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Miten puheenvuoron otsikko tulisi
mieltää?
• Onko tapahtunut siirtymä kohden ”kaupunkiseutujen aikaa”?
• Ovatko kaupunkiseudut jollakin tavalla haastaneet tai haastamassa

toisenlaiset spatiaalisen organisoitumisen muodot?
• Tulisiko Suomeksi kutsuttua palaa maapallon pintaa koskevassa

poliittis-taloudellisessa toiminnassa pyrkiä vahvistamaan
kaupunkiseutuistumista ja miksi?

• Toiminnallisesti?
• Aluesuunnittelun osalta?
• Hallinnollisesti?
• Osallistumisen näkökulmasta?
• ”Ekologisista” syistä?
• Taloudellisen imperatiivin vuoksi?



Tutkijoiden narratiivi 1990-: new economy >
new world order (kaupunkialueet vs. valtio)



”Urbaani”: valtioiden välisen kilpailun
uusi tapahtumapaikka?
• Maantieteellinen innovaatioteoria painottaa, että innovaatioiden

tuottamiskyky liittyy
• kykyihin (skills)
• tiedon luomiseen ja siirtämiseen (knowledge creation, tacit and

codified knowledge, knowledge-carriers, transfer, pools and
mobility)

• paikkaan sidottuun vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuksen
luonteeseen (ns. Piilaakso-ilmiön selittäminen)

• sosiaalisten suhteiden ”tiivistymiseen” kaupunkitilassa (local
buzz, externalities) ja kaupunkien kiinnittymiseen ns.
globaaleihin verkostoihin (global pipelines, verkostojen
rakentamiskyky, external linkages)

• Institutionaaliseen tiheyteen (julkinen hallinto, yritykset,
yliopistot, järjestöt)



Valtiokritiikki ja ”kaupunkiseparatismin”
nousu

• Väite aluevaltioiden jonkinlaisesta
sopimattomuudesta ”globalisaatioon” on hyvin
tyypillinen nykyään sekä tutkimuksessa että
poliittisessa toiminnassa

• Taloudellinen kritiikki
• Mittakaavaedut (aglomeraatio, yritysten

läheisyys, verkostohyöty, klusterit)
• Urbanisaatiohyödyt (vuorovaikutuksen

määrä, tuottavuus, vaurauden luominen)
• Hallinnollinen kritiikki
• ”Edistyksellinen kritiikki”



Kaupunkialueiden maailma
• Kaupunkialueiden kasvu on maailmanlaajuinen ilmiö (the rise of ”mega-

regions”)
• YK:n mukaan maailmassa on n. 600 kaupunkialuetta, joiden väkiluku

ylittää yhden miljoonan rajan > näiden koko vaihtelee voimakkaasti
• Kattaa noin 35 prosenttia maailman väestöstä
• Noin kaksi kolmannesta taloudellisen toiminnan arvosta luodaan noilla alueilla
• Ns. tietointensiivinen talous on keskittynyt valikoidusti kyseisille alueille

• Kaupunkiseutuistuminen tarkoittaa polysentristen kaupunkien
muodostumista eli monikeskuksisuuden lisääntymistä ja perinteisen
metropolimallin murentumista (myös ”synekismi”)

• Taloudellis-teknologisen selitysmallin mukaan tämän ilmiön taustalla
vaikuttaa kolme ”voimaa”:

• 1) pääoman, työvoiman ja kulttuurin globalisaatio
• 2) uuden tietointensiivisen talouden rakentuminen
• 3) informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden kehitys
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Kaupunkiregionalismin suhde julkisiin
investointeihin: esimerkki

• Thomas Piketty: ”Osaamisen
levittäminen ja koulutustason nousu
ovat tärkein tuottavuutta parantava ja
eriarvoisuutta vähentävä prosessi
sekä maiden sisällä että maiden
välillä” (s. 31).

• Korkeakouluverkon laajentaminen ja
alueellinen hajauttaminen
osoittautunut kaupunkiregionalismin
nykymuotojen kannalta keskeiseksi
investoinniksi

• Kaupunkiseutujen kilpailuetujen
julkinen tuottaminen
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• Nykymuotoinen kaupunkiregionalismi on

ollut Suomessa valtiovetoinen prosessi
• Kaupunkiseudun käsite valikoitui 1990-

luvun alussa aluekehityksen jäsennykseksi
• Korvasi (osin) keskus- ja

vaikutusalueajattelun
• Aluepolitiikassa tämä ilmeni esimerkiksi

Alue- ja Osaamiskeskusohjelmissa
• Olen pitänyt tätä pyrkimystä yhtenä

elementtinä ns. hajautetun kilpailuvaltion
muodostumisessa

• Taustalla oli ajatus, jonka mukaan Suomi-
niminen valtio saadaan pultattua
kansainväliseen tietointensiiviseen
talouteen useiden kaupunkialueiden
kehittämisen kautta



Kaupunkialueet ja Suomi

• Kaupunkiseutujen kiinnittymisessä kansainvälisiin investointi- ja
osaajavirtoihin on Suomessa ollut eroja

• Noin 6 miljardin kokoisen vuosittaisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen
kohdistuminen 5-7 kaupunkialueelle

• Kaupunkiregionalismista on muodostunut aikaisempaa selvemmin
kaupunkialueiden sisäisen kehittämisen kysymys

• ns. MAL-prosessi, liikenneinfrastruktuurit, liittyy myös
maakuntauudistukseen

• Kaupunkiregionalismin seurauksena maakuntien ja
kaupunkiseutujen intressit alkavat näyttää osin ristiriitaisilta > suuri
ero hajautetun hyvinvointivaltion rakentamisen kauteen, jolloin
maaseutualueiden ja eritasoisten keskusten katsottiin yhdessä
muodostavan toiminnallisen alueen
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• Suurimman kaupunkiseudun
osuus (%)
bruttokansantuotteesta eräissä
OECD-valtioissa (2012)

• Tallinna 61,35
• Dublin 47,85
• Budapest 47,78
• Ateena 45,81
• Kööpenhamina 42,23
• Ljubljana 38,99
• Lissabon 37,48
• Helsinki 36,59

• Metropolialuefobia?



Merkitseekö politiikan ”ekonomisoitumisen” ja
”ekologisoitumisen” aika myös
kaupunkiregionalismin aikaa?

Talouskasvun
vaade

Ekologinen
kestävyys ja

suojelu
Sosiaalinen
kestävyys

• Ekologisoituminen ja
ekonomisoituminen tuottavat
urbanisaatiota mutta myös
jännitteitä

• Hajautumisia ja jännitteitä
• Hallinnollisten ”kasvukoneiden”

kilpailu (esim. Helsingin yleiskaavan
suhde seudulliseen kasvuun)

• Kaupungin ja tietointensiivisen
talouden välisen suhteen
muuntautuminen (teknopolisaatio >
smart city > start-up urbanism)

• Maankäytön suunnittelujärjestelmän
sisäiset jännitteet ja ”hallintokilpailu”

• ”Ekologien” ja ”ekonomistien”
muodostaman linkin liudentuminen?


