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KAUPUNGIN JA MAASEUDUN 
ASIA ON MEIDÄN YHTEINEN ASIA

KAUPUNGIN JA MAASEUDUN ASIA 
ON MEIDÄN YHTEINEN ASIA!



HISTORIALLISIA 
TUNNELUKKOJA JA 
LUKKIUMIA RIITTÄÄ

▪ Kaupungit versus maaseutu

▪ Maakunnat versus kaupunkiseudut

▪ Helsinki versus maakunnat

▪ Suuret kaupungit versus muut 

▪ Etelä versus pohjoinen

▪ Ja herratiesmitämuuta!



HALLITUS JA 
HALLITUSOHJELMA 
KERRALLAAN…

▪ Kaupungit ja kaupunkiseutulähtöisyys, 
vahvat peruskunnat (Katainen-Stubb 
2011-2015)

▪ Maakunnat ja maakuntalähtöisyys, 
elinvoimaiset maakunnat (Sipilä 2015-
2019)

▪ Aluekunnat ja aluekuntalähtöisyys, 
herra tai rouva X, 2019-



Mutta ei ole enää yhtä aluetta, kaupunkia tai maaseutua, 
vaan muuttuva alueiden mosaiikki…

HALLINNOLLINEN ALUE-
HIERARKIA:

1. Suuralueet (5)

2. Maakunnat (18+1)

3. Seutukunnat (70)

4. Kunnat (311)

5. Postinumeroalueet (3037) 

TOIMINNALLINEN ALUE-
HIERARKIA:

1. Metropolialue (1)

2. Suuret kaupungit 
/kaupunkiseudut (3)

3. Keskisuuret kaupunki-
seudut (10)

4. Seutukaupungit ja seu-
tukeskukset (20-55)

5. Muut kunnat

PAIKKAPERUSTAINEN ALUE-
HIERARKIA:

1. Kaupunkialueet (sisempi kaupunki-

alue, ulompi kaupunkialue ja kaupun-
kien kehysalue) 

2. Maaseutualueet (maaseudun pai-

kalliskeskukset, kaupungin läheinen 
maaseutu, ydinmaaseutu ja harvaan 
asuttu maaseutu)

3. Arktiset alueet (Rovaniemen 

pohjoispuoliset alueet) 



teesiä kaupungin ja 
maaseudun välisestä 

SYMBIOOSISTA



Positiivinen rakenne-
muutos talous- ja työlli-

syyskehityksessä sekä osaa-
van työvoiman saata-

vuus korostuvat kaikilla 
aluetasoilla riippumatta 

hallinnollisista rajoista tai 
alueen koosta



Alue- ja väestörakennetta 
muovaa yhä enemmän

kaikilla aluetasoilla 
kolme muutostrendiä saman-
aikaisesti: keskittymis-, supis-
tumis- ja autioitumiskehitys



Kaupungistumiset ja 
keskittyminen etenevät 

kaikilla aluetasoilla alueen 
koosta tai sijainnista 

riippumatta



Suurten kaupunkien ja kau-
punkiseutujen kasvu lisää 

vastavirtojen määrää ja 
korostaa asumiseen, 
liikkumiseen ja työn 

tekemisen eri muotoihin 
liittyviä erilaisia vaihtoehtoja



Monipaikkaisuus ja 
monipaikkainen 

elämäntapa yleistyvät. 
Ihmisten sujuva arki ja 

paikkaan liittyvät valinnat 
perustuvat sekä että 
valintoihin joko tai 

valintojen sijaan. 



Kasvavien kaupunkialueiden 
kasvukehä laajenee 
kaupungin läheiselle maa-

seudulle, joka lisää kaupun-
ki- ja maaseutualueiden vä-
listä aitoa vuorovaikutusta 
sekä toiminnallista yhteyttä



Alueiden omiin vahvuuksiin, 
kuten valmistavaan tuotantoon, 

matkailuun, energiaan, 
puhtaaseen veteen tai ruokaan 

liittyvät asiat korostavat kaupunki-
ja maaseutualueiden keskinäistä 
vuorovaikutusta ja riippuvuutta 
erillisyyden sijaan. Eri puolille 

maata muodostuu elinvoimaisia 
paikallisia keskittymiä. Kriittisin 

tekijä kaikessa ja kaikkialla sujuvat 
ja nopeat liikenneyhteydet

sekä  liikenteen ja liikenne-
verkon toimivuus!



Digitalisaatio,      
tekoäly ja muut uudet 

teknologiat mahdollistavat 
periaatteessa aikaan, 

paikkaan ja etäisyyksiin 
liittyvän riippumatto-

muuden sekä tuotannon ja 
toimintojen hajauttamisen, 
mutta se voi käytännössä
myös johtaa keskittyvän 
kehityksen kiihtymiseen



Elävän ja elinvoimaisen maa-
seudun tärkein tulevaisuuden 
pelastusrengas ovat maaseu-

dun omien asukkaiden ja 
yhteisöjen lisäksi kaupungit ja 

kaupunkilaisten 
tekemät arjen valinnat



Villit kortit eli 
ennakoimattomat ja yllättävät 

muutostekijät tai vähäpätöisiltä 
ja pieniltä vaikuttavat asiat, 

joista voi kasvaa ajan mittaan 
suurta ja käänteentekevää. 
Esimerkiksi kaupunkien ja 

maaseudun siilipuolustuksen 
sijaan kohti ylialueellista 

kumppanuutta, kummikau-
punkeja ja epäpyhiä alliansseja



(L)opetus…



”Kaikki kilpistyy kysymykseen, onko 
yksityinen yritystoiminta 
kiinnostunut etabloitumaan 
paikkaan X tai Y. Työ ja koulutus 
asuttavat maan, eivät keinotekoiset 
ohjelmat” 

- Paula Aikio-Tallgren, mielipidekirjoitus, Kauppalehti 6.8.2018-



6 tärkeintä alueen menestystä selittävää 

tekijää

01 VÄESTÖNTIHEYS      

02 YRITYKSET JA YRITTÄJÄT

03 (KORKEA)KOULUT

04 (RAUTA)TIET

05 LUONTO

06 IHMISET, IHMISET JA IHMISET.



Lisää sekä että keskustelua tulevan 

aluerakenteen vaihtoehdoista…

1. Helsinki (Tallinna) ja laajenevan metropolialueen Suomi

2. Helsinki-Tampere-Turku –kasvukolmio ja laajenevan vaikutusalueen Suomi

3. Kasvu- ja liikennekäytävien Suomi, jotka ylittävät keinotekoiset hallinnolliset, 
maantieteelliset ja ohjelmalliset rajat

4. Suurten ja monipuolisten korkeakouluseutujen Suomi 

5. 4-5 laajan toiminnallisen työssäkäynti- tai suuralueen Suomi 

6. 18 kehittyvän maakunnan Suomi

7. Koko maan asuttuna pitävä Suomi



Kaksi vaihtoehtoista 
kehittämispolkua…



KESKITTYMISPOLKU 

1. Kaupunkialueiden kasvu ja keskittyminen jatkuu. Kaupunki-
alueet jakautuvat 3-4 ”sarjaan”. Kaupunkiseutujen asema 
vahvistuu, mutta kilpailu asukkaista, yrityksistä, investoin-
neista, resursseista ja huomioarvosta kiihtyy. 

2. Uudet teknologiat mahdollistavat periaatteessa aikaan, 
paikkaan ja etäisyyksiin liittyvän riippumattomuuden sekä 
tuotannon ja toimintojen hajauttamisen…mutta käytän-
nössä uudet teknologiat vauhdittavat keskittymien kasvua. 

3. Työpaikat seuraavat ihmisiä ja siirtyvät sinne, minne on 
muodostunut asukas-, työpaikka-, osaamis- ja muita 
keskittymiä tai solmupisteitä. Liittyy erityisesti osaamis-
vetoisiin toimialoihin.

4. Työhön, asumiseen, liikkumiseen ja arvoihin liittyvät prefe-
renssit eriytyvät ikäryhmittäin, väestöryhmien välillä ja alu-
eellisesti sekä maan eri osien että maakuntien sisällä. 

5. Nuorten ja nuorten aikuisten identiteettiin, elämäntyyliin, 
arvoihin ja asenteisiin liittyvät muutokset korostuvat paik-
kaan liittyvissä valinnoissa. Kovan ja pehmeän vetovoiman 
yhdistäminen korostuu. 

TASOITTUMISPOLKU

1. Kaupunkialueiden kasvu ja keskittyminen tasoittuu. Monimuo-
toinen kaupunkipolitiikka huomioi suurkaupungit, maakunta-
keskukset ja seutukaupungit. Kaupunki- ja maaseutualueiden 
vuorovaikutus ja toiminnallinen yhteys korostuu. 

2. Uudet teknologiat vähentävät alueellista liikkuvuutta ja pende-
löintiä. Monipaikkaisuus ja kaksoiskuntalaisuus mahdollistuu 
lainsäädännön avulla. Paikkaperustainen kehittäminen lisää 
valmistuneiden ja osaavan työvoiman vastavirtaan kulkevia 
muuttovirtoja maan sisällä.  

3. Ihmiset seuraavat työpaikkoja sinne, minne syntyy uutta toime-
liaisuutta, uusia työpaikka-avauksia ja alueellisiin vahvuuksiin 
perustuvia kasvualoja (biotalous, matkailu, kaivannaisteolli-
suus, akkuteknologia jne.) 

4. Työhön, asumiseen, liikkumiseen ja arvoihin liittyvät prefe-
renssit eriytyvät, mutta teknologia mahdollistaa tekemisen ja 
liikkumisen perusedellytykset kaikilla alueilla. 

5. Nuorten ja nuorten aikuisten identiteettiin, elämäntyyliin, 
arvoihin ja asenteisiin liittyvät muutokset korostuvat paikkaan 
liittyvissä valinnoissa. Kovan ja pehmeän vetovoiman yhdistä-
minen korostuu. 



1. Voidaanko tai halutaanko kehitykseen vaikuttaa poliittisin 
päätöksin?

2. Valitsevatko muuttajat ensin työn, jonka mukana tulee paikka vai 
valitsevatko muuttajat ensin paikan, jonka mukana tulee työ?

3. Seuraavatko ihmiset työpaikkoja vai työpaikat ihmisiä?

4. Onko paikkojen välisessä kilpailussa jatkossa kyse enemmän 
työstä vai työstä ja elämästä?

5. Halutaanko vai joudutaanko kaupunkeihin?

5 avainkysymystä keskittymis- tai tasoittumispolun osalta

*Avainkysymysten pohdinnan taustalla: Charles Landry (kohta 2), Richard Florida (kohta 3), Osmo Soininvaara (kohta 5)



”En tiedä muista 
ihmisistä, mutta kun 
aamulla kumarrun 
laittamaan kengät 
jalkaani, ajattelen, 

että herrajumala mitä 
seuraavaksi?”

- Charles Bukowski -
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