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n. 100 000 uutta asukasta 
vuoteen 2040 mennessä

=> 480 000 asukasta

suomalainen kaupunkiseutu; 
- n. 385 000 asukasta 

- kasvua runsaat 100 000 
n. 20 vuoden aikana



n. 100 000 uutta asukasta 
vuoteen 2040 mennessä

=> 480 000 asukasta

OVATKO HE ONNELLISIA?



SAMOIHIN KYSYMYKSIIN ETSITÄÄN 
JUURI NYT VASTAUSTA KAIKKIALLA







Reality check:
- missä puitteissa 
kaupunkiseutuja

suunnitellaan?
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Yritysten rajaton sijoittumisalue -hanke
BEMINE/TaY yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kanssa, 2018



Sekoittuneiden toimintojen (mixed use) 
kaupunkiseutu



Sekoittuneiden toimintojen (mixed use) 
kaupunkiseutu









Hajautumisen dynamiikka
• Havaintoja ensimmäisten öljy-

kriisien vuosikymmeneltä

“In fostering the outward movement and scatteration of the residences 
and jobs, suburban governments contribute to the tremendous rise in 
demand for highway facilities, as well as to the incidence of conflict over 
the location of new roads in settled areas. Their actions also play role in 
dilution of the concentration of riders essential for the economical 
operation of public transportation systems. On the local front, the 
sprawling pattern of development entails higher infrastructure costs 
than more intensive modes of suburban settlement.” 

Michael Danielson & James Doig: New York – The Politics of Urban Regional Development, 1982, s. 98



Robert A. Beauregard: Cities in the Urban Age. 
A Dissent. 2018, s. 83 

”[L]ocal economic development agencies are 
working with planning agencies to set aside land for
‘spatially integrated’ business clusters so as to 
minimize the reliance on transportation of materials 
in and products out, similar to consideration

involving the movement of workers
between homes and their jobs.”

Julkilausuttu tarve toimia fiksummin
• Havaintoja ilmastokriisin vuosikymmeniltä



 Kuntien vahva rooli itsehallinnollisina toimijoina ja siten niiden tarve puolus-
taa autonomiaansa on seututason toimintakykyyn vaikuttava realiteetti;

 Strategisen tason seututyöryhmissäkään työskentelevien kuntien sektori-
johtajien tahto työskennellä kaupunkiseutumittakaavassa ei yksin riitä;

 Maakuntauudistuksen kaltaisia disruptioita on kyettävä hyödyntämään eri 
toimijoiden ja/tai järjestelmätasojen työnjaon muutosajureina.

 Tarvitaan yksinkertaisimmillaan seutuperspektiivin avaavaa tiedon-
tuotantoa ja sitä kautta kaupunkiseudun kehityskuvan ja seututasoisen 
ymmärryksen rakentamista;

 Kunnat ja niille tärkeät hankkeet nousevat jatkuvasti seutukartalle; 

 Yhteistyö edellyttää luottamusta, rakenteita luottamuksen ylläpitämiseksi 
sekä kaupunkiseudun kuntien ylimmän viranhaltija- ja luottamushenkilö-
johdon  panostusta seutumittakaavan avaamiseksi suunnittelutasoksi. 

KAUPUNKISEUTUJA SUUNNITELTAESSA…

A

B

Tarveskenaarioon…



Päästötavoite X[tavoitevuosi]

Valtakunnalliset 
verkostolliset tarpeet

Kunnalliset 
autonomiatarpeet

Liikenne Maankäyttö

(X-K) (X-M)

(X-V)(X-L)

Kaupunkiseudun toimintojen kestävä suunnittelu [likiarvoistettuna päästö-
vähennystavoitteeksi] erilaisten tavoitteiden ja intressien ’voimakentässä’



TEESIT

Eri suunnista jäsentyvä liikenteen 
ja maankäytön suunnittelu on 
pystyttävä integroimaan nykyistä 
paremmin. 

Tavoitteisiin pääsemiseksi toimin-
nalliset kaupunkiseudut ja niiden 
suunnittelu ovat avainasemassa.

Kaupunkiseutujen keskeinen rooli 
on tunnistettava myös käynnissä 
olevissa MRL- ja hallintouudistuk-
sissa.

Seuraava MAL-sopimuskierros on 
oleellinen kaupunkiseutujen ja 
valtion ilmastokumppanuuden 
uudenlaiselle jäsentämiselle.



KIITOS!


