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Kaupunkiseutujen strategisen 
suunnittelun kehitysnäkymiä 
kansainvälisessä perspektiivissä 
 



Yleiset trendit 
 

• Neoliberalismin vaikutus vs. paikalliset toteutukset 
valtion, (kaupunkiseutujen) ja kuntien tasolla  

• Verkostot vs. suunnittelujärjestelmät  

 

Esitys 

• Kaupunkiseutu suunnittelutasona 

• Alueidenkäytön ohjauksen raamitus  

• Valtion intressien turvaaminen  

• Yhteistyö kaupunkiseuduilla 

• Yhteenveto 

 



Kaupunkiseutu (maankäytön) suunnittelutasona 

Lakiperusta 

• Kaupunkiseutu ei juuri esiinny suunnittelulainsäädännöissä 

• Erityislainsäädäntö pääkaupunkiseuduille (esim. Lontoo, Tukholma, 
Kööpenhamina) 

• Valtion roolin “keventäminen”: valtion (ja väliportaan) ohjauksen 
pitäminen strategisena, raamittavana, kuntien liikkumavaraa 
ylläpitävänä ja suunnittelua yksinkertaistavana 

• Lähtökohdat eri maissa kuitenkin erilaiset, kokonaisuus tärkeä 

Politiikkaohjaus 

• Suurten kaupunkien erityisasemaa korostetaan, “kaupunkipolitiikka” 
- Eri painotuksia: kestävä kehitys, tiivistäminen, infrastruktuurit, kilpailukyky 

- Maankäytön suunnittelun raamitus aluetalouden vahvistamistarpeen kautta 

• Kaupunkiseudun asema politiikkaohjauksessa muuttuvainen 
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Alueidenkäytön ohjauksen raamitus 

• Vahva raamitus: esim. 

vaalikausittaiset valtakunnalliset 

intressit/suunnitelmat/ohjeet 

• Norja: “Valtakunnalliset vaatimukset” 
ennen vaaleja 

• Tanska: “Lausunto valtakunnallisista 
intresseistä” vaalien jälkeen 

 

• Heikko raamitus: esim. 

valtakunnalliset, maakunnalliset visiot, 

strategiat 

• Hollanti: valtion, provinssien 
rakennevisiot 

• Ruotsi: valtakunnallisesti arvokkaat 
alueet 

 

 

 

• Englanti: erityinen politiikkaohjaus 
• yhtäältä vahva politiikkaohjaus valtion taholta  
• toisaalta suunnittelujärjestelmän policy-luonne  

– “planning policy” käsittää koko järjestelmän 
paitsi lupakäytännön, jossa tehdään sitovat 
päätökset 

 



Valtion intressien turvaaminen kaupunkiseuduilla 
 

• Lakiperustainen ohjaus, raamitus 

• Valtion valvonnan rooli: vahvistava/tarkastava, väliintuleva 
vs. neuvotteleva, ohjeistava 

• Järjestelmien “varoventtiilit”: valtakunnallisten etujen 
ohjeistus, valvonta vs. suunnitteluun 
puuttuminen/suunnitteluvastuun ottaminen 

 

• Brittiläinen ylhäältä johdettu tapausperustainen  
(“case law”) ohjaus: ministerin väliintulot, suunnittelun 
tarkastusviraston väliintulot, yksittäiset tarkastukset, 
oikeusasteiden päätökset  

 

11.3.2015 

5 



Kaupunkiseutujen sisäinen yhteistyö 
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• Kuntarakenne JA kuntien itsehallinnon muoto 

määrittelevät yhteistyön perustaa ja motivaatiota 

• Erilaisista kuntatalouden perustoista huolimatta 

talousvetoinen yhteistyö on noussut keskeiseksi 

kaikkialla 

 valtion ohjauspolitiikka: voimavarojen käytön 

tehostaminen; supistuvan valtion rahoituksen uusjako 

aktiivisuuden ja tulosten pohjalta 

• Maankäytön suunnittelun yhteistyössä  

• Aktiivisuus ja aloitteet seuduilta itseltään (?) – valtio 
tarjonnut/aiheuttanut mahdollisuuksia/pakkoa 

• “perustavanlaatuinen” ristiriita tai sovittamisen 
vaikeus lakisääteisen suunnittelun ja 
kaupunkiseutujen 
yhteistyötarpeiden/yhteistyökäytäntöjen välillä 

• Ratkaisut: sekä hyödynnetään lakisääteisiä 
järjestelmiä että tehdään epämuodollista yhteistyötä 



Keinot strategioiden ohjauksen toteuttamiseksi 
kaupunkiseuduilla 
 
Pyrkimys talouden mukaanottoon  monesti myös talous edellä 

 

Kasvun reseptit: kestävyys, kompaktius, kilpailukyky 

 

Suuntana strategisuus ja ohjeellisuus, sitovuus vain kun todella tarpeen 

 

Vapaaehtoinen kaupunkiseutuyhteistyö luo uusia konsepteja, malleja 

 

Valtion vallan, resurssien uusjako paikallis/kaupunkiseututasolla 

 

Paikallisten resurssien valjastaminen, suunnittelun “oikean” tason etsiminen 
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Fiksu kasvu 

 

 

Strateginen adaptiivisuus 

 

 

Resurssivastaavuus 



Kiitos! 
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