi vaikuttaa siltä, että seudun yhdyskuntarakenteen hajautuminen 
on saatu hallintaan paremmin kuin muilla tutkituilla seuduilla. Haastatteluaineiston 
varassa, dokumentti- ja paikkatietoaineistoon tukeutuen, pyritään tulevissa luvuissa 
arvioimaan, onko Jyväskylän seutu ansainnut maineensa seutuna, jonka maankäyttöä 
voi pitää erityisen strategisena ja hallittuna. Seudun tilanne on kiinnostava myös siksi, 
että siellä tapahtuneisiin kuntarakenteen muutoksiin sopeutumisesta on mahdollista 
ottaa oppia myös muilla kaupunkiseuduilla, joissa tulevia ratkaisuja mietitään.

Jyväskylää koskeva luku on jaettu kolmeen osaan. Alussa olevan tilastoaineiston 
esittelyn jälkeen pohditaan millaisiin hajautumisen hallinnan linjauksiin seudulla on 
päädytty kuntaliitosten jälkeen: miten erilaiset maankäyttöpoliittiset intressit on sovitet-
tu yhteen? Kaikkia, mutta erityisesti kyseistä lukua on luettava kriittisesti, tarkastellen 
päätelmiä myös tilastollisen ja paikkatietoaineistolle tehdyn analyysin näkökulmasta. 
Myöhemmin haastatteluaineistoa avataan kaupan ohjauksen ja elinkeinopolitiikan 
näkökulmista pohtimalla, onko tapahtuneilla kuntaliitoksilla olemassa yhteys kaupan 
strategisen ohjauksen edellytyksiin. Koska Paras-hanke on vain yksi (lyhytaikainen) 
tekijä seudulla tapahtuneiden muutosten taustalla, valaistusta nykytilanteeseen haetaan 
myös historiallisesta näkökulmasta: luvun lopussa perehdytään lyhyesti Jyväskylän 
kaupunkipolitiikkaan ja niin sanottuihin johtajakausiin. Kaupunkipoliittinen, his-
toriallinen näkökulma auttaa osaltaan ymmärtämään, miksi seudun tilanne on juuri 
nyt sellainen kuin se on.

Paikkatieto- ja tilastotarkasteluja

Kuvassa 17 on esitetty YKR-taajamien laajeneminen ja asutuksen muutokset Jyväs-
kylän kaupunkiseudulla 2005–2010. Uutta YKR-taajamaa on syntynyt paitsi seudun 
keskustaajaman ja kuntakeskusten liepeille, myös näistä hieman etäämmällä sijaitseville 
paikoille, esimerkiksi Petäjävedellä Kintauksen kylään valtatie 18:n varteen. Uuraisten 
kunnassa huomattava uusi taajama-alue on kasvanut Hirvaskankaalle Äänekosken 
rajan tuntumaan. Sen lisäksi uutta asutusta on Uuraisilla syntynyt pääasiassa kunta-
keskuksen ja Jyväskylän väliselle vyöhykkeelle. Asutuksesta tyhjentyneet ruudut eivät 
ole keskittyneet voimakkaasti ja niitä löytyy sekä pääteiden varsilta että etäämmältä 
pääliikenneväylistä. 

Vuoden 2005 jälkeisestä väestönkasvusta 44 prosenttia on Jyväskylän seudulla 
sijoittunut silloisten YKR-taajamien ulkopuolelle. Vastaavasti 56 prosenttia väestön-
lisäyksestä on tullut taajamista. Jos rajauksena käytetään vuoden 2010 YKR-taajamia, 
vastaaviksi luvuiksi saadaan 8,8 ja 91,2 prosenttia (taulukko 9). 
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Kuva 17. Jyväskylän kaupunkiseudun YKR-taajamat ja niiden ulkopuolinen asutus 2005–2010. 

Taulukko 9. Jyväskylän seudun väestönkasvu suhteessa YKR-taajamiin 2005–2010. 

 taajamien   taajamien  kasvua 
 ulkopuolelle taajamiin ulkopuolelle taajamiin yhteensä

2005 YKR-taajamien  
mukaan 44,3 % 55,7 % 3 703 4 652 8 355

2010 YKR-taajamien  
mukaan 8,8 % 91,2 %    739 7 616 8 355

Aineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012

Kasvun suhteellisen tasainen jakautuminen näkyy etäisyysluokittain tarkasteltuna 
(kuva 18). Luokkien väestönosuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina 1990-lu-
vun alun jälkeen. Merkittävin muutos on tapahtunut aivan Jyväskylän keskustassa, 
jonka osuus seudun väestöstä on kasvanut reilusta kahdeksasosasta lähes viidennekseen 
1990–2010. Muilla etäisyysluokilla muutokset ovat olleet alle kaksi prosenttiyksikköä 
suuntaan tai toiseen. 

Jyväskylä
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Taustakartta: © MML 2012, ruutuaineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012
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Kuva 18. Väestön jakautuminen etäisyysluokittain Jyväskylän kaupunkiseudulla 1980–2010.

Rakennemallilla muodostettu seudullista tahtotilaa onnistuneesti?

PARAS-ARTTU-hankkeen aloitusvaiheen dokumenttianalyysissa (2009) havaittiin 
Jyväskylän seudun asettavan suuria toiveita tuolloin käynnistyneen rakennemallityön 
harteille. Rakennemalli nähtiin useissa dokumenteissa seudullisten maankäyttöratkai-
sujen kehittämisen kulmakivenä ja ratkaisijana. Samalla tehtiin linjanvetoa seudullisen 
ja maakunnallisen vetovastuun välillä. Myös hajarakentamisen ohjauksessa tunnistettiin 
enemmän haasteita ja kysymyksiä kuin varsinaisia ratkaisuja.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa on analysoitu vuoden 2009 jälkeen laadittuja 
kaupunkiseudun keskeisiä suunnitteludokumentteja tausta-aineistoineen. Käsittelyssä 
ovat olleet Keski-Suomen maakuntasuunnitelma ja -ohjelma, seudullinen Rakenne-
malli 20X0, uuden Jyväskylän yleiskaavaluonnos, Keski-Suomen kaupallinen palve-
luverkkoselvitys ja Kymppi® -ohjelman uusin versio. Dokumenttianalyysi osoittaa 
rakennemallin muodostavan eräänlaisen seudullisen kehittämisen tiivistymän, joka 
on ollut onnistunut prosessina, ja näyttäisi muodostuvan myös muuta suunnittelua 
ohjaavaksi. Toisaalta on aikaista tehdä pitkälle meneviä päätelmiä. Uuden Jyväskylän 
yleiskaavaluonnos kuitenkin linjaa tuota ohjausvaikutusta, osin ehkä hämmentävänkin 
päättäväisesti, rakennemalliin ja uuden kaupungin strategiapäätöksiin nojaten.  

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 valmistui vuonna 2010. Se laadittiin 
yhteistyönä kaikkien seitsemän kunnan kesken. Sen rinnalla on toteutettu seudun 
liikennejärjestelmän suunnittelu (JYSELI). Rakennemallin maantieteellinen painopiste 
on Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski-kehittämisvyöhykkeen ydin. Rakennemalli on koostettu 
viidestä erilaisesta kehittämisvyöhykkeestä: Show, Know, Flow, Grow ja Slow. Kussakin 
vyöhykkeessä on määritelty alueen vahvuus ja luonne (vetovoimatekijä), palvelutaso 
sekä sille ominainen liikkumismuoto.

Kuva 17. Jyväskylän kaupunkiseudun YKR‐taajamat ja niiden ulkopuolinen asutus 2005–2010.  
 
Kuvassa 17 on esitetty YKR‐taajamien laajeneminen ja asutuksen muutokset Jyväskylän 
kaupunkiseudulla 2005–2010. Uutta YKR‐taajamaa on syntynyt paitsi seudun keskustaajaman ja 
kuntakeskusten liepeille, myös näistä hieman etäämmällä sijaitseville paikoille, esimerkiksi 
Petäjävedellä Kintauksen kylään valtatie 18:n varteen. Uuraisten kunnassa huomattava uusi 
taajama‐alue on kasvanut Hirvaskankaalle Äänekosken rajan tuntumaan. Sen lisäksi uutta asutusta 
on Uuraisilla syntynyt pääasiassa kuntakeskuksen ja Jyväskylän väliselle vyöhykkeelle. Asutuksesta 
tyhjentyneet ruudut eivät ole keskittyneet voimakkaasti ja niitä löytyy sekä pääteiden varsilta että 
etäämmältä pääliikenneväylistä.  
 
Vuoden 2005 jälkeisestä väestönkasvusta 44 prosenttia on Jyväskylän seudulla sijoittunut silloisten 
YKR‐taajamien ulkopuolelle. Vastaavasti 56 prosenttia väestönlisäyksestä on tullut taajamista. Jos 
rajauksena käytetään vuoden 2010 YKR‐taajamia, vastaaviksi luvuiksi saadaan 8,8 ja 91,2 
prosenttia (taulukko 9).  
 
Taulukko 9. Jyväskylän seudun väestönkasvu suhteessa YKR‐taajamiin 2005–2010.  
 

taajamien 
ulkopuolelle taajamiin

taajamien 
ulkopuolelle taajamiin 

kasvua 
yhteensä

2005 YKR‐taajamien mukaan  44,3 %  55,7 %  3703  4652  8355 
2010 YKR‐taajamien mukaan  8,8 %  91,2 %  739  7616  8355 

Aineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012
 
Kasvun suhteellisen tasainen jakautuminen näkyy etäisyysluokittain tarkasteltuna (kuva 18). 
Luokkien väestönosuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina 1990‐luvun alun jälkeen. 
Merkittävin muutos on tapahtunut aivan Jyväskylän keskustassa, jonka osuus seudun väestöstä on 
kasvanut reilusta kahdeksasosasta lähes viidennekseen 1990–2010. Muilla etäisyysluokilla 
muutokset ovat olleet alle kaksi prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen.  
 

 
Kuva 18. Väestön jakautuminen etäisyysluokittain Jyväskylän kaupunkiseudulla 1980–2010. 
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Rakennemalli näyttäisi huomioivan Jyväskylän seudun erilaisten alueiden erilaiset 
vahvuudet ja haasteet. Siinä myös yhdistetään MALP:n kaikki osiot (maankäyttö, 
asuminen, liikenne, palvelut). Rakennemallisopimuksen perusteella myös seudullinen 
yhteistyö  näyttää valoisalta; siinä todetaan, että seudullisesti merkittävät rakennus-
hankkeet, kuten uudet kaupan suuryksiköt ja työpaikkakeskittymät, tulee käsitellä 
seudun maankäytössä yhteisesti. Myös yhteiseen palvelurakentamiseen varaudutaan. 

Jyväskylän viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden haastatteluissa seudullinen 
rakennemalli itsessään ei noussut erityisen keskeiseen asemaan. Toistaiseksi on aikaista 
tarkkaan arvioida, millainen rooli rakennemallille ajan myötä syntyy. 

”Ja onhan se [rakennemalli] hyväksytty kunnissa, että kyllä siihen on sitouduttu 
ja siinä on myöskin ohjelma siihen, että sitä seurataan. Mutta eihän se tietenkään 
semmoisenaan toteudu. En usko, että niin hyvin käy. Mutta kyllä toivon, että se nyt 
jollakin tavalla näkyy. [ . . . ] Ja sitten viranomaiset, Keski-Suomen liitto ja ELY-keskus 
toki omassa ohjauksessaan tulee vetoamaan siihen, että [maankäyttöä ohjataan] sen 
rakennemallin mukaisesti. Vaikka se ei olekaan mikään oikeusvaikutteinen, juridinen 
maankäytön suunnitelma, niin se on kuitenkin se tahtotila, jonka mukaisesti pitäisi 
toimia. (seudullinen toimija)

Joidenkin kehyskuntien kannalta suunnitelmaa pidettiin mahdollisesti merkittäväm-
pänä, mutta Jyväskylän kohdalla rakennemallityö näyttäytyi lähinnä yhtenä osana 
strategisen suunnittelun työkaluvalikoimaa.

Dokumenttien valossa rakennemallityö näyttää kuitenkin onnistuneelta prosessil-
ta. Rakennemallissa on onnistuttu luomaan strategisesti uskottava, kunnianhimoinen ja 
innovatiivinenkin lähestymistapa seudullisen yhteistyön pohjalta ja perustaksi. Se ilmai-
see seudullisen tahtotilan yhdyskuntarakenteen vakavaan uudelleenmäärittelyyn, jossa 
maankäytölliset, asumiseen liittyvät ja liikenteelliset tekijät on raamitettu laajasti sekä 
rakenteellisten sijaintien että elinkeinorakenteen ja elämäntapojen suhteen. Toisaalta 
voidaan kysyä, onko työn lopputulos tarpeeksi konkreettinen ohjatakseen maankäytön 
suunnittelua – tulkinnanvaraisuutta on enemmän kuin ”perinteisessä” rakennemallissa, 
ja näin kunnilla on runsaasti liikkumavaraa rakennemallin määrittämissä puitteissa. 

Positiiviset tulkinnat ja kuntien välinen yhteistyö myös tarkemmassa maankäytön 
suunnittelussa on edellytys rakennemallin hengen toteutumiselle. Tällainen lähesty-
mistapa voikin perustua vain vahvaan uskoon seudullisen yhteistyön jatkumisesta ja 
tiivistymisestä.  Kenties keskuskunnan kuntaliitos antoi jo pitkään jatkuneelle yhteis-
työkehitykselle uuden, positiiviseksi koetun signaalin seudullisen kehittämisen suhteen.  

Maapolitiikka koetuksella

”Tietenkin se vanha Jyväskylän kaupunki oli niin suppea pinta-alaltaan, [että] siellä 
yhdyskuntarakenteen tiiviys, ilmastonmuutosjutut – ne olivat kaikki tietenkin paljon 
paremmin hallittavissa ja oli helppo noudattaa tiukempaa linjausta, kuin maalais-
kunnassa, joka oli maapinta-alaltaan laajempi.” (seudullinen toimija)
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Maalaiskunnan alueiden tultua vuoden 2009 alusta osaksi uutta Jyväskylää, on kau-
pungissa ensimmäistä kertaa ilmeisesti hyvin pitkään aikaan tarvittu esimerkiksi lunas-
tusta maapoliittisena keinona. Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan maankäytön 
ohjauksen perinteet poikkesivat toisistaan laajemminkin, erityisesti asemakaava-alueen 
ulkopuolisen rakentamisen suhteen. Jyväskylässä maankäytön ohjaus taas on perustu-
nut lähtökohtaisesti suhteellisen vahvaan maapolitiikkaan ja kaupungin omistamien 
maiden kaavoittamiseen. Nyt, jotta vahvaa maapolitiikkaa voidaan ylipäätään jatkaa, 
joudutaan entisen maalaiskunnan maantieteellisesti laajalla alueella soveltamaan aiem-
masta poikkeavia maapolitiikan periaatteita.

”…kyllähän sitä vertailua tehdään edelleen, että ’maalaiskunnassa sitä, ja kaupungissa 
tätä’, ja että ’kaupunki on tuonut nyt tätä’ – sekä positiivisessa että negatiivisessa hen-
gessä. Sopeuttamiseen vielä oma aikansa menee, mutta en minä ainakaan uskaltaisi 
väittää, että se prosessi olisi valmis, että ottaa vielä oman aikansa.” (luottamushen-
kilö, Jyväskylä)

Kuntaliitos ei siis automaattisesti poista mahdollisia maankäytön ohjauksen ongelmia. 
Suunnitelmallisen maankäytön haasteet ovat pikemminkin kuntarajojen muututtua 
muuttaneet muotoaan. Sama koskee hallintokulttuuria. Eräs haastateltava totesi, että 
Jyväskylän kaupungin viranhaltijoille tilanne, jossa kuntalainen ottaa palveluntuottajan 
sijaan yhteyttä läheiseen luottamushenkilöön, on uusi. Toimintatavoissa ja hallintokult-
tuurissa on eroja, joiden yhteensovittaminen vaatii myös viranhaltijoiden resursseja.

Maankäytön suunnitteluun kohdistuu myös aiempaa moninaisempia poliittisia 
intressejä. Maankäytön suunnittelua ohjaavat arvot ja periaatteet olivat ennen liitosta 
eri kunnissa erilaiset; oikeudellinen ohjaus jättää paljonkin paikallista tulkinnan varaa. 
Poliittisten arvojen moninaisuus tuli ilmi Jyväskylässä tehdyissä haastatteluissa.

”Jokainen ihminen, joka käy kaupungin keskustassa työssä ja haluaa silti muuttaa 
täysin haja-asutusalueelle, niin hänhän tekee itse sen tietoisen valintansa silloin. 
Ihmisiähän ei oikein voi pakottaa; ei pitäisi voida olla estettä sille, että hänkin voisi 
vaikka rakentaa sinne keskelle korpea, jos hän sitä niin haluaa. Mutta sekin pitäisi 
olla semmoinen suunnitelman perusteella tehtävissä oleva rakentamispäätös.” (luot-
tamushenkilö, Jyväskylä)

Maankäytön suunnittelua ohjaavat periaatteet joudutaan perustelemaan uudestaan 
tilanteessa, jossa on mukana uusia osapuolia. Kaupungin pyrkimys kaavoittaa etenkin 
omistamiaan maita kyseenalaistettiin haastatteluissa, ja ilmeisesti myös kaupunginval-
tuustossa on käyty asiaan liittyvää keskustelua. Riippumatta siitä, kuinka onnistuneina 
vaikkapa maapolitiikkaan sovellettuja periaatteita pidetään, on hyvän hallinnon ja 
poliittisen keskustelukulttuurin haaste olemassa. Poliittinen ohjaus saattaa (valtuus-
toryhmien kokoonpanosta riippuen) muuttua, mikä vaikuttaa myös viranhaltijatyön 
puitteisiin. Toisaalta viranhaltijoiden on viestittävä kokonaiskäsitys maapolitiikasta 
ja sen motiiveista ”uusille” valtuutetuille. Myös mahdolliset tiedolliset puutteet on 
syytä paikata.
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”…aika hyvin yhteissuunnittelutilaisuuksia pidetään ja pyritään pitämään asiat 
avoimena niin, että jokainen näkee, että mitkä ne tavoiteasetelmat sitten kullakin 
– sekä virkamiehillä että päättävillä henkilöillä on. Että hyvin se on näkynyt tässä 
meidän lautakunnan työskentelyssäkin ja se on ollut positiivista huomata.” (luotta-
mushenkilö, Jyväskylä)

Dokumenttien osalta kokonaisuuden hallintaan on Jyväskylässä pyritty esimerkiksi 
Kymppi®-ohjelmalla, joka mainittiin useissa haastatteluissa. Lisäksi yleiskaavatyö on 
edennyt luonnosvaiheeseen, mikä liittyy rakennemallin tavoitteiden konkretisoimiseen 
uuden Jyväskylän kohdalla. Uuden Jyväskylän yleiskaavaluonnoksessa Jyväskylä on 
jaettu kolmeen vyöhykkeiseen alueeseen. Niitä ovat olemassa olevan kaupunkirakenteen 
kehä (OLLI), laajentuvan kaupunkirakenteen kehä (LALLI) sekä maaseutuelinkeinojen 
kehä (MASSU). Kullekin kehälle on määritelty vahvuutensa ja kehittämisalueensa. 
Yleiskaavaluonnoksessa tarjotaan erilaisia kysymyksiä, niin periaatteellisia kuin alueel-
lisestikin kohdennettuja, joiden ratkaisemiseen pyritään myöhemmin kaavaprosessin 
loppuvaiheessa tai yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Kysymysten esittämistä 
voidaan siis pitää yleiskaavaprosessin yhtenä työvaiheena, joilla prosessia pyritään 
suuntaamaan joihinkin olennaisiin kysymyksiin.

Lähestymistavaltaan strateginen mutta oikeusvaikutteiseksi tähtäävä yleiskaava-
työ pyrkii siis konkretisoimaan rakennemallin yleisempiä teemoja uuden Jyväskylän 
mittakaavassa. Dokumenttien perusteella yleiskaavan tiimoilta on käynnissä erilaisia 
osaprosesseja, joista lopputuloksen koettu laatu, hyväksyttävyys ja toteutettavuus 
kokonaisuudessaan pitkälti riippuvat. 

Yleiskaavaluonnoksen pohjana oli niin sanottu raamivaihe. Raamivaiheessa esi-
teltiin eri yleiskaavan teemoihin liittyviä väittämävaihtoehtoja ja niiden välillä tehtyjä 
valintoja. Dokumenttien perusteella ei voi päätellä raamivaiheen prosessin todellista 
luonnetta. Joka tapauksessa Jyväskylän kaupunkistrategiaan perustuville väittämille 
vaihtoehtoiset väittämät tuntuvat pikemmin itsetarkoituksellisilta, prosessin vaatimilta 
väittämiltä, kuin todellisilta, varteenotettavilta vaihtoehdoilta. Tämä ei tietenkään 
tarkoita sitä, etteivätkö tehdyt raamivalinnat olisi sinänsä perusteltuja.  

Myös yleiskaavan rakenteelliset pääpiirteet on lyöty lukkoon jo ennen luonnosvai-
hetta. Vaihtoehtoja ei tarkasteluun tarjota, vaikka esiselvityksen mukaan näin oli tar-
koitus tehdä. Vaihtoehtojen tarjoamattomuuden voi ajatella kuvaavan joko uudenlaista 
ajattelua vaihtoehtojen esittämisen ja esiin tuomisen tason suhteen – ehkä prosessin 
sisällä on jo valmiiksi vaihtoehtoisuutta, joka on tarkoituksellisesti jätetty kirjaamatta 
tässä vaiheessa. Ehkä prosessi ja sen kuvaus pidetään paitsi pienpiirteisyydessään avoi-
mena erilaisille näkemyksille mahdollisimman laajasti, myös lähellä sitä tasoa, jolla iso 
osa arkeen ja käytäntöihin vaikuttavista päätöksistä tehdään. Näin prosessi saattaa olla 
aiempaa demokraattisempi ja avoimempi. Toisaalta rakennemallityö ja uuden kunnan 
epäselvä tilanne ovat saattaneet johtaa entistä tarkemmin ohjattuun, entistä suljetum-
paan ja keskustelua välttelevämpään suuntaan. Miten dokumenttien tasolla näyttäytyvä 
vaihtoehdottomuus, ja siihen elimellisesti liittyvät (vaihtoehtoja mahdollisesti mukaan 
tuovat tai myöhemmin ratkaistavaksi esitettävät) yksittäiset maankäytön kysymykset 
saadaan toimimaan? Säilyykö kokonaisuus aidosti erilaisille näkemyksille avoimena?  
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Hajarakentamiseen uusi yleiskaavaluonnos sen sijaan puuttuu ilmeisen päättä-
väisesti. Luonnostellut suunnittelumääräykset rajaavat selkeästi suuren osan maaseu-
tualueista uuden haja-asutuksen ulkopuolelle. Niilläkin maaseutumaisilla alueilla, 
jotka kuuluvat joko nauha- tai kyläalueisiin, merkitsevät kaavaluonnoksen mukaiset 
määräykset rakentamisen yksityiskohtaisempaa aluekohtaista tarkastelua ja kaiken 
rakentamisen liittämistä keskitettyihin vesi- ja viemäriratkaisuihin. Hajarakentamista 
siis suitsitaan ankarasti.

Kehyskunnissa suhtautuminen hajarakentamisen ohjaukseen vaihtelee; myös haas-
tateltavilla oli erilaisia käsityksiä siitä, mihin suuntaan ympäröivien kuntien maankäytön 
ohjaus hajarakentamisen suhteen on kehittymässä. Rakennemallidokumentissa tode-
taan, että hajarakentamista yritetään ohjata SLOW-vyöhykkeen piiriin, kyläkeskusten 
läheisyyteen, ja että rakennuslupia myönnettäessä korostetaan hakijan velvollisuuksia 
muun muassa jätevesien, vesihuollon ja kierrätyksen suhteen. Lisäksi, hajarakentamisen 
tulisi sopimuksen mukaan olla sellaista, että se ”mahdollistaa kohtuukustannuksin 
palvelujen tarjonnan ja sujuvat liikenneyhteydet”. Kuntien rakennusjärjestysten ke-
hittämisellä ja harmonisoinnilla, sekä rakennusjärjestyksiin sisällytettävillä rajoitteilla 
tullaan käytännössä määrittelemään se, miten näiden periaatteiden toteutumista kyetään 
ohjaamaan. Kuntien välisen kilpailun kannalta keskuskaupungin linjaukset ovat kes-
keisessä roolissa, seudullisen maankäyttöpoliittisen ilmapiirin muodostumisen kautta. 
Laajemman yhteistyön kehittämistä, esimerkiksi juuri rakennemallityön jatkeena, 
voidaan perustellusti pitää edellytyksenä kilpailun laantumiselle.    

Kilpailuasetelma purkautumassa?

Kilpailuasetelmaa ei haastatteluissa kuitenkaan pääsääntöisesti pidetty voimakkaana, 
eikä Jyväskylässä asiaa murehdittu kuntarakenteessa jo tapahtuneiden muutosten 
vuoksi. Näiden muutosten katsotaan siis hillinneen kilpailua. Esimerkiksi Turun ja 
Vaasan seuduilla kuntarakenne muodostaa kilpailulle maantieteelliset reunaehdot, 
jotka ovat keskuskaupungin osalta Jyväskylään verrattuna huomattavasti tukalammat.

”Mutta yksittäisissä päätöksissä, jotain suunnittelutarveratkaisua tehtäessä, niin 
Jyväskylässä, se ei hetkauta tätä isoa kaupunkia yhtään minnekään, että tehdäänkö 
yksi kielteinen suunnittelutarveratkaisu vai eikö tehdä. Mutta pienemmän kunnan 
kohdalla sillä yksittäisellä suunnittelutarveratkaisulla on tietenkin – kun se mittakaava 
on niin paljon pienempi – iso merkitys…” (seudullinen toimija)

”Näissä on [kuntien välisiä] eroja, mutta kyllä varmaan ihan se [on vaikuttanut 
maankäytön strategiseen tavoitteenasetteluun kunnissa], että käydään näitä yhteisiä 
keskusteluja. Ja se tieto ja ymmärrys siitä, mistä syystä tätä yhdyskuntarakenteen muo-
dostumista pitää hallita ja kehittää suunnitelmallisesti ja hallitusti, ovat lisääntyneet. 
Sitten kun se tieto lisääntyy, niin kyllä se vähin erin vaikuttaa.” (seudullinen toimija)

Jyväskylässä maankäytön suunnittelu, erityisesti hajautumisen hallinnan suhteen, on 
ollut haastatteluista välittyvän vaikutelman mukaan jo aiemmin suunnitelmallisempaa 
kuin monilla muilla kaupunkiseuduilla. Ainakin tahtoa hajautumisen hallintaan on 
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ilmeisesti ollut. Myös paikkatietoaineiston analyysin perusteella vaikutelmaa voi pitää 
suurelta osin totena. Tosin myös Jyväskylän seudulla, erityisesti entisen Jyväskylän 
maalaiskunnan alueella, hajautuminen oli selkeä ongelma. Toisaalta seuraavasta kom-
mentista voi joka tapauksessa tulkita, että rakennemalli on selkeästi edistänyt ns. seu-
dullista ajattelua – tässä tapauksessa strategista ja ylikunnallista maankäyttöpolitiikkaa. 

”..ne ovat tavallaan [oivaltaneet] sen, että esimerkiksi se, että Jyväskylä on täällä 
vahva keskus, niin on myöskin ympäröivien kuntien etu. Että ei se ole heiltä pois, 
vaan se antaa heillekin mahdollisuuksia, jos Jyväskylä voi hyvin ja kaikki pelittää. Se 
rakennemalli on ollut hyvä työkalu siinäkin mielessä tähän kilpailuun. En minä koe, 
että täällä sitä muualla olisi, mitään ihmeellistä kilpailua.” (seudullinen toimija)

Yllä lainatuista haastatelluista jälkimmäinen toteaa myös, että ”jyväskyläläiset” ja ”maa-
laiskuntalaiset” ovat toimineet liitoksen jälkeen ilmeisen hyvässä yhteisymmärryksessä. 
Haastateltu ilmeisesti tulkitsee, että rakennemallilla on ollut oma roolinsa, joka on, 
paitsi edistänyt kuntien välistä strategista tavoitteenasettelua, myös helpottanut jo 
tapahtuneeseen kuntaliitokseen sopeutumista. Tulkinta on huomionarvoinen, sillä sen 
mukaan rakennemalli on toiminut eräänlaisena sopeutumistyökaluna ja jatkumona 
kuntaliitoksesta alkaneelle keskustelulle maankäytön seudullisiin suuntaviivoihin 
liittyen.

Seudullisen rakenteen kysymyksiä – työnjakoa ja elinvoimaisuudesta 
kiinni pitämistä

PARAS-hankkeen käynnistysvaiheessa maakunnallinen suunnittelu nähtiin yhdistel-
mänä reaktiivista tavoitteiden summaamista ja kehitysorientoitunutta vyöhykeajattelua 
(Mäntysalo ym. 2010). Tuolloin tavoitteellista seudullista aluerakennetta jäsennettiin 
erityisesti dokumenteissa, yhtäältä jo olemassa olevana pidetyn JJÄ-akselin (Jämsä-
Jyväskylä-Äänekoski) kehittämisen kautta, toisaalta keskeisten seutukeskusten aseman 
omaehtoisen kehittämisen kautta. JJÄ-akselin nähtiin jo muodostavan ”pääosin kau-
punkimaisen” keskusvyöhykkeen. Sittemmin yhteys muuhun suunnitteluun, erityisesti 
rakennemallityöhön, on ilmeisesti muuttanut tätä näkemystä: JJÄ-akseli näyttäytyy 
enemmän nimenomaan ulkoisen kilpailukyvyn tekijänä. 

Akselin kuuden seutukeskuksen yhtäläinen kehittäminen elinkeinopolitiikan ja 
mm. infrastruktuuri-investointien keinoin nähdään yhdistyvän muiden kuntakeskusten 
roolittamiseen (”kuntapalvelujen ja korkeatasoisten yksityisten palvelujen” keskittymi-
nä). Dokumenttiaineiston perusteella investointeja esitettäisiin keskitettävän entistä 
selvemmin juuri kuuteen suurimpaan keskukseen. Näkemys JJÄ-akselin luonteesta 
vaikuttaisi muuttuneen siinä mielessä entistä realistisemmaksi, että aidosti toiminnal-
lisesti yhtenäisen vyöhykkeen toteuttaminen vaatii epäilemättä huomattavia satsauksia 
ja voimavarojen kohdentamista. 

Kuntakeskusten rooliin ei aihepiirin dokumenteissa ole tullut muutoksia. Näiden 
edellytetään tai toivotaan pystyvän säilyttämään palvelunsa. Tavoite aluekehityksen 
tasapainottamisesta ”samalla kun edistetään menestyvien kasvualueiden kansainvälistä 
kilpailukykyä” on haastava. Uuraisten tapaisessa kaupunkiseudun ulkoreunan kunta-
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keskuksessa haasteet ovat konkreettisia.     

”Kyllä se on aika toivoton työmaa se kaupallisten palvelujen ylläpito, ja vielä pahempi 
[työmaa olisi kaupallisten palvelujen] palauttaminen. Ei se kyllä onnistu enää kovin 
helpolla.” (luottamushenkilö, Uurainen)

Uuraisten kuntaa vaivaavat, monien kaupunkiseutuja ympäröivien kuntien tapaan, 
huolet kuntakeskuksen elinvoimaisuudesta, väestönkasvusta huolimatta. Väestönkasvu 
lisää kaupallista kysyntää, muttei asuinkunnan alueella. Yritysten ja työpaikkojen hou-
kuttelu on vaikeaa kaupunkikeskuksen kupeessa sijaitsevassa, valtateistä sivussa olevassa 
kunnan keskustassa. Eräs haastateltu totesi myös, että uuraislaisten asiointimatkoja 
suuntautuu myös kunnan pohjoispuolella sijaitsevalle Saarijärvelle. 

Väestönkasvusta, itsenäisestä kunnasta ja erityisesti oman kunnan alueella jär-
jestettävistä terveyspalveluista halutaan joka tapauksessa pitää kiinni. Haastatteluissa 
kuvailtiin uusien asukkaiden tuovan verotulojen lisäksi mukanaan myös ”positiivista 
ilmapiiriä” ja ”hyvää mainetta”. Se, että kunta kasvaa väestöltään, aiheuttaa kuitenkin 
myös taloudellisia haasteita.

”…meillä kasvaa kunta vähän liiankin nopeasti, 60–100 hengen vuosivauhtia. 
Koulu- ja päiväkotiongelmat on tietysti koko ajan, pitää rakentaa niitä. Eli se kertoo 
siitä, että ihmiset ovat halukkaita tulemaan tänne. Ja lapsiperheet erityisesti.” (luot-
tamushenkilö, Uurainen)

Ensisijainen kunnan itsenäisyyttä puoltava argumentti perustuu joka tapauksessa 
julkisiin palveluihin. Esimerkiksi edellä lainattu luottamushenkilö uumoili terveys-
keskuspalvelujen säilymisen Uuraisilla olevan mahdollista vain itsenäisenä kuntana. 
Julkiset palvelut halutaan hinnasta riippumatta säilyttää kuntalaisten läheisyydessä.

Maaseutumaiseen elämäntapaan mieltyneen toimijan haastattelusta (lainaus 
yllä) on myös löydettävissä maankäytön ohjauksen kannalta kiinnostava ajatus siitä, 
että kehyskuntien olemassaolon ajatellaan jo itsessään puolustavan maaseutumaiseen 
elämäntapaan liittyviä arvoja. Tällaisen tulkinnan mukaan nimenomaan kuntaraken-
ne, jossa kehyskunnat ympäröivät seudun keskuskaupunkia, tekee maaseutumaisen 
asumisen mahdolliseksi.

Muutamassa haastattelussa käsiteltiin myös Korpilahtea, erityisesti seudun maa-
seutumaisiin alueisiin liittyvien kysymysten yhteydessä. Väkiluvultaan sekä Korpilahti 
että Uurainen ovat pieniä kuntia, tosin Korpilahti on jonkin verran Uuraista suurempi. 
Ajomatka Jyväskylän keskustasta Korpilahdelle kestää hieman alle 30 minuuttia, ja 
Uuraisille noin 35 minuuttia. Se, että paikkakunnilla on monia yhdistäviä tekijöitä, 
ja toisaalta se, että toinen niistä on osa Jyväskylää ja toinen ei, tekee niistä kiinnosta-
via vertailukohteita. Korpilahtea käsiteltiin laajasti muutamissa haastatteluissa, joissa 
todettiin liitoksen Jyväskylän kanssa tuoneen entisen kuntakeskuksen kehittämiseen 
resursseja. Liitoksen ”porkkanarahoja” kohdennettiin onnistuneesti, ja Korpilahden 
alueen suunnittelua ohjaa aluearkkitehti.

Korpilahden strategisen maankäytön suunnittelun tila siis poikkeaa suuresti Uurai-
sista. Vertailu nostaa esiin mielenkiintoisen kysymyksenasettelun ilmeisen mutkikkaista 
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kunta-, asutus- ja palvelurakenteen kytköksistä. Kysymyksenasettelu on relevantti 
myös veropohjan tasapainoisuuden kannalta: Kunta soveltuu hyvin maaseutumaiseen 
asumiseen, mutta vain harvalle yritykselle Uurainen on optimaalinen sijaintipaikka. 
Pendelöivät asukkaat ohjaavat myös ostovoimansa suurelta osin Jyväskylän keskustaa-
jaman kaupallisiin palveluihin. Pienen (niin sanotun ulomman kehän) kehyskunnan 
elinvoimaan liittyvää kysymyksenasettelua jäsennetään myös luvussa 3.1.

Kaupan ohjauksen ja seudullisen elinkeinokehittämisen  
ajankohtaisia kysymyksiä

Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Keljonkankaalle kaavaillun Eteläportin kaupan 
suuryksikkömerkinnän Keski-Suomen maakuntakaavasta keväällä 2009. Taustalla oli 
tulkinta, jonka mukaan yksikkö olisi ollut muusta yhdyskuntarakenteesta irrallinen 
ja että se olisi hajauttanut nykyistä yhdyskunta- ja palvelurakennetta. Tämän jälkeen 
Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tehty muutoksia ja selvennyksiä, jotka tulivat voi-
maan 15.4.2011.

Eteläportin tapaus oli selkeästi vielä haastateltavien mielessä, ja suunnitelman 
hyväksymättä jättäminen herätti edelleen tyrmistystä. Valtion ohjauksessa suhteessa 
kauppaan oli huomattu tiukennusta. Suuri osa Jyväskylän haastateltavista oli jopa 
huolissaan kunnallisen itsehallinnon heikkenemisestä. Valtion suhtautuminen kaupan 
sijoittumisen ohjaukseen ihmetytti: kyseenalaistettiinko kunnallinen kaavoitusmono-
poli? Kaupan sijoittumisen ohjaukseen liittyvää tiukennusta pidettiin toisaalta myös 
hyvänä, mutta sen uskottiin myös saattavan johtaa epätarkoituksenmukaisiin tuloksiin 
– muun muassa alueilla, joilla on monia erillisiä kuntia.

Kuntaliitoksista huolimatta kaupan suuryksiköiden merkitseminen maakunta-
kaavaan koettiin Jyväskylän seudulla edelleen hankalaksi nykyisellä kuntarakenteella. 
Kuntien välisen kilpailun kaupan yksiköistä koettiin johtavan huonoihin lopputuloksiin 
koko seudun kannalta, kun ”jokainen kyläpoliitikko” vaati kuntaansa omaa suuryk-
sikköä. Katsottiin, että osin tästä syystä lopputuloksena saattoi olla, että ympäristömi-
nisteriö ”ruksi” kaikki yksiköt pois. Toisin sanoen seudullista kaupan kaavoitusta oli 
vaikea tehdä monesta kunnasta koostuvalla kuntarakenteella jokaisen kunnan ajaessa 
omaa etuaan.

Yksi syy siihen, miksi Eteläportin kaava ”torpattiin”, saattoi erään haastateltavan 
mielestä olla juuri kuntarakenne: Eteläportin sijoittuminen kartalla ennen 2009 kun-
taliitoksia Muuramen rajalle saattoi antaa vaikutelman siitä, että sijainti olisi sivussa 
Jyväskylän kaupungista. Nykyisessä Korpilahden sisältävässä kuntarakenteessa kaupan 
sijoittuminen saattaisi haastateltavan mielestä vaikuttaa keskitetymmältä. Myös Ikean 
sijoittumista Kuopioon pohdittiin kuntarakenteen kannalta: joidenkin haastateltavien 
mielestä Ikea olisi voinut sijoittua Jyväskylään, jos seudun rakenne ja tahtotila olisi 
ollut yhtenäisempi. Toisin sanoen jotkut haastateltavat antoivat ymmärtää, että jos 
seudulla olisi puhallettu yhteen hiileen, olisi kaupan sijoittumisen ohjaus sujunut 
tarkoituksenmukaisemmin. Toisaalta jotkut haastateltavat eivät ymmärtäneet, miksi 
Ikean sijoittumista Kuopioon ei estetty – jos kerran Jyväskylän Eteläportti torjuttiin.
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Kaupan sijoittumisesta: Eteläportista ei luovuta

Keski-Suomen kaupallisen palveluverkkoselvityksen perusteella Keski-Suomen vii-
meisimmässä vaiheessa, maakuntakaavan 4. vaihekaavassa (nähtävillä elokuussa 2012) 
vähittäiskaupan suuryksikköjen ja niihin liittyvien alue- ja yhdyskuntarakenteen 
selvitysten painopiste tullaan kohdistamaan Jyväskylän sekä Jämsän ja Äänekosken 
kaupunkiseuduille. Kaupan tavoitteellisen rakenteen Jyväskylän kaupunkiseudulla 
nähdään käsittävän sekä Seppälän alueen kehittämisen keskustoimintojen alueena että 
Eteläportin alueen kehittämisen uutena aluekeskuksena. 

Eteläportti oli haastatteluajankohtana (kevät-kesä 2011) keskeisiä suurempia 
suunnitteilla olevia hankkeita seudulla. Eteläportin ympärille on haastateltavien mu-
kaan suunnitteilla nyt myös asutusta sekä joukko- ja kevyen liikenteen väyliä, millä 
toivottiin olevan vaikutusta suunnitelman läpi menemiselle. Eteläportin ja Jyväskylän 
keskustan välissä on 1990-luvulta asti sijainnut myös Keljonkeskus-kauppakeskittymä, 
jota on 2000-luvulla laajennettu. 

Sellaiselle suuryksikölle, jota Eteläporttiin (Keljonkeskuksesta noin neljä kilometriä 
etelään) kaavaillaan, ei joka tapauksessa nähty muuta vaihtoehtoista sijaintia.  Jyväsky-
lässä koettiin, että lounaaseen menevän 9-tien varrella sijaitseva Keljonkangas on ainoa 
mahdollinen järkevä kaupan kasvusuunta, jossa on ostovoimapotentiaalia. Jyväskylän 
pohjoispuolella oleva Palokka nähtiin jo ”miehitettynä”. Jyväskylästä kaakkoon me-
nevä nelostien varsi taas ei olisi taannut riittävää asiointitiheyttä ja ostovoimaa. Sen 
sijaan Keljonkangas koettiin luontevaksi kaupan sijoittumisalueeksi myös siksi, että 
sinne on jo sijoittunut yrityksiä ja palveluita. Osa haastateltavista piti harmillisena jos 
Eteläportin suuntaa ei päästä hyödyntämään riittävän tehokkaasti, sillä alueelle on jo 
investoitu paljon. 

Vaikka palveluverkkoselvityksessä Eteläportin kehittämiselle linjataan myös rajoit-
teita, on viesti kuitenkin suurien linjojen osalta pohjimmiltaan ristiriitainen: Eteläportti 
nähdään nimenomaan sitä ympäröivien asuinalueiden palvelukeskittymänä, vaikka 
itse asiassa julkisten lähipalvelujen nähdään sijoittuvan osin keskusta ympäröiville 
vanhoille alueille. 

”Eteläportti kehittyy kaupungin laajentuvien Keljonkankaan ja Kauramäen asuin-
alueiden päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan sekä julkisten palveluiden keskuk-
seksi. Eteläportin merkitys on alueellinen ja kaupan osalta seudullinen. Alueella on 
monipuoliset päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palvelut sekä aluekeskustason 
julkiset palvelut. Julkiset lähipalvelut sijoittuvat Keljonkankaan ja Kauramäen 
alueille. Eteläportin alue toteutuu vaiheittain asunto- ja työpaikkarakentamisen tah-
dissa. Eteläportin alueelle voi sijoittua vähittäiskaupan suuryksiköitä.” (Kaupallinen 
palveluverkkoselvitys, 2010)

Ilmaisutapaa voi pitää osin ristiriitaisena: Eteläportin aluekeskusfunktiota julkisine 
palveluineen korostetaan, mutta julkisten palvelujen nähdään sijoittuvan itse asiassa 
Eteläportin sijaan sitä ympäröiville alueille. (Tosin Kauramäki, joka suunnitelmassa 
mainitaan, on Eteläporttiin kytkeytyväksi suunniteltu ja sitä välittömästi ympäröivä 
tuleva asuinalue). Selvityksesä mainitaan myös, että Eteläportti rakentuu asuin- ja 
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työpaikkarakentamisen tahdissa, mikä puolestaan viittaa toimintoja sekoittavan, myös 
paikallisia asukkaita palvelevan keskuksen luonteeseen. Selvityksen ristiriitainen viesti 
liittyy osittain siihen, että kaupan osalta merkityksen sanotaan olevan seudullinen, ei 
paikallinen (/”alueellinen”).

Haastateltavat eivät pääsääntöisesti pitäneet uuden alakeskuksen perustamista 
Keljonkankaalle ongelmallisena. Kysyttäessä kaupan sijoittumismahdollisuuksista 
nähtiin keskusta toisenlaisena kauppapaikkana; tavallaan ei-verrannollisena kaupungin 
ulkopuoliselle kaupan suuryksikölle. Tiiviinä nähty keskusta ei monien haastateltavien 
mielestä tarjonnut kaupalle sijoittumismahdollisuuksia. Yksittäisistä haastatteluista 
välittyi kuva, että haluttiin nimenomaan ”automarket”.

”Automarketin paikka ei ole tässä ruutukaavakeskustassa. Muuten meillä on liikenne 
tukossa, me halutaan että täällä asutaan.” (luottamushenkilö, Jyväskylä)

Vaikuttaa siltä, että monen Jyväskylän haastateltavan mielestä kaupan suuryksiköiden 
lähellä ei kenties tarvitsisikaan olla asutusta (ja siihen liittyvää infrastruktuuria). Ete-
läportti nähdään koko Jyväskylän seudun kehitykselle tärkeänä. Eteläportille ei siis 
nähty löytyvän vaihtoehtoista kaupan muotoa tai sijaintia.

Haastatteluista sai kuvan, että Eteläportin katsotaan toteutuessaan tasapainottavan 
seudun palvelurakennetta, ja siten vähentävän asiointimatkojen lyhentyessä myös yksi-
tyisautoiluliikennettä. Haastatteluaineiston perusteella ei voi sanoa, onko uusi alakeskus 
liikennemäärien kannalta perusteltu. Jyväskylässä haastatteluissa ei joka tapauksessa 
noussut esiin erityistä huolta kaupungin kehälle sijoittuvista hypermarketeista ja niiden 
mahdollisista negatiivisista vaikutuksista olemassa oleviin kaupan sijainteihin seudulla. 
Esimerkiksi Oulun seudulla käytiin aktiivista ”peltomarket-keskustelua”, mikä voi 
osaltaan johtua myös siitä, että Oulun ydinkeskustan kehittämistä koettiin erilaisten 
tekijöiden viivästyttäneen. Jyväskylässä keskustaa pidetään elinvoimaisena, eikä sen tur-
vaamisen koeta olevan ristiriidassa sijainniltaan etäisten kaupan suuryksiköiden kanssa.

Toisena ajankohtaisena hankkeena Eteläportin lisäksi haastatteluissa tuli esille 
Kankaan alue. Jyväskylän kaupunki käytti harvoin käytettyä etuosto-oikeutta saadak-
seen kantakaupungin tuntumassa sijaitsevan Kankaan alueen hallintaansa. Kaupan 
kannalta Kangas ei idealtaan ja laajuudeltaan vastaa kauempana sijaitsevaa Eteläporttia, 
vaan kyse on lähinnä asumisen ja työpaikkojen keskittymästä, johon tulee lisäksi palve-
luita. Kankaasta puhuttiin haastatteluissa kehitettävänä alueena, siis kokonaisuutena. 
Eteläporttiin liittyvässä puheessa sen sijaan tuli esille se, että kauppa on asumista ja 
yrityksiä houkutteleva ja ohjaava keskeinen taho, ja että muu yhdyskuntarakenne tulee 
kaupan ympärille. 

Toisin sanoen, vaikka Eteläportin yhteyteen oltiinkin alkuperäisistä Eteläportti-
suunnitelmista poiketen suunnittelemassa asumista, julkista liikennettä ja esimerkiksi 
päivähoitopalveluja, oli kaupan suuryksikkö se keskeisin asia suunnitelmassa; mentiin 
siis kauppa edellä. Kankaan suunnitelmista puhuttaessa tulivat esille moninaisemmat 
suunnitteluaspektit ja -tavoitteet, osin sen keskeisemmän sijainnin vuoksi. Kangas 
sijaitsee paitsi keskustan, myös Seppälän yritysalueen ja kauppakeskittymän vieressä. 
Hypermarketteja ei Kankaalle ole suunnitteilla.

Rakennemallissa todetaan, että seudullisesti merkittävät rakennushankkeet, ku-
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ten kaupan suuryksiköt, tulisi käsitellä seututasolla yhteisesti. Lisäksi todetaan, että 
yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle rakennettavia kaupan suuryksiköitä ei suositella 
toteutettavaksi. Kuitenkin olemassa oleviin kaupan keskuksiin, kuten Palokankes-
kukseen ja Keljonkeskukseen, tällaisia voidaan sijoittaa. Keljonkeskus-Eteläportti 
on varattu mallissa tilaa vaativan erikoiskaupan kehittämisalueeksi (siltä osin kuin se 
ei kuulu keskustatoimintojen tai kaupan palvelukeskuksen alueeseen), samoin kuin 
Palokankeskus-Kirri (siltä osin kuin se ei kuulu kaupan palvelukeskuksen alueeseen). 
Kymppi®-ohjelmassa seuraavien kymmenen vuoden merkittävimmiksi uusiksi asuin-
alueavauksiksi on kirjattu Kankaan alue ja Kauramäki-Eteläportti: ”--Valkeamäen 
sijaan painopistettä siirretään Kauramäki-Eteläportin suuntaan. Tämä tukee eteläisen 
kasvusuunnan ja Eteläportin kaupallisen alueen kehittymistä.”  Kaupan palveluverk-
koselvityksen mukaan tarkastelussa mukana olleista vaihtoehdoista ainoastaan Ete-
läportin kehittämisen sisältävä vaihtoehto tulee tyydyttämään kaupallisen tarjonnan 
lisätarpeet tarkasteluajanjaksolla. Vaihtoehtojen mitoituksen ja valintojen taustoja ei 
dokumenttianalyysin keinoin pystytä selvittämään, mutta vaihtoehtojen valinnan 
tarkoituksenmukaisuudesta on mahdollista esittää epäilys. Onko kyse kaupunkiseu-
dun kehittämisen välttämättömästä suuntaamisesta vai onko kaupan kehittämisen 
toimijoiden etu edelleen ohjaamassa kehityssuuntien valintaa? 

Kuten useilla muillakin tutkituilla seuduilla, Ikea oli viime vuosina ollut ajankoh-
tainen myös Jyväskylässä. Erään haastateltavan mukaan asiakasanalyysi ei kuitenkaan 
tukenut Ikean perustamista Jyväskylään, sillä Tampereen yksikkö palveli jo laajaa 
asiakaskuntaa. Kuopioon tullessaan yksikkö tulisi toisaalta palvelemaan Itä-Suomea. 
Lisäksi Jyväskylässä ei oltu varauduttu siihen, että Ikean lisäksi samalle tontille olisi 
tullut kauppakeskus Ikano.

Kaupan sijoittumisen ohjauksen kanssa eniten tekemisissä ovat haastateltavien 
mukaan ”kaupunkirakenne- ja kaavoituspuolen” viranhaltijat sekä kaupungin johto 
Jyväskylässä. Maankäytön ja elinkeinokehittämisen yhteistyötä oli haastateltavien mu-
kaan lisätty Jyväskylän kaupungissa, yhteistyötahoina kaupungin johtavat virkamiehet 
ja Jykes. Muutamat seudun haastateltavat näkivät tosin, että elinkeinokehittäminen 
seudulla on paitsi liian Jyväskyläkeskeistä ja -vetoista, myös jollain tapaa liian pienen 
piirin käsissä.

Jyväskylän seudulla tapahtuneiden kuntaliitosten johdosta veropohjasta käytävä 
kilpailu on helpottanut. Näin ollen Jyväskylän kaupungilla voisi olettaa olevan entistä 
paremmat mahdollisuudet kaupan sijoittumisen ohjaukseen. On kuitenkin vielä vai-
keaa arvioida, miten tapahtuneet kuntaliitokset ovat vaikuttaneet seudulla tehtäviin 
strategisiin maankäytön ratkaisuihin. Huolimatta eheämmästä kuntarakenteesta kaupan 
sijaintilogiikka tuntuisi vieläkin vaikuttavan yhdyskuntarakenteellisiin ratkaisuihin 
melko voimakkaasti.

Elinkeinokehittäminen ulottuu koko seudulle?

Jyväskylän elinkeinopolitiikalla on pitkät perinteet, joissa suuri rooli on kehittämis-
yhtiö Jykes Oy:llä. Seudulla tehdyissä haastatteluissa ilmeni myös, että 1990-luvulla 
käynnistyneen kehitystyön lisäksi ajatus verkostokaupungista ja siitä jäänyt yhteistyön 
henki vaikuttavat olevan Jyväskylän onnistuneen elinkeinoyhteistyön takana. Yhtiöllä 
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vaikutti olevan intressejä kokoava, strateginen rooli seudulla. Haastateltavien mukaan 
elinkeinokehittämisen seudullinen yhteistyö sujuukin hyvin. Toisaalta joidenkin 
haastateltavien mielestä yhtiön nähtiin edustavan keskittyneesti Jyväskylän intressejä.

Jyväskylän kehitykseen ovat vaikuttaneet voimakkaasti kehittämissuuntautuneet 
kaupunginjohtajat, joilla on ollut omia linjauksia kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 
Maankäytöllä on perinteisesti ollut läheinen yhteys elinkeinopolitiikkaan. Kau-
punkipolitiikka on aktiivista, ja seudulla pyritään laajentamaan tarkasteluskaalaa 
kehittämisvyöhykeajattelun suuntaan poikkeuksellisen aktiivisesti. Yhteys käytännön 
kaupunkisuunnitteluun ei kuitenkaan ole selvä.

Haastatteluissa elinkeinokehittäminen nähtiin kehittämisyhtiön lisäksi olevan kun-
nanjohtajien vastuulla. Kun Jyväskylän seudun yhteistyön ilmapiiriä katsoo elinkeino-
elämän kannalta ja vertaa muihin seutuihin, vaikuttaa siltä, että toisin kuin esimerkiksi 
Kuopiossa tai Vaasassa, Jyväskylässä vaikuttaa vallitsevan jonkinasteinen konsensus 
ja tahtotila siitä, että Jyväskylän menestyminen on koko seudun etu. Seudullinen 
tahtotila on siis jonkinasteisena olemassa. Idea siitä, että keskus säteilee hyvinvointia 
ympärilleen, vaikutti olevan seudulla yleisesti hyväksytty asia: Jyväskylän menestyminen 
tarkoittaa koko seudun menestymistä. Samaa ideaa tuntui haastatteluiden perusteella 
olevan Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski-käytävän (JJÄ) yhteydessä. JJÄ:n taustalla sanottiin 
olevan ajatus, että kaupunkiseudun yhteistyön käytävä säteilisi ympärilleen hyvinvoin-
tia huolimatta siitä, jääkö jokin kunta kehityskäytävän ulkopuolelle vai ei. JJÄ tosin 
mainittiin vain muutamassa haastattelussa.

Jyväskylän elinkeinopolitiikkaa voisi siis luonnehtia verrattain seudulliseksi.  Niin 
voisi tehdä jo siitä syystä, että esimerkiksi Jykes Oy:ssä ovat mukana Jyväskylä ja sitä 
ympäröivät Laukaa, Muurame ja Uurainen. (Vertailun vuoksi, esimerkiksi Kuopion 
seudulla hoidetaan elinkeinokehittämistä etenkin oman kunnan piirissä, eikä seu-
dullista tahtotilaa vaikuta samassa määrin olevan. Vaasan seudulla on seudullinen 
kehittämisyhtiö VASEK. VASEK:n rooli koettiin ilmeisesti melko käytännöllliseksi 
ja sinällään aktiiviseksi toimijaksi, mistä huolimatta kunnat vaikuttavat ensisijaisesti 
tekevän kehittämistyötä kuntakeskeisesti.) 

Haastattelujen pohjalta on toisaalta vaikea arvioida tilannetta Jyväskylän maa-
seutumaisen kehyskunnan Uuraisten kohdalla. Sillä ei kenties ole samanlaista tarvetta 
omalle elinkeinotoimelle kuin Mustasaarella (Vaasan seutu) tai Siilinjärvellä (Kuopion 
seutu), jotka ovat kooltaan ja vaikutusvallaltaan isompia kehyskuntia. Uuraisten näkö-
kulmasta myös Jykes kehityshankkeineen voi vaikuttaa epäkonkreettiselta ja vähäisesti 
välittömiä hyötyjä tuottavalta organisaatiolta. Uuraisten haastatteluissa tulikin esiin, 
että kunnassa pyritään keskittymään etenkin konkreettiseen yritysten houkuttelemiseen. 
Uuraisten haastatteluista sai mielikuvan, jonka mukaan kunnassa koetaan tärkeäksi 
pysyä kärryillä siitä, mitä seudun elinkeinokehittämisessä tapahtuu, minkä takia jäse-
nyys kehittämisyhtiössä kannattaa.

Kysyttäessä Jyväskylän seudun vetovoimatekijöistä ja kilpailukyvystä oltiin seudulla 
hieman epäröiviä vastauksissa ja niitä tuli monia erilaisia. Jyväskylän menestyksen ja 
kilpailukyvyn kannalta hyväksi mainittiin mm. toimiva elinkeinopolitiikka, nuori ja 
korkeakoulutettu väestö, positiivinen kaupunki-imago sekä onnistuneet kuntaliitok-
set. Näiden asioiden arveltiin vetoavan myös yrityksiin ja asukkaisiin. Negatiivisena 
nähtiin mm. se, että nuorille ihmisille ei ole tarpeeksi työpaikkoja, jotta he voisivat 
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jäädä seudulle. Toisaalta ”läpimenotrafiikki” nähtiin myös positiivisena asiana, joka 
tekee seudusta innovoivan, dynaamisen ja kehittyvän. 

Vastausten laveus on tulkittavissa myös siten, että esimerkiksi Kuopion, Vaasan ja 
myös Oulun seutuun verrattuna Jyväskylän seutu on tai pyrkii olemaan valtakunnal-
liselta rooliltaan monipuolisempi keskus, monialaisine yliopistoineen. Kapea-alaista 
profiloitumista ei kenties ole koettu tarpeelliseksi, tai sitä on mahdollisesti pyritty 
jopa välttämään. Toisaalta haastatteluissa nousi esiin myös näkemyksiä, jonka mukaan 
kyseessä olisi yksinkertaisesti kehittämistyön heikkous, ei niinkään esimerkiksi kapean 
profiloitumisen riskien välttäminen. Erityisesti aiempiin kaupunginjohtajakausiin 
verrattuna nykyistä kaupunkipolitiikkaa saatettiin pitää passiivisena; uusia avauksia 
kaivattiin, ja elinkeinokehittämisen kärjen koettiin olevan hukassa.

Jyväskylä suurten kaupunkien joukossa omaa kaupunkipolitiikkaa 
kehittämässä

YKS-ARTTU-tutkimuksen käynnistysvaiheen analyysi (Mäntysalo ym. 2010, 47–77) 
korosti niin sanotun verkostokaupunkihankkeen merkitystä Jyväskylän seudun kun-
tayhteistyön edistäjänä. Sittemmin myös kuntarakenne muuttui, minkä taustalla on 
kuitenkin kuntien yhteistyön pidempi historia. (Mäntysalo ym. 2010, 75.) Muutoksilla 
on ollut omat syynsä, joista osa liittyy kaupungin johdossa tapahtuneisiin muutoksiin 
tai oikeammin keskeisten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sukupolviin. Nii-
hin kuuluvat paitsi kunnallisjohdon päättäjät ja ylin virkamieskunta, myös erityisesti 
kaupunginjohtajat viimeisten vajaan 40 vuoden ajalta. Pekka Kettusen ja nykyisin 
Markku Anderssonin kaupunginjohtajakausilla Jyväskylästä on tullut kansallisesti 
tunnettu toimijakaupunki, jonka nähdään usein kuuluvan metropolitoimijoiden rin-
nalla vaikuttavien suurten kaupunkien ryhmään – Turun, Tampereen ja Oulun kanssa. 

Tässä yhteydessä kuvataan lyhyesti Jyväskylän kehityksen lähihistoriaa etenkin 
kaupunkisuunnittelussa, sekä joitakin kolmen kaupunginjohtajan – Jaakko Lovenin, 
Pekka Kettusen ja Markku Anderssonin – kaupunginjohtajakausien erityisyyksiä.  Ku-
vaa Jyväskylän toimijuudesta lähihistoriassa rakennetaan väljästi, tukeutuen pääasiassa 
haastatteluaineistoon. Seuraavien alalukujen kohdalla on viitattu kirjallisuuden ohella 
muutamaan internet-lähteeseen, kuten Jyväskylän kaupungin kotisivuilla julkaistuun 
kolumniin. Kyseisiä julkaisuja on käytetty tukiaineistona.

Seutuyhteistyön henki ja muodot kuntien kesken ovat vaihdelleet Jyväskylän seu-
dulla viimeisten 20 vuoden aikana. Myös Jyväskylän kaupungin asema ja tehtävät suh-
teessa naapurikuntiin sekä kaupungin asukkaisiin on ymmärretty eri tavoin eri aikoina. 
Vaikka toimintatavoissa ja tärkeysjärjestyksissä on jatkuvuutta, eri kaupunkipoliittiset 
kaudet kuitenkin poikkeavat toisistaan. Kaupunki on kulkenut valtakunnallisten ja 
kansainvälisten virtausten mukana, mutta tehnyt myös omia, kansallisesti erottuvia 
valintoja. Uutta pohdintaa näyttää virittävän kaupungin joidenkin viranhaltijoiden 
keskuudessa näkemys siitä, että keskuskaupungin omin tehtävä on toimia nimenomaan 
yhdyskuntien vastuullisena ja näkemyksellisenä kehittäjänä.
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Jyväskylän paikka

Jyväskylän kaupunki on löytänyt mielekkään paikan kansallisesta ja tietoisesta, 
1990-luvun puolivälistä saakka muotoutuneesta kaupunkipolitiikasta (Eero Holstilan 
haastattelu: ks. Taavitsainen 2009, 8). Siinä on kyse sellaisesta ohjelmallisesta suurim-
pien kaupunkien kehittämistyöstä ja yhteistoiminnasta, joka näyttää ottavan etäisyyttä 
1970-luvulta lähtien harjoitetun valtiollisen aluepolitiikan tavoitteisiin ja toimintata-
poihin. Yhden näkemyksen mukaan suurten kaupunkien ryhmä tarvitsee nyt pienten 
kuntien ohjelmista poikkeavan, oman kaupunkipoliittisen ja kumppanuuspohjaiseen 
kehittämiseen perustuvan ohjelman sekä sen pohjaksi metropoliohjelman kaltaisen 
yhteistyön valtion ja suurten kaupunkien välillä. (von Bruun 2009, 25.) 

Tämä kaupunkipoliittinen kehitys lähti liikkeelle Pekka Kettusen kaupunginjohta-
jakaudella ja on jatkunut Markku Anderssonin johtajakaudella vuodesta 2004 lähtien. 
Erot kaupunkipolitiikan vaiheiden välillä näyttävät liittyvän kaupunginjohtajien vaih-
tumiseen – Jyväskylän kaupungin johtamisen ”saranakohtiin” (ks. Juutilainen 2004, 
nettikolumni). Muutokset ja linjavalinnat eivät luonnollisesti ole yksiselitteistä seurausta 
kenenkään yksittäisen henkilön vaikutuksesta. Erään haastatellun mielestä esimerkiksi 
aluepolitiikan tutkijoiden ja konsulttien panos näkyy kuitenkin selvästi eri kaupungin-
johtajien kehittämistyössä. On syytä huomata myös muiden paikallisten toimijoiden 
panos, kuten kauppakamarin aloitteellisuus 1990-luvulla. Oma merkityksensä on myös 
sillä yhteistyöllä, jonka Jyväskylän yliopisto 1980-luvulla aloitti elinkeinoelämän kans-
sa, mm. opetus- ja tutkimusklusterin yrittäjien täydennyskoulutustehtävän muodossa 
(Kokko 2007, 313–316). Suuri vauhdittaja oli myös 1990-luvun lama. 

”…me mentiin [lamassa] pikkusen syvemmälle kuin muualla, ja pikkusen myöhemmin 
kun muualla, niin kauppakamarin silloinen puheenjohtaja antoi Keskisuomalaiseen 
haastattelun ja puhui näivettyvästä [kaupungista]. ’…täältä otetaan vaan menolippu’. 
Eli se 1994 oli sitten ihan pohjilla ja silloin me määriteltiin – juuri tämän Vartiaisen 
opeilla uuden Jyväskylän mallissa – kaupunki yhdyskunnan kehittäjäksi. Että se ei 
onnistu silleen, että sillä omalla organisaatiollaan vaan [ . . . ] yhdyskuntalähtöisesti. 
Sittenhän me saatiin kaikissa kauneuskilpailuissa jo 1999, niin ykköspalkinto, ja 
paras elinkeinopolitiikan kehittäjä, paras imagon kehittäjä. Mutta me lähdettiin 
siis ihan [alhaalta], se oli niin jyrkkä se muutos sitten, että mentiin näin ja sitten se 
nousu oli kanssa – ja joku sanoi, että se on puhumalla tehty. Silleen, että me puhuttiin 
ensin johto keskenään, hyvin tiiviisti. Sitten nämä muut toimijat, niin siihen tulikin 
nöyryyttä sitten ja semmoista positiivista riippuvuuden tunnetta tänne yliopistolle, ja 
naapurikunnillakin.”  (viranhaltija, Jyväskylä )

Näkemys kaupungin tehtävästä yhdyskuntien kehittäjänä vaikuttaa 2000-luvun alusta 
lähtien yhä vahvemmalta. Kaupunki saa siinä ajattelussa myös suhteessa ympäristönsä 
kuntiin entistä vahvemman toimijan ja vastuunkantajan roolin. Haastatteluissa todet-
tiin, että 2000-luvun alun verkostokaupunkityön virittämät yhteistyösuhteet seudulla 
vauhdittivat kehitystä merkittävällä tavalla. Samalla ovat vahvistuneet ylimpien viran-
haltijoiden yhteydet suurten kaupunkien organisoituneeseen yhteistyöhön, ehkäpä 
myös kansalliseen metropolipolitiikkaan.
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Kaupunkikehityksen kaudet

Jyväskylän seudulla on ollut vireillä alue- ja kuntaliitoksia pitkään. Koko Jaakko Lovenin 
kaupunginjohtajakauden (1975–1994) keskusteltiin seudulla tarpeesta kuntaliitoksiin, 
ennen muuta Jyväskylän maalaiskunnan liittämisestä Jyväskylän kaupunkiin (esim. 
Juutilainen 2004, nettikolumni). Säynätsalon vuodesta 1924 itsenäisenä kuntana elänyt 
sahayhdyskunta yhdistyi kaupunkiin vuonna 1993 (Jyväskylän kaupunki, kotisivut. 
Säynätsalon lyhyt historia.)

1970–1980-luvuilla sekä Jyväskylä että kehyskunnat keskittyivät kansallisen tavan 
mukaisesti hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Koko maassa elettiin aluepoliittisen 
suunnittelun ja hyvinvointiyhteiskunnan aikaa. Jyväskylä oli Keski-Suomen läänin 
pääkaupunki. Se osallistui omaehtoisesti ja yhteistyössä valtion kanssa hyvinvointi-
palvelujen ja -politiikan luomiseen – kuten monet muutkin suuret kunnat Suomessa. 
(Juutilainen 2004, nettikolumni.) Valtakunnanosakeskuksen asemaa Jyväskylä ei onnis-
tunut saamaan 1960-lopun aluejärjestelmätutkimuksessa, vaan hävisi siinä Kuopiolle 
ja sai maakuntakeskuksen statuksen (Kokko 2007, 355).

Jyväskylä oli 1980-luvulla tunnettu koulutuksen – koulutuspoliittisen tutkimuksen 
sekä kehittämisen keskus. Mm. Juutilaisen (2004, nettikolumni) käsityksen mukaan 
yliopiston valtakunnallinen asema vahvistui, ja kaupunginhallinnolla oli innovatiivinen 
maine. Jyväskylän imago oli julkisuudessa hyvä, ja muuttohalukkuus kaupunkiin maan 
suurinta vuonna 1989. Kaupungin talous oli tasapainossa vielä vuonna 1990, eikä 
veroja hevin korotettu 1970–80-luvuilla. (Kokko 2007, 317–325.) Suomen Gallupin 
analyysissa Jyväskylään liitettiin monta hyvää luonnehdintaa: ”vehmas, luonnonlähei-
nen, akateeminen ja kokeilunhaluinen”. (Juutilainen 2004, nettikolumni.) 

Kaupunki joutui kuitenkin 1970-luvulta lähtien ottamaan uudella tavalla elin-
keinopoliittista vastuuta, sillä teollisuus vähensi työpaikkoja seudulta. (Kokko 2007, 
317–325.) Kaupungin tehtäväksi ymmärrettiin kunnallisten peruspalvelujen tuot-
taminen kaupunkilaisille, menossa olleen vanhan teollisuuden rakennemuutoksen 
hallitseminen ja kaupungin kehittäminen kaupalliseksi keskukseksi. Myös väkiluvun 
kasvun ja muun elinvoimaisuuden turvaaminen mm. koulutuspalveluja kehittämällä 
koettiin kaupungin tehtäväksi. (Kokko 2007, 285–325.) Aluepoliittiset vaikuttamisen 
keinot osoittautuivat tarpeellisiksi. (Juutilainen 2004, nettikolumni.) 

1980-luvun lopulla Jyväskylässä käynnistettiin teknologiakeskushankkeita yli-
opistokaupungin luonteen vahvistamiseksi ja innovatiivisen elinkeinoympäristön 
luomiseksi. Pyrittiin luomaan uusia toimialoja. Työtä hidasti 1990-luvun lama, mutta 
vauhtia tuli 1990-luvun puolivälissä käynnistetystä osaamiskeskusohjelmasta. Teknolo-
giakeskuksella olikin vuoteen 2006 saakka tärkeä asema kaupungin elinkeinopolitiikkaa 
harjoittavana yhtiönä. (Kokko 2007, 346.) 

Kaupunkisuunnittelun tehtävät

Kaupunkisuunnittelu ja asuntotoimi kehittelivät kansallisesti uusia yhteistyömuo-
toja asukkaiden kanssa; Kuokkalan asuntomessualueelle vuonna 1985 valmistunut 
Tuulenkylän asuinyhteisö antoi mallia muualle maahan asukaslähtöisen suunnittelun 
ja rakentamisen sekä yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksista. (Anttonen 1989; 
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Nupponen 2008.) Erään haastatellun mielestä asukkaiden vaikuttamisen vahvista-
mista ajoi myös kaupunginjohtaja Loven, ja asiasta saattoi syntyä joidenkin johtavien 
poliitikkojen kanssa ristiriitoja. Kaavoitusosastolla työskenteli myöhemmin pitkään 
myös yhteiskuntatieteilijä kehittelemässä sosiaaliset vaikutukset huomioon ottavan 
kaupunkisuunnittelun käytäntöjä (ks. Mäkäräinen 2003). 

Kaupunkisuunnittelun tehtäväksi Lovenin kauden loppuvaiheissa tuli – lamasta 
irtautumisen hengessä – kehittää Jyväskylän ydinkeskustaa kaupallista elinvoimaisuutta 
ilmaisevaksi alueeksi, ja samalla maakunnalliseksi tapahtumakeskukseksi. Kävelykatu-
hanke sai tärkeän sijan. 1990-luvun puolivälissä, Kettusen työn alkuvaiheessa, syntyi 
uusi kuntasuunnitelma, ”Uuden Aallon Jyväskylä”, jossa optimistinen kulttuuristrategia 
sai vahvan sijan kaupungin imagon ja lupaavan tulevaisuuden hyväksi. (Kokko 2007, 
333.) 1990-luvun alussa Jyväskylä liittyi myös vapaakuntakokeiluun ja siten ennen 
pitkää kunnan tehtävien kriittisiin arvioijiin. 

Vuoden 1995 jälkeen on erään haastatellun mukaan ilmapiiri parantunut selvästi 
kaupunkisuunnittelussa. Kaavoituksen, kaupunkisuunnittelun ja kaupunkiympäristön 
merkitys on vahvistunut. Kaupunki on tehnyt tietoisesti päätökset, että Jyväskylässä 
satsataan näihin asioihin. ”Nyt ymmärretään kaupunkiympäristönkin merkitys”, minkä 
voi olettaa olevan nimenomaan 1990-luvun peruja. Yliopiston yhteistyö kaupungin 
kanssa oli silloin voimakasta, vaikka nyt se on hiipunut. Kettusen kaudella kaupun-
kisuunnittelulla oli erään haastatellun mielestä nykyistä suurempaa keskeisyyttä ja 
vaikuttavuutta kuin nyt. Kaavoitus merkitsi saman haastatellun mielestä Kettuselle 
kaupungin strategista palvelua – ei vain kaavojen teknistä piirtämistä.

”…[kaavoitus oli] suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa, niin se korostu tietysti 
tämä kaupunkisuunnittelu siinä.  [ . . . ] …siitähän meillä on edelleenkin [perintö-
nä], sanotaanko sellainen tilanne, että meillä on aika hyvät resurssit, mikä on sinänsä 
tärkeää. [Siis] silloin myöskin päättäjät ymmärsivät tämän kaupunkisuunnittelun 
merkityksen joka tapauksessa.”  (viranhaltija, Jyväskylä )

Kettusen aikakaudella, erään toisen haastateltavan käsityksen mukaan, oli esimerkiksi 
puoluepoliittisten ryhmien painoarvo painottunut aiempaa vähemmän. Tässä mielessä 
Kettunen toi päätösvallan ja visioinnin kaupungin johtoon hyvinkin määrätietoisesti. 
Sittemmin kaupunkisuunnittelun rooli on ilmeisesti muuttunut. Tonttituotannossa 
kaupungin tavoite vaikuttaisi entistä enemmän olevan se, että kaavoitus tuottaa myytä-
väksi ”mahdollisimman paljon tontteja”. Aktiivisen tonttituotannon tausta-ajatuksena 
lienee myös kaava-alueiden ulkopuolisen hajautumisen hillintä. Useat haastateltavat 
kiinnittivät kuitenkin huomion siihen, että kaupunkisuunnittelun rooli on tässä mie-
lessä aiempaa kapeampi. 

Kysyttiin myös, mikä julkisyhteisön tehtävä Jyväskylässä kaiken kaikkiaan on: 
päinvastoin kuin yritysmaailmassa, juuri kaupungin pitäisi miettiä asioita sukupolvia 
eteenpäin. Kaupungin todettiin tekevän todella kauas ulottuvia ratkaisuja. Ongelmal-
lisena pidettiin yleensä ottaen sitä, että ”aika monessa kaupungissa on se [käytäntö], 
että kaupunki myy kaikki ne rakennukset, jotka eivät tuota. [ . . . ] Jotain tämmöisiä 
historiallisia julkisia rakennuksiakin sitten menee.” Rakennusten yksityinen omistaja 
voi tehdä konkurssin tai omistajan toiminta ja rakennusten käyttö eivät välttämättä 
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sovellu niihin lainkaan. 
Haastatteluaineisto on tulkittavissa niin, että ”yhdyskuntalähtöisyydestä” ja 

kaupunkisuunnittelun muista johtavista periaatteista tarvittaisiin avointa julkista 
arvokeskustelua. Sellaisesta, edelleenkin tarpeellisesta dialogista on kokemuksia 
1990-luvun lopulta niin sanotun Jyväskylä-Forumin muodossa. Erään haastatellun 
mukaan poliittiset päättäjät ja viranhaltija eivät hallinneet aluefoorumin keskustelussa, 
vaan olivat eräänlaisessa keskustelujen valmistelijoiden asemassa. Erityisesti erilaisten 
puhujien asiantuntemus korostui; ei niinkään kaupunkilaisten osallistuminen. Teemat 
ja esiintyjätahot vaihtelivat, ja foorumi-istuntoja oli noin kahdeksan kertaa vuodessa. 
Myöhemmin toiminta päättyi. Samantapaisia foorumeita on järjestetty myös 2000-lu-
vulla, mutta nyt erityisesti kaupungin hankkeista käytävän keskustelun hyväksi. (Kokko 
2007, 333–335.)

Valtakunnallisten vaikuttajakaupunkien joukkoon

Kuten todettua, Jyväskylä ei onnistunut saamaan valtakunnanosakeskuksen asemaa 
1960-luvun lopun aluejärjestelmätutkimuksessa, vaan kuului maakuntakeskusten 
ryhmään. Maaherra Paloveden vuoden 1968 kuntauudistussuunnitelmissa Jyväskylän 
maalaiskunta oli määrä jakaa uuden Tikkakosken kunnan ja kaupungin kesken. Samalla 
Muurame olisi liitetty Jyväskylään suurimmalta osaltaan. Vaikka 1960-luvulla ei tehty 
kuntajakomuutoksia, Jyväskylän kaupungin keskusaseman vahvistuminen jatkui; kes-
kustelussa esitettiin jopa kysymys, onko kunta mahdollisesti liian pieni yksikkö ”oman 
tulevaisuutensa luojaksi”. (Kokko 2007, 355–356.)

Kun lääninhallinto lakkautettiin vuonna 1997, jotkut paikalliset vaikuttajat 
halusivat korostaa lääninhallinnon valtiollista luonnetta. Lääninhallinto nähtiin siis 
valtiollisena toimintana, joka edusti tietynlaista vierautta siihen mahdollisuuteen näh-
den, että maakuntahallintoa kehittämällä voitaisiin edistää maakunnan edunvalvontaa 
ja nimenomaan maakunnan sisäisiä mahdollisuuksia. Maakuntien ja seutukuntien 
merkitys vahvistui samaan aikaan myös Euroopan unionin linjausten vaikutuksesta. 
Toisaalta pääkaupunkiseudun asemaa Suomen kasvukeskittymänä pidetään kiistat-
tomana. Muiden suurten kaupunkien mahdollisuudet vetovoimaisuuden ja oman 
kasvun turvaamisessa riippuvat erikoistumisen ja verkostoitumisen onnistumisesta. 
(Kokko 2007, 355–359.)  

Nyt Jyväskylä luetaan suurten kaupunkien joukkoon – sen valtakunnallinen asema 
vahvistui 2000-luvulla. Valtioneuvosto asetti osana kansallista aluekeskusohjelmaa 
vuonna 2001 suurten kaupunkien yhteistyön teemaryhmän. Sen piiriin kuuluivat Hel-
sinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu ja Jyväskylä. (Suurkaupunkipolitiikan… 
2003.) Siinä yhteydessä seudun kuntienkin yhteistyö lähti liikkeelle uudella tavalla, 
mukaan lukien jo aikaisemmin mainittu verkostokaupunkitoiminta. Kunnat hyväk-
syivät vuonna 2001 yhteisen kasvun ohjelman, jonka tavoitteisiin kuului erityisesti 
palvelujen järjestämisessä seutuyhteistyön tiivistäminen ja syventäminen kymmenen 
kunnan yhteistyöverkostoksi. Tarkoituksena ei ollut kuntaliitosten tekeminen vaan 
kuntien toimintojen yhteinen suunnittelu ja organisointi. Tavoitteena oli siten palve-
lujen taloudellinen ja tehokas järjestäminen sekä palveluiden laadun ja saatavuuden 
varmistaminen. Hankkeen nimeksi tuli ”Jyväskylän verkostokaupunki” ja sen muodos-
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tivat Hankasalmi, Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Korpilahti, Laukaa, Muurame, 
Petäjävesi, Suolahti, Toivakka ja Uurainen. 

Tämä ”mittavin vapaaehtoisen kuntayhteistyön kokeilu” alkoi Kettusen kaudella, 
mutta ”törmäsi” kuitenkin ”seinään” vuonna 2006–2007, kuten tapahtunutta haastat-
teluissa kuvattiin. Verkostoyhteistyötä kuvailtiin haastatteluissa seudullisen yhteyden ja 
luottamuksen etsimiseksi, mutta se ei saanut aikaan ”motivoituneita vapaaehtoisia yh-
teistyöratkaisuja”. Seudullisen organisaation perustamista ei esitetty missään vaiheessa. 

Yksi haastateltava kiinnitti huomiota siihen, että Kettunen oli kaupunginjohtaja 
vapaaehtoisen yhteistyön vaiheessa. Kettusen loppukausi ajoittui kuntien välisen yh-
teistyön verkostokaupunki-vaiheeseen. Haastatellun mielestä Anderssonin kausi sen 
sijaan alkoi toisenlaisissa oloissa, jolloin suunnitelmia pantiin kovalla kädellä toteen. 
Kettusen kaudella ”kehittämistä tehtiin muilla voimilla kuin poliitikkojen kautta”. 
Tämän tulkinnan mukaan poliitikot jäivät sivustaseuraajiksi. Sen sijaan Andersson 
puolestaan oli halukas muuttamaan kuntajakoa, ja on ilmeisesti luonut toimivia suhteita 
kaupungin poliittiseen johtoon. Sittemmin rakennemallityö on saanut osaltaan sitä 
roolia, mikä verkostoyhteistyöllä kenties aiemmin oli. (Mäntysalo ym. 2010, 57–58.)

Kuntaliitosten onnistuminen ja haastateltujen yleinen myötämielisyys menossa 
olevaa uuden kaupungin muotoutumista kohtaan näyttävät monella tapaa tarpeellisen 
ja monitasoisen aluepolitiikan merkeiltä. Vartiaisen mukaan 2000-luvulla kaivataan 
uutta, toisenlaista aluepolitiikkaa. Vanhan aluepolitiikan piirteitä ovat sen sijaan 
ylhäältä alaspäin suuntautuva aluepolitiikka, ja huono ”uusi aluekehittäminen, jota 
hallitsevat irralliset ohjelmat ja projektit. ”Hyvä uusi aluekehittäminen” taas rakentuu 
monitasoiselle otteelle, pitempivaikutteiselle sopimuksellisuudelle. Se ottaa huomioon 
erityyppisten alueiden ja seutujen erityispiirteet (Vartiainen 2003). Erään haastatellun 
mukaan kyse on yhteistoiminnallisuuteen, oppimiseen ja toimijoiden keskinäiseen 
neuvotteluun perustuvasta aluekehittämisestä – ”yhteistoiminnallisesta tai sopimuk-
sellisesta aluepolitiikasta”. 

Yhteenveto: Jyväskylän seutu

Dokumentti- ja haastatteluaineiston perusteella Jyväskylän seudulla on kuntaliitos-
ten myötä kyetty saamaan aikaiseksi merkittäviä strategisia linjauksia, muun muassa 
hajautumisen hallinnan suhteen. Entisen Jyväskylän maalaiskunnan, Korpilahden 
ja Jyväskylän kaupungin kuntaliitoksen jäljiltä on käynnissä erilaisten maankäyttö-
poliittisten kulttuurien ristiriitoja herättävä, joskin yllättävän sujuvalta vaikuttava 
yhteensovittamisprosessi. 

Tilasto- ja paikkatietoaineistoon perustuvan tarkastelun perusteella seudulla teh-
dyt maankäytön periaatteelliset linjamuutokset eivät kuitenkaan vielä ole näkyvissä. 
Uuraisten kohdalla, osin sen etäisen sijainnin vuoksi, maankäytön suunnittelua on 
perusteltua kutsua jopa erityisen passiiviseksi.
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Oulun seutu

Johdanto: Paikkatieto- ja tilastotarkasteluja
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Kuva 19. Oulun kaupunkiseudun YKR-taajamat ja niiden ulkopuolinen asutus 2005–2010. 

Oulun kaupunkiseudulla YKR-taajamat ovat laajenneet kaikissa kunnissa. Suurinta 
kasvu on kuitenkin ollut Oulun kaupungin alueella, Metsokankaan uuden asuinalueen 
rakennuttua aivan Kempeleen rajan tuntumaan (kuva 19). 

Taajamien ulkopuolista uutta asutusta on Oulun kaupungin alueella syntynyt 
lähinnä entisen Ylikiimingin kunnan alueelle teiden varsille. Haukiputaalla taajamien 
ulkopuolista asutusta on noussut rannikkoalueelle. Oulun eteläpuolisissa kunnissa uusia 
asuttuja ruutuja on seudun muita kuntia enemmän. Tyhjentyneiden ruutujen sijainnit 
eivät juuri poikkea uusien asutettujen ruutujen jakaumasta. Tosin niillä alueilla, joilla 
uusia ruutuja on enemmän, tyhjentyneitä löytyy vastaavasti vähemmän, mikä kertoo 
väestönkasvusta ja kasvupaineista näillä alueilla.

Seudun väestönkasvusta noin puolet on mennyt vuoden 2005 taajamiin ja puolet 
niiden ulkopuolelle. Uusien kaupunginosien synty vaikuttaa tässä kuitenkin siten, että 
taajaman ulkopuolelle väestönkasvusta on mennyt vain reilut kolme prosenttia, kun 
rajana käytetään vuoden 2010 YKR-taajamia (taulukko 10).
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Taulukko 10. Oulun seudun väestönkasvu suhteessa YKR-taajamiin 2005–2010.

 taajamien   taajamien  kasvua 
 ulkopuolelle taajamiin ulkopuolelle taajamiin yhteensä

2005 YKR- taajamien  
mukaan 50,4 % 49,6 % 8 466   8 336 16 802

2010 YKR-taajamien  
mukaan 3,2 % 96,8 %    537 16 265 16 802

Aineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012

Oulun eteläreunan ja myös pohjoisosien väestönkasvu on havaittavissa myös etäisyys-
vyöhyketarkastelussa (kuva 20). Kuopion seudun tavoin myös Oulun kaupunkiseudulla 
suurin kasvu on tapahtunut 5–10 kilometrin etäisyydellä Oulun keskustasta. Myös 
Oulun eteläpuolisten kuntien kasvu näkyy 20–30 kilometrin vyöhykkeen väestön-
osuuden nousuna. 

Kuva 20. Väestön jakautuminen etäisyysluokittain Oulun kaupunkiseudulla 1980–2010.

Oulussa varaudutaan tuleviin kuntaliitoksiin

Tilanne Oulun seudulla on muuttunut olennaisesti. Vielä vuonna 2009 haastateltavat 
olivat hyvin turhautuneita kuntakeskeiseen ajattelutapaan. Aiempiin havaintoihin 
nähden voidaan pitää yllättävänä, että Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja 
Yli-Ii ovat yhdistymässä ”Uudeksi Ouluksi” vuoden 2013 alusta alkaen.

Oulun seudulla on myös tulevan liitoksen jälkeen useita suhteellisen pieniä kun-
tia, eivätkä kuntien tulevat rajat myötäile toiminnallisen kaupunkiseudun erilaisia 
määritelmiä. Esimerkiksi Liminka, Kempele ja kuntaliitosselvityksessä mukana ollut 

2005 YKR‐ taajamien mukaan  50,4 %  49,6 %  8466  8336  16802 
2010 YKR‐taajamien mukaan  3,2 %  96,8 %  537  16265  16802 

Aineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012
  
Oulun eteläreunan ja myös pohjoisosien väestönkasvu on havaittavissa myös 
etäisyysvyöhyketarkastelussa (kuva 20). Kuopion seudun tavoin myös Oulun kaupunkiseudulla 
suurin kasvu on tapahtunut 5‐10 kilometrin etäisyydellä Oulun keskustasta. Myös Oulun 
eteläpuolisten kuntien kasvu näkyy 20–30 kilometrin vyöhykkeen väestönosuuden nousuna.  
 

 
Kuva 20. Väestön jakautuminen etäisyysluokittain Oulun kaupunkiseudulla 1980–2010. 
 
Oulussa varaudutaan tuleviin kuntaliitoksiin 
Tilanne Oulun seudulla on muuttunut olennaisesti. Vielä vuonna 2009 haastateltavat olivat hyvin 
turhautuneita kuntakeskeiseen ajattelutapaan. Aiempiin havaintoihin nähden voidaan pitää 
yllättävänä, että Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli‐Ii ovat yhdistymässä ”Uudeksi 
Ouluksi” vuoden 2013 alusta alkaen. 
 
Oulun seudulla on myös tulevan liitoksen jälkeen useita suhteellisen pieniä kuntia, eivätkä kuntien 
tulevat rajat myötäile toiminnallisen kaupunkiseudun erilaisia määritelmiä. Esimerkiksi Liminka, 
Kempele ja kuntaliitosselvityksessä mukana ollut Muhos pysyttelevät uuden Oulun ulkopuolella 
myös vuoden 2013 jälkeen. Uuden, vuonna 2011 tehdyn haastattelukierroksen keskeisimmät 
havainnot liittyvätkin kuntien välisten jännitteiden uudelleen piirtymiseen. Tutkimuskohteena 
olevat Haukipudas ja Oulu yhdistyvät, mutta kaikilta osin seudun jännitteinen tilanne ei ole 
häviämässä. 
 
Vuonna 2009 tehdyissä haastatteluissa kuntien välillä koettiin olevan selkeä kilpailuasetelma, joka 
liittyi muun muassa kaupan suuryksiköiden sijainteihin. Esimerkiksi seudun yhteiseen yleiskaavaan 
ei löytynyt enää halua sitoutua. Hajarakentamisen (mm. suunnittelutarveratkaisuihin perustuva 
rakentaminen) ohjaus ja sen puute nousivat esiin keskeisenä seudun maankäyttöön liittyvänä 
ongelmana. Epäusko seudullisen tahdon löytymiseen oli siis vielä vuonna 2009 käsin kosketeltava, 



68

ACTA

Muhos pysyttelevät uuden Oulun ulkopuolella myös vuoden 2013 jälkeen. Uuden, 
vuonna 2011 tehdyn haastattelukierroksen keskeisimmät havainnot liittyvätkin kuntien 
välisten jännitteiden uudelleen piirtymiseen. Tutkimuskohteena olevat Haukipudas ja 
Oulu yhdistyvät, mutta kaikilta osin seudun jännitteinen tilanne ei ole häviämässä.

Vuonna 2009 tehdyissä haastatteluissa kuntien välillä koettiin olevan selkeä kilpai-
luasetelma, joka liittyi muun muassa kaupan suuryksiköiden sijainteihin. Esimerkiksi 
seudun yhteiseen yleiskaavaan ei löytynyt enää halua sitoutua. Hajarakentamisen (mm. 
suunnittelutarveratkaisuihin perustuva rakentaminen) ohjaus ja sen puute nousivat 
esiin keskeisenä seudun maankäyttöön liittyvänä ongelmana. Epäusko seudullisen 
tahdon löytymiseen oli siis vielä vuonna 2009 käsin kosketeltava, ja esimerkiksi elin-
keinopoliittinen yhteistyö oli huonolla tolalla. Haukipudas oli irrottautunut yhteisestä 
elinkeinoyhtiöstä. 

Myös dokumenttianalyysissa kiinnitettiin tuolloin huomiota siihen, että pitkään 
jatkuneesta seudullisesta yhteistyöstä huolimatta konkreettista sitoutumista yhteisiin 
tavoitteisiin ei oltu kirjattu dokumentteihin. Kirjatuksi oli sen sijaan tullut aiempaa 
näkyvämmin joitain seudullisen yhteistyön ongelmakohtia: yhdyskuntarakenteen 
hajautuminen, hajarakentaminen, kaupan suuryksiköiden sijoittuminen ja pitkän 
aikavälin kehittämisen polttava tarve. 

Käsillä olevan vaiheen dokumenttianalyysissa on käsitelty sekä seudun kuntalii-
tokseen liittyviä dokumentteja (mm. Kuntaliitosselvitys, yhdistymisen valmistelun ja 
toteutuksen arviointi, Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelma) että vuoden 
2009 jälkeen laadittuja seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta keskeisiä 
asiakirjoja tausta-aineistoineen (mm. Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 
ja maakuntaohjelma 2011–2014, Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030, 
Oulun yleiskaavan 2020 seurantaraportti).   

Tässä luvussa käsitellään siis keskeisimpiä Oulun seudun ajankohtaisia piirteitä 
haastattelu- ja dokumenttiaineistoihin tukeutuen. Ajankohtaisten, haastatteluissa 
esiinnousseiden kysymysten käsittely mahdollistaa myös yleisluontoisten ja yhteenve-
donomaisten johtopäätösten tekemisen seudullisen yhteistyön tilasta. Miten suurkun-
taliitos vaikuttaa maankäyttöpolitiikkaan seudulla? Entä miten suureen kuntaliitokseen 
valmistautuminen vaikuttaa seudullisen yhteistyön edellytyksiin? Häviääkö kuntien 
välinen kilpailuasetelma vai kärjistyykö se seudun eteläpuolisten kuntien ja uuden 
Oulun välisessä, potentiaalisesti kaksinapaisessa asetelmassa? Jännitteet ovat ajoittain 
nousseet pintaan kuntien puolin ja toisin tekemistä kaavoitukseen liittyvistä valituksista.

Sopeutuminen liitokseen

Muun muassa Haukiputaalla liitospäätöstä edeltänyttä kunnallispoliittista keskustelua 
kuvailtiin vaikeaksi ja jopa riitaiseksi. Ristiriidat näkyivät myös poliittisten valtuusto-
ryhmien sisäisinä konflikteina. Osa haastatelluista myös epäili, että seuraavan ”tiukan 
paikan tullen” kuntien sisäiset jännitteet voivat nousta pintaan. Ristiriidoista huolimatta 
haastatellut halusivat laajasti painottaa, että varsinainen uuden Oulun syntymiseen 
liittyvä valmistelutyö on edennyt hyvin.
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”No Oulun seudulla nämä viisi kuntaa, Oulu, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki, 
Yli-Ii, niin siinä oli vastustajia ja puoltajia tässä kuntaliitoksessa, erityisesti Hau-
kiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa. Mutta nyt koko porukka puhaltaa yhteen 
hiileen ja ne tekevät pitkää päivää. Ja pohtivat, miten organisoidaan. Ja ylin johto 
on nyt valittu ja sillä tavalla.” (seudullinen toimija)

”Keskustelufokuksen” siirryttyä pois kuntarajoista uskottiin esimerkiksi kaupunkikes-
kustan kehittämisen olevan helpompaa. Oulun keskustassa sanottiin käynnistyneen 
pysäköintiin ja keskustakortteleiden täydennysrakentamiseen liittyviä hankkeita. Myös 
yhteinen elinkeinotoiminta yhdistyvien kuntien kesken on käynnistynyt BusinessOulu-
liikelaitoksen muodossa.

”Minusta tuntuu, että ihmiset ovat nyt niin kiireisiä näiden uusien kuvioiden kanssa, 
että ei tässä oikeastaan ole aikaa eikä resursseja varmaan [kiistelyyn, yleisesti tai kuntien 
välillä], eikä ehkä tarpeenkaan enää. Nyt on tavallaan se tulevaisuus kartoitettu – on 
olemassa ne tietyt viitat, mihin suuntaan mennään, ja kaikki nyt vaan valmistelee 
sitä, että...” (luottamushenkilö, Oulu)

”Jos ajattelee sitä keskustan kehittämistä, niin on se jotenkin ollut jumissa niin pitkään. 
Se on jotenkin padonnut asioita sillä tavalla, että aina palataan siihen ’kun sekään ei 
niin kun liikahda mihinkään’. Niin ehkä se tavallaan avaa sitten sille keskustelullekin 
niin kun sitten uusia teitä.” (luottamushenkilö, Oulu)

Yhdistymisselvityksessä mukana olleiden kuntien valtuutetuille vuoden 2009 lopulla 
tehdyn kyselyn mukaan suurin huolenaihe oli johtajien yhteisymmärryksen saavutta-
misessa. Sen sijaan taloutta ei pidetty ongelmana, ja maantieteellinen rakenne koettiin 
toimivaksi.

Yhdistymisen valmistelun ja toteutuksen arvioinnissa todetaankin, että kuntien 
kesken on onnistuttu luomaan avoin prosessi ja hyvä valmisteluilmapiiri niin virka-
henkilöstön kuin päättäjienkin keskuudessa. Arvioinnissa kuva laadintaprosessista 
muodostui ”myönteisemmäksi kuin esimerkiksi julkisuudessa käydyn keskustelun 
pohjalta voisi päätellä.” Vuonna 2011 tehdyn MuutosPuntari-kyselyn perusteella par-
haiten on tavoitteiden toimeenpanossa edistytty strategisten sisällöllisten kysymysten, 
elinvoimaisuuden edistämisen sekä palvelujen järjestämisen ja kehittämisen  suhteen. Jo 
aiemmin huolta herättänyt johtamisen organisointi sen sijaan ei ole edennyt useimpia 
tyydyttävällä tavalla.  

Kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu

Hajarakentamista on pidetty Oulun seudulla merkittävänä ongelmana, jota on osal-
taan saattanut kuntien välinen jännitteinen asetelma ruokkia. Keskuskaupungin ja 
ympäröivien kuntien väliset suuret erot maankäyttöpoliittisissa kulttuureissa erottuvat 
kuitenkin myös laajemmin. Seudulla tehdyissä haastatteluissa kritisoitiin poikkeuk-
sellisen voimakkaasti myös yksityisten maanomistajien roolia kuntien maankäyttöön 
liittyvässä päätöksenteossa. Hajarakentamiseen johtavien lupien myöntämistä luotta-
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mushenkilöiden kesken (”toisillemme”) kritisoitiin. Kuntaliitoksen myötä ongelmasta 
uskottiin päästävän eroon ainakin uuden Oulun alueella.

”…jos puhut tämmöisestä yleisestä edusta, niin ehkä silloin voidaan katsoa isompia 
kokonaisuuksia – ja katsoa, että mikä pitkällä tähtäimellä on yleinen etu, niin ehkä 
silloin se, että lupien myöntäminen nousee pikkasen ylemmäs, ei välttämättä ole huono 
ratkaisu.” (luottamushenkilö, Oulu)

Useimmissa Oulussa ja Haukiputaalla tehdyissä haastatteluissa uskottiinkin, että 
”kuntalaisten tasapuolinen kohtelu” tulee toteutumaan uudessa Oulussa aiempaa pa-
remmin. Isossa organisaatiossa tilannetta ei erään haastateltavan käyttämän ilmaisun 
mukaan lähestytä ”ruohonjuuritasolta”, minkä nähtiin ehkäisevän maanomistajien 
tasapuoliseen kohteluun liittyviä vastakkainasetteluja, esimerkiksi ”maata omistavien 
sukujen” kohdalla.

Erityisesti tällä tutkimuksen jälkimmäisellä haastattelukierroksella tuli esiin suoria 
huomioita kuntapäättäjien ja maanomistajien liian läheisistä suhteista. Yksi selitys ha-
vainnolle voisi olla se, että haja-asutuksen kunnan taloudelle aiheuttamat kustannukset 
on myös Oulun seudulla tunnistettu aiempaa paremmin. Onko hajarakentamisessa 
ja kuntien erilaisissa maankäyttöpoliittisissa kulttuureissa sittenkään kyse niinkään 
toisistaan poikkeavista arvoista, vai myös kuntapäättäjien ja maanomistajien liian 
läheisistä kytköksistä?

Haukiputaalla, ja myös useissa muissa seudun kehyskunnissa, hajarakentamisen 
mahdollistavat luvat ovat lisääntyneet ennen uuden Oulun syntymistä. Yhdyskun-
tarakenteen seurantatiedoista on ollut havaittavissa, että esimerkiksi myönteisten 
suunnittelutarveratkaisujen määrä kääntyi vuoden 2009 jälkeen Haukiputaalla uuteen 
nousuun vuodesta 2006 jatkuneen yhtämittaisen laskun jälkeen.  Havainto koskee 
uusia ympärivuotisia asuinrakennuksia. (Tietolähde: SYKE, ELY-keskukset/Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus, alueidenkäytön tietojärjestelmät, tieto tarkistettu 1.11.2011.)

Haja-asutuksen kysymyksiä sivutaankin niin yhdistymissopimuksessa kuin Uu-
den Oulun maankäytön toteuttamisohjelmassa. Yhdistymissopimuksessa on linjattu 
asuntotuotannon reunaehtoja seuraavasti: 

”kaikkien yhdistyvien kuntien alueiden elinvoiman säilymistä tuetaan. Oulun 
seudulla yhteisesti hyväksytyn linjauksen mukaisesti asuntotuotantoa ohjataan jat-
kossakin ensisijaisesti uuden kunnan asemakaava-alueille ja toissijaisesti yleiskaavan 
osoittamille kyläalueille. Yleiskaavoissa asumiseen osoitettujen alueiden ulkopuolelle 
rakennettaessa huolehditaan siitä, että rakentaminen sopeutuu maisemaan eikä siitä 
aiheudu ympäristöhaittaa, yhdyskuntarakenteen haitallista hajautumista tai koh-
tuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. Uuden kunnan alueella on sekä 
kaupunkimaisen asumisen alueita että maaseutumaisen ympäristön asuinalueita, 
joille voidaan sijoittaa väljiä pientalotontteja maaseudulle ominaista elämäntyyliä 
arvostavien tarpeisiin”.

Dokumenttianalyysin perusteella haja-asutuksen ongelmallisuuden katsotaankin kos-
kevan lähinnä Oulun kaupunkiseutua. Maakunnallisessa suunnittelussa maaseudun 
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kehittämisestä puhutaan kahtalaisesti, osittain alueellisesta sijainnista riippuen. Yhtäältä 
maakuntasuunnitelmassa esitetään, että harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla 
alueilla olisi hyödynnettävä olemassa olevia rakenteita ja monipuolistettava elinkei-
notoimintaa. Tulkinnasta riippuen tämä voisi, vakavasti otettuna, tarkoittaa montaa 
eri asiaa; myös hajarakentamisen kurissapitämistä ja keskittymistä maaseudun elävänä 
pitämiseen monin eri keinoin. 

Toisaalta dokumenttiaineisto antaa ymmärtää kaupunkien läheistä maaseutua 
pidettävän kaupunkien resurssikenttänä, jossa haja-asutusalueet ja maaseudun tarve 
saada uusia asukkaita otetaan huomioon – mutta kaupungin ehdoilla. Tällaisessa 
lähestymistavassa painottuisivat paitsi taajamarakenteiden reunat, myös jokilaaksot ja 
pääliikenneväylien varret. Nähtäväksi jää, merkitseekö tämä keskusten ja taajamien 
lievealueiden hajarakentamisen hyväksymistä: ”kaupunkien läheinen maaseutu tarjoaa 
vetovoimaisen asuinympäristön ja työssäkäyntimahdollisuuden kaupungissa”.  Toisen-
laisen tulkinnan mukaan tämä voisi tarkoittaa uudisasutukseen liittyvää periaatetta, 
jonka mukaan vain paikallisiin maaseutuelinkeinoihin tukeutuva rakentaminen sal-
littaisiin: ”maaseudun asutuksen tulee perustua ensisijaisesti omien luonnonvarojen 
ja väljyyden hyödyntämiseen”. 

Kaupan ohjaukseen haetaan ryhtiä

”...jokainen kunta siinä vetää selvästi kotiinpäin, niin että pyrkivät tarjoamaan hyviä 
paikkoja isoille kaupparyhmittymille.” (seudullinen toimija)

Kaupan suuryksiköiden sijainteihin todettiin useissa haastatteluissa liittyvän yhä 
kuntien välisiä jännitteitä. Tilanteen katsottiin kuitenkin olevan muuttumassa paitsi 
lainsäädännöllisten muutosten, myös taloudellisen taantumisen myötä. Erityisesti uu-
den Oulun sisällä tulevien kuntaliitosten katsottiin hillinneen kauppojen sijainteihin 
liittyvää kilpailua.

”Jos ei niitä tulijoita [kaupallisia toimijoita] ole, niin eipä siinä tarvitse kaavoista-
kaan sitten tapella; että näinhän se on. Mutta kyllä varmasti osaltaan myöskin tämä 
kuntaliitoskuvio vaikutti siihen, että tietenkin nyt, kun ollaan samaa talousaluetta 
täällä pohjoisessa, niin turhaan me niistä enää tapellaan. Koska eihän kukaan niitä 
halua minkään muun kuin verotulon takia. Ja siinä vaiheessa, kun se verotulo menee 
yhteiseen kassaan, niin siinähän tavallaan mahdollisuus tulee sille järkevälle maan-
käytölle.” (luottamushenkilö, Oulu)

Haastatteluaineiston perusteella kaupan ohjaus on Oulun seudulla kuitenkin yhä 
kiperä kysymys, joskin eri haastateltavat suhtautuivat kaupan ohjauksen tarpeeseen 
hyvin vaihtelevasti. Nähtäväksi jää, miten hyvin seudullinen koordinaatio kaupan oh-
jauksessa tulee jatkossa onnistumaan. Sekä Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 
2030 -selvityksessä että Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 -selvityksissä 
(2010) päädyttiin suosittelemaan kolmesta tai neljästä eri vaihtoehdosta mallia, joka 
tukee keskustoja ja Oulun vetovoimaa. Siinä uusi liikerakentaminen tapahtuisi pääosin 
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keskustoissa ja nykyisissä kaupan keskuksissa. Erikoistavarakauppa keskittyisi Ouluun 
ja päivittäistavarakauppa alueellisten keskusten lisäksi kuntakeskuksiin ja suurimpiin 
taajamiin. Tilaa vaativa erikoiskauppa sijoittuisi pääosin keskuksiin ja ”niiden välit-
tömään läheisyyteen” sekä ”keskustojen reuna-alueille nykyisiin ja rakenteilla oleviin 
kaupan keskittymiin hyvien liikenneyhteyksien varteen”. Dokumentin mukaan malli 
mahdollistaisi asioinnin henkilöauton lisäksi joukko- ja kevyellä liikenteellä. Olemassa 
olevan liikenneinfrastruktuurin ”järkevää kehittämistä” halutaan edistää. Myymäläverk-
koa täydentäisivät asuinalueiden lähikaupat ja kyläkaupat. Uusia kaupan keskittymiä 
ei perustettaisi. Haastatteluissa selvityksien voimaan ei kuitenkaan uskottu.

”Olen sitä mieltä, että ei ne mitkään selvitykset sitä [kaupan ohjauksen linjauksia] 
ratkaise, koska se ratkeaa vasta niissä juridisissa päätöksissä, jotka tehdään joko kaupan 
puolella tai sitten kaavoituksen yhteydessä. Että siellä se on se [linjauksiin vaikuttami-
sen] paikka. Ja siinä vaiheessa, kun ne tulee eri kunnissa eri aikaan [päätettäväksi], 
niin ei se kokonaisuus oikein pysy hallussa.” (seudullinen toimija)

Vuoden 2009 Oulun yleiskaavan 2020 arvioinnissa kaupan suunnittelu kirvoitti 
selkeän arvion: 

“Viime vuosina seudun kunnat ovat suunnitelleet runsaasti uusia kaupan lisära-
kennuskohteita ilman kuntien välistä yhteistyötä hankkeiden yhteensovittamiseksi. 
Huonoimmillaan kuntien keskinäinen kilpailu samoista kaupan toimijoista siirtää 
kaupan rakenteen painopistettä yhä suurempien yksiköiden suuntaan sekä vaikeuttaa 
yhdyskuntarakenteen, palveluverkon, investointien ja kuntatalouden suunnittelua”. 

Oulun seudun seutuhallitus hyväksyi vuonna 2010 esityksen kaupan toimintojen sijoitta-
misesta ohjeellisena, seudun yleiskaavan tarkistamisen pohjaksi. Sen katsottiin vastaavan 
parhaiten Oulun seudun seuturakennetiimin ja liikennejärjestelmätyöryhmän asettamia 
tavoitteita ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Uutta seudullista yleiskaavaa 
laadittaessa esityksessä toivottiin niin sanottua mahdollistavaa yleiskaavaa, olematta 
kuitenkaan ”toiveiden tynnyri”. Kaupan alueille osoitettaisiin siis riittävästi mahdol-
lisia ja vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja, houkutellen myös uusia kaupan toimijoita, 
kuitenkin yhdyskuntarakenteen ja olevan palveluverkon kannalta järkevällä tavalla.

Dokumenttianalyysi antaa melko ruusuisen kuvan kaupan kysymysten ratkaisusta. 
Kaupan suuryksikköjen sijoittumista on kuitenkin aiemmin pidetty yhtenä seudun 
keskeisistä yhdyskuntarakenteellisista huolenaiheista. Vaikka tärkeään kysymykseen 
kuntien ”kilpailuttamisesta” kaupan taholta tai kuntien kilpailusta kaupan yksiköi-
den houkuttelemiseksi onkin nyt nähty tärkeäksi vaikuttaa myös kaupan rakenteisiin 
vaikuttamisen takia, on tästä vielä pitkä matka yhdyskuntarakenteellisten ongelmien 
ratkaisuun. Nykyiset kaupan selvitykset perustuvat olettamukselle yksikkökoon suure-
nemisesta, ja vaikka Oulun yleiskaavatyössä onkin jo esitetty ajatus kaupan yksikköjen 
maksimikoon määrittelystä aluerakenteen hallitsemiseksi, sitä tuskin operationalisoi-
daan lähiaikojen kaavadokumenteissa. Voidaankin väittää, että tähän mennessä kaupan 
dynamiikka on yleisesti ottaen kyennyt ylittämään tai ohittamaan kaavoituksen esteet 
todella merkittävissä, haluttuja toimintoja sisältävissä tapauksissa. Jollei näitä esteitä 
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ole ollut, on lopputuloksena monesti todettu olleen hallitsematon kehitys. Kaupan 
ja kaavoituksen suhde on siis tässä mielessä aina jännitteinen. Kyse on siitä, miten 
tätä jännitettä missäkin tilanteessa kyetään purkamaan tavalla, jossa sekä kaupan että 
kaupunkiseudun toimijat kokevat saavansa aikaan kestäviä ratkaisuja.   

Myös Oulun seudulla haastatteluissa nousikin esille kaupan keskusliikkeiden 
asema suhteessa kaavoitukseen. Sellaiset kaupan toimijat, joiden sijoittumispreferens-
sit poikkeavat seudullisen yhdyskuntarakenteen kannalta optimaalisista sijainneista, 
voivat hyötyä kuntien välisestä kilpailutilanteesta, jopa ilman varsinaista proaktiivisia 
vaikuttamispyrkimyksiä. Tosin, lisäksi yksi haastateltavista suhtautui hyvin kriittisesti 
siihen, että kaupan keskusliikkeissä vaikuttavien henkilöiden on myös itse mahdollista 
vaikuttaa suuryksiköiden sijoittumisen ohjaukseen.

Strategiset voimavarat liitoksen alla

Tulevan kuntaliitoksen valmistelu on seudun aiemmista, voimakkaistakin jännitteistä 
huolimatta edennyt haastateltavien käsityksen mukaan hyvin. Oulun seudun perinteet 
viranhaltijavetoisessa maankäytön suunnitteluyhteistyössä, esimerkiksi yhteisen yleis-
kaavan muodossa, ovat voineet helpottaa muutokseen sopeutumista viiden yhdistyvän 
kunnan osalta. Toistaiseksi on kuitenkin aikaista sanoa, millainen asetelma uuden 
Oulun ja seudun eteläpuolisten kuntien välille syntyy.

Haastatellut ounastelivat seudun eteläpuolisten eli ns. Lakeuden kuntien ja ns. 
uuden Oulun välisen suhteen kehittyvän muodolliseksi. Kuntien väliseen yhteistyöhön 
ei juurikaan uskottu löytyvän seudullista voimaa, sillä uuden Oulun kehittäminen 
koettiin vaativaksi ja resursseja sitovaksi tehtäväksi. Haastatteluajankohtana oli siis 
ratkaisematta, missä muodossa yleispiirteinen maankäytön suunnittelu seudulla tullaan 
hoitamaan. Aiemmin seudulla on onnistuttu laatimaan koko alueen kattava yleiskaava, 
mutta kuten todettua, siihen sitoutumiseksi ei ole löytynyt poliittista tahtoa.

”Mutta ei sinänsä se väline ole se ratkaiseva – vaan se, että löytyykö sitä yhteistä linjaa, 
siitähän se on kiinni.” (seudullinen toimija)

Joka tapauksessa, ristiriitaisuuksien korostamisen sijaan haastatteluissa korostui haas-
tatteluajankohtana odottava ja (haastateltavasta riippuen) joko varovaisen toiveikas 
tai empivä tunnelma. Täsmällisiä arvioita kuntien välisen asetelman jännitteisyydestä 
ei annettu.

”Sen sijaan, että me tapellaan toistemme kanssa ja jostain kauppakeskusten sijainneis-
ta – tai käytetään energiaamme siihen, että lausutaan toistemme kaavoihin, tai että 
tapellaan siitä, kuka saa rakentaa minne – niin käytetään sekin aika johonkin vähän 
hyödyllisempään. Semmoiseen, että etsitään vaikka maankäytöllisesti ne kaikille yhtei-
sesti parhaat paikat ja satsataan kaikki yhdessä niihin.” (luottamushenkilö, Oulu) 

Haastatteluissa käsiteltiin strategisen suunnittelun voimavaroja ja niiden riittävyyttä 
hieman kaksijakoisesti: toisaalta oltiin pääosin helpottuneita, että esimerkiksi Hauki-
pudas ja Oulu yhdistävät voimansa, toisaalta yhdistymisen nähtiin vaativan niin paljon 
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voimavaroja, että arvoitukseksi jää, miten seudullisen, ylikunnallisen yhteistyön käy. 
Kuntarakenteen muuttuessa voimavaroja kohdistetaan aiemmasta poiketen.

”Sanotaanko, että energia menee nyt tässä viidessä yhdistyvässä kunnassa enemmän 
tähän viiden kunnan rakentamiseen kuin varsinaiseen seutuhommaan. Ja se on ihan 
tunnustettukin, mutta sinänsä keskustelu on minusta ihan avointa.” (viranhaltija, 
Haukipudas)

Eräs haastateltava totesi, että kuntien yhdistyessä strategista hyötyä olisi saatavissa 
irti juuri maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvästä suunnittelusta. Paineet 
hallinnon keventämiseen voivat kuitenkin tarkoittaa myös sitä, ettei uuden Oulun syn-
tymisestä saatavissa olevia etuja pystytä täysimääräisesti hyödyntämään. Kehyskuntien 
maankäytön suunnitteluresursseja kuvailtiin haastatteluissa muun muassa ”täysin ali-
mitoitetuiksi”, eikä alimitoitettujen resurssien yhdistäminen luo maankäyttöön riittäviä 
yhteisiä resursseja. Puute voi heijastua myös maaseutumaisten alueiden kehittämiseen.

”…[uudessa Oulussa] tullaan kehittämään kyliä – niitä tullaan kaavoittamaan, 
niiden rakentamista ohjataan yleiskaavoilla – mutta se, että milloin niitä yleiskaavoja 
saadaan laadittua [, on epäselvää]. Se on valtavan iso työ ja riittääkö resurssit siihen, 
se on iso kysymysmerkki, koska niiden laatiminen on todella työlästä.” (viranhaltija, 
Haukipudas)

Alkusyksystä 2011 oli myös epäselvää, millaisen roolin virallinen seutuhallinto, jota 
aiemmin oli kuvattu ”kumileimasimeksi”, saa.  Seutuhallintoon liittynyttä toimintaa 
kuvattiin myös ”projektien projektien projektiksi”. Seutuhallituksesta poiketen yhdis-
tymishallitukselle on kuvailtu ”pusertuneen” tosiasiallista päätösvaltaa jopa enemmän, 
kuin mitä virallisesti on todettu. Eräs viranhaltija totesi, ettei uuteen seudulliseen 
yleiskaavaan ”riitä paukkuja”, ja että seudullinen suunnittelu hoidettaisiin jatkossa 
mahdollisesti maakuntakaavoituksen puitteissa.

Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman (2010) mukaan Oulun seudun yhdys-
kuntarakenteen ja liikenteen ratkaisuja suunnitellaan kehitettävän parantamaan 
kaupunkiseudun saavutettavuutta ja vetovoimaa. Esimerkiksi tarjotaan muun muassa 
erilaisten laatukäytävien kehittämistä. Tässä korostetaan myös seudullista yhteistyötä: 
yhteistä liikennejärjestelmä- ja maankäytön suunnittelua sekä kunta- että maakunta-
kaavoituksen pohjaksi. Oulun yleiskaavan 2020 seurantaraportissa (2009) puolestaan 
todetaan, että seudulla toteutunut asuntotuotanto on vahvistanut kaupunkiseudun 
sisäistä muuttoliikettä, jonka seurauksena Oulun keskustaa ympäröivän kaupunkialueen 
väestökehitys on muuttunut epäedulliseksi. Lääkkeeksi tässäkin tarjotaan kiinteämpää 
suunnitteluyhteistyötä.

Dokumenttien perusteella vaikuttaa siltä, että ongelma on siis kahtalainen. Yhtäältä 
koko seudun vetovoimaisuus takaa myös Oulun elinvoimaisuuden, joten ratkaisut 
korostavat seudullisen yhteistyön tarvetta pullonkaulojen poistamiseksi. Toisaalta seu-
dun sisäinen rakenne on kilpailuasetelman takia muuttumassa ongelmalliseksi, jolloin 
tarvetta on nimenomaan seudullisen suunnittelun toteuttamisen keinojen löytämiseen. 
Seutuhallinnolla on pitkä historia ja kokemusta erilaisista prosesseista, joten sillä voisi 
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olla parhaat edellytykset yhteistyön syventämiseen. Toisaalta seudullista tietopohjaa 
ja erilaisia suunnitelmia on kehitelty runsaasti. Niiden vaikuttavuus on kuitenkin 
monesti jäänyt vähäiseksi, osin ehkä juuri seutuhallinnon hampaattomuuden vuoksi. 
Uusi kuntarakennetilanne muuttaa olennaisesti kaupunkiseudun kuntayhteistyön 
muotoa ja merkitystä, ja saattaa mahdollistaa entistä jäntevämmän otteen seudullisten 
kysymysten ratkaisemiseen.  Mutta kuka on keskeinen toimija: maakunnan liitto, 
seutuhallinto vai keskuskunta?

Yhteenveto: Uuden Oulun rakentaminen vie resursseja 

Oulun seudulla moni seudun kehittämiseen liittyvä asia oli vielä haastatteluajankohtana 
ratkaisematta. Tuleva kuntaliitos on toisaalta purkanut, toisaalta jäsentänyt uudelleen 
kuntien välisiä jännitteitä. Uuden Oulun maantieteellinen alue tulee olemaan mittava, 
ja esimerkiksi maapoliittisten periaatteiden yhteensovittaminen on tehtävä tavalla tai 
toisella. Toistaiseksi haastateltavista välittyi kuitenkin tyytyväisyys siihen, että maapo-
liittiset periaatteet seudulla yhtenäistyvät. Yksityisten maanomistajien ongelmallinen 
rooli maankäytön suunnittelussa nousi haastatteluissa esiin selkeästi. Hajarakentamisen 
määrissä oli myös havaittu liitospäätösten jälkeistä kasvua, jonka arveltiin taittuvan 
vasta uuden Oulun syntymisen myötä vuonna 2013.

Tehtävistä organisatorisista ratkaisuista ja käytännön toimintaa ohjaavista periaat-
teellisista linjauksista riippuu osaltaan se, miten jo tehtyjen kuntaliitosten vaikutukset 
heijastuvat seudulla yleisemmin. Esimerkiksi Jyväskylän seudulla havaittiin, että raken-
nemallityö – ajoittuneena kuntaliitoksen yhteyteen – on mahdollisesti edistänyt kunta-
liitoksesta liikkeelle lähtenyttä ”seudullisen fokuksen” omaksumista myös laajemmin.

Hieman yllättäen maakuntaliitolle voi syntyä uusi, merkittävä rooli Oulun seudun 
strategisessa suunnittelussa, mikäli uuden yhteisen yleiskaavan laatimiseen ei katsota 
seudulla löytyvän resursseja. Tuleva liitos on siis toistaiseksi jättänyt auki monia kysy-
myksiä. Riittääkö seudun strategiseen kehittämiseen kokonaisuutena voimavaroja ja 
halua? Riittääkö edes uuden Oulun sisäisiin uusiin strategisiin avauksiin ”paukkuja”? 
Millainen rooli maakuntaliitolla tulevaisuudessa on?
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Turun seutu 

Johdanto: Paikkatieto- ja tilastotarkasteluja

Kuva 21. Turun kaupunkiseudun YKR-taajamat ja niiden ulkopuolinen asutus 2005–2010.

Turun seutu on viidestä kohdekaupunkiseudusta suurin niin väkiluvulla kuin kuntien 
määrällä mitattuna, minkä voi havaita myös kuvan 21 kartasta. YKR-taajamat ovat 
kasvaneet huomattavimmin Turun kaupungin alueella keskustan pohjois- ja eteläpuo-
lilla, mutta myös Turkua ympäröivissä kunnissa. 

Uusia asuttuja ruutuja on tullut seudulla melko tasaisesti joka puolelle, mutta 
erityisesti saaristoalueille, esimerkiksi Naantaliin Rymättylän alueelle ja Paraisille. 
Taajamien ulkopuolinen asutus on levinnyt myös Maskussa ja Liedossa. Asutettujen ja 
tyhjenneiden ruutujen vertailu näyttää, että esimerkiksi Maskussa väestönkasvupaine 
kohdistuu seudun keskuskaupungin puolelle. Naantalissa vain Rymättylän eteläosat 
kärsivät tämän tarkastelun valossa jonkin verran väestökadosta. Liedossa kasvupaineet 
näyttävät kohdistuvan valtatie 10:n ja Paimion kunnan väliselle vyöhykkeelle.

Seudun väestönkasvusta 2005–2010 neljännes on tullut vuoden 2005 YKR-
taajamien ulkopuolelta ja kolme neljännestä taajamista (taulukko 11). Vuoden 2010 
taajamiin verrattuna ulkopuolisten alueiden osuus kasvusta on alle viisi prosenttia, 
mikä on viiden kaupunkiseudun joukossa keskitasoa. 

Naantali
Turku

Parainen

Sauvo

Pöytyä

Lieto

Paimio

Masku

Mynämäki

Kaarina

Vehmaa

Rusko

Aura

Taivassalo Marttila

Nousiainen

Tarvasjoki

Raisio

Taustakartta: © MML 2012, ruutuaineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012

10
Km̄

Uusi asuttu ruutu

Tyhjentynyt ruutu

Asuttu ruutu 2005

Uutta YKR-taajamaa 2010

YKR-taajamaa 2005
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Taulukko 11. Turun seudun väestönkasvu suhteessa YKR-taajamiin 2005–2010.

 taajamien   taajamien  kasvua 
 ulkopuolelle taajamiin ulkopuolelle taajamiin yhteensä

2005 YKR- taajamien  
mukaan 24,2 % 75,8 % 2 695   8 459 11 154

2010 YKR-taajamien  
mukaan 4,6 % 95,4 %    508 10 646 11 154

Aineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012

Etäisyysvyöhykkeittäin tarkasteltuna väestönkasvu on ollut voimakkainta 5–15 kilo-
metrin etäisyydellä Turun keskustorilta (kuva 22). Toisaalta myös Turun ydinkeskustan 
osuus on viimeisen 20 vuoden aikana kasvanut lievästi, vaikka ei olekaan samalla tasolla 
kuin 1980-luvun alussa. 

Kuva 22. Väestön jakautuminen etäisyysluokittain Turun kaupunkiseudulla 1980–2010.

Uudenlaista yhteistyötä käynnistellään

Turun seudulla kuntien välinen strategisen tason yhteistyö on lähtemässä liikkeelle. 
Seudun rakennemallityö valmistui vuoden 2012 keväällä. Samassa yhteydessä on sol-
mittu myös Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-aiesopimus (2011). 
Myös Turun seudulla on siis käynnistynyt jonkinlainen koko seudun etua ja tavoitteita 
kartoittava työ, jossa juuri rakennemallin laadinnalla nähdään olevan merkittävä rooli. 
On mahdollista, että rakennemalli nousi seudulla vuonna 2011 tehdyissä haastatteluissa 
merkittävään osaan lähinnä ajankohtaisuutensa vuoksi. Joka tapauksessa kuntien välisen 
keskusteluilmapiirin tilaa kuvailtiin tuolloin varovaisesti aiempaa paremmaksi. Uhkana 

 
taajamien 
ulkopuolelle taajamiin

taajamien 
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kasvua 
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2010 YKR‐taajamien mukaan  4,6 %  95,4 %  508  10646  11154 

Aineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012
 
 
Etäisyysvyöhykkeittäin tarkasteltuna väestönkasvu on ollut voimakkainta 5–15 kilometrin 
etäisyydellä Turun keskustorilta (kuva 22). Toisaalta myös Turun ydinkeskustan osuus on viimeisen 
20 vuoden aikana kasvanut lievästi, vaikka ei olekaan samalla tasolla kuin 1980‐luvun alussa.  
 

 
Kuva 22. Väestön jakautuminen etäisyysluokittain Turun kaupunkiseudulla 1980–2010. 
 
Uudenlaista yhteistyötä käynnistellään 
Turun seudulla kuntien välinen strategisen tason yhteistyö on lähtemässä liikkeelle. Seudun 
rakennemallityö valmistui vuoden 2012 keväällä. Samassa yhteydessä on solmittu myös Turun 
kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL‐aiesopimus (2011). Myös Turun seudulla on siis 
käynnistynyt jonkinlainen koko seudun etua ja tavoitteita kartoittava työ, jossa juuri rakennemallin 
laadinnalla nähdään olevan merkittävä rooli. On mahdollista, että rakennemalli nousi seudulla 
vuonna 2011 tehdyissä haastatteluissa merkittävään osaan lähinnä ajankohtaisuutensa vuoksi. 
Joka tapauksessa kuntien välisen keskusteluilmapiirin tilaa kuvailtiin tuolloin varovaisesti aiempaa 
paremmaksi. Uhkana kuitenkin pidettiin, ettei sitoutumishalua yhteisiin tavoitteisiin löydy. 
 
Merkittävä seudullinen ponnistus on ollut myös Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön 
käynnistäminen. Sitä on tehty rinnan rakennemallin kanssa. Turun seudun joukkoliikenteen 
viranomaistoiminta on käynnistynyt vuoden 2012 alussa Liedon, Kaarinan, Naantalin, Raision, 
Ruskon ja Turun välisenä yhteistyönä. 
 



78

ACTA

kuitenkin pidettiin, ettei sitoutumishalua yhteisiin tavoitteisiin löydy.
Merkittävä seudullinen ponnistus on ollut myös Turun kaupunkiseudun liiken-

nejärjestelmätyön käynnistäminen. Sitä on tehty rinnan rakennemallin kanssa. Turun 
seudun joukkoliikenteen viranomaistoiminta on käynnistynyt vuoden 2012 alussa 
Liedon, Kaarinan, Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun välisenä yhteistyönä.

Haastatellut selittivät seudullisen yhteistyön tilassa tapahtunutta muutosta muun 
muassa Turun taloustilanteen parantumisella, ja etenkin Turun johdossa tapahtuneilla 
useilla henkilömuutoksilla. Tilanne siis näyttää monilta osin aiempaa valoisammalta. 
Osin seudun haastavan lähtötilanteen vuoksi kehitys vaikuttaa kuitenkin hyvin hitaalta. 
Kuntien välinen, hyvin jännitteinen perusasetelma on yhä läsnä, ja useita yksittäisiä 
esimerkkejä yhteistyön ohuudesta nousi haastatteluissa esiin. Myös kuntarakenteesta 
käytävän valtakunnallisen keskustelun koettiin vaikuttavan seudulla vallitsevaan il-
mapiiriin.

”Tässä ollaan aikamoisessa kyttäysasetelmassa tällä hetkellä. Johtuen myös tästä halli-
tusohjelmasta, ja siihen liitetystä, tästä kuntarakennetyöstä...” (seudullinen toimija)

Tässä luvussa tarkastellaan etenkin sellaisia aineistosta esiinnousseita tekijöitä, jot-
ka ovat ominaisia nimenomaan Turun seudulle, ja jotka osaltaan selittävät seudun 
kuntien välistä tilannetta. Haastatteluissa käsiteltiin seudullisen keskusteluilmapiirin 
lisäksi mm. kuntien välistä kilpailuasetelmaa ja sen vaikutuksia yhdyskuntaraken-
teeseen. Myös rakennemallityö nousi haastatteluissa esiin. Dokumenttianalyysissa 
onkin keskitytty rakennemallidokumenttiin, mutta sen lisäksi on analysoitu Turun 
seudun MAL-aiesopimusta sekä Liedon kunnan kuntastrategiaa, elinkeino-ohjelmaa 
ja maankäyttöpoliittista ohjelmaa. Hankkeen aloitusvaiheen dokumenttianalyysissa 
havaittiin, että yhteistyön tarve oli tiedostettu, mutta konkreettisesti asiaa ei ollut otettu 
esiin. Kaupunkiseudun yhteiset maankäytön suunnitelmat olivat maakunnallisesti 
laadittuja. Paras-hankkeen myötä oli toivottu löytyvän uusi tapa nivoa yhteen erilaisia 
hanketyyppisiä seudullisia yhteistyömuotoja. Tämä tilanne ei ehkä kokonaisuudessaan 
ole muuttunut dramaattisesti rakennemallityön myötä, mutta yhdyskuntarakenteen 
kehittämisen kannalta yhteinen, kaupunkiseudusta itsestään lähtevä tahdonilmaus 
saattaa viedä yhteistyön aivan uudelle tasolle. 

Varsinaisen hajarakentamisen sijaan hajakaavoitusta voi pitää Turun ja sitä välit-
tömästi ympäröivien kuntien kenties vaikeimpana yhdyskuntarakenteen kehitykseen 
liittyvänä ongelmana. Turun seudulla yhdyskuntarakenteen kannalta optimaaliset 
pientalorakentajien tonttien sijainnit eivät välttämättä löydy itse Turun kaupungin 
alueelta, vaan kehyskunnista, esimerkiksi Liedosta. Tästä huolimatta Turku pyrkii – 
tai kokee olevansa pakotettu – houkuttelemaan varakkaina pidettyjä pientaloasujia 
alueelleen, myös yhdyskuntarakenteen kannalta epäedullisiin sijainteihin.

Kuntien väliseen kilpailuasetelmaan liittyvien yksityiskohtien lisäksi haastatteluista 
nousi esiin toiminnallisen kaupunkiseudun kilpailukykyyn liittyviä kysymyksiä. Osa 
keskuskaupungin edustajista oli huolissaan kaupan suuryksiköiden vaikutuksista kes-
kustan kehittämismahdollisuuksiin. Toisaalta keskustan merkitystä koko kaupunkiseu-
dun kilpailukyvyn kannalta peräänkuulutettiin. Näitä kaupunkiseudun kansainväliseen 
kilpailukykyyn liittyviä asioita käsitellään lyhyesti luvun viimeisissä kappaleissa.
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Rakennemalli avannut keskustelua

Valtakunnallisen ohjauksen vaikuttavuutta, mukaan lukien Paras-hankkeen vaikutusta 
kuntien välisen yhteistyön tilaan, arvioitiin haastatteluissa eri tavoin. Yksiselitteisiä 
pelkistyksiä esimerkiksi siitä, mikä seudullinen hanke on Paras-hankkeen nimenomaista 
seurausta, ei pidetty mielekkäänä tehdä. Hankkeen vaikutuksia käsiteltiin haastatte-
luissa osin yleisellä tasolla, osin arvioimalla eri konkreettisten hankkeiden vaikutuksia.

Esimerkiksi juuri rakennemallityön sujumista voi pitää merkkinä seudun yh-
teistyökulttuurissa käynnissä olevasta muutoksesta, joskin osa haastatelluista arvioi 
aktivoituneen seudullisen yhteistyön johtuvan lähinnä ulkoisesta pakosta, eli Paras-
puitelaista. Rakennemallidokumentti itsessään on sinällään hämmästyttävänkin mo-
nimuotoinen. Huolimatta tietystä varovaisuudesta sanamuotojen suhteen, on työssä 
lähdetty rohkeasti (esimerkiksi Lahden ja Tampereen seudun viitoittamalla linjalla) 
toteuttamaan toimintoja melko tarkkaan sijoittelevaa lähestymistapaa.  Kerroksittain 
rakennetussa lähestymistavassa erilaisten tarkasteluhorisonttien väliset suhteet tulevat 
näkyviksi. Tarkastelujensa tarkkuudessa rakennemalli lähestyy paikoin strategista yleis-
kaavaa – onhan mm. kaikki ydinkaupunkiseudun asumisen ja työpaikkarakentamisen 
alueet esitetty mitoituksineen, ajoituksineen ja liikenteen kehittämishankkeineen aina 
tavoitevuoteen 2035 asti.

Rakennemallissa keskustellaan esimerkiksi siitä, miten seudulle asetettu, haas-
tateltujen korkeana pitämä väestönkasvutavoite tulisi suunnata. Yhteistä tavoitteen-
asettelua on useiden haastateltujen mukaan helpottanut Turun kaupungin johdossa 
tapahtuneita henkilövaihdoksia seurannut ilmapiirin koheneminen. Rakennemallityön 
käynnistymiseen oltiin tyytyväisiä, ja sen suhteellisen sujuvaa edistymistä pidettiin 
positiivisena yllätyksenä.

”Kaikki on ollut aktiivisesti mukana ja rakentavassa mielessä mukana. Sitä on kaikki 
hämmästelly oikeastaan: ’Miten tää onkin mennyt näin hyvin’.” (viranhaltija, Turku)

Dokumenttianalyysin näkökulmasta rakennemallityötä katsotaan kokonaisuutena 
myös ohjaavuutensa suhteen. Esittäessään varsin tarkasti sekä alueelliset että ajalliset 
kehittämisperspektiivit, on rakennemallin periaatteellinen ohjaavuus parempi kuin mitä 
itse dokumentin teksteistä on suoraan luettavissa. Vaikka teksteissä esitetään lukuisia 
varauksia varsin yksityiskohtaisille, yhteisille ja kartallisille näkemyksille, ja vaikka 
tekstit yleisluonteisuudessaan tuntuvat välillä olevan kokonaan toisesta dokumentista, 
on tällaisten kartallisten materiaalien esittäminen jo sinänsä kenties osoitus pitkälle 
menevästä yhteisestä näkemyksestä. Samassa yhteydessä on laadittu myös valtion ja 
kuntien välinen MAL-aiesopimus (2011), joka määrittelee varsin yksiselitteisesti tulevia 
maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpidekokonaisuuksia seudulla. 

Kiinnostavaa on kuitenkin se, kuinka merkittävä osa näistä sisällöistä on itse asiassa 
hahmoteltu muilla, kunnallisilla suunnitelmilla jo aiemmin. Tällöin yhteinen tahdon-
muodostus voisikin ohentua käsittämään selkeästi seudullisia ja kuntien raja-alueiden 
kehittämiskysymyksiä. Rakennemallissa osoitetaankin lähes kaikille kuntarajoille yh-
teisiä asuinrakentamisen alueita, joissa yhteistä tahtoa ja sen konkretisoimista voidaan 
testata. Osana Paras-hanketta seudulla on aloitettu myös joukkoliikennejärjestelmän ke-
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hittämistyö. Samoin liikennejärjestelmäsuunnitelman uudistaminen kaupunkiseudun 
näkökulmasta on käynnissä. Toisin sanoen rakennemalli, antaessaan mahdollisuuksia 
tehdä kaupunkiseudun puitteissa yhteistyötä, mahdollistaa myös vanhojen (aiemmin eri 
mittakaavassa tehtyjen) suunnitelmien kohdistamisen kaupunkiseudun mittakaavaan.

Haastatteluissa toiveikkaita ja osin yllättyneitäkin kokemuksia jakoivat esimer-
kiksi käytännön suunnittelutyöhön osallistuvat eri viranhaltijat. Liedon haastateltavat 
halusivat myös tuoda haastatteluissa ilmi, että Paras-hanke on tuonut seudullisen 
näkökulman myös muiden kuin keskuskunnan, tai ainakin Liedon tapaan toimia. 
Tämä näkyy myös Liedon kunnan strategiadokumenteissa. Seudullista yhteistyötä 
tuodaan esille niin kuntastrategiassa, elinkeino-ohjelmassa kuin maankäyttöpoliittisessa 
ohjelmassa. Yhteistyön rinnalla korostetaan Liedon kunnan itsenäisyyttä. Koetaanko 
seudullinen yhteistyö jonkinlaiseksi pakoksi itsenäisyyden säilyttämiseksi? Kunnallisten 
ja seudullisten suunnitelmien yhteensovittaminen ei liene täysin mutkatonta. Liedon 
maapoliittisessa ohjelmassa todetaan, että ”(s)eudullisen ohjelman valmistuttua selviää 
tarkemmin mikä näiden ohjelmien keskinäinen rooli tulevaisuudessa tulee olemaan”. 

Huomio Liedon seudullisesta näkökulmasta on kiinnostava, sillä pienissä, eri-
tyisesti kaupunkiseudun niin sanotuissa uloimman kehän kunnissa ei välttämättä 
ole resursseja pohtia kaupunkiseudun strategisen kehittämisen kysymyksiä. Toisaalta 
lainsäädännöllisen ohjauksen katsottiin patistaneen löytämään aikaa seudulliseen 
yhteistyöhön, jota viranhaltijat eivät sinänsä vastustaneet. Haastatteluissa tulikin ilmi 
laaja skaala yhteistyötä hankaloittaneita tekijöitä, jotka eivät välttämättä liittyneet 
yhteistyön periaatteelliseen vieroksumiseen.

Ilmapiirin seudulla koettiin parantuneen myös siksi, että Turun katsottiin 
siirtyneen aiempaa ”hankevetoisempaan” ja kenties pragmaattisempaan yhteistyön 
tapaan. Kuntaliitosaloitteiden sijaan seudullisessa yhteistyössä on keskitytty erilaisiin 
hankkeisiin, kuten rakennemallityöhön, liikennejärjestelmätyöhön ja joukkolii-
kennejärjestelmän uudistamistyöhön. Tämän on nähty vaikuttaneen seudulliseen 
ilmapiiriin myönteisesti, sillä ennen uutta hallitusohjelmaa kuntaliitokset eivät olleet 
nousseet keskeiseksi puheenaiheeksi. Toimintatavan muutokset liittynevät kaupungin 
johdossa tapahtuneisiin muutoksiin. Nähtäväksi jää, miten kattavasti muutos koskee 
seutuyhteistyöhön osallistumista ja siihen liittyviä käytännön toimintatapoja, joiden 
heikkouksista keskuskaupunkia myös kritisoitiin.

Harva Turussa tai seudulla toimiva haastateltava kuitenkaan uskoi kuntien kykene-
vän strategisen tason valinnoissa riittävään sitoutumiseen. Merkittävää osaa haastatte-
luista kuvaakin pettymys Paras-hankkeen varsinaisiin konkreettisiin aikaansaannoksiin.  
Suurin osa haastatelluista suhtautui hyvin epäilevästi kuntien haluun tai motivaatioon 
sitoutua yhdessä muodostettuihin tavoitteisiin. Tarvetta sitoutua yhteisiin tavoitteisiin 
vähentänee myös se, että varsinkin Turkua välittömästi ympäröivistä, niin sanotuista 
ykköskehän kunnista osa on niin ”vauraita”, ettei tarvetta siihen yksinkertaisesti nähdä.

Väistämätön verokilpailu? 

Turun seudulla kuntien välisellä kilpailuasetelmalla on joitain juuri sille ominaisia 
piirteitä. Erityisesti niin sanotuista hyvistä veronmaksajista käytävää kilpailua pyritään 
tässä yhteydessä analysoimaan hypoteesinomaisesti – laadullisena ilmiönä, ei tarkis-
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tettujen lukujen valossa. Kilpailuasetelma liittyy etenkin niin sanottuun verokilpailu-
vaikutukseen ja hajakaavoitukseen, jota myös keskuskaupunki harjoittaa pitääkseen 
veropohjansa kestävänä. Kaupan suuryksiköiden sijoittumista lukuun ottamatta 
kilpailuasetelma ei siten ilmene pelkästään ympäröivien kuntien, vaan myös keskus-
kaupungin maankäytössä. Useat haastateltavat totesivat, että Turku on – oletettavasti 
haaliakseen hyvätuloisia pientalorakentajia veronkantoalueelleen – pyrkinyt jossain 
määrin kaavoittamaan pientalotontteja myös sijainteihin, jotka eivät ole seudun ko-
konaisuuden kannalta optimaalisia.

Turkua kritisoidaan hajakaavoituksen lisäksi myös linjattomasta suhtautumisesta 
hajarakentamiseen. Kilpailuasetelma on siis monimutkainen, eikä se perustu ainoastaan 
siihen, että kehyskunnat haalivat alueilleen omakotiasujia. Hajarakentamisen Turun 
maaseutumaisilla alueilla todettiin olevan myös ongelma. Myös sitä, että Turku on 
pyrkinyt kaavoittamaan suhteellisen raskaasti alueeseensa kuuluvia saaria, pidettiin 
monissa haastatteluissa kuntien välisen kilpailun konkreettisena seurauksena.

Dokumenttien perusteella aihepiiriä on seudullisessa mielessä konkreettisimmin 
käsitelty rakennemallityön yhteydessä. Rakennemallidokumentissa kilpailuasetelmaa 
on lähestytty pehmeästi. Siinä tavoitteiksi on listattu muun muassa yhteisen näke-
myksen muodostaminen kaupunkiseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen 
päälinjoista, sekä kuntien ja alueiden ”luontevien roolien” luominen osana seudun 
kokonaisuutta. 

Kasvua pyritään rakennemallin mukaan suuntaamaan Turun sekä Kaarinan, 
Raision, Liedon ja Naantalin muodostamalle ydinkaupunkiseudulle 80/20-suhteessa, 
”ensisijaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistäen”. Dokumenttianalyysin perusteella tämän 
periaatteellisen tavoitteen kirjaimellinenkaan saavuttaminen ei vaatine kuitenkaan 
suuria politiikkamuutoksia. Ensinnäkin tavoite esitetään monin varauksin, toisaalta 
ydinkaupunkialue on määritelty melko laajaksi – sillä asuu nyt noin 72 prosenttia 
kaupunkiseudun väestöstä. Toteutuessaan rakennemallin mitoitus kasvattaisi tämän 
alueen osuuden noin 74 prosenttiin. 

Pitkälle viety kuntakohtainen asumisen ohjelmointi saattaa kuitenkin johtaa 
kohdentamisperiaatteen hengen romuttumiseen, sillä jos jokin kunta alkaa esimerkiksi 
jäädä jälkeen tai kiriä edelle asuntotuotannossa, kaventaa se samalla muiden kuntien liik-
kumavaraa. Niinpä voidaankin sanoa rakennemallin tavoitteissa mainittujen yhteisten 
maapoliittisten periaatteiden olevan tarpeen: saatetaan jopa tarvita konkreettisia, kun-
nittain harmonisoituja tai seudullisia maapoliittisia linjauksia ja rakennusjärjestyksiä.   

Kyse ei joka tapauksessa ole välttämättä siitä, että kunnat houkuttelisivat hyviä 
veronmaksajia alueelleen perusteetta tai epäjohdonmukaisella maankäyttöpolitiikalla. 
Kuten todettua, kilpailuasetelma kuntien välillä voi kiristyä esimerkiksi ylikunnallisten 
toimijoiden, liikenneyhteyksien, maanomistusolojen tai maantieteellisten estevai-
kutusten takia, kuntien maankäyttöpolitiikan periaatteellisesta esimerkillisyydestä 
riippumatta. Turun seudulla kilpailuasetelman seurausten voi väittää näkyvän muun 
muassa kaupan sijoittumiseen liittyvissä kysymyksissä ja Turun pientalokaavoitukses-
sa. Haaliakseen verotuloja keskuskaupunki kokee olevansa pakotettu kaavoittamaan 
asuinalueita sijainteihin, jotka eivät ole optimaalisia koko seudun kannalta.

Kilpailuasetelma on toisin sanoen läsnä siitä huolimatta, harjoittavatko seudun 
kehyskunnat pientalotonttien suhteen alueelleen hyvin soveltuvaa maankäyttöpolitiik-
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kaa. Esimerkiksi Liedossa on koko kunnan kattava oikeusvaikutteinen yleiskaava, eikä 
haastatteluissa hajarakentamisen uskottu  olevan erityisen suuri ongelma. 

”Se [oikeusvaikutteinen yleiskaava] antaa niin hyvät mahdollisuudet tehdä myöntei-
siä tai kielteisiä ratkaisuja, kun koko kunta on kaavoitettu ja mietitty, millä tavalla 
siellä edetään. Ajattelisin, että Liedon kohdalla se [hajarakentaminen] ei ole ongelma, 
emmekä toimi häirikkömäisesti.” (viranhaltija, Lieto)

Sellaisessa tilanteessa, jossa Turun seudun kaavoitus järjestettäisiin yhdestä seudullisesta 
toimistosta käsin, ei nykyisen Liedon kunnan alueen maankäyttöön välttämättä koh-
distuisi merkittäviä muutospaineita. Rakentaminen olisi todennäköisesti jatkossakin 
pientalopainotteista, joskin sijaintien puolesta nykyistä tarkemmin harkittua. Voidaan 
siis olettaa, että seutukokonaisuuden kannalta on luontevaa järjestää maankäyttö Liedon 
alueella suurin piirtein nykyisen kaltaisella tavalla.

”Mutta totta kai, me on pystytty järjestämään päivähoitopalvelut niin, että ne ovat 
saatavilla. Pyritään vielä siihen, että ne olisivat lähialueella. Meillä on näissä kaikissa 
taajamissa alaluokat, perusopetus ja sitten myöskin päivähoitopalveluja. En tiedä, 
mitä se kilpailu on. Jos ajatellaan asuntotonttien myyntiä, niin minun ymmärtääk-
seni Turku esimerkiksi on saanut myytyä kaiken, mitä ovat pystyneet tuottamaan. Ei 
ole semmoista, että naapurikunnat kilpailisivat verisesti esimerkiksi hinnalla. Me ei 
kilpailla hinnallakaan.” (viranhaltija, Lieto)

Lieto ja sen päättäjät pyrkivät luonnollisesti järjestämään palvelunsa hyvin. Monista 
seudun kunnista poiketen Lieto ei ole ”haalinut” alueelleen myöskään kaupan suur-
yksiköitä, vaan on pyrkinyt kehittämään aktiivisesti kuntakeskustaansa. Näin ollen 
lietolaisten toimijoiden voi olla vaikea hyväksyä syytöksiä ”vapaamatkustajuudesta” 
tai kilpailun lietsomisesta. Yhtälailla voidaan sanoa, että kokonaisuuden kannalta on 
suhteellisen luontevaa järjestää esimerkiksi suuri osa sosiaalisesta asuntotuotannosta 
nykyisen Turun kantakaupunkimaisella alueella.

”Esimerkiksi Turussa ei kannata keskittyä omakotitonttituotantoon, ei alkuunkaan. 
Täällä kannattaa keskittyä laadukkaaseen kerrostalotuotantoon, keskustatoimintoihin, 
tämmöisiin uudentyyppisiin pientalomiljöisiin keskustan välittömässä läheisyydessä. 
Ei Turun kannata keskittyä omakotitonttituotantoon vaan omakotitonttituotanto 
kannattaa tehdä siellä, missä se on järkevää. Ja se nyt on järkevää, ihan oikeasti, 
kaavataloudellisesti tässä Turun rajojen ulkopuolella, ympäristökuntien välittömässä 
läheisyydessä kuitenkin.” (viranhaltija, Turku)

Eri asumismuotojen kohdentuminen, tai vaikkapa sosiaalisen asuntotuotannon epäta-
sainen sijoittuminen eri kuntiin itsessään ei siis tässä tapauksessa ole ongelman ydin. 
Ongelma syntyy tällaisen tällöin etenkin verotulojen epätasaisesta jakautumisesta eli niin 
sanotusta osaoptimoivasta kasvusta. Myös verotulot kerätään kunnittain, monien vält-
tämättömien menojen kasaantuessa toiminnallisen kaupunkiseudun keskuskaupunkiin.

Seudullisten kustannusten jakaantumisesta käytiin keskustelua myös loppukesästä 
2011, kun haastatteluaineistoa kerättiin. Seudun kuntien valtuustot tekivät päätöksiä 
seudullisen joukkoliikenteen kustannuksista ja sen demokraattisen ohjauksen pelisään-
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nöistä, mikä oli osoittautunut poliittisesti hyvin vaikeaksi. Kaarinan kunnan aiottua 
vetäytymistä (joka sittemmin peruuntui) yhteisestä joukkoliikennelautakunnasta pidet-
tiin yhtenä esimerkkinä seudullisen päätöksenteon vaikeudesta. Myös kulttuurikeskus 
Logomon kaltaisten erityishankkeiden kustannusten jyvittämistä seudun kunnille piti 
eräs haastateltava mahdottomana.

Edellä kuvatun kaltainen kilpailun logiikka on kärjistyneesti läsnä Turun seudulla, 
jossa keskuskaupungin lisäksi myös lähimmät kehyskunnat kuuluvat valtion verotulojen 
tasausjärjestelmässä niin sanottuun maksajaryhmään. Vähemmän vaurailla seuduilla 
asetelma on ainakin teoriassa jossain määrin erilainen, sillä niissä kehyskunnat kuuluvat 
tavanomaisesti tasausjärjestelmän saajaryhmään. Vähemmän vaurailla seuduilla hyvien 
veronmaksajien tuomat veroeurot eivät suoraan lisää kunnan tuloja. (Valtionosuusjär-
jestelmästä ja kuntien verotulojen tasausmekanismista: ks. esim. Lehtonen ym. 2008.)

Kaupunkiseudun vetovoiman kehittäminen

Kuntien välinen kilpailu näkyy haastattelujen perusteella paitsi kaupan suuryksiköiden 
sijoituksissa, myös jaettaessa sellaisia kustannuksia, joiden voi nähdä liittyvän kau-
punkiseudun kansainväliseen profiloitumiseen. Monelle Turun seudulla haastatellulle 
yhteistä oli huoli kaupunkiseudun vetovoiman hiipumisesta. Jotkut kokivat kuntien 
välisen kilpailuasetelman olevan konkreettinen uhka kaupunkiseudun kilpailukyvylle 
pitkällä aikavälillä.

”Käytännössä jossain vaiheessa, en tiedä onko se kymmenen vuoden vai 15 vuoden vai 
20 vuoden kuluttua, tilanne muuttuu sellaiseksi, että Turulla ei ole enää elinvoimaa 
esimerkiksi elinkeinopolitiikan ja näitten työpaikkojen luomiseksi, koska meidän on 
mahdotonta pitää [palveluverkko]rakennetta yllä.”  (viranhaltija, Turku)

Todettiin, että jossain vaiheessa, keskuskaupungin työpaikkaomavaraisuuden heikke-
nemisen myötä, elinkeinopoliittinen kehittäminen vaikeutuu. Kehyskuntien kannalta 
seuraukset olisivat kohtalokkaita. 

Vastaavan kaltaisia havaintoja on tehtävissä myös poliittisille päättäjille ja viranhal-
tijoille tehdyn kyselytutkimuksen pohjalta (Sandberg 2011; kuntakohtaiset tulokset). 
Turun seutu erottui vastauksissaan: usko oman kunnan ja seudun pärjäämiseen ja 
kilpailukykyyn oli poikkeuksellisen huono. Samoin kuntien välinen ilmapiiri arvioitiin 
poikkeuksellisen heikoksi.

Aiemman, kaupan suuryksiköiden sijoittumisesta käydyn kilpailun nähtiin vai-
keuttavan kaupunkikeskustan kehittämistä. Eräs haastateltava totesi, että erilaisten 
keskustan kehittämiseen tähtäävien hankkeiden aloittaminen on vaikeampaa tilanteessa, 
jossa vetovoimasta pitää kilpailla hypermarkettien kanssa. Toinen haastateltava taas 
totesi, että juuri keskustaa tulisi kehittää muun muassa sellaisten asukkaiden, jotka 
perustavat kasvuyrityksiä, houkuttelemiseksi. Haastatellusta on tärkeää, että Turussa 
olisi ”keskusta, jollaista ei muualla ole”. Kaupunkiseutu voi tällaisen tulkinnan mukaan 
parhaiten erottua kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa nimenomaan poikkeuksellisella 
keskustalla. Rakennemalliin onkin kirjattu, että Turun keskustaa tulisi kehittää ”koko 
alueen vetovoimaisena keskuksena” ja muita keskustoja ”omaleimaisina pikkukaupun-
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keina”. Haastatteluissa myös luovien alojen kehittäminen seudun elinkeinoelämän 
kannalta tärkeänä tulevaisuuden alana nousi esiin. 

Maankäytön suunnitteluun ja elinkeinopolitiikkaan kytkeytyvää, strategista 
yhteistoimintaa ei koettu varsinkaan aiemmin seudulla juuri olleen. ”Elinkeinomaa-
ilmaa” kuvailtiin ”pirstaleiseksi”. Elinkeinopoliittisten toimijoiden ja maankäytön 
suunnittelun välille ollaan kuitenkin nykyisen kaupunginjohtajan kaudella luomassa 
uusia yhteyksiä, ainakin Turun kaupungin sisällä ”Elinkeino- ja osaamisjohtoryhmän” 
muodossa. Toisin sanoen, elinkeinopolitiikan ja maankäytön suunnittelun kytkös on 
hutera, mutta ongelma on ilmeisesti tiedostettu. 

”…ollaan jo luotu kuntien välille tämmöinen verkostomainen toimintatapa, jolla 
kunnat osallistuu tähän, jokainen [pyydetään] antamaan tietoa sijoittautumistoimi-
joille, jotta kun yritys hakee sijoittautumispaikkaa, niin saadaan kaikki tieto nopeasti 
esille ja tehdään yhteistä markkinointimateriaalia. Jatkossa sitä vielä tehostetaan ja 
ruvetaan tekemään sitä entistä proaktiivisemmin…” (viranhaltija, Turku)

Kokonaisuutena haastatteluista välittyi kuitenkin hieman ristiriitainen kuva, jonka 
mukaan rakennettuun ympäristöön ja uusiin elinkeinopoliittisiin avauksiin ei olisi 
erityisen hyviä seudullisia rahkeita. Todettiin muun muassa, että yhteistyö kuntien 
välillä toimii siihen asti ”kunnes maksamisesta tulee puhe”. 

Toisaalta on huomionarvoista, että myös useissa Liedon edustajien haastatteluissa 
kiinnitettiin huomiota siihen, että niin sanottu ”terve kilpailu” nähtiin mahdolliseksi 
lähinnä kaupunkiseutujen, ei kuntien välillä. Vaikka esimerkiksi eräs Liedon haastateltu 
piti mahdollisena, että kunnat voivat ajautua samalla seudulla epäterveeseen kilpailuun, 
piti hän toisaalta – hieman ristiriitaisesti – mahdollisena myös sitä, että useat kunnat 
voivat ”skarpata” toisiaan toimimaan joustavasti ja ketterästi. Pieni kunta pystyy pal-
velemaan esimerkiksi elinkeinotoimijoita joustavasti ja spontaanisti ikään kuin yhdeltä 
luukulta. Pienen kunnan joustavuus on tämän tulkinnan mukaan myös koko seudun 
etu, joka on vaarassa hävitä keskuskaupungin byrokratian rattaisiin. Haastateltu uskoo, 
että koko seutu voisi hyötyä ”pienissä kunnissa kehitetystä, yhteistyöhön perustuvasta 
toimintakulttuurista”. Toisin sanoen, haastateltavan eräänlainen strategisen kehittämi-
sen fokus on seudussa, ei pelkässä kunnassa. 

Hieman yllättäen Turun seudulla (Turku, Lieto ja seudulliset toimijat) tehdyissä 
haastatteluissa monet eri haastateltavat eri taustaorganisaatioista käsittivät siis kilpailu-
kyvyn ”perusyksiköksi” seudun. Esille nousi Liedossa myös tietoisia, keskuskaupungin 
ja kehyskunnan vastakkainasettelusta eroon pyrkiviä näkemyksiä, joiden mukaan 
Liedon kaltainen kunta voisi olla myös eduksi kaupunkiseudulle kokonaisuutena. 
Tällaiset lähestymistavat olivat yleensä haastatteluissa harvinaisia, varsinkin niillä 
seuduilla, joiden sisäinen asetelma perustuu kahden (tai vain muutaman suurehkon) 
kunnan väliseen kaksinapaisuuteen. On kuitenkin vaikea arvioida, ovatko tällaiset 
vastakkainasettelua purkavat näkemykset esillä tutkimushaastattelujen lisäksi myös 
kuntien välisessä käytännön yhteistyössä.

”Jos me kilvoitellaan siitä, että kuka pystyy esimerkiksi edullisimmin tuottamaan 
palvelunsa, niin minusta se on myönteistä kilvoittelua. Haetaan uusia toimintata-
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poja tai tämäntyyppisiä. Tai sitten, jos ajatellaan yritystontteja, niin jos yrityksellä on 
valita muutama erilainen alue – tilaa vievälle [tilaa vieville kaupalle/toiminnoille] 
erilainen kuin toimistotarpeet [toimistotiloja tarvitsevalle], joka haluaa olla jossakin 
keskustan lähellä tai muuta – onko se kilpailua vai onko se valikoimaa niin, että voi 
oikeasti aidosti valita? Voi valita siellä alueen sisällä eikä tarvitse lähteä Helsinkiin 
tai Tampereelle.” (viranhaltija, Lieto)

Haastattelujen pohjalta kokonaisuutena piirtyi kuva, jonka mukaan kilpailutilanne 
kuntien välillä voi olla ensisijaisesti maantieteellisistä ja rakenteellisista syistä johtuvaa. 
Tällöin kilpailussa kyse on siitä, että kehyskunta hyötyy väestönkasvunsa yksipuolisesta 
rakenteesta. Kunnan sijainti houkuttelee kuntaan ensisijaisesti suhteellisen hyvätuloisia 
ja nuoria asukkaita. Esimerkiksi sosiaalinen asuntotuotanto keskittyy sen sijaan usein 
(sinänsä perustellusti) kaupunkiseutujen ytimiin. Myös tällainen, tietoisesta kilpailusta 
riippumaton kuntien välinen kilpailuasetelma voi joka tapauksessa heikentää koko 
kaupunkiseudun kilpailukykyä. Keskuskaupunki voi tällöin joutua yksin vastaamaan 
kansainväliseen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseen liittyvistä investoinneista.

Yhteenveto: Turun seudulla erottautuvat kilpailun rakenteelliset syyt

Paras-hankkeen arviointitutkimuksen käynnistysvaiheessa seudullisen yhteistyön 
todettiin olevan Turun seudulla viranhaltijakeskeistä, muun muassa osayleiskaavojen 
muodossa tehtyä käytännön suunnitteluyhteistyötä. Paras-uudistuksen todettiin nos-
taneen uudistustarpeita pöydälle, mutta poliittisten valmiuksien merkittäviin uusiin 
avauksiin arvioitiin uupuvan.

Vuonna 2011 tehdyt haastattelut eivät anna syytä arvioida seudullisen yhteistyön 
tilaa aiempaa merkittävästi paremmaksi. Myöskään kaupunkiseudun vetovoimaisuuden 
kannalta merkittäviä, sisällöllisesti uusia maankäytön suunnitteluun liittyviä avauksia 
ei ole haastattelujen perusteella odotettavissa ennen kuntien välisen kilpailuasetelman 
hellittämistä. 

Toisaalta seudulla on konkreettisia esimerkkejä vähittäin alkaneesta muutoksesta, 
jonka myötä seudullisen ajattelun voi olettaa pienin askelin etenevän myös Turun 
seudulla. Erityisesti haastatellut viranhaltijat vaikuttivat huojentuneilta ja tyytyväisiltä 
rakennemallityön muodossa edistyneeseen tavoitteenasetteluun. Itse rakennemallidoku-
mentissa voidaan sanoa esitettävän seudulla jo tiedossa olevat kehittämishaasteet, tällä 
kerralla kaikkien yhteisesti allekirjoittamina. Samalla se osoittaa varsin konkreettisella 
tavalla ne alueellisen kehittämisen suuntaviivat (ja alueelliset rajauksetkin), joihin 
käytännössä on haluttu sitoutua. 

Rakennemallityöhön ei kuitenkaan sisälly valmista lupausta seudun yhteistyön 
ja seudullisen kehittämisen ongelmien ratkaisuista. Se saattaa jäädä monilta osin jopa 
vain kirjatuiksi toiveiksi yhteisistä päämääristä, ja pahimmillaan jopa sementoida 
nykyisiä rakenteita ja kehityskulkuja – riippumatta siitä, ovatko ne pitkällä aikavälillä 
kestäviä vai eivät. Tästä huolimatta rakennemallityö kuitenkin osoittaa tietynasteisen 
yhteistyöhalukkuuden viriämistä. 

Haastatteluissa arveltiin, että Paras-hanke on tuonut seutunäkökulman myös 
pienempien kuntien ”tapaan toimia”. Edistysaskeleiden voi arvioida osaltaan mahdol-
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listuneen keskuskaupungin johdossa ja sen toimintatavoissa tapahtuneiden muutosten 
myötä. Toimintatapaa kuvattiin ”hankevetoiseksi” ja neuvottelevaksi.

Vaikka keskusteluilmapiirissä todettiin tapahtuneen joitain edistysaskeleita, lähes 
kaikki haastateltavat toivat joko ilmi tyytymättömyytensä seudullisen yhteistyön tilaan 
tai uskoivat edistysaskeleiden johtuvan ulkoisesta pakosta eli valtio-ohjauksesta. On 
huomionarvoista, että vapaaehtoinenkin yhteistoiminta on tämän tulkinnan mukaan 
näennäistä ja ”pakosta johtuvaa”. Strategisen sitoutumisen ohuutta kuvaa osaltaan 
myös keskuskaupungin maankäyttökulttuuriin kohdistettu kritiikki, haastatteluti-
lanteissa esillä ollut poikkeuksellinen turhautuminen (vrt. monet muut seudut) sekä 
monet käytännön esimerkit luottamushenkilöiden toisia kuntia kohtaan osoittamasta 
epäluottamuksesta.

Maankäytön seudullista suunnittelua ei voi edelleenkään pitää seutukokonaisuu-
den kannalta erityisen strategisena. Uusille avauksille ei ole tilaa ”kuntaliitospeikon” 
määrittäessä avoimen julkisen keskustelun reunaehdot. Seudulla on erityisesti kesällä 
ja alkusyksystä 2011 tehdyistä haastatteluista välittyneen kuvan mukaan vältytty 
keskuskaupungin johdon turhautuneilta kuntaliitosaloitteilta, jotka eivät edesauta 
yhteiseen tahtotilaan pyrkimistä. Toisaalta Turun seudun strategiseen kehittämiseen 
liittyvä keskustelu vaikuttaisi rajoittuvan niihin aiheisiin, joihin ei liity tarvetta kes-
kustella kuntarajoista.

Erityisesti useita keskuskaupungin toimijoiden haastatteluja leimasi turhautumi-
nen seudullisen ajattelun näennäisyyteen ja ohuuteen. Turun seudun kuntarakenne 
on erityisen rikkonainen, ja suurempia kuntakokonaisuuksia on muodostunut vain 
kehyskuntien kesken. Kehyskunnat ovat tehneet keskenään liitoksia ja muodostaneet 
kuntayhtymiä Paras-puitelain velvoittamina. Kehyskuntien ja keskuskaupungin välinen 
kilpailuasetelma on yhä voimakas, minkä vuoksi maankäytön suunnitteluyhteistyön 
parantuneeseen ilmapiiriin kohdistuu suuret paineet. Usean haastatellun mielestä on 
vain ajan kysymys, milloin ensimmäiset selkeät irtiotot yhteisestä linjasta tehdään. 

Toisaalta Turun seutu eroaa esimerkiksi Vaasan ja Kuopion seuduista, joiden sisällä 
asetelma rakentuu keskuskaupungin ja yhden suuren kunnan välille. Näillä seuduilla 
jännitteitä ylläpitävät myös maankäyttöpoliittisten kulttuurien erot, jotka kuntien 
välillä ovat suuria. Seudullisen yhteistyön kehittämisen kannalta Turun seudulle voisi 
siten ajatella olevan myös eduksi, että seudun sisäinen asetelma ei ole samassa mielessä, 
kuvatulla tavalla kaksinapainen. Aiemmin kuvaillun, maantieteelliseen kuntarakentee-
seen liittyvän verotulokilpailun (ns. osaoptimoiva kasvu) vuoksi kunta- ja seutustrate-
gisuuden välinen poliittinen kuilu on kuitenkin myös Turun seudulla vaikea ylittää. 

Turun seudun strategisen suunnittelun pelissä oli haastatteluja tehtäessä monta 
”liikkuvaa osaa”. On vaikea arvioida mihin suuntaan strategisen maankäytön suunnit-
telun puitteet muuttuvat. Ei ole kuitenkaan todennäköistä, että Turun seutu nousisi 
tulevaisuudessa esimerkiksi sellaisesta kaupunkiseudusta, joka rikkonaisesta kuntara-
kenteestaan huolimatta kykenisi (yhteistyön keinoin) vahvaan strategisuuteen. Toisin 
sanoen, ei ole syytä odottaa, että kuntien välinen strateginen yhteistyö tekisi seudusta 
poikkeuksellisen iskukykyisen strategisessa mielessä. Aiesopimukset, rakennemallit ja 
muut kuntien välisen yhteistyön alustat eivät tilannetta yksin ratkaise, sillä ne eivät ky-
kene pureutumaan taustalla olevaan epätasapainoon veropohjan ja kustannusten jaossa.
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Kuopion seutu

Johdanto: Paikkatieto- ja tilastotarkasteluja

Kuopio

Siilinjärvi

Maaninka

Tuusniemi

Tervo

Uusi asuttu ruutu

Tyhjentynyt ruutu

Asuttu ruutu 2005

Uutta YKR-taajamaa 2010

YKR-taajamaa 2005

Taustakartta: © MML 2012, ruutuaineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012
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Kuva 23. Kuopion kaupunkiseudun YKR-taajamat ja niiden ulkopuolinen asutus 2005–2010. 

Kuopion kaupunkiseudulla uudet YKR-taajama-alueet ovat syntyneet aiempien yh-
teyteen. Huomattavinta kasvu on ollut Kuopion Saaristokaupungissa. Siilinjärvellä 
YKR-taajamat ovat laajentuneet Vuorelassa kunnan eteläosissa sekä kunnan keskus-
taajaman pohjoispuolella. 

Uutta asutusta taajamien ulkopuolelle on Kuopiossa noussut hajanaisesti Kal-
laveden itäpuolelle, mm. Vehmersalmen entisen kuntakeskuksen ympäristöön ja 
Kylmälahden-Jännevirran alueelle sekä runsaammin keskustaajaman eteläpuolelle 
valtatie viiden ja Kallaveden väliselle alueelle. Siilinjärvellä uusi asutus näyttäisi si-
joittuneen etäämmälle keskustaajamasta, erityisesti sen lounaispuolelle. Asutuksesta 
tyhjentyneitä ruutuja on enemmän syrjäisillä seuduilla, mutta myös entisen Karttulan 
kunnan alueella, jonne uusi asutuskin on samaan aikaan laajentunut. 

Kaikkiaan seudun väestönkasvusta vuoden 2005 jälkeen lähes 99 prosenttia on 
mennyt vuoden 2005 YKR-taajamien ulkopuolelle (taulukko 12). Tästä valtaosa on 
Saaristokaupungin rakentumisen seurausta ja jos kasvua tarkastellaan suhteessa vuoden 
2010 taajamiin, niiden ulkopuolisen kasvun osuus on 8,9 prosenttia, mikä on samaa 
tasoa Jyväskylän kaupunkiseudun kanssa. 



88

ACTA

Taulukko 12. Kuopion seudun väestönkasvu suhteessa YKR-taajamiin 2005–2010.

 taajamien   taajamien  kasvua 
 ulkopuolelle taajamiin ulkopuolelle taajamiin yhteensä

2005 YKR- taajamien  
mukaan 98,7 % 1,3 % 2 855      39 2 894

2010 YKR-taajamien  
mukaan 8,9 % 91,1 %    257 2 637 2 894

Aineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012

Saaristokaupungin kehitys näkyy myös väestön jakautumisessa etäisyysvyöhykkeisiin 
(kuva 24). Osuus seudun väestöstä on noussut eniten 5–10 kilometrin etäisyydellä 
Kuopion torilta. Tähän vyöhykkeeseen osuvat Saaristokaupungin lisäksi osia Siilinjär-
ven Vuorelasta, jossa taajamat ovat myös laajentuneet. Hieman lievemmin osuuttaan 
on kasvattanut 20–30 kilometrin vyöhyke, jolle Siilinjärven keskustaajama sijoittuu. 
Suhteellista väestökatoa Kuopion seudulla on ollut ydinkeskustaa ympäröivällä vyö-
hykkeellä, 2–5 kilometrin etäisyydellä keskustorista. 

Kuva 24. Väestön jakautuminen etäisyysluokittain Kuopion kaupunkiseudulla 1980–2010.

Ilmapiiriä leimaa haastateltujen mukaan epäluuloisuus

Yleisesti Kuopion seudun keskusteluilmapiiriä kehys- ja keskuskunnan välillä voidaan 
edelleen kutsua jännittyneeksi. Paras-hankkeen kannalta kehitystä kuitenkin on tapah-
tunut, kuten Kuopion kuntaliitos Karttulan kanssa. Eräs haastateltava mainitsi myös 
Suonenjoen ja Tuusniemen olleen viime aikoina kiinnostuneita liittymään Kuopioon. 
Kuopio on aloittanut kuntaliitosselvityksen suunnittelun marraskuussa 2011 myös 
Nilsiän kanssa. Paras-hankkeen kannalta edistykseksi voi kenties lukea myös Pohjois-

2010 YKR‐taajamien mukaan  8,9 %  91,1 %  257  2637  2894 
Aineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012

 
Saaristokaupungin kehitys näkyy myös väestön jakautumisessa etäisyysvyöhykkeisiin (kuva 24). 
Osuus seudun väestöstä on noussut eniten 5–10 kilometrin etäisyydellä Kuopion torilta. Tähän 
vyöhykkeeseen osuvat Saaristokaupungin lisäksi osia Siilinjärven Vuorelasta, jossa taajamat ovat 
myös laajentuneet. Hieman lievemmin osuuttaan on kasvattanut 20–30 kilometrin vyöhyke, jolle 
Siilinjärven keskustaajama sijoittuu. Suhteellista väestökatoa Kuopion seudulla on ollut 
ydinkeskustaa ympäröivällä vyöhykkeellä, 2–5 kilometrin etäisyydellä keskustorista.  
 

 
Kuva 24. Väestön jakautuminen etäisyysluokittain Kuopion kaupunkiseudulla 1980–2010. 
 
Ilmapiiriä leimaa haastateltujen mukaan epäluuloisuus 
Yleisesti Kuopion seudun keskusteluilmapiiriä kehys‐ ja keskuskunnan välillä voidaan edelleen 
kutsua jännittyneeksi. Paras‐hankkeen kannalta kehitystä kuitenkin on tapahtunut, kuten Kuopion 
kuntaliitos Karttulan kanssa. Eräs haastateltava mainitsi myös Suonenjoen ja Tuusniemen olleen 
viime aikoina kiinnostuneita liittymään Kuopioon. Kuopio on aloittanut kuntaliitosselvityksen 
suunnittelun marraskuussa 2011 myös Nilsiän kanssa. Paras‐hankkeen kannalta edistykseksi voi 
kenties lukea myös Pohjois‐Savon maakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitoksen Kysterin luomisen. 
Lisäksi Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun (Kuopio, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi, 
Suonenjoki, Tuusniemi) rakennemallista (Loikka) julkaistiin loppuraportti keväällä 2012.  
 
Karttulan liittyminen Kuopioon oli haastatteluajankohtana kesä‐heinäkuussa 2011 tuore asia, 
mutta kysyttäessä sen vaikutuksista maankäyttöön tai suunnitteluun suurin osa haastateltavista 
näki, ettei kuntaliitoksella tule olemaan Kuopion asioihin suurta vaikutusta. Vaikutti siltä, että 
ainoa aidosti strategisesti merkittävä kuntaliitos Kuopion näkökulmasta olisi Siilinjärven ja Kuopion 
yhdistyminen. Siilinjärven nähtiin jo maantieteellisesti kasvaneen kiinni keskuskaupunkiin. 
 
”...se kuntaliitos [Karttula] ei meidän maankäyttöön käytännössä vaikuta, koska kyse on pienestä 
kunnasta, joka on totta kai tuonut meille runsaasti pinta‐alaa, mutta ei tavallaan sitten tän 
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Savon maakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitoksen Kysterin luomisen. Lisäksi Kuopion 
toiminnallisen kaupunkiseudun (Kuopio, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi, 
Suonenjoki, Tuusniemi) rakennemallista (Loikka) julkaistiin loppuraportti keväällä 
2012. 

Karttulan liittyminen Kuopioon oli haastatteluajankohtana kesä-heinäkuussa 
2011 tuore asia, mutta kysyttäessä sen vaikutuksista maankäyttöön tai suunnitteluun 
suurin osa haastateltavista näki, ettei kuntaliitoksella tule olemaan Kuopion asioihin 
suurta vaikutusta. Vaikutti siltä, että ainoa aidosti strategisesti merkittävä kuntaliitos 
Kuopion näkökulmasta olisi Siilinjärven ja Kuopion yhdistyminen. Siilinjärven nähtiin 
jo maantieteellisesti kasvaneen kiinni keskuskaupunkiin.

”...se kuntaliitos [Karttula] ei meidän maankäyttöön käytännössä vaikuta, koska kyse 
on pienestä kunnasta, joka on totta kai tuonut meille runsaasti pinta-alaa, mutta ei 
tavallaan sitten tän tyyppisiin strategisiin kysymyksiin juurikaan vaikuta. Ja meidän 
alueella, se mihin Paraksella pyrittiin, jos ajatellaan tämmöistä työssäkäyntialueen 
yhteistä maankäytön suunnittelua ja myöskin palveluitten suunnittelua, niin sitä mei-
dän alueella ei ole tapahtunut käytännössä ollenkaan.” (luottamushenkilö, Kuopio)

Vaikka Paras-hanke joidenkin haastateltavien mukaan on lisännyt kuntien välistä 
yhteistyötä, on Kuopion ja Siilinjärven yhteistyö vieläkin vaikeaa ja kuntaliitos on 
jonkinasteinen tabu, josta ei mielellään puhuta. Siilinjärven näkökulmasta Karttulan 
liittyminen Kuopioon oli eräänlainen varoittava esimerkki.

”…puhun ehkä enemmän reunakuntien näkökulmasta. Kyllä minä väitän, että 
siellä palvelut heikkenisivät, jos tulisi yksi iso kunta. Hyvä esimerkki tässä, Karttula 
liittyi Kuopioon, niin nyt ollaan Karttulan kouluverkkoa ampumassa alas, vaikka 
siellä oli tiettyjä sopimuksia. Kyllä se vaan näin on se asia ja se kehitys menee siihen 
suuntaan. Ja se kehittäminen painottuu sitten siihen keskuspaikkaan hyvin vahvasti.” 
(viranhaltija, Siilinjärvi)

Monet haastateltavat puhuivat keskus- ja kehyskunnan välien olevan kunnioittavat ja 
kohteliaat, mutta Kuopion aloitteellisuus kuntaliitoksen suhteen on luonut epäluuloi-
sen ilmapiirin kuntien välille. Siilinjärven näkökulmasta yhteistyöhankkeet Kuopion 
kanssa saattaisivat pahimmassa tapauksessa johtaa kuntaliitokseen, eikä tätä haluta. 
Kuopion haastateltavien näkökulmasta taas Siilinjärvi käyttää Kuopion palveluita ja 
infrastruktuuria ja haalii ns. hyvät veronmaksajat asukkaiksi.

Joidenkin haastateltavien puheista sai myös kuvan, että Paras-hanke olisi jopa 
huonontanut seudullisen yhteistyön edellytyksiä. Seudulla oltiin pettyneitä hankkeen 
aikaansaannosten pienuuteen, sillä sen oli toivottu saavan aikaan avoimempaa keskus-
teluilmapiiriä. Sosiaali- ja terveyspuolen yhteistyössä oli haastateltavien mukaan päästy 
pidemmälle kuin esimerkiksi maankäytössä. Toisaalta monimutkaiset yhteistoiminta-
alueet koettiin osittain resursseja ja kuluja lisäävinä organisaatioina.

”…tällä hetkellä on monia organisaatioita, jotka paitsi kilpailee henkilökunnasta, 
niin on tietyllä tavalla myöskin poliittisesta perspektiivistä omistajaohjauksen kautta 
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äärettömän vaikeasti ohjattavia. Että ne on hyvin byrokraattisia, tää Siiliset nyt tässä 
esimerkiksi, että kun tehdään johtosääntöjä, jotka on epäselviä ja muuta, niin kyllä 
siinä kuntalaisdemokratia aika kaukana on.” (luottamushenkilö, Kuopio)

Toisaalta Paras-hanke on kuitenkin konkretisoinut maankäytöllisiä tavoitteita, ja seu-
dullisuutta peräänkuulutettiin sekä keskus- että kehyskunnassa. Kuopio ja Siilinjärvi 
ovat mm. vuonna 2011 päässeet yhteisymmärrykseen yhteisestä joukkoliikenneviran-
omaisesta ja yhteisen joukkoliikennesuunnitelman toteuttamisesta.

ARTTU-hankkeen ensimmäisen vaiheen dokumenttianalyysissa havaittiin paljon 
merkkejä seututason yhteistyön merkityksen kasvusta. Vaikka tuolloin kaupunkiseudun 
suunnittelu kanavoituikin maakunnallisen suunnittelun kautta, sekä seutuhallinnossa 
että kunnissa nähtiin tarvetta kaupunkiseudun tasoiseen toimintaan. Seutuhallinnon 
loppumisen myötä kaupunkiseudun yhteistyö jäi kuitenkin ikään kuin lähtökuoppiin-
sa. Tuolloin seudullisen rakennemallin laatimista jäi edistämään MAL-ryhmä, jonka 
tuolloisten ihanteiden mukaista ”rajatonta” toiminnallisen kaupunkiseudun käsittävää 
rakennesuunnitelmaa jäätiin odottelemaan.

Nyt tuo rakennemallityö on saatu päätökseen. Yhtäältä se on juuri sitä, mitä 
aiemmin toivottiinkin – (kunta)rajat on työstä häivytetty. Toisaalta työ on jäänyt 
tai jätetty varsin yleispiirteiseksi, joten seudullisia ongelmakohtia ei vielä oikeastaan 
ratkottukaan tässä työssä. Tässä toisen vaiheen dokumenttianalyysissa on käsitelty 
edellä mainitun rakennemallin lisäksi Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa, Siilinjärven 
maaseutuohjelmaa, kuntastrategiaa ja Siilinjärven visio 2030 -asiakirjaa, sekä Kuopion 
kaupunkiseudun rakennemallia.

Kuntalähtöisyys ja poliittisen tahtotilan puute

Kuntien kehittämisen lähtökohdat vaikuttivat erilaisilta: Siilinjärvellä korostettiin sitä, 
että se on leimallisesti kunta, ei kaupunki.

”Että kyllähän sitä yhteistyötä paljon tehdään, mutta kyllähän, kun Siilinjärvellä 
se aika voimakas tahto on, että Siilinjärvi on vahva peruskunta ja haluaa säilyä 
itsenäisenä.” (viranhaltija, Siilinjärvi)

Tämä näkyy myös Siilinjärven kunnallisissa asiakirjoissa. Siilinjärvi on laatinut 
maaseutuohjelman ja osallistuu Kalakukko ry:n RAKE-hankkeeseen, jonka tavoit-
teena on maaseutualueen väestöpohjan turvaaminen. Siilinjärven kuntastrategiassa 
peräänkuulutetaan vastuullista kasvupolitiikkaa: muun muassa hallittu asukasluvun 
kasvu ja alkutuotannon ja rakentamisen yhteensovittaminen. Strategiassa esitellyssä 
Siilinjärvi 2030 -mallissa maaseutualueet on jaettu viiteen vyöhykkeeseen asutuksen, 
palvelujen, etäisyyksien ja verkostojen perusteella. Vuonna 2011 Siilinjärvellä on 
aloitettu yleiskaavoitus, edeten taajamista maaseutualueiden kaavoitukseen. Vasta tässä 
yhteydessä tullaan luomaan maaseudun asuntorakentamisen periaatteet. Vastaavasti 
Kuopion asiakirjat kertovat kaupunkimaisen kehittämisen ensisijaisuudesta. Erityisesti 
asemakaavoituksessa keskusta-alueet saavat suurimman huomion, ja kaiken kaikkiaan 
maankäytön kehittäminen suuntautuu keskeiselle kaupunkialueelle. 
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Kuopiossa haastatteluissa korostui sen kaupunkimainen imago, ja sen keskustan 
tietoinen kehittäminen brändäämällä. Tässä paljastuvat vastakkaiset maankäyttökult-
tuurit: Siilinjärvellä lähdetään alueen maaseutumaisuudesta Kuopion kiillottaessa 
kaupunki-imagoaan seutujen välistä kilpailua silmällä pitäen. Puhe kunnissa oli selkeästi 
kuntakeskeistä. Vahvaa seudullisuutta ei ollut havaittavissa, vaikka suuri osa Kuopion 
haastateltavista näkikin Siilinjärven Kuopion eräänlaisena luonnollisena jatkumona.

Kuntakeskeisyys liittyy etenkin poliittiseen toimintaan; haastattelujen perusteella 
viranhaltijat olisivat joustavampia tekemään yhteistyötä, mutta poliittisen tahtotilan 
puitteissa. Hankalaan ilmapiiriin uskottiin siis vaikuttavan erityisesti sen, ettei Kuopion 
ja Siilinjärven poliittisessa ohjauksessa ole ollut halukkuutta yhteistyön voimakkaaseen 
syventämiseen. Viranhaltijatasolla yhteistyötä sen sijaan tehdään jonkin verran. Pöydällä 
on esimerkiksi yhteisen päivähoidon järjestäminen. Yhteistyön nähtiinkin vaikeassa 
tilanteessa toimivan vain konkreettisten hankkeiden puitteissa. Näistä kerrottaessa 
leimallista oli se, että niistä koituvan hyödyn nähtiin tulevan omalle kunnalle.

”Ei se [seudullinen keskusteluilmapiiri] nyt hirveen radikaalisti ole muuttunut suun-
taan eikä… [ . . . ] Ehkä ihan, hyvin vähän, ihan pikkusen on mennyt ehkä eteenpäin 
se keskustelu. [ . . . ]Kuopio ja Siilinjärvi ei ehkä mitään kaikkein helpompia asiointi-
kumppaneita toiselleen ole olleet sitten. Ehkä sitä pientä lähentymistä on tapahtunut, 
mutta ei mitenkään harppauksittain ole siinä menty.” (seudullinen toimija)

”…niin Siilinjärvi tietenkin olis ilman muuta meidän tärkein kumppani, mutta sen 
kanssa yhteistyötä on käytännössä kaikkein vähiten. [Se johtuu] varmaan poliittisista 
päätöksentekijöistä, että sillä saralla ei ole oltu kauhean lähellä toisiaan, tai että sieltä 
semmoista johtuu, että virkamiestasolla, niin on ihan hyvää yhteistyötä tehtykin ja 
pystytään keskustelemaan ihan avoimesti asioista ja ollaan pitkälti asioista samaa 
mieltäkin, mutta sitten poliitikot kuitenkin tekee päätökset, niin ne ei sitten toteudu 
nämä asiat.” (viranhaltija, Kuopio)

Yhteistyötilan parantumiseen odoteltiin edelleen sukupolvenvaihdosta poliitikoissa 
(vrt. Mäntysalo ym. 2010, 107), jolloin poliittis-historialliset jännitteet vähenisivät. 
Siilinjärven yhteistyöhaluttomuus oli erityisesti poliittista Kuopion näkökulmasta.

Dokumentit antavat seudullisen yhteistyön tilasta hieman valoisamman kuvan. 
Siilinjärven vision 2020 mukaan ”Siilinjärvi sitoutuu yhteistyöhön Kuopion alueen 
kuntien kanssa ja on aktiivinen toimija.” Erityisen huomioitava on seuraava maininta: 
”Luontevan yhteistyön kautta myös kuntaliitokset ovat mahdollisia”. Dokumentti on 
kaaviomuotoinen, eikä mainittuja kohtia kirjoiteta auki. Mihin suuntaan kuntaliitokset 
siis nähdään mahdollisiksi? Myös rakennemallidokumentissa korostetaan nimenomaan 
kunnanrajat ylittävän maankäytön suunnittelun yhteistyön aloittamista. 

Kehyskunnat vs. Kuopio?

Paras-hankkeen kannalta kehitykseksi Siilinjärven kannalta mainittiin edelleen so-
siaali- ja terveyspalveluiden yhteishanke Siiliset, jossa ovat mukana Maaninka, Nilsiä 
ja Siilinjärvi. Uusia Siilinjärven kunnan vetämiä yhteistoiminta-alueita ovat ympä-
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ristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja maaseutuhallinto. Kenties seurauksena 
yhteistyöstä Maaningan kanssa Siilinjärven kuntaliitos oli ollut vähällä toteutua kesällä, 
mutta Maaninka vetäytyi liitoksesta viime metreillä.

Muutamat Siilinjärven haastateltavat kuvailivat yhteistyön Maaningan ja Nilsiän 
suuntaan kangertelevan kouluverkon suhteen. Kunnat eivät olleet valmiita perustamaan 
yhteisiä kouluja nykyisten päällekkäisyyksien sijaan. Siilinjärven haastateltavat eivät 
tosin nähneet tätä suurena ongelmana. Vaikuttaa siltä, että kehyskuntien keskinäiset 
yhteistyörakenteet saattavat olla Paras-hankkeen ”lain kirjaimen” toteuttamista eikä 
aitoa, yhteistyöhalukkuudesta lähtevää toimintaa. Kehyskuntien yhteistyöhankkeet 
voidaan myös nähdä keskuskaupungin välttelemisenä.

Vaikuttaa siis siltä, että Siilinjärvellä on enemmän taipumusta tehdä yhteistyötä 
sen muiden naapurikuntien kuin Kuopion kanssa. Toisaalta Siilinjärven haastatteluissa 
ilmeni pieniä merkkejä yhteistyö- ja jopa liitoshalukkuudesta Kuopioon, mutta asia 
koettiin poliittisesti edelleen araksi. Siilinjärvellä ei ole myöskään taloudellista tai 
vähäiseen asukaslukuun perustuvaa tarvetta liitokseen. Väestön ikääntymisen tosin 
arvioitiin vaikuttavan kenties myöhemmin tulevaisuudessa Siilinjärven yhdistymis-
halukkuuteen Kuopion kanssa. Yhteistyötä Kuopion ja Siilinjärven välillä tapahtuu 
mm. pienemmissä, erityisasiantuntemusta vaativissa asioissa kuten luontoselvityksissä 
(missä saatetaan käyttää myös konsultteja). Siilinjärvellä toivottiin yhteistyötä myös 
kouluverkon ja päivähoidon suhteen.

Yhteistyön itsessään uskottiin edistävän yhteistyötä. Ylhäältä tulevaan yhteistyö-
hön ohjaamisen voi siis katsoa myös Kuopion seudulla osaltaan rikkoneen vanhoja 
kuntakeskeisyyden polkuriippuvuuksia. Yhdessä tekeminen lisää tietoa toisen asioista 
ja kasvattaa pikkuhiljaa luottamusta. Avoimuus ja yhteistyön tekeminen pienissäkin 
asioissa kaikilla saroilla oli joidenkin haastateltavien mukaan otettu Kuopion ja Sii-
linjärven viranhaltijoiden keskuudessa julkilausutuksi tavoitteeksi. Toisaalta väkisin 
luotujen yhteistyöorganisaatioiden perustamista pidettiin hyödyttömänä, turhauttavana 
ja todellista työaikaa syövänä. Parhaiten yhteistyön katsottiin lähtevän jännitteisessä 
ilmapiirissä käyntiin konkreettisten yhteishankkeiden puitteissa. 

” …kun yhdessä ruvetaan toimimaan ja miettimään asioita, niin se vaikuttaa asiaan. 
Ja tutustutaan tavallaan toisiimme ja tutustutaan toistemme asioihin, koska siinä nyt 
niitä selvityksiä ja kaikkia kuitenkin on tehty tässä matkan varrella. Että tavallaan 
se tietämys lisääntyy toisten asioista [ . . . ] Ja nyt sitten tätä rakennesuunnittelua on 
pystytty ainakin jollakin tasolla tekee vähän niitä kuntarajoja osittain unohtaenkin 
sitten.” (seudullinen toimija)

Haastatteluista välittyneen yleisvaikutelman mukaan on perusteltua väittää, että sekä 
keskus- että kehyskunta vaikuttivat keskittyvän ensisijaisesti oman kunnan etuun sen 
sijaan, että koko seudun etu olisi tiedostettu. Toisaalta edellä mainittu kuntakeskeisyys 
molemmissa kunnissa saattaa johtaa ehkä tiedostamattakin kilpailuun. Kuntakeskeisessä 
ajattelussa yhteistyö vaikuttaa lisätyöltä. Vastapuoleen ei tunnuta luotettavan, mikä 
tuntuu olevan myös Kuopion seudulla ongelma.

Osa, etenkin Siilinjärven haastateltavat, näkivät kuntien välisen kilpailun po-
sitiivisena ja terveenä kilpailuna, jos kuntien erityispiirteet tunnistetaan kilpailun 
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lähtökohtina. Siilinjärven, ja osittain Kuopionkin näkökulmasta kilpailu asukkaista 
ei ollut aina pahasta.

”…[kilpailu näkyy] asukkaissa tietenkin. Totta kai, eli kyllä tässä on ollut se, että 
aktiivisesti sekä Leppävirran kunta että Siilinjärven kunta ja nyt sitten kuntaliitoksen 
tehnyt Karttula aikaisemmin, niin pyrki kaavoittamaan niin paljon kun mahdollista 
meidän kuntien rajapintaan. Musta siinä ei ole mitään pahaa sinällään, että totta 
kai on tärkeetä, että se on yksi kilpailukykytekijä alueelle, että meillä on erimuotoisia 
asumismahdollisuuksia ja siinä mielessä minä en pidä sitä pahana. Meillä ei myöskään 
ollut vaikeuksia täyttää meidän kaava-aluetta, että meillä on kasvava kaupunki ja 
oikeastaan sitä mukaa, kun meillä pystytään asuntotontteja kaavoittamaan, niin kyllä 
sitten myöskin aika hyvin menee.” (luottamushenkilö, Kuopio)

Siilinjärven ja Kuopion välillä tuntui olevan eräänlainen roolijako asumistarjonnan 
suhteen: Kuopio tarjoaa kaupunkimaista asumista, kun taas Siilinjärvi tarjoaa kau-
punkiasumiselle vaihtoehdon, kuten isompia tontteja lapsiperheille. Tosin Siilinjärven 
maaseutuohjelmasta kuultaa huoli tämän roolijaon rikkoutumisesta Kuopion saadessa 
uusia, maaseutumaisia alueita kuntaliitosten myötä. Siilinjärven maaseutustrategiassa 
on varsin selvästi kirjattu kilpailunäkökulma maaseudulle hakeutuvista lapsiperheistä, 
ns. hyvistä veronmaksajista. Dokumentin mukaan tilanteen tekee Siilinjärven kannalta 
erityisen huolestuttavaksi se, että Kuopio voi uuden kuntaliitoksen myötä houkutella 
omakotiasukkaita entisen Karttulan kunnan maaseutumaiselle alueelle.

Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että Kuopion näkökulmasta kuntien 
välinen kilpailu yrityksistä taas nähtiin resurssien tuhlaamisena: se, että yritykset 
sijoittuvat ensisijaisesti Kuopioon, ja että Siilinjärvellä on samanaikaisesti yritystont-
teja tyhjillään, koettiin epätarkoituksenmukaisena seudun kehityksen kannalta. Tältä 
kantilta kunnat voisivat keskenään kilpailemisen sijasta yhdistää voimansa ja keskittyä 
kilpailuun muiden seutujen kanssa.

Myös Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa kilpailunäkökulma otetaan esiin: 

”Perusrahoituksen ja investointien turvana kunnat käyvät keskenään kisaa hyvistä 
yhteisöveron maksajista (yrityksistä ja niiden toimipaikoista) ja toisaalta myös kor-
keapalkkaisista kunnallisveronmaksajista. Yhteisöverotulot määräytyvät tuotannon 
sijaintipaikan ja kunnallisverot työntekijöiden asuinpaikkojen perusteella.” 

Perusargumentti on, että keskuskunnat saavat luontevasti houkuteltua enemmän yri-
tyksiä ja kehyskunnat puolestaan asukkaita. Niin kauan kuin molemmat onnistuvat 
saamaan hyviä veronmaksajia on tilanne tasapainossa, joskin työpaikkakeskittymät ovat 
tässä mielessä lähes poikkeuksetta ”nettomaksajia”; työpaikkojen tuottamat tuloverot 
valuvat ympäröiviin kuntiin. 

Yhden tulkinnan mukaan tasapainoa auttaisi se, että keskuskunta saisi vastaavasti 
yhteisöveroista kehyskuntia enemmän hyötyjä. Lopulta Kuopion(kin) seudulla yhtei-
söveron tuotto on vain murto-osa kunnallisveron tuotosta. Niinpä kaupunkiseudun 
kilpailuasetelman loppupäätelmä on, että ”työssäkäyntikeskuksien elinkeinoelämä 
hyödyttää laajasti myös niitä ympäröiviä kuntia.” 



94

ACTA

Kunnat kehittävät maankäyttöä omillaan, hajarakentaminen 
Siilinjärvellä yhä haaste

Varovaisia avauksia yhteistyölle, mm. päivähoidon palveluseteliyhteistyö, on käyn-
nistynyt – kuten tutkimuksen käynnistysvaiheessa (Mäntysalo ym. 2010) mainittiin. 
Näiden pienten askelten kautta toivotaan päästävän lähemmäs yhteistyötä, ja kenties 
jopa liitoksia. Seudullinen MAL-työ on aluillaan ja rakennemalli valmistunut. Mo-
lemmissa kunnissa ollaan toiveikkaita rakennemallin suhteen. 

Siilinjärven oma kaavoitus on aktivoitunut uuden kuntastrategian myötä: on 
tehty maapoliittinen ohjelma, johon on lisätty lunastuspykälä. Kaavoitusta on alettu 
kehittää, mm. yrittämällä parantaa kaavoitettua maareserviä. Yleiskaavaa tehdään 
kirkonkylälle ja Etelä-Siilinjärvelle. 5-tien vartta pyritään kehittämään seudullisen 
nauhakaupunkistrategiamallin mukaan. Myös vyöhykemallin mukainen suunnittelu 
pyritään tulevaisuudessa ottamaan huomioon. Siilinjärven haastatteluiden perusteella 
sekä edellinen että uusi kunnanjohtaja ovat vaikuttaneet näihin maankäytön strategisiin 
kehityskulkuihin. Eräs seudullinen taho tosin vahvasti epäili, tullaanko perinteisesti 
maanomistajaystävällisessä Siilinjärvessä ikinä lunastuspykälää käyttämään.

Hajarakentaminen nähdään Siilinjärven kohdalla yhä selkeänä ongelmana. Toi-
saalta hajarakentamista ei kokonaan haluta kieltääkään. Vaikuttaa siltä, että yksittäisten 
maanomistajien edut ovat lunastuspykälästä huolimatta edelleen erityisasemassa; kaa-
voituksen toimijat ovat haasteellisessa asemassa ilman poliittista tukea. Maanhankinta 
erityisesti keskeisistä sijainneista voi olla hyvin vaikeaa. Myös Kuopion haastateltavat 
näkevät hajarakentamisen jonkinasteisena ongelmana. Kuntarajojen koetaan olevan 
edelleen sujuvan yhteistyön esteenä. Osa Kuopion haastateltavista ymmärsi hyvin 
pienempien kuntien pelon ”periferiaksi joutumisesta”, mutta samalla koettiin, että 
kuntaliitos ei automaattisesti johtaisi pienempien kuntien palveluiden lakkauttamiseen.

Kuopion kaupunkirakennetta kuvailtiin edelleen tiiviiksi. Suunnittelun paino-
piste näytti edelleen olevan etelässä. 5-tien suunta etelässä näyttäytyi järkevänä laaje-
nemissuuntana pirstaleisen kuntarakenteen kannalta. Eräs haastateltava puhui myös 
mahdollisuuksista laajeta koillisen suuntaan Riistaniemelle. Tämä vaatisi kuitenkin 
siltayhteyden, mikä olisi kallis hanke. Kallansillat pohjoisen suuntaan ovat edelleen 
rakenteilla. Haastatteluissa ei tullut esille hankkeita tai kehittämissuunnitelmia poh-
joiseen, Siilinjärven suuntaan. Joissain haastatteluissa Siilinjärven Kuopion rajapintaan 
rakentamat kerrostalot herättivät närää.

”Tästä kun lähtee Kallansilloilta pohjoiseen, niin Siilinjärven raja tulee vastaan siinä, 
missä on Vuorelan rampin jälkeen, koko ranta on rakennettu kerrostaloja. Ja ne ovat 
just Kuopion rajalla ja ne maksaa veronsa sinne ja käyvät töissä täällä hakemassa sen, 
tienaamassa. Niin mitä siitä nyt ajattelee.” (luottamushenkilö, Kuopio)

Kuopion täydennysrakentamisen kuvailtiin myös synnyttäneen paljon pitkiä valituspro-
sesseja. Pappilanmäki Kallansiltojen läheisyydessä ja Inkilänmäen asuinalueen jatkeeksi 
tuleva Pihlajalaakso olivat herättäneet asukkaissa vastustusta. Eräs haastateltavista oli 
huolissaan uusien ja nykyisten asuinalueiden tulevaisuudesta, mikäli lapsiperheet 
muuttavat uusille kaupungin ulkopuolisille alueille, esimerkiksi Saaristokaupunkiin.
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Seudullisuuden fokusta on vaikea havaita nykyisissä Kuopion seudun maankäytön 
linjauksissa. Molemmissa kunnissa on toki omillaan tehty töitä kestävämmän yhdys-
kuntarakenteen eteen. Kuopio näkee nykyisen kuntarakenteen ongelmallisena ja uskoo, 
että seudullinen yhteistyö onnistuisi paremmin, jos saataisiin kuntaliitoksia aikaan. 

Seudullinen rakennemalli kuvastaa hyvin tätä tilannetta. Päähuomio dokumentissa 
kiinnittyy varsin yleispiirteiseen strategisuuteen: yhteinen tahdonilmaus ei saa kovin 
konkreettisia muotoja. Dokumentissa korostetaan tavoitteina asumisen yhteisöllisyyttä 
ja ekologisuutta; kuntarajojen merkityksen sanotaan häviävän mm. palveluyhteistyön 
kautta. Rakenteiden tiivistämiseen ja maaseudun asutukseen otetaan kuitenkin suh-
teellisen selkeä kanta: ”Uusi rakentaminen tukee olemassa olevien palvelujen säilymistä/
kehittämistä ja tukee nykyistä rakennetta. Siilinjärven ja Kuopion keskustoja eheytetään 
maakuntakaavan mukaisesti joukkoliikenteeseen ja erityisesti rai-deliikenteeseen tukeutuvi-
na keskustatoimintojen alueina. Maaseutualueella asuminen painottuu joukkoliikennekäy-
täviin ja sen kylätaajamiin.” Joukkoliikenteen merkitystä korostetaan jopa tavalla, joka 
näyttää epärealistiselta. Toisaalta skemaattinen esittämistapa antaa asioille painoarvoja 
eri tavoin kuin mitoittava lähestyminen. 

Rakennemallin ympäripyöreä muoto on toisaalta ymmärrettävissä vasten seudul-
lisen yhteistyön vaikeutta. Rakennemalliin liittyykin toteuttamissuunnitelma, jonka 
tärkeimpinä hankkeina ovat strategisen yleiskaavoituksen käynnistäminen Kuopion ja 
Siilinjärven välillä, seudullisen maapoliittisen strategian laatiminen sekä kuntien rajat 
ylittävän kaavoitusyhteistyön käynnistäminen. Näin rakennemallityö on mahdollisesti 
tarkoitettukin toimimaan päänavaajana yhteistyön syventämisessä ja laajentamisessa.

Rakennemalliin suhtaudutaan molemmissa kunnissa toiveikkaasti mutta skepti-
sesti. Ei ole varmuutta, että kunnat sitoutuvat siihen, jos se ei niitä miellytä. Kyseessä 
on haastateltavien mukaan ”vain yksi työ”.

”Tämä strategiahan nyt on tehty, mutta sanotaan, että seuraavalla valtuustokaudella 
varmaan päivitetään tätä strategiaa. Kyllä sillä on merkitystä. Kyllähän meillä selvästi 
visiossa sanotaankin se asia, että: ’Siilinjärvi sitoutuu yhteistyöhön Kuopion alueen 
kuntien kanssa ja on aktiivinen toimija’ [haastateltava lukee strategiapaperista]. Kyllä 
me on se ihan strategiaankin kirjattu se asia ja halutaan toimia ja halutaan vaikuttaa 
ja varmaan varsinkin tällä rakennemallilla, sillä voi olla vaikutuksia. Mutta riip-
puu nyt minkälainen siitä saadaan, miten siihen sitoudutaan, siitähän se on paljon 
kiinni. Jos siinä jokainen näkee sen mahdollisuuden kokonaisuuden näkökulmasta, 
mutta myös sen oman kunnan näkökulmasta. Siinä pitäisi korostaa eri alueiden, eri 
kuntien, eri kylien vahvuuksia. Ja toisaalta niitä heikkouksia pitäisi poistaa sitten.” 
(viranhaltija, Siilinjärvi)

”…tässä on tämmöinen kehittämisselvitystyyppinen, niin sitä voidaan kattoa sitten 
niin kun laajemmin ja ei niin tota sitovalta pohjalta. Tosin tähän sitten joudutaan 
kyllä tämä sitovuus siellä työn loppuvaiheessa hakemaan ja mikä se sitten se väline 
on, niin tällä hetkellä näyttäsi niin, että siinä aiesopimustyyppinen ratkaisu tulisi 
kyseeseen.” (viranhaltija, Kuopio)

Haastatteluiden perusteella Siilinjärven maankäytössä on yhä liian vähän asiantunti-
jaresursseja. Kuopion asiantuntijaresursseja piti osa haastatelluista hyvinä, osa valitti 
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ajanpuutetta. Konsultteja käytetään haastateltavien mukaan erityisissä selvityksissä ja 
kuntien yhteisissä selvityksissä, kuten luonto- ja kauppaselvityksissä sekä rakennemallia 
laadittaessa. Siilinjärvellä konsultteja käytetään ”ruuhkahuipuissa”.

Ristiriitaa kaupan intressien ja olemassa olevien keskusten  
välillä ei koeta olevan

Kuopion kaupunkiseudun rakennemallissa todetaan, että keskeiset kaupan keskitty-
mät sijaitsevat Kuopion keskustassa ja tiedepuistoissa, valtatie 5:n solmukohdissa sekä 
nykyisissä kunta- ja aluekeskuksissa. Kuopion eteläpuolella sijaitsee vähittäiskaupan 
kehittämisvyöhyke ja logistiikka-alue, joka dokumentin mukaan kehittyy ”merkittä-
vien vähittäiskaupan suuryksiköiden sekä tilaa vievän erikoiskaupan alueena”. Tämä 
tarkoittanee käytännössä Ikea/Ikano-kompleksia. Lisäksi todetaan, että ”työpaikkoja 
ja alueelle tuloja tuovalle elinkeinotoiminnalle on jatkossakin kilpailukykyisiä alueita 
kasvaa ja kehittyä”.   

Kaupan osalta uutta onkin juuri Ikean tulo Kuopion eteläpuolelle. Sekä Kuo-
piossa että Siilinjärvellä vaikutettiin oltavan varmoja, että se hyödyttää koko seudun 
elinkeinoelämää ja vetovoimaisuutta. Ikea oli kesken suunnitteluprosessin ilmoittanut, 
että se haluaa sijoittaa huonekalukaupan viereen myös kauppakeskus Ikanon. Kunnan 
viranhaltijat ja luottamushenkilöt pitivät tätä positiivisena kehityksenä, mutta osa 
seudullisista tahoista epäili, että Ikanon vaikutusta mm. Kuopion keskustan kauppaan 
ei ole selvitetty tarpeeksi perusteellisesti. Eräs seudullinen taho oli huolissaan Ikanon 
vaikutuksista muuhun kauppaan seudulla ja huomautti, että hänen mielestään asiaa 
ei ole tarpeeksi tutkittu. Ikanon konseptista vaikutti olevan jonkinlaista epäselvyyttä. 
Sitä, mitä kauppakeskus loppujen lopuksi tulisi sisältämään, ei tiedetty. Sillä, tuleeko 
liikekeskukseen erikois- tai päivittäistavarakauppaa, on eri merkitys myös seudun 
muulle kaupalle.

”…että sinne Ikanoon on tulossa vähittäiskaupan suuryksikön kerrosalaneliömetrit ei 
muutu, mutta siellä olisi mahdollisuus elintarvikemyymälän tulo sinne tai päivittäis-
tavarakaupan, myymälän tulo siihen. [ . . . ] Sitten kuitenkin tämä rajanveto, että 
mitä sinne saa. Mikä on paljon tilaa vaativaa kauppaa ja mikä on erikoiskauppaa. 
Ja sitten, kun kuviteltiin, että se liittyy siihen TIVA:an. Niin se ei nyt sitten. Se on 
niitten oheistuotteita ja sen määrää ja nyt se sitten onkin erillinen kauppakeskus.”  
(seudullinen toimija)

Muut haastateltavat näkivät Kuopion keskustan kehittämisen ja brändäyksen riittävänä 
vastapainona Ikea-Ikanon tuomalle tarjonnalle ja uskoivat näiden keskittymien tukevan 
toisiaan. Esimerkiksi Oulun ja Turun seudusta poiketen Kuopion seudulla vaikutti 
olevan vahvemmin vallalla erään haastateltavan kuvaama ajattelu: ”hypermarketit ja 
lähikaupat täydentävät toisiaan”.

Yleisesti kaupan katsottiin sijoittuneen Kuopion seudulla järkevästi, eikä ”suur-
yksikkökysymystä” koettu niin keskeiseksi aiheeksi kuin esimerkiksi Jyväskylän tai 
Oulun seuduilla. Tähän saattaa vaikuttaa viime YKS-ARTTU-raportissakin mainittu 
1990-luvulle jatkunut ns. automarket-kielto, joka on voinut vaikuttaa kaupan kokoon 
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seudulla. Monet haastateltavista korostivat, että Kuopiossa pyritään rakentamaan 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen, ja että nyt keskitytään kehittämään 
5-tien vartta, mukaan lukien Ikea. Ikea-Ikano-kehitys voidaan kuitenkin siinä mielessä 
nähdä huolestuttavana, että Ikano on nimenomaan vähittäiskaupan suuryksikkö ja että 
sillä voidaan olettaa olevan ”alkuperäisiin” suunnitelmiin kuulumattomia vaikutuksia 
Kuopion seudun palvelurakenteeseen ja yhdyskuntarakenteen autoriippuvuuteen.

Kysymys Ikea/Ikano-keskittymän suunnitelmallisuudesta tai suunnittelemat-
tomuudesta voidaan hahmottaa suunnitteludokumenttien avulla. Kuopion seudun 
maakuntasuunnitelmassa (2006/2008) alue on merkitty vähittäiskaupan ja tilaa 
vievän kaupan kehittämisen alueeksi. Vaikka juuri kyseinen sijainti onkin osoitettu 
liikenneterminaalialueeksi, on kaavaselostuksen mukaisesti yksityiskohtaisemman 
suunnittelun tehtävä määritellä tarkat sijainnit. Ao. kaava rajoittaa MRL:ssä tarkoitet-
tavien sääntelyn alaisten suuryksiköiden määrän kahteen. Vuonna 2011 hyväksytyssä 
Pohjois-Savon maakuntakaavassa on merkintää muutettu siten, ettei vähittäiskaupan 
yksiköiden lukumäärää ole rajattu mutta kokonaiskerrosalaksi on määritelty 100 000 
k-m2. Pinta-alarajoitus ei kuitenkaan koske tilaa vievää erikoiskauppaa, esimerkiksi 
huonekalukauppaa. 

Kaavadokumenttien perusteella tilanne vaikuttaa hyvinkin tavanomaiselta kaa-
voituksen ja maankäytön rinnakkaiselta kehittymiseltä, jossa kuitenkin kaavoitus 
vaikuttaisi olleen kehystävässä roolissa. Mitä tulee uusien vähittäiskaupan suuryksik-
köjen vaikutuksiin erityisesti suhteessa keskusta-alueen kehittymiseen, Pohjois-Savon 
maakuntakaavan kaavaselostus perustelee seikkaperäisesti (ostovoimalaskelmiin ja 
kerrosalojen jakaumiin perustuen), ettei uusi kehityssuunta vaaranna keskustan ke-
hittämistä käytännössä. 

Haastateltavien mukaan Kuopiossa maakuntaliitto on aktiivinen kaupan sijoittu-
misen ohjauksen suhteen. ELY-keskuksen kuvailtiin olevan usein eri linjoilla kuntien 
kanssa. Nimenomaan kaupan sijoittumisen ohjaukseen kaivattaisiin haastateltavien 
mukaan enemmän asiantuntemusta. Haastateltavien mielestä seudulla tarvittaisiin 
enemmän eri tahojen kaupan sijoittumisen ohjaukseen liittyvää asiantuntemusta, jottei 
oltaisi vain ”muutaman konsultin varassa”. Kaupan maakuntakaava on joka tapauksessa 
vireillä ja sen arvioitu hyväksymisaika on 2015. 

Kuopion kehittämisen painopiste on entistä vahvemmin siirtynyt etelään mm. 
Ikean varmistumisen johdosta. Vaikuttaisi siltä, että molemmat kunnat keskittyvät 
nyt oman alueensa kehittämiseen, vaikka yhteisiä pelisääntöjä onkin onnistuttu so-
pimaan maankäytössä. Yhteistyön pyrkimykset kenties katoavat omiin projekteihin 
– toisaalta on huomionarvoista, että kuntakeskeinen kehittämistyö keskittyy nyt myös 
jo olemassa oleviin kuntakeskuksiin. Dokumenttianalyysin perusteella tämän voidaan 
katsoa tulleen todeksi myös rakennemallityössä: huolimatta yhteistyötä korostavasta 
toteuttamisohjelmasta on kehittämissuuntia keskeisellä kaupunkialueella osoittavat 
nuolet suunnattu ulospäin ja pois kuntien väliseltä rajalta (tavoitekartta, asuminen). 
Myös tulevaisuuden hankkeissa korostuvat kaupunkiseudun keskusakseliin nähden 
poikittaiset kehittämissuunnat. 

Haastattelujen perusteella Siilinjärven Green valley -hanke, jossa kehitetään moot-
toritie E63:n varrelle laajaa asumisen ja kaupan keskittymää, on ilmeisesti ”jäissä” laman 
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jäljiltä. Vuorela-Toivalan rajaseudun kehittäminen, Siilinjärven ja Kuopion yhteishan-
ke, on molempien kuntien osalta jäähyllä. Myös Siilinjärvellä sijaitsevan lentokentän 
yrityskeskittymän kehittämisestä oli vähän puhetta. Erään Kuopion haastateltavan 
mukaan Siilinjärvellä on ollut vaikeuksia saada yritystonteilleen ottajia. Haastateltavien 
mukaan Siilinjärvi keskittyy nyt muihin kaupan hankkeisiin ja kaavoitukseen, mm. 
kunnan keskustaa kehittämällä. Kuopion kaupunkiseudun rakennemallissa Kuopion 
ja Siilinjärven välinen Toivala-Vuorelan alue on kuitenkin nostettu kehittämisen yh-
deksi keskiöksi. Rakennemallin toteuttamisen kärkitoimenpiteistä yksi liittyy juuri 
tämän alueen yksityiskohtaisemman suunnittelun käynnistämiseen kuntien välisenä 
yhteistyönä. 

Kuopion haastatteluista sai sellaisen kuvan, että maankäytön ja elinkeinopolitiikan 
välistä yhteyttä on pyritty vahvistamaan. Eräs haastateltava sanoi tämän tapahtuneen 
niin, että kaavoitus olisi alisteinen elinkeinotoimelle. Tällä tavalla kaupunki kasvattaa 
reagointinopeuttaan elinkeinoelämän suuntaan. Kuopio on myös keskittänyt panok-
sensa keskeisiin hankkeisiin kuten keskustan kehittämiseen, Ikean Matkuksen aluee-
seen ja Pienneulamäen alueeseen. Kaupungissa koetaan, että tämä lähestymistapa on 
ollut toimiva. Haastatteluiden perusteella vaikutti myös, että Kuopiossa painotetaan 
voimallisesti kaupunkisuunnittelun ja elinkeinoelämän yhteyttä, ja että näin yritetään 
pysyä kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa mukana. Tässä mielessä Kuopiolla on 
seudullinen näkökulma.

Kuopion seudulla ei toisaalta ole saatu aikaan seudullista elinkeinokehittämistä 
eikä Kuopio vaikuttanut olevan aikeissa perustaa elinkeinoyhtiötä. Siilinjärvellä kaupan 
asioita hoitaa oma elinkeinotoimi. Kunnissa vallitsee tilanne, jossa elinkeinoyhteistyötä 
ei erityisesti kaivata. Toisaalta monet haastateltavat olivat sitä mieltä, että elinkeinoke-
hittäminen seudulla voisi olla dynaamisempaa – sen sijaan, että oltaisiin riippuvaisia 
”Kuopion tekemisistä”. Siilinjärveltä tosin kuului myös varovaisia kommentteja yh-
teisen elinkeinokehittämisen puolesta. Erään haastateltavan mukaan myös muualla 
Pohjois-Savon maakunnassa olisi tahtotilaa perustaa yhteinen elinkeinoyhtiö, mutta 
Kuopio ei vielä ole valmis siihen.

” …jos sitten me taas hajotetaan tämä, mikä meillä on aika toimivaa, meidän oma 
elinkeinotoimisto jne., niin ei se nyt hirveästi lisäänny sitten siitä, että sitä kylvetään 
vähän laajemmalle alueelle sitä samaa rahaa.” (luottamushenkilö, Kuopio)

Vaikuttaa siltä, että Kuopion näkökulmasta seudulla tulisi olla enemmän muuta yh-
teistyötä, jotta voitaisiin muodostaa strategia yhteisen elinkeinokehittämisen pohjaksi. 
Nykyisellään Kuopio ei olisi valmis seudullisen elinkeinokehittämisorganisaation pe-
rustamiseen. Kuopion vinkkelistä kaupunkikeskeinen elinkeinokehittäminen toimii 
hyvin eikä seudullisella ulottuvuudella ole sille lisäarvoa.

Yhteenveto: Myös Kuopion seudulla maankäyttöpoliittisten  
kulttuurien erot jännitteiden taustalla 

Yleisesti ottaen seudun tilannetta kuvaavat poliittiset jännitteet ovat yhä läsnä, melko 
voimakkaina. Useat haastateltavat uskoivat, että syvemmän luottamuksen rakentaminen 
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kuntien välille voi olla mahdollista vasta ”sukupolvenvaihdoksen” jälkeen. Paikallista 
kuntaliitoskeskustelua kuvattiin myös puoluepoliittisesti värittyneeksi.

”…tosiasia on se, että Keskusta menettää hirveästi edustajia, jos pienet kunnat liittyy 
ja Keskusta vastustaa niitä [kuntaliitoksia]. Tietenkin, koska niiden valta-asemat 
järkkyy siinä.” (luottamushenkilö, Kuopio)

Muutamissa haastatteluissa kuvailtiin juuri poliittisten jännitteiden olevan perimmäi-
senä syynä Kuopio-Siilinjärvi-yhteistyön kankeudelle: kehyskunnan päättäjät eivät 
halua menettää äänestäjien luottamusta, joka perustuu osittain kuntien itsenäisenä 
pysymiselle. Myös seudullisten tahojen toimintaa kritisoitiin: joidenkin Kuopion 
haastateltavien mielestä Pohjois-Savon maakuntaliitto oli profiloitunut kehyskuntien 
edunvalvojaksi sen sijaan, että liitto ajaisi koko seudun etua. 

Seudun elinkeinokehittämisen nähtiin olevan suorassa yhteydessä maankäyttöön. 
Kuopion ja seudullisen tason haastateltavat pitivät huolestuttavana, ettei seudulla 
oltu päästy parempaan yhteistyöhön. Kuopion näkökulmasta Siilinjärven liittyminen 
Kuopioon voisi ratkaista seudun ongelmat. Muutamat Kuopion haastateltavat pitivät 
Siilinjärven liitos- ja yhteistyöhaluttomuutta esteenä koko seudun kehitykselle.

”…siellä on monia poliitikoita, jotka sanoo ihan suoraan sen, että heille tulee, tai 
alueelle tulee lisäarvoa, jos kaks kuntaa kilpailee. Ja minä oon kyllä yrittäny viestiä, 
luulen, että kuopiolaiset poliitikot laajemminkin, niin yrittäny viestiä sitä, että kyllä 
meidän viholliset on jossakin ihan muualla kun tässä lähikunnissa.” (luottamus-
henkilö, Kuopio)

Molemmat kunnat vaikuttavat toimivan omista kuntakeskeisistä lähtökohdistaan. 
Kuopion kannalta mikään yhteistyö ei olisi riittävä seudun kannalta vaan ainoas-
taan kuntaliitos voisi johtaa seudun menestyksekkääseen kehittämiseen. Kuopio ei 
kuitenkaan myöskään kaupunkina vaikuta kovin valmiilta taipumaan seudulliseen 
elinkeinopoliittiseen yhteistyöhön.

Tässä nähdään, miten erilaisista lähtökohdista Siilinjärvi ja Kuopio – maaseutu-
mainen kehyskunta ja seutujen väliseen kilpailuun tähtäävä keskuskaupunki – saattavat 
toimia. Maankäyttöpoliittiset kulttuurit ovat tavallaan vastakkaisia, joten on vaikeaa 
löytää keskitietä, missä muodostaa yhteistä näkökulmaa asioihin. 
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Vaasan seutu

Johdanto: Paikkatieto- ja tilastotarkasteluja

Kuva 25. Vaasan kaupunkiseudun YKR-taajamat ja niiden ulkopuolinen asutus 2005–2010.

Vaasa on väkiluvultaan pienin ja harvimpaan asuttu tutkimuksen viidestä kaupunki-
seudusta. YKR-taajamat ovat laajentuneet seudun kaikissa kunnissa, mutta huomat-
tavimmin Mustasaaressa ja Vöyrissä (kuva 25). 

Uutta asutusta taajamien ulkopuolelle on syntynyt etenkin Mustasaaressa, mutta 
jonkin verran myös Laihian ja Isonkyrön kunnissa. Mustasaaressa uudet asutut ruu-
dut muodostavat löyhän nauhan Sulvan kylästä Helsingbyn kautta Kyröjoen vartta 
seurailleen Koivulahden kylän ympäristöön. Samalta vyöhykkeeltä on tosin myös 
tyhjentynyt ruutuja. Huomattava piirre kartassa on myös Vaasan kanssa vuoden 2013 
alusta yhdistyvän Vähäkyrön kunnan alueen kehitys – tyhjentyneitä ruutuja näyttää 
olevan uusia enemmän. 

Vaasan seudun väestökasvusta vuosina 2005–2010 noin 20 prosenttia on tullut 
vuoden 2005 YKR-taajamien ulkopuolelta (taulukko 13). Osuus on pienin viidestä 
kaupunkiseudusta. Vaasan seutu on myös seuduista ainoa, jolla vuoden 2010 taajamien 
ulkopuolisten alueiden väkiluku on laskenut tarkastelujaksolla.

Vöyri

Mustasaari

LaihiaMaalahti

Vaasa

Isokyrö

Vähäkyrö

Kurikka Taustakartta: © MML 2012, ruutuaineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012

10
Km

¯

Uusi asuttu ruutu

Tyhjentynyt ruutu

Asuttu ruutu 2005

Uutta YKR-taajamaa 2010

YKR-taajamaa 2005
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2005 YKR‐ taajamien mukaan  20,3 %  79,7 %  736  2898  3634 
2010 YKR‐taajamien mukaan  ‐3,3 %  103,3 %  ‐119  3753  3634 

Aineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012
 
Etäisyysvyöhykkeiden väliset suhteet eivät ole Vaasan kaupunkiseudulla juuri muuttuneet (kuva 
26). Etäisyyksillä 2‐15 kilometriin osuudet väestöstä ovat nousseet lievästi ja yli 20 kilometrin 
etäisyydellä asuvien osuus on vastaavasti laskenut hieman. Vaasan keskustan osuus seudun 
väestöstä on laskenut vajaan prosenttiyksikön 2000‐luvulla.  
 

 
Kuva 26. Väestön jakautuminen etäisyysluokittain Vaasan kaupunkiseudulla 1980–2010. 
 
Haastatteluiden perusteella voimakkaat vastakkainasettelut yhä läsnä 
Vaasan ja Kuopion seutujen yhteistyön tilanteita voidaan pitää jossain määrin samankaltaisina: 
keskus‐ ja kehyskuntien välinen yhteistyö ei vaikuta sujuvan erityisen hyvin niiden välisen 
epäluottamuksen takia. Kuntien välinen jännitteinen asetelma on näillä seuduilla moninainen, ja 
kärjistynyt. Haastatteluiden perusteella sai kuvan, että sekä Siilinjärvellä että Mustasaaressa 
haluttaisiin pysyä itsenäisenä, ja keskuskuntien kuntaliitospuheet ovat entisestään huonontaneet 
seudullista ilmapiiriä. Vaikuttaa siltä, että molemmilla seuduilla yhteistyö on jumittunut juuri 
kuntaliitoskysymykseen, mikä tekee muunkin yhteistyön haastavaksi toimijoiden välisen 
luottamuksen ollessa vähäistä. Erityisesti Vaasan seudun haastatteluiden erityispiirteinä voidaan 
pitää lisäksi sitä, että yksittäisten, vaikutusvaltaisina pidettyjen henkilöiden merkitystä korostettiin 
painokkaasti. Myös ARTTU‐ohjelman demokratian ja johtamisen modulissa tehdyssä 
Luottamushenkilö‐ ja viranhaltijakyselyssä (VILU‐päättäjäkyselyssä) tuli voimakkaasti esiin Vaasan 
ja Mustasaaren erittäin huonoksi koettu yhteistyöilmapiiri naapurikuntien välillä (Sandberg 2011; 
kuntakohtaiset tulokset).  
 
Haastateltavien mukaan seudun yleistä ilmapiiriä huonontaa osapuolten ennakkoluuloisuus ja 
myös se, ettei yhteistyölle ole oikeanlaista foorumia (samaa ”foorumin” puutetta 
peräänkuulutettiin myös muutamissa Jyväskylän ja Kuopion haastatteluissa). Kuten yllä sekä YKS‐
ARTTU‐tutkimuksen alkuvaiheen raportissa todettiin (Mäntysalo ym. 2010), useat Mustasaaren 

Taulukko 13. Vaasan seudun väestönkasvu suhteessa YKR-taajamiin 2005–2010.

 taajamien   taajamien  kasvua 
 ulkopuolelle taajamiin ulkopuolelle taajamiin yhteensä

2005 YKR- taajamien  
mukaan 20,3 %   79,7 %  736 2 898 3 634

2010 YKR-taajamien  
mukaan  -3,3 % 103,3 % -119 3 753 3 634

Aineisto: © YKR / SYKE ja TK 2012

Etäisyysvyöhykkeiden väliset suhteet eivät ole Vaasan kaupunkiseudulla juuri muuttu-
neet (kuva 26). Etäisyyksillä 2–15 kilometriin osuudet väestöstä ovat nousseet lievästi 
ja yli 20 kilometrin etäisyydellä asuvien osuus on vastaavasti laskenut hieman. Vaasan 
keskustan osuus seudun väestöstä on laskenut vajaan prosenttiyksikön 2000-luvulla. 

Kuva 26. Väestön jakautuminen etäisyysluokittain Vaasan kaupunkiseudulla 1980–2010.

Haastatteluiden perusteella voimakkaat vastakkainasettelut yhä läsnä

Vaasan ja Kuopion seutujen yhteistyön tilanteita voidaan pitää jossain määrin sa-
mankaltaisina: keskus- ja kehyskuntien välinen yhteistyö ei vaikuta sujuvan erityisen 
hyvin niiden välisen epäluottamuksen takia. Kuntien välinen jännitteinen asetelma on 
näillä seuduilla moninainen, ja kärjistynyt. Haastatteluiden perusteella sai kuvan, että 
sekä Siilinjärvellä että Mustasaaressa haluttaisiin pysyä itsenäisenä, ja keskuskuntien 
kuntaliitospuheet ovat entisestään huonontaneet seudullista ilmapiiriä. Vaikuttaa sil-
tä, että molemmilla seuduilla yhteistyö on jumittunut juuri kuntaliitoskysymykseen, 
mikä tekee muunkin yhteistyön haastavaksi toimijoiden välisen luottamuksen ollessa 
vähäistä. Erityisesti Vaasan seudun haastatteluiden erityispiirteinä voidaan pitää lisäksi 
sitä, että yksittäisten, vaikutusvaltaisina pidettyjen henkilöiden merkitystä korostettiin 
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painokkaasti. Myös ARTTU-ohjelman demokratian ja johtamisen modulissa tehdyssä 
Luottamushenkilö- ja viranhaltijakyselyssä (VILU-päättäjäkyselyssä) tuli voimakkaasti 
esiin Vaasan ja Mustasaaren erittäin huonoksi koettu yhteistyöilmapiiri naapurikuntien 
välillä (Sandberg 2011; kuntakohtaiset tulokset). 

Haastateltavien mukaan seudun yleistä ilmapiiriä huonontaa osapuolten ennak-
koluuloisuus ja myös se, ettei yhteistyölle ole oikeanlaista foorumia (samaa ”foorumin” 
puutetta peräänkuulutettiin myös muutamissa Jyväskylän ja Kuopion haastatteluissa). 
Kuten yllä sekä YKS-ARTTU-tutkimuksen alkuvaiheen raportissa todettiin (Mäntysalo 
ym. 2010), useat Mustasaaren haastateltavat kokivat, että Vaasa haluaa vain liitosta 
ja että muu yhteistyö on sivuseikka, mikä taas luo jännitettä kuntien välille. Paras-
hankkeen koettiin myös puolin ja toisin johtaneen jonkinlaiseen strategiseen peliin 
kuntien välillä, mm. kilpailuun asukkaista ja kaupan sijoittumisesta.

”Kyllähän Paras-hanke vaikuttaa sillä tavalla, että kuntakentällä on paljon sellaista 
pelin henkee. Aika paljon ajatellaan strategisesti itse, että mikä on parasta sitten 
omalle kunnalle. Se on aika ikävää musta. Se vaikeuttaa monella tavalla yhteistyötä.” 
(viranhaltija, Mustasaari)

”Kyllä niillä [Mustasaarella] koko ajan on ollut yhteistyöhön tahto. Kysymyshän on 
siitä, että Mustasaari ei kuntana halua liittyä Vaasaan. Kyllä ne yhteistyötä on ha-
lunnu tehdä, ei siitä ole kysymys. Se no tavallaan resurssikysymys, että eihän Vaasan… 
[. . .] mutta eihän meidänkään resurssit riitä ikään kuin auttamaan muita kuntia. 
Meidän ideaali olisi, että oltaisiin yhtä kuntaa, lyötäs kaikki voimavarat yhteen.” 
(luottamushenkilö, Vaasa)

Monet Vaasan haastateltavat kokivat, että yhteistyö nykyisellään syö resursseja, kun 
yhdestä kunnasta koostuvalla hallinnolla voitaisiin hoitaa asiat tehokkaammin. 
Näiden haastateltavien mukaan yksi hallintokoneisto johtaisi myös tehokkaampaan 
maankäyttöön ja seudun kehittämiseen. Sekä keskus- että kehyskunnassa puhuttiin 
väsymyksestä jatkuviin hallinnollisiin uudistuksiin. Mustasaaressa pelättiin hallituksen 
tulevan kuntauudistuksen romuttavan myös Paras-hankkeen aikana tehdyt toimivat 
yhteistyörakenteet, mm. terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, joita varten on 
käytetty paljon resursseja. Joissain Mustasaaren haastatteluissa kävi myös ilmi, että 
Paras-hankkeen tavoitteiden alullepanemat työryhmät ja strategianlaadinnat nähtiin 
epäselvinä ja hitaina ja että tämän koettiin osaltaan estävän yhteisen seudullisen tah-
totilan löytymistä.

Myös uutta yhteistyön henkeä on ilmassa, vaikkakin suurin osa koki tilanteen ole-
van edelleen hankalan. Vaasan seudulla Paras-hankkeen kannalta konkreettinen kehitys 
on Vähäkyrön tuleva liittyminen Vaasaan. Siitä huolimatta, että kunnilla ei ole suoraa 
maayhteyttä, kuntaliitosta puollettiin nyt myös ministeriön suunnalta. Kuntaliitosta 
edelsi Vaasan, Vähäkyrön ja Laihian sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen 
kehittäminen. Vähäkyrön liitoksen tosin nähtiin haastatteluissa olevan merkittävä 
ratkaisu lähinnä Vähäkyrön talouden kannalta. Eräät Vaasan haastateltavat näkivät 
Vähäkyrön ”pelastamisen” tärkeänä myös koko seudun menestymisen kannalta ja 
valtion ”porkkanat” haluttiin investoida sinne. Muutaman haastateltavan mielestä 
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tuleva kuntaliitos voisi rohkaista myös muita kuntia, kuten Mustasaarta, liittymään 
Vaasaan, jos Vähäkyrön liitos menee hyvin. Toisaalta korostettiin, että kuten Kuopion 
kehyskunnalla Siilinjärvellä, ei Mustasaarellakaan ole taloudellisia pakotteita kuntalii-
tokseen. Osa Mustasaaren haastateltavista ihmettelikin kuntaliitosten tärkeyttä, kun 
koko seudun taloudella näyttäisi menevän hyvin.

Haastatteluajankohtana elo-syyskuussa 2011 Vaasan kaupungilla oli meneillään 
organisaatiouudistus, jolloin valittiin myös uusi kaupunginjohtaja. Myös uudet toi-
mialajohtajat valittiin tehtäviinsä ja kaavoitus siirtyi teknisen toimialan alle. Erään 
haastateltavan mukaan uudet henkilöt päättävissä asemissa saattaisivat vapauttaa po-
liittista keskustelua seudulla vanhoista henkilökemioista johtuvista jännitteistä. Eräs 
haastateltava spekuloi myös Mustasaaren johdossa tapahtuneen jonkinlaisia muutoksia 
johtavien henkilöiden toimenkuvissa, mikä saattaisi samoin vapauttaa keskusteluilma-
piiriä vanhoista vastakkainasetteluista.

Tutkimuksen alkuvaiheen dokumenttianalyysissä vuonna 2009 tunnistettiin 
kimppu toisiinsa liittyviä ongelmia. PARAS-hankkeen kaupunkiseutusuunnitelman 
teon yhteydessä seudullinen yhteistyö oli joutunut koetukselle, eikä onnistunut ko-
vinkaan hyvin. Maakunnallinen maankäytön suunnittelu pysytteli etäällä seudullisesti 
tulehtuneesta tilanteesta ja pyrki luomaan erittäin yleistä viitekehystä kaupunkiseudun 
kehittämiselle. Seudullinen näkemys perustui pitkälti ulkoa tuotuun, elinkeinojen 
kehittämisestä lähteneeseen aluekeskusohjelman sekä koheesio- ja kilpailukykyohjel-
man (AKO/KOKO) yhteistyöhön. Vaasa ja Mustasaari tekivät omia suunnitelmiaan 
näennäisesti toisistaan erillään ja toisistaan välittämättä. Tilannetta kuvattiin tuolloin 
”kylmäksi sodaksi”.

Tässä hankkeen toisessa vaiheessa on analysoitu vuoden 2009 jälkeen ilmestyneet 
keskeiset dokumentit, mahdollisuuksien mukaan tausta-aineistoineen. Maakunnalliset 
dokumentit käsittivät maakuntakaavan kauppaa koskevan vaihekaavan, maakuntasuun-
nitelma 2040:n ja maakuntaohjelman 2011–2014. Vaasan kaupungin maapoliittinen 
ohjelma, asuntopoliittinen ohjelma ja kaavoitusohjelma, sekä Mustasaaren strateginen 
yleiskaava ja kunnan ohjausdokumentti muodostivat kuntatason dokumentaation. 
Lisäksi tutustuttiin kuntaliitosselvityksiin. 

Nyt, PARAS-hankkeen loppuessa, tilanne seudulla on dokumenttien valossa 
muuttunut vain jonkin verran. KOKO-ohjelman alasajon myötä seudullinen taso 
näyttäisi pudonneen kokonaan pois alueellisen kehittämisen ja yhdyskuntaraken-
teen hallinnan kentältä. Maakunnan tasolla äärimmäisen mahdollistava linja jatkuu. 
Vaasalla ja Mustasaarella on kummallakin omat uudet yleiskaavansa, jotka edelleen 
ovat edelleen toisistaan erillään – joskin näennäisesti. Kunnilla on joka tapauksessa 
ilmeinen käytännön pakko ottaa jonkinlaista kantaa naapurikunnan maankäyttöön 
tällaisissa dokumenteissa. Kokonaisuuden optimoinnista tai yhteistyöstä ei kuitenkaan 
ole mitään näyttöä.

Uusina seudullisina avauksina on kuitenkin päätetty Vaasan ja Vähäkyrön kun-
taliitoksesta ja kaupunkiseudun rakennemallin laatimisen aloittamisesta. Seuraavat 
vuodet tulevatkin näyttämään kääntyykö yhteistyö positiiviselle uralle vai päädytäänkö 
yhä uusiin vastakkainasetteluihin.
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Maapolitiikan eroavaisuuksista

Haastateltavien mukaan sekä Vaasassa että Mustasaaressa tehtiin paljon suunnittelu-
tarveratkaisuja. Hajarakentaminen oli molempien kuntien haastateltavien mukaan 
ongelma etenkin Mustasaaressa mutta myös Vaasassa. Vaasan kohdalla mainittiin 
jälleen Sundom – poikkeuksellisen hajalleen rakennettuna ja ”erikoiskohtelua” mm. 
poikkeamispäätösten suhteen saaneena alueena, jossa ”ei ole kaavan kaavaa”. Haasta-
teltavien mukaan Sundomiin on nyt myös kaavailtu asumista rannoille. 

Vaasan maapoliittisen ohjelman (2011) mukaan erityisesti omakotitonttien 
kaavoittamisen vähäisyys on johtanut suunnittelutarveratkaisujen suureen määrään. 
Kaavoituksen päästyä vauhtiin tämän trendin pitäisi kääntyä laskuun. Maapoliittinen 
ohjelma linjaa suhtautumista hajarakentamiseen periaatteessa jämäkästi: ”Rakenta-
minen asemakaava-alueiden ulkopuolelle voidaan vain poikkeustapauksissa sallia, jos 
siihen on erityiset hyvät perustelut eikä toimenpiteillä vaikeuteta kaupungin maapoliit-
tisten tavoitteiden toteutumista. Rakentamisen tulee silloin olla yleiskaavan mukaista ja 
ensisijaisesti sijoittua jo rakennetuille asutusalueilla. Asemakaava-alueiden ulkopuolisen 
rakentamispaineen hillitsemiseksi panostetaan omakotirakentajien neuvontaan. Rakenta-
jia informoidaan asemakaava-alueella ja -alueen ulkopuolella rakentamisen eroista sekä 
päätöstensä pitkäjänteisistä vaikutuksista.” Tämä muotoilu saattaa tulla entistä tarpeel-
lisemmaksi Vaasan ja Vähäkyrön liitoksen myötä, tuleehan kaupunkiin kosolti uusia 
maaseutumaisia alueita. 

Vaasassa visioitiin, että Vähäkyrö voisi tulevaisuudessa olla edelleen maaseutumai-
nen alue, joka muistuttaisi Sundomin aluetta. Sillä voisi olla samanlaisia kaavoitukseen 
liittyviä vapauksia. Vähäkyrön liitoksen toivottiin näin myös helpottavan Vaasan tont-
titarjonnan tilannetta: tulevaisuudessa Vaasalla olisi paremmat mahdollisuudet vastata 
kehyskuntien suurten tonttien tarjontaan omakotirakentajille. Tämä vahvistaisi viime 
raportin oletusta siitä, että Vaasa olisi halukas kilpailemaan omakotiasukkaista Musta-
saaren kanssa (Mäntysalo ym. 2010, 198). Oletus saa vahvistusta myös kuntajakosel-
vityksen loppuraportista, jossa todetaan, että kuntajako yksinkertaistaisi maankäytön 
suunnittelua ja mahdollistaisi sen, että kunnassa on selkeitä maaseutualueita. Myös 
Mustasaaren reikäleipämäinen ”kuristusote” Vaasan ympärillä voisi näin ollen helpottaa. 
Toisaalta huolestuttavaa on se, miten vapaasti Vähäkyröä aletaan suunnitella. Vaasan 
hajarakentamispolitiikka ei tunnetusti ole ollut kovin tiukkaa (esim. Mäntysalo ym. 
2010, 199), vaan kaupunki on muodostunut tiiviiksi nimenomaan sitä joka puolelta 
ympäröivien kuntarajojen johdosta. 

Vähäkyrö siis mahdollistaisi monipuolisemman tonttitarjonnan Vaasalle. Vähä-
kyrön nähtiin Vaasaan liittymisen myötä saavan paljon vastapainoksi: muun muassa 
kaivattuja asiantuntijaresursseja kaavoitukseen ja rakennusvalvontaan.

Vähäkyrön nykyisestä maankäytöstä oltiin Vaasan seudulla huolissaan. Vähäky-
rön kaavoituksen kuvailtiin olevan yhden konsultin varassa ja yhdyskuntarakennetta 
pirstoutuneeksi. Haastateltavien mukaan alueelle suunnitellaan huomattavan isoja 
tontteja ja rakentamista ajattelematta taloudellisia ja infrastruktuuritekijöitä, aluehal-
linnon varoituksista huolimatta. Eräs haastateltava oli kriittinen koskien Vähäkyrön 
suunnitelmia Vaasan rajalla olevalla Merikaarron alueella. Haastateltavan mukaan 
alueelle on kaavailtu tiheää rakentamista siitä huolimatta, että alue on osa arvokasta 
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kulttuuriympäristöä eikä välttämättä sovellu sen kaltaiseen rakentamiseen, jota Vähässä-
kyrössä on suunniteltu. Muutaman seudun haastateltavan mielestä Vähäkyrön ja myös 
Maalahden Vaasan rajapintaan suunnitellut asuinalueet loivat epätarkoituksenmukaista 
ja pirstoutunutta yhdyskuntarakennetta.

”Tuossa on Vähäkyrön Tervajoki [haastateltava näyttää kartasta]. Kirkonkylä ja sitten 
tossa on Merikaarto. Niin tässä on, tuo on alkujaan se vanha kirkonkylä. Niin se on 
siitä Vaasan rajan pintaan on rakennettu asuinlähiö, josta on tullut kolmas kyläkes-
kus. Ja nimenomaan sen vuoksi, että ne käy töissä Vaasassa. Se on ihan rakennettu 
[. . .] nimenomaan Vaasassa työssäkäyntialueena kasvanut sinne Vähäkyrön sisällä 
merkittäväksi alueeksi. Elikkä tässä taas tulee tämä yhdyskuntarakenteen ja hallin-
nollisen rakenteen törmääminen, että ei ole aina järkevää jonkun naapurikunnan 
rajan pintaan rakentaa tyhjään kohtaan jotain asuinaluetta pelkästään sen vuoksi, 
että voitaisiin työssäkäyntialue käydä. Sama se on Laihia rakentanut Vaasan suuntaan 
Hulmilaa.”

” [ . . .]  Maalahdellakin kuulemma aikeita vähän niin kun Vaasan suuntaan raken-
taa jotain asuinaluetta. Elikkä kun Maalahdesta käydään, 25 prosenttia käy siellä 
Vaasassa töissä. Se Vaasassa työssäkäynti määrittelee heidän oman yhdyskuntarakenteen 
suunnittelua. Joka ei ole välttämättä, vaikka nyt sanotaan sitten tämmöisten ympä-
ristöasioiden kannalta tehokkain tapa pohtia asioita.” (viranhaltija, Vaasa)

Mustasaaren kaavoituksen tai sen puuttumisen nähtiin edelleen hajottavan yhdyskunta-
rakennetta. Aluehallinnossa toimivan haastateltavan mukaan seudulla on kehittymässä 
uusia laajenneita taajama-alueita ja rannalle kaavoitettuja tontteja.  Kaavoitus taaja-
missa oli haastateltavan mukaan yleisesti puutteellista. Ero luottamushenkilöihin on 
selvä: mustasaarelainen luottamushenkilö näki toisaalta, että kaavojen puuttuminen ei 
maaseutumaisemmilla alueilla ole välttämättä ongelma, kunhan tieyhteydet toimivat.

Suhtautuminen hajarakentamiseen vaikutti Mustasaaressa poliittisesti erimieli-
syyksiä herättävältä asialta. Vaikutti siltä, että Mustasaaressa hajarakentamisen ongelma 
tiedostetaan, mutta siihen puuttuminen on vielä vaikeaa. Haastateltavien mukaan ra-
kennusluvan haja-alueelle saa Mustasaaressa helposti. Kunnassa kuitenkin painotettiin, 
että MAL-yhteistyöllä yritetään asettaa rajoitteita lupapäätöksille. Erään viranhaltijan 
mukaan kuitenkin ”paljon vahinkoa on jo tehty”, ja kyse on myös hitaasti muuttuvista 
asenteista suhteessa hajarakentamiseen.

Mustasaaren strategisessa yleiskaavassa (2012) yhdyskuntarakenteen hajautumiseen 
on kiinnitetty melko paljon huomiota. Siihen on kirjattu, että ”kyläalueita on tarkoitus 
tiivistää uutta hajarakentamista hilliten”. Tavoitteiksi on asetettu muun muassa hallittu 
hajarakentaminen, kylien ja keskustojen kehittyminen yhtenäisiksi asiointikeskuksiksi 
sekä olemassa olevien investointien hyödyntäminen. Keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi 
ei strategisessa yleiskaavassa kuitenkaan eritellä. 

Toisaalta Mustasaaren strateginen yleiskaavan voi nähdä kuvaavan varsin hyvin 
tilannetta, jossa ”välttämättömyydestä tehdään hyve”: kaava on varsin yksityiskoh-
tainen kuvaus kehittämisympäristöstä ja kunnan yhdyskuntarakenteellisista mah-
dollisuuksista. Valitun toimintalinjan, vahvoihin palvelualueisiin tukeutumisen, voi 
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nähdä edustavan kompromissia vähiten ja eniten Vaasa-orientoituneiden ääripäiden 
puolivälissä. Dokumentin harvat viittaukset yhteistyöhön Vaasan kanssa ja lukuisat 
maininnat eritasoisista kytkennöistä kaupunkiseutuun ja keskuskaupunkiin kielivät 
kaavan laadinnan tilanteesta: Varsinaiset ongelmat ovat kaavoitusprosessin ja jopa 
suunnitteilla olevan seudullisen MAL-yhteistyöprosessin ulkopuolella. Mustasaaren 
kunnan Ohjausasiakirjassa 2013–2014 (2012) otetaan tähän kantaa tekemällä seuraava, 
varsin yhteistyöorientoitunut rajanveto: 

”Kuntauudistuksessa tukeudutaan elinvoimaisiin kaupunkiseutuihin. Mustasaaren 
kunta toimii aktiivisesti parantaakseen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteen-
sovittamista sekä kuntarajat ylittävien palvelujen tuotantoa ja käyttöä.” 

Loppujen lopuksi yleiskaava osoittaa, että Mustasaaren yleiskaavalliset valinnat ovat 
täysin kytköksissä keskuskaupungin valintoihin. Haastattelujen osalta Mustasaaresta 
vakuuteltiin, että maankäyttöä yritetään suunnitella enemmän, mutta että tekemistä on 
paljon, ja että kaavoitus on hidasta. Kyläkeskusten elävänä pysyminen tulevaisuudessa 
huolestutti mustasaarelaisia. Tämä yhdistettiin kysymykseen koko Mustasaaren itse-
näisyydestä: miten kyläkeskuksille kävisi, jos Mustasaari liittyisi Vaasaan? Mustasaaren 
haastateltavat painottivat sitä, että kunnan sekä kylien paikallisdemokratia olisivat 
uhattuina, jos kuntaliitos tapahtuisi.

Asiantuntijaresursseista/ajasta koetaan olevan pulaa sekä keskus- että kehyskun-
nassa. Vaasan kaavoitusasiantuntemuksen nähtiin painottuvan kaupunkirakentami-
seen; maaseudun suunnittelun asiantuntemus koettiin puutteelliseksi. Muun muassa 
Vähäkyrö, joka tulevaisuudessa on osa Vaasaa, on joidenkin haastateltavien mukaan 
kaavoituksessa yhden konsultin varassa.

Haastateltavien mukaan Mustasaaressa maankäytössä tarvittaisiin haastateltavien 
mukaan korkeakoulun käyneitä maankäytön asiantuntijoita (arkkitehtejä) nykyisen 
asiantuntemuksen vahvistamiseksi. Seudulla ajasta koetaan olevan pulaa: kaavatyöt 
kasautuvat, ja konsulttitarjontakin on liian vähäistä. Kyse on Mustasaaren haastatelta-
vien mukaan muutamasta toimijasta, jotka tekevät töitä kunnissa eri puolilla Suomea.

Yhteistyö etsii muotoaan?

Vaasan ja Mustasaaren välinen maankäytön yhteistyö on nähtävissä edelleen lähinnä 
konkreettisina hankkeina (vrt. Mäntysalo ym. 2010, 192). Näistä hankkeista mainittiin 
esimerkkeinä Bölen ja Kivihaan alueet, Vaasan radan sähköistäminen, hevosurheilukes-
kus, Sepänkylän kehittäminen ja yhteinen logistiikkakeskus. Haastateltavien mukaan 
maankäytön yhteistyöstä on laadittu seudullisia strategioita, mutta konkreettiseen 
seudulliseen yhteistyöhön ei ole vielä päästy. Sekä Vaasassa että Mustasaaressa monet 
haastateltavat olivat pettyneitä yhteistyön tasoon ja siihen, ettei seudulle saatu yhteistä 
yleiskaavaa.

Mustasaari on aloittanut oman strategisen yleiskaavatyönsä, mikä vaikutti herät-
tävän ihmetystä Vaasan haastateltavissa. Myös Mustasaaren suunnitelmat Sepänkylän 
kehittämisestä kunnan omaksi keskukseksi näyttäytyivät Vaasan haastateltavien 
näkökulmasta kilpailulta. Kuten Siilinjärvellä ja Kuopiossa, Vaasan ja Mustasaaren 
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välillä tuntui ainakin aikaisemmin vallinneen niin sanottu kunta-kaupunki -työnjako 
ja Sepänkylän kaupunkimaiset kehittämissuunnitelmat korkeine taloineen sotivat tätä 
jakoa vastaan. Toisaalta voitaisiin nähdä, että Mustasaari vain reagoi Vaasan kasvuun 
kehittämällä omaa keskustaan, eikä keskity Vaasan rajapinnan asuinaluekehittämiseen, 
kuten Vähäkyrö ja Maalahti ovat tehneet. Dokumenttianalyysin perusteella molem-
mat tulkinnat ovat mahdollisia. Mustasaaren kunnan Ohjausasiakirjassa 2013–2014 
kunnan strateginen yleiskaava asetetaan selkeästi seudullisen rakennemallityön edelle. 
Seudullisen yhteistyön mainitaan kuitenkin noudattavan Vaasanseudun yhteistyövalio-
kunnan johtoryhmän 2011 laatiman ”Vaasanseudun alueelliset kehityslinjat”-muistion 
periaatteita.

Toisaalta Mustasaaressa korostettiin kunnan edelleen ajavan seudun etua tar-
joamalla monipuolista asumista Vaasan seudulle muuttaville: nimenomaan isompia 
omakotitalotontteja, joita sillä on enemmän tarjota kuin Vaasan kaupungilla. Eräät 
Vaasan haastateltavat näkivät Mustasaaren kilpailevan asukkaista, mutta uskoivat sen 
pian helpottuvan, kun Vaasan maareservi kasvaa Vähäkyrön liittyessä siihen.  Vähäkyrö 
tulee helpottamaan tilannetta vähän, mutta kuntarakenteen koettiin silti olevan tehoton 
ja estävän järkevän yhdyskuntarakenteen muodostumisen. Vaasan asuntopoliittisen 
ohjelman (2012) mukaan uudelle kunnalle suunnitellaan kuitenkin ”vähintään asumista 
koskevaa” yleiskaavaa heti liitoksen astuessa voimaan vuonna 2013. Sen keskeisiksi 
linjauksiksi mainitaan muun muassa kaupunkirakenteen hallittu rakentaminen sekä 
toimivan keskus- ja palveluverkon aikaansaaminen. 

Mustasaari oli monen Vaasan haastateltavan mukaan tärkein kumppani jo yhteen 
kasvaneen yhdyskuntarakenteen kannalta. Vaasan haastateltavilta sai kuvan, että Vaasa 
on jo maantieteellisistä syistä pakotettu yhteistyöhön Mustasaaren kanssa. Yhteistyö-
hankkeet Mustasaaren kanssa kuvastivat myös tätä.

”…meillähän on joku hanke Mustasaaren kanssa. Pikkusen aatellaan, että me siir-
retään ravirata keskeltä meidän kaupunkia Mustasaaren puolelle. Kyllähän se tulee 
vaikuttamaan sitten meidän maankäyttöön täällä. Kyllä sen voisi sanoa, koska sinne 
me saadaan Hietalahteen, siihen raviradan paikalle kokonainen kaupunginosa. Jos 
se sitten onnistuu, niinku meillä kaavaillaan. Kyllähän sen voi sanoa, että se on ai-
kakin merkittävä. Sitten toinen, mikä on maankäytöllisesti, niin logistiikkakeskusta 
suunnitellaan tällä hetkellä Mustasaaren ja Vaasan rajoille. Se on kanssa sellainen 
jollakin lailla merkittävä, joka toivottavasti näkyy katukuvassa, että saatais [ . . .]  
raskasta liikennettä vähän tuonne laitakaupungille.” (luottamushenkilö, Vaasa)

Mustasaaren alueelle suunnittelu siis vie pois painetta Vaasalta, jolla on vähän erilaisille 
rakennushankkeille soveltuvaa raakamaata. Se, miten Vähäkyrön liittyminen vaikut-
taa Vaasan halukkuuteen tehdä maankäytön yhteisprojekteja Mustasaaren kanssa, 
jää nähtäväksi. Monet Vaasan haastateltavat näkivät yhteistyön Mustasaaren kanssa 
hankalaksi ja hitaaksi. Kun Vähäkyrö on osa Vaasaa, sinne voidaan suunnitella ilman 
Mustasaaren valtuuston ”hidastelua”.

Eräät haastateltavat näkevät, että yhteistyötä yritetään ”kierrättää” Pohjanmaan 
maakuntaliiton kautta niin, ettei Vaasa olisi yhteishankkeiden vetäjä. Monen Vaasan 
haastateltavan mukaan RKP-painotteinen maakuntaliitto siis toimi edelleen seudullisen 
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yhteistyön areenana (vrt. Mäntysalo ym. 2010, 196).

”Pohjanmaan liitossa RKP:llä on enemmistö. Eli tulee tämmöiset tekijät mukaan. Ja 
sitten, jos siellä on, no tämä vaan sattuu olemaan just esillä oleva asia, jos yksi hen-
kilö on kunnasta edustamassa, niin sitten naapurikunnat onkin sitten enemmistönä 
siinä porukassa sitten, kun Vaasasta on vaan yksi henkilö. Elikkä se on tämmöistä 
pelin politiikkaa tähän sisältyy aina sitten millä tavalla. Minä en tiedä lähteekö se 
menemään, mutta kovat on aikeet tällä tavalla junailla. Nämä on niitä tekijöitä, 
jotka hidastaa ja haittaa tämän alueen kehittämistä. Kun sen sijaan se vaihtoehto, 
että tämä ois yhtä kuntaa. Sen kunnan sisällä tapahtuis se takkuaminen elikkä poh-
dittaisiin, miten tätä kaupunkia kehitettäisiin ja sitten työryhmät valmistelee asioita 
ja lyödään kaupunginhallitukseen ja valtuustoon ja se on siinä.” (viranhaltija, Vaasa)

Eräiden haastateltavien mukaan Mustasaaressa ja muissakin seudun kunnissa vältellään 
suoraa yhteistyötä Vaasan kanssa ja Vaasan rooli maakuntaliitossa on tullut margi-
naaliseksi. Mustasaaren haastateltavat kokivat kuitenkin nykyisten kuntien välisten 
yhteistyöhankkeiden olevan kuitenkin Paras-hankkeen hengen mukaista edistystä. 
Heidän mielestään konkreettiset hankkeet ovat yhtä arvokasta yhteistyötä kuin mikä 
tahansa seudullinen strategia. Vaikuttaa siis siltä, että Mustasaaressa toivotaan, että 
yhteistyötä voitaisiin tehdä joustavammin ehdoin, ja että kuntaliitospainostuksesta 
Vaasan taholta luovuttaisiin vihdoin. Monet Vaasan haastateltavista näkivät järkevän 
hallinnon koostuvan yhdestä kunnasta, eikä yhteistyöhankkeita nähty yhtä hedelmäl-
lisenä yhteistyönä kuin Mustasaaren haastateltavien joukossa. 

Myös dokumenteista näkyi hankepohjaisen yhteistyön preferointi. Niin Vaasan 
kuin Mustasaarenkin dokumenteissa korostetaan seudullista palveluyhteistyötä. Seu-
tusopimukseen perustuvan Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan (2009 alkaen 
Vaasanseudun neuvottelukunta) kokousdokumenttien analyysi (2009–2011) tukee 
näkemystä, jonka mukaan Vaasan kaupunki on vaikeassa tilanteessa seudullisessa ja 
maakunnallisessa yhteistyössä; kieli- ja kuntasuhteet ovat sille epäedulliset. Neuvottelu-
kunnan linjaukset tuntuvat korostavan seudullista kehittämistyötä ja hankeyhteistyötä, 
mutta vaikenevan seutu- ja kuntayhteistyön suurista epäjatkuvuuskohdista – kes-
kuskaupungin ja ympäröivän seudun erilaisista käsityksistä alueellisen kehittämisen 
linjan suhteen sen vaatimine toimenpiteineen, saati esimerkiksi kuntien välisestä 
verokilpailuasetelmasta. 

Uhkana on, että loppujen lopuksi osapuolet jatkavat omilla linjoillaan, sivuuttavat 
seudullisen näkökulman omassa työssään, eikä yhteistyön syvenemiselle lopulta ole 
edellytyksiä. Vastaavanlainen tulkinta on tehtävissä myös vuoden 2009 Vaasanseudun 
kuntayhteistyö- ja kuntaliitosselvityksen yhdyskuntarakenneselvityksen yhteistyötä 
käsittelevistä osista: 

”Maankäytön, asumisen, liikenteen ja ylikunnallisten palvelujen yhteensovittamista 
toteuttaviin yhteistyömuotoihin suhtaudutaan neutraalisti tai niitä ehdollisesti tukien 
lukuun ottamatta asiakokonaisuuksia, jotka kytkeytyvät kuntien väliseen asukaskil-
pailuun tai kuntien erillisinvestointien ohjelmalliseen ohjaukseen.”
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Suuri osa molempien kuntien haastateltavista näki MAL-yhteistyön olevan liian hidasta. 
Vaasassa koettiin, että Mustasaaren kanssa yhteistyö on hidasta, ja Mustasaaressa oltiin 
turhautuneita yhteistyön tuloksettomuuteen.

”…kyllähän on Vaasan seudun strategiat ja on näitä papereita vaikka kuinka paljon. 
Ja ne on hyviä papereita, mutta nehän pitää toteuttaakin. Ja jos ei saada yhteisymmär-
rystä [ . . .]  kaikki menee kokouksiin ja kaikki tulee pois kokouksista ja se paperi on 
edelleen se paperi. Se on vaikea päästä siihen, että ’okei, nyt meillä on tämä strategia, 
tämmönen, niin mitä me teemme.’” (luottamushenkilö, Mustasaari)

Vaikuttaa siis siltä, että tahtotilaa yhteistyöhön löytyisi molemmilta puolilta, mutta 
sitä halutaan tehdä eri tavoin. Vaasassa ei nähdä syitä kahdelle eri hallinnolle, ja Mus-
tasaari toivoisi yhteistyön nimenomaan tapahtuvan ”neutraaleilla” foorumeilla kuten 
hankkeissa tai maakuntaliiton kautta.

Sekä kehys- että keskuskunnan haastatteluissa vaikutti siltä, että kunnissa lähdetään 
ensin oman kunnan edusta, vaikka molemmat osapuolet olisivat valmiita yhteistyöhön. 
Seudullisuus muodostuu intressiksi vasta, kun siitä voidaan itse jotenkin hyötyä. Haas-
tateltavien mukaan yhteistyö on pisimmälle kehittynyttä sosiaali- ja terveyspalveluissa 
sekä koulutuspuolella. Esimerkiksi sairaanhoitopiirin kohdalla yhteistyön kuvailtiin 
pääosin sujuneen hyvin. Sairaalan suhteen Vaasan seudun kunnilla vaikuttaisi ole-
van yhteinen, seudullinen intressi suhteessa Seinäjokeen ja Tampereeseen. Asetelma 
osoittaa, miten seutujen välinen kilpailu voi yhdistää kuntien intressejä. Toisaalta eräs 
haastateltava oli sitä mieltä, että seutu on vaarassa menettää sairaanhoitopiirinsä. Hän 
ihmetteli, miten seudun kunnat eivät ole huolissaan ruotsinkielisen palvelun kohtalosta, 
jos sairaala siirtyisi pois Vaasasta.

Seudullisen yhteistyön etenemisestä strategisen maankäytön suunnittelun osalta 
kertoo kuitenkin yhteisen rakennemallityön käynnistäminen syksyllä 2012. Raken-
nemallin alueena on Vaasan kaupunkiseutu, ”joka koostuu Vaasan kaupunkimaisesta 
rakenteesta sekä sitä ympäröivien maaseututaajamien ja kylien verkostosta”. Rakenne-
mallityön tärkeimmät tavoitteet käsittelevät yhteistä näkemystä yhdyskuntarakenteen 
pitkän aikavälin päälinjoista ja niihin liittyvien toimintojen periaatelinjauksista. Ra-
kennemallia luonnehditaan kuntien yhteiseksi maankäyttöstrategiaksi. Vaikka yhteisen 
keskustelualustan löytäminen on rohkaisevaa, tähänastisen yhteistyön perusteella 
tehtävä on haastava. Työhön on kuitenkin varattu aikaa (vuoteen 2014). Samalla 
perustetaan seudullinen MAL-työryhmä, mikä kenties tullee osaltaan tasoittamaan 
rakennemallityön lähes väistämättömiltä näyttäviä vastakkainasetteluja. 

Haastatteluissa, jotka tehtiin aiemmin vuonna 2011, seudullinen strategiatyö 
näyttäytyi vähäisenä tai siinä ei kenties vielä ole päästy käytännön asioihin. Haastatel-
tavien mukaan seudullista liikenneverkkosuunnitelmaa ollaan nyt tekemässä. Seudulla 
tutkitaan myös mahdollisuutta saada uusi satamatie kulkemaan Mustasaaren läpi, 
mikä olisi tärkeää Vaasalle. Haastateltavien mukaan Mustasaaressa ollaan kuitenkin 
huolestuneita sen vaikutuksista ympäristölle. Eräät Vaasan haastateltavista kokivat Mus-
tasaaressa hidasteltavan hankkeen kanssa. Mustasaaren haastateltavien mielestä muut 
seudun kunnat eivät ota tarpeeksi osaa seudulliseen yhteistyöhön, jolloin seudullinen 
kehittäminen on Vaasan ja Mustasaaren vastuulla.
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Liikennejärjestelmäsuunnitelman (VASELI 2010) uudistaminen on käynnistynyt 
Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyönä vuonna 2010. Työn odotetaan val-
mistuvan vuoden 2012 lopulla. Työn alkuvaiheen painopisteiden perusteella kyseessä 
on lähinnä järjestelmätasoinen kapasiteetin hallintasuunnitelma, jossa tiehankkeet 
ovat pääosassa. MAL-suunnittelun näkökulmasta liikennejärjestelmäsuunnitelma tulisi 
nivoa sekä maakuntakaavatyöhön että seudulliseen rakennemallityöhön.  

Kaupasta, kilpailusta ja elinkeinokehittämisestä

Kuten asuintonttien, myös yritysten ja kaupan sijoittaminen koettiin haasteelliseksi 
kehyskuntien rajaamassa Vaasassa. Eräs haastateltava kuvailikin Mustasaaren valtuuston 
päättävän Vaasan maankäytöstä, koska Vaasa joutuu kääntymään kunnan puoleen 
maa-alueensa niukkuuden johdosta. Monet Vaasan haastateltavat myös kokivat, että 
nykyinen kuntarakenne johtaa kuntien väliseen kilpailuun ja näin ollen myös kaupan 
kannalta epätarkoituksenmukaisiin ja yhdyskuntarakennetta pirstoviin lopputuloksiin.

Seudulla on jonkinlaista kuntien välistä kilpailua toimintojen suhteen, mutta voi-
daan myös sanoa, että ulkoisen uhan alla saatetaan myös löytää yhteisymmärrys ‒ erityisesti 
silloin, kun on kyse merkittävistä seudullisista hankkeista, kuten Ikea, logistiikkakeskus 
tai satamatie. Kunnat vaikuttaisivat tekevän yhteistyötä, kun on ”melkein pakko”.

Vaasan kaupungin visio 2025 -dokumentin mukaan Vaasa on läntisen Suomen 
johtava kaupan keskus ja kaupan alan yritysten sijoittumista kaupunkiin halutaan 
aktiivisesti edistää. Kaupunkirakennetta vuoden 2025 tavoitetilanteessa kuvataan mm. 
tiiviiksi, tasapainoiseksi, liikenneyhteyksiltään hyväksi ja kestävää ekologista kehitystä 
tukevaksi. Mustasaaren strategisessa yleiskaavassa ja kunnan ohjausasiakirjassa kehit-
tämisen lähiajan painopiste asettuu Sepänkylään. 

Maakuntasuunnitelmassa ilmaistaan seudulliset puitteet kaupan sijoittumiselle: 
”Kaupan suuryksikköjen sijoittuminen ja niiden neliömääräinen suuruus Pohjan-
maalla on huolellisesti suunniteltu ottaen huomioon asiakasvirrat, logistiset ratkaisut 
sekä väestökeskittymät. Tilaa vaativa kauppa, joka ei ole keskustahakuista, sijoittuu 
yhdyskuntarakenteen läheisyyteen”. Maakuntakaavan ensimmäinen vaihekaava, joka 
koskee kaupan sijaintia, valmistui vuonna 2011 ja se hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
vuonna 2012. Siinä, kuten maakuntasuunnitelmassakin, puhutaan yhtäältä kaupan 
sijoittamisesta keskuksiin, toisaalta sille luodaan/nähdään paljon reunaehtoja: ”Tästä 
pyrkimyksestä huolimatta löytyy syitä, joiden takia keskeinen sijoittuminen ei aina 
ole mahdollinen”. Syiksi mainitaan kaupan toive hakeutua keskustan ulkopuolelle, 
kilpailevat myymäläkeskittymät muissa maakunnissa ja ”jonkinasteinen poliittinen 
haluttomuus kehittää keskusta-alueiden kauppapalveluja.” Todetaan, että (edellinen) 
maakuntakaava oli kaupan tarpeita ja kehitystä jäljessä, mistä syystä siinä on liian 
vähän vähittäiskaupan suuryksiköitä keskusta-alueiden ulkopuolella. Kokonaismaa-
kuntakaavaa tarkistetaan siis tältä osin. Samaan aikaan on myös alettu laatia kaupan 
kysymyksiin pureutuvaa vaihemaakuntakaavaa.

Maakuntasuunnitelmassa todetaan, että yhdyskuntarakennetta pyritään ohjaa-
maan niin, ettei se pirstoutuisi, sekä niin, että ”kaupunki-, kunta- ja alakeskukset myös 
tulevaisuudessa voivat olla elinvoimaisia ja niiden kehitys kestävää”. Elinvoimaisuutta 
ja kestävää kehitystä ei määritellä.
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Vaasan keskustan elinvoimaisuus halutaan kuitenkin säilyttää: ”Kaupan kehittä-
minen Vaasan keskustan ulkopuolelle ei saa muodostaa uhkaa kaupalliselle tarjonnalle 
naapurikunnissa eikä kaupungin keskustassa”. Siksi myös näille toiminnoille olisi luotava 
edellytyksiä. Vaikuttaisi siis siltä, että keskustan ulkopuoliset sijainnit on arvostettu 
korkealle, joskin sillä reunaehdolla, ettei niiden soisi vaarantavan Vaasan keskustan (ja 
lähikuntien) houkuttelevuutta. Keskustan ulkopuolisiin kaupan sijainteihin osoitetaan 
kehittämispotentiaalia yli 2,5-kertaisesti nykytilanteeseen verrattuna. Vaihemaakun-
takaavassa mitoituksesta todetaan seuraavaa:

”Nämä kerrosalat ovat etenkin erikoistavarakaupan osalta hieman kauppaselvityk-
sen osoittamaa tarvetta suurempia. Maankäyttösuunnitelmat harvoin kuitenkaan 
toteutuvat kokonaisuudessaan, ja siksi maakuntatason kaavoissa voi olla 30 %:in 
ylimitoitus. Tämä tekee myös kaavaratkaisusta joustavamman ja edistää kilpailuneut-
raliteettia. Koska erikoistavarakaupan osuus keskusta-alueiden ulkopuolella on hieman 
tarvetta suurempi, on erittäin tärkeää, että erikoiskauppa saa oikeanlaisen muodon. 
Erikoiskauppojen toteuttaminen marketteina vähentää riskiä, että keskustahakuinen 
erikoistavarakauppa siirtyy keskusta-alueiden ulkopuolelle. Marketteihin sijoittuva 
erikoiskauppa ei myöskään synnytä yhtä paljon liikennettä kuin keskustahakuinen 
erikoistavarakauppa.”

Vaasan seudun kaupan mitoituksen lähtökohdaksi onkin otettu kaupallisen selvityk-
sen (2010) maksimitarve, lisättynä 30 prosentilla. Tämäkään ei ole kuitenkaan ollut 
vielä riittävä ratkaisu, sillä näin laskettu mitoitus on vielä ylitetty keskimäärin 20 
prosentilla. Mitoitus esitetään joustavana, mutta se myös asettaa vaatimuksia alemman 
tason kaavoituksen ja toteutuksen hallinnalle. Erityisen mielenkiintoinen on myös 
perustelu, jonka mukaan päivittäistavarakaupan kahden uuden hypermarket-tasoisen 
sijainnin tarkoituksena on muodostaa market-tyyppiset päivittäistavara- ja erikoiskau-
pan yksiköt jotka vähentävät erikoiskaupan aikaansaamaa liikennettä eivätkä uhkaa 
keskustan erikoiskaupan elinvoimaa. Tällaisen kokonaisuuden aikaan saaminen saattaa 
olla haastavaa tilanteessa, jossa myönnetään ylimitoitettavan keskustan ulkopuolisia 
alueita.  Kokonaisuudessaan ratkaisua ei voida myöskään pitää kovin strategisena, sillä 
siinä ei ratkaista kaupunkiseudun tason pitkän aikavälin kehityssuuntia eikä rakenteita 
kaupallisten palvelujen osalta. 

Haastatteluajankohtana elo–syyskuussa 2011 Vaasan seudulla oli kaupan suhteen 
edelleen ajankohtaista Ikean mahdollinen sijoittuminen Vaasaan. Kuten viime YKS-
ARTTU-raportissa mainittiin (Mäntysalo ym. 2010), Ikean tulosta joko Vaasan tai 
Mustasaaren alueelle oli jonkinlaista kilpailua. Vaasan haastateltavat mainitsivat Mus-
tasaaren yrittäneen houkutella Ikeaa sijoittumaan kunnan alueelle. Tämä kilpailu liittyi 
ilmeisesti laatukäytävään, joka ulottuisi Vaasasta Mustasaareen. Dokumenttianalyysin 
perusteella tulkinta on mahdollinen, sillä edelleen Mustasaaren strateginen yleiskaava 
mainitsee ostovoiman ainoastaan Sepänkylän kehittämisen yhteydessä. Suoremmin 
asian toteaa Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja 2013–2014: ”Maakuntakaavan tar-
kistamisen yhteydessä Mustasaaren kunta pyrkii edistämään kaupan suuryksiköiden 
sijoittumismahdollisuuksia laatukäytävän varteen ja kuntakeskukseen.” Näin ollen 
laatukäytävä olisi kunnan strategian mukaan ainoa mahdollinen paikka tällaiselle suur-
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yksikölle. Maakunnallinen vaihekaava ei kuitenkaan osoita Mustasaareen ainoatakaan 
tämän kokoista suuryksikön sijaintia. 

Aluehallinnon tason haastateltava kuvaili Mustasaaren edustajan suunnitelleen 
Ikean sijoittumista kunnan puolelle laatukäytävää. Erään haastateltavan mukaan asi-
asta päästiin kuitenkin sopuun ja molemmat osapuolet näkivät lopulta tärkeimpänä, 
että Ikea ylipäätänsä sijoittuu seudulle. Ikeasta oli loka–marraskuussa 2011 menossa 
vaihekaavan ehdotus, jossa Ikea sijoittuisi Vaasan puolelle lentokentän läheisyyteen. 
Keväällä 2012 Ikean ja Vaasan aiesopimuksen umpeuduttua Ikea laati aiesopimuksen 
Seinäjoen kaupungin kanssa. Se, tuleeko Ikea ja minne se lopullisesti sijoittuisi, on 
kirjoitushetkellä vielä epäselvää.

Ikea nähtiin erään haastateltavan mukaan seudulla ”pyhänä asiana, josta ei saa 
puhua” ja sen uskottiin ”pelastavan” koko seudun. ELY-keskuksen katsotaan pyrkineen 
ohjaamaan kaupan sijoittumista ja puuttumaan siihen, mutta erään haastateltavan 
mukaan ”sitä katsotaan aina pahalla”. Seudullisten tahojen mielestä Ikean koon mer-
kittävyys tulee ottaa huomioon etenkin, kun sen yhteyteen tulee vielä siihen kuuluva 
liikekeskus Ikano. Ikean läheisyyteen tulisi todennäköisesti myös Prisma.

Ikean ja Ikanon lisäksi seudulle on aluehallinnon tason haastateltavien mukaan 
suunnitteilla paljon kaupan suuryksiköitä: muun muassa Kivihaan alueelle ja kaupungin 
eteläpuolelle sekä keskustan linja-autoaseman yhteyteen on tulossa kauppakeskus-
tyyppisiä liiketiloja. Seudullisia tahoja mietityttää kaupan kehityksessä se, onko Vaasa 
tarpeeksi iso hajalleen sijoitetuille kaupan keskittymille. Toisaalta, kestävätkö Vaasan 
ja Mustasaaren keskustat sekä Maalahden alueen vetovoima, jos kaikki aiotut kaupan 
sijainnit seudulla toteutuvat?

(haastateltava) ”…maakuntakaavaan liittyen, niin siinähän oli niitä lausuntoja 
tullut muilta kunnilta. Kyllä ne arvosteli todellakin, että Vaasaan on pantu näitä 
kaupallisia palveluita liikaa, että heiltä viedään pois. Ehkä siinä vähän on semmoista 
seudullista pelkoa, että meillä viedään liikaa niitä kaupallisia palveluita.”

(haastattelija) ”Kaupallisia palveluita yleensä vai suuryksiköitä?”

(haastateltava) ”Suuryksiköitä nimenomaan. Mutta että ne suuryksiköt sitten söisivät 
heidän lähipalveluitaan. Tää oli tää huoli tuolla Laihialla.” (viranhaltija, Vaasa)

Kivihaan ja Vaasan välillä sijaitsevan linja-autoaseman suunnitelmien kohdalla erästä 
haastateltavaa myös mietitytti se, miten liiketilojen rakentaminen linja-autoaseman 
yhteyteen vaikuttaa kaupunkirakenteeseen. Hänen mukaansa paikalle voisi myös 
rakentaa asumista ja jatkaa näin kaupunkimaista yhdyskuntarakennetta lähiömäisen 
ostoskeskussuunnittelun sijasta. Hänen mukaansa kauppakeskus pirstoisi yhdyskun-
tarakennetta ja toisi lisää tarpeettomia marketteja alueelle.  Vaasan olisi tässä tehtävä 
valinta, haluaako se rakentaa kaupunkia vai marketteja ja lähiöitä.

Vaasassa haastatteluissa painotettiin kaavoituksen reagointinopeuden tärkeyttä 
suhteessa elinkeinoelämään. Tätä mieltä olivat etenkin kunnalliset tahot. Myös maa-
kunnallisissa dokumenteissa käytetään termiä ”nopean toiminnan suunnittelukulttuuri” 
sekä ”evolutiivinen suunnittelu”: ”Suunnittelussa on aistittava tulevia muutoksia ja 



113

KaupunKiseutujen KasvuKivut ii

reagoitava muuttuvan maailman haasteisiin reaaliajassa”.  Kaupalle tulisi olla tarjota 
tontteja heti. Seudulliset tahot taas korostivat, että kaavoituksen luonteeseen kuuluu 
väistämättä hitaus. Hitauden etuna kuvailtiin sitä, että tehtäisiin vähemmän väärän-
laisia ratkaisuja, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Myös Vaasan kaavoittajat vaikut-
tivat olevan ristipaineessa: kaavoituksen perinteinen tehtävä alkaa tässä mielessä olla 
alisteinen elinkeinoelämälle.

Keskustan kehittämisestä oli erään luottamushenkilön mukaan tekeillä suunnitel-
mia mutta tällä hetkellä resurssit oli suunnattu muihin hankkeisiin ja mm. Vähäkyrön 
liitosselvittelyihin. Vaasan keskustasta luoteessa sijaitsevasta Palosaaren Mansikkasaaren 
rannasta oli myös käynnissä arkkitehtikilpailu haastatteluajankohtana kesällä 2011. 
Keskeisen alueen suunnittelua oli mietitty jo vuosikymmeniä ja oltiin tyytyväisiä, että 
siihen nyt päästäisiin. Haastatteluiden perusteella alueelle liittyy kaupunkisuunnitte-
lullisia tavoitteita, joita Palosaareen on jo sovellettu, mm. yliopistokampukselle.

”Joo, se salmi, siellä on todella hyviä mahdollisuuksia siihen, että siellä on kaikki, mikä 
kuuluu uudelle. Tietokaupunkia myöskin, siellä on viheralueita, siellä on historiaa, 
siellä on identiteetti, siellä on nää, mikä voidaan restrukturoida ja sitten voidaan 
rakentaa jotain uutta samalla myöskin. Siellä on erittäin mielenkiintoinen alue.” 
(seudullinen toimija)

Elinkeinoyhteistyössä elinkeinokehittämisyhtiö VASEK:lla on keskeinen rooli seudulla. 
Se on vastannut aluekeskus- ja koheesio- ja kilpailukykyohjelmien (AKO ja KOKO) 
laadinnasta ja toimeenpanosta sekä osallistuu nyt muun muassa seutustrategian ja alu-
eellisen palvelustrategian laadintaan. Haastatteluiden perusteella VASEK:n toimintaan 
oli melko vahva luotto. Toisaalta kunnat vaikuttivat kuitenkin VASEK:n ulkopuolella 
hoitavan omia elinkeinokehittämistehtäviään toisistaan piittaamatta. Joidenkin haas-
tateltavien mielestä kehittämisyhtiö toimi seudun kunnista kuitenkin lähinnä Vaasan 
kanssa. VASEK myös koettiin toisaalta erään haastateltavan mukaan Vaasan kannalta 
ongelmallisena, koska kaupungin elinkeinoelämä on kehittämisyhtiön kautta pitkälle 
ulkoistettu. Huolena haastateltavan mukaan oli mm., toteutuvatko Vaasan kaupungin 
strategiat osakeyhtiön kautta.

Haastatteluajankohtana elo-syyskuussa 2011 eräät kaupungin viranhaltijat vaikut-
tivat olevan huolissaan elinkeinokehittämisen suunnasta myös maankäytön kannalta. 
Kaavoituksella oli muutaman haastateltavan mukaan ollut aiemmin keskeinen rooli 
kehittämistehtävissä, mutta organisaatiomuutoksessa ei oltu varmoja, mitkä tahot 
elinkeinokehittämisestä tulevat vastaamaan kaupunginjohtajan lisäksi. Ennen kau-
punkisuunnitteluosastolla ja kehitysjohtajalla oli suuri vastuu elinkeinokehittämisestä, 
mutta nyt päävastuuta kaavailtiin keskitettäväksi nimenomaan kaupunginjohtajalle. 
Toisaalta vastuun keskittämisen nähtiin selkeyttävän organisaatiota elinkeinoelämän 
suuntaan. Uusi kaupunginjohtaja ja uudet toimialajohtajat valittiin, joista teknisen 
toimialan johtajan vastuulla on kaavoitus.

Vaasan haastateltavilla vaikutti olevan selkeä käsitys seudun vetovoimatekijöistä. 
Haastatteluissa tuli selkeästi esille että energiateollisuus on seudun keskeinen kilpai-
luvaltti.
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Yhteenveto: Vaasan seudulla kuntien väliset jännitteet monisyisiä 

Tällä haastattelukierroksella kielikysymykset eivät tulleet niin olennaisina esille haas-
tatteluissa kuin 2010 ilmestyneessä raportissa. Kuitenkin Mustasaaren haastateltavat 
totesivat ruotsinkielisyyden vaalimisen olevan kulttuuristen syiden lisäksi yksi tärkeim-
mistä itsenäisenä pysymisen syistä. Myös paikallisdemokratian vaaliminen koettiin 
tärkeäksi kunnassa. 

Vaasan ja seudullisen tahon haastateltavat näkivät usein kaksikielisyyden tärkeänä 
nimenomaan koko seudulle. Näiden haastateltavien oli vaikeaa ymmärtää, miksi Mus-
tasaaressa koettaisiin Vaasaan liittyminen uhkana kielikysymyksen vuoksi; suurimman 
osan seudusta ollessa käytännössä täysin kaksikielinen.

” …tällä viikolla Seinäjokikin julkisuudessa ilmoitti, että heidän tavoitteena on 
100 000 asukkaan kunta. Vaasa ja Seinäjoki kilpailee aina kaikista valtion hajasi-
jotuspaikoista, niin me jäädään heti siinä. Kun ajattelee jo, että Vaasa ja Mustasaari 
yhdessä oisi jo sellanen 80 000 ihmistä. Suomi on kakskielinen maa. Nyt puhutaan, 
onko pakkoruotsi tarpeellista tai niin poispäin. Tosiasiahan on, että Pohjanmaalla on 
se kakskielisyys jokapäiväistä. Pohjanmaalla se on fifty-fifty. Vaasalla oisi paljon suu-
remmat mahdollisuudet ylläpitää kakskielisiä palveluita, kun sitten jollakin pienellä 
kunnalla.” (luottamushenkilö, Vaasa)

Muutamat Vaasan haastateltavista korostivat näin kunnan koon tärkeyttä kansalli-
sella ja kansainvälisellä tasolla alueiden kilpailussa. Nordbergjn ja Eklundin julkaisu 
”De Finlandssvenska regionernas karaktär” kuvailee suomenruotsalaisten alueiden 
erityispiirteitä ja aluepolitiikan muutosten vaikutusta niihin (Nordberg & Eklund 
2011).  Kirjoittajien mukaan Vaasan paineet pärjätä EU-tasolta lähtevässä kaupunki-
seutu-mallisessa kilpailussa ja valtionhallinnon muutokset ovat johtaneet siihen, että 
ruotsinkieliset kunnat kokevat marginalisoituvansa. Toisin sanoen, Vaasa-vetoisen 
kehittämisen saatetaan kokea jättävän seudun muiden kuntien (maaseutumaiset ja 
kielelliset) erityispiirteet huomioimatta. Vaasan näkökulmasta taas Mustasaari ja muut 
liitoshaluttomat kunnat vaikuttavat hidastavan ja uhkaavan koko seudun kehitystä.

”… Että kyllä yhteistyö sitten on välillä pelannut. Niin kauan kun sitä ei tuu siihen 
herkkään keskusteluun, joka koskee sitä kuntaliitosta. [. . .] Ei voi sanoa, että se on 
jumittunut, että ei ole yhteistyötä, kyllä sitä on. Vaasan kannalta se ei ole riittävää, 
että se oisi tärkee saada isompi kaupunki myös, yksikkö. Että silloin puhutaan eri 
kieliä. Että kaupungissa ymmärretään tämä kaupunkien kilpailu, mikä esimerkiksi 
sitten näkyy suoraan asukasluvuissa esimerkiksi, että missä Vaasa on mennyt nopeasti 
alaspäin.” (seudullinen toimija)

Vaasan haastateltavista muutamat olivat sitä mieltä, että kielikysymys on pohjimmiltaan 
kuitenkin poliittinen. Heidän mielestään Mustasaari pelkää ennen kaikkea poliittisen 
vallan menettämistä eikä suomenruotsalaisen kulttuurin katoamista. Tällainen tulkinta 
korostaisi kielikeskustelun taustalla olevia muita poliittisia, ja muun muassa yksittäisiin 
henkilöihin liittyviä syitä. Taustalla on myös maankäyttöpoliittisten kulttuurien, ja 
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ylipäätään kuntien päätöksentekokulttuurien laajemmat erot. 
Mustasaaren haastatteluissa tuli esille myös se, että haastatellut eivät koe minkään 

muuttuvan parempaan suuntaan, jos kunta liittyisi Vaasaan. Samaa kantaa esittivät 
Siilinjärven (Kuopion seutu) haastateltavat. Sekä Mustasaaressa että Siilijärvellä koettiin 
enimmäkseen asioiden olevan hyvin. He eivät nähneet, mitä lisäarvoa liitos toisi heille.

Mustasaaressa uskottiin, että Vaasaan liittyminen toisi paremmat maankäytön 
suunnitteluresurssit, mutta että siitä ei ole taetta, miten Vaasa niitä käyttäisi. Erään 
haastateltavan mukaan Vaasan kehyskunnissa ei myöskään luoteta kaupungin asian-
tuntemukseen maankäytössä, kun puhutaan ei-kaupunkimaisista alueista. Mustasaari 
kuntana koostuu 1970-luvulla yhteenliittyneistä kunnista, ja tämä on saattanut 
vaikuttaa sen liitoshalukkuuteen. Silloisenkin kuntaliitoksen koettiin aiheuttaneen 
kilpailua ja vaikeuksia hallinnoida koko kuntaa. Mustasaaren näkökulmasta nykyisestä 
kuntarakenteesta ei näyttäisi olevan haittaa seudulle, sillä Vaasan seudulla koettiin me-
nevän hyvin. Näkökulma sekä Vaasalla että Mustasaarella vaikutti olevan ensisijaisesti 
kuitenkin kuntakeskeinen. 

Vaasan seutu on monin tavoin havainnollistava esimerkki siitä, miten kuntaraken-
ne liitoksineen vaikuttaa seudulle kohdistuvan rakentamispaineen suuntautumiseen. 
Vähäkyrön ja Vaasan yhdistymisen uskottiin helpottavan Vaasan pientalorakentamisen 
painetta. Tässä pohdinnassa on toissijaista se, onko Vähäkyrö uusille asuinalueille 
seutukokonaisuuden kannalta optimaalisin sijainti.

Vaasassa kerätystä haastattelumateriaalista näkyy selkeästi kehys- ja keskuskuntien 
maankäyttöpoliittisten kulttuurien ero: syy yhteistyön kangerteluun johtuu erilaisista 
lähtökohdista. Vaasassa halutaan panostaa (kansainväliseenkin) kaupunkiseutujen/
alueiden väliseen kilpailuun, kun taas Mustasaaressa halutaan varjella kunnan ja 
kyläkeskusten demokratiaa. Muutoinkin hallintokulttuurin tyypilliset erot kehys- ja 
keskuskuntien välillä, koskien muunmuassa viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden 
rooleja, hahmottuvat Vaasan seudulla. Miten nämä kaksi lähtökohtaa voivat kohdata?

Huomionarvoinen seikka, mikä sekä Kuopion että Vaasan seutujen haastatteluissa 
tuli esille, on kaavoituksen perinteisen roolin murros. Kaavoituksen elinkeinoelämä 
nähtiin ajoittain huolestuttavana strategisen suunnittelun ja kaavoituksen demokraat-
tisuuden kannalta. Toisaalta muutos nähtiin järkevänä elinkeinoelämän kannalta: 
kaupunki olisi ketterä reagoimaan kaupan vaatimusten edessä.

Seudulliseen rakennemallityöhön lähdetään haastavista lähtökohdista. Yhdys-
kuntarakenne on kasvanut Vaasan ja Mustasaaren rajalla yhteen, ja samalla Vaasa ja 
Vähäkyrö ovat yhdistymässä jättäen Mustasaaren entistä poikkeuksellisempaan kunta- 
ja yhdyskuntarakenteelliseen tilanteeseen. Yhdessä nämä aiheuttavat tulevaisuudessa 
entistä enemmän paineita kuntien väliseen yhteistyöhön. Ikean seudulta poisjäännin 
uhka – ja tähän liittyvä ulkoinen kilpailu Seinäjoen seudun kanssa – saattaa myös olla 
omiaan nopeuttamaan yhteistyöhön ryhtymistä. 
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3  Syventymistä tutkimusteemoihin 

Tässä luvussa laajaa haastatteluaineistoa lähestytään erityisistä tutkimusteemoista käsin. 
Tarkoituksena on jäsentää haastattelujen antia omina teemakokonaisuuksinaan ja myös 
joidenkin teoreettisten käsiteikkunoiden avulla.

3.1-luvussa maankäytön suunnitelmallisuutta seuduilla pohditaan hajarakentami-
sen hallinnan ja kuntakeskusten elinvoimaisuuden näkökulmasta. Luvussa käsitellään 
myös erilaistuvia, maankäyttöön kohdistuva poliittisia intressejä, joita keskuskaupun-
gista käsin hoidettava kaavoitus kuntaliitostilanteissa kohtaa.

3.2-luvussa haastatteluaineistoa jäsennetään muutamista kaupan ohjaukseen ja 
seudulliseen elinkeinopolitiikkaan liittyvistä kysymyksenasetteluista käsin. Miten 
kuntien välinen jännite vaikuttaa kaupan ohjaukseen? Vai vaikuttaako mitenkään?

3.3-luvussa kiinnitetään huomio maankäytön suunnittelun resursseihin, jotka 
vaihtelevat, paitsi seuduittain, myös – ja erityisesti – kunnittain.  Millaiset edellytykset 
erikokoisilla kunnilla on ottaa osaa seudulliseen strategiatyöhön? Entä aiheutuuko 
suunnitteluresurssien puutteesta pullonkaula joidenkin seutujen ja toisaalta maaseu-
tumaisten kuntien kehittämiselle?

3.4-luvussa käsitellään erilaisia määritelmiä, joita yleisen edun käsite tehdyissä 
haastatteluissa sai. Erilaiset määrittelyt antavat mahdollisuuden ymmärtää maankäytön 
suunnittelussa toimivien ja sitä ohjaavien henkilöiden toimintaa ohjaavia periaatteita. 
Yleisen edun käsite kytkeytyy myös raportin johtopäätöksiin, jotka liittyvät erilaisiin 
käsityksiin joko kunnan tai seudun strategisista päämääristä (luku 4).

3.1 Maankäytön suunnitelmallisuudesta ja  
 hajarakentamisesta

Hajarakentamisen syyt vaihtelevat seuduittain, mutta  
etenkin kunnittain

Hajarakentamiseen johtavat syyt vaihtelevat seuduittain. Myös kuntarakenne vaikuttaa 
siihen, miten hajarakentamiseen ja hajautumiseen ylipäätään seudulla vaikutetaan. 
Lainsäädäntö tarjoaa erilaisia työkaluja hajarakentamisen hillitsemiseen, mutta itse-
näisillä kunnilla on laajat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, minkälaisia työkaluja ne 
maankäytön ohjaukseen omaksuvat.

Turun seudulla rakennemallilla pyritään luomaan yhteistä tahtotilaa. Erityisesti 
konkreettisesti maankäytön suunnittelussa toimivat viranhaltijat viestittivät tyytyväi-
syyttään rakennemallityöhön, jonka avulla yhteistä tahtotilaa seudulle pyritään luomaan 
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sen suhteen, miten väestönkasvutavoite seudulla suunnataan. Hajarakentamisen, ja 
laajemmin, hajautumisen hillitsemisen haaste on kuitenkin suuri. Tilanne poikkeaa 
monesta muusta seudusta, sillä Turun seudulla myös keskuskaupungin mahdollista-
maa ”hajakaavoitusta” ja hajarakentamisesta kritisoitiin selvin sanoin. Niin sanotun 
ensimmäisen kehyskuntakehän hajarakentamista ei sen sijaan pidetty merkittävänä 
ongelmana – tosin haastatteluissa ei erityisesti perehdytty muiden kuntien kuin Liedon 
ja Turun hajarakentamisen linjauksiin.

Jyväskylän seudulla uuden Jyväskylän syntyminen on tarkoittanut hajaraken-
tamislinjausten ulottumista myös entisen Maalaiskunnan ja Korpilahden alueelle. 
Linjamuutoksia, joiden vaikutukset tulevat näkyviin vasta pitkällä aikavälillä, pidetään 
ilmeisesti pääosin perusteltuna, eikä haastattelujen perusteella hajarakentamista enää 
pidetä erityisen kiperänä ongelmana seudullisessa mielessä. Esimerkiksi Uuraisilla on 
kuitenkin kuntarajojen tuntumaan syntynyt pieniä asuinalueita. Hirvaskankaalla, 
valtatien varressa on kasvanut uusia taajama-alueita, naapurikunta Äänekosken puo-
lelle syntyneen liikennemyymälä/liikekeskuksen tuntumaan. Uuraisten hajautumisen 
hallinnan tilannetta voi joka tapauksessa kuvata huonoksi: ilmaisu on perusteltu, 
vaikka otettaisiin huomioon Hirvaskankaan taajamoituminen ja kunnan yhdyskun-
tarakenteen maaseutumaisuus. Uuraisilla rakentamisesta vain erittäin pieni osa on 
YKR-datan mukaan viime vuosikymmenellä kohdistunut (YKR-)taajama-alueille4. 
Myös muiden ”ulomman kehän” kuntien maankäytön suunnitelmallisuudesta tai 
pikemmin suunnittelemattomuudesta annettiin haastatteluissa kriittisiä kommentteja, 
siitäkin huolimatta, että muun muassa rakennemallityö on osaltaan vaikuttanut näiden 
kuntien päätöksentekoon ”ymmärrystä lisäten”.

Oulun seudulla hajarakentaminen on kiihtynyt kuntaliitosten alla. Muutoin on 
aikaista sanoa mihin suuntaan hajarakentaminen uudessa Oulussa kehittyy. Haastatel-
lut uskoivat, että Oulun hajarakentamiseen sovellettavat linjaukset otetaan käyttöön 
myös uudessa Oulussa. Asiasta tullaan vielä keskustelemaan erityisesti siltä osin, miten 
linjauksia sovelletaan selkeän maaseutumaisimmilla alueilla. Monessa haastattelussa 
pidettiin hyvänä, että seudulle tulee yhtenäiset maapoliittiset käytännöt, sillä ongelmana 
on pidetty monien kuntien maapoliittisesti epäjohdonmukaista toimintaa: Viranhal-
tijoiden linjauksia kaavoituksessa ja mm. suunnittelutarveratkaisuissa ei ole nouda-
tettu. Maanomistajien asemaa kunnallisessa päätöksenteossa on pidetty liian vahvana. 
Asetelma nousi tyypillisesti esiin nimenomaan Oulun seudun haastatteluissa. Uuden 
Oulun syntyminen tulee jatkossa vaikuttamaan myös siihen, miten rakentamisen paine 
seudulla kohdistuu: kiristyykö kuntien välinen jännitteinen asetelma hajarakentamisen 
(sekä haja-asutusalueelle kohdistuvan että kaavoitettujen alueiden liepeille kohdistuvan 

4 Kuten johdantoluvuissa todettiin, pitkälle menevien johtopäätösten tekeminen maankäytön ohja-
uksen strategisuudesta pelkän tilastoaineiston pohjalta on kuitenkin vaikeaa, erityisesti yksittäisen 
kunnan kohdalla. Vain tapauskohtaisella arvioinnilla voidaankin saada selville, tukeeko esimerkiksi 
haja-asutusalueelle rakennettu pientalo paikallista palvelurakennetta selkeästi, jonkin verran vai ei 
lainkaan. Nyrkkisääntönä voidaan toki pitää, että esimerkiksi suuret suunnittelutarveratkaisujen 
määrät kertovat kunnan vaikeuksista hallita asuinrakentamista, mutta myös suunnittelutarvealueelle 
(esimerkiksi YKR-taajamiin) sijoittuneet pientalot voivat sijainnillaan joissain tapauksissa tukea 
palvelurakennetta – edes hieman. Ylipäätään tilastojen pohjalta tehtäviin päätelmiin vaikuttavat 
lisäksi kriteerit, joilla tarkasteluun valitaan tietoja: kunta voi osittain myös itse vaikuttaa mm. 
suunnittelutarvealueensa kokoon (Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §).
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rakentamisen) vuoksi? Miten uusi Oulu tulee vastaamaan kasvupaineisiin? Säilyykö 
joidenkin seudun eteläpuolisten kuntien mittava hajautuva kehitys ennallaan?

Myös Kuopion seudulla hajarakentamisen hallintaan pyritään pureutumaan raken-
nemallityön avulla. Siilinjärven maankäyttöpoliittisessa kulttuurissa on samoja piirteitä, 
joita Oulun seudulla pidettiin hajarakentamisen hallinnan kannalta ongelmallisina. 
Rakennemalli ja myös Siilinjärven strategisten linjausten aikaansaaminen ovat kovan 
paikan edessä, osin kuntien välisten vanhojen jännitteiden vuoksi, osin Siilinjärven 
maanomistajavetoisen maankäyttöpoliittisen kulttuurin vuoksi.

Vaasan ja Kuopion seuduilla on hajarakentamisen suhteen samoja piirteitä. Ha-
jarakentamisen ohjauksessa koetaan olevan ongelmia myös Vaasassa mutta erityisesti 
Mustasaaressa ja joissain seudun muissa kunnissa. Hajarakentamiseen puuttuminen 
on poliittisesti arka asia; maankäyttöpoliittista kulttuuria leimaa jopa erityisen kieltei-
nen suhtautuminen maanomistajuuden ohjaukseen. Onkin mielenkiintoista nähdä, 
miten käynnistymässä olevan rakennemallityön puitteissa rakentamisen ohjaukseen 
otetaan kantaa.

Maankäytön suunnittelun tavoitteista kehyskunnissa

Keskuskaupunkeja ympäröivissä kunnissa maankäytön suunnitelmallisuus vaihtelee 
voimakkaasti. Kehyskunnan itsenäinen maankäytön suunnittelu voi pahimmillaan olla 
paitsi mittavaa suunnittelematonta hajarakentamista mm. suunnittelutarvealueelle, 
myös hajakaavoittamista keskuskaupungin rajan tuntumaan. Valtionosuusjärjestelmällä 
ja kuntien verotulojen tasausjärjestelmällä, joka tasaa kuntien välisiä eroja joissain 
tapauksissa myös kaupunkiseudun sisäisesti, on osansa yhtälössä, jonka lopputulok-
sena uskotaan usein olevan, että kunnan väestön kasvu on ehto kunnan itsenäisyyden 
säilymiselle – väestön kasvuun liittyvistä investointi- ja palvelutarpeista huolimatta.

Kuntien välinen jännitteinen (kilpailu)asetelma tuntuisi määrittävän vahvasti 
useiden kehyskuntien, ja myös keskuskaupunkien maankäytön suunnittelun reuna-
ehtoja – tosin vaihtelua on. Silloin, kun maankäyttöpoliittiset kulttuurit kuntarajan 
puolin ja toisin poikkeavat toisistaan voimakkaasti, syntyy kuntien välille usein myös 
syvempiä jännitteitä. Jännitteet voivat näyttäytyä jopa suorana ja tietoisena kuntien 
välisenä, resursseista käytävänä kilpailuna. Usein kyse on kuitenkin myös erilaisista 
arvoista, poliittisista perinteistä ja myös pienten kuntien puutteellisista maankäytön 
suunnitteluresursseista. Maankäytön suunnitteluresursseja tai selkeitä maankäytön 
linjauksia ei välttämättä yksinkertaisesti ole. Satunnaiset kaavoitustarpeet hoidetaan 
usein konsulttien avulla.

”Että se ei ole silleen, että, et ’tilaanpa konsultilta kaavan’, vaan siellä täytyy kunnassa 
olla aina joku, joka vahtii sitä. Ja tämä on kyllä ollut pienten kuntien probleema.” 
(seudullinen toimija)

Huomio kaupunkiseutujen maaseutumaisten kuntien suunnitteluresurssien niukkuu-
desta on merkittävä. Resurssit keskittyvät keskuskaupunkeihin, jotka ovat pinta-alaltaan 
ja toiminnalliselta luonteeltaan kuitenkin verrattain rajattuja. Ne sisältävät vain vähän 
maaseutumaisia alueita. Pinta-alaltaan suuret ympäryskunnat eivät monessa tapauksessa 
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kykene tai ole halukkaita pitkäjänteiseen maankäytön suunnitteluun, vaikka niiden rooli 
osana kaupunkiseudun kokonaisuutta on pienestä väestömäärästään huolimatta suuri. 
Tutkituilla kaupunkiseuduilla tehdyt havainnot ovat jossain määrin yleistettävissä. Ase-
telma voi merkitä myös laajemmin eli koko valtakunnan tasolla sitä, että maankäytön 
suunnittelu jää merkittäviltä osin uupumaan maaseutukehittämisen keinovalikoimasta.

Kuntakeskusten rooli

Minkälaiset tekijät mahdollistavat maaseutumaisten kuntakeskusten ja kirkonkylien 
elinvoimaisuuden? Useissa haastatteluissa haastateltavat kytkivät kunnan itsenäisyy-
den ja julkisten palvelujen säilymisen ehdoksi kunnan elinvoimaisuudelle. Kytkös 
on epäilemättä olemassa, mutta kuitenkin monimutkaisena. Esimerkiksi julkisten 
palvelujen säilyminen kunnan kirkonkylällä ei ole suorassa yhteydessä alueen yleiseen 
elinvoimaisuuteen pitkällä aikavälillä. Julkisten palvelujen monipuolisuus ei suora-
viivaisesti takaa kirkonkylän yksityisten palvelujen säilymistä tai väkiluvun kasvua. 
Sellainen kuntarakenne, jossa seudulla on useita pieniä kuntia julkisine palveluineen, 
ei siis välttämättä takaa kuntakeskusten elinvoimaisuuden säilymistä.

Esimerkiksi Uuraisilla koetaan kunnan kaupallisten palvelujen ja asukkaiden 
houkuttelu kirkonkylälle haastavaksi. Jyväskylään yhdistyneen Korpilahden enti-
sen kuntakeskuksen kehittämisen todettiin sen sijaan ottaneen edistysaskelia. Eräs 
haastateltava koki Jyväskylän kanssa yhdistymisen pääsääntöisesti hyödyttäneen 
Korpilahtea. Toisaalta yhdistymistä edeltänyttä tilannetta kuvailtiin jopa niin, ettei 
kunnan kaavoituksessa ollut ”vuosikymmeniin tapahtunut mitään”. Liitoksen jälkeen 
kaavoitus ja kylien kehittäminen oli aktivoitunut, minkä uskottiin myös vähentäneen 
hajarakentamisen paineita.

Erään haastatellun mukaan aiemmin ei vastaavanlainen suunnitelmallisuus 
(maanhankinnat mahdollistavine resursseineen ja asiantuntijaresursseineen) olisi ollut 
mahdollista. ”Muutaman virkamiehen” voimavarat eivät yksinkertaisesti riittäneet. 
Samaisen haastateltavan käsitykseen liitoksen onnistumisesta ei vaikuttanut myöskään 
se, että Korpilahden lukio oli jouduttu lakkauttamaan, sillä kyse oli lukion oppilas-
määrän vähentymisestä.

Osalla kaupunkiseutuja reunustavista kunnista on vakavia puutteita maankäytön 
suunnittelun asiantuntijoista ja rahallisista resursseista. Haastattelut vahvistavat käsitystä 
siitä, ettei kuntakeskuksien suunnitelmalliseen kehittämiseen ole rahan puutteessa 
rahkeita. Edes konsulttitoimistojen palveluihin ei aina raha riitä. Joihinkin hiljeneviin 
kuntakeskuksiin voi olla vaikea yrittää ohjata myöskään kaupallisia palveluja. Monella 
seudulla esiin nousi kaupan suuryksiköiden vaikutus kuntakeskusten kaupallisiin pal-
veluihin, erityisesti seudun ”ulommissa” kunnissa. Kuntakeskuksissa sijaitsevan kaupan 
kuvailtiin joissain tapauksissa käyvän ”eloonjäämistaistelua”.

Korpilahden tapaus on kuitenkin (kenties yksittäinen) esimerkki siitä, että jos 
poliittista tahtoa löytyy, voi suuressa kokonaisuudessa olla mahdollista kohdistaa 
suunnitteluresursseja myös pieniin keskuksiin – ja siten pyrkiä seudulle kohdistuvan 
kasvupaineen strategiseen suuntaamiseen. Toistaiseksi on aikaista muodostaa perus-
teltua käsitystä siitä, kyetäänkö tehokkaaseen kohdistamiseen esimerkiksi seudullisissa 
rakennemalleissa (kuntarakennemuutosten sijaan). Yleisesti ottaen – seudusta riip-
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puen – haastateltavat suhtautuivat skeptisesti siihen, kuinka hyvin rakennemalleihin 
tullaan sitoutumaan. Kantakaupungin välittömässä läheisyydessä sijaitseva kunta voisi 
periaatteessa täyttää esimerkillisesti oman alueen suunnittelutehtävänsä myös ilman 
rakennemalleja tai muita vastaavia instrumentteja. On kuitenkin syytä huomata, että 
myös kaupunkiseutujen ydinalueilla ongelmaksi voi jäädä veropohjaan liittyvä kilpailu: 
kehyskunta voi sijaintinsa vuoksi hyötyä väestönkasvun yksipuolisesta rakenteesta, jos 
sen alueella on luontevaa kehittää vain pientaloasumista. Esimerkiksi sosiaalinen asun-
totuotanto keskittyy sen sijaan usein (sinänsä perustellusti) kaupunkiseutujen ytimiin.

Hallinnollinen kuntarakenne vaikuttaisi olevan vain yksi tekijä, joka vaikuttaa 
siihen, millaiseksi esimerkiksi palvelurakenne kaupunkiseuduilla kehittyy. Niillä tut-
kituilla kaupunkiseuduilla, joilla kuntarakenteessa on tapahtunut tai on tapahtumassa 
siirtymistä suurempiin kokonaisuuksiin, on kuitenkin mahdollisuudet tukea vanhojen 
kuntakeskusten kehittymistä – joskin mitään takeita ei ole. Liitossopimuksissa sovituista 
linjauksista, ja esimerkiksi kaupan suuryksiköiden ohjauksesta riippuen, maaseutu-
maiset keskukset voivat hyötyä suoraan kuntaliitoksesta mittakaavaltaan eri luokassa 
olevan kaupunkikeskuksen kanssa. Tällöin kaupunkiseudun uloimman kehän alueita 
voitaisiin ”rauhassa” kehittää maaseutumaisen asumisen alueina, ilman että oItaisiin 
esimerkiksi pakotettuja houkuttelemaan kuntaan verotulojen tarpeessa myös omaa 
elinkeinotoimintaa. Isommassa kokonaisuudessa yhdyskuntarakenteen ”optimointi” 
tapahtuu isommassa, seudullisessa mittakaavassa. Tällöin kehittämisresurssit, joita 
suuremmilla yksiköillä on, voivat kohdistua (myös pienempiin) keskuksiin, mikä voi 
yllättäenkin koitua myös kaupunkiseutua ympäröivien kuntakeskusten eduksi.

Erilaiset sääntelyn tarpeet kaupungissa ja maalla

”…olisimme toivoneet hieman tehokkaampaa, ripeämpää poljentoa tässä asiassa, 
jotta kylät, taajamat ja jopa haja-asutusalueet: niihin olisi ollut suunnitelmat, jotta 
ihmiset olisivat voineet rakentaa niille alueille enenevässä määrin. Sinne ei tietenkään 
voi rakentaa sillä tavoin, että haulikolla ampuu – että tuonne, tänne talo – vaan sen 
pitää olla suunniteltua.” (luottamushenkilö, keskuskaupunki)

Maankäyttöön liittyy maantieteellisesti laajalla kaupunkiseudulla hyvin moninaisia 
intressejä ja tarpeita. Maaseutumaisilla alueilla kaupunkiseutujen liepeillä on omat 
erityiskysymyksensä – kuntarakenteesta riippumatta. Niille keskuskaupungeille, joiden 
alueisiin kuuluu myös maaseutumaisia alueita, on haaste, paitsi sovittaa yhteen erilaiset 
asumiseen liittyvät taloudelliset intressit, myös ottaa huomioon asumispreferenssit ja 
poliittiset arvonäkökulmat kantakaupungin ulkopuolella. Joidenkin kehyskuntien 
toimijoiden haastatteluista välittyi ajatus siitä, että ympäröivän kunnan olemassaolo jo 
itsessään puolustaa maaseutumaiseen asumiseen liitettävissä olevia arvoja. Laajentuva 
”arvojen skaala” näkyi myös keskuskaupungeissa tehdyissä haastatteluissa.

”Kaupungin tulisi kaavoituksessa panostaa enenevissä määrin näihin kyläkaavoihin 
ja sallia erilaista rakentamista eri alueille, ettei tämä rakennusjärjestys esimerkiksi… 
Sehän koskee kaikkia alueita samanarvoisesti, että [tulisi] antaa mahdollisuus siihen, 
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että on erilaisia mahdollisuuksia rakentaa eri kunnan osa-alueille.” (luottamushen-
kilö, keskuskaupunki)

Myös niissä keskuskaupungeissa, joissa yhdistymiset toisten kuntien kanssa on tuonut 
hallinnon piiriin myös maaseutumaisia alueita, joudutaan tutustumaan paitsi uusiin 
alueisiin, myös kokonaan uusiin sääntelyn tarpeisiin ja instrumentteihin. Erilaisten 
maaseutumaisiin alueisiin kohdistuvien intressien ja arvojen kirjo on suuri, eikä so-
peutumisen yhteisiin pelisääntöihin uskottu käyvän nopeasti.

Keskuskaupunkien viranhaltijoiden joukosta löytyi erilaisia näkökulmia hajara-
kentamisen ohjaukseen. Osa piti itsestään selvänä, että keskuskaupungin tiukemmat 
käytännöt tulisi ulottaa koko seudulle. Toisaalta suuri osa viranhaltijoista pohti asiaa 
monitahoisesti ja erilaiset intressit huomioiden.

”…kun yksittäinen perhe rakentaa, niin eihän se [ajattele, että] ’nyt minä hajara-
kennan minun taloni’. Mutta sitten vaan puhutaan maaseuturakentamisesta tai 
kylärakentamisesta.” (viranhaltija, keskuskaupunki)

”…meidän pitää pystyä keskittämään ne [haja-asutusalueelle kohdistuvat rakentamis-
paineet] niin, että siellä on palvelut – on ne sitten vesihuoltoverkkoa tai koulupalveluja 
– ja tarjoamaan sitten niitä väljiä tontteja siellä. Pitää ymmärtää, että jotkut haluaa 
asua väljemmin; on sellaisia harrastuksia tai muuten halutaan vaan sitä väljempää, 
että niitä mahdollisuuksia pitää antaa. Mutta se, että niitä tuonne pitkin metsiä 
rakennetaan, niin se ei ole kyllä kestävää.” (viranhaltija, keskuskaupunki)

”…kyllä minun mielestä hajarakentamiselle pitää antaa – tai sanotaan kyläraken-
tamiselle pitää antaa – mahdollisuuksia, että semmoiset täydelliset kiellot ei missään 
nimessä ole se ainoa keino.” (viranhaltija, keskuskaupunki)

Keskuskaupungissa ei ole kuitenkaan aiemmin välttämättä käytetty sellaisia keinoja, 
jotka liitoksen jälkeen ovatkin maaseutumaisilla alueilla tarpeen. Esimerkiksi Jyväs-
kylässä on täytynyt löytää johdonmukainen linja suunnittelutarveratkaisujen suhteen. 
Aiemmin, ennen Jyväskylän maalaiskunnan, Korpilahden ja Jyväskylän yhdistymistä, 
suunnittelutarveratkaisuja jouduttiin tekemään vain harvoin. Myös esimerkiksi Oulussa 
suunnittelutarveratkaisuja on tehty vähän. Suunnitelmallinen maankäytön suunnittelu 
tältä osin tuntuisi olevan siis helpompaa suuremmissa kaupungeissa.

”Mutta siellä [kehyskunnassa] sitten joku yksittäinen suunnittelutarveratkaisu tai 
loma-asunnon muuttaminen omakotitaloksi rannalla on niin iso juttu, että siinä on 
paineita tehdä se myönteinen päätös, vaikka se johtaa yhdyskuntarakenteen hajoa-
miseen.” (seudullinen toimija)

Pienissä kunnissa maankäytön viranhaltijoiden roolia pidetään haastavana. Yhteys 
kuntalaisiin on välitön, mikä on paitsi etu, myös haaste erityisesti seudun asukkaiden 
yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta maankäyttöpoliittisten linjausten vaihdellessa 
valtuustokausittain.
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”…kunnissa on ristipaineita päätöksentekijöidenkin kesken. Virkamiehet voi olla 
joskus lujilla, kun pitävät kiinni niistä linjauksista. Ja sitten kun neljän vuoden 
välein päätöksentekijät vaihtuvat... Niin saattaa siinä olla uuden valtuustokauden 
tai luottamushenkilökauden alussa semmoista haparointia, mikä on ihan ymmärret-
tävää silloin, kun päätöksenteko tapahtuu sillä tavalla kuin se kunnissa tapahtuu.” 
(seudullinen toimija)

Uusiin menettelytapoihin siirtyminen voi taata kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun 
koko seudulla. Samalla se voi kuitenkin olla yllätys myös kuntalaisille: tilanne, jossa 
kuntalaisen lähiympäristön hallintoperiaatteet ovat voineet muuttua jyrkästikin, on 
haaste myös hyvälle hallinnolle. Esimerkkinä sopeutumistarpeesta voidaan pitää tilantei-
ta, joissa aiemmin myönnettyjä, mutta käyttämättä jääneitä suunnittelutarveratkaisuja 
ei enää kuntaliitoksen jälkeen uusita.

Pienen kunnan vahvuutena kevyt byrokratia

Haastatteluissa pohdittiin myös, mitkä ovat suurimmat hyödyt siitä, että kaupunki-
seudulla on useita pieniä kuntia. Esiin nousi pienten kuntien kevyen hallinnollisen 
rakenteen edut, erityisesti kuntalaisen näkökulmasta. Kuntalaislähtöinen, pienen 
mittakaavan mahdollistama ns. yhden luukun toimintakulttuuri voi hyvin toimiessaan 
olla etu myös poliittisen päätöksenteon näkökulmasta. Suurissa kaupungeissa asetelma 
voi olla päinvastainen.

”On siinä nyt varmaan vähän se kääntöpuoli, että kyllähän sitten virkamiehet varmasti 
aikalailla käyttää sitä valtaa. [ . . . ] … pitäisi juuri oikeaan aikaan vaikuttaa, ja 
hyvin alkuvaiheessa, että sitten kun prosessi on tavallaan lähtenyt liikkeelle, niin sitten 
siihen vaikuttaminen on hyvin haasteellista” (luottamushenkilö, keskuskaupunki)

Pienissä kunnissa viranomaisvalmisteluun on luottamushenkilöiden helpompi vaikut-
taa, ja kuntalaisten kynnys ottaa yhteyttä viranhaltijoihin voi olla pienempi. Asetelma 
tuli ilmi myös elinkeinopolitiikan yhteydessä.

”…siellä [ympäröivissä kunnissa] on joku yks henkilö eli kunnanjohtaja tai kaupun-
ginjohtaja, jonka kanssa neuvottelu riittää yrittäjälle tai jollekin toimitusjohtajalle. 
Niissä on niin pieni organisaatio. [ . . . ] …[keskus]kaupunki on niin iso organisaatio, 
että täällä on mahdollisuus mennä viiden eri henkilö puheille, ennen kuin asia…, 
tai pitää mennä viiden eri henkilön puheille, ennen kuin asia ratkeaa. Tämä on se 
ongelma. Että yhdellä on kaupungin maanomistus ja tontit. Ja jollakin on sitten 
tämä elinkeinopolitiikka. Jonkun kanssa pitää keskustella näistä liikenne- ja kaava-
asioista, että onko ne kunnossa. Ja rakennuslupavaihe on ihan omansa.” (viranhaltija, 
keskuskaupunki)

Yhteistyön työkalut

Rakennemallit on monella kaupunkiseudulla nähty yhtenä avaimena seudullisen yh-
teistyön edistämiseen. Syinä tähän ovat olleet mm. ongelmat yhteisten yleiskaavojen 
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laadinnassa ja niihin sitoutumisessa, ja toisaalta hyvinä pidetyt esimerkit rakennemallien 
soveltuvuudesta seudullisen näkemyksen neutraaliin esiintuomiseen. Rakennemalleis-
sa sopivan abstraktiotason ja epämuodollisuuden uskotaan helpottavan seudullisen 
yleisen edun ja yhteisen tahdon löytymistä. Myös ns. MAL-aiesopimuksin pyritään 
osoittamaan yhteistä tahtoa ja sopimaan tietyistä asioista, mm. käytännöllisten liiken-
nejärjestelyjen suhteen.

”Itse asiassa tämä on kyllä nyt lisääntynyt, että nähdään maankäytön suunnittelun 
merkitys kyllä varmasti isompana kuin mitä aiemmin. Isona mahdollisuutena. Sitä 
tukee tietysti vielä tämä, tähän liittyvä – nimenomaan meidän kaupunkiseudulla – että 
ollaan tekemässä sitä aiesopimusta valtion kanssa.” (viranhaltija, keskuskaupunki)

Sekä rakennemalliprosesseja että aiesopimuksia pidettiin tervetulleina seudullisen 
tavoitteenasettelun keinoina, mutta samalla niihin suhtauduttiin epäillen. Rakenne-
mallien ongelmat ovat toisaalta seudullisen maankäytön suunnittelun lakiin perustu-
mattomuudessa: seudullinen sitovuus on parhaimmillaankin vain yhtä vahvaa kuin 
kuntien sitoutuminen seudullisten yhteistyöelimien toimintaan. 

”Mutta jos siihen MAL-sopimukseen kiinnitetään jatkossa enemmän painoarvoa ja 
sitä puolta halutaan kehittää, niin tuleeko siinä eräänlainen rinnakkainen järjestelmä 
tälle kaavahierarkialle… Tällä hetkellähän MAL-sopimusta ei mainita missään laissa. 
Se on ainoastaan hallituksen selonteossa eduskunnalle. Tällä hetkellä kaavajärjestelmä 
menee mennen tullen ja palatessa ohi.” (seudullinen toimija)

Niin aiesopimuksia kuin rakennemallejakin voidaan pitää tarkoituksellisesti sekä 
abstrakteina että kunkin seudun tosiasiallista sisäistä dynamiikkaa huomioimattomina. 
Vaikka erityisesti rakennemalleille annetaan eri seuduilla erilaisia merkityksiä, erityisesti 
erilaisista yhteistyön lähtökohdista johtuen, on rakennemalleilla myös yhdistäviä teki-
jöitä. Niiden avulla ikään kuin pyritään pääsemään poliittisten jännitteiden yläpuolelle, 
minkä toivotaan mahdollistavan yhteistyön pragmaattisissa ja käytännöllisissä asioissa. 
Seudullista tahtotilaa ei siis välttämättä ole sopimuksen taustalla, vaan sitä toivotaan 
syntyvän tehtävän sopimuksen tuloksena. Toisaalta konkreettisuus ja ”reaalipoliittisuus” 
ovat kuitenkin käytännön (yhteis)työn edellytyksiä. Rakennemallien ja aiesopimusten 
ajatus kaupunkiseudusta yhtenäisenä maankäytön suunnittelun kohteena ei tunnista 
haastatteluissa esiin tulleita jännitteitä, voimasuhteiden vaihteluja tai käytännön mo-
nimutkaista ja ”sotkuistakin” poliittista luonnetta.  Tällöin on mahdollista, että aiottu 
vahvuus kääntyy käytännössä itseään vastaan, jos seudulla ei muutoin ole yhteistä tahtoa 
rakennemallissa käsiteltävien asioiden seudulliseen ratkaisemiseen. Rakennemallien 
laatimiseen on eri seuduilla kuitenki lähdetty niin erilaisista lähtökohdista, ettei sen 
tarkka ennustaminen, mikä rakennemallien merkitykseksi lopulta yleisellä tasolla 
muodostuu, ole mielekästä.
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Maankäytön strategisuudesta 

”Me halutaan tänne kaikki, tai niitä ihmisiä, jotka vetävät mukanaan parhaita yri-
tyksiä eli tuota niitä, joita yritykset haluaa duuniin, ja niitä ihmisiä, jotka perustavat 
itse kasvuyrityksiä ja semmoisia, eli tuota me satsataan sen tyyppiseen kaupunkiin, 
jossa nämä ihmiset haluavat asua ja se edellyttää tietysti myöskin maankäytöltä tiettyjä 
näkökulmia.” (viranhaltija, keskuskaupunki)

Muutamissa haastatteluissa eri kaupunkiseuduilla pohdittiin myös yleisen strategisen 
kehittämistyön ja maankäytön suunnittelun yhteyksiä siitä näkökulmasta, millaisin 
keinoin seutujen vetovoimaisuutta voitaisiin parantaa − nimenomaan kaupunkiseutujen 
välisestä asetelmasta käsin ymmärrettynä.  Asukasluvultaan pienimmillä seuduilla oltiin 
usein huolissaan ylipäätään seudun kansallisesta ja kansainvälisestä näkyvyydestä. Eten-
kin niillä seuduilla, jotka taas eivät ole asukasluvultaan pienimpiä, monia haastateltavia 
vaivasi myös ajatus rohkeiden sisällöllisten avausten puutteesta. Kaupunkisuunnitteluun 
kaivattiin kokonaisvaltaista, strategista otetta ”lämpäresuunnittelun” sijaan. 

”Meidän pitää jollain tavalla pystyä tuottamaan sisältöä sinne lämpäreen sisälle, 
semmoista, mikä vetää niitä ihmisiä, että ihmiset, jotka tekevät niitä asumispäätöksiä, 
niin ne haluaa asettua siihen kyseiseen lämpäreeseen tiivistämään sitä yhdyskunta-
rakennetta. Se on minun mielestä niin kuin se haaste, ja sitten tavallaan se, että 
mikä pitää pystyä päättäjille konkretisoimaan, että se työ tulee olemaan se vaikein. 
Eli ruvetaan tuottamaan semmoista rakennettua ympäristöä, sellaisia asemakaavoja, 
jotka ovat houkuttelevampia, kuin ne mitkä vetää ihmisiä tuonne kauemmaksi.” 
(seudullinen toimija)

Joidenkin keskeisten maankäytön suunnittelun viranhaltijoiden haastatteluissa nousi 
esiin myös kaupunkisuunnittelulle annettu rooli kaupungin organisaatiossa.  Vaikka 
maankäytön suunnittelua koettiin kuntien sisällä tehtävän sinällään strategisesti – eli 
niin, että esimerkiksi palvelujen järjestämistä sovitettiin yli hallintosektoreiden rajojen 
– todettiin myös organisaatiorakenteen vaikuttavan pitkäjänteisen kaupunkisuunnit-
telun mahdollisuuksiin. 

”Että miten sitten tällä ajattelulla, miten me tehdään niitä todella kaukaisia ratkaisu-
ja. Ja miten me tehdään ne taloudelliset ratkaisut nyt sillä lailla, että ne otetaan huo-
mioon ne kymmenet, sadat vuodet tästä eteenpäin.” (viranhaltija, keskuskaupunki)

Muutamat haastateltavista kiinnittivät huomion siihen, että onnistuessaan kaupun-
kisuunnittelu luo pitkän tähtäimen ennustettavat puitteet myös elinkeinoelämän toi-
mijoille. Konkreettisilla maankäytön suunnittelun ratkaisuilla voi olla kauaskantoiset 
vaikutukset myös elinkeinoelämään.  

”Eli juuri itse asiassa, rakennusliikkeet eivät olleet tajunneet edes sitä, että asuntojen 
koko ja keskusta-asuntojen, että niille tulisi tällainen kysyntä. [ . . . ] Kaikki elää 
niin ’tässä ja nyt’ -tilanteessa. Se on aika hämmästyttävää vielä.” (viranhaltija, kes-
kuskaupunki)
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”En tiedä, onko se niin kun osa suomalaisuutta, mutta että elinkeinoelämän ke-
hittämisessäkin pitäisi niin kun nähdä se tosiaan, että kaupungit ovat äärettömän 
monimutkaisia, monisyisiä koneita; että siellä on paljon erilaisia toimijoita ja ne 
pienimmät toimijat on monta kertaa niitä tärkeimpiä toimijoita. Koska ne pienet 
ovat niitä, jotka voi kasvaa isoiksi, ja ne täydentää isoja ja palvelee isoja, ja vetää 
puoleensa toisia pieniä. Ja sitten se on aina hirveen hankalaa… [ . . . ]että niin kun 
edetään aina yhdellä ajatuksella tai keihäänkärjellä...” (seudullinen toimija)

Kaavoitustoimen asema kaupungin organisaatiossa heijastelee osaltaan myös laajem-
min maankäytön suunnittelulle annettua roolia osana kaupungin kokonaisvaltaista 
suunnittelua ja strategista kehittämistä. Myös rakennetun ympäristön laadun nähtiin 
vaikuttavan muun muassa mahdollisuuksiin pitää yllä kaupunkiympäristön eheyttä.

”Tehdään myöskin tämmöistä mielenkiintoista kaupunkia. [ . . . ]Miten me tehdään 
asioita, jotka kestää aikaa, ja jotka eivät ole vaan tätä hetkeä varten, vaan joilla 
luodaan tätä kehitystä. [ . . . ] …että se [arkkitehtipoliittinen] keskustelu, mikä 
käydään. Minun mielestä meillä yksinkertaisesti ei ole varaa, tai ei olisi varaa tehdä 
muuta, kuin niitä kestäviä ratkaisuja. Ei vaan puhua niistä kestävistä ratkaisuista 
vaan tehdä niitä kestäviä ratkaisuja.” (viranhaltija, keskuskaupunki)

Maankäytön suunnittelijoille kunnissa annetun roolin strategista merkitystä voi jäsentää 
myös niin sanotun strategisen tavoitetyhjiön käsitteen avulla. Käsite, jota puretaan 
raportin johtopäätösluvussa, tekee näkyväksi strategisen seutu- ja kuntasuunnittelun 
liikkumavaran. Strategisen liikkumavaran hyödyntämismahdollisuuksiin vaikuttavat 
esimerkiksi juuri kaavoitustoimelle annettu rooli kuntien organisaatiossa, ja toisaalta 
hyvin monet muut tekijät, kuten kuntien väliset kilpailuasetelmat.

Poimintoja luvun keskeisistä havainnoista:

Kuntarakenne ja kuntien välinen (jännitteinen) asetelma tuntuisivat määrittävän 
vahvasti seudullisen maankäytön suunnittelun reunaehtoja.

Kuntakeskusten elinvoimaisuus on ensisijaisesti kiinni suunnittelun sisäl-
löllisistä ratkaisuista. Minkäänlainen kuntarakenne ei ole tae elinvoimaisista 
kunta- tai kyläkeskuksista.

Maankäyttöön liittyy maantieteellisesti laajalla kaupunkiseudulla hyvin 
moninaisia intressejä ja tarpeita. Maaseutumaisilla alueilla kaupunkiseutujen 
liepeillä on omat erityiskysymyksensä – kuntarakenteesta riippumatta.

Rakennemallien rooli on eri seuduilla erilainen. Se voi olla strategisen 
suunnittelukeskustelun alusta tai konkreettinen tavoitteenasettelun väline. 
Rakennemallityön onnistumista ei voi mitata samoin kriteerein eri seuduilla.
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3.2 Maankäytön suunnittelu ja kaupan sijainnit:  
 ongelmana passiivinen reaktiivisuus?

Kunnalle ja sen maankäytön suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat haastavia, ja usein 
keskenään ristiriitaisia. Kunta tarvitsee elinkeinoelämää työpaikkojen ja asukkaiden 
saamiseksi ja taloutensa turvaamiseksi. Kunnan tulee myös ohjata kaupan sijoittumista 
niin, että palvelu- ja yhdyskuntarakenne sijoittuvat siten, että ne ovat helposti ja ta-
savertaisesti kuntalaisten ulottuvilla. Kaupan sijoittumisen ei tulisi johtaa esimerkiksi 
alueelliseen eriarvoistumiseen tai yhdyskuntarakenteen hajautumiseen. 

Tulkittaessa haastatteluaineistoa kaupan sijoittumista ja elinkeinoelämää koske-
vien kysymysten osalta, on tulosten suhteen otettava huomioon kaupan sijoittumisen 
ohjaukseen tulleet muutokset (15.4.2011 voimaan tulleet Maankäyttö- ja rakennuslain 
muutokset). Näillä muutoksilla on muunmuassa pyritty selkeyttämään vähittäiskau-
pan suuryksiköiden ohjauksen periaatteita. Ensisijaisen kohteen tulisi olla keskusta 
(ellei kaupan laatu edellytä sen sijoittumista muualle), sen mitoituksen tulisi näkyä 
maakuntakaavassa, palveluverkkoselvitykset tulisi tehdä ja niiden tasoa tulisi valvoa. 
Lisäksi tilaa vaativan (yli 2000 kerrosneliötä) erikoiskaupan sijainti tuli säätelyn piiriin.

Kaupan sijoittumista ohjaavana instrumenttina haastateltavat näkivät pääosin 
maakuntakaavan. Myös kuntien kaavoittajilla nähtiin olevan vastuuta kaupan si-
joittumisen ohjauksessa. Yleiskaavan ohjaavasta vaikutuksesta kaupan sijoittumiseen 
oli vähemmän puhetta. Haastateltavat keskittyivät siihen, että kunnan on tarjottava 
kaupoille sijoittumisvaihtoehtoja.

Haastatteluita tehdessä kävi ilmi kaupan saamisen merkitsevän paljon kunnan 
ja usein koko seudun tulevaisuudelle. Koettiin, että kunnan piti pystyä vastaamaan 
kaupan tarpeisiin nopeasti, tarjoamalla sen haluamaa tonttia sen haluamalta paikalta. 
Kauppa nähtiin joissain tapauksissa luonnonvoiman kaltaisena lainalaisuutena, jonka 
muutoksiin piti sopeutua, ja jonka logiikkaan ei voida vaikuttaa. Reaktiivinen, kaupan 
tarpeita myötäelävä kaavoitus koettiin laadukkaaksi elinkeinoelämämyönteisyydeksi.

” Meillähän ei kaupunginhallitus käy sellaista keskustelua että ’annettaskos tuolle 
kaupparyhmälle lupa vai eikö’. Kaupat saa lupia helposti. Jos meillä on tontteja tarjota, 
ja kauppa itse katsoo, että on kysyntää, ja katsotaan että ollaan tasapuolisia, [niin 
silloin] kaikki hakijat on yleensä saanut lupia.” (luottamushenkilö, keskuskaupunki)

Esimerkiksi Ikean tulo Kuopion seudulle nähtiin sekä keskus- että kehyskunnan seu-
dullisena etuna. Vaasan haastatteluiden perusteella näytti siltä, että suhtautuminen 
kauppaan perustui enemmän kunnalliseen (kilpailulliseen) näkemykseen, vaikka myös 
uusia yhteisiä hankkeita olikin saatu käyntiin. Toisin sanoen, kaupan, useimmiten 
suuryksiköiden, saaminen kuntaan tai seudulle nähtiin elintärkeänä. Toisaalta myös 
jonkinlaista hämmennystä oli havaittavissa kunnan kaavoittajien roolissa.

”He [kaupan toimijat] luottaa siihen, että kauppa itse osaa tarkastella ne, että mistä 
se vetää asukkaat ja onko siinä lähellä vai vähän kauempana, ja mitkä on liikenneyh-
teydet ja mitä investointeja näihin liikenneyhteyksiin voisi tulla, jos tämmöinen on. 
[ . . . ] Siinähän se vaikeus juuri on meillä kaavoittajilla, että löydettäis se riittävä 
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ohjaavuus ja sitten toisaalta se järkevyys, jos aattelee kokonaisuutta. Että mahdollis-
tetaan, mutta tietyllä tavalla saatais se ohjattua järkeviin sijainteihin. Siinä se on se 
hankala kysymys, kun sitten kaupan toimijoillahan myöskin nämä aikajänteet on hyvin 
jännittäviä. Ne päätökset tehdään todella nopeasti ja tuntuu sitten, että ainakin täm-
möinen perinteisempi peltomarkettisijainti, niin se ei ole kovin montaa vuotta, että se 
on maksanut itsensä takaisin. Ja kun me kaavoittajat, niin mehän haluttaisiin katsoa, 
että me katsotaan ainakin 50 vuotta eteenpäin ja mielellään vähän pidemmällekin. 
Että se on se oma haasteensa sitten näissä asioissa.” (viranhaltija, keskuskaupunki)

Kaavoituksen alistuneisuus elinkeinokehittämiselle nähtiin usein huolestuttavana 
pitkällä tähtäimellä. Tästä näkökulmasta kaupan ja kaavoituksen lähtökohdat ovat 
erilaisia: kaupan sijoittuminen määräytyy isolla skaalalla mitattujen asiakasvirtojen 
mukaan, kun taas kaavoitus on perinteisesti nähty pitkäjänteisenä suunnitteluna, jossa 
otetaan kunnan ja seudun yhdyskuntarakenteen kokonaisuus huomioon. 

Saavutettavuus ja asiakasvirrat ovat tärkeitä kaupalle mutta toki kaupalla voi-
daan olettaa olevan kiinnostusta myös yhteistyöhön suhteessa kunnan ja seututason 
toimijoihin. Näin varmistetaan vakaa liiketoiminnan kehittämisen ympäristö. Moni 
asia vaikuttaa kaupan toimijuuden kokonaisuudessa: mm. toteutuneet, toteutumassa 
olevat ja mahdolliset hankkeet; maanomistus ja maanostomahdollisuudet; kunnittainen 
kaavoituksen tilanne sekä olemassa olevat kiinteistöt ja niiden kierrätysmahdollisuudet. 

Voidaan olettaa, että kun kunnat kilpailevat keskenään, markkinavoimien ne-
gatiiviset puolet tulevat esiin. Seuduilla, jotka koostuvat erityisen monista kunnista, 
kilpailu kaupan suuryksiköiden suhteen tuntuisi korostuvan. Paras-hankkeen voi 
tulkita osaltaan vaikuttaneen tähän kilpailuasetelmaan: pienet kunnat voivat pyrkiä 
varmistamaan itsenäisenä selviämisen osittain juuri kaupan suuryksiköiden haalimi-
sella. Lyhytjänteisestä kilpailusta voi kuitenkin olla seurauksia seudun kehitykselle 
ja yhdyskuntarakenteelle nimenomaan pitkällä tähtäimellä, mikä nousi esiin myös 
haastatteluissa. Tällaisen tulkinnan mukaan ongelmat liittyvät nimeomaan kehittä-
misen erilaisiin aikajänteisiin; kaupalla voidaan turvata verotulot nopeasti, mutta sen 
vaikutuksia tulevaisuudelle ei ajatella. Voi olla, että kun kunnat keskittyvät keskinäi-
seen kilpailuun, ei motivaatiota seudulliseen yhteistyöhön saati seudun strategiseen 
kehittämiseen löydy.

Kuntien itsekäs kilpailu hypermarketeista ja erikoiskaupan suuryksiköistä ei luul-
tavasti edistä koko kaupunkiseudun kilpailukykyä, ainakaan pitkällä tähtäimellä. Se, 
että seutu nähtäisiin kokonaisuutena, voisi parhaimmillaan johtaa kaupan sijoittumisen 
ohjauksen tehostumiseen. Myös haastatteluissa nousi esille, että erilaisia kuntarajoista 
riippumattomia liikeklustereita ja erikoistunutta elinkeinotoimintaa pyritään on jo 
jossain määrin pyritty kehittämään. Seutukokonaisuuden huomioiva suunnittelu voisi 
vaikuttaa lisäksi siihen, että myös kauppa sijoittuisi yhdyskuntarakenteen kannalta 
järkevämmin, sitä eheyttäen. 
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Suuryksiköt vs. keskustakehittäminen: kaupan kasvun 
suuntaamisen erityiskysymyksiä

Haastattelutulokset antavat viitteitä myös siitä, että kunnissa koetaan kaupan suur-
yksiköt tehokkaana ja nopeana näyttönä siitä, että talous on kunnossa. Muun muassa 
Jyväskylän Eteläportin peruuntumista aiotussa muodossa surtiin, sillä uskottiin, että 
toteutuessaan se olisi tuonut seudulle paljon lisää uusia työpaikkoja. Haastateltavat 
korostivat kaupan suuryksiköiden positiivista ”eksternaliteettia”, ns. läikkymisetuja, 
jotka hyödyttäisivät koko kaupunkia ja seutua. 

Haastateltavien puheista sai lisäksi sen vaikutelman, että suuryksiköt saisivat ker-
ralla aikaan paljon työpaikkoja ja asiakasvirtaa. Lisäksi Ikean tyyppisen tilaa vaativan 
erikoiskaupan suuryksikön saaminen seudulle merkitsisi myös imagollisesti paljon.

”Kyllähän ne määrittää, että siis valitettavasti, kyllä minä niin kun katon, että sil-
loin, kun me saatiin Ikea-päätös, niin [keskuskaupunki] ’hyppäs’ heti; ihmiset kävi 
onnittelemassa minua pitkin Helsinkiä, että ’kato teille tulee Ikea’, että ’wau’, että siis. 
Niillähän on joku tämmöinen symboliarvonsa ja semmoinen mielikuva-arvo siitä, että 
mitä jossakin on, vaikkei niitä palveluita välttämättä niin hirveesti tarvitse. Mutta 
niillä vaan jostakin syystä on, että katsotaan, että ne on semmoisen toimeliaisuuden 
ja elinvoimaisuuden markkereita myöskin, että tämmösiä on.” (luottamushenkilö, 
keskuskaupunki)

Haastatteluiden perusteella kansainvälisten erikoisliikkeiden nähtiin tuovan kaupun-
keihin ja seuduille kilpailukykyä. Ne voivat toimia myös eräänlaisina brändääjinä, 
tehdä kaupungin vetovoimaisemmaksi myös imagoltaan. Vaikuttaa siltä, että suuren 
erikoisliikkeen saaminen seudulle todistaisi ikään kuin kaupungin ja usein myös koko 
seudun kansallista ja kansainvälistä merkittävyyttä, ja voisi siten herättää kiinnostusta 
muissakin yrityksissä ja asukkaissa. Imagomielessä ei puhuttu niinkään vähittäiskaupan 
suuryksiköistä kuin kansainvälisistä erikoisliikkeistä (kuten Ikea), mutta molempien 
katsottiin lisäävän seudun vetovoimaisuutta.

Nähdäänkö suuryksiköt siis ikään kuin varmempana, nopeampana ja helpommin 
hallinnassa olevana investointina kuin esimerkiksi keskustan liikepaikat? Onko kunnilla 
tarve saada omasta taloudellisesta tilanteestaan nopeampaa ja tehokasta näyttöä, jolla 
ne voivat osoittaa talouden olevan kunnossa? Usein kehyskunnilla vaikuttaisi olevan 
lyhyt aikajänne ”elinkamppailussaan”, jolloin suuryksikkö voidaan nähdä eräänlaisena 
pelastusrenkaana. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että kaupan sijoittumisen ohjaukseen liittyvää asiantun-
temusta on liian vähän. Toisaalta joissain kunnissa ei kenties osattu etsiä oikeanlaisia 
asiantuntijoita. Useammassa haastattelussa kävi ilmi, että kunnat hyödyntävät kaupan 
sijoittumisen ohjaukseen liittyvissä tehtävissä (usein samojen) konsulttien palveluja. 
Kyseessä on usein jopa sama henkilö tai yritys, jota joudutaan käyttämään toistuvasti. 
Tätä, ja ajoittaista puutetta tilaajaosaamisesta voidaan pitää ongelmallisena, sillä viime 
kädessä kuntien tulee vastata maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelusta. Jos 
tilanne on haastatteluissa kuvatun kaltainen, saattaa muutamilla konsulteilla ja heidän 
käyttöönsä päätyneillä työkaluilla olla koko maassa kyseenalaisen suuri vaikutus Suomen 
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yhdyskuntarakenteeseen ja kauppapaikkojen sijainteihin. 
On myös vaikea kuvitella tilannetta, jossa kaupan suuryksiköiden verotuloista 

riippuvaiset kunnat kykenisivät tai haluaisivat jäsentää kaupan kasvun kysymyksiä 
laadullisesti – ei ainoastaan määrällisesti, kassavirtojen tai neliömäärien kasvun nä-
kökulmasta. Kaupan ohjaus ei ole ainoastaan sijainti- tai kokokysymys. Esimerkiksi 
kaupunkiseuduille rantautuvat uudet kaupan konseptit vaikuttavat paikallistalouden 
dynamiikkaan monella tavalla. ”Seudullisen aluetalouden” näkökulmasta ei ole mer-
kityksetöntä, millaisten konseptien ja sisältöjen menestymistä tuetaan enemmän ja 
millaisia vähemmän. 

Esimerkiksi yhdyskuntarakenteesta verrattain irrallaan olevat kaupan suuryksiköt 
ja konseptimyymälät ovat pääsääntöisesti joka seudulla enemmän tai vähemmän sa-
mankaltaisia, eivätkä ne sellaisina ole omiaan palvelemaan kaupunkiseutujen kehittä-
mis- ja erottautumispyrkimyksiä.  Usein tällaisten toimijoiden sijoittumisen logiikka 
ja laadulliset piirteet rakennusarkkitehtuuria myöten perustuvat konsepteihin, joiden 
kehittämisen ensisijainen tarkoitus on luonnollisesti kaupan keskinäisessä kilpailussa 
pärjääminen. Onko maankäytön suunnittelun keinoin mahdollista aktiivisesti kohdistaa 
kaupan (tai oikeammin; ostovoiman) kasvua tiettyihin sijainteihin ja konsepteihin? 
Myös kaupan sijoittumisen ohjaamista voidaan jäsentää suunnittelun liikkumatilan ja 
strategisen tavoitetyhjiön, jota käsitellään johtopäätösluvussa, näkökulmasta. 

Elinkeinokehittäminen ja seudullisuus

Tutkituista seuduista Jyväskylän elinkeinokehittämistä voi kutsua seudulliseksi siinä 
mielessä, että kehittämisyhtiö Jykes Oy:n omistajiin kuuluvat Jyväskylän lisäksi seudun 
keskeisimmät kehyskunnat. Lisäksi on olemassa Jykes Kiinteistöt Oy. Haastatteluista 
syntyi osin poikkeuksellinen kuva, jonka mukaan sekä keskus- että kehyskunta näkivät 
seudun (mm. kehittämisyhtiön muodossa toteutuvan) edun olevan jossain määrin 
myös kuntien etu. Uuraisilla kehittämisyhtiön toiminnasta katsottiin hyödyttävän 
esimerkiksi siten, että sen avulla voidaan pysyä perillä siitä, mitä seudulla tapahtuu. 
Jyväskylän menestymisen nähtiin vaikuttavan koko seudun menestykseen.

Kuopion seudun elinkeinokehittäminen tapahtuu leimallisen kuntavetoisesti. 
Samalla tavalla kuin Siilinjärvi ei näe lisäarvoa kuntaliitoksissa (kunnan talouden ja 
väestön kasvun ollessa oikean suuntaista), ei Kuopiossa kenties koeta saatavan erityistä 
lisäarvoa seudullisesta kehittämisestä; kaupungilla menee suhteellisen hyvin. Kuopion 
ja Siilinjärven esimerkin perusteella voidaan väittää, että yhteistyötä ei siis aina haluta 
tehdä ellei siitä ole omalle kunnalle riittävästi hyötyä.

Vaasassa elinkeinoelämän yhteistyö keskus- ja kehyskunnan välillä tapahtuu 
konkreettisina hankkeina, ja yhteistyöhön ryhdytään vasta kun hankkeet ovat seudul-
lisesti merkittäviä. Vaasan seudun Kehitys Oy VASEK:n omistavat seudun kahdeksan 
kuntaa. Kehittämisyhtiöllä on iso rooli Vaasan seudun elinkeinokehittämisessä, mistä 
huolimatta kuntien voi haastattelujen perusteella väittää ajavan ensisijaisesti omaa 
etuaan. Mustasaaren vinkkelistä VASEK vaikuttaa melko Vaasa-keskeiseltä. Kehys-
kunnan pelko autonomian menettämisestä tässäkin suhteessa on suuri. Näkökulma 
elinkeinokehittämiseen Vaasan, mutta etenkin Kuopion seuduilla näin ollen vaikutti 
melko kuntakeskeiseltä. 
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Oulun seudulla kaupungin liikelaitos BusinessOulu vastaa Oulun kaupungin ja 
tulevan uuden kaupungin elinkeinokehittämisestä. Kehyskunnat tulevat näin ollen 
saamaan mahdollisesti paljon lisäresursseja kehittämistoiminnalleen. Haastatteluajan-
kohtana syksyllä 2011 kehittämistyö vaikutti Oulussa olevan vielä paljolti keskittynyt 
meneillään oleviin kuntaliitoksiin. Muutamat haastateltavat kokivat toisaalta, että 
liitoksen ja tiukentuneen kaupan valtio-ohjauksen myötä on vihdoin päästy eteenpäin 
myös keskustan kehittämisessä. Oulun seudulla vaikutettiin olevan myös suhteellisen 
kriittisiä ”perinteisiä” kaupan suuryksiköitä kohtaan. Seudullinen näkemys elinkei-
nokehittämiseen vaikuttaa olevan kehittymässä ainakin liitospäätöksen tehneiden 
kuntien kesken. 

Turun seudun kehittämiskeskus (TSeK) koostuu seudun yhdestätoista kunnasta ja 
sen toimintaa koordinoi Turku. TSeK ei ole yhtiömuotoinen. Haastatteluiden perus-
teella kehittämiskeskuksen toiminnalla on seudullinen fokus. Se toimii kuntien välillä 
eräänlaisena verkostona, jossa jaetaan informaatiota. Tässä mielessä keskuksen avulla 
pyritään kehittämään koko seutua. Keskuksen rooli seudulla tehdyissä haastatteluissa 
nähtiin siten, että positiivisen kehityksen uskotaan säteilevän keskuskaupungista sen 
ympäristöön. Kehittämiskeskusta kritisoidaan epäkonkreettisuudesta, ilmeisesti eten-
kin joidenkin kehyskuntien toimijoiden puolesta. Joidenkin haastateltavien mielestä 
kaivattaisiin toisaalta uusia ja entistäkin korkealentoisempia avauksia koko seudun 
strategiseen kehittämiseen.

Kuntien välinen ristiinveto saattaa joissain tapauksissa vähentää koko seudun 
kehityspotentiaalia. Profiloituminen kaupan ja elinkeinopolitiikan suhteen voisi olla 
mahdollista, mutta se vaatisi nimenomaan seudullista tahtotilaa. Keskeinen havainto 
on, että eri kunnat suhtautuvat ilmeisesti hyvin eri tavoin siihen, minkä he kokevat 
menestyksekkääksi elinkeinopolitiikaksi. Suurissa keskuskaupungeissa toimitaan useilla 
tasoilla niin, että aktiivisuuteen pyritään sekä konkreettisessa tontti- ja yritystoimin-
noissa että strategisissa uusissa linjauksissa. Kansallisen, jopa globaalin kaupunkiseu-
tujen välisen kilpailun koetaan olevan kaupungeille todellisuutta. Pienissä kunnissa 
erityisesti luottamushenkilöt kokevat ilmeisesti tällaisen toiminnan usein abstraktiksi, 
keskuskaupunkivetoiseksi toiminnaksi, josta ei ole riittävän suoraa hyötyä. 

”…enemmän ne yrittäjät, ketä tänne tulee, niin ne sitten aika paljon ottaa itse suoraan 
kuntaan yhteyttä, että ne eivät kuitenkaan ole tulleet sieltä [seudullisen elinkeino-
organisaation] kautta. [ . . .] Että se [seudullisen elinkeino-organisaation] toiminta 
ei ole semmoista; niitä uusia yrittäjiä ei kuitenkaan hirveästi tuo.” (viranhaltija, 
kehyskunta)

Kehyskuntien konkreettisempi tonttipolitiikan ja yritysten houkuttelun ympärillä 
pyörivä kehittäminen ei toimi aikajänteeltään samalla tasolla strategisen kehittämistoi-
minnan kanssa. Vaikka menestyksekäs elinkeinopolitiikka on niin sanotun uloimman 
kehän pienimmille kunnille ilmeisen vaikeaa, voi se onnistuessaan joissain tapauksissa, 
esimerkiksi kokonaan uudenkaltaisen yrityksen tulon myötä, tuoda lisäarvoa koko 
seudulle. Kuitenkin, suuriin puitteisiin, joissa pienetkin kunnat toimivat, voi vaikuttaa 
vain seudullisesti.
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Poimintoja luvun keskeisistä havainnoista:

Kuntakeskeinen suunnittelu asettaa reunaehtoja myös kaupan toimijoille.
Kaupan ohjaus ei ole ainoastaan sijainti- tai kokokysymys. Esimerkiksi 

kaupunkiseuduille rantautuvat uudet kaupan konseptit vaikuttavat paikallista-
louden dynamiikkaan monella tavalla.

Pienissä kunnissa strateginen elinkeinopoliittinen kehittämistyö koetaan 
usein abstraktiksi toiminnaksi, jonka hyötyjen ei koeta riittävän konkreettisesti 
palautuvan kuntiin.

3.3 Asiantuntijaresurssit suunnittelun reunaehtona

Tässä luvussa perehdytään asiantuntijaresursseihin maankäytön suunnittelussa eri 
seuduilla. Maankäytön suunnittelulle kuntaorganisaatiossa annettava rooli ja asiantun-
tijaresurssien riittävyys eri kunnissa ovat osaltaan sellaisia tekijöitä, jotka määrittävät 
strategisen maankäytön suunnittelun mahdollisuuksia koko kaupunkiseudun mitta-
kaavassa. Asiantuntijaresursseissa ja niiden käytössä kaupunkiseutujen eri kuntien ja 
seutujen välillä onkin eroja. Erot liittyvät toisaalta menossa oleviin kuntaliitoksiin, 
toisaalta taas vakiintuneisiin asiantuntijaresurssien järjestämisen ja käytön eroihin. 

Asiantuntijaresurssien ulottuvuudet

Paikalliset toimintakulttuurit ovat erilaisia, paitsi taloudellisten resurssien osalta, myös 
johtamisen sekä vastuun ja toimivallan jakamisen suhteen – millaisilla tavoilla amma-
tillista tukea annetaan tai vastaavasti hierarkioita ja raja-aitoja korostetaan? 

Paikallisella toimintakulttuurilla on siis hyvinkin merkittävä rooli siinä, miten asi-
antuntijaresurssit saadaan parhaiten hyödynnettyä. Tätä havaintoa tukee myös uudempi 
asiantuntijuustutkimus, jossa korostetaan asiantuntijuuden hajautunutta ja jaettua 
luonnetta (Hakkarainen ym. 2004; Engeström 2008). Asiantuntijuus ei ole pelkästään 
tietoa, vaan se on yhdessä aikaansaatua toimintaa. Asiantuntija ei koskaan toimi tyhji-
össä eikä yksin, vaan asiantuntijan toimintamahdollisuudet ja vaikuttavuus riippuvat 
mm. työorganisaation tasolla käytettävissä olevista resursseista ja yhteistyösuhteiden 
laadusta. Asiantuntijuutta ei olekaan mielekästä nähdä yhden yksittäisen koulutetun 
henkilön tai ammattiryhmän kautta, vaan tarkastella sitä paikallisena yhteistoimintana.

Käsillä olevan tutkimuksen haastatteluanalyysin tuloksia täydentää Suomen Ark-
kitehtiliitto ry. SAFA:n vuonna 2009 kunnissa työskenteleville jäsenilleen teettämä 
arkkitehtien asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia koskeva kysely (Kangasoja 2010).  

Vastauksia kyselyyn saatiin 56 eri kunnasta. Kyselyyn vastanneista 171 arkkitehdis-
tä yli 100 kertoi omassa kunnassaan tapahtuneen kyselyä edeltäneiden viiden vuoden 
aikana merkittäviä organisaatiomuutoksia. Arkkitehtien vaikutusmahdollisuuksia 
koskevissa kysymyksissä kävi ilmi, että hieman yli puolet kaikista vastaajista arvioi 
työhön käytettävissä olevien resurssien olevan riittämättömät. Kunta-arkkitehtien 
vastauksista piirtyi kuitenkin hyvin moninainen kuva paikallishallintouudistuksen 
myllerryksessä elävästä Suomesta: muutokset kunnissa ovat rajuja, mutta siitä huoli-
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matta osassa kunnista työn tekemisen edellytykset ja ammatillinen tuki koettiin hyviksi 
ja muutamissa tapauksissa jopa erinomaisiksi. Johtamisen merkitys tuli selkeästi esiin. 
Erityisesti kunnan ylimmän johdon ymmärtämys maankäytön suunnittelun kysymyk-
sistä koettiin ratkaisevaksi. Osassa kunnista vastaavasti muutoksen hallinta oli heikkoa, 
ja asiantuntijatyön laadukkaan tekemisen edellytykset olivat uhattuina. 

Alan sukupolvenvaihdos ja sen yhteydessä osin täyttämättä jäävät virat sekä 
samanaikainen kuntaliitosten yhteydessä tapahtuva suunnittelualueiden merkittävä 
kasvu ovat esimerkkejä asiantuntijatyön reunaehdoista. Huoli liian niukoilla resursseilla 
toteutettujen suunnitteluprosessien kautta syntyvästä rakennetun ympäristön heikosta 
laadusta nousi selkeästi esiin. Suunnitteluosaamisen ulkoistaminen konsulteille ei 
sinänsä poista ongelmaa, sillä konsulttikaavoituksen todettiin vaativan asiantuntevaa 
tilaajaa ja paljon resursseja (perustiedot, asiakirjat, hankintamenettely, vaihtuvien 
konsulttien perehdyttäminen ja ohjaaminen). Viranhaltija ei voi kuitenkaan lopulta 
ulkoistaa virkavelvollisuutenaan olevaa kaavoitukseen liittyvää harkintaa, laadunarvi-
ointia tai lain edellyttämien kriteerien täyttymisen valvomista. 

Kyselyn valossa asiantuntijaresurssien keskeiset ulottuvuudet ovat:

1)  horisontaalinen ulottuvuus (yhteistyö ja ammatillinen tuki yli kunta- ja 
ammattikuntarajojen), 

2)  ajallinen ulottuvuus (paikallisen asiantuntijatyön historia, ajan myötä syn-
tyneet suhteet eri tahoille, paikallisen kontekstin ymmärtäminen) ja 

3)  vertikaalinen ulottuvuus (johtamistyön laatu, esimiesten ymmärrys ja pri-
oriteetit maankäytön suunnitteluun liittyen, suhteet kaupungin ylimpään 
luottamushenkilö- ja viranhaltijajohtoon).

Asiantuntemuksen käyttö ja asiantuntijatyön paikalliset erot 

Kehyskunnan virkamiesten silmissä keskuskaupunkien suunnitteluresurssit näyttävät 
haastattelujen perusteella monesti runsailta, ja kehyskunnat toimivat usein konsultti-
palvelujen varassa. Tämä kaksijakoisuus ei ole kuitenkaan jyrkkä. Konsulttityöt vaativat 
joka tapauksessa kunnan omien viranhaltijoiden valmistelupanosta ja työn etenemisen 
valvontaa – siltä ainoaltakin viranhaltijalta, esimerkiksi rakennustarkastajalta. Myös 
keskuskaupungit tarvitsevat ja käyttävät jatkuvasti konsulttipalveluja. 

Haastatteluissa maankäytön asiantuntijaresurssien katsottiin yleisesti ottaen 
vahvistavan kuntien ja seutujen kilpailukykyä suhteessa muihin alueisiin ja kuntiin. 
Kuntaliitokset luovat myös uusia maankäytön suunnittelutarpeita, tuovat suunnitte-
lijakunnalle uusia työn kohteita ja korostavat uudenlaisen asiantuntemuksen kehittä-
misen tarpeita. Hallinnolliset ja yhdyskuntarakenteen erot eivät määrittele yhtä selvästi 
kuin aiemmin sitä, millaista maankäytön ohjausta kunnissa tarvitaan. Maaseudun ja 
kaupungin raja hämärtyy tässä entisestään. 

Pulaa ammatti-ihmisistä

Tässä tutkimuksessa läpikäydyssä haastatteluaineistossa ei näy merkkejä suunnittelualan 
koulutetun työvoiman liikatarjonnasta. Kuntien maine vaikuttaa työpaikan vaihdoksiin; 
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hyvät työolot vetävät puoleensa uusia ihmisiä. Vaikuttaa siltä, että monet Itä-Suomen 
kunnissa työskentelevät ammattilaiset hakeutuvat mielellään ajan myötä lännemmäs 
ja että itsenäisinä pysyttelevät kehyskunnat hyödyntävät nytkin keskuskaupunkiensa 
suunnittelijaresursseja. 

Muutamilla seuduilla huomattiin, että maankäytön suunnittelusta puuttuu 
tiettyjen alojen asiantuntemusta, esim. maakuntaliitosta kaupan ohjaukseen liittyvää 
osaamista. Vaikka usein pienemmistä naapurikunnista puuttuu asiantuntijaresursseja 
varsinkin toteutuspuolelta, jotkin kehyskunnat ovat toki poikkeuksia. Maankäytön 
suunnittelussa työskentelee osaavaa väkeä.

”[osaavaa väkeä riittää] myöskin ihan [prosessin] rakennusasteelle asti saamiseksi. [...] 
Että me ollaan siinä laadukkaita ja hyviä. Sitten siinä tekniikan järjestämisessä, ja 
sen yhteensovittamisessa yhtä linjakkaasti loppuun asti, niin siinä meillä on puutetta.”  
(viranhaltija, kehyskunta) 

Esimerkiksi Liedossa kunta on panostanut maankäytön suunnitteluun oikeusvaikut-
teisen yleiskaavan muodossa. Haastatteluissa painotettiin toistuvasti, että kunnassa 
pyritään tietoisesti vahvistamaan kuntakeskusta ja viittä kyläkeskusta. Hajarakentamisen 
hallintaan ilmeisesti pyritään, ja ainakin haastateltavien mielestä uusi rakentaminen 
suuntautuu melko hyvin kaavoitetuille alueille. Toisaalta myös Liedon haastatteluissa 
tuli ilmi, että kunnan säästötarpeiden kohdistaminen tekniselle sektorille saatetaan 
kokea muita hallinnonaloja helpommaksi.

Kun ei ehditä kaavoittaa

Kaikilla tutkituilla kaupunkiseuduilla on jonkin verran tai runsaasti pientalorakenta-
misen paineita, eivätkä viranhaltijat ilmeisesti aina ennätä kaavoittaa siellä niin ripeään 
tahtiin kuin olisi tarvetta. Osa kasvupaineista suodattuu kaava-alueen ulkopuolelle. 
Ongelma näkyy etenkin suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten määrissä. 

”…ongelmahan on se, että kun ne kaavoittajat ei ehdi kaavoittaa. Kun ne vaan kä-
sittelevät niitä lupia. Ja sitten tietenkin tämä on se [viranhaltijan ja luottamusmiesten 
välejä koskeva] ongelma … Että kun asiantuntijanäkökulmalla niitä valmistellaan 
niitä päätöksiä, niin tietenkin kaikkihan me noudatamme samaa Maankäyttö- ja 
rakennuslakia, ja tietysti se harkinta ja kaikki kohdat käydään läpi… [ . . . ]…mutta 
kyllä minä ymmärrän sen, että se on kaavoittajalle aika turhauttavaa, jos sitten siellä 
päättävässä elimessä kaikki ne kommentit käännetään päälaelleen ja lupa myönne-
tään. Periaatteessa esimerkiksi nämä maapoliittiset linjaukset ja muut on, miten ne 
on kirjoitettu, niin ne ovat aika samantyyppisiä noissa kunnissa. Mutta käytäntö on 
täysin erilainen verrattuna [keskuskaupunkiin]. Meillähän [keskuskaupungissa] on 
ollut aika tiukka linja noissa. Hyvin harvoin niitä [lupia] myönnetään ylipäänsä.”  
(viranhaltija, keskuskaupunki)

Useilla seuduilla viranhaltijat kokivat, ettei heillä ole mahdollisuuksia ohjata kehitystä 
tai tehdä uusia avauksia. Esimerkiksi maisema-arkkitehtuuri- ja palveluverkko-osaamista 
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kaivataan. Seutuyhteistyössä on viranhaltijoilla vaihtelevasti erityisiä asiantuntijarooleja, 
jotka palvelevat seudun kuntien tuen tarpeita. Oulun seudulla maankäytön suunnit-
telussa toimivien viranhaltijoiden toimenkuvaan vaikuttaa myös tuleva kuntaliitos. 
Käytännössä se näkyy esimerkiksi osallistumisena niin sanotun seuturakennetiimin 
toimintaan. Seuturakennetiimin yhteishenki on ilmeisesti hyvä ja asiantuntijuutta 
arvostava. Usein eri seuduilla eri kuntien viranhaltijajohdon ja poliittisen johdon 
ohjauksessa tilanne ei ole välttämättä yhtä hyvä. 

”…tietenkin monestikin on juuri näin, että tätä keskuskaupunkia kohtaan se epäluulo 
on suurta ja nähdään, että sieltä liikaa yritetään määräillä ja vedetään isomman 
oikeudella pelkästään sinne omaan suuntaan.”  (viranhaltija, keskuskaupunki)

Resurssien yhteistä jakoa

Kunnat ovat voineet tehdä viranhaltijoiden välisestä, ammatillisesta neuvonta-avusta 
myös suoranaisia sopimuksia. Myös kuntien yhteistyöelimet koetaan ammatillisen 
lisäopin saamiselle tärkeinä foorumeina. 

Jyväskylän kaavoittajat ovat kutsuneet naapurikuntien kaavoittajia tutustumis-
käynneille. Kaupungin kyläkaavoituksesta vastaavalla on ollut myös jonkinlainen 
valtakunnallinen rooli kyläkaavoituksen asiantuntijana. Jyväskylän kaupungin ja 
Muuramen kanssa on ollut lisäksi keskustelua siitä, miten kyläkaavoituksen resursseista 
voitaisiin huolehtia yhdessä.

Asiantuntemuksen resursseja – uutta oppia – jaetaan myös säännöllisissä tapaa-
misissa, joita järjestetään joidenkin maakuntaliittojen ja kuntien sekä ympäristömi-
nisteriön ja ELY-keskusten kesken. 

Usein kehyskuntien kaavoitus ja maapoliittinen työ on suurilta osin yksityisen 
konsulttiasiantuntemuksen varassa. Yleiskaavoja ja asemakaavoja tehdään esimerkiksi 
kunnan kaavoituspäällikön ohjauksessa. Vastaavat toimet hoituvat keskuskaupungeissa 
ensi sijassa kunnan palkkalistoilla olevan ammattiväen voimin – arkkitehtien, maan-
mittausinsinöörien, rakennusinsinöörien, rakennusmestarien ja kaavoitusteknikoiden 
avulla. 

Konsultteja käytetään usein juuri vakinaisen virkaväen puuttumisen tähden, mutta 
joskus myös osaavista konsulteista ja tilaajaosaamisesta voi olla pulaa. Konsulttiapua 
hankitaan tilannekohtaisesti, joustavuuden hyväksi maankäytön suunnittelussa. Kon-
sultteja käytetään erityisesti ruuhkahuippujen aikana esimerkiksi erityisselvitysten, 
kuntien yhteisten selvitysten sekä rakennemallin laadinnassa.

Aluearkkitehdin toimet auttavat haastattelujen mukaan vastaavalla tavalla kuntia 
sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja maankäytön ohjaustarpeisiin. Kuntien yhteiset 
aluearkkitehdit hoitavat yhteisiä maankäytön suunnittelutehtäviä mm. Uuraisilla, 
Multialla ja Keuruulla. 

Resurssit ja kuntarakenneuudistus

Kuntaliitokset voivat parhaimmillaan auttaa käyttämään paikallisia ja seudullisia re-
sursseja entistä järkevämmin. Tavoite resurssien tehostetusta käytöstä sopii yhteen myös 
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kuntarakenneuudistuksen perustelujen kanssa. Myös viranhaltijoiden ikääntyminen ja 
eläkkeelle siirtyminen aiheuttaa työnjaon järkeistämispaineita. Toisaalta kuntaliitoksiin 
sopeudutaan muuttuneiden tarpeiden oloissa – maantieteelliseltä alaltaan laajentuneissa 
ja kasvanutta väestöpohjaa palvelevissa kuntaorganisaatioissa; uusin organisaatiomuo-
doin ja tehtävänjaoin. 

Kuntaliitosten valmistelu ennen varsinaisia yhdistymispäätöksiä luo virkamiehille 
moninaisia, ennen kokemattomia vaatimuksia ja työpaineita. Liitokset tuovat esiin 
uudenlaisia suunnittelun ja työnjaon tarpeita; esimerkiksi maaseutumaisten alueiden 
erityiskysymykset tulevat keskuskaupungin viranhaltijoille usein kokonaan uutena 
asiana ratkottavaksi. Tähän työhön lisävoimavaroja on tarjolla vaihtelevasti. Toisaalta 
lakkautettavien kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden paikallistuntemus 
on tarjolla uuden kunnan käyttöön. 

Esimerkiksi Korpilahden liittyminen osaksi uutta Jyväskylää loi maankäytön 
suunnitteluun kokonaan uudenlaisia asiantuntemuksen tarpeita. Kuntaliitokset ovat 
ajankohtaisia myös Oulun seudulla. Haukiputaalla on tehty moninaisia selvityksiä 
Ouluun liittymisen varalta, mikä on jo jonkin aikaa vaikuttanut keskeisten viranhal-
tijoiden ja myös luottamushenkilöiden toimenkuvaan.

Poimintoja luvun keskeisistä havainnoista:

Kuntaliitokset tuovat esiin uudenlaisia suunnittelun ja työnjaon tarpeita; esi-
merkiksi maaseutumaisten alueiden erityiskysymykset tulevat keskuskaupungin 
viranhaltijoille usein kokonaan uutena asiana ratkottavaksi.

Suurissa kaupungeissa myös maankäytön suunnitteluresurssit ovat pieniä 
kuntia runsaammat. Usein kehyskuntien kaavoitus ja maapoliittinen työ on 
suurilta osin yksityisen konsulttiasiantuntemuksen varassa.

3.4 Idea yleisestä edusta on voimissaan mutta muuttuu

Yleinen etu oli yksi haastatteluissa käsitellyistä teemoista. Erilaisten yleinen etu -käsit-
teen jäsentämistapojen käsittely tarjoaa kiinnostavan näkökulman myös haastattelu-
aineistoon. Millaisia merkityksiä käsittelle annetaan Paras-uudistuksen kontekstissa, 
johon liittyen on havaittavissa erilaisia yleisiä julkisen hallinnon tehokkuuteen ja toi-
mintatapoihin liittyviä tavoitteita? Entä mieltävätkö haastatellut yleisen edun käsitteen 
käytön mielekkääksi nimenomaan kunnan vai seudun kontekstissa? Ensiksi kuitenkin 
yleisen edun käsitettä, jolla on yhdyskuntasuunnittelussa pitkä historia, jäsennetään 
teoreettisesti.

Nykyisin yleisen edun käsitteestä puhutaan harvoin. Se on usein yhdistetty mo-
dernismiin, hyvinvointivaltiollisuuteen ja tieteelliseen maailmankuvaan, jotka kaikki 
ovat tulleet enemmän tai vähemmän vanhentuneiksi nykyisessä ajan kuvassa, joka 
painottaa globaalia kilpailukykyä, yrittäjähenkisyyttä, kulttuurista ja sosiaalista eri-
laistumista sekä postmodernia epäuskoa Suuriin kertomuksiin. Yleisen edun käsitettä 
on kuitenkin vaikea hylätä hylkäämättä ylipäätään ajatusta julkisen tahon suunnitte-
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lusta. Kuten Heather Campbell ja Robert Marshall toteavat, ”moderni suunnittelu 
kehittyi valtiolliseksi toiminnaksi juuri siksi, että tunnustettiin sellaisten tärkeiden 
hyödykkeiden olemassaolo, joiden nauttiminen on selvästi jokaisen intressinä mutta 
joiden tuottamiseen kenelläkään ei ole intressiä” (Campbell & Marshall 2002a, 182).5 
Julkisen suunnittelun oikeutus nojaa käsitykseen siitä, että sellaisia ”hyödykkeitä, jotka 
ovat jokaisen intressinä”, on olemassa ja että modernissa yhteiskunnassa ei ole olemassa 
mitään muuta elintä, joka turvaisi niiden olemassaolon. 

E.R. Alexander identifioi yleiselle edulle kolme tehtävää. Ensinnäkin se legitimoi 
suunnittelun julkisen sektorin toimintana, toiseksi se tarjoaa normin suunnittelun 
harjoittamiselle ja kolmanneksi se toimii kriteerinä suunnittelun ja sen tuotosten 
arvioimiselle (Alexander 2002, 227). Käsite säilyttää sinnikkäästi tarpeellisuutensa 
suunnittelun ristiriitatilanteissa, joissa näistä tehtävistä on yhä huolehdittava jollain 
tavalla kritiikistä huolimatta. Kuten Richard E. Flathman asian ilmaisee, ”me olemme 
vapaita hylkäämään käsitteen, mutta jos teemme niin, meidän on vain painiskeltava 
näiden ongelmien kanssa jonkin toisen otsakkeen alla.” (siteeraus Campbell & Marshall 
2002a, 164, ja Moroni 2004, 165).6 Päätelmänään Campbell ja Marshall toteavat, että 
vaikkakin idea yleisestä edusta on monien aikamme suunnitteluteoreetikoiden halve-
ksima, se siitä huolimatta pysyttelee suunnittelun luonnetta ja tarkoitusta koskevan 
väittelyn keskiössä” (Campbell & Marshall 2002a, 81). 

Näyttääkin siis siltä, että huolimatta epämuodikkaasta kaiustaan yleisen edun 
käsite ei ole menettänyt relevanttiuttaan. Mutta onko termin sisältö muuttunut ajas-
sa? Modernin hyvinvointivaltion konteksti on osittain korvautunut, osittain saanut 
rinnalleen uudempia hallintokäytäntöjä, jotka heijastavat uusliberalistisia ja kansa-
laisyhteiskunnallisia painotuksia. Onko yleisen edun määritelmä muuttunut uusien 
hallintokäytäntöjen myötä? Voimmeko tunnistaa erilaisia yleisen edun diskursseja, 
jotka kytkeytyvät erilaisiin hallintokonteksteihin?

Tässä kohdin kiinnostavaa on tarkastella haastateltujen yleisen edun määritelmiä 
suhteessa Paras-uudistuksen konteksiin. Paras-uudistuksessa korostuu kunnan rooli 
palveluiden tuottajana, ja sillä pyritään ensi sijassa edistämään kuntapalvelujen järjes-
tämisen tehokkuutta kuntayhteistyön ja -liitosten mittakaavaetuja tavoittelemalla. Uu-
distusta on ohjannut huoli kuntatalouden kestävyydestä palvelutuotannon velvoitteiden 
alla. Vähemmälle huomiolle on jäänyt kuntademokratia ja palvelutuotannon uusien 
järjestelyjen, sekä yhteistoimintamuotojen suhde demokraattiseen päätöksentekoon.

Tarkastelemme kohdekuntiemme viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sekä 
seututason toimijoiden käsityksiä yleisestä edusta jäsentäen niitä Irene Roivaisen (2002 
ks. myös Bäcklund 2007) kuntatyypittelyn avulla: viranhaltijakunta, palvelukunta ja 
kansalaiskunta. Nämä Roivainen näkee kuntapalvelujärjestelmän kolmena kehitysas-
teena. Mitä kuntatyyppiä haastateltujen käsitykset edustavat? Korostuuko Paras-uudis-
tuksen viitekehyksessä tulkinta kunnasta palvelukuntana? Jääkö kansalaiskunta-tulkinta 
hallinnollisen reformin myllerryksessä marginaaliin siinä tavassa, jolla yleinen 

5 ”Modernist planning emerged as a state activity precisely because of recognition that there are im-
portant goods which are manifestly in everyone’s interest to have but in no one’s interest to provide.”

6 “We are free to abandon the concept but if we do so we simply have to wrestle with the problems 
under some other heading.”
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etu määritellään? Kuntatyypittely tulee kuitenkin ymmärtää analyysia palvelevena 
yksinkertaistuksena. “Tosimaailmassa”, eri kunnissa, kunkin tyypin tunnusmerkkejä 
on havaittavissa toisiinsa limittyneinä.

Esitämme seuraavassa haastattelutulosten analysointia varten luomamme analyyt-
tisen kehyksen jäsentääksemme yleisen edun määritelmät suhteessa mainittuihin kol-
meen kuntamalliin. Tähän kehykseen liitämme myös yleisen edun luonnetta ja fokusta 
ilmentävät ulottuvuudet: subjektiivinen/objektiivinen ja menettely/tuotos. 

Yleinen etu kuntatyyppien kontekstissa 

Roivaisen (2002) tyypittelyä mukaillen modernissa hyvinvointivaltiollisessa viran-
haltijakunnassa hallintokulttuuri on byrokraattinen. Ratkaisumallit on määrätty 
hallinnossa, kun ”tieteellinen metodi” (etenkin kustannus-hyötyanalyysi) määrittää 
kehykset päätöksenteolle. Kunnan hallintoviranomaisen muodollinen auktoriteetti 
perustuu hänen asemaansa julkisen viran haltijana ja hänen virkatehtävänsä ovat nor-
mien ja sääntöjen ohjeistamia. Kuntalaisilla on varsin passiivinen rooli: he ovat lähinnä 
hallinnon alamaisia ja suunnittelun objekteja, joiden omat kannanotot näyttäytyvät 
”subjektiivisina mielipiteinä”, potentiaalisina häiriön lähteinä ”objektiiviselle” yleisen 
edun määrittelylle. Kunnan poliitikot muodostavat linkin kuntalaisten ja hallinnon 
välillä: kuntalaiset äänestävät edustajia, jotka edustavat heidän intressejään kunnan 
poliittisessa päätöksenteossa. 

Palvelukunta ilmentää huomattavaa muutosta ajattelussa. Byrokraattinen hallinto-
malli on osin korvattu yksityiseltä sektorilta ammennetuilla toimintaperiaatteilla (esim. 
markkinalogiikka, kilpailuttaminen, ulkoistaminen, tilaaja-tuottajamalli, julkis-yk-
sityiset kumppanuudet ja julkisomisteiset yhtiöt). Kunnasta on tullut ”kunnallisen 
liiketoiminnan pyörittämisen” keskittymä. Tässä tehtävässä korostetaan viranhaltijoiden 
ammattimaisuutta ja luottamushenkilöiden johtajuutta. ”Kuntakonsernissa” kun-
nanvaltuusto on saanut roolin ”hallintoneuvostona”, joka tekee strategiset päätökset, 
joiden operatiivisesta toimeenpanosta sitten vastaavat viranhaltijat (Möttönen 1997). 
Kuntalaiset nähdään kunnallisten palvelujen ”asiakkaina”. Heidän mieltymyksiään 
kartoitetaan asiakaskyselyjen avulla ja heidän ”markkinakäyttäytymisensä” perustee-
lla. Vaikuttavuuspainotteinen ajattelutapa on omaksuttu yksityiseltä sektorilta. Tämä 
suuntaa myös sitä, miten julkiset (so. poliittiset) päätökset perustellaan: päätösten 
vaikuttavuus ja tehokkuus ovat legitimiteetin lähteitä. Yleisen edun luonne on ”subje-
ktiivinen”: se ilmenee markkinamekanismin kautta asiakaskysynnän summautumisina. 
Tavoitteeksi muodostuu siis sen tarjoaminen, mille kohdistuu (summautuu) eniten 
kysyntää. ”Kuluttajavalinnat” tehdään subjektiivisesti, mutta ne kumuloituvat kollek-
tiivisiksi markkinavaikutuksiksi. 

Kansalaiskunta elvyttää aktiivisen kansalaisuuden idean. Kansalaiskunnassa kansa-
laiset, viranhaltijat, poliitikot ja yksityisen sektorin toimijat päättävät asioista yhdessä 
julkisen keskustelun kautta. Tässä mallissa viranhaltijasta on tullut verkottaja, vuoro-
vaikutuksen mahdollistaja ja fasilitaattori. Yleinen etu määritellään yhteisesti julkisessa 
sfäärissä. Se on subjektien välille muodostuva näkemys ja sellaisena se voi olla pätevä 
vain tiettynä aikana tietyssä paikassa. Osallistuminen, läpinäkyvyys, vastuullisuus ja 
hyvä hallinto ovat arvoja, joita edistetään tässä mallissa ja joita korostetaan kommuni-
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katiivisen suunnittelun teoriassa. Osallistumisen sisällöllinen vaikutus on ollut näissä 
teorioissa enimmäkseen laiminlyöty lukuun ottamatta tiettyjä ansiokkaita avauksia 
(ks. esim. Fainstein 2006; Gutman & Thompson 1996; 2004). 

Sekä palvelukunnan että kansalaiskunnan malli voidaan nähdä kriittisinä reaktioina 
viranhaltijakunnan mallille. Siinä missä palvelukuntamalli pyrkii korjaamaan viran-
haltijakuntamallin hallinnollisen suorituskyvyn vajavaisuuksia, kansalaiskuntamalli 
kohdistaa huomionsa poliittisen järjestelmän osallistavuuden vajavaisuuksiin.

Seuraavaksi esittelemme analyyttisen kehyksen, jossa yllä esitellyt kolme kunnan 
idealisoitua toimintamallia yhdistetään yleisen edun käsitteen subjekti/objekti- sekä 
menettely/tuotos- ulottuvuuksiin. Tämän yhdistelmän avulla pyrimme kehittämään 
uuden analyyttisen kehyksen empiiriselle tutkimuksellemme, jossa tarkoituksemme 
on tunnistaa yleisen edun käsitteen erilaisia määritelmiä ja käyttötapoja kohdekun-
nissamme.

Jäsennys käsitteen luonteen perusteella: objektiivinen ja 
subjektiivinen yleinen etu

Campbell ja Marshall (2002a) jakavat yleisen edun luonteen käsitykset niihin, jotka 
perustuvat subjektiiviseen näkemykseen ja niihin, jotka perustuvat objektiiviseen nä-
kemykseen. Tämä subjektiivinen/objektiivinen-erottelu riippuu siitä, lähestytäänkö 
intressin käsitettä yleisenä huolenaiheena vai yksilöiden preferensseihin liitettävänä int-
ressinä. Yksi kuuluisimpia tämän erottelun tekijöitä on Jean-Jacques Rousseau. Hänelle 
yleistahto  (volonté générale) on jotain enemmän, jotain ylitse kaikkien tahdon (volonté 
de tous), joka puolestaan on yksilöiden preferenssien summa (Rousseau 2003/1762). 
Yleistahto on todellinen yleinen tahto, joka voidaan mieltää objektiiviseksi yleisen edun 
käsitteeksi. Toisin sanoen (objektiivinen) yleinen etu on siis enemmän kuin yksilöllisten 
preferenssien summa. Myös Edmund Burke on korostanut yleisen edun mieltämistä 
laajana ja objektiivisena, parlamentin jäsenten omista näkemyksistä erillisenä enti-
teettinä. Burke painotti yhtenäisen yleisen edun käsitteen johdonmukaisen käytön 
merkitystä järjen ja rationaalisen harkinnan takaajana parlamentin päätöksenteossa 
(Campbell & Marshall 2002a; 166). Tämän tyyppinen objektiivinen näkemys yleisen 
edun käsitteestä vallitsee Roivaisen jaottelun mukaisessa viranhaltijakunnan mallissa.

Subjektiivinen yleisen edun käsitys ilmaantui keskusteluun amerikkalaisen 
liberalismin yhteydessä, jossa vallitsevaksi tuli madisonilainen näkemys intresseistä 
moninaisina ja aina subjekteihin liittyneinä. Moninaisuudessaan intressit voivat tasa-
painottaa toisiaan ja estää haitallisten intressien vahvistumista. Tämän subjektiivisten 
ja osittaisten intressien tasapainottamisen myötä muodostuisi yleinen etu liberaalissa 
monipuoluejärjestelmässä. (Campbell & Marshall, 2002a, 166–67.) Kun poliittisesta 
liberalismista suunnataan katse markkinaliberalismiin, nähdään yleinen etu subjektii-
visena asiakkaan intressinä, jolloin vapaiden markkinoiden ”näkymätön käsi” muuntaa 
asiakkaan preferenssit yhteiskunnan ”yhteiseksi hyväksi” (emt., 172). Subjektiivinen 
käsitys yleisestä edusta on ominainen palvelukunnan mallille. Niin sanotusta objek-
tiivisesta yleisen edun käsityksestä poiketen taustalla ei ole ajatusta, jonka mukaan 
yleinen etu olisi enemmän, kuin osiensa summa.

Kansalaiskunnan mallissa yleisen edun käsitys on intersubjektiivinen eli subjektien 
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välinen. Käsitys muodostetaan yhdessä, eli se ei ole sama asia kuin palvelukunnan 
ennalta lukkoon lyötyjen yksittäiskäsitysten summa. Periaatteen tiimoilta viitataan 
usein Jürgen Habermasin lähestymistapaan, jonka mukaan jonkin normin tai säännön 
painoarvo on arvioitavissa prosessia painottaen vain ja ainoastaan todellisen julkisen 
keskustelun (diskurssin) avulla (Habermas 1996, 107). Käsitykseen kulloisestakin 
yleisestä päädyttäisiin siten keskustelun tuloksena; näin ollen keskustelun lopputulos 
pätee vain ja ainoastaan kyseenomaisessa yhteisössä. 

Jäsennys käsitteen fokuksen perusteella: yleisen edun 
menettely- ja tuotospainotukset

Analyysimme toinen ulottuvuus koskee annetun yleisen edun määritelmän fokusta. 
Klassinen erottelu päätöksenteon menettelyn ja tuotoksen välillä on sekin peräisin 
demokratiateoriasta (Christiano 2004, 266) ja sitä ovat soveltaneet suunnittelun 
kontekstissa esimerkiksi Alexander (2002), Campbell & Marshall (2002a), Moroni 
(2004) ja Sager (2012). 

Jotta päätös olisi oikeutettu, sen tulee lopulta johtaa oikeudenmukaiseen lopputulokseen.
Tarkastellessamme tuotosta käsittelemme sitä, ovatko päätösten seuraukset perusteltuja, 
riittäviä, yksilöiden oikeudet turvaavia jne. Maankäytön suunnittelun kontekstissa 
tuotoksen arviointi keskittyy suunnitellun ympäristön julkisesti oikeutettaviin ”yh-
teisen hyvän” ominaisuuksiin (esimerkiksi yleinen pääsy virkistysalueille, palvelujen 
saavutettavuus ja hyvin toimiva julkinen liikennejärjestelmä).

Jotta päätös olisi oikeutettu, menettelyn tulee täyttää tietyt normit. 
Menettelyn tarkastelussa keskitytään päätöksenteon menettelyn laatuun ja luonteeseen.  
Päätöksen perustuminen asiantuntijatietoon voi tietyissä tilanteissa olla päätöksen 
oikeutuksen lähde, mutta myös prosessin vuorovaikutteisuus voi olla julkisen oikeu-
tuksen kulmakivi. 

Viranhaltijakunnan mallissa yleiselle edulle annetut määritelmät keskittyvät sekä 
päätöksenteon menettelyyn että sen tuotokseen. Viranhaltijan asiantuntemus koskee 
suunnittelun tuotosta: kaupunkirakennetta ja sitä koskevia tietoaineistoja, jotka taas 
on johdettu erilaisten määrällisten ja tilastollisten analyysien avulla. Toisaalta suunni-
ttelijan turvautuminen omaan puolueettomaan asiantuntemukseensa oikeuttaa hänen 
suunnitteluratkaisujaan menettelyllisessä mielessä. Suunnittelija mielletään neutraaliksi 
toimijaksi, joka valmistelee päätöksensä tosiasioihin pohjaten.  Tämä neutraliteetti 
perustuu hänen ammatilliseen perehtyneisyytensä, mutta myös hänen virka-asemaansa. 
Menettelyllisen yleisen edun voidaan nähdä toteutuvan myös viranhaltijan virkavas-
tuuseen sisältyvässä kuuliaisuudessa omaa julkista virka-asemaansa koskevia sääntöjä 
kohtaan, ja toisaalta tasapuolisuutta ja hyvää hallintoa koskevia normeja kohtaan. 

Myös suunnitteluprosessin osallistavuuden voidaan ajatella toteuttavan menette-
lyllistä yleistä etua. Campbell ja Marshall yhdistävät tämän näkemyksen habermasi-
laiseen kommunikatiiviseen suunnitteluun. Heidän mukaansa kommunikatiivisessa 
suunnittelussa suunnittelun oikeutus perustuu ainoastaan osallistavaan menettelyyn, ei 
lainkaan suunnittelun tuotokseen. Deliberatiivisen ja konsensusta etsivän suunnittelu- 
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ja päätöksentekoprosessin nähdään sellaisenaan oikeuttavan suunnittelun – riippumatta 
syntyneen suunnitelman ja sen toteutuksen laadusta (Campbell & Marshall 2002a, 
180). Kansalaiskunnan mallin voi nähdä edustavan tämänkaltaista menettelyllistä 
orientoitumista yleiseen etuun. 

Palvelukuntamallin voi taas ymmärtää edustavan toista ääripäätä menettely/
tuotos-akselilla. Kuten edellä todettiin, malli lähestyy yleisen edun käsitettä selkeästi 
(taloudellisen, kenties kapeasti ymmärretyn) tuotoksen näkökulmasta keskittyen mm. 
suunnittelun ja päätöksenteon vaikuttavuuteen toteutuksessa ja tuotettujen julkisten 
palvelujen asiakastyytyväisyyteen. 

Edellä esitetyt kuntamallit ja yleisen edun ulottuvuudet on tiivistetty taulukkoon 
14. Seuraavaksi yhdistämme ne analyyttiseksi kehykseksi, jonka avulla jäsennämme 
maankäyttösektorin viranhaltijoiden ja johtavien poliitikkojen haastatteluissa antamia 
määritelmiä yleisestä edusta.

Taulukko 14. Kolme kuntamallia suhteessa kuntalaisten, viranhaltijoiden ja luottamushen-
kilöiden rooleihin ja yleisen edun ulottuvuuksiin niissä (kehitelty Roivainen 2002 pohjalta).

Kuntamalli Viranhaltijakunta Palvelukunta Kansalaiskunta

Hallintomalli Byrokraattinen Managerialistinen Deliberatiivinen

Kuntalainen Alamainen Asiakas Kansalainen

Kunnan viranhaltija Toimeenpanija Asiantuntija Verkottaja

Kunnan  
luottamushenkilö Edustaja Manageri Yhteisön tulkki

Menettely/tuotos:  
yleisen edun  
kohdentuminen Menettely & tuotos  Tuotos Menettely

Subjektiivinen/ 
objektiivinen:  
yleisen edun luonne Objektiivinen Subjektiivinen Intersubjektiivinen

Yleisen edun käsitykset haastatteluissa

Haastateltuja suunnittelun viranhaltijoita ja johtavia poliitikkoja pyydettiin määrit-
telemään yleinen etu ja kuvailemaan sen roolia heidän työssään. Haastateltavat eivät 
selvästikään olleet osanneet odottaa kysymystä. Kaikki muut asiat, jotka otettiin esille, 
olivat varsin konkreettisia ja käytännöllisiä. Jokaisella oli kuitenkin käsitys yleisen edun 
käsitteestä ja jokainen piti sitä tärkeänä oman työnsä kannalta. Huomasimme, että 
konteksti, jossa haastattelut oli tehty (Paras-uudistus ja maankäytön kuntayhteistyö 
ja kilpailu), vaikutti osaltaan siihen, miten haastateltavat määrittelivät yleisen edun 
käsitteen. Peruslähtökohdat (kustannustehokkuus, suuruuden ekonomia, vaikuttavuus) 
kuntauudistuksen takana heijastuivat todennäköisesti kuvailtuihin käsityksiin yleisestä 
edusta. Tämä implikoi vastausten painottumista palvelukunnan kategoriaan.

Yleiselle edulle annetut määritelmät olivat hyvin moninaisia. Ne sisälsivät käsityksiä 
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sekä yleisen edun luonteesta, liittyen subjektiivinen/objektiivinen-ulottuvuuteen, että 
sen kohdentumisesta joko suunnittelumenettelyyn tai tuotokseen. Näissä haastatteluissa 
yleisen edun määritelmät kytkeytyivät eniten viranhaltijakunnan ja palvelukunnan 
hallintomalleihin. Haastattelujen konteksti voi selittää kansalaiskunnan kategoriaan 
liitettävien määritelmien puutteen. On todennäköistä, ettei haastateltavien huomio 
kuntien hallinnon rakenteisiin fokusoituvan kuntauudistuksen pyörteissä ”virittynyt” 
kuntalaisten osallistumisen ja osallistuvan demokratian kysymyksiin.

Perinteistä viranhaltijakuntatyyppistä käsitystä heijastelevat yleisen edun määri-
temät sisälsivät sellaisia teemoja kuin luontoarvot, kulttuuriympäristö ja rakennus-
perinnön vaaliminen. Tietynlainen objektiivinen ja universaali perspektiivi välittyi 
vastauksissa, jotka keskittyivät tasapuolisiin mahdollisuuksiin elinympäristön käytössä. 
Nämä vastaukset korostivat käytettävyyttä, design for all -ajattelua sekä viheralueiden ja 
rantojen julkista käyttöä. Myös kestävyys oli kaikkia yleisesti – myös tulevia sukupolvia, 
jotka mainittiin erikseen muutamia kertoja – koskeva tavoite. Tällaisen objektiivisen 
näkökulman lisäksi monimuotoisuus yleisen edun ominaisuutena oli otettu huomioon, 
ja kykyä reagoida erilaisiin asumisen ja elinympäristön tarpeisiin pidettiin tärkeänä.

Näitä suunnittelun tuotokseen keskittyviä, objektiivisluonteisia määritelmiä 
yleisen edun mukaisesta rakennetusta ympäristöstä täydensivät näkemykset yleisen 
edun mukaisesta menettelystä. Kunnan asukkaita tuli kohdella ”objektiivisesti”, ”ta-
sapuolisesti” ja ”ennustettavasti”. Samat päätöksenteon kriteerit piti olla sovellettavissa 
jokaiseen. Tämä luonnollisesti merkitsee uskomusta siitä (tai pyrkimystä siihen), että 
viranhaltija kohtelee asukkaita objektiivisesti ja neutraalisti. Hän tekee ratkaisuja, jotka 
perustuvat tosiasioihin. Viranhaltijan oletetaan olevan immuuni yksityisten intressien 
houkutuksille. Hän säilyttää ”eräänlaisen yleisen kuntalaisen näkökulman”, joka usein 
on ”vastakkainen yksityisille intresseille”. Viranhaltija pystyy muodostamaan tämän 
yleisen edun näkökulman omin neuvoin. Täten kansalaisosallistumisen katsotaan ole-
van tärkeää lähinnä demokratian mielikuvan kannalta. Paitsi että kansalaiset eivät ole 
mukana siinä prosessissa, jossa suunnittelutehtävästä muodostetaan valistunut näkemys, 
he eivät myöskään ole mukana muodostamassa yleisen edun mukaista suunnittelurat-
kaisua. Käsillä olevat ongelmat ovat ”hyvin vaikeita kuntalaisten hahmottaa”. Ne ovat 
”monimutkaisia asioita”, sellaisia kuten ”kunnan pitkäjänteinen kehitys”. 

Palvelukunta-henkiseksi tulkittavissa olevat näkemykset yleisestä edusta olivat 
hyvin yleisiä haastateltavien joukossa. Tämä taas vaikuttaa sangen luonnolliselta 
ajatellen kuntauudistuskontekstia, jossa kunnan palveluiden järjestämisen tehostami-
nen ja vaikuttavuuden parantaminen ovat keskeisiä tavoitteita. Yleinen etu liitettiin 
ajankohtaisiin, alueellisen kilpailukyvyn, elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden ja yrit-
täjähenkisyyden kaltaisiin teemoihin, unohtamatta hyvän koulutustarjonnan roolia. 
Kunnan strategisen maankäytön suunnittelun tuli olla ketterää ja elinkeinopolitiikan 
proaktiivista. Tärkeä menestystekijä oli kyky tarjota tontteja houkuttelevilta paikoilta 
tärkeille kehittämishankkeille kuten kauppakeskuksille ja yrityspuistoille. 

Palvelukunnan diskurssissa kunnan viranhaltijan ei tässä mielessä enää ajateltu 
ratkaisevan ongelmia ”universaali kuntalainen” mielessään. Kärjistäen, yleisen edun 
kohteena oli nyt julkisia palveluja käyttävä ja niistä maksava asiakas. Kustannustehok-
kuudesta oli tullut tärkein yleisen edun periaate. 
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Havainnollistava esimerkki suunnittelun viranhaltijoiden työnkuvausten muut-
tuvasta luonteesta löytyy Campbellilta ja Marshallilta (2002b):

”Jos suunnittelu käsitetään asiakkaille tarjottavana palveluna heidän kysyntäänsä 
vastaan, vie kehitys kohti tilannetta, jossa hanketoimijaa kohdellaan asiakkaana. […] 
Silloin painotetaan nopeutta – keskinäistä vuorovaikutusta käsitellään puolittaisena 
liikesuhteena. Yleisen edun etiikka on sitä vastoin ollut sangen toisenlainen. Siinä 
suunnittelujärjestelmä on asettautunut ns. asiakkaiden (tai yksityisten intressien) ja 
yleisön väliin, ja tämä on merkinnyt aivan erilaista suhdetta.” 7

Samantapaista argumentointia esittivät eräät haastateltavamme. Eräs viranhaltija 
valitti kulttuuriperintönäkökohtien syrjäytetyn tarpeella kaavoittaa niin paljon oma-
kotitontteja kuin mahdollista. Hänen mukaansa tarve vastata markkinakysyntään oli 
voimakkaampi kuin pyrkimys asettaa kysyntään vastaamisen ohella muita, erityisesti 
pitkän aikavälin tavoitteita ja työskennellä johdonmukaisesti niiden saavuttamiseksi.

Kuten todettua, emme selkeästi tunnistaneet kansalaiskunnan kontekstin esiin-
tymistä haastateltavien määritelmissä yleisestä edusta. Jotkut toivat esiin, että kunta 
ja sen asiantuntijat eivät ole itseään varten vaan kuntalaisia varten. Ajattelutapaa, jota 
tällainen käsitys tietyssä mielessä ilmentää, voi kuitenkin pitää myös patriarkaalisen 
sävyisenä, mikä liittäisi sen myös perinteiseen viranhaltijakuntaan. Kansalaiskunnan 
kontekstissa yleisen edun määritelmät voisivat sisältää hallinnon läpinäkyvyyttä ja 
vastuullisuutta, sekä demokratian vahvistamista korostavia painotuksia. Taulukko 15 
pyrkii kiteyttämään empiirisen analyysin tulokset, eritellen käsityksiä yleisestä edusta 
suhteessa erilaisiin kuntamalleihin ja yleisen edun ulottuvuuksiin. 

7 “If you treat planning as a service delivered to customers who make a demand on this service then 
the trend is towards regarding the applicant as the customer. […] Hence the emphasis on speed 
– you treat the transaction as a quasi-business relationship.  Whereas the public interest ethic has 
been very different. It was the planning system interposing itself between so-called customers (or 
the private interests) and the general public, that is a completely different relationship.”
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Taulukko 15. Yhteenveto haastateltavien käsityksistä yleisestä edusta suhteessa erilaisiin 
kuntamalleihin ja yleisen edun ulottuvuuksiin.

Kuntamalli Viranhaltijakunta Palvelukunta Kansalaiskunta

Menettely/  Suunnittelun Suunnittelun tuotos: Suunnittelumenettely: 
tuotos/lopputulos:  menettely ja tuotos:  
yleisen edun luonne  ”korkealaatuinen Hallinnon läpinäkyvyys
 ”luonnon- ja kulttuuri- suunnittelu ja asuminen”  
 ympäristön arvot”  Osallistuminen
  Ketterää strategiatyötä 
 Erilaisiin asumistarpeisiin   Demokratian vahvistaminen 
 vastaaminen   ”Elinvoimaisuus…” 
   ”olemme kuntalaisia varten”
 Yhtäläiset mahdollisuu- “Elinkeinopolitiikka…   
 det käyttää ympäristöä  
  “hyvät koulutusmahdol- 
 ”julkiset virkistysalueet” lisuudet ja yrittäjähenki-  
  syys…” 
 ”kestävä yhdyskunta-   
 rakenne” “parhaat sijainnit” 
   
 Kunnan asukkaiden  ”niin paljon tontteja  
 “objektiivinen” kohtelu myytäväksi kuin 
 ”tasavertaisesti ja  mahdollista”  
 ennustettavasti”   
   
 ”samat kriteerit kaikille”  

Subjektiivinen/ Objektiivinen: Subjektiivinen: Intersubjektiivinen: 
objektiivinen:    
yleisen edun  Yksityisen intressin ”kustannustehokas Yhteisesti saavutettu 
kohdentuminen vastakohta palvelutarjonta” näkemys yhteisön
   (tai osallisten) hyvästä
 ”eräänlainen yleisen  ”palvelee veronmaksajia 
 kuntalaisen perspektiivi” ja kuntalaisia”
  
 ”kunnan pitkän  ”palvelujen käyttäjien 
 tähtäimen kehitys…”  ja maksajien tarpeet”
  
 ”monimutkaisia asioita…
  
 “kuntalaisten vaikea   
 hahmottaa”   

Huolimatta yleisen edun käsitteen epämuodikkuudesta ja yhä harvinaisemmasta 
eksplisiittisestä käytöstä, on se säilyttänyt ainakin jonkinlaisen relevanssin maankäytön 
suunnittelussa ja sitä koskevassa päätöksenteossa. Käsitteeseen haastatteluissa liitetyt 
merkitykset sisälsivät muodikkaita termejä, kuten kestävyys, kilpailukyky, tehokas 
palvelutarjonta, asiakastyytyväisyys, osallistuminen ja tasapuolisuus. Näitä termejä 
käytetään paljolti yleinen etu -termin sijasta. Itse termi sisältää kenties vanhakantaisia 
mielleyhtymiä byrokraattiseen ja reaktiivisen ylhäältä-alas-suunnitteluun. Tätä ter-
minologista uudistumista ei kuitenkaan pidä yksioikoisesti nähdä yleisen edun idean 
häviämisenä suunnittelusta. Pikemminkin termien vaihdos voidaan nähdä yleisen edun 
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idean sinnikkyytenä muuttuvien kuntahallintomallien puristuksessa. 
Analyysillämme olemme pyrkineet osoittamaan, että vaikka yleisen edun käsitteen 

sisältö on käynyt läpi muutoksia ja vaikka ’yleinen etu’ terminäkin esiintyy enää harvoin, 
sillä on silti yleisenä ideana paikkansa kuntien maankäytön suunnittelussa – johon 
edelleen kohdistuu odotuksia prosessin ja tuotosten reiluuden, vastuullisuuden ja pitkä-
jänteisyyden suhteen. Tämä yleisen edun idea saa erilaisia, jopa toisilleen vastakkaisia 
muotoja kuntareformin muutosprosessissa kadottamatta kuitenkaan olemassaolonsa 
tarpeellisuutta. Se oikeuttaa julkista suunnittelua – tehtävä, joka ei katoa niin kauan 
kuin elämme demokraattisessa yhteiskunnassa. Yleisen edun pohdintaa jatketaan 
kunta- ja toisaalta seutukeskeisten näkökulmien osalta luvussa 4.1.

Poimintoja luvun keskeisistä havainnoista:

Yleinen etu -käsitteeseen liitetään uudenlaisia merkityksiä, kuten kestävyys, 
kilpailukyky, tehokas palvelutarjonta, asiakastyytyväisyys, osallistuminen ja ta-
sapuolisuus. Tätä terminologista uudistumista ei kuitenkaan pidä yksioikoisesti 
nähdä yleisen edun idean häviämisenä suunnittelusta.

Edelleen voidaan sanoa, että yleisen edun idealla on paikkansa kuntien 
maankäytön suunnittelussa, johon kohdistuu odotuksia prosessin ja tuotosten 
reiluuden, vastuullisuuden ja pitkäjänteisyyden suhteen. Yleisen edun idea saa 
kuitenkin erilaisia, jopa toisilleen vastakkaisia muotoja kuntareformin muutos-
prosessissa, kadottamatta kuitenkaan olemassaolonsa tarpeellisuutta.
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4 Johtopäätökset kunta- ja  
 seutukeskeisen kehittämisen  
 ristiriidoista

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä. Luvussa 4.1. 
pohditaan kunta- ja seutukeskeisen ajattelun eroja. Luvussa 4.2 käsitellään teoreettista 
strategisen tavoitetyhjiön käsitettä, jonka avulla voidaan jäsentää yhdyskuntarakenteen 
hajautumisen erilaisia taustasyitä.  Tässä yhteydessä nostetaan esille myös muut tut-
kimuksen keskeiset johtopäätökset, liittyen esimerkiksi kaupunkiseutujen epätasapai-
noiseen kasvuun ja kuntien välisen strategisen tason yhteistyön puutteisiin. Luku 4.3 
vetää johtopäätökset yhteen ja asettaa ne myös kuntarakennekeskustelun kontekstiin.

4.1 Perspektiivi seudussa vai kunnassa?

Kysymys kaupunkiseutujen yhteistyön ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen mitta-
kaavoista on noussut entistä keskeisemmäksi. Yksinkertaistaen kyse on siitä, onko 
tarkastelun lähtökohtana kuntataso vai seudullinen taso.

Kaupunkiseuduilla on viime vuosina tapahtunut tai on tapahtumassa muun 
muassa merkittäviä kuntarakenteen uudistuksia, jotka muuttavat käsityksiä seudul-
lisuudesta ja kuntakeskeisyydestä. Eri seuduilla motivaatio kuntaliitoksiin on ollut 
erilainen. Yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja kilpailukyvyn parantaminen, nykyisen 
(yhteistyö)rakenteen ongelmien lievittäminen ja kasvupaineiden purkaminen luovat 
erilaisia näkökulmia myös ”kunnallisuuden” määrittelyihin. Uusi kuntarakenne voi joko 
vahvistaa kuntakeskeistä näkökulmaa tai ”nostaa” tarkastelun fokuksen seudulliseksi. 

Kysymys tarkastelun mittakaavasta (kunta vs. seutu) ei olekaan ensisijaisesti abso-
luuttisen skaalan, vaan yhteistyörakenteen uudelleen rakentumisen problematiikkaa. 
Niinpä ”kunta” määritellään eri tavoin eri kaupunkiseuduilla. Jyväskylän seudulla 
kuntarajat eivät määritä seudullista yhteistyötä tai sen sisältöjä samalla tavalla kuin 
vaikkapa Oulun seudulla, jossa seudullisuutta ikään kuin pyritään tiivistämään kes-
kuskunnan mittakaavaan, yhden kunnan rajojen sisään.

Yleisen edun tiimoilta annettujen määritelmien ja näkökulmien tarkastelussa nousi 
esiin kiinnostava asia: yleinen etu tuntui määrittyvän eri tavoin eri tarkastelutasoilla. 
Alueellisesta kilpailukyvystä puhuessaan haastateltavat hyvin luontevasti tarkastelivat 
kaupunkiseutu- ja jopa maakuntatasoa. Kuntarajat hämärtyivät ja alueelliset erityis-
piirteet ja vahvuudet nousivat kirkkaina esiin.

Maankäytöstä keskusteltaessa laskeuduttiin hieman ”alaspäin”, seudulliselle tasolle. 
Kuntarajojen tuomat haasteet strategiselle maankäytölle tunnustettiin suhteellisen 
avoimesti. Haastateltavat kuvasivat seudun eri alueiden mahdollisuuksia tarjota eri-
tyyppisiä asuinympäristöjä sekä pohtivat kaupan sijoittumisen vaikutuksia seudulle 
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hyvin pitkälti kuntarajoista piittaamatta. Usein erityisesti luottamushenkilöt saattoivat 
tällaisen tarkastelun päätteeksi palauttaa keskustelun oman kuntansa tasolle toteamalla 
seudullisen hyvän palvelevan omaakin kuntaansa. Kiinnostavaa tässä on kuitenkin on 
juuri seudullisen tarkasteluskaalan luontevuus – riippumatta seudun yhteistyöilmapiirin 
mahdollisesta haasteellisuudesta.

Sen sijaan peruspalveluista puhuessaan haastateltavat tuntuivat suurimmalta osin 
mieltävän paikallisen tarkastelutason hedelmällisimmäksi. Peruspalvelujen ”hyvyyteen” 
liittyi olennaisesti niiden läheisyys. Läheisyys ei kuitenkaan määrittynyt ainoastaan 
asuinpaikan läheisyytenä vaan yleisemmin läheisyytenä arjen kannalta keskeisien 
toimintojen sijaintien suhteen. Tällöin nostettiin esiin mahdollisuus käyttää esimer-
kiksi työpaikan lähellä olevia terveyspalveluita, jolloin ei kesken työpäivän tarvitsisi 
ajaa kotikuntaansa asioimaan. Yhteisenä nimittäjänä näissä läheisyyden paikallisissa 
ja seudullisissa määrittelyissä voidaan pitää ajatusta palvelujen saavutettavuudesta: on 
tärkeää, että hyvät peruspalvelut ovat helposti tarjolla osana kuntalaisten arkea, olipa 
niiden tuottajaorganisaatio mikä tai minkä kokoinen tahansa.

”Nämä maankäyttö, asumiset ja liikenne ja MAL-asiat, ne ovat tärkeitä, ja kaavoi-
tusasiat. Elikkä se kokonaisuus katsotaan. Mutta niinkun mä sanoin, niissä voidaan 
joskus päästä seutuyhteistyölläkin kohtuullisen hyviin tuloksiin. Ja varsinkin näitten 
ilmastonmuutosten ja ympäristöasioitten ja muitten kannalta, niin kyllä se sieltä 
löytyy näistä kaavoituksen ja maapolitiikkaan liittyvistä asioista pitemmän päälle 
ne suurimmat hyödyt. Ja joukkoliikenteen kehittäminen tai ylläpitäminen. Ne on 
semmoisia asioita.”  (luottamushenkilö, kehyskunta)

”…mun mielestä siinä palvelujen järjestämisessä, niin musta siinä niin kun sitä 
synergiaetua ei kauheesti synny niin kun isossa kunnassa. Että niin kun ne peruspal-
velut on kuitenkin tietyllä tasolla pakko olla niin kun riittävän lähellä ihmisiä joka 
tapauksessa.”  (luottamushenkilö, keskuskaupunki)

Paras-uudistuksen keskeisten tavoitteiden kohdalla haastateltavat siis näkevät luonte-
vimman skaalan (tarkastelumittakaavan) keskittyvän palvelujen saavutettavuuteen, joka 
taas määrittyy palveluverkoston käytettävyyden ja palvelujen paikallisen läheisyyden 
kautta arjen eri toimintojen yhteydessä. Skaala on paikallinen, kun puhutaan palve-
lujen liittymisestä arkeen, mutta seudullinen, kun asetetaan kysymys monipuolisesta 
palvelujen saavutettavuudesta kuntalaisille työssäkäyntialueen tai kaupunkiseudun 
puitteissa. Toisaalta MAL-työn alueella seudullinen skaala tuntuisi olevan ”oikea”; 
haastatteluista on löydettävissä yhteisymmärrys siitä, että MAL-suunnittelua pitää 
tehdä seudullisesti. Tästä ei kuitenkaan seuraa yhteisymmärrystä yhteisen seudullisen 
näkemyksen laadusta, laajuudesta tai sisällöstä. 

Oikeastaan mittakaavallinen ongelma onkin hallinnon rakenteiden määrittämien 
skaalojen ja ”alhaalta” nousevien skaalojen kohtaamattomuudessa. Kuten Alanen (2004) 
pääkaupunkiseudun selvityksessään totesi: ”ihmisten arki ei tunne hallinnon rajoja” 
– vaikka todellisuudessa se tietysti tuntee, koska hallinnon rajat määrittävät monia 
arjen mahdollisuuksia. Vaikka Paras on luonut uusia ja toimiviakin yhteistyöalueita, 
ovat jotkut niistä entistä kauempana arjen toiminnan suuntautumisesta ja skaaloista. 
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Esimerkkeinä voidaan pitää erityisesti Paras-puitelain valuvirheen (vrt. Aronen 2009) 
aikaansaamia perifeerisiä yhteistyöalueita, joilla ei välttämättä ole paljonkaan tekemistä 
sen kanssa, miten ihmiset mieltävät omat toiminnan tilansa arkensa järjestämisen 
kautta. Tällöin olennaista on, miten kyseiset yhteistyöorganisaatiot pystyvät vastaa-
maan asukkaiden arjen asettamiin haasteisiin – onko laajemmasta yhteistyöstä hyötyä 
palvelujen saavutettavuuden ja laadun parantamisessa, vai saavutetaanko yhteistyöllä 
hallintoon ja talouteen liittyviä etuja. Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä mutta 
vastaavat eri tavoin kysymyksiin kaupunkiseutujen kehittämisen suuntalinjoista.

Seudullinen kehittäminen – nollasummapeliä?

Seudullista ja kunnallista kehittämistä on haastatteluaineiston analyysin perusteella 
mahdollista jäsentää myös niin sanotun nollasummapelin käsitteen avulla. Joissain 
asioissa kunnan kehitys joko on tai se nähdään osana nollasummapeliä. Tällöin ei aja-
tella tai tiedosteta sitä mahdollisuutta, että seudun sisäisellä asetelmalla tai dynamiikalla 
voi olla vaikutuksia seudun asemaan kokonaisuutena, seutujen välisessä asetelmassa. 
Tällöin oman reviirin lyhyen tähtäimen puolustamista muidenkin kustannuksella pide-
tään oikeutettuna. Erityisesti päivittäistavarakaupan suuryksikköjen suhteen tällainen 
nollasummapeli-ajattelu on ollut havaittavissa monillakin seuduilla. 

Puhuttaessa kansallisilla ja globaaleilla markkinoilla tapahtuvasta vaihdosta 
(valtioavusteiset palvelut, suuryritykset, ”uusi” talous jne.) asia on huomattavan 
monimutkainen: toisinaan seudullinen, kuntien välinen asetelma todella vaikuttaa 
nollasummapeliltä. Vaikka periaatteessa kaikki kasvu voikin hyödyttää koko seutua, 
vaikuttaa usein siltä, että yksittäiset kunnat jäävät kansainvälisistä virroista auttamat-
tomasti paitsioon. Tällöin vaikuttaa jopa ymmärrettävältä, että kunnat kilpailevat 
vaikkapa uutta sijaintia etsivistä yrityksistä. 

Pienissä kunnissa saatetaan lisäksi (myös haastatteluiden perusteella) kokea, ettei 
seudullisille kehittämisorganisaatioille annetuista panoksista koidu riittävää hyötyä. 
Tehtäessä seudullisia priorisointeja paikalliset panostukset ja hyödyt kohdistuvat epäta-
saisesti eivätkä aina kohtaa. Globaalista fokuksesta huolimatta seudulliselle toiminnalle, 
ja erityisesti kuntien osoittamille panoksille odotetaan myös selkeää paikallista tuottoa. 

Nollasummapeli-ajattelusta on kyse, jos ajatellaan, että esimerkiksi Ikean avulla 
saataisiin verotuloja ja mainetta (kuvainnollisesti; ”Siilinjärven Ikea”) vain, jos se sijoit-
tuu omaan kuntaan. Naapurikuntaan sijoittuneena kansainvälinen toimija on enintään 
laiha lohtu. On vain nieltävä, että kaikki eivät ”omaa Ikeaa” voi saada; nollasummapeli 
on ikään kuin hävitty. Moni asia ikään kuin kääntyy takaisin nollasummapeliin, kun 
asioita pohditaan perinteisen kunnan näkökulmasta ja kun seutu nähdään yksinker-
taisesti kuntien summana. Seudullisen ajattelun keskeinen idea on kuitenkin se, että 
kokonaisuus voisi olla enemmän kuin osiensa summa: vaikka ”omaa Ikeaa” ei voida 
saada, ajatellaan, että myös naapurikuntaan sijoittuneena Ikeasta on kunnalle ja ennen 
kaikkea koko seudulle hyötyä. Se synnyttäisi myös työpaikkoja ja houkuttelisi paitsi 
Ikean sijoittumiskunnan alueelle, myös koko seudulle kokonaan uusia toimijoita. 
Tällä tavoin kyettäisiin juurruttamaan vaihdannan ”globaalista” (=seudun ylittävästä) 
virrasta jonkinlaista paikallisesti positiivista virettä toimintaympäristön, työllisyyden, 
kuntatalouden, ostovoiman ja myynnin kietoutuessa yhteen. Keskeistä on ymmärtää 
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yksittäisten kuntien panostuksista koko seudulle pitkällä aikavälillä koituva (oletettu) 
hyöty, vaikka suoria lyhyen aikavälin ”tuottoja” ei oman kunnan alueelle kohdistui-
sikaan.

Sisällöllisestä aihepiiristä riippuu, missä määrin seudun sisäinen tilanne mielletään 
yksinkertaisena nollasummapelinä. Haastatteluissa esimerkiksi elinkeinopoliittisten 
ratkaisujen merkitys nähdään ensisijaisesti seudullisena (”pääasia, että seudulle saadaan 
kasvua”), mutta joidenkin haastateltavien kohdalla hieman kapeammin kuntakeskei-
sesti: ”seudulle sijoittuva yritys tuo (omaan) kuntaan työllisyyttä”.  Ylipäätään haas-
tattelujen eetoksesta voidaan havaita, että asia supistuu nollasummapeliksi erityisesti 
silloin, kun tulee puhe liitoksista tai mistä vain kunnan toimintaan liittyvistä ulkoisista 
uudistuksista. Silloin, karrikoiden ilmaistuna, vetäydytään tilanteeseen, jossa lasketaan 
puolueiden valtuustopaikkoja, virkahenkilöiden lukumääriä ja kuntien talouden tun-
nuslukuja yhteen. Tällöin ei uuden näkökulman – oli se sitten liitos, kuntayhteistyön 
järjestäminen tai vaikkapa seudullinen prosessi – nähdä tuovan täysin uutta näkemystä 
kehittämiseen ja hyvinvointiin tai parantavan seutukokonaisuuden ”ekotehokkuutta”. 

Seudulliset toimijat ja yhteistyöhankkeet 
välittäjäorganisaatioina 

Seudullisen kehityksen toteuttajaksi tarvitaan aina jokin taho, joka kykenee toteutta-
maan joko yhteistyötä, itse toimintaa tai ainakin luomaan edellytyksiä, jotka koetaan 
positiivisiksi. Tällaiset toimijat ovat seudullisesti keskeisten kuntien ja muiden suurten 
toimijoiden arvostamia ja niillä on kykyä ylittää hallinnon sektorirajoja, kuntarajoja 
sekä julkisen ja yksityisen välisiä rajoja. Samalla nämä ottavat vastaan signaaleja ulkoa 
ja tulkitsevat niitä toiminta-alueellaan, ikään kuin lokalisoivat globaalia keskustelua 
(tässä tapauksessa esim. Paras-keskustelua) tietyllä tasolla, tai siirtävät sitä tasolta toiselle. 
Näitä tahoja voisi kutsua vaikkapa ”välittäjiksi” (vrt. esim. Koskenlinna 2004, Kos-
kenlinna ym. 2005, Hautamäki 2008). Innovaatiopolitiikassa ja aluekehittämistyössä 
tällaiset organisaatiot ovat vakiinnuttaneet asemansa. Kaupunkiseutujen yhteistyön 
syvetessä MAL-kysymyksiin on tällaista välittävää roolia tarjottu mm. maakuntaliitoil-
le, seutuorganisaatioille, keskuskaupungeille ja – yhteistyön lukkiutumat huomioon 
ottaen ehkä luontevasti – myös erilaisille hankkeille, kuten yhteiset yleiskaavatyöt ja 
rakennemalliyhteistyöt. Lisäksi monenlaisten hankeluonteisten ja/tai rajattujen yh-
teistyömuotojen (jätehuolto, rakennustarkastus tms.) kautta on koettu saavutettavan 
vastaavanlaista välityskykyä, jonka on nähty parhaimmillaan heijastuvan myös ympä-
röivään hanke- ja hallintokenttään. 

Vaikka onkin kyseenalaista, voivatko ad hoc -tyyppiset organisaatiot saada ai-
kaan pysyviä rakenteita ja yhteistyötä, on vapaaehtoisuuteen perustuvalla yhteistyöllä 
laajempiakin, esimerkiksi paikallisten toimintakulttuurien ymmärtämiseen liittyviä 
pysyvämpiä hyötyjä. Eri kunta- ja seutukeskeisyyden teemoja voikin jäsentää paitsi 
kuntarakenteita painottaen, eli ikään kuin menetelmäkeskeisesti, myös sisällöllisemmin. 
Kuntarakennekeskustelun keskittyessä etenkin päätöksenteon hallinnollisiin puitteisiin, 
esimerkiksi rakennemallin tiimoilta käytävä keskustelu ja muut vastaavat työkalut voivat 
ohjata keskustelua aiempaa enemmän sisällöllisiin maankäytön seudullisiin ratkaisui-
hin. Tässä mielessä rakennemallityön keskeinen anti seuduilla on keskusteluagendan 
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muokkaaminen, ei konkreettiset ohjausvaikutukset kaavoitukseen. 
Yhteistyön syveneminen voi joka tapauksessa suotuisissa oloissa tapahtua monin 

tavoin. Joillain kaupunkiseuduilla kehittämistyön laajeneminen ja elinkeino- sekä 
maankäyttöpolitiikkojen lähentyminen ovatkin tapahtuneet luontevasti osana yritystä 
löytää oikean tasoiset ja muotoiset keinot menestyksen turvaamiseksi, niin paikalli-
sesti kuin seudullisestikin. Strategisessa kaupunkiseututason suunnittelussa ainakin 
esimerkiksi elinkeinoyhtiöille on asetettu välittävää roolia, jonka ne ovat jossain mää-
rin myös omaksuneet – siitäkin huolimatta, että usein kehyskuntien näkökulmasta 
kehitysyhtiön eräänlainen välittäjyysfunktio vaikuttaa usein vaikeasti hahmotettavalta 
ja hallittavalta, eli rahankäyttökohteelta, jonka tuottavuudesta ei olla aivan varmoja. 
Samoin maakunnan liitto on jossain tapauksissa toiminut seudullisen tahdon (niin 
kutsututun yleisen edun) eräänlaisena kokoonjuoksijana. Haastattelujen perusteella 
luotto kehitysyhtiöihin on joissain tapauksissa seuduilla laaja: tällöin niiden nähdään 
olevan ”puolueettomia” ja arvostettuja toimijoita. Joissain tapauksissa onkin löydetty 
sisältöjä, joissa elinkeinoyhtiön välittäjäominaisuudet on saatu palvelemaan myös 
maankäytön ja yhdyskuntien suunnittelun tavoitteita. Tässä työssä on osoittautunut 
tärkeäksi yhtäältä luotettava yhteistyön järjestäminen, toisaalta kyky toimia useilla 
eri mittakaavatasoilla ja useita mittakaavatasoja yhdistävällä tavalla (vrt. Kanninen & 
Ylä-Anttila 2011). 

Haastattelujen perusteella nousi esiin myös näkemys verkostomaisesta välittäjyy-
destä, joka perustuisi kuntien tietoiseen seudulliseen toimintaan niissä kysymyksissä, 
joissa kunnan etu ja seudun etu (määriteltynä seudullisesti sovittuina tavoitteina) 
kohtaavat. Näin saattaisi parhaimmillaan syntyä ”välittäjäklustereita”, jotka ylittäisivät 
kuntanäkökulman ja johtaisivat yhteistyöhön seudullisten kysymysten edistämiseksi.

Seudullinen ohjaus voi vaikuttaa kaupan sijoittumislogiikkaan 

Kaupan suuryksiköiden problematiikka kiertyy yhtäältä seudullisen (kuntien ja kes-
kusten välisen) kilpailun, toisaalta yhdyskuntarakenteen kehittämisen kysymysten 
ympärille. Maakuntakaavojen aiempi, avoimesti mahdollistava kauppapaikkapolitiikka 
(”merkintä joka kylälle”) on muuttumassa. Seudullisesti merkittäviä yksiköitä tulee 
jatkossa osoittaa yhä harkitummin erityisesti keskustojen ulkopuolisten sijaintien koh-
dalla. Keskushallinnon ohjauspolitiikka tekee kuitenkin edelleen mahdolliseksi paitsi 
maakunnallisen, seudullisen ja paikallisen ylimitoituksen, myös suuryksikkökehityksen 
ennalta-arvaamattomat käänteet. Vaikka maakuntakaavan keskusalueiden merkitys 
tulee kasvamaan, näyttää jo tapahtunut kehitys sementoivan kaavaratkaisuja pitkälläkin 
aikajänteellä. Samalla luodaan ja vahvistetaan rakenteita, jotka pakottavat toimimaan 
tällaisen historiallisen logiikan mukaisesti. Eräänlainen positiivinen tulevaisuuskuva 
voisi pitää sisällään ajatuksen entistä elinvoimaisemmista ja eheämmistä kaupunki-, 
kirkonkylä- ja kyläkeskustoista. Vastaava tulevaisuuden uhkakuva on, että keskuksen 
määritelmä liudentuu käsittämään sellaisia kaupunkiseutujen liepeillä olevia alueita, 
joilla keskustoiminnot ovat yksipuolisia ja joiden sijainti kuvastaa säädösten hengen 
vastaista logiikkaa. Onko vaarana, että tämän päivän peltihallit määrittävät asumista ja 
palvelujen sijaintia vielä silloinkin, kun niitä ei enää ole olemassa? Voidaanko kaupan 
sijoittumislogiikkaa perustellusti pitää lyhytjänteisenä suhteessa asuinrakentamisen ja 
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yleisemmin julkisen yhdyskuntasuunnittelun pitkäjänteisyyteen?
Seudullisen mahdollistavan raamin sisällä kaupan suuryksiköiden sijoittumispoli-

tiikka on monesti ollut – kuntien näkökulmasta – keskusliikkeiden suorittamaa kuntien 
ja hyvien kauppapaikkojen kilpailuttamista, jossa on yhtäältä luontevia kauppapaik-
koja ja toisaalta joustavia kuntia. Kilpailuasetelmat ovat kuitenkin monesti olleet osin 
tiedostamattomia ja kuntien sisäiseen kehittämiseen liittyviä (vrt. Koistinen 2006). 

Kaupan näkökulmasta seutu koostuu ensisijaisesti realistisista kauppapaikoista 
sekä paremmuusjärjestyksessä että hierarkkisessa järjestyksessä; ottaen huomioon 
asiakaspohjat ja - virrat, kilpailu- ja kaavoitustilanteet, ja vasta toissijaisesti kuntien 
ominaisuudet tai suuryksikkömyönteisyyden. Kuntien vaihtelevat strategiset ja kaa-
voitukselliset linjaukset (mm. kilpailuasetelmien puitteissa) voivat myös vaikeuttaa 
kaupan pitkäjänteistä suunnittelua ja aikaansaada tilanteita, joissa kaupan on oman 
kilpailunsa puitteissa toteutettava kyseenalaisia hankkeita. Ne muuttavat kaupallisen 
rakenteen painopisteitä sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainoa kaupan itsensäkin 
kannalta osaoptimaalisesti – seudullisten markkinoiden toimivuutta vaarantaen. 

Kaupan sijoittumislogiikka toimiikin useilla eri aikajänteillä. Jo tehdyt sijaintipää-
tökset ja toteutuneet hankkeet vaikuttavat dynaamisesti tuleviin tarpeisiin, osin hank-
keiden sisältöön ja laajuuteen mutta myös tarkastelun aikajänteeseen. Tällaisen palapelin 
hallintaan ylhäältä asetettu kaavallinen ohjaus kymmenvuotiskausittain on liian jäykkä 
instrumentti; tällöin ainoa tapa pyrkiä jonkinlaiseen tosiasialliseen ohjaavuuteen on 
lisätä mahdollistavuutta. Tällöin vain kuntien yhteistyö tuo mahdollisuuden varmistaa 
kaupan toimintojen sijoittuminen siten, että seudullinen yhdyskuntarakenne kehittyy 
eheäksi ja kaupan markkinoiden toimivuus turvataan. Seudullinen yhdyskuntaraken-
ne- ja kauppapaikkapolitiikka saattaisikin tuottaa maakuntakaavoitusta kestävämpiä 
tuloksia ilman, että kauppa joutuisi tinkimään omista tavoitteistaan.

4.2 Strateginen tavoitetyhjiö: hyödyntämätöntä  
 suunnittelun liikkumatilaa

Kuntien välitä jännitteistä asetelmaa ja siihen kytkeytyvää yhdyskuntarakenteen 
hajautumisen ilmiötä (hajarakentamista eri muodoissaan, hajakaavoitusta ja kaupan 
suuryksiköitymistä) voidaan jäsentää myös niin sanotun strategisen tavoitetyhjiön (stra-
tegic vacuum) käsitteen avulla. Käsite havainnollistaa sellaista strategisen päätöksenteon 
ja suunnittelun liikkumatilaa, joka jää julkisen maankäytön suunnittelun toimijoilta 
hyödyntämättä. (ks. Hytönen 2012a; 2012b.) 

Strateginen tavoitetyhjiö kasvaa esimerkiksi tilanteissa, joissa maankäytön suun-
nittelulle ei ole asetettu selkeitä tavoitteita. Kyse voi olla siitä, ettei koko strategista 
liikkumatilaa ole ylipäätään tunnistettu, tai siitä, että tavoitteisiin pyrkimistä haittaavat 
jotkin erityiset syyt. Aiemmissa luvuissa käsiteltyjä ongelmia, etenkin kuntien välistä 
osaoptimointia (ja laajemmin kuntakeskeistä kehittämistä), ja toisaalta tiettyjä suoma-
laisen maankäytön suunnittelukulttuurin piirteitä voidaan pitää keskeisinä syinä siihen, 
miksi strateginen tavoitetyhjiö kasvaa. Demokraattisessa järjestyksessä maankäytön 
suunnittelulle asetetut, pitkäjänteistä suunnittelua edellyttävät tavoitteet toteutuvat 
sitä heikommin, mitä suuremmaksi strateginen tavoitetyhjiö muodostuu.
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Kuntien välistä verokilpailuasetelmaa voidaan erityisesti haastatteluaineiston 
analyysin perusteella pitää yhtenä keskeisenä yhdyskuntarakenteen hajautumisen 
hallitsemista vaikeuttavana tekijänä. Haastatteluaineiston perusteella on vahvat syyt 
väittää, että kuntarakenteella on vaikutuksensa esimerkiksi kaupan suuryksiköiden 
sijoittumisen logiikkaan, vaikka siihen vaikuttavat ensisijaisesti monet muut tekijät. 
Kuntarakenne vaikuttaa toimintojen sijoittumiseen verotulojen osaoptimoinnin kautta, 
ja muun muassa pienten kuntien puutteellisten suunnitteluresurssien vuoksi. Talou-
dellisista tai muista syistä johtuva suunnitteluresurssien puute vaikuttaa olennaisesti 
myös siihen, millaisiin sijainteihin uusia asuinalueita suunnitellaan, hajarakentamisesta 
puhumattakaan. 

Toisaalta suuren kuntakoon ei voi tämän tutkimuksen perusteella sanoa auto-
maattisesti johtavan uusiin strategisiin avauksiin kaupan sijoittumispyrkimyksissä tai 
hajarakentamisen hallinnassa. Ensisijaisesti kyse onkin sisällöllisistä (ei hallinnon järjes-
tämisen) linjauksista, joiden avulla julkinen suunnitteluintressi pyrkii hyödyntämään 
strategista liikkumatilaa. Kuntarajojen kaltaiset hallinnon rakenteet ovat tehtävien 
sisällöllisten ratkaisujen näkökulmasta toissijaisia. Kuitenkin sellaisella kaupunkiseu-
dulla, jonka päätöksenteko toimii yhtenäisesti, ja jonka niin sanottu julkinen intressi 
näyttäytyy yhtenäisenä, on rikkonaista ja epäyhtenäistä kaupunkiseutua paremmat 
potentiaaliset edellytykset etevämpiin ja luovempiin ratkaisuihin. 

Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun viranomaiskulttuuri vaikuttaa myös 
siihen, millaiseksi strateginen tyhjiö muodostuu. Suomalainen oikeuskulttuuri on 
lähellä pohjoismaista ja myös mannermaista oikeuskulttuuria, joka asettaa suhteellisen 
tiukkoja reunaehtoja viranomaistoiminnalle. Joissain tapauksissa lakia saatetaan tulkita 
kirjaimellisesti ja tarpeettomankin kapeasti, tukeutumalla asetettuihin vähimmäis-
vaatimuksiin. Tällöin voi jäädä huomioimatta erilaiset lain tarjoamat ohjauskeinot ja 
välineet, joiden käyttö olisi mahdollista vaikka sitä ei edellytetä. Voidaankin perus-
tellusti väittää, että esimerkiksi suomalaiset kaavoittajat kokevat suunnittelun erilaisin 
säädöksin tarkoin rajatuksi viranomaistoiminnaksi − ottamatta kantaa siihen, kuinka 
tarkat rajat lainsäädäntö maankäytön ohjaukselle tosiasiassa asettaa. (Viranomais- ja 
oikeuskulttuurin erityispiirteistä, ks. esim. Husa ym. 2008).

Tällaisessa kontekstissa on ymmärrettävää, että suunnittelijoiden ja keskeisten 
luottamushenkilöiden on vaikeaa tehdä/ymmärtää tekevänsä valintoja, joilla on 
väistämättä strategisia vaikutuksia. Usein kyse on vain lainsäädännön asettamien 
reunaehtojen täyttämisestä osallisia enemmän tai vähemmän tyydyttävällä tavalla. Pe-
rinteinen, luonteeltaan passiivinen viranomaisnäkökulma maankäytön suunnitteluun 
on kuitenkin joskus auttamattoman kapea. Erityisesti sen voi sanoa olevan ristiriidassa 
yhdyskuntarakenteen hajautumisen suunnittelemattoman luonteen kanssa. Kyse ei 
ole aina siitä, miten suunnitellaan, vaan siitä, miten erilaisten suunnittelemattomien 
prosessien kanssa tullaan toimeen, ja siitä, miten erilaisia prosesseja voidaan strategi-
sessa mielessä pitkäjänteisesti hyödyntää. Esimerkkinä tällaisesta prosessista voidaan 
pitää pientalorakentamisen painetta, joka osaltaan suuntautuu haja-asutusalueelle. 
Tällaisen rakentamisen suunnittelemattomuus on ilmeistä, mutta myös niin sanottu 
hajakaavoittaminen ja kaupan sijoittuminen voi olla kokonaisuuden kannalta suunnit-
telematonta. Suunnittelematonta voi siis olla myös sinänsä yksityiskohdiltaan hiottu, 
asemakaavoitukseen perustuva rakentaminen.
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On ymmärrettävää, että esimerkiksi kaupan keskusliikkeet toimivat niille asetet-
tujen reunaehtojen puitteissa pyrkien toimintalogiikkansa mukaisesti minimoimaan 
omat kustannuksensa. Myös haja-rakentaminen ja hajakaavoitus ovat sinänsä ymmär-
rettävien kehityskulkujen seurausta, vaikka ovatkin osaltaan seurausta myös seudullisen 
suunnittelukulttuurin puuttumisesta. Esimerkiksi haja-asutusalueelle rakennetaan 
osittain siksi, ettei kuntien kaava-alueilta löydy varteenotettavia vaihtoehtoja. Osittain 
kyse on tietoisista valinnoista, eli hakeutumisesta kaava-alueiden ulkopuolelle. Täl-
lainenkin asuinrakentaminen voi, sijainnistaan riippuen, eriasteisesti tukea kunta- ja 
kyläkeskusten erilaisia palveluja. Niissä tapauksissa, joissa rakentaminen tapahtuu 
esimerkiksi kehyskunnan puolella (keskuskaupungin rajan tuntumassa), rakentamisen 
voi sanoa tukevan ensisijaisesti kaupan suuryksiköitä pienten keskusten palvelujen 
jäädessä paitsioon.

Keskeistä on joka tapauksessa huomata, ettei erilaisiin (mukaanlukien maaseutu-
maisiin) asumispreferensseihin vastaamista tai kaupan voitontavoittelua itsessään ole 
syytä pitää ongelman ytimenä. Kyse on siitä, miten suunnittelija julkisena toimijana 
suhtautuu kaupunkiseudun kasvun taustalla oleviin prosesseihin,  ja toisaalta toimijoi-
hin, jotka pyrkivät suuntaamaan kasvua itselleen edullisella tavalla. Kaupunkiseudulle 
kohdistuva kasvu voidaan mieltää resurssiksi, ja on luonnollista, että kasvua pyrkivät 
ohjaamaan myös yksityiset toimijat. Sen vuoksi se, millainen rooli julkisella suunnit-
telulla kullakin kaupunkiseudulla on, ei ole merkityksetöntä. Kaupunkiseudun kasvun 
suomat voimavarat voivat jakautua kokonaisuuden kannalta myös epäedullisella tavalla, 
joka hajauttaa yhdyskuntarakennetta hallitsemattomasti.

Kaupunkiseutukokonaisuuden näkökulmasta voidaan sanoa julkisen suunnittelu-
intressin olevan poliittisen ohjauksen ohella sidottu kuntien välisen kilpailun asettamiin 
reunaehtoihin, kuntakeskeisen suunnittelun puutteellisiin resursseihin sekä viran-
omaiskulttuurin erilaisiin polkuriippuvuuksiin. Tällaisessa tilanteessa pitkäjänteinen 
strateginen toiminta, joka tunnistaisi hajautumiseen johtavien prosessien epävarman 
ja suunnittelemattoman luonteen, on hyvin vaikeaa. Strategista tyhjiötä ei saada hal-
tuun, tai sen täyttävät kaupan keskusliikkeiden kaltaiset toimijat, joiden toiminta ja 
tavoitteenasettelu ovat julkista suunnitteluintressiä vapaampia ja huomattavasti lyhyt-
jänteisempiä. Tällöin seudullisen yhteistyön tarjoama potentiaali jää hyödyntämättä. 

Jos sen sijaan maankäytön suunnittelu optimoitaisiin seutukokonaisuuksia palvele-
vaksi, voitaisiin niin pientalorakentajille kuin kaupan toimijoillekin kyetä mahdollisesti 
tarjoamaan jopa aivan uudenlaisia vaihtoehtoja – joiden olemassaolosta ei toistaiseksi ole 
oltu edes tietoisia. Tällöin seutukokonaisuus voisi olla enemmän kuin osiensa summa.
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Suunnittelulla on aina strategiset (seudulliset) seurauksensa. Passiivinen, 
ns. reaktiivinen suunnitteluote ei siis ole keino välttää toiminnan laajempia 
vaikutuksia. Kyse on siitä, halutaanko suunnittelun sisällöllistä ohjaavuutta 
edistää, vai pysyttäydytäänkö reaktiivisessa, itseohjautuvassa suunnittelussa. 

Kyse ei ole aina siitä, miten suunnitellaan, vaan siitä, miten erilaisten 
suunnittelemattomien prosessien kanssa tullaan toimeen, ja siitä, miten 
erilaisia (hajautumiseen johtavia) prosesseja voidaan strategisessa mielessä 
pitkäjänteisesti hyödyntää.

Strateginen tavoitetyhjiö on käsite, joka kuvaa suunnittelun hyödyn-
tämätöntä liikkumatilaa. Pitkäjänteistä suunnittelua edellyttävät tavoitteet 
toteutuvat sitä heikommin, mitä suuremmaksi strateginen tavoitetyhjiö 
muodostuu. Kuntien välinen kilpailu ja suunnittelukulttuurin passiivisuus 
ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka kasvattavat tyhjiötä.

Yhteistyö puree huonosti rakenteellisiin ongelmiin

Tahtotila tai sen puute ratkaisee kaupunkiseudun edellytykset päästä kilpailusta kohti 
strategista yhteistyön suuntaa. Varsinaista oikotietä luottamuksen rakentamiseen ei 
kuitenkaan ole. Rakennemallit ja muut vastaavat työkalut voivat tosin avata uusia 
seudullisuuden näkökulmia ja mahdollistaa kaupunkiseudun kunnissa monitahoisem-
mat, seudullisuuteen ennakkoluulottomasti suhtautuvat äänenpainot. Paras-hanketta 
ohjannut puitelaki on näiltä osin kyennyt parhaimmillaan rikkomaan voimakkaan 
kuntakeskeisen ajattelun polkuriippuvuuksia. Tietyt väljemmän yhteistyön muodot 
voivat toimia kuitenkin myös puolustusstrategiana, jos tavoitteena on ensisijaisesti 
kuntarakenteen entisenkaltaisena säilyttäminen – ei palvelujen tai maankäytön järjes-
täminen seudullisesti optimaalisella tavalla.

Paras-puitelain sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita koskevien 
väestöpohjavaatimusten vaikutukset ovat olleet siinä mielessä kyseenalaisia, että 
kehyskuntien keskinäiset yhteenliittymät ja liitokset voivat vaikuttaa verokilpailuase-
telman säilymiseen ja jopa korostumiseen. Kilpailuasetelma heijastuu välillisesti myös 
maankäytön suunnitteluun (puitelain ns. maantieteellinen sokea piste). Veronkeruu ja 
äänestäminen tapahtuvat kunnittain. Kuntakeskeinen ajattelu on siten jossain määrin 
väistämätöntä, mikä tarkoittaa sitä, ettei seutu voi aina, jos koskaan, olla optimoinnin 
perusyksikkö. Myös keskuskaupunki voi sortua tai olla pakotettu kuntakeskeiseen 
ajatteluun. Kilpailuasetelma voi kuitenkin olla usein yksinkertaistava selitys: kunta-
päättäjä tekee usein vain parhaansa, ja verokilpailuvaikutus voi syntyä hyvästä tahdosta 
ja maankäytöstä riippumatta. 

Strateginen yhteistyö voi toisaalta kannattaa, vaikka kunnan asiat olisivat (esi-
merkiksi juuri seudun maantieteellisestä kuntarakenteesta johtuen) hyvin. Kyse on 
erilaisista kehittämisen aikajänteistä. Esimerkiksi pienen kunnan elinkeinopolitiikka 
on usein mittakaavaltaan pientä ja konkreettista, yrityksiin ja niiden tontteihin liittyvää 
käytännön aktiivista toimintaa. Tällainen konkreettinen ja yritysten liikkeisiin nopeasti 
reagoiva elinkeinopolitiikka voi olla paitsi tehokasta, myös melko lyhytjänteistä. Kunta 
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voi hyvin niissä puitteissa, jotka kaupunkiseudun menestys sille asettaa. Kokonaisen 
kaupunkiseudun mittakaavassa tapahtuvat muutokset vaativat pitkän tähtäimen mää-
rätietoista kehittämistä.

 
Elinkeinoyhteistyö, rakennemallit ja muut vastaavat yhteistyön työkalut voivat 
avata uusia näkökulmia seudullisuuteen. Kuntakeskeinen perusasetelma ei ole 
seuduilla kuitenkaan hävinnyt. Syvän strategiseen maankäytön suunnitteluun 
liittyvä, nimenomaan kuntien välinen yhteistyö on useimpien tutkittujen 
seutujen kohdalla toistaiseksi ollut mahdollista lähinnä teoriassa. 

Erilaisista intresseistä ja arvoista ei päästä liitoksin eroon

Koska erilaisista intresseistä ja arvoista ei päästä liitoksin eroon, on tärkeää päästä saman 
pöydän ääreen sopimaan yhteisistä pelisäännöistä, yhteisesti asetettujen tavoitteiden 
pohjalta.  Maankäyttöpoliittisten kulttuurien yhtenäistäminen eri kuntien välillä asettaa 
koko seudun poliittiset perinteet koetukselle.

Myös suuri kuntaliitos on haaste (maankäyttö)poliittiselle kulttuurille.  Laajentu-
nut keskuskaupunki sulkee sisäänsä aiempaa laajemman valikoiman yhteen sovitettavia 
maankäyttöpoliittisia tarpeita ja perinteitä. Maaseutu ei häviä, vaikka kuntarajat hävi-
äisivät: maaseutumaisten alueiden palveluiden ja lähidemokratian erityiskysymyksistä 
on keskusteltava ja päätettävä, olivat kuntarajat millaiset hyvänsä. Maankäyttöä tulisi 
ohjata paikallisten olosuhteiden mukaisesti sen mukaan, ollaanko ”maalla vai kaupun-
gissa” – ei kuntarajoista riippuen. Maaseutumaisen elämäntavan ei tulisi olla uhattuna 
sen vuoksi, että kaupunkiseutu koostuu yhdestä suuresta kunnasta.

On myös syytä huomata, että esimerkiksi pienten, entisten kuntakeskusten kehittä-
miseen voi olla paremmat resurssit osana suurempaa kokonaisuutta. Julkiset lähipalvelut 
ovat kuitenkin kiinni käytettävissä olevista resursseista, väestörakenteesta ja poliittisesta 
tahdosta, kuntarakenteesta riippumatta. Lähipalveluita ei tulisi käyttää kuntaraken-
nekeskustelun keppihevosena. Kuntarakenne on toissijainen suhteessa esimerkiksi 
palvelurakenteen tarkasteluun: toiminnallisin kriteerein määritelty kuntarakenne ei 
merkitse, tai sen ei tulisi merkitä automaattista lähipalvelujen purkamista. Palvelura-
kenteesta päätettäessä kyse on ensisijaisesti poliittisista valinnoista ja resurssien jaosta.

Lähidemokratiaan liittyvät kysymykset ovat relevantteja myös jo ennestään suurissa 
kunnissa, mukaan lukien keskuskaupungit: paikalliset vaikuttamismahdollisuudet 
tulee tarkoituksenmukaisella tavalla taata myös niiden asukkaille. Nykyisen kaltainen 
kuntarakenne ei ole välttämättä paras tapa toteuttaa lähidemokratian periaatteita. 
Lähidemokratian edistämisessä kaupunkiseutujen vallitseva kuntarakenne palvelee 
lähinnä niitä, jotka asuvat pienessä kunnassa. On syytä huomata, että pienen kunnan 
rakennuslautakunta saattaa päättää asioista, joiden vaikutusalue on käytännössä usein 
koko seudun suuruinen. 
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Toiminnallisin, esimerkiksi työssäkäyntialueeseen tai saavutettavuuteen viit-
taavin kriteerein määriteltyyn kuntakokonaisuuteen mahtuu kuntarakenteesta 
riippumatta kaupunki–maaseutu-jatkumon erilaisia alueita, ja siten myös 
erilaisia joustavan sääntelyn tarpeita. 

Haasteena kaupunkiseudun tasapainoinen kasvu

Maaseudun kunnat ja kasvavien kaupunkiseutujen kehyskunnat ovat eri asia: syvällä 
maaseudulla ja kasvukeskusten liepeillä on eroja kuntarakenteesta tai hajarakentami-
sen pelisäännöistä keskusteltaessa. Kaupunkiseuduilla on kyse kuntarajat ylittävästä 
kaupungin kasvusta, minkä vuoksi alueen sääntelytarve on erilainen kuin ”aidosti” 
maaseutumaisilla alueilla. Tämän raportin johtopäätökset ovat syntyneet nimenomaan 
kasvavia kaupunkiseutuja koskevan arviointitutkimuksen pohjalta. Kuntien välisessä 
kilpailuasetelmassa on lähtökohtaisesti kyse kaupunkiseuduille kohdistuvan kasvun 
(epä)tasapainoisesta jakautumisesta. Useissa tapauksissa kasvun suuntautumiseen vai-
kuttavat kunnasta toiseen vaihtelevat maankäytön pelisäännöt. Yhteisten maankäyttö-
poliittisten pelisääntöjen puuttuminen voi pahimmillaan johtaa suunnittelemattomaan 
maankäyttöön, kunnittaiseen osaoptimointiin ja valikoivaan kasvuun. 

Joissain tapauksissa osaoptimointi ei ole tietoista, vaan se johtuu rakenteellisista 
syistä, toisin sanoen seudun maantieteellisestä kuntarakenteesta. Tällöin kuntiin vali-
koituu poikkeuksellisen veronmaksukykyisiä asukkaita ja yrityksiä kunnan sijainnin, 
ei esimerkiksi maapoliittisen tonttikilpailun vuoksi. 

Kehyskunnan sijainti keskuskaupungin kupeessa voi nimittäin merkitä sitä, 
ettei maankäyttö kyseisen kunnan alueella merkittävästi muuttuisi, vaikka seudulla 
olisi vain yksi suuri kunta. Kehyskunta voi selvitä taloudellisesti erinomaisen hyvin 
osin siksi, että palvelujen järjestäminen sopivan etäisyyden päässä keskuskaupungista 
viihtyville pientaloasujille on ilmeisesti suhteellisen edullista (ks. Kallio ym. 2012). 
Joskus kunnat sijaitsevat sellaisen etäisyyden päässä keskuskaupungista, ettei niiden 
alueella olisi järkevää rakentaa merkittävissä määrin esimerkiksi sosiaalista asuntotuo-
tantoa, vaan nimenomaan pientaloja. Tällaista, maantieteellisestä kuntarakenteesta 
johtuvaa asetelmaa voi kutsua rakenteelliseksi kilpailuasetelmaksi, sillä kyseessä ei aina 
ole tietoinen vastuun välttely esimerkiksi juuri sosiaalisen asuntotuotannon suhteen. 
Kyseinen resursseja vaativa palvelu voi puuttua kunnasta siksi, että se sijaitsee kau-
punkiseudulla sopivan etäisyyden päässä kaupunkikeskuksesta, ei siksi, että kyseisen 
kunnan päättäjät välttelisivät palvelun järjestämistä. Maantieteellinen kuntarakenne 
voi siis johtaa siihen, ettei kaupunkiseudun eri kunnilla ole samoja edellytyksiä vastata 
verotuloista käytävään kilpailuun. Vaihtelevat edellytykset vastata kilpailuun johtavat 
lopulta vaihtelevan tasoisiin palveluihin kaupunkiseudun eri osissa.

Kuntiinsa ja äänestäjiinsä kiinnittyneiden päättäjien ”kuuluu” olla sitoutunei-
ta ajattelemaan kuntansa parasta niissä puitteissa, jotka lainsäädäntö heille asettaa. 
Kuitenkin niissä tapauksissa, joissa yllä kuvatun kaltaiseen rakenteelliseen asetelmaan 
liittyy tietoinen pyrkimys houkutella kuntaan maapolitiikan keinoin ainoastaan tai 
lähes pelkästään vauraita pientaloasukkaita, kyse on suoranaisesta osaoptimoivasta 



156

ACTA

kilpailusta. Seurauksena voi tällöin olla alueellisen eriarvoistumisen lisäksi yhdyskun-
tarakenteen kiihtyvä hajautuminen.

 
Kilpailuasetelma kuntien välillä voi kiristyä joissain tapauksissa maan-
tieteellisestä kuntarakenteesta johtuen, ja kuntien maankäyttöpolitiikan 
ominaispiirteistä riippumatta. Johtui kilpailuasetelma mistä hyvänsä, sen 
pysyvä purkaminen erilaisin yhteistyön keinoin – ilman veropohjaan liittyvää 
maantieteellistä tarkastelua – ei ole seuduilla onnistunut, eikä sitä voi nykyisen 
lainsäädännön puitteissa pitää tulevaisuudessakaan erityisen todennäköisenä. 

Seudun sisäisestä ristiinvedosta kohti kasvun strategista 
hyödyntämistä

Uudistuva kuntarakenne voi joko vahvistaa kuntanäkökulmaa tai nostaa tarkastelun 
fokuksen seudulliseksi. Esimerkiksi kaupan toiminnan, kuten myös hajarakentamisen 
yhdenvertaisen kohtelun puitteet, on helpompi muodostaa demokraattisesti, jos niistä 
päätetään seudullisesti saman pöydän ääressä. Tarvitaan tapauskohtaista harkintaa siitä, 
miten kaupunkiseudulle kohdistuva väestön ja ostovoiman kasvu on hyödynnettävissä 
kokonaisuuden kannalta strategisesti. 

Maankäytön suunnitteluresurssien tarve ei vähene kuntien yhdistyessä. Kuntalii-
toksista hyödytään etenkin strategisissa maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyk-
sissä maankäyttöpoliittisten periaatteiden yhtenäistyessä. Tämän edun ”irtisaaminen” 
edellyttää kuitenkin riittäviä suunnitteluresursseja ja yhteistä, aidosti toimivaltaista 
päätöksentekofoorumia. 

Isossa kokonaisuudessa voidaan sanoa olevan potentiaalisia resursseja ja mahdol-
lisuuksia kehittää myös alakeskuksia, kuten entisiä kuntakeskuksia; sen sijaan, että 
uusia keskuksia muodostuu esimerkiksi vain kaupan ehdoilla. Peltomarketit eivät 
useinkaan edistä pienten kuntakeskusten elinvoimaisuutta, mutta peltomarketit ovat 
usein syntyneet pienten kuntien myötävaikutuksella. Kaupan ehdoilla syntyneiden, 
niin sanottujen alakeskusten syntyminen on taas entisestään kärjistänyt kuntien välistä 
jännitteistä asetelmaa.  Toisaalta kuntarakenteenkaan muutokset eivät takaa sitä, että 
kaupan sijoittumislogiikkaan nähtäisiin kunnissa olevan erityistä tarvetta vaikuttaa, 
vaikka mahdollisuudet siihen paranisivatkin.

Tarvittaisiin tapauskohtaista pohdintaa siitä, miten mahdollinen ostovoiman kasvu 
voisi parhaiten palvella kaupunkiseudun asemaa suhteessa toisiin kaupunkiseutuihin. 
Millaiset kaupan konseptit ovat paikallistalouden kannalta hyödyllisimpiä? Myös kun-
tarakenne liittyy siihen, voiko kaupan kasvua pyrkiä kanavoimaan sellaisiin kaupan 
konsepteihin ja sijainteihin, joista olisi varmimmin hyötyä paikallistaloudelle. Kaupun-
kiseudun ominaispiirteet kytkeytyvät usein etenkin kantakaupunkiin, jonka avulla on 
myös mahdollista erottua seutujen välisessä kilpailussa. Ostovoiman kasvusta voidaan 
hyötyä monella tavalla, mutta on syytä olettaa, että suuntautuessaan kaupunkiseutujen 
ytimiin taloudellinen toimeliaisuus palvelee parhaiten koko seudun elinvoimaa. Samoin 
elinvoimaiset entiset tai nykyiset kuntakeskukset palvelevat ympäröivän maaseudun 
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elinvoimaa. Yhdyskuntarakenteesta verrattain irrallaan olevat kauppakeskukset ovat sen 
sijaan joka seudulla enemmän tai vähemmän samankaltaisia, eivätkä niiden sijainnit 
ole omiaan palvelemaan kaupunkiseutujen kehittämistä. Toisaalta kokonaisuuden kan-
nalta koordinoitu maankäytön suunnittelu mahdollistaa myös reilun kilpailun puitteet 
toistensa kanssa kilpaileville kaupan toimijoille. Kaupunkiseutu, jonka maankäytön 
suunnittelu on kokonaisuuden kannalta hallittua, saattaa kyetä tarjoamaan kaupan 
toimijoille myös kokonaan uusia kasvun kanavia. 

 
Saman pöydän ääressä voitaisiin parhaiten pohtia esimerkiksi sitä, millainen 
asuinrakentaminen tukee parhaiten yhteisiä tavoitteita. Myös kauppa ja 
kaupan kiinteistömanagerit voivat pitkällä aikavälillä hyötyä seudullisesta, 
strategisia uusia avauksia mahdollistavasta suunnittelusta. 

Voitaisiinko ajatella, että lyhyellä tähtäimellä toimivien (esim. kaupan 
toimijat) suunnittelun aikajänne olisi venytettävissä yhteensopivaksi stra-
tegisen suunnittelun aikajänteen kanssa? Voisiko (seudullinen) yleinen etu 
palvella myös kaupan etua?

4.3 Lopuksi: sisällölliset ratkaisut ensisijaisia  
 hallinnollisiin rakenteisiin nähden

ARTTU-ohjelman YKS-ARTTU-tutkimusmodulissa on arvioitu mm. yhdyskun-
tasuunnittelun seudullisen koordinoinnin edellytyksiä kasvavilla kaupunkiseuduilla 
Paras-hankkeen aikana. Hanketta ohjaavan puitelain havaittiin jo aiemmin (Mäntysalo 
ym. 2010) olevan ristiriitainen: yhteistyövelvoitteistaan huolimatta sen todettiin olevan 
omiaan kiristämään kaupunkiseutujen kuntien välisiä jännitteitä.

Jännitteiden todettiin entisestään kiristyneen esimerkiksi keskuskaupungin 
edustajien ”turhautuneiden avausten” (Mäntysalo ym. 2010, 209) myötä, mutta syyt 
ristiriitoihin ovat syvemmällä. Se, että yksittäiset julkiset avaukset voivat ylipäätään 
saada sellaisen merkityksen, että ne viilentävät seudullisen ilmapiirin jopa vuosiksi, on 
ennen kaikkea osoitus yhteistyön ohuudesta. Monimutkaisista syistä johtuva ja kuntien 
välisistä poliittisten/hallinnollisten kulttuurien eroista kielivä yhteistyön ohuus viilentää 
myös henkilöiden välisiä suhteita, joissain tapauksissa myös viranhaltijoiden kohdalla.

Tutkimushankkeessa on sittemmin pyritty haastatteluaineistoon tukeutuen luo-
maan syvempi ymmärrys näistä jännitteistä: siitä, mistä ne juontavat juurensa, ja siitä, 
voivatko ne vaikuttaa kaupunkiseutujen strategiseen kehittämiseen. Onko yhteistyön 
keinoin mahdollista päästä jännitteistä eroon? Tässä loppuraportissa raportoidut tut-
kimushankkeen havainnot vahvistavat käsitystä, jonka mukaan monen seudun maan-
tieteellinen kuntarakenne voi vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen niin, ettei kasvu aina 
kohdistu koko seudun kannalta optimaalisiin suuntiin. Joillain yhteistyön muodoilla 
on pyritty löytämään seudullisen keskustelun ja strategisen tahdonmuodostuksen 
foorumia, jotta kaupunkiseutujen sisäisestä ”ristiinvedosta” päästäisiin eroon.  Sellais-
ta yhteistyön muotoa tai päätöksentekofoorumia, jolla olisi suora päätösvalta myös 
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käytettävistä resursseista, ei kuitenkaan ole, vaan viime kädessä verovarojen käytöstä 
päättäviä kuntien toimijoita ohjaa poliittinen vastuu äänestäjilleen. Toisaalta on syytä 
huomata, että vaikka kuntarakenteen muutokset voivat luoda edellytyksiä aiempaa 
suunnitelmallisemmalle maankäytölle, ne eivät johda siihen automaattisesti. Kunta-
rajojen muutokset eivät toisin sanoen väistämättä johda eheytyvään yhdyskuntaraken-
teeseen – varsinkaan, jos ensisijaisena tavoitteena on yksinomaan aiempaa suuremmat 
kuntakoot. Kyse on siitä, millaisia toiminnallisia kokonaisuuksia kuntarajat sulkevat 
sisäänsä, ja ennen kaikkea siitä, millaisiin sisällöllisiin ratkaisuihin seudun poliittinen 
ilmapiiri ja viranomaistoiminta antavat edellytykset.

Kuntarakenteesta käytävään keskusteluun liittyen esiin on tutkimuksen edetessä 
noussut myös lukuisia luonteeltaan selkeän poliittisia kysymyksenasetteluja, joihin ei 
voi tutkimuksen keinoin antaa yksiselitteisiä vastauksia. Tällaiset maankäytön ohjauk-
sen pelisääntöihin liittyvät kysymykset ovat ensisijaisia muun muassa kuntarakenteesta 
käytävään keskusteluun nähden. On esimerkiksi syytä pohtia, ovatko maaseutumaisten 
kehyskuntien edustajien – jotka kokevat elämäntapansa puolustamisen tarvetta – huolet 
aiheellisia: Mahdollistaako maaseutumaisen asumisen kaupunkiseuduilla ainoastaan 
sellainen kuntarakenne, jossa kehyskunnat ympäröivät keskuskaupunkia? Millä ehdoilla 
kaupunkiseutujen reunamilla saa jatkossakin rakentaa? Toteutuuko julkishallinnon 
läheisyysperiaate parhaiten vallitsevan kuntarakenteen puitteissa, entä keiden tarpeita 
vallitseva kuntarakenne palvelee? Onko nykyisen kaltainen kaupan sijoittumisen ohjaus 
riittävän tehokasta, vai halutaanko ostovoiman ja tarjonnan kasvun suuntautumiseen 
vaikuttaa aiempaa tarkemmin? Maankäytön ohjaus vaikuttaa myös julkisen palvelu-
rakenteen ylläpidon edellytyksiin. Jos vahvaa maankäytön ohjausta halutaan välttää, 
ollaanko valmiita vastaamaan niistä kustannuksista, joihin hajautuminen voi johtaa? 
Tutkituilla kasvavilla kaupunkiseuduilla monet mainituista kysymyksistä tiivistyvät 
yhteen ydinkysymykseen siitä, miten verotulojen epätasaiseen jakautumiseen kuntien 
välillä tulisi puuttua.

 
Kuntaliitos ei automaattisesti johda eheytyneeseen yhdyskuntarakenteeseen. 
Yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta merkitystä on etenkin sillä, millaisia 
toiminnallisia kokonaisuuksia kuntarajat sulkevat sisäänsä. 

Kuntarakennekeskustelu peittää alleen monta palvelujen ja maankäytön 
suunnitteluun liittyvää sisällöllistä kysymystä, joihin ei voida antaa tieteellisin 
menetelmin yksiselitteisiä, oikeita vastauksia. ”Oikeat” vastaukset riippuvat 
osaltaan siitä, millaisia poliittisia, arvoihin liittyviä painotuksia maankäytön 
ohjauksen suhteen halutaan tehdä. Kuitenkin, jos mainittujen sisällöllisten 
kysymysten taustalla olevien poliittisten konfliktien olemassaolo tunnistetaan 
ja tunnustetaan, voidaan myös eri ratkaisuvaihtoehtoja punnita avoimesti − 
kuntarakennekeskustelun pohjaksi. 
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4.6.2012.

Kuopion kaupungin kaavoituskatsaus 2012 (2011)
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Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun väestö, elinkeinot ja asuminen 2012–2016 (30.5.2011)

Kuopion väestö, elinkeinot ja asuminen 2013–2017 (11.6.2011)

Siilinjärven kunnan maankäyttöpoliittinen ohjelma (hyväksytty 2010)

Siilinjärven kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus 2012

Siilinjärvi visio 2020

Siilinjärven maaseutuohjelma – Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015 (2009)

Vaasan seutu

Pohjanmaan liiton toimintakertomus vuodelta 2011

Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 (2010)

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011–2014 (2011), Maakuntaohjelman ympäristöselostus ja 
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosiksi 2012-2013 (2011)

Lausunto Vaasanseudun kunta- ja palvelurakenne 2025-raportista

Pohjanmaan maakuntakaava, vaihe 1: kaupallisten palvelujen sijoittuminen maakunnassa. 
Selostus ja vaikutusten arviointi

Vaasan kaupungin visio (2025)

Vaasan asuntopoliittinen ohjelma 2012–2014 (2012)

Vaasan lausunto PARAS-hankkeen loppuraporttiin (2010)

Erityinen kuntajakoselvitys. Vaasan kaupunki, Vähänkyrön kunta ja Mustasaaren kunta.  
Loppuraportti (2011)

Vaasan kaupungin kaavoitusohjelma 2012–2013 (2012)

Vaasan kaupungin maapoliittinen ohjelma (2011)

Vaasan yleiskaava 2030

Vaasan kaupungin kaavoituskatsaus 2012

Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava ja hyvinvointisuunnitelma, selostusosa (2.7.2012)

Mustasaaren lausunto PARAS-hankkeen loppuraporttiin (2010)
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Acta-sarjassa vuodesta 2009 lähtien 
ilmestyneet julkaisut

Aiemmin ilmestyneet Acta-sarjan julkaisut osoitteessa: http://www.kunnat.net -> Toimialat -> Kuntake-
hitys ja tutkimus -> Acta-tutkimusjulkaisut

208 Pekka Juntunen, Veli-Pekka Nurmi, Jari Stenvall: Kuntien varautuminen ja turvallisuuden hallinta 
muuttuvissa hallinto- ja palvelurakenteissa. 2009. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509267.

209 Risto Nakari, Stefan Sjöblom: Toimiva kunnallinen palveluorganisaatio. 2009. Hinta 25 euroa. 
Tilausnumero 509269.

210 Kari Ahokas: Kasvukunnan johtajana. 2009. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509272. 
211 Jari Stenvall, Jenni Airaksinen: Manse mallillaan – Tampereen mallin arviointi ja palveluinno-

vaatiot. 2009. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509279.
212 Santtu von Bruun, Torsti Kirvelä: Suurten kaupunkien tulevaisuus ja tulevaisuuden kaupunki-

politiikka. 2009. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509283.
213 Anne Korhonen: Yksityisyys ja henkilötietojen suoja kunnallisessa virantäytössä. 2009. Hinta 25 

euroa. Tilausnumero 509285.
214 Marjukka Weide: Ulkomailla syntyneenä suomalaisessa kunnallispolitiikassa. 2009. Hinta 25 

euroa. Tilausnumero 509297.
215  Anni Jäntti & Marianne Pekola-Sjöblom (toim.): Kuntademokratian ja -johtamisen tila valtuus-

tokaudella 2005–2008. 2009. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509300.
216 Ilpo Laitinen: Tietoperustainen johtaminen – Case Helsinki. 2009. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 

509309.
217 Raine Mäntysalo, Lasse Peltonen, Vesa Kanninen, Petteri Niemi, Jonne Hytönen & Miska 

Simanainen: Keskuskaupungin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät. 2010. Hinta 25 euroa. 
Tilausnumero 509310.

218 Jarmo Vakkuri, Olavi Kallio, Jari Tammi, Pentti Meklin & Heikki Helin: Matkalla kohti suuruuden 
ekonomiaa? Kunta- ja paikallistalouden lähtökohdat Paras-hankkeessa. Paras-ARTTU-ohjelman 
tutkimuksia nro 3. 2010. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509313.

219 Minna Kaarakainen, Vuokko Niiranen & Juha Kinnunen (toim.): Rakenteet muuttuvat – mihin 
suuntaan? Sosiaali- ja terveyspalvelut Paras-hankkeessa. Lähtötilanteen kartoitus. Paras-ARTTU-
ohjelman tutkimuksia nro 6. 2010. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509319.

220 Atte Honkasalo: Hyvinvointipalveluiden tuottavuuden mittaaminen. 2010. Hinta 25 euroa. 
Tilausnumero 509331.

221 Juhani Määttä: Hybridiorganisaatioiden ja niiden konsernijohtamisen muotoutuminen. 2010 
Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509322.

222 Mikko Komulainen: Ulkoistaminen kunnissa. 2010. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509324.
223 Jenni Airaksinen, Helena Tolkki & Toni K. Laine: Paras palvelutuotanto – peruskunnasta perus-

kallioon? Kalliolainen tilaaja-tuottaja-sovellus ja  kunnan ohjaustunne: Peruspalvelukuntayhtymä 
Kallion toimintamallin arviointi. 2011. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509338.

224 Arto Haveri, Jari Stenvall, Kaija Majoinen & Marianne Pekola-Sjöblom: Kunnallisen itsehallinnon 
peruskivet. Julkaisu haastaa lukijansa pohtimaan, onko meillä Suomessa varaa rapauttaa kunnallinen 
itsehallinto. Mikä merkitys itsehallinnollisesti vahvoilla kunnilla voisi olla siinä kamppailussa, jota 
suomalainen yhteiskunta käy selviytyäkseen tulevaisuuden haasteista? Mitkä ovat kunnalliseen itsehal-
lintoon kohdistuvat uhat ja mahdollisuudet toimintaympäristön nopean muuttumisen vuoksi? Teos 
sisältää yhteensä 30 tieteellistä artikkelia ja käytännön puheenvuoroa kunnallisesta itsehallinnosta 
niin talouden, politiikan kuin oikeudenkin näkökulmasta. Kirjoittajat ovat eri alojen tutkijoita ja 
käytännön vaikuttajia. 2011. Hinta 30 euroa. Tilausnumero 509339.

225 Ilkka Vohlonen, Jan Klavus, Veli Koistinen, Tuula Talvinko, Martti Virtanen: Terveydenhuollon 
rahoituksen optimaalinen väestön koko: Rahoituspoliittinen tutkimus väestön sairastamiseen 
perustuvasta ennakoinnista. Tutkimus oli rahoituspoliittinen arvio siitä, kuinka hyvin suomalainen 
nykyiseen kuntarahoitukseen perustuva rahoitusmalli mahdollistaa väestön odotettavissa olevaan 
sairastamiseen perustuvan rahoituksen suunnittelun. Samalla VAKKA-hanke antoi tietoja muiden 
terveydenhuollon rahoitusmallien arviointia varten. Erityisesti tarkasteltiin erikoissairaanhoi-
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don osalta sitä, mikä olisi vakuutusmatemaattisesti laskettuna kunnan väestön optimikoko, jos 
lähtökohtana on kunnan väestön sairastumisen ja siihen liittyvien sairaanhoidon kustannusten 
ennustettavuus mahdollisimman tarkasti. Hankkeessa käytettiin perusaineistona valtakunnallisia 
kuntakohtaisia poistoilmoitustietoja (HILMO) edellisen kymmenen (2000–2009) vuoden ajalta, 
jotka luokiteltiin DRG-ryhmiin (Diagnosis Related Grouping) kustannusten laskemiseksi. Hanke 
toteutettiin Suomen Kuntaliiton johdolla verkostohankkeena, jossa oli mukana kuusi sairaanhoi-
topiiriä. Hankkeen toteuttamisesta vastasi Oy Audiapro Ab yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston 
kanssa. Tämän rahoituspoliittisen tutkimuksen tulokset osoittavat yksiselitteisesti sen, alle 20 000 
asukkaan kunnissa on sairastamisen ja vastaavien kustannusten ennustaminen lähes mahdotonta. 
Tutkimus myös osoitti toisaalta myös sen, että ei ole perusteita kansallisen tason rahoituspoliittiselle 
vaihtoehdolle. Tutkimuksesta on vastannut Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen 
laitoksen tutkijaryhmä yhdessä maan johtavien alan asiantuntijoiden kanssa. 2011. Hinta 20 euroa. 
Tilausnumero 509340.

226 Harri Jalonen, Kim Aarva, Pekka Juntunen, Harri Laihonen, Ilpo Laitinen, Antti Lönnqvist: 
Arvoverkkoa kokemassa – saaliina tuottavuutta ja innovaatioita. Kirja liittyy yhteiskunnalliseen 
keskusteluun hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta. Kirjan lähtökohtana toimii ajatus siitä, että 
hyvinvointipalvelujen turvaaminen edellyttää palvelujen tuottamiseen ja johtamiseen liittyvien perus-
oletusten kyseenalaistamista ja uudelleen arviointia. Erityisenä haasteena kirjoittajat pitävät julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Selvää on, että 
niukkenevat resurssit ja muutokset palvelutarpeissa eivät itsestään muutu tuottavuudeksi ja uusiksi 
palveluinnovaatioiksi. Yhteistyöhön liittyvän tuottavuus- ja innovaatiopotentiaalin lunastamisen 
edellytyksenä on, että yksittäisten organisaatioiden sijaan huomio kohdistetaan erilaisista toimijoista 
koostuvaan hyvinvointipalvelujärjestelmään. Kirjassa tarkastellaan hyvinvointipalvelujärjestelmän 
johtamista ja kehittämistä sekä tuottavuuden että innovaatioiden näkökulmista. Kirjassa esitetään 
myös käytännön toimenpide-ehdotuksia hyvinvointipalvelujärjestelmän johtamisen kehittämiseksi. 
Kirja muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa koostuu kuudesta artikkelista, joissa kussakin 
avataan hyvinvointipalvelujärjestelmän johtamisen haasteita erilaisista teoreettisista näkökulmista. 
Empiirisen tarkastelun kohteena artikkeleissa toimii Helsingin sosiaaliviraston arvoverkko. Arvo-
verkolla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu sosiaaliviraston järjestämisvastuulla olevien 
hyvinvointipalvelujen tuottamisesta sekä sitä lähellä olevasta toiminnasta. Helsingin sosiaaliviraston 
arvoverkkoa hyödynnetään artikkeleissa idealähteenä, pohdinnan katalysaattorina ja toimenpide-
ehdotusten sovelluskohteena. 2011. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509343.

227 Ilona Lundström: Kuntien palveluhankintojen murros. Tutkimus kuntien palveluhankintojen 
kilpailuttamisessa esiintyvistä ongelmista ja niiden syistä. Sairaankuljetusta, konsulttipalveluja, 
siivousta, vieroitushoitoa, jätteen kuljetusta, lääkärikonsultaatioita, joukkoliikennettä, arviointia, 
tietojärjestelmäpalveluja, elinkeinojen kehittämistä, matkapuhelinliikennettä, pesulapalveluja ja 
rahoitusta. Muun muassa näitä palveluja kunnat ostavat. Tutkimuskohteena ovat palveluhankinnat 
siitä syystä, että ne ovat yksi vaikeimmista julkisten hankintojen alueesta, jolla sekä ostajilla että 
myyjillä on kiistatta paljon ongelmia. Tutkimuksessa tarkastellaan kuntien julkisia palveluhankintoja 
ja niiden hankintaprosessissa esiintyviä ongelmia. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä 
siitä, mitä ongelmia kuntien palveluhankinnoissa esiintyy, mistä ongelmat johtuvat sekä sitä, missä 
palveluissa ongelmia esiintyy. Tutkimuksessa etsitään yhteyksiä palveluhankintojen ongelmien ja 
kuntien hallinnan muutoksen välillä sekä tuotetaan tutkimukseen perustuvaa tietoa kuntien palve-
luhankintojen kehittämisen tueksi. 2011. Hinta 30 euroa. Tilausnumero 509345.

228 Esa Jokinen, Tuula Heiskanen & Risto Nakari: Henkilöstö PARAS-uudistuksessa. Juhlapuheissa 
henkilöstö on kuntatyönantajan tärkein voimavara, mutta miten hallinnolliset ja rakenteelliset uudis-
tukset kohtaavat henkilöstön työelämän arjen? Jääkö Paras-uudistus henkilöstölle kysymysmerkiksi 
joissain kunnissa? Millaisiin kuntiin ja mihin toimintoihin suurimmat haasteet näyttävät kasautuvan? 
Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia osana PARAS-arviointitutkimusohjelmaa 
(ARTTU) toteutetussa henkilöstötutkimuksessa. Raportissa selvitetään sosiaali-, terveys- ja kou-
lutoimen henkilöstön työelämän laatua ja kuvataan PARAS-uudistuksen alkuvaiheen tilannetta 
40 tutkimuskunnassa. Tutkimus perustuu vuoden 2009 henkilöstökyselyyn ja sisältää vertailuja 
KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelmassa vuosina 1995, 1998 ja 2003 toteutettujen vastaavien ky-
selyjen tuloksiin. Tutkimuksesta on vastannut Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen 
tutkimusryhmä. 2011. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509347.

229 Marianne Pekola-Sjöblom: Kuntalaiset uudistuvissa kunnissa. Tutkimusraportti on osa 
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Paras-arviointitutkimusohjelmaa (ARTTU) ja perustuu syksyllä 2008 tehtyyn laajaan 
kuntalaiskyselyyn kaikkiaan 65 kunnassa. Tutkimuksessa kartoitetaan kuntalaisten mieli-
piteitä Paras-uudistuksen alkuvaiheessa, ennen lukuisten kuntaliitosten ja yhteistoiminta-
alueiden perustamista. Kyselyyn vastasi kaikkiaan noin 13 000 henkilöä ja vastausprosentti 
oli 46. Tutkimusaineiston keräämisestä on vastannut Kuntaliiton Kuntakehitys- ja tutki-
musyksikkö. Kuntalaistutkimuksessa selvitetään muun muassa miten kuntalaiset oman  
kotikuntansa osalta arvioivat kunnallisten palvelujen hoitoa ja saavutettavuutta, kunnallisten pää-
töksenteon toimivuutta, omia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan sekä Paras-uudistusta. 
Tutkimuksen avulla piirretään kuvaa myös kuntalaisten samaistumisesta kotikuntaan sekä muihin 
alueellisiin kokonaisuuksiin. Soveltuvin osin tuloksia verrataan myös aikaisempiin KuntaSuomi 
2004 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselyjen tuloksiin. 2011. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509355.

230 Tuula Jäppinen: Kunta ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Kunnan ja kuntalaisen vuorovai-
kutus palveluja koskevassa päätöksenteossa ja niiden uudistamisessa. Innovaatiot, kilpailukyky ja 
osaaminen ovat nousseet maamme alue- ja elinkeinokehittämisen keskeisiksi käsitteiksi. Myös tuore 
2000-luvun kunta-alan tutkimus suuntautuu julkisen sektorin innovaatioihin hallinnon, palvelujen, 
innovaatioprosessien, johtamisen ja julkisten hankintojen näkökulmista. Uusimmassa keskustelussa 
esiin nousevat innovaatioiden avoimuus, asiakkaiden rooli ja verkostot, jotka yhdistyvät avoimen 
innovaation käsitteessä. Tutkimuksen aiheena on julkisen sektorin käyttäjälähtöinen innovaatiotoi-
minta. Sen tavoitteena on kuvata miten palvelujen käyttäjät osallistava avoin innovaatiotoiminta on 
hyödynnettävissä kuntien palvelujen kehittämisessä. Samalla tutkimus tuo kolmen tapausesimerkin 
avulla esiin kuntien innovaatiotoiminnan uusia mahdollisuuksia osana laajempaa hyvinvointi- ja 
yhteiskuntapolitiikkaa. 2011. Hinta 30 euroa. Tilausnumero 509362.

231 Olli Hokkanen: Kaupunkipolitiikkaa edunsaajille? Urbaani poliittistaloudellinen tutkimus 
kaupunkipolitiikan tavoitteista Yhdysvalloissa, Suomessa ja Isossa-Britanniassa jatkaa ja syventää 
kaupunkipoliittista keskustelua aikaisempien Suomen Kuntaliiton kaupunkipoliittisten tutkimuksen 
pohjalta – nyt politiikan oikeudenmukaisuuden ja eri edunsaajien näkökulmista. Missä järjestyk-
sessä kaupunkipolitiikan näkökulmat tulisi ensinnäkin huomioida? Miksi tiettyinä aikoina tehdään 
tietynlaista kaupunkipolitiikkaa? Kuinka oikeudenmukaisesti kaupunkipolitiikat painottuvat koko-
naisuuden edun ja ryhmien kapeiden etujen kannalta? Miten selittää painotuseroja? Tutkimus hakee 
selitystä näihin kysymyksiin poliittisen taloustieteen käsitteistöllä ja tarkastelee kaupunkipolitiikkaa 
eri edunsaajien näkökulmista. 2011. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509368.

232 Jaana Leinonen: ”Monelta suunnalta on suitsia suussa mutta niiden kanssa on elettävä”. Johta-
misen liikkumavara kunnanjohtajan silmin. Jaana Leinosen väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan 
kuntajohtamista kunnanjohtajien näkökulmasta, keskeisenä käsitteenä johtamisen liikkumavara. 
Tutkimus nostaa esiin kuntajohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä todentaa kuntajoh-
tamisen moniulotteisuutta. Tämän moniulotteisuuden taustalla muun muassa ovat kuntaorganisaa-
tion ja koko kuntayhteisön alati muuttuvat vuorovaikutussuhteet ja -rakenteet, johon vaikuttavat 
laajemmat, aina kunta-valtiosuhteeseen saakka ulottuvat elementit. Tulosten mukaan johtamisen 
liikkumavaran keskiön muodostaa hallinnon ja politiikan välinen suhde, jonka kautta myös kun-
nanjohtajan liikkumavara pitkälti määrittyy. Tutkimuksen empiirisestä aineistosta rakennettu ydin, 
"hallinnon ja politiikan välinen kompleksinen vuorovaikutuksellinen areena", viittaa hallinnon ja 
politiikan välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön yllätykselliseen dynamiikkaan ja kunnanjohtajan 
liikkumavaran amebamaisuuteen. Tulokset osoittavaat kuinka kuntajohtamisen kehittämisessä on 
edelleen ajankohtaista pohtia kunnanjohtajan sekä hallituksen ja valtuuston, erityisesti kunnan 
poliittisen johdon välistä suhdetta, sekä keinoja sen selkiyttämiseksi, tiivistämiseksi ja yhteistyön 
vahvistamiseksi. 2012. Hinta 30 euroa. Tilausnumero 509370.

233 Päivi Sutinen: Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana. Johtamistyötä teh-
dään modernin ja postmodernin maailman toiminnallisten ja rakenteellisten murrosten keskiössä. 
Johtaminen ammattina on juuri nyt erityisen haastavaa. Johtamista ja sen kehittymistä on perinteisesti 
lähestytty tutkimuksissa hyvän johtamisen viitekehyksestä käsin ja johtamiskäyttäytymistä tutkien. 
Mutta tiedetäänkö, mitä on hyvä johtaminen ja miten sitä pitäisi kehittää kiihtyvien muutosten 
keskellä? Mihin johtamisen kehittämisessä kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota? Tässä tutki-
muksessa johtamisen kehittämisen kysymystä lähestyttiin kokonaan uudesta näkökulmasta. Johtajat 
itse saivat kertoa, mikä on merkityksellistä heidän kehittymiselleen johtajana ja suhteessa mihin 
johtaja kehittyy. 2012. Hinta 30 euroa. Tilausnumero 509375.

234 Vuokko Niiranen, Markku Hänninen (toim.): Sosiaalitoimen johtajat kunnissa. Kuntien sosi-
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aalipalveluissa on meneillään varsin laajoja ja monialaisia uudistuksia. Uudistukset  näkyvät  jo 
johtajien työssä ja myös heidän ammattinimikkeensä vaihtelevat: apulaiskaupunginjohtaja, sosiaa-
li- ja terveysjohtaja, peruspalvelujohtaja, palvelujohtaja, tilaajajohtaja. Johtajan työtä määrittävät  
sekä kuntaorganisaatioiden monet uudistukset että johdettavan työn monialaisuus ja moniamma-
tillisuus. Vuokko Niirasen ja Markku Hännisen toimittamassa julkaisussa tarkastellaan Suomen 
sosiaalipalveluiden johtamisesta vastaavan ylimmän johdon työtä. Julkaisu koostuu kymmenestä 
tutkija-artikkeleista, joissa tarkastellaan kuntien sosiaalijohtajien työtä eri näkökulmista ja työhön 
kohdistuvia odotuksia. Alan eturivin tutkijat pohtivat sosiaalijohdon työn moniulotteisuutta, 
johtamisen avainkohtia, johtajan ja työntekijöiden keskinäistä suhdetta sekä  johtamisen välineitä 
ja johtamisosaamista. Sosiaalijohdon työn piirteisiin kuuluu kyky arvioida omaa toimialaa myös 
laajemmin. Hän  tunnistaa toiminnalle tärkeät verkostot, henkilöstön osaamisen kulmakivet ja osaa 
reagoida toimintaympäristön ja kuntalaisten palvelutarpeiden muutoksiin. 2012. Hinta 25 euroa. 
Tilausnumero 509374.

235 Siv Sandberg: Paras-uudistus kuntapäättäjän silmin. Kunnalliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
ovat kuntauudistusten keskeisiä toimijoita. Päätökset kunnan tulevaisuuden valinnoista tehdään 
kuntien valtuustoissa. Ottaessaan kantaa kuntaliitosesitykseen tai ehdotukseen kuntien välisestä 
yhteistyöstä, luottamushenkilö päättää myös oman poliittisen tulevaisuutensa reunaehdoista. Tämä 
raportti perustuu syksyllä 2010 toteutettuun laajaan luottamushenkilö- ja viranhaltijakyselyyn. Ky-
selyyn vastasi yhteensä 1 456 luottamushenkilöä ja johtavaa viranhaltijaa 40 kunnasta. Tutkimus on 
osa Paras-arviointi tutkimus ohjelmaa (ARTTU). Raportissa analysoidaan kuntapäättäjien käsityksiä 
kunta- ja palvelurakenne uudistuksesta, kunnallisesta päätöksenteosta sekä kunnallisen toiminnan 
kehittämisestä? Miten paljon Paras-uudistus on muuttanut kunnallista arkea? Kokevatko luotta-
mushenkilöt voivansa vaikuttaa päätöksentekoon? Miten eri puolueiden kuntapäättäjät suhtautuvat 
kuntarakenteeseen, palveluyksiköiden kokoon ja palveluseteleihin? Tämän lisäksi raportti sisältää 
vertailuja vuosina 1995, 1999 ja 2003 toteutettuihin vastaaviin päättäjäkyselyyn. Vertailut osoittavat 
muun muassa, että luottamustehtäviin käytetty aika on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. 2012. 
Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509384.

236 Risto Harisalo, Pasi-Heikki Rannisto, Jari Stenvall: Institutionaalinen luottamus. Tutkimus 
kuntien luottamuksesta valtioon. Kuntien ja valtion väliset olosuhteet ovat muuttuneet entistä 
monimutkaisemmiksi, ennakoimattomimmiksi ja hallitsemattomimmiksi. Toimintaympäristön 
muutosten vuoksi myös kunta-valtio-suhdetta on arvioita uudelleen. Tutkimuksessa pureudutaan 
kunta-valtio-suhteeseen luottamuksen näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää sitä, missä määrin 
kunnat luottavat sekä kunnallishallintoon että valtioon. Tutkimus haastaa lukijansa pohtimaan 
kunta-valtio-suhteen kehitystä sekä suhteen kehittämistä kuntien ja valtion välisen keskinäisen 
luottamuksen ja tasavertaisen kumppanuuden suuntaan. 2012. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 
509385.

237 Ari Hynynen (toim.): Takaisin kartalle. Suomalainen seutukaupunki. Seutukaupungit ovat pieniä 
ja keskisuuria kaupunkeja, jotka unohtuvat helposti kun kehitetään maaseutua ja suuria yliopis-
tokaupunkeja. Kuitenkin niillä on merkittävä rooli hyvinvointivaltion tukirankana kasvuseutujen 
ulkopuolella. Tässä kirjassa tarkastellaan seutukaupunkeja ja niiden kehittämis edellytyksiä maantie-
teen, hallinnon, paikallistalouden, nuorisotutkimuksen ja yhdyskuntasuunnittelun näkökulmista. 
Lopuksi esitetään menetelmä, jossa rakennettuun ympäristöön kätkeytyviä mahdollisuuksia voidaan 
hyödyntää kaupungin yleisessä kehittämisessä. Kirja tarjoaa pohdittavaa kaikille, jotka osallistuvat 
kaupunkinsa kehit tämiseen, sekä niille, jotka hakevat vaihtoehtoja globaalisti yhden mukaistuville 
suurkaupungeille. Helppolukuisen ja yleistajuisen kirjan kirjoittajat ovat yliopistotutkijoita, joista 
kukin edustaa oman alansa joko nousevaa tai jo vakiintuneempaa kärkeä. 2012. Hinta 25 euroa. 
Tilausnumero 509389.

238 Hanna Vakkala: Henkilöstö kuntauudistuksissa. Psykologinen johtamisorientaatio muutoksen 
ja henkilöstövoimavarojen johtamisen edellytyksenä. Henkilöstöön ja henkilöstövoimavarojen 
johtamiseen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia erityisesti uudistuksia toteuttavissa kunta-
organisaatioissa. Kuntafuusio konkretisoituu työyhteisöjen arjessa, jolloin lähiesimiestyön rooli 
nousee olennaiseksi henkilöstön näkökulmasta. Hanna Vakkalan väitöstutkimuksessa tarkastellaan 
psykologista johtamisorientaatiota kuntaliitosten ja kuntien yhteistyön tapauksissa. Tutkimuksessa 
tuodaan esiin ihmisten johtamisen, yksilöllisten muutoskokemusten sekä esimiesten ja alaisten 
välisten psykologisten sopimusten merkitys.  Tutkimus osoittaa psykologisen johtamisorientaation 
eli ihmisläheisen johtajuuden tarpeen uudistuvissa kuntaorganisaatioissa. Muutostilanteessa psy-
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kologisissa sopimuksissa esiintyy rikkonaisuutta ja puuttellisuutta, mikä heikentää sitoutuneisuutta 
ja motivaatiota. Sopimuksia eheyttävä vaikutus on nähtävissä vuorovaikutteisella, tasapuolisella ja 
ihmisiä yksilöinä arvostavalla johtajuudella. Eheä, päivittyvä sopimus ja avoin keskusteluilmapiiri 
luovat osana henkilöstövoimavarojen johtamista edellytyksiä vahvalle luottamukselle, hyvinvoivalle 
työyhteisölle ja onnistuneelle kuntafuusiolle. 2012. Hinta 30 euroa. Tilausnumero 509388.

239 Ulriika Leponiemi, Pasi-Heikki Rannisto, Jari Stenvall, Ismo Lumijärvi, Risto Harisalo: 
Kehittämistoiminta kunnissa. Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt. 
Kehittämistyö kunnissa on moninaista. Se pitää sisällään käytännön työtä kehittäviä pienehköjä 
projekteja, verkostoista nousevia isoja kehittämisprojekteja sekä strategisia hankkeita. Nopeutuvissa 
toimintaympäristömuutoksissa kuntien on pidettävä huolta siitä, että kehittämisellä rakennetaan 
pitkäjänteisesti kunnan tulevaisuutta – se ei ole vain ajankohtaisten haasteiden ja ongelmien käsit-
telyä. Kehittämistoiminta kunnissa – Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt 
-tutkimusraportissa esitellään Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun, Kuntaliiton ja Työsuo-
jelurahaston toteuttaman Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa (Kuntakehto) -hankkeen 
ensimmäisen vaiheen tuloksia ja johtopäätöksiä. Aineisto on kerätty Jyväskylän, Lahden, Mikkelin, 
Tampereen ja Turun kaupungeista. Tutkimuksessa kehittämistoimintaa tarkastellaan sekä strategisella 
että työyhteisöjen arjen toimivuuden tasolla. Tutkimus tuottaa ratkaisuja ja malleja siihen, millä 
tavoin kuntien kehittämistoiminta olisi hallitumpaa ja kohtaisi aiempaa paremmin työntekijöiden 
arjen ja kokemukset. 2012. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509390.

240 Pekka Malinen, Ari-Veikko Anttiroiko, Tero Haahtela, Pentti Siitonen (toim.): Huomispäivän 
infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Kunnat ovat tänä päivänä 
suurten haasteiden edessä. Huolimatta vaikeasta taloustilanteesta, toimintaympäristössä tapahtuvista 
muutoksista ja suurten ikäluokkien eläköitymisestä kuntien on pystyttävä tarjoamaan asukkailleen 
laadukkaat perusrakennepalvelut, joilla tarkoitetaan yhdyskunnan perusrakenteiden eli infrastruk-
tuurin suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Kuntien teknisen toimen tehtävänä 
on tuottaa nämä palvelut kustannustehokkaasti. Sen sijaan, että jokainen kunta pyrkisi hakemaan 
ratkaisuja itsekseen, on tehokkaampaa miettiä asioita yhdessä. Maamme suurimmat kaupungit 
ovat tarttuneet yhteiseen haasteeseen organisoitumalla KEHTO-foorumiksi, joka toimii alan ke-
hittämisen ja hanketoiminnan alustana. Foorumin käynnistämä KUPERA-hanke on yksi osoitus 
sen tuloksellisesta toiminnasta samoin kuin käsillä oleva teoskin. Miten perusrakennepalvelut 
rahoitetaan, mitä kunnan kannattaa itse omistaa, miten operointi toteutetaan?  Mikä merkitys on 
seudullisella yhteistyöllä samoin kuin yhteistyöllä yksityisen sektorin kanssa? Kysymyksiä on pal-
jon ja tässä kirjassa Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijat pyrkivät vastaamaan näihin 
kysymyksiin. Kirja antaa samalla tuoreita näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistumiseen ja 
tulevaisuuden haasteisiin sekä monipuolisen kuvan infra-alan tämän päivän innovaatiokeskustelusta 
ja sen erityispiirteistä. 2012. Hinta 25 euroa. Tilausnumero 509396.

241 Jonne Hytönen, Raine Mäntysalo, Ilona Akkila, Vesa Kanninen ja Petteri Niemi (toim.): Kau-
punkiseutujen kasvukivut II. Kaupunkiseutujen kasvukivut II käsittelee maankäytön suunnittelu-
yhteistyön ja yhdyskuntarakenteiden kehitystä Paras-hankkeen aikana viidellä kaupunkiseudulla: 
Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Turku ja Vaasa. Paras-hankkeen vaikutuksia kaupunki seutukuntien 
maankäyttöpolitiikkoihin tarkastellaan pitkällä aikavälillä, suhteessa seutujen aiempaan kehityk-
seen. Tutkimus tukeutuu haastattelu-, yhdyskuntarakenne- ja suunnitteludokumenttianalyysien 
varaan. Myös kyselytuloksia hyödynnetään. Tarkastelussa ovat erityisesti keskuskaupunkien ja 
niiden kehyskuntien erilaiset jännitteet, jotka liittyvät mm. keskinäiseen verokilpailuun, eroihin 
poliittisissa rationaliteeteissa ja perinteissä, ideologisiin eroihin, suunnitteluresurssien epätasaiseen 
jakautumiseen ja luottamusvajeeseen. Johtopäätöksissä tehdään päätelmiä kaupunkiseutujen strate-
gisen suunnitteluyhteistyön edellytyksistä kuntauudistusprosessin edetessä uuteen, Paras-hankkeen 
jälkeiseen vaiheeseen.Kaupunkiseutujen kasvukivut II on Paras-ARTTU-arviointitutkimusohjelmaan 
(2008–2012) sisältyvän YKS-ARTTU-modulin loppuraportti. Raportti kokoaa yhteen nelivuotisen 
tutkimushankkeen tulokset. Tutkimuksesta on vastannut Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden 
laitoksen yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän (YTK) tutkimustiimi. 2012. Hinta 
25 euroa. Tilausnumero 509424.
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KaupunKiseutujen KasvuKivut ii

Acta-julkaisusarjan kestotilaus

Ennakoivaa, soveltavaa ja ajankohtaista  
tutkimustietoa kunnista

Acta-julkaisusarja on tarkoitettu Sinulle, joka haluat käyttöösi tutkittua tietoa kuntien 
nykytilasta ja kehityksestä. Tutkitulla tiedolla tehdään tulevaisuutta.

Acta on Suomen Kuntaliiton tutkimustoiminnan julkaisusarja. Sarjassa ilmestyy 
vuosittain vähintään yhdeksän  kunta-alaa monipuolisesti käsittelevää julkaisua. Acta-
sarja tarjoaa ajankohtaista ja soveltavaa tutkimustietoa kunnista sekä ennakoi kuntien 
toimintaympäristön tulevia muutoksia.

Sarjan julkaisut käsittelevät mm. kuntien hallintoa, johtamista, demokratiaa ja 
palveluita. Kirjat sisältävät suomen-, ruotsin- ja englanninkielisen tiivistelmän.

Tarjoamme Acta-julkaisusarjan kestotilausta

Voit tilata Acta-julkaisusarjan kestotilauksena, jolloin saat kaikki sarjassa vuosittain 
ilmestyvät kirjat edulliseen hintaan.
– Kestotilauksen hinta on 220 euroa/vuosi (sis. alv.).
– Yksittäisen Acta-julkaisun hinta on 20–30 euroa
– Sarjassa ilmestyy vähintään yhdeksän kirjaa.
–  Kestotilaajilta ei peritä toimitusmaksuja.
–  Kestotilauksen hinta laskutetaan vuosittain keväällä.

Lisätietoja kestotilauksesta:
Elna Nissinen ja Kaija Majoinen/Suomen Kuntaliitto
puh. (09) 7711, faksi (09) 771 2726

Lisätietoja Acta-julkaisusarjasta löydät kotisivultamme:
http://www.kunnat.net -> Asiantuntijapalvelut -> Kuntakehitys ja tutkimus -> Kun-
tatutkimus
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