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• Kaupungistuminen on lähivuosikymmeninä Suomen talouden suurin projekti 

– Osmo Soininvaara ja Mikko Särelä ovat laskeneet, että jos kaupunkien kasvu jatkuisi 

viime viiden vuoden tasolla, seuraavan 15 vuoden aikana kaupungeissa tarvittaisiin 

asuntoja noin 400 000 lisäasukkaalle. Tämä tarkoittaisi samaa kuin Turun ja Tampereen 

rakentaminen täysin tyhjästä aloittaen. 

• Puolet (49,2 % vuonna 2013) suomalaisista työpaikoista sijaitsee neljällä suurimmalla 

kaupunkiseudulla. 

• Kolme neljästä (75,2 % vuonna 2013) tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytetystä eurosta 

käytetään neljällä suurimmalla kaupunkiseudulla. 

• Lähes 70 % (68,5 %) maamme vieraskielisistä asuu neljällä suurimmalla kaupunkiseudulla. 

Kaupunkien merkityksestä 



• Korkeakoulukaupungeilla on ollut merkittävä vaikutus alueelliseen ja yhteiskunnalliseen 

kehitykseen. 

• Yliopistoilla on rooli kaupunkiseutujen vetovoiman, kilpailukyvyn ja taloudellisen perustan 

vahvistamisessa sekä uusien avausten ja innovaatioiden synnyttämisessä 

• Innovointi edellyttää suurten kaupunkiseutujen kriittistä massaa, ihmisten ja ajatusten 

törmäyttämistä. 

• Jatkossa erityisesti kansainvälisiin kilpailukykyhaasteisiin vastaaminen edellyttää kaupungeilta 

niin sanotun neloskierteen vahvistamista eli keskittymien ja innovaatioiden luomisen tukemista, 

yhteyksien kehittämistä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä yksityisen ja julkisen sektorin 

kanssa, elinkeinotoiminnan edistämistä osaamis- ja tietoperustaisilla aloilla ja osaavan 

työvoiman saannin edistämistä. 
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• 2010-luvulla toiminnalliset alueet laajenevat liikenne- ja kasvukäytäviin perustuvan 

vyöhykkeisyyden avulla. 

• Esimerkiksi Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen välinen ns. HHT-käytävä on elävä 

esimerkki uudenlaisesta aluerakenteesta, jossa perinteiset hallinnolliset, maantieteelliset ja 

ohjelmalliset rajat jäävät vyöhykekehityksen jalkoihin. 

• Maankäyttö- ja liikennepoliittisilla ratkaisuilla on stimuloitava vyöhykkeisyyden kehittymistä, 

jotta käytäviin perustuvien suuralueiden potentiaali saadaan nopeammin käyttöön. 

• Suuralueet tarkoittavat laajoja talous- ja työssäkäyntialueita, jotka mahdollistavat 

rakennemuutoksiin vastaamisen, avaavat uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja 

vahvistavat korkeakoulujen yhteistyötä. 
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• Suomalaisten alueiden väliset olosuhde-erot ovat pikemmin kasvussa kuin tasoittumassa. 

• Tulevaisuudessa suomalaiset kunnat eivät ole keskenään samanlaisia, vaan niillä on erilaisia 

tehtäviä kuntien ominaispiirteistä ja kantokyvystä riippuen. Kuntien kesken on sovittu toimiva 

työnjako. 

• Sipilän hallituksen valmistelema sote- ja itsehallintoalueuudistus avaa ikkunan myös suurten 

kaupunkien ja kaupunkiseutujen kansallisen erityisaseman huomioimiselle. 

 

Tulevaisuuden kunta 



• Tulevaisuudessa 

a) Tunnistetaan ns. kaupunkispesifit erityispiirteet, jotka ovat ominaisia erityisesti suurille 

kaupungeille. Nämä liittyvät esimerkiksi työllisyyteen, maahanmuuttoon, segregaatioon 

ja asumiseen ja lisäävät merkittävästi kustannuksia ja palvelutarvetta. 

b) Vahvistetaan kaupunkien roolia ”kilpailukyvyn moottoreina” vaikutusalueillaan tukemalla 

ja mahdollistamalla niiden alueelliseen kehittämiseen ja kansalliseen sekä kansalliseen 

kilpailukykyyn liittyvissä tehtävissä. 

c) Kaupungeilla ja kaupunkivyöhykkeillä on erityisrooli kokeilualustana kansallisesti 

merkittävissä kasvun ja kilpailukyvyn uusissa avauksissa. 
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1) Onko kehittämisen painopiste jatkossa itsehallintoalueilla, 

kaupunkiseuduilla vai yksittäisissä kunnissa? 

2) Mikä yhteys suuriin kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille 

kohdistuvalla kasvulla ja kasautumis- ja keskittymiskehityksellä 

on alueen hallintotasoihin ja -malleihin? 

3) Voidaanko suuren kaupungin tai kaupunkiseudun tasolla 

tehtävillä toimenpiteillä edistää kasautumisen ja keskittämisen 

etuja muita vaihtoehtoja paremmin? 

Suurten kaupunkien rooli osana itsehallintoalueita 


