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Esipuhe
Suomalaisen yhteiskunnan suurimpiin muutoksiin kuuluu kaupungistuminen, ihmisten ja tuotantotoiminnan kasautuminen kaupunkialueille.
Suomessa erityisesti pääkaupunkiseudun ja sittemmin muiden yliopistokaupunkiseutujen asema on korostunut väestön ja tuotantotoiminnan
sijaintipaikkana. Maan väestörakennetta ja yritystoimintaa on lisäksi
muokannut kansainvälisyyden merkityksen kasvu muun muassa rajat
ylittävän muuttoliikkeen ja investointitoiminnan välityksellä.
Olemme viime vuosien aikana kirjoittaneet yhdessä ison joukon artikkeleita asumisesta, maankäytöstä, aluetaloudellisesta kehityksestä ja
muista kaupunkikehitykseen liittyvistä teemoista. Vuonna 2004 ilmestyi Gaudeamuksen kustantamana kirjamme ”Kaupunkitalous. Johdatus
kaupungistumiseen, kaupunkien maankäyttöön sekä yritysten ja kotitalouksien sijoittumiseen”. Kirjan nimi kertoo osaltaan kiinnostuksestamme ja näkökulmastamme aihepiiriin: kyse on yritysten ja kotitalouksien
sijaintivalinnoista, joihin vaikuttavat myös julkisen vallan toimet kuten
kaupunkien maapolitiikka.
Kaupunkitalous -kirjan monet osat päivittyivät ja uusia teemoja tuli
mukaan meidän ja Ilkka Susiluodon toimittamassa kokoomateoksessa
”Metropolialueen talous”, joka ilmestyi vuonna 2012. Sen 22 luvun kirjoittamiseen osallistui 25 kotimaista ja neljä ulkomaista tutkijaa. Kirjassa
ovat esillä aihepiirin ajankohtaiset teemat laajasti: kaupungistuminen ja
kaupunkiverkostot, kaupunkialueiden rooli kasvussa ja innovaatioissa,
maankäyttö, asunto- ja työmarkkinat sekä alueelliset tuloerot. Aiheina
ovat myös aluepolitiikka, kuntareformit, valtion ja kuntien tehtävänjako
ja rahoituskysymykset sekä palveluiden järjestäminen. Ulkomaiset kirjoittajat käsittelevät palveluinnovaatioita, kaupunkeja luovina ympäristöinä sekä maapolitiikan kiinteistömarkkinavaikutuksia.
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Tässä kirjoituksessa esitämme näkemyksemme siitä, mistä alueellinen keskittyminen kaupunkialueille johtuu ja miksi kyseessä on erittäin
tärkeä prosessi kotitalouksien hyvinvoinnin, yritysten ja koko kansantalouden tuottavuuden sekä harjoitettavan politiikan kannalta. Pääsanomamme on se, että alue- ja kaupunkikehityksellä ja sijaintivalinnoilla
on suuri merkitys kansantalouden menestykselle ja maan kilpailukyvylle. Yritysten tuottavuus, kotitalouksien tulonmuodostus ja hyvinvointi
sekä työ- ja asuntomarkkinoiden ja palvelusektorin toimivuus riippuvat
myös kaupunkien verkostosta ja yhteyksistä sekä kaupunkialueiden yhdyskuntarakenteista ja liikennejärjestelmistä. Nämä rakenteet riippuvat
sekä ihmisten ja yritysten sijaintivalinnoista että harjoitetusta politiikasta. Nykyiset rakenteet ovat osin myönteisen kehityksen jarruina ja korjattavissa kansallisen politiikan keinoin.
Kiitämme tutkija Eeva Kostiaista Kaupunkitutkimus TA:sta tehokkaasta työpanoksesta tekstin oikoluvussa ja editoinnissa.
Kiitämme Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiötä tämän kirjahankkeen rahoittamisesta ja julkaisemisesta. Kiitämme myös säätiön
asiamiestä Penna Urrilaa hyvästä ja joustavasta yhteistyöstä työn kaikissa
vaiheissa sekä säätiön hallituksen puheenjohtajaa Heikki Bergholmia ja
jäsentä Maarit Lindströmiä hyvistä ja rakentavista kommenteista. Kirjoituksen sisällöstä ja kannanotoista vastaamme luonnollisesti itse.

HEIKKI A. LOIKKANEN JA SEPPO LAAKS O
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Suomen kehitys maatalousyhteiskunnasta kohti teollista ja palveluyhteiskuntaa alkoi varsin myöhään. Vielä tänä päivänä Suomen kaupunkiväestön osuus on paljon matalampi kuin useissa verrokkimaissa, ja
maan sisäinen muuttoliike kohti kasvukeskuksia on voimakasta.
Keskustelussa kaupunkien kehityksestä ja aluepolitiikasta painottuvat vaihtelevasti eri näkökulmat, mutta aihe on jatkuvasti ajankohtainen.
Suunniteltava sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kytkeytyy monin
tavoin väestörakenteiden muutoksiin, ja aluehallinnon uudistuksessa on
myös vahva maantieteellinen ulottuvuus.
Mikä on kaupungistumisen merkitys talouden tehokkuuden ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta? Mitä uusimmat tutkimustulokset kertovat ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan eri toimintojen maantieteellisestä sijoittumisesta? Millaista kaupunki- ja aluekehitystä politiikalla
pitäisi edistää?
Tiivistyvä kaupunkikehitys – Tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvun
perusta on Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiön* rahoittama keskustelunaloite, jossa professori emeritus Heikki A. Loikkanen ja dosentti
Seppo Laakso analysoivat kaupungistumiskehityksen ja yhdyskuntarakenteen taloudellisia vaikutuksia. Loikkanen ja Laakso arvioivat myös
Suomen ja erityisesti Helsingin seudun aluerakennetta ja syitä siihen,
että se on kansainvälisesti varsin poikkeava.
Loikkasen ja Laakson kirjoittama keskustelunaloite on jatkoa Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiön julkaisusarjalle, jossa julkaistaan
raportteja ja selvityksiä, jotka tarkastelevat talouden tuottavuus- ja tehokkuuskysymyksiä eri näkökulmista.
Säätiö toivoo Loikkasen ja Laakson raportin antavan merkittävän
panoksen ajankohtaiseen keskusteluun yhdyskuntarakenteiden kehittymisestä. Kirjoittajat ovat Suomen johtavia kaupunkitalouden auktoriteetteja, ja he tuovat esityksessään kattavan tutkimustiedon avulla
esille kaupungistumiskehityksen vaikutuksen talouden tehokkuuteen
ja tuottavuuteen. Kaikki raportissa esitetyt tulkinnat ovat luonnollisesti
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kirjoittajan omia, eivätkä ne sellaisenaan edusta säätiön tai sen taustayhteisöjen kantoja.
PENNA URRILA

*Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö on vuonna 1953 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on yritystoiminnan eri alojen tehokkuuden edistäminen suunnittelemalla, ohjaamalla, valvomalla ja tukemalla
tätä varten suoritettavaa tutkimustoimintaa. Säätiön taustayhteisöinä
ovat Elinkeinoelämän keskusliitto, Finanssialan keskusliitto, Kaupan
liitto, Keskuskauppakamari sekä Liikkeenjohdon konsultit ry. Säätiön
hallituksen puheenjohtajana toimii DI Heikki Bergholm ja asiamiehenä
VTM Penna Urrila.
Heikki A. Loikkanen on Helsingin yliopiston kaupunkitaloustieteen emeritusprofessori, joka on ollut myös kunnallistalouden professori
Tampereen yliopistossa ja VATTin tutkimusprofessori. Hänellä on ollut
useita Suomen Akatemian ja EU:n tutkimushankkeita liittyen asuntoja työmarkkinoihin, aluetalouteen, metsäsektoriin, koulutukseen ja julkiseen talouteen.
Seppo Laakso on Kaupunkitutkimus TA Oy:n toimitusjohtaja
ja Helsingin yliopiston kaupunkitalouden dosentti. Hän on tutkinut
kaupunki- ja aluetalouden näkökulmasta mm. maankäyttöä, yhdyskuntarakennetta ja liikennettä sekä asumista, väestöä, yritystoimintaa ja
työmarkkinoita. Hän on julkaissut lukuisia tutkimuksia, kirjoja ja artikkeleista, useita yhdessä Heikki A. Loikkasen kanssa.

1.
Johdanto

Ennen teollista vallankumousta valtaosa väestöstä työskenteli maa-alaa
vaativien peruselinkeinojen piirissä, joten asutus ja tuotanto olivat hajautuneita. Adam Smith kirjoitti 1776 Kansojen varallisuus -kirjassaan,
että Skotlannin ylämailla jokainen maanviljelijä oli lisäksi leipuri, teurastaja ja oluenpanija omalle perheelleen. Teollinen vallankumous ja
kuljetusteknologian innovaatiot sekä sittemmin palvelusektorien nousu
mullistivat elinkeino- ja aluerakenteet. Nykyisin puolet maailman kokonaistuotannosta tuotetaan maa-alalla, joka on kolmanneksen suurempi
kuin Suomi. Tosiasiassa tuotanto ja väestö sijoittuvat kooltaan vaihteleville kaupunkialueille, jotka muodostavat kaupunkien kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja.
Kaupungistuminen koskee maa-alaltaan pienten kaupunkivaltioiden
lisäksi väestöönsä nähden suuria maita, joihin Suomikin kuuluu. Sellainen näkemys, että pinta-alaltaan suuressa maassa, jossa on paljon tilaa,
kaupungistuminen olisi vähäistä, ei vastaa todellisuutta kehittyneiden
maiden osalta.
Maaseutuväestön väheneminen ja kaupunkien kasvu sekä kasvun
painottuminen johonkin osaan maasta – Italiassa pohjoiseen, Suomessa
etelään – tulkitaan epätasapainoiseksi aluekehitykseksi. Tämä on tot-
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ta: innovaatiot sekä tuottavuuden ja väestön kasvu eivät ole koskaan eivätkä missään edenneet samaa tahtia kaikkialla, ja jollain suunnilla on
ollut kasvun sijasta laskua. Tällaisen epätasapainoisen aluekehityksen
tunnistaa helposti, mutta monelle on yllätys, että saman prosessin tuloksena kasvavassa taloudessa alueiden väliset tuloerot – mitattuna bruttokansantuotteella henkeä kohti – maiden sisällä ovat pitkällä aikavälillä
pääsääntöisesti kaventuneet. Näin on tapahtunut muun muassa Yhdysvaltojen eri osien välisille ja useimpien Länsi-Euroopan EU-maiden sisäisille tuloeroille 1900-luvun aikana. Myös Suomessa alueiden väliset
henkeä kohti lasketut tuotannon ja käytettävissä olevien tulojen erot
ovat kaventuneet pitkällä ajalla, jälkimmäiset osin hyvinvointivaltion
mekanismien (verotus ja tulonsiirrot) ansiosta.
Kaupungistuminen asettaa koetukselle urbaanien alueiden kyvyn
sopeutua työpaikkojen ja väestön kasvuun. Maantiede, historia sekä valtakunnallinen ja paikallinen politiikka vaikuttavat siihen miten kukin
kaupunki pystyy maankäyttöratkaisullaan ja muilla toimillaan edesauttamaan sitä, että asuntotarjonta pystyy seuraamaan kysynnän kasvua ilman huomattavaa asuntojen hintojen ja vuokrien nousua, joka nostaa
palkkavaatimuksia sekä jarruttaa muuttoliikettä sinne missä on eniten
tarjolla työtä. Eri maiden ja niiden kaupunkialueiden välillä on huomattavia eroja niiden kyvyssä sopeutua väestönkasvuun. Yhdessä ääripäässä on Saksa, jossa asuntojen reaalihinnat ovat olleet hyvin vakaat ja
laskeneet lievästi useiden vuosikymmenten ajan, kunnes nekin kääntyivät nousuun viimeaikaisten muuttoaaltojen seurauksena. Useimmissa
muissa maissa asuntomarkkinat ovat olleet epävakaammat ja asuntojen
reaalihinnat erityisesti kaupunkialueilla ovat nousseet, mikä on nakertanut niiden kilpailukykyä. Kansainväliset vertailututkimukset painottavat eroja kaupunkirakenteissa, kaavoituksessa ja maamarkkinoiden
toiminnassa yrittäessään selittää, miksi asuntojen hinnat vaihtelevat
niin paljon sekä maittain että kaupunkialueittain. Suomessa julkinen
keskustelu kaupunkirakenteesta keskittyy usein korkeisiin rakennuksiin
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ja kaupunkikuvaan, mutta tässä kirjoituksessa me taloustieteilijöinä korostamme sitä, että kaupunkirakenne ja sen sopeutumiskyky muutoksiin
vaikuttavat paitsi asuntojen ja toimitilojen hintoihin ja vuokriin, myös
yritystoiminnan tuottavuuteen ja julkisen sektorin toimintakykyyn ja
ennen kaikkea ihmisten hyvinvointiin. Kaupunkirakenne ja sen muuntautumiskyky ovat kilpailukykytekijä.
KO T I TA L O U K S I E N JA Y R I T Y S T E N
S I JA I N T I VA L I N N AT R AT KA I S E VAT
A LU E - JA KAU PU N K I K E H I T Y K S E N S U U N N A N

Tämän kirjoituksen päätarkoitus on käsitellä ihmisten ja kotitalouksien
sekä yritystoiminnan sijaintiin ja sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä.
Näin pyrimme ymmärtämään ja arvioimaan alue- ja kaupunkikehitystä. Näkökulmina ovat pääasiassa Suomen sisäiset – alueiden väliset ja
sisäiset – sijaintikysymykset, vaikka liikenneteknologian ja integraation
myötä sijaintivalinnat ovat globalisoituneet nopeasti. Sijaintikysymykset eivät muodosta erillistä saareketta edes tutkimuksessa, vaan ne ovat
keskeinen tekijä, kun halutaan ymmärtää talouden kehitystä, kotitalouksien hyvinvointia, yritystoimintaa sekä työ- ja asuntomarkkinoiden
toimivuutta.
Vaikka sijaintivalinnat ovat yrityksille ja kotitalouksille mitä tärkeimpiä yksittäisiä päätöksiä, ne ovat vaikeasti analysoitavissa. Ne rajataankin
pois monista teoreettisista ja empiirisistä tutkimuksista, ikään kuin niillä ei olisi suurempaa merkitystä. Hyödykkeitä tarkastellaan ilman, että
asunnon, työpaikan, kauppojen ja muiden palvelujen sijaintikysymykset
ovat esillä lainkaan. Tuotantoteoriassa oletetaan tuotannontekijöiden
koostuvan työstä ja pääomasta, joiden sijaintia ei määritellä mitenkään.
Samalla häivytetään yhdyskuntien rakenne, ikään kuin sillä ei olisi mitään merkitystä yritysten ja kotitalouksien näkökulmasta. Tämä rajaus
olisi perusteltavissa, jos yritysten tuotevalikoima, tuotantoteknologia,
innovatiivisuus ja kannattavuus eivät riippuisi siitä, missä yritys sijaitsee.
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Vastaavasti kotitalouksien käsittely välittämättä sijainnista olisi perusteltua, jos ihmisten hyvinvointi ei riippuisi siitä, missä ja keiden seurassa he
asuvat ja tekevät työtä, toisin sanoen, jos kaikki olisivat puhtaasti oman
onnensa seppiä.
Tämän kirjoituksen pääargumentti on se, että sijainnilla – luonnolla
ja yhdyskunnilla – on oma merkityksensä sekä yritystoiminnan että kotitalouksien näkökulmasta. Tästä on paljon tutkimustietoa kaupunki- ja
aluetaloustieteen sekä talousmaantieteen piirissä.
Taloudellista kehitystä on myös vaikea ymmärtää kiinnittämättä
huomiota siihen, että elinkeinorakenteen muutos, uusien yritysten synty
ja toisten supistuminen tai kuolema, yritysten fuusiot tai hajoamiset itsenäisiksi yhtiöiksi ja niihin liittyvät tuottavuuden muutokset ovat aina
paikallisia, vaikka niiden vaikutukset voivat ulottua yritysten ja toimipaikkojen sijainteja huomattavasti laajemmalle alueelle.
Kun kotitalouksien hyvinvointia ja yritystoiminnan edellytyksiä
halutaan poliittisin päätöksin parantaa, suuri osa politiikkatoimista on
paikkaan tai alueeseen sidottuja. Väylät, lentokentät, sillat ja yhdyskuntien verkostot sijaitsevat jossain ja eivätkä niiden vaikutukset ole alueellisesti neutraaleja. Maanpuolustusta ja oikeusturvaa on tapana pitää
puhtaina julkishyödykkeinä, mutta kasarmit ja oikeusistuimet, samoin
kuin korkeakoulut sijaitsevat jossain ja tällä on vaikutuksensa ihmisten
ja taloudellisen toiminnan alueelliseen sijoittumiseen. Suurten aluevalintojen – maalle, pieneen kaupunkiin tai suureen kaupunkiin – lisäksi
sijainti kaupunki- tai maaseutualueen sisällä on tärkeä sekä yritysten että
kotitalouksien kannalta. Valtion ja kuntien politiikalla vaikutetaan osaltaan eri sijaintien vetovoimaan.
Suomen tulevaisuuden suuret kysymykset ovat kansainvälisiä: Kasvaako vai supistuuko väestö ja menestyykö vai taantuuko yritystoiminta
Suomessa? Jatkuuko tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvu? 1900-luvun
alun muuttoaalto Amerikkaan ja 1960- ja 1970-lukujen Ruotsiin muutto olivat ihmisten sijaintivalintoja, joiden merkitys oli valtava paitsi val-
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takunnallisesti myös paikallisesti. Toisaalta ulkomaisilla innovaatioilla
ja investoinneilla sekä maahan muuttaneilla tarmokkailla yrittäjillä on
ollut erittäin suuri vaikutus Suomen teollisuuden synnylle ja kasvulle.
Viime vuosikymmenillä suomalaiset yritykset ovat kansainvälistyneet
nopeasti ja niiden investoinnit ovat suuntautuneet pääasiassa ulkomaille, mutta keskeisiä toimintoja on jäänyt Suomeen, jonne myös osa tuotoista tulee. Maan sisällä viimeisen sadankymmenen vuoden aikana selvimmin tunnistettava muutos Suomessa on kaupunkialueille sijoittuvan
yritystoiminnan ja väestön kasvu. 1900-luvun alussa kaupunkiväestön
osuus oli noin 13 prosenttia ja se on kasvanut yli viisinkertaiseksi. Samana aikana henkeä kohti laskettu kokonaistuotanto on kasvanut kaksitoistakertaiseksi.
Tämä kirjoitus etenee niin, että aluksi esitellään kaupungistumista
sekä väestön, tuotannon ja tulojen alueellisia eroja luvussa 2. Kaupunkialueen sisäisen rakenteen problematiikka esitellään luvussa 3 kaupunkitaloustieteen maankäyttömallin avulla. Näin saadaan esille kuinka
yritysten ja kotitalouksien markkinaehtoiset valinnat ja kaavoitus vaikuttavat kaupunkirakenteeseen ja maan hintaan eri sijainneissa. Mallin
tuloksia sovelletaan Helsingin seudun kehityksen kuvaukseen ja arviointiin. Luvussa 4 esitellään syitä yritystoiminnan ja väestön keskittymiselle sekä kaupunkien vetovoimalle niin yritysten kuin kotitalouksien kannalta. Luvussa 5 tehdään katsaus aluepolitiikan pitkään linjaan
Suomessa. Kirjoituksen lopuksi luvussa 6 esitetään aiempien analyysien
pohjalta joukko politiikkatoimenpiteitä, joiden avulla yritystoiminnan
edellytyksiä, työ- ja asuntomarkkinoiden toimintaa, julkisen sektorin
toimivuutta ja kotitalouksien hyvinvointia voidaan edistää Suomessa
kotimaisin toimin.
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Taloudellisesti kehittyneet
maat ovat kaupungistuneita.
Talouden kasvu ja
kaupungistuminen etenevät
rinnakkain.

2.
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Kaupungistumisen
ja keskittymisen
trendejä
Kaupungistuminen ja siihen kytkeytyvä tuotannon ja väestön keskittyminen ovat maailmanlaajuisesti yksi merkittävimpiä yhteiskunnallisia
muutoksia. Ilmiö on vaikuttanut erittäin vahvasti Suomessa koko sodanjälkeisen ajan ja muutos jatkuu edelleen.

2.1 Kaupungistuminen kansainvälisesti
Maailman väestöstä hieman yli puolet asuu kaupunkimaisissa yhdyskunnissa, joiden pinta-ala maapallon maa-alasta on 2,7 %1. YK:n ennusteen
mukaan kaupunkiväestön osuus nousee 60 %:iin suunnilleen vuonna
2030. Maailman vauraimmissa maissa kaupungistuminen on edennyt
pisimmälle: Pohjois- ja Länsi-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa kaupunkiväestön osuus on jo yli 80 %. Niissäkin kaupungistumisen ennustetaan jatkuvan, joskin hitaammin kuin aikaisempina vuosikymmeninä.
Kaikki nykyiset rikkaat maat ovat historian kuluessa käyneet läpi
muutoksen alkutuotantovaltaisesta teollistuneeksi ja edelleen palveluvaltaiseksi yhteiskunnaksi. Prosessin kuluessa kunkin maan tulotaso on
noussut, tuotanto on keskittynyt ja aluerakenne on kaupungistunut.
Samantapaisen muutosprosessin läpikäyneiden maiden ja alueiden vä1

YK:n tieto vuodelta 2005
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lillä on kuitenkin suuria eroja niiden aluerakenteessa, esimerkkinä tiivis
Keski-Eurooppa ja hajautuneempi Pohjois-Eurooppa.
Kaupunkiväestön osuuden ja taloudellisen kehityksen tason yhteys
vuonna 2012 ilmenee k u v i o s t a 2 . 1 . Maissa, joissa ostovoimakorjatuissa dollareissa mitattu tulo henkeä kohden on korkea, myös kaupungeissa asuvan väestön osuus on korkea. Kaikissa maissa, joissa tulotaso
on vähintään 30 000 dollaria vuodessa henkeä kohti, kaupunkiväestöä
on vähintään 60 prosenttia. Alhaisimman tulotason maissa kaupungistumisaste on pienimmillään 10 prosenttia, mutta maiden väliset erot
ovat suuria.
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KU VI O 2 .1 : KAU PU N GI S TU M I S A S T E ( KAUPUNK I V Ä ES T Ö N O S UUS ,
% ) JA BR U TTO KA N S A N TU O T E H ENK EÄ KO H T I ( O S T OVO I M A KO R JATTU ) M A A I L M A N M A I S S A V UO NNA 2 0 1 2 .
Tietolähde: Maailmanpankki; Kuviossa on yli 1 miljoonan asukkaan valtiot, joista tiedot ovat saatavissa.
Huom. Suomen kaupunkiväestön osuus = kaupunkimaisten kuntien väestöosuus.
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Suomi on hajautunut maa,
mutta kaupungistuminen
on johtamassa
keskittyneempään
rakenteeseen. Puolet
väestöstä asuu
seitsemällä suurimmalla
kaupunkialueella.

2.2 Kaupungistuminen Suomessa
Suomessa kaupungistuminen lähti liikkeelle suhteellisen myöhään, mutta käynnistyttyään se on edennyt nopeasti erityisesti toisen maailmansodan jälkeen. Suomessa suhteellisen voimakas aluerakenteen muutos ja
keskittyminen jatkuvat edelleen.
Myös Suomessa kaupungistuminen liittyy kiinteästi taloudelliseen
kehitykseen (k u v i o 2 . 2 ). Kaupunkiväestön osuus oli noin 5 prosenttia vuonna 1860 kohoten yli 70 prosenttiin vuonna 2010. Tänä 150
vuoden aikana, jona maa itsenäistyi ja menetti osan alueestaan ja kau-
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KU VI O 2 .2 : KAU PU N GI S TU M I S A S T E JA B RUT T O KA NS A NT UO T E
H E N KE Ä KO HTI (I N D E KS I , 1 9 2 6 = 1 0 0 ) S UO M ES S A V UO D ES TA
18 6 0 VU O TE E N 2 0 1 0 .
Lähde: Laakso & Loikkanen (2004) kirjan Kuvio 5.8 päivitettynä vuoteen 2010 asti.

punkiverkostaan, henkeä kohti laskettu BKT kasvoi noin 20-kertaiseksi. Aluerakenne muuttui ensin verraten hitaasti ja II maailmansodan
jälkeen nopeammin hajautuneesta rakenteesta kaupunkipainotteiseksi.
Suomessa 50 prosentin rajapyykki kaupunkiväestön osuudessa saavutettiin vasta 1960-luvun lopulla eli eurooppalaisittain jälkijunassa.
Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana voimakkain väestömäärän ja työllisyyden kasvu on painottunut Helsingin seutuun ja kuuteen
muuhun suureen kaupunkialueeseen (k u v i o 2 . 3 ). Kasvualueet ovat
korkeakoulukaupunkeja, jotka ympäristökuntineen muodostavat nykyisin toiminnallisen työ- ja asuntomarkkina-alueen; ne ovat olleet vetovoimaisia sekä yritystoiminnan että kotitalouksien kannalta.
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KUV IO 2. 3 V ÄES TÖ (YL E M P I ) JA TYÖ L L I S Y Y S ( A LEM PI ) A LUE T YYPEITTÄIN S U O M E S S A 1 9 8 0 – 2 0 1 2 (I N DEK S I : V. 1 9 8 0 = 1 0 0 ) .
Lähde: Tilastokeskus, aluetalouden tilinpito. Aluejako: Seppo Laakso.
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Pienempien kaupunkialueiden ryhmään k u v i o s s a 2 . 3 kuuluu
noin 35 kaupunkialuetta. Tämän ryhmän koko väestömäärä on pysynyt
jokseenkin ennallaan vuodesta 1980 lähtien. Joukossa on toki kasvavia,
mutta myös väestömäärältään supistuneita kaupunkiseutuja. 1990-luvun laman aiheuttama työllisyyden romahdus näkyy kaikissa alueryhmissä, mutta maaseutumaisten kuntien ja pienempien kaupunkiseutujen ryhmät eivät ole saavuttaneet vuoden 1980 työllisyystasoa vuoteen
2012 mennessä.
Maaseutumaisilla alueilla väestön määrä on pienentynyt vuoden
1980 jälkeen kiihtyvää tahtia. Laskua vauhdittaa väestön ikääntymisen
myötä voimistuva kuolleiden enemmyys syntyneisiin verrattuna. Työllisyyden romahdus puolestaan jatkui vuodesta 1980 aina 1990-luvun
puoliväliin, jonka jälkeen maaseutumaisten alueiden työllisyyden taso
on pysynyt jokseenkin vakiotasolla.
Vaikka maaseudulle sijoittuvien elinkeinojen ja väestön osuus on pienentynyt, Suomi on siinä mielessä edelleenkin hajautunut, että kaupunkialueet ovat verraten kaukana toisistaan ja monet toiminnalliset kaupunkialueet ovat varsin laajoja. Toisaalta keskittyminen on merkinnyt
suurimpien kaupunkialueiden väestön ja työpaikkojen kasvua verraten
pienelle alueelle. Suurin keskittymä on pääkaupunkiseutu, jonka neljän
kaupungin yhteenlaskettu maapinta-ala (769 km2) on vain 0,2 % koko
maan pinta-alasta, mutta alueella asuu 20 % Suomen väestöstä ja siellä
tuotetaan 30 % koko maan bruttokansantuotteesta (vuonna 2013).
P Ä Ä KAU PU N K I S E U D U N O S U U S S U O M E S TA
2013
0,2 % M A A P I N TA - A L A S TA
20 % VÄ E S TÖ S TÄ
30 % BR U TTO KA N S A N TU O TT EES TA
37 % YL E M M Ä N KO R KE A KOULUT UT K I NNO N S UO RI T TA NEI S TA
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Kaupunkiverkosto koostuu
erikokoisista kaupungeista.
Kokoerot kasvavat, koska
suuret kaupungit kasvavat
nopeimmin.

2.3 Kaupunkialueiden kokojakauma
ja sen muutos
Kaupunkialueet eri maissa ovat kaikkina aikoina poikenneet toisistaan
sekä väestömäärältään että elinkeinorakenteeltaan. Erikokoiset kaupungit muodostavat verkostoja valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Suomen kaupunkialueiden vuosien 1985 ja 2010 väestömäärien (vuoden
2010 suuruusjärjestyksessä) perusteella havaitaan, että jokseenkin kaikkien kaupunkialueiden väestö on kasvanut 25 vuoden aikana (k u v i o
2 . 4 ). Kuitenkin sekä absoluuttinen että myös suhteellinen kasvu on ollut voimakkainta suurimmissa kaupungeissa.
Toteutunut kaupungistumien ja viimeaikoina voimistunut yliopistokaupunkialueiden väestönkasvu johtuvat kotitalouksien, yritysten ja julkisen sektorin yksiköiden sijaintivalinnoista. Keskusalueille ja erityisesti
Helsingin kaupunkiseudulle sijoittuminen on ollut houkuttelevaa.
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KU VI O 2 .4 . TO I M I N N A L L I S ET KAUPUNK I A LUEET V Ä ES T Ö M Ä Ä RÄ N M U KA I S E S S A S U U R U U S JÄ RJES T Y K S ES S Ä ( V. 2 0 1 0 KAUPUN K I A LU E M Ä Ä R I TTE LYN M U KA A N) V UO S I NA 1 9 8 5 JA 2 0 1 0 .
Lähde: Tilastotiedot Tilastokeskus; Aluerajaukset Seppo Laakso

2.4 Tuotannon sekä aineellisten ja
aineettomien investointien
alueellinen suuntautuminen
Alueellinen erikoistuminen ja alueiden välinen eriytyminen tuotantotoiminnassa havainnollistuu, kun verrataan asukasta kohti laskettua
bruttokansantuotetta aluetyypeittäin Suomessa (k u v i o 2 . 5 ), soveltaen vastaavaa aluetyypittelyä kuin edellä väestökehityksen analyysissä.
Bruttokansantuote asukasta kohti on Helsingin seudulla noin 40 % korkeampi kuin koko maassa. Muilla suurilla kaupunkialueilla (6 aluetta)
taso on keskimäärin 5 % ja muilla kaupunkimaisilla alueilla 10 % alempi
kuin koko maassa. Maaseutumaisissa seutukunnissa jäädään kolmannes
koko maan keskiarvon alapuolelle. Erot ovat seurausta taloudellisen toi-

25

Helsingin seudulla
bruttokansantuote asukasta
kohti on kaksinkertainen
maaseutualueisiin
verrattuna. Tutkimus- ja
kehittämisinvestoinneista
4/5 suuntautuu suurimmille
kaupunkialueille.
minnan keskittymisestä ja tuottavimman yritystoiminnan sijoittumista
suurille kaupunkialueille, mikä heijastuu vastaavasti niiden asukkaiden
tulotasoon.
Kaupunkien ja erityisesti suurten kaupunkialueiden vetovoima näkyy
myös sekä aineellisten että aineettomien investointien jakautumisessa
alueiden välillä. Kiinteän pääoman bruttomuodostus väestöön suhteutettuna on Helsingin seudulla selvästi ja muilla suurilla kaupunkialueilla
hieman koko maan keskitason yläpuolella, kun taas muut kaupunkimaiset sekä maaseutumaiset alueet jäävät selvästi valtakunnallisen keskiarvon
alapuolelle. Asetelma kuitenkin tasoittuu, kun kiinteät investoinnit suhteutetaan aluetyypin bruttokansantuotteeseen: alueet vetävät aineellisia
investointeja suunnilleen toteutuneen tuotannon suhteessa.
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KU VI O 2 .5 : BR U TTO KA N S A NT UO T E A S UKA S TA KO H T I A LUET Y YPE I TTÄ I N , VU O D E T 2 0 0 8 – 2 0 1 2 K ES K I M Ä Ä RI N ( I ND EK S I , KO KO
M A A = 1 0 0 ),
Tietojen lähde: Tilastokeskus, aluetalouden tilinpito; alueluokitus Seppo Laakso

Kaikkein selvimmät – suorastaan dramaattiset – alueelliset erot näkyvät tutkimukseen ja kehittämiseen (T&K) suunnatuissa menoissa. Asukasta kohti laskettuna T&K-panostukset ovat Helsingin seudulla ja muilla
suurilla kaupunkialueilla yli puolet suuremmat kuin koko maassa keskimäärin, kun pienemmät kaupunkialueet ja maaseutumaiset alueet jäävät
kauas valtakunnallisen keskitason alapuolelle. Bruttokansantuotteeseen
suhteutettuna T&K-intensiivisin alueryhmä muodostuu muista suurista
kaupunkialueista erityisesti Oulun ja Tampereen seutujen merkittävän
roolin ansiosta. T&K/BKT-suhde on suurilla kaupunkialueilla 60 % ja
Helsingin seudulla 20 % koko maan tason yläpuolella. Kaupunkien väliset
erot ovat suuria myös pienemmillä kaupunkialuilla, joilla erityisesti yliopistokeskukset poikkeavat muista kaupungeista T&K-toiminnan suhteen.
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KUVIO 2.6: KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS SUHTEES SA
VÄESTÖÖN JA BRUTTOKANSANTUOTTEESEEN ALUETYYPEITTÄIN,
VUODET 2008–2012 KESKIMÄÄRIN (INDEKSI, KOKO MAA=100).
Tietojen lähde: Tilastokeskus, aluetalouden tilinpito; alueluokitus Seppo Laakso

2.5 Alueiden välisten tuloerojen kehitys
Alueiden välisiä tuloeroja voidaan tarkastella tuotannon näkökulmasta,
jolloin verrataan bruttokansantuotetta henkeä kohti alueiden välillä.
Toisaalta voidaan tarkastella kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja
(kulutusyksikköä kohti), jolloin otetaan huomioon tulonsiirrot ja välitön verotus. Suomessa erot bruttokansantuotteessa asukasta kohti ovat
suuremmat kuin erot käytettävissä olevissa tuloissa, mutta alueiden välisten erojen kehitys on ollut samansuuntaista. Molemmilla mittareilla
alue-erot kaventuivat pitkällä ajalla 1980-luvulle asti, mutta viime vuosikymmeninä alue-erot ovat säilyneet suunnilleen samalla tasolla, vaikka
on todettava, että tulokset riippuvat jossain määrin käytetystä aluejaosta
(mm. Kangasharju 1998; Loikkanen ym. 2007).

28
180

Suhteessa väestöön
Suhteessa BKT:een

160
140
120
100
80
60
40
20
0
Helsingin seutu

Muut suuret
kaupunkialueet

Muut kaupunkimaiset

Maaseutumaiset

KU VI O 2 .7 : TU TKI M U S - JA K EH I T T Ä M I S T O I M I NNA N M ENO T ( Y KSITYI S E T JA J U L KI S E T) S U H T EES S A V Ä ES T Ö Ö N JA B RUT T O KA N S A N TU O TTE E S E E N A LUET Y Y PEI T T Ä I N, V UO D ET 2 0 0 8 - 2 0 1 2
K E S KI M Ä Ä R I N (I N D E KS I , KO KO M A A = 1 0 0 ) .
Tietojen lähde: Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta; alueluokitus Seppo Laakso

Suuralueiden väliset tuloerot
eivät ole muuttuneet
merkittävästi 2000-luvulla
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KUV IO 2. 8: KOTI TA L O U KS I E N KE S KI M Ä ÄRÄ I S ET K Ä Y T ET T Ä VIS SÄ OLEVAT TU L O T 2 S U U R A LU E I TTA I N V UO S I NA 1 9 6 6 – 2 0 0 9 ,
I N DEK SI(SU OM I )= 1 0 0 .
(Lähde: VATT 2011)

Käytettävissä olevien tulojen suhteen suuralueiden väliset erot kaventuivat nopeasti 1960-luvulta 1980-luvun alkuun. Etelä-Suomen etumatka kaventui samalla kun Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen suhteellinen
asema parani. Alueiden välinen lievä lähentyminen jatkui 1980-luvun
alkuun asti. Sen jälkeen alueiden erot ovat karkeasti ottaen säilyneet samansuuruisina.

2

Alueellista tulokehitystä tarkastellaan suhteessa koko maan keskimääräiseen kehitykseen. Ai-

neistoina on käytetty Tilastokeskuksen kulutustutkimuksia vuosilta 1966–1985 ja tulonjakotilastoja vuosilta 1990–2009. Käytettävissä olevat tulot OECD-yksikköä kohden on painotettu kotitalouksien jäsenmäärillä ja otantapainoilla.
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S U U RT E N KAU PU N K I A LU E I D E N ( 7 S U U R I N TA )
O S U U S S U O M E S TA 2 0 1 2
OS U U S VÄ E S TÖ S TÄ : 5 2 %
OS U U S BKT:S TA : 6 1 %
OS U U S I N VE S TO I N N E I S TA ( K I I NT EÄ N
PÄ Ä O M A N BR U TTO M U O D O S T US ) : 6 2 %
OS U U S T& K- M E N O I S TA : 8 1 %

3.
Kaupunkialueiden
sisäinen rakenne

Tässä kappaleessa käsitellään kaupunkialueen maankäytön sisäistä rakennetta eli eri toimintojen – asuminen, elinkeinot, liikenne ym. – sijoittumista ja maa-alan jakautumista eri käyttötarkoituksiin. Pääpaino
on asumisen tarkastelussa, sillä asuminen vaikuttaa paitsi kotitalouksien hyvinvointiin myös työmarkkinoiden toimivuuteen, tuottavuuteen ja niiden välityksellä kaupunkialueen kilpailukykyyn.
Seuraavassa kaupunkialueen maankäytön perusmekanismeja kuvataan kaupunkitaloustieteen maankäyttömallin avulla. Sen pohjalta
tarkastellaan Helsingin ja Helsingin seudun maankäyttöä ja maapolitiikkaa sekä asumisen tarjontaongelmia ja yhdyskuntarakenteen hajautumista. Kappaleen lopussa arvioidaan kaupunkialueen maakäytön
eheyttämistä ja tiivistämistä, jolle on hyvät perusteet ja mahdollisuudet.

3.1 Kaupunkialueen maankäytön malli
ja maankäyttöpolitiikan vaikutukset
Yritykset ja kotitaloudet ovat halukkaita maksamaan hyvästä saavutettavuudesta. Saavutettavuuden paraneminen nostaa maan hintaa ja
lisää kysyntää tehokkaammalle rakentamiselle.
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Kaupunkialueen maankäyttömalli (mm. Beckman & Thisse 1986;
Fujita 1989; Laakso & Loikkanen 2004) tarjoaa viitekehyksen, jonka
avulla voidaan analysoida saavutettavuuden, siitä riippuvan maankäytön
kysynnän, maan hinnan, maankäytön tehokkuuden, toimintojen sijoittumisen sekä kaupunkialueen laajuuden välisiä yhteyksiä.
Seuraavassa lähtökohtana on monikeskuksinen kaupunkialue, joka
muodostuu pääkeskuksesta ja alakeskuksista, joita kaupunkialueen sisäinen liikenneverkko yhdistää. Hyvin saavutettavaa maata on niukasti suhteessa käyttäjien määrään, joten maa on kallista, ja eri käyttäjät ja
käyttömuodot kilpailevat siitä keskenään. Seuraavassa analyysissä keskitytään saavutettavuuden ja maan hinnan sekä maankäytön tehokkuuden
väliseen yhteyteen ja oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että kaupunkimaisia maankäyttömuotoja on vain edellä mainitut kaksi: asukkaat
(asuminen) ja työpaikat (yritykset/toimitilat).
Kaupunkialueen pääkeskus on suurin työpaikka- ja palvelukeskittymä. Alakeskukset ovat pääkeskusta pienempiä työpaikka- ja palvelukeskittymiä, jotka sijaitsevat säteittäisten liikenneväylien ja poikittaisväylien
solmukohdissa. Alakeskusten saavutettavuus on parempi kuin keskusten
ulkopuolisilla alueilla, mutta ei yhtä hyvä kuin pääkeskuksessa.
Yritysten halukkuus maksaa maasta riippuu käänteisesti kuljetus-,
liikkumis- ja kommunikointikustannuksista. Vastaavasti kotitalouksien
halukkuus maksaa asumisesta määräytyy työmatkojen ja palveluiden
edellyttämän liikkumisen kustannusten perusteella, jotka koostuvat rahakuluista ja liikkumisen matka-ajasta. Sekä yritykset että kotitaloudet
ovat valmiita maksamaan sitä enemmän mitä paremmin saavutettava sijainti niiden kannalta on.
K u v i o 3 . 1 havainnollistaa, miten kaupunkialueen maankäyttö määräytyy markkinaehtoisesti. Jokaiseen sijaintiin sijoittuu se maankäyttömuoto, jonka toimijat ovat valmiita maksamaan eniten siinä sijainnissa.
Yritykset sijoittuvat ensi sijassa pääkeskukseen sekä alakeskuksiin, koska ne
ovat valmiita maksamaan maasta eniten niissä sijainneissa. Keskusten ulko-
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Yritysten tarjoushinta

€/m2

Kotitalouksien tarjoushinta
Maa- ja metsätalouden tarjoushinta

Etäisyys pääkeskuksesta

Asumisvyöhyke
Kaupunkialueen raja
Pääkeskus
Säteittäinen liikenneväylä

Alakeskus
Poikittainen liikenneväylä

Maaseutu

KUV IO 3. 1: YRITYS TE N JA KO TI TA L O U KS I EN TA RJO US H I NNAT
(YLÄOSA) JA KAU PU N KI A LU E E N M A A N KÄY T T Ö ( A LA O S A ) .

puolinen vyöhyke kaupunkialueella muodostuu asumisesta sinne asti, missä maan hinta asumiskäytössä on korkeampi kuin maa- ja metsätaloudessa.
Maan markkinahinta on kiinteässä yhteydessä maankäytön tehokkuuteen, jota voidaan mitata esimerkiksi rakennetulla kerrosalalla maapinta-alaa kohti tai asukas- tai työpaikkatiheydellä. Mitä korkeampi on
maan markkinahinta, sitä tehokkaammin alue pyritään hyödyntämään.
Jos maan markkinahinta nousee kiihtyvästi keskustaa lähestyttäessä
(kunkin keskuksen ympärillä paikallisesti), myös maankäytön tehokkuus kasvaa vastaavasti (k u v i o 3 . 2 ). Maa otetaan keskustassa tehokkaa-

€ / m2

Kerrosala / maa-ala
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Etäisyys

Etäisyys

KU VI O 3 .2 : M A A N M A R KKI N A H I NTA ( VA S EN) JA M A RK K I NA EH TO I N E N M A A N KÄ YTÖ N TE H O K KUUS ( O I K EA ) .

seen käyttöön käyttämällä suurempi osa maa-alueesta rakennusmaaksi
ja rakentamalla korkeampia rakennuksia. Markkinaehtoisen tehokkuuden toteutuminen on kuitenkin riippuvaista yhteiskunnan asettamista
rajoituksista, toisin sanoen kaavojen rakennusoikeusmääräyksistä.

3.2 Kaupunkialueen kasvun vaikutus kaupunkialueen maankäyttöön
Edellä kuvattu malli oletuksineen on yksinkertaistus, jonka tarkoituksena on kuvata maan hinnan ja maankäytön keskinäistä riippuvuutta
ja maankäytön määräytymisprosessia. Tulosten voi tulkita kuvaavan
markkinoiden taholta tulevia paineita kiinteistömarkkinoille ja maankäytön suunnittelulle kaupunkialueella tapahtuvien muutosten seurauksena.
Kiinnostava kysymys on, miten kaupunkialueen maankäyttö sopeutuu markkinaehtoisesti talouden kasvuun. Jos kaupunkialueen talous
kasvaa suhteellisesti nopeammin kuin muilla alueilla, yritykset palkkaavat lisää työvoimaa ja tulot kasvavat. Tämä vetää alueelle muuttoliikettä,
jonka seurauksena alueen työpaikat ja väestö lisääntyvät. Tämän seurauksena:
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Kaupunkialueen kasvu
johtaa maan hinnan nousuun
ja yhdyskuntarakenteen
tiivistymiseen koko
kaupunkialueella. Pääkeskus
ja alakeskukset kasvavat ja
koko kaupunkialue laajenee.
–– Maan hinta nousee kaikissa sijainneissa. Pääkeskus ja alakeskukset
laajenevat.
–– Asumisvyöhyke ja samalla koko kaupunkialue laajenee.
–– Kaikilla alueilla kaupunki tiivistyy.
M A A N K Ä Y T Ö N T E H O K KU U D E N R A J O I T TA M I N E N
– M A A N K Ä Y T Ö N S U U N N I T T E LU N VA I KU T U S

Suomessa, kuten kaikissa Euroopan maissa, yhteiskunta vaikuttaa maankäyttöön vastaamalla perusrakenteen toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä
ohjaamalla ja rajoittamalla paitsi yhteiskunnan omistaman myös yksityisten maanomistajien maankäyttöä. Tätä toteutetaan sekä yleispiirteisellä että yksityiskohtaisella maankäytön suunnittelulla, jolla on moninaisia tarkoitusperiä: katujen, yleisten alueiden ja yhdyskuntateknisten
verkostojen tehokas ja taloudellinen rakentaminen ja ylläpito; yhdyskuntarakenteen ohjaaminen mm. toimivan ja taloudellisen palveluver-
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Jos keskusta-alueen
maankäytön tehokkuutta
rajoitetaan, maan hinta
nousee kaikissa sijainneissa
koko kaupunkialueella.
koston mahdollistamiseksi; negatiivisten ulkoisvaikutusten vähentäminen sijoittamalla muille haittaa (melu, saasteet) aiheuttavat toiminnot
erilleen muista; positiivisten ulkoisvaikutusten synnyttäminen, kuten
hyvä kaupunkikuva tai mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
(Mm. Moilanen & Laakso 2012). Suunnittelun perusteita ja käytäntöjä
on myös kyseenalaistettu (emt.; Laakso & Loikkanen 2010) esittämällä
mm. seuraavia kysymyksiä:
–– Miksi Helsingin keskustaa ei voida rakentaa nykyistä tiiviimmin ja
laajentaa sen aluetta?
–– Miksi eri toiminnot pitää erottaa toisistaan siinäkin tapauksessa,
että niistä ei olisi toisilleen haittaa vaan jopa hyötyä?
Kaavoitukseen sisältyvän rakennustehokkuuden rajoittamisen vaikutusta voidaan analysoida maankäyttömallin avulla. Jos maankäytön tehokkuutta rajoitetaan suhteessa markkinoiden perusteella määräytyvään
tehokkuuteen, se vaikuttaa maan hintaan ja maankäyttöön koko kaupunkialueella (k u v i o 3 . 3 ). Kuvion vasemmassa osassa yhtenäinen viiva
kuvaa maankäytön tehokkuutta ja oikeassa osassa maan hintaa markki-
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Helsinki on laajentunut
vuosikymmenien ajan,
mutta ei juuri tiivistynyt.

€ / kerrosala

Kerrosala / maa-ala

naehtoisessa asetelmassa. Jos pääkeskuksessa maankäytön tehokkuutta
rajoitetaan katkoviivan osoittamalle tasolle, tehokkuus nousee muilla
alueilla, koska rakentamisen kysyntä purkautuu ulommille vyöhykkeille.
Tämän seurauksena maan hinnan osuus kerrosalahinnoista kasvaa kaikkialla, toisin sanoen kaupunkialueen yritykset ja kotitalouden maksavat
kaikissa sijainnissa enemmän toimitiloista ja asumisesta. Koska rakentamista rajoitetaan halutuimmissa eli kalleimmissa sijainneissa, painopiste
siirtyy vähemmän haluttuihin eli halvempiin sijainteihin ja kaupunkimaan kokonaishinta on pienempi kuin markkinaehtoisessa ratkaisussa.
Nämä vaikutukset korostuvat entisestään, jos kaupunkialueen sisälle
on jäänyt paljon rakentamattomia tai vajaasti rakennettuja alueita, jol-

Rajoitus

Etäisyys

Etäisyys

KUV IO 3. 3: MAA N KÄ YTÖ N TE HO KKU U S (VA S EN) JA M A A N H I N TA (OIK EA) MA R KKI N A E HTO I S E S TI JA P Ä Ä K ES KUK S EN T EH O KKUU SRAJ OITU KS E L L A .
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loin asuntotarjonta hyvissä sijainneissa rajoittuu entisestään ja työ- ja
asiointimatkat pidentyvät. Korkeista asuntojen hinnoista ja vuokrista
seuraavat korkeat palkkavaatimukset ja samalla ne rajoittavat muuttoliikettä. Näin kaupunkirakenteesta tulee kilpailukykyyn vaikuttava tekijä.

3.3 Kasvavan kaupunkialueen
maankäyttö ja maapolitiikka:
Helsinki ja Helsingin seutu
Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun kehitys vuosikymmenien aikana havainnollistaa sitä, miten väestön (asuminen) ja työpaikkojen
(elinkeinotoiminta) sijoittuminen ovat muuttaneet maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta väestö- ja työpaikkamäärän ja tulotason kasvaessa.
Maankäytön perusmallin perusteella markkinaehtoisen kehityksen tuloksena Helsingissä odottaisi kasvun johtaneen asukas- ja työpaikkatiheyksien sekä rakennustehokkuuden kasvuun erityisesti kantakaupungissa. Toteutunut kehitys on kuitenkin ollut toisenlaista. Itse Helsingin kaupunki
on laajentunut alueliitosten tuloksena ja laajentumispyrkimys on jatkunut
viimeaikaisilla esityksillä muodostaa koko pääkaupunkiseudun kattava
tai sitä laajempikin kunta. Samaan aikaan toiminnallinen kaupunkialue
on laajentunut hajanaisesti kymmenien kilometrien päähän pääkeskuksesta (Helsingin kantakaupungista) ja kattaa jo toistakymmentä kuntaa3.
Nämä ekstensiiviset ja hajauttavat kehityssuunnat ovat hallinneet kehitystä, kun samalla intensiivistä kasvua eli hyvin sijaitsevan kantakaupungin
ja sen välittömän ympäristön tiivistämistä on tapahtunut vähän ennen
kuluvaa vuosikymmentä. Kantakaupungin väestö- ja työpaikkatiheydet
ovat pysyneet karkeasti ottaen samoina 1960-luvulta lähtien, vaikka koko
kaupunkialueen väestö- ja työpaikkamäärät ovat kasvaneet. Hajautunutta
rakennetta voidaan pitää osasyynä asumisen hintatason kasvuun suhteessa
muuhun maahan sekä asumisväljyyden kasvun pysähtymiseen.
3

14 kunnan Helsingin seutu on vapaaehtoiseen yhteistyöhön perustuva kuntien yhteistyöalue,

jonka yleisesti katsotaan muodostavan toiminnallinen kaupunkialue.
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H E L S I N G I N H A L L I N N O L L I S E N A LU E E N KA S V U

Sen jälkeen kun Helsinki perustettiin Vantaanjoen suulle vuonna 1550,
sen maa- ja vesialueet ovat kasvaneet moninkertaisiksi. Helsingin suurin
kasvu toteutui nk. suuressa alueliitoksessa vuonna 1946, jonka jälkeen
Helsinkiin on liitetty Vuosaari vuonna 1966 sekä Östersundomin alue
vuonna 2009. Tämän Helsingin ekstensiivisen – kuntaliitoksiin ja alueluovutuksiin perustuvan – maapolitiikan lisäksi alueita on hankittu eri
keinoin Helsingin kaupungille sekä oman kunnan sisältä että naapurikunnista (Yrjänä 2013).
Helsingin maantieteellisellä rakenteella ja hallinnollisilla rajoilla
on merkitystä yritystoiminnalle ja työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuudelle. Keskustan sijainti meren rannassa kiilamaisella niemellä
tarjoaa kiistattomia etuja, mutta samalla se rajoittaa kaupunkialueen
kasvusuuntia ja vaikuttaa mm. liikennejärjestelmään, kun käytettävissä on ”puolipalloakin” pienempi laajentumisalue kokoympyrän sijasta.
Nämä maantieteelliset ominaisuudet vaikuttavat yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen ja eri alueiden liikenteelliseen saavutettavuuteen.
V Ä E S T Ö N JA T Y Ö PA I K K O J E N K A S V U

Suomen väestö on kasvanut toisen maailmansodan jälkeen 3,8 miljoonasta vuonna 1945 nykyiseen 5,5 miljoonaan. Kasvutrendi hidastui
tuntuvasti 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla, jolloin kaupungit eivät
kyenneet asuttamaan ja työllistämään maaseudulta lähtenyttä väestöä
ja niinpä heistä melkein puoli miljoonaa muutti ulkomaille, pääasiassa
Ruotsiin. Vain osa muuttajista palasi Suomeen.
Helsingin kaupungin väestö oli 342 000 vuonna 1946, ja se lähes
kaksinkertaistui 70 vuoden aikana ollen 622 000 vuoden 2015 alussa
(k u v i o 3 . 4 ). Huolimatta alueliitoksista, suurin osa seudullisesta väestönkasvusta tänä aikana suuntautui Helsingin lähikuntiin. Itse asiassa
Helsingin väestö supistui 1960-luvun puolivälin jälkeen ja alkoi kasvaa
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Helsingin seudun
väestö ja työpaikat ovat
kaksinkertaistuneet 50
vuodessa. Kantakaupunki ei
ole kuitenkaan tiivistynyt:
väestötiheys on laskenut
ja työpaikkatiheys pysynyt
samana.
uudelleen vasta 1980-luvun lopulla. Helsingin seudulla (14 kuntaa),
suurin osa väestönkasvusta on tapahtunut muissa pääkaupunkiseudun
kunnissa (Espoo, Kauniainen ja Vantaa) sekä niiden ulkopuolisissa 10
kehyskunnassa. Seudun 1,4 miljoonan väestöstä Helsingin osuus on 44
prosenttia vuonna 2015, kun osuus oli 77 % vuonna 1946. Erityisen jyrkästi on supistunut kantakaupungin osuus: 62 %:sta (1946) 13 %:iin
(2015).
Helsingin keskimääräinen väestötiheys on muuttunut melko vähän
1970-luvulta 2010-luvulle. Tiheys oli noin 2 800 asukasta/maa-km2
vuonna 2014 (Helsingin tietokeskus 2014). Eurooppalaisten suurkaupunkien vertailussa Helsinki on alhaisen tehokkuuden kaupunki: Tukholmassa väestötiheys on noin 4 000, Kööpenhaminassa 6 000 ja Bar-
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KUVIO 3.4. HELSINGIN (KANTAKAUPUNKI JA ESIKAUPUNGIT) JA
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Tietojen lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus.

42

celonassa – EU:n tiheimmin asutussa miljoonakaupungissa – 15 000
asukasta/ maa-km2 (Lauronen 20124).
Koko Helsingin seudun väestön että työpaikkojen määrät ovat suurin
piirtein kaksinkertaistuneet vuodesta 1960 vuoteen 2010 (K u v i o 3 . 5 ).
Samalla alueen rakenne on muuttunut. Kantakaupungin työpaikkojen
määrä on muuttunut vain vähän 50 vuodessa. Sen sijaan kantakaupungin ulkopuolella työpaikkamäärä on viisinkertaistunut. Nopeinta kasvu
on ollut Espoossa ja Vantaalla, joiden työpaikkamäärät ovat kymmenkertaistuneet.
HAJAUTUMINEN

Helsingin seudun toteutunut kehitys poikkeaa kaupunkitaloustieteen
maankäytön perusmallin ennustamasta markkinaehtoisesta ratkaisusta,
jonka mukaan yritystoiminnan kasvusta seuraavan väestön lisäyksen ja
tulotason nousun tulisi johtaa maankäytön intensiteetin sekä väestö- ja
työpaikkatiheyksien kasvuun kaikilla etäisyyksillä, ja samalla kaupungin
laajenemisen tarve jää vähäisemmäksi.
Vaikka alueellinen hajautuminen on koskenut sekä väestöä että työpaikkoja, niin työpaikat ovat silti alueellisesti huomattavasti keskittyneempiä kuin väestö (k u v i o 3 . 6 ). Helsingin seudun työpaikoista 75
prosenttia on yrityksissä, joiden tarvitsema maa-ala on yhteensä vain
prosentti seudun maa-alasta (Lönnqvist & Laakso 2012). Helsingin
kantakaupungin lisäksi seudulle on kehittynyt useita alakeskuksia, jotka
ovat palveluiden ja työpaikkojen keskittymiä. Useat niistä ovat kuitenkin edelleen suhteellisen pieniä ja hajanaisia. Kantakaupungissa on edelleen kolmannes seudun työpaikoista.
Helsingin seudun kehitykselle tunnusomaista on ollut hajautuminen,
joka on jatkunut koko sodanjälkeisen ajan. Euroopan ympäristövirasto
(European Environmental Agency, EEA) päätyy eurooppalaisten kaupunkiseutujen vertailussaan siihen, että Helsingin seutu on tutkimusai4

Tietojen lähde: Eurostat, Urban Audit. Tiedot vuosilta 2000-2002.

43

Tiukasti ohjatusta
maankäytön suunnittelusta
ja yhdyskuntarakenteen
eheyttämistavoitteista
huolimatta Helsingin
seutu on hajautunut ja
hajautumiskehitys on
jatkunut vuosikymmenien
ajan.
neiston hajautunein suuri kaupunkialue Pohjois- ja Länsi-Euroopassa
(EEA 2006, Table 1). EEA pitää kaupunkialueen maankäytön hajautumista erittäin huolestuttavana ilmiönä, joka uhkaa kulttuurista perustaa aiheuttaessaan ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia
sekä kaupungeille että maaseudulle. EEA:n mukaan hajautuminen on
synonyymi suunnittelemattomalle pienin askelin tapahtuvalle kaupunkikehitykselle, jolle on tunnusomaista alhaisen tehokkuuden maankäyttö kaupunkialueen reunalla.
Tämän kaltainen kehitys on toteutunut erityisesti Helsingin seudulla, vaikka Suomessa julkinen sektori ohjaa maankäyttöä varsin järeällä
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koneistolla: nelitasoisella hierarkkisella suunnittelujärjestelmällä, johon
kuuluvat (1) valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, (2) maakuntakaava, (3) yleiskaava ja (4) asemakaava.
Kaavoituksen lisäksi kunnan asemaa maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa vahvistaa sen maanomistus, jonka merkitys vaihtelee kunnasta toiseen. Kaupunki omistaa Helsingin maa-alasta 63 %, sisältäen tulevien vuosien keskeiset maa-alueet (Helsingin tietokeskus 2014). Muulla
pääkaupunkiseudulla kuntien maanomistus on paljon pienempää.
Maakuntakaavoitus ohjaa yhdyskuntarakenteen kehitystä maakunnallisesta näkökulmasta. Kuitenkin maakuntakaavoista päättävissä
maakuntavaltuustoissa istuvat kuntien valtuustoista voimasuhteiden
perusteella valitut edustajat, jotka valvovat oman kuntansa etua. Näin
maakuntakaavoista tulee helposti kuntien omat esitykset summaava kokonaisuus, jossa ei ole laajempaa näkemystä eikä priorisointeja, vaan se
tarjoaa työpaikkojen ja asumisen kasvua kaikkialle ja kokonaisuudessaan
enemmän kuin suunnitteluhorisontin aikana voi toteutua (Kilpeläinen
& Laakso & Loikkanen 2011).

3.4 Kasvun ja maankäyttöpolitiikan vaikutuksia
asunto- ja toimitilamarkkinoille
Maankäytön hajautumisen seuraukset eivät rajoitu ympäristövaikutuksiin. Maankäyttörakenteet vaikuttavat väestötiheyksien ja työpaikkatiheyksien välityksellä myös yksityisen ja julkisen sektorin tuottavuuteen.
Toisaalta, mikäli maankäytön suunnittelu tai muut syyt rajoittavat maan
tarjontaa ja rakentamista asumiselle ja työpaikoille parhaissa sijainneissa, asuntojen ja muiden kiinteistöjen hinnat nousevat korkeammiksi
KUV IO 3. 6 (ED. S I VU ): VÄ E S TÖ N (YL E M PI KA RT TA ) JA T Y Ö PA I KKOJ EN (ALEMPI KA RTTA ) TI HE YD E T HE L S I NG I N T Y Ö M A RK K I N A-ALU EELLA (2 4 KU N TA A ) VU O N N A 2 0 1 3 .
(Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus)
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kuin tiiviimmän rakenteen tapauksessa, ja tämä toteutuu kaikilla etäisyyksillä keskustasta (k s . k u v i o 3 . 3 ). Kasvavan kaupunkialueen tapauksessa maankäytön hajautuneisuus ja tarjonnan kykenemättömyys
seurata kysynnän kasvua johtavat siihen, että asuntojen hinnat ja vuokrat nousevat enemmän kuin tiiviimmän ja tarjonnaltaan joustavamman
kaupunkialueen tapauksessa.
Yleiskuvan osakeasuntojen hintatason ja sen kehityksen alueellisista
eroista saa k u v i o s t a 3 . 7 . Pääkaupunkiseudun asuntojen keskimääräiset neliöhinnat olivat 2,2-kertaiset muun Suomen vastaaviin asuntoihin verrattuna vuonna 2014. Suhteellinen ero muun maan asuntojen
hintoihin on kasvanut koko ajan – lyhytaikaisia poikkeamia lukuun
ottamatta – 1990-luvun puolivälistä alkaen. Alueelliset asuntojen hintatilastot kertovat, että Helsingin keskeisten alueiden hintataso on kasvanut suhteessa seudun muihin alueisiin. Asumisväljyyden kasvu pysähtyi
Helsingissä viime vuosikymmenellä ja on jo kääntynyt loivaan laskuun
(Helsingin tietokeskus 2014), mikä on suurelta osin seurausta korkeista asuntojen hinnoista ja vuokrista ja niiden nopeasta noususta. Tämä
kehitys on huomionarvoista, kun Helsingissä asuntokoot ja asumisväljyydet ovat pienempiä kuin monien muiden maiden kaupungeissa myös
tulotasoerot huomioon ottaen.
Kysynnän rinnalla tarjonnan rajoitukset – erityisesti tonttitarjonta
– vaikuttavat asuntojen hintatasoon. Pääkaupunkiseudulla tyhjien ja
lähes tyhjien kaavoitettujen tonttien varanto oli noin 4 miljoonaa kerrosneliötä vuoden 2015 alussa (HSY 2015). Varannosta puolet oli pientalotonteilla ja puolet kerrostalotonteilla. Kerrostalotuotannossa, johon
voimakkain kysyntä on kuluvalla vuosikymmenellä kohdistunut, varanto vastaa vähän yli kolmen vuoden tuotantoa suhteessa vuosien 2011–
2014 tuotantotasoon. Toisin sanoen kerrostalotonttien kaavoituksessa
pääkaupunkiseudulla eletään ”kädestä suuhun”.
Korkeiden asumiskustannusten vuoksi yritysten ja osin julkisen sektorinkin on maksettava korkeampia palkkoja Helsingin seudulla voidak-
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Pääkaupunkiseudun
asuntojen keskihinnat
ovat yli kaksinkertaiset
muun Suomen asuntoihin
verrattuna. Ero on kasvanut
systemaattisesti yli 20
vuotta. Tonttitarjonnan
niukkuus rajoittaa
asuntotuotantoa ja nostaa
hintatasoa.
seen saada työvoimaa maan muista osista. Näin maankäyttörakenteet ja
asuntotarjonnan vähäisyys ja joustamattomuus synnyttävät kilpailukykyongelman, joka Helsingin seudun koosta ja asemasta korkeimman
tuottavuuden alueena heijastuu koko maan talouteen.
Asuntojen tarjonnan ja tarjontarajoitusten vaikutusta kaupunkialueiden talouden kasvuun, työllisyyteen ja asukkaiden hyvinvointiin
pohditaan muissakin maissa. Jason (2015) osoittaa, että USA:ssa maankäytön rajoitusten tiukkuus on vahvassa yhteydessä asumiskustannus-
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ten alueellisiin eroihin ja paikallisten työmarkkinoiden joustavuuteen.
Tällaisiin maankäytön ja asumisen välillisiin vaikutuksiin on kiinnitetty
huomiota monessa muussakin kansainvälisessä ja kotimaisessa tutkimuksessa (Cheshire & Sheppard 2002; Cheshire &Vermeulen 2008;
World Bank 2009; Gyourko & Molloy 2014; Loikkanen 2013; Andersson ym. 2015).
Helsingin seudulla pääkaupungin kantakaupunkia myöten liike- ja
toimitilamarkkinoiden tilanne on poikennut asuntomarkkinoiden tilasta. Yrityksille on ollut hyvin tarjolla tilaa vanhassa toimitilakannassa
ja kaavoitettuja tontteja on runsaasti saatavissa uusien toimitilojen rakentamiseksi. Toimitilakannassa tyhjien toimistotilojen osuus (vacancy
rate) oli 12,5 % keväällä 2015 (Catella 2015) ja tyhjää toimistotilaa oli
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KU VI O 3 .7 : P Ä Ä KAU PU N KI S E UD UN VA NH O JEN K ERRO S TA LO AS U N TO J E N N E L I Ö HI N TO J E N S UH D E M UUN M A A N VA S TA AV I EN
AS U N TO J E N N E L I Ö HI N TO I H I N 1 9 8 5 – 2 0 1 4 .
Tietojen lähde: Tilastokeskus
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markkinoilla tarjolla yli miljoona neliötä. Pääkaupunkiseudun kaavoitetuilla toimitilatonteilla oli vuoden 2015 alussa rakennettavissa olevaa
varantoa noin 18 miljoonaa kerrosneliötä, josta 6 miljoonaa toimistotontteja ja 7 miljoonaa teollisuus- ja varastotontteja (HSY 2015). Tonttitarjonta riittäisi lähes 40 vuoden tuotannon tarpeeseen vuosien 2011
– 2014 keskimääräisellä tuotantotasolla – ero on valtava kerrostaloasuntoihin verrattuna.
Tämän seurauksena yrityssektorin tonttien ja tilojen hinnat ja vuokrat eivät ole nousseet asuntosektorin tapaan. Näin ollen maa- ja kiinteistömarkkinat eivät ole olleet samanlainen este yritystoiminnan sijoittumiselle Helsingin seudulle kuin kotitalouksien muutolle muualta
pääkaupunkiseudulle. (Laakso & Loikkanen 2013).

3.5 Kaupunkikehityksen uusi suunta?
Helsingin kaupungin ja koko Helsingin seudun maankäytön suunnittelussa on vuosikymmenien kuluessa nähty erilaisia suuntauksia, joissa
erityisesti suhtautuminen seudun pääkeskuksen – Helsingin kantakaupungin – kehittämiseen on vaihdellut. Kantakaupungin yleiskaavassa (1976) tavoitteena oli estää keskustan työpaikkojen kasvu ja ohjata
työpaikkoja Pasilaan. Perusteluna oli kantakaupungin liikenteen ruuhkautuminen ja asumisen syrjäytyminen konttoreiden tieltä keskustan
liepeillä sekä huoli arvokkaan rakennuskannan purkamisesta. Ratkaisua
haettiin nimenomaan halutuimman ja parhaiten saavutettavan työpaikka-alueen kehityksen jarruttamisesta, ei kantakaupungin tiivistämisestä
sekä asuin- että työpaikka-alueena tai liikenteen tehokkaasta kontrollista. Esikaupunkien yleiskaavassa (1982) keskeisenä tavoitteena oli kehittää aluekeskuksista – Itäkeskus ja Malmi – uusia työpaikkakeskittymiä
erityisesti palveluille ja konttorityöpaikoille. Aluekeskukset nähtiin
Helsingin sisäisenä asiana, ei seudullisena. Pääkeskuksen kasautumisetuja ei tunnistettu, vaan arvioitiin, että keskustassa sijaitsevat toimistoyritykset siirtyvät sinne, mihin suunnitelmat ne ohjaavat. Itäkeskukseen
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Helsingin seudulla keskeisen
ydinalueen merkitys
työpaikkakeskittymänä on
heikentynyt ja työpaikat
ovat hajautuneet, toisin
kuin Tukholmassa, jossa
kaupunkiseudun kasvu
on kanavoitu tehokkaasti
sisäänpäin.
kehittyikin vahva kaupan keskittymä ja myös Malmille jonkinlainen,
mutta pääkonttorit ja nopeasti kasvavien palvelualojen toimipaikat eivät
niihin sijoittuneet, vaan kantakaupungin reunoille sekä Keilaniemeen,
muualle Espooseen ja myöhemmin Helsinki-Vantaan lentokentän vaikutusalueelle. Nämä alueet olivat, toisin kuin keskusta, pääasiassa heikkojen joukkoliikenneyhteyksien alueita, mikä loi tarpeen investoida kasvavan henkilöautoliikenteen edellyttämiin väyliin ja pysäköintialueisiin.
Helsingin vuoden 2003 yleiskaavassa kantakaupungin merkitys
Helsingin ja koko Helsingin seudun pääkeskuksena nostettiin aiempaa
voimakkaammin esille. Kehittäminen sai uuden suunnan, kun keskei-
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siksi rakentamisalueiksi osoitettiin kantakaupungin ja Laajasalon satama-alueet sekä Pasila. Kantakaupungin tiivistäminen näille alueille tuli
mahdolliseksi kantakaupungin tavarasatamien siirtyessä Vuosaareen.
Tukholman ja Helsingin seutujen maankäytön suunnittelua ja toteutunutta yhdyskuntarakennetta vertailleessa tutkimuksessa (Söderström,
Schulman & Ristimäki 2014) todetaan, että Tukholmassa kaupunkiseudun kasvu on kanavoitu tehokkaasti sisäänpäin, tiivistäen seudun rakennetta. Sen sijaan Helsingissä kehitys on ollut päinvastaista: keskeisen
ydinalueen merkitys on heikentynyt ja työpaikat ovat hajautuneet. Tukholman ja Helsingin ns. sisempien ydinalueiden5 tiivistyminen jaksolla
2000–2010 poikkeaa dramaattisesti: väestö: Helsinki 15 % - Tukholma
41 %; työpaikat: Helsinki 14 % - Tukholma 56 %. Myös alakeskusten
kasvu on Tukholmassa suuntautunut harvoihin vahvoihin keskuksiin,
kun taas Helsingin seudulla alakeskusten kehittyminen on ollut hajautunutta.
Helsingin seudun uusimmissa maankäyttö- ja liikennesuunnitelmissa (Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2014 ja Helsingin
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015) pääkeskuksen ja vahvojen raideliikenteeseen tukeutuvien alakeskusten tärkeys on tunnistettu
ja niiden vahvistaminen on suunnitelmien keskeinen tavoite. Helsingin yleiskaavaluonnoksessa 2015 Helsingin kantakaupungin merkitys
nähdään uudella tavalla seudullisen verkostokaupungin pääkeskuksena.
Kantakaupunkia esitetään laajennettavaksi Kehä I:n sisäpuolelle toteutettavien kaupunkibulevardien vyöhykkeille, joihin suunnitellaan noin
kolmannes Helsingin rakentamisesta vuoteen 2050 mennessä. Liikennejärjestelmä perustuu ensi sijassa raideliikenteeseen – raitiotiet, metro,
junien lähiliikenne – sekä kävelyyn ja pyöräilyyn, kun taas henkilöautoliikennettä halutaan vähentää. Kuitenkaan vetovoimaisimman ja parhaiten saavutettavan yritysalueen eli ydinkeskustan tiivistämistä ei uudessakaan yleiskaavaluonnoksessa suunnitella.
5

Vastaa suunnilleen kantakaupunkia.

4.
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Miksi tuotanto
keskittyy ja
jatkuuko
kaupungistuminen?
Väestön ja tuotannon kasautuminen kaupunkialueille on yksi merkittävimmistä yhteiskunnallisista trendeistä. Nykyään maailman tuotannon
arvosta puolet tuotetaan alueilla, jotka kattavat vain 1,5 % maailman
maapinta-alasta. Suomessa pääkaupunkiseudun eli neljän kaupungin
yhteenlaskettu maapinta-ala (769 km2) on vain 0,2 % koko maan pintaalasta, mutta alueella asuu 19 % Suomen väestöstä ja tuotetaan 30 %
bruttokansantuotteesta. Silti Suomi kuuluu väestöltään OECD-maiden
vähiten keskittyneisiin maihin. YK:n käyttämien tilastojen mukaan
Suomen väestöstä 63 % asuu kaupunkimaisissa yhdyskunnissa, kun
OECD-maiden keskiarvo on 76 % (v. 2005). Miksi tuotanto ja työpaikat ja niiden mukana väestö keskittyvät kaupunkialueille niin meillä
kuin muuallakin?

4.1 Kasautumisen eduista ja haitoista
tuotantotoiminnalle
Keskeisinä syinä tuotantotoiminnan ja väestön sijoittumiselle kaupunkialueille ovat urbaanien ympäristöjen tarjoamat edut sekä yritystoiminnalle että kuluttajille. Näiden etujen ohella kaupunkien suureen kokoon
ja kasvuun liittyy kiistattomia haittoja, mutta ne eivät ole muuttaneet
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Kaupunkialueen suuruus,
tiiviys ja saavutettavuus
nostavat yritysten
tuottavuutta. Myös saman
alan yritysten keskittyminen
lisää tuottavuutta.
kehitystä alueellisen hajautumisen suuntaiseksi. Myöskään digitalisaatio
ja sen mahdollistamat uudet informaatioteknologian muodot eivät ole
kääntäneet kaupungistumiskehitystä hajautumisen suuntaan.
Maatalousvaltaisessa hajautuneessa yhteiskunnassa kaupunkeja syntyi kauppapaikkoihin, linnojen, kirkkojen ja luostarien ympärille. Teollisuuskaupunkeja syntyi innovaatioiden tuloksena, joihin liittyi yritystason skaalaetuja. Tehtaat tarvitsivat työvoimaa, joka asettui asumaan
suurten tehtaiden ympärille. Näin syntyi yhden tehtaan kaupunkeja,
joiden tuotteet (esimerkiksi kangas) korvasivat kotituotantoa markkina-alueellaan, jonka koko määräytyi kuljetuskustannusten perusteella.
Ensimmäinen teollisen vallankumouksen synnyttämä merkittävä metalliesineitä tuottava tehdas ”Soho Works” syntyi nykyisen Birminghamin
liepeille Englannissa vuonna 1762.
Saman alan yritykset hyötyvät paitsi yritystason skaalaeduista myös
toistensa läheisyydestä. Läheisyys tarjoaa etuja kuljetuskustannuksissa ja
yritysten määrän kasvaessa syntyvät paikalliset oman alan työmarkkinat.
Toimialan kasvu mahdollistaa pidemmälle menevän erikoistumisen ja
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skaalatuottojen hyväksikäytön myös niiden panosten tuotannossa, joita tämän toimialan yritykset tarvitsevat. Lukuisien yritysten ja niiden
työntekijöiden keskeisessä vuorovaikutuksessa syntyy todennäköisemmin innovaatioita ja tieto siirtyy toimialan sisällä helposti yrityksestä
toiseen (knowledge spillovers). Näistä eduista käytetään nimitystä lokalisaatioedut (tai Marshallin ulkoisvaikutukset). Yritystason aineistolla tehtyjen tutkimusten tulokset mukaan suurimmat tuottavuushyödyt
saavutetaan, kun saman alan yritykset ovat hyvinkin lähellä toisiaan. Sen
lisäksi teknologinen ja pitkäaikainen läheisyys ovat yhteydessä tuottavuuteen.
Toimialojen ja yritysten sijainnit kaupunkialueiden verkostossa ja
yksittäisten kaupunkialueiden sisällä vaihtelevat toimialoittain. Osa
sektoreista klusteroituu suurimpien kaupunkien keskustoihin, osa niiden kehäteiden varsille tai lentokenttien läheisyyteen, osa pienempiin
kaupunkeihin. Eri toimialojen sijoittuminen on muuttunut aikojen
saatossa. Aiemmin kaupunkikeskustoissa sijaitsi teollisuuslaitoksia,
joille rautatie- ja satamayhteydet olivat ratkaisevan tärkeitä. Sittemmin
ne ovat siirtyneet kuljetus- ja tuotantoteknologian muutoksen seurauksena kaupunkien ulkoreunoille tai pienempiin kaupunkeihin, kun taas
uudet toimialat, kuten liike-elämän palvelut, ovat valloittaneet keskustoja.
Monilla asiakassuuntautuneilla sektoreilla toimipaikat ovat hajallaan
siellä missä asiakkaatkin (esimerkkinä päivittäistavarakauppa), mutta
niiden rinnalla tapahtuu klusteroitumista kauppakeskusten muodossa.
Myös julkisten hyvinvointipalvelujen (koulut, sosiaali- ja terveysasemat,
liikuntapaikat) verkosto on yleensä hajautunut sinne, missä asukkaitakin on. Jos asutus on hajanaista, palveluverkostostakin tulee hajanainen
ja julkisissa palveluissa on tällöin vaikea saada ”lokalisaation” kaltaisia
etuja tuottavuushyötyineen.
Lokalisaatioetujen rinnalla yritykset ja kuluttajat hyötyvät niin sanotuista urbanisaatioeduista. Niillä tarkoitetaan alueen kaikkien alojen
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yrityksille koituvia tuottavuushyötyjä ja sen kotitalouksille koituvia etuja. Niiden taustalla on kaupunkialueen suuri koko ja sen mahdollistama
tuotannon ja kulutuksen monipuolisuus ja ennen kaikkea kyky lisätä
uudenlaisten tavaroiden ja palvelusten määrää. Urbanisaatioetuja kutsutaan myös nimellä Jacobsin ulkoisvaikutukset ( Jane Jacobsin mukaan).
Lokalisaatio- ja urbanisaatioetuja koskeva empiirinen tutkimus
tiivistää usein sanomansa niin, että kaupunkialueen koon kasvu lisää
tuottavuutta ja myös määrätyn sektorin kasvu kaupunkialueen sisällä
lisää tuottavuutta. Toisaalta kaupunkialueen rakenteeseen liittyen työpaikkatiheyden ja asukastiheyden kasvu lisäävät tuottavuutta. Kaupunkialueen sisäisten ja ulkoisten kommunikaatioyhteyksien toimivuudella
on positiivinen yhteys tuottavuuteen. ( ks. Rosenthal & Strange 2004;
Spence ym. (toim.) 2009; Loikkanen & Susiluoto 2011).
Useiden yksityistä sektoria koskevien tutkimusten perusteella Rosenthal ja Strange (2004) esittävät yhteenvetona:
–– Kun kaupungin koko kaksinkertaistuu, alueen tuottavuus kohoaa
3 – 8 %.
–– Väestötiheyden kaksinkertaistuminen lisää tuottavuutta keskimäärin 5 %.
–– Toimialan koon kaksinkertaistuminen alueella lisää sen yritysten
tuottavuutta keskimäärin 4,5 %.
–– Yritysten fyysinen, teknologinen ja historiallinen läheisyys lisää
tuottavuutta.
Yritys- ja toimipaikka-aineistolla tehdyt tutkimukset osoittavat, että
fyysinen läheisyys tarkoittaa useimmiten kävelyetäisyyttä. Suurimmat
tuottavuushyödyt saadaan, kun yritykset sijaitsevat toimialasta riippuen
muutaman sadan metrin säteellä toisistaan. Yli 8 kilometrin etäisyydellä
fyysisen läheisyyden aikaansaamat tuottavuushyödyt ovat useimmiten
jo liki olemattomia. Teknologinen läheisyys liittyy siihen, että tuotanto-
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teknologia on samankaltaista, vaikka tuotteet ovat erilaisia. Historiallinen läheisyys tarkoittaa sitä, että on toimittu samassa paikassa pitkään ja
tällä on myönteisiä vaikutuksia aina tuottavuuteen asti.
Kaikkiin kaupunkikehityksen tuottavuusetuihin liittyy ihminen,
sillä tärkein yksittäinen tuottavuutta parantava tekijä on inhimillinen
pääoma. Ihmisten monimuotoinen osaaminen, oppiminen ja erilaisuutta sallivat ja siitä hyötyvät verkostot tuottavat muita rakenteita todennäköisemmin innovaatioita ja edesauttavat imitointia. Toimivan kaupunkialueen sisäiset ja ulkoiset kommunikaatioyhteydet edistävät ihmisten
vuorovaikutusta työntekijöinä ja kuluttajina sekä osaamispääoman ja
tutkimustiedon kasvattajina. Ne vaikuttavat ihmisten kykyyn synnyttää,
omaksua ja levittää innovaatioita ja edistää tuottavuutta tiiviissä kaupunkiympäristöissä. Marshallin (1920) jälkeen tutkijoita, jotka korostivat edellä esitetyltä pohjalta suurkaupunkien ”luovuutta” olivat Jane
Jacobs (1969, 1984) ja Åke E. Andersson (1985).
Andersson (1985) tiivistää analyysinsä tulokset neljään K-alkuiseen
tekijään, 4K = kommunikation, kultur, kunskap, kreativitet (viestintä,
kulttuuri, tieto, luovuus), jotka ovat avainasemassa innovaatioiden synnylle. Toisaalta hänen historiallinen katsauksensa eri aikojen luoviin
kaupunkialueisiin osoittaa niiden olleen väestöllisesti ja poliittisesti
murrosvaiheessa olevia yhteisöjä, joissa kuitenkin oli suvaitsevaisuutta
erilaisten ihmisten ja ajatusten kohtaamiselle. Sekä Jacobs että Andersson korostavat sitä, että luovassa suurkaupungissa yritykset ja yhteisöt
ovat valtaosin pieniä ja monenkirjavia eikä kaupunki koostu vain suuryrityksistä ja mammuttimaisista organisaatioista. Aihepiirin kirjallisuutta esitellään laajasti Edward Glaeserin kirjassa ”Triumph of the city”
(Glaeser 2011). Luovien kaupunkien teemasta on myös kokoomateos
(ks. Andersson ym. (toim.) 2011).
Jos yritystoiminnan tuottavuus edellä mainituista syistä muodostuu
kaupunkialueilla muita alueita suuremmaksi, yritysten kannattavuus ja
työntekijöiden palkkataso nousevat muita alueita korkeammiksi. Tuot-
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tavuushyödyt ja markkinoiden kasvu kaupunkialueille houkuttelee niille uusia yrityksiä ja tuottavuuden myötä korkea palkkataso ja työpaikkojen lisääntyminen kasvattavat muuttoliikkeen seurauksena myös niiden
väestöä. Koska osa kasautumisen eduista liittyy kaupunkikokoon ja sen
kasvuun, suurkaupungit voivat kasvaa muita nopeammin, jos kasvulle
on maankäytölliset edellytykset ja rakentamisen määrä vastaa kysynnän
kasvua. Ellei näin ole, vaan kaavoitettu tonttivaranto on pieni ja kaavoitus ja lupamenettelyt ovat pitkäkestoisia, on tuloksena asuntojen ja
toimitilojen hintojen nousu, mikä jarruttaa kaupunkialueen tuotannon,
työllisyyden ja tuottavuuden kasvua.
Nämä maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät tekijät selittävät
miksi asuntojen hinnoissa on suuria eroja eri maiden ja niiden kaupunkialueiden välillä (Andersson ym. 2015). Länsi-Euroopan maista Saksa
on poikennut useimmista muista maista siten, että asuntojen reaalihinnat ovat vuosikymmeniä laskeneet loivasti ja olleet keskimääräistä edullisempia suhteessa tuloihin. Vasta viime vuosien muuttoaalto Saksaan
on saanut reaalihinnat nousuun 2010-luvulla6. Yksityisen sektorin ohella myös julkisen sektorin toiminta kasautuu. Se muodostaa hierarkkisen järjestelmän, jossa valtionhallinnon keskeiset instituutiot sijaitsevat
pääkaupungissa ja ovat yleensä erittäin keskustahakuisia. Valtion alue- ja
paikallishallintoyksiköt sijaitsevat tyypillisesti oman aluetasonsa kaupunkien keskustoissa. Samanlaista keskittymistä ja hierarkkisuutta on
myös järjestöjen toiminnassa. Lokalisaatio- ja urbanisaatioedut koskevat
myös kaikkien näiden yhteisöjen toimintaa.

4.2 Kasautumisen edut ihmisille ja
kotitalouksille
Edellä on esitelty kasautumisen etuja tuotantotoiminnalle, mutta kaupunkien olemassaolon ja kasvun taustalla on myös se, että kotitaloudet
6

Bank for International Settlements, Residential property price statistics.
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Kaupungit ovat
vetovoimaisia
myös asukkaille –
vetovoimatekijöinä
monipuoliset työmarkkinat
kulutusmahdollisuudet,
sosiaaliset verkostot,
urbaani ympäristö, palvelut,
saavutettavuus.
ja niiden jäsenet haluavat asua urbaaneissa ympäristöissä. Yksi keskeinen
kaupunkien vetovoimatekijä on kaupunkien korkea tuottavuus ja palkkataso, joka tarjoaa laajat kulutusmahdollisuudet. Suuret ja monipuoliset työmarkkinat tarjoavat urapolkuja ja toisaalta turvaa, sillä menetetyn työpaikan sijalle löytyy pieniä paikkakuntia helpommin sekä saman
alan töitä että uusia työmahdollisuuksia. Myös yrittäjäksi ryhtyminen
on kaupunkialueilla helpompaa, koska markkinoiden koko auttaa löytämään asiakaskuntaa uusille tuotteille ja palveluille. Näiden lisäksi on
muita tekijöitä, jotka tekevät kaupungeista vetovoimaisia paikkoja asua
ja vierailla. Kun yritysten liikkuvuus kasvaa, kaupunkien vetovoiman
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täytyy entistä enemmän perustua siihen, että niissä halutaan asua ja kuluttaa. Kaupunkien vetovoiman kotitalouksille täytyy olla suurta, sillä
niissä asumiskustannukset ovat korkeammat kuin maaseudulla ja pikkukaupungeissa. Monessa kasvavassa kaupungissa asumiskustannukset
ovat nousseet palkkatasoakin nopeammin ja silti ne vetävät ihmisiä, joten työmarkkinoiden toimivuudella ja kulutusmahdollisuuksilla täytyy
olla merkitystä sijaintivalinnoille.
Kaupunkien vetovoimassa kuluttajille voidaan erottaa neljä tekijää
(Glaeser ym. 2001). Ensimmäinen liittyy hyödykekirjoon eli suureen
määrään tarjolla olevia tuotteita ja palveluita. Vaikka teollisesti tuotetut
tavarat Internet-aikana ovat kansallisia tai globaaleja tilaustuotteita, palveluja on vaikeampi kuljettaa eli ne ovat paikallisia. Ravintolat, teatterit,
urheilutapahtumat ja lukemattomat muut palvelut tarjoavat valinnanvaraa, jonka tuloksena jokainen viikko kaupungissa voi olla erilainen niin
haluttaessa. Voidaan perustellusti sanoa, että jos kahden henkilön tulotaso on sama, mutta paikkakunnalla A asuvalla on laajempi hyödykekirjo kuin paikkakunnalla B asuvalla, niin A:n asukkaalla on korkeampi
reaalitulotaso. Tämä pätee, jos molemmilla paikkakunnilla tarjolla olevien hyödykkeiden hinnat ovat samat.
Hyödykekirjon lisäksi tärkeä vetovoimatekijä on ihmisten määrä ja
erilaisuus. Sosiaalinen elämä ja parinmuodostus kohtaamispaikkoineen
ovat keskeinen osa elämää. Ihmisten erilaisuus ja satunnaiset kohtaamiset vetävät kaupunkialueille ja sosiaaliset kontaktit yhdistyvät palvelukirjoon niiden tapahtumapaikkoina. Kulutuksen ja sosiaalisten kontaktien kirjo vetävät paitsi asukkaiksi, myös turisteiksi kaupunkialueille.
Ne selittävät osaltaan sen, että Pariisi ja Lontoo ovat maailmanlaajuisen
turismin kohteita.
Toinen kaupunkien vetovoimatekijä liittyy niiden maantieteellisiin
ja esteettisiin ominaisuuksiin. Kansainvälisissä kaupunkivertailuissa
kärkisijoilla olevissa kaupungeissa on yleensä houkutteleva luonnonympäristö. Toisaalta, sijainti jossa lämpötila on sopivan korkea ja sade-
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määrä vähäinen selittää kaupunkialueiden kasvua maiden sisällä. Myös
kaupunkien arkkitehtuurilla on merkitystä. Esimerkiksi Helsinkiä
koskevan tutkimuksen mukaan jugend-tyylisuunnan rakennuksissa
olevista asunnoista maksetaan hintapreemiota ja näkymät laadukkaisiin arkkitehtonisiin kohteisiin nostavat asunnon hintaa (Pihlajaniemi
2014).
Kolmas vetovoimatekijä ovat hyvät ja monipuoliset julkiset palvelut. Hyvät koulut ja yliopistot ja kulttuuri- ja liikunta yms. palvelut ovat
tärkeitä kotitalouksien sijaintivalintoihin vaikuttavia tekijöitä erityisesti korkeammin koulutettujen keskuudessa. Hyviin palveluihin kuuluu
myös kyky poistaa tai lievittää kasautumisen haittoja. Alhainen rikollisuus ja melutaso, hyvä ilmanlaatu, puistot ja muut positiiviset ympäristötekijät lisäävät kaupunkien vetovoimaa.
Neljäs vetovoimatekijä on työpaikkojen sekä yksityisten että julkisten
palveluiden saavutettavuus. Sopivan tiivis kaupungin sisäinen rakenne ja
liikennejärjestelmä, jossa kävelyetäisyydellä on paljon palvelutarjontaa,
joukkoliikenne on toimiva kaikkiin suuntiin ja pyöräilyllä ja autonkäytöllä on järkevät puitteet, tekee kaupungista houkuttelevan.
Ihmiset ovat erilaisia ja lisäksi elinkaaren aikana mieltymykset voivat muuttua. Urbaani elämä parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että ulos
mennessään ei tarvitse etukäteen päättää minne mennä. Lähellä on aina
jotain mielenkiintoista tarjolla. Etukäteen ei tiedä ketä tapaa ja mitä uutta on tarjolla. Toisaalta maalle pääsee halutessaan. Ihmiset jotka pitävät
elämästä maaseudulla arvostavat enemmän luontoa kuin kaupunkielämää, mutta käyvät kaupungeissa paljolti samoista syistä kuin suuri osa
ihmisistä asuu siellä.

4.3 Kaupunkien kokoeroista ja
sijoittumisesta
Edellä kaupungistumista selitettiin kasautumisen eduilla, joista hyötyivät sekä yritykset että kotitaloudet. Sitä, miksi kaupungit ovat eri-
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Inhimillisen pääoman
keskittyminen selittää
monien suurkaupunkien
kasvua. Luovien ihmisten
keskittyminen kaupunkiin
vetää investointeja ja
synnyttää kasvun kierteen.
kokoisia, selitetään yleensä skaalaeduilla, kuten Christallerin keskuspaikkateoriassa. Suurimmissa kaupungeissa on suurimman skaalan
vaativaa toimintaa, erikoistuneimpia palveluja, pääkonttoreita ja pääkaupungeissa lisäksi julkisen sektorin valtakunnallisia instituutioita.
Kaupunkien sijaintia puolestaan selitetään edullisilla luonnon oloilla
(niin sanottu first nature), jotka tarjoavat luonnonresursseja (kaivokset), kuljetustaloudellisia etuja (vesiväylät) ja voimaa (putous tai koski). Kun useat näistä eduista yhdistyvät samassa paikassa, tuloksena on
suuri kaupunki. Usein tällaisista kaupungeista suurin on samalla maan
pääkaupunki.
Liikkeelle lähdettyään suurimpien kaupunkialueiden kasvu jatkuu
usein pitkään (esimerkiksi Helsinki, Tukholma, Lontoo, Pariisi jne.) eli
syntyy niin sanottu polkuriippuvuus. Näin ei aina tapahdu, vaan kaupunkialueen kasvu voi pysähtyä tai se voi kuolla, jos kasvun perustekijät
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hiipuvat tai häviävät teknologisen muutoksen tai luonnonvaraperustan (kaivokset) loppumisen tuloksena. Esimerkiksi 1500-luvun alussa
Brugge ja Lontoo kilpailivat Euroopan suurimman kaupungin asemasta,
mutta nykyään Brugge on belgialainen pikkukaupunki ja Lontoo maailmanluokan metropoli. Polkuriippuvuus on toisin sanoen vain osittaista.
Toisaalta luonnon tarjoamilla sijaintieduilla on nykyään aiempaa vähemmän merkitystä, kun ihmisten liikkuvuus ja tavaroiden kuljetus on
halventunut ja nopeutunut, ja tuotantotoiminnan tärkeimmäksi resurssiksi on noussut inhimillinen pääoma.
Inhimillisen pääoman ja osaamisen pohjalta syntyvät tieteelliset
edistysaskeleet, innovaatiot ja tuottavuuden kasvu. Osaavat ihmiset
ovat yleensä liikkuvia, ja he hyötyvät vuorovaikutuksesta toistensa
kanssa. Nykyään ratkaisevaa on luovuutta edellyttävissä ammateissa
toimivien ihmisten sijoittuminen. Siihen vaikuttavat sekä työmahdollisuudet (korkeakoulut, tutkimuslaitokset, T&K toiminta yrityksissä
ja julkisella sektorilla) että kulutusmahdollisuudet (monipuolinen
hyödykekirjo). Kun luovuus synnyttää innovaatioita ja uusia tuotteita, joiden markkinat kasvavat, syntyy kaupunkialueen kasvun perusta.
Kasvavalle kaupunkialueelle haluavat muuttaa sekä luovat että tavalliset ihmiset. Nämä vetävät alueelle yrityksiä ja kasvava markkinapotentiaali lisää sekä yksityisiä että julkisia investointeja. Syntyy kasvun
kierre ja sen piirissä oleva kaupunkialue kasvaa muita nopeammin.
Kasvun perusta on osaaminen eikä luonnon tarjoamat edut, vaikka
niilläkin on merkitystä. Maailman vetovoimaisimmissa kaupungeissa
on yleensä myös vettä, korkeuseroja ja hyviä näkymiä, esimerkkeinä
Vancouver ja Zürich.
Kun kasvun perustekijät kehittyvät negatiivisen suuntaan, syntyy
taantuvan kaupunkialueen kierre, joka voi kääntyä paremmaksi vain uudistumisen kautta. Teollisuuden rakennemuutospaikkakuntia on niin
Suomessa kuin muuallakin Euroopassa ja Yhdysvalloissa (esimerkiksi
Detroit ja vanhat terästeollisuuden keskukset kuten Buffalo).
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Kaupungistuminen
näyttää jatkuvan, vaikka
kuljetuskustannukset
ovat laskeneet ja
kommunikaatioteknologia
on kehittynyt.
4.4 Uusi talousmaantiede ja
alueellinen kasautuminen
Pitkään alue- ja kaupunkitaloustieteen ja maantieteen piirissä kaupungistumista ja yksittäisten kaupunkien kasvua selitettiin teknologisella
muutoksella, kasautumisen eduilla ja politiikkatoimilla. Keskittymisen
(tai hajautumisen) ehtoja ei kuitenkaan johdettu kotitalouksien ja yritysten käyttäytymisestä sijaintivalintoineen. Tähän tuli muutos, kun taloustieteen Nobelisti Paul Krugmanin toimesta syntyi niin sanottu uusi
talousmaantiede (Krugman 1991a, 1991b, 1998).
Uudessa talousmaantieteessä tutkitaan millä edellytyksillä alkutilanteessa tasaisesti jakautunut maatalous- ja teollisuustuotanto kehittyy
markkinaehtoisesti ”alueellisesti epätasapainoiseksi” niin, että teollisuustuotanto ja sen työvoima kasautuvat ”kaupunkeihin”. Mallissa on
sekä kasautumista edistäviä voimia (yritykset ja kotitaloudet hyötyvät
molempien määrän kasvusta) että hajauttavia voimia (kaupunkimaan
hinta nousee ja maataloustuotteiden kuljetus kallistuu kaupungin kasvaessa).

65

Keskittävä prosessi voi käynnistyä esimerkiksi innovaation tai sen
soveltamisen ensimmäisessä sijainnissa, jolla ei ole välttämättä mitään
luonnon (first nature) tarjoamaa sijaintietua tarjottavanaan. Yritysten
ja kotitalouksien sijaintivalintojen tuloksena syntyy markkinaehtoisesti yksi tai useampia väestön ja teollisuustuotannon keskittymiä (kaupunkeja), joista osa voi olla tuotantorakenteeltaan monipuolisia ja osa
erikoistuneita. Kun malleihin liitetään julkinen liikenneinfrastruktuuri
(tai koulutusinstituutiot), se lisää alueen vetovoimaa ja synnyttää onnistuessaan kaupunkialueen kasvun polkuriippuvuutta.
Kun uuden talousmaantieteen mallin keskittävät ja hajauttavat tekijät (mallin parametrit) pidetään vakioina ja väestömäärää kasvatetaan,
ensin syntyy maaseudun rinnalle vain yksi keskittymä. Väestömäärää
kasvatettaessa edelleen, ensin tämä kaupunki kasvaa, mutta sitten syntyy vaiheittain uusia pieniä keskittymiä (kaupunkeja), joista osa kasvaa
keskikokoisiksi. Kaikkien kaupunkien sijainti, sekä väestö ja tuotanto
sijainteineen määräytyvät mallin numeerisena ratkaisuna sen jälkeen
kun sattuma (innovaatio ja sen syntypaikka) on käynnistänyt prosessin. Uuden talousmaantieteen malleissa kaupunkien sijainteja ja kokoja
eivät ratkaise luonnonolot (first nature) vaan markkinatekijät (second
nature) eli yritysten ja kotitalouksien sijaintikäyttäytyminen.
Keskeinen syy uuden talousmaantieteen esittelyyn liittyy sen tarjoamaan selitykseen kaupungistumiselle, erityisesti kuljetuskustannusten
roolin kautta. Historiallisesti kuljetuskustannukset ovat laskeneet. Esimerkiksi höyry, rautatiet, polttomoottori ja konttien käyttö kuljettamisessa ovat alentaneet tavaroiden kuljetuskustannuksia, kun taas auto,
matkustajajunat ja lentokone ovat alentaneet ihmisten liikkumisen kustannuksia. Nämä muutokset saivat monet aikanaan ennustamaan, että
etäisyys kadottaa merkityksensä (death of distance) ja lähitulevaisuudessa taloudellinen toiminta on maantieteellisesti tasaisesti jakautunutta.
Samalla tämä merkitsisi kaupunkien kuolemaa (death of cities). Näin
ei kuitenkaan käynyt, vaan kaupunkien osuus eri maiden väestöstä on
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kasvanut 1900-luvun aikana enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kaupungistuminen on jatkunut, vaikka tavaroiden ja ihmisten kuljetuskustannusten laskun lisäksi sanomalehdet ja kirjat, lennätin, puhelin, radio
ja televisio ovat alentaneet tiedon välittämisen ja levittämisen ja ihmisten
välisen kommunikaation kustannuksia. Miten tämä on selitettävissä?
Uuden talousmaantieteen mallien selitys on seuraava. Kun väestön
määrä ja mallin keskittävät ja hajauttavat tekijät (mallin parametrit)
pidetään vakioina ja maatalous- ja teollisuustuotteiden kuljetuskustannuksia alennetaan korkealta tasolta lähtien, niin ensivaiheessa tällä on
keskittävä vaikutus. Näin malli antaa oman selityksensä sille, miksi hevospeleistä juniin, autoihin ja lentokoneisiin siirtyminen kiihdytti kaupungistumista. Samalla nämä muutokset kylläkin hajauttivat kaupunkien sisäisiä rakenteita.
Mutta mallien ennuste muuttuu, kun kuljetuskustannusten tasoa
alennetaan riittävästi. Jollain kuljetuskustannusten tasolla keskittyminen loppuu ja aluerakenne alkaa hajautua. Kasautumisen ja kuljetuskustannusten yhteys on siis ei- monotoninen: ensin kuljetuskustannusten
lasku keskittää, sitten hajauttaa.
Ääritapausten intuitio on ymmärrettävä:
–– Jos kuljetuskustannukset ovat hyvin korkeat (liikutaan kävellen
tai hevosella) ja kaikki tuotanto on koneiden puuttuessa työvaltaista ja maa-alaa vaativaa, tuloksena on alueellisesti hajautunut
omavaraistalous.
–– Jos ihmisiä, raaka-aineita ja valmiita tavaroita voi siirtää kustannuksettomasti hetkessä paikasta toiseen, väestö ja työpaikatkin
voivat olla hajallaan.
Viime aikoina uusi tieto- ja viestintätekniikka (ICT) on merkittävästi alentanut informaation lähettämisen ja kommunikaation kustannuksia sekä pitkillä että lyhyillä etäisyyksillä. Internet ja sähköposti ovat
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mullistaneet kirjallisten dokumenttien, äänen ja kuvien välittämisen ja
koko tapamme kommunikoida etäisyyksistä riippumatta, alhaisin kustannuksin. Onko niin, että digitalisaation tuloksena etäisyys kadottaa
merkitystään, sijainnilla ei ole aiempaa merkitystä ja lähitulevaisuudessa
taloudellinen toiminta on maantieteellisesti nykyistä tasaisemmin jakautunutta. Tämä merkitsisi kaupungistumisen kääntymistä laskuun.
Onko tähän syytä varautua?
Näihin päiviin asti kaupungistuminen on jatkunut teknologisista
edistysaskelista ja kasautumisen haitoista (melu, saasteet, ruuhkat ym.)
huolimatta. Saman kehityssuunnan odotetaan jatkuvan maailmanlaajuisesti esimerkiksi YK:n ja Maailmanpankin ennusteissa. Suomessa
tilastokeskuksen ja kuntien väestöennusteet rakentuvat kaupunkialueiden työpaikkojen ja väestön kasvun varaan. Tällaiseen näkemykseen
perustuvat myös useimpien tutkijoiden ja myös tämän raportin johtopäätösosan suositukset: kaupungit kasvavat jatkossakin. Herää kysymys,
miksi nyt ei ennusteta kaupunkien kuolemaa tai ainakin niiden kasvun
kääntymistä laskuun?

4.5 Kaupunkikehitys eSuomessa
Ensiksi on todettava, että liikenteen ja muun kommunikaation edistysaskeleet ja digitalisaatio yleisesti vaikuttavat jatkossa liki kaikkeen ja
suurta osaa vaikutuksista on mahdotonta ennustaa. Hajautumisen tai
keskittymisen kannalta keskeistä on miten yritykset sijoittuvat ja suhtautuvat etätyöhön, ja toisaalta missä kotitaloudet haluavat asua.
Luovan työn ammateissa työskentelevät ihmiset ja alan yritykset
ovat kaikkina aikoina sijoittuneet valtaosin suuriin kaupunkeihin, joissa erilaisuuksien kohtaaminen, oppiminen, fyysinen läheisyys, kasvoista
kasvoihin kontaktit ja luottamus ovat vetovoimatekijöitä jatkossakin.
Toisaalta työ- ja vapaa-ajan raja on jo hämärtynyt monella alalla, työtä
tehdään liikennevälineissä, maalla jne. Yhteydessä ollaan lähelle ja maailman ääriin modernilla teknologialla. Silti näyttää siltä, että uusi teknologia ei ole niinkään suorien kontaktien korvaaja vaan niiden täydentäjä.
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Onnistuneeseen
kaupunkipolitiikkaan liittyy
paradoksi: onnistuessaan
kasautumisen haittoja
lievittävä politiikka lisää
kaupunkien vetovoimaa ja
kasvua sekä nostaa esiin
kasvun haasteita.
Globalisaation keskellä yliopistot, tutkimuslaitokset, kulttuuri-instituutiot ja vieläpä ICT-alan yritykset työntekijöineen näyttävät keskittyvän
entistä selvemmin kaupunkialueille. Etätyön mahdollisuudet kasvavat,
mutta erityisesti luovissa ammateissa jatkuva ”maalla olo” voi vähentää
innovatiivisuutta, jos kasvottaiset ihmiskontaktit jäävät vähiksi.
Uuden talousmaantieteen malleissa kulutettiin maatalous- ja teollisuustuotteita, muttei paikkaan sidottuja yksityisiä ja julkisia palveluja,
joista osa on kollektiivisia (suuret osallistuja- tai käyttäjäjoukot). Vaikka
koulutuksen, terveydenhuollon ja kulttuurin piirissä digitalisointi etenee, kaikkea ei voi tai kannata tarjota tai tehdä etänä. Kaupunkien työmarkkinoiden, osaamisen ja kulutusmahdollisuuksien kirjoa ja niiden
innovatiivisuuden synnyttämää tuottavuutta ja tulotasoa on vaikea syn-
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nyttää kovin hajautuneessa rakenteessa. Toisaalta kuljetuskustannukset
eivät katoa ja tulotason noustessa matka-ajan hinta (vaihtoehtoiskustannus) nousee. Kun Suomea koskevissa aluetaloudellisissa tutkimuksissa
alueen syrjäisyys (painotettu etäisyys muihin keskuksiin) oli jokseenkin
säännönmukaisesti tärkein yksittäinen selittäjä yksityisen elinkeinotoiminnan alueellisille tuottavuuseroille, on vaikea uskoa että etäisyyden
merkitys katoaisi jatkossa. Myös julkisen sektorin peruspalvelujen kustannuksiin syrjäisyydellä on selvä nostava vaikutus. (Ottaviano & Pinelli 2004; Loikkanen ja Susiluoto 2005; Susiluoto 2015).
Maaseudulla ja pienemmissä keskuksissa työllisyyden kasvun mahdollisuuksia Itä-Suomessa analysoiva tutkimus ei päädy ruusuisiin tuloksiin hajautumista ajatellen. Sen mukaan 1990-luvun alun laman jälkeen
Itä-Suomen taantuville alueille ei muodostunut taantumisen vauhtia
hidastavaa kehitystä ja siihen liittyviä uusia kilpailukykytekijöitä. Työpaikkojen määrä lisääntyi ensisijaisesti maakuntakeskusten ja vähäisemmässä määrin myös niitä pienempien keskusten ympäristössä. Mitä
kauempana alue sijaitsi maakuntakeskuksista ja yli 20 000 asukkaan
seutukeskuksista, sitä pienemmäksi uusien työpaikkojen muodostumisen mahdollisuus kävi. Taantuvien alueiden kilpailukykytekijöiden analyysin mukaan erityisesti puutteelliset yhteydet korkeasti koulutettuun
toimintaympäristöön ja vähäinen nuorten osuus heikensivät taantuvien
alueiden kehitysmahdollisuuksia. (Lehtonen & Tykkyläinen 2012).
Lyhyet etäisyydet sosiaalisiin kontakteihin ja monipuoliseen hyödykevalikoimaan korostavat kaupunkimaisen asumisen ja työn etuja jatkossakin. Toisaalta mahdollisuus käydä maalla, muissa kaupungeissa jne.
helpottuu entisestään. Vaikka kaupungit eivät kuole vaan kukoistanevat
jatkossakin, niiden kokojakauma ja rakenne voivat muuttua. Tähän viittaa tutkimustulos, jonka mukaan puhelimen levinneisyys tasoitti kaupunkien kokojakaumaa: niiden kokoerot pienenivät uuden teknologian
myötä. Samassa tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että internetillä on
samansuuntainen vaikutus (Ioannides ym. 2007).
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Kaupunkien tuleva vetovoima riippuu myös siitä, miten kaupunkikehityksen haittoja voidaan lievittää tai eliminoida. Tähän liittyy onnistuneen kaupunkipolitiikan paradoksi: onnistuessaan kasautumisen
haittoja lievittävä politiikka lisää kaupunkien vetovoimaa ja niiden väestön kasvaessa samat haasteet uusiutuvat ja uusiakin ilmaantuu. Saasteista, melusta ja ruuhkista ei päästä kokonaan eroon, mutta niiden ehkäisy
helpottuu uuden teknologian avulla. Myös sosiaalisten ongelmien ratkaisumallit ovat kehittyneet, vaikka epätasa-arvoa ja asukkaiden eriytymistä tuskin koskaan saadaan poistettua.

5.
Aluepolitiikan
pitkä linja
Suomessa
Suomessa on pitkä aluepolitiikan perinne, jolla on pyritty pitämään
koko maa asuttuna ja tasoittamaan alueellisia eroja. Politiikan välineisiin on kuulunut myös pääkaupunkiseudun kasvun rajoittaminen ja
muiden keskusten kasvun edistäminen. Sittemmin aluepolitiikan osaksi
tuli myös suurkaupunki- ja metropolipolitiikka, kun kaupungit alettiin
nähdä tärkeinä koko maan kehityksen kannalta.

5.1 Kehitysaluepolitiikasta
metropolipolitiikkaan
Sodanjälkeisen kehitysaluepolitiikan ja 1960-luvun puolivälissä alkaneen aluepolitiikan aikana taloudellista kasvua pyrittiin siirtämään
keskusalueilta kehitys
alueille valtion tukien ja inves
tointien avulla.
Pääkaupunkiseudun kasvu nähtiin epäsuorasti taantuvien alueiden ahdingon aiheuttajana. Taloudellinen kehitys nähtiin nollasummapelinä,
jossa valtio pyrki eri keinoin jakamaan kasvua tai ainakin sen edellytyksiä alueiden kesken.
Aluepolitiikasta huolimatta maaltapako jatkui saavuttaen huippunsa 1960- ja 1970-luvun vaihteen ”suurena muuttona”. Väkeä virtasi sekä
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Aluepolitiikka Suomessa
tarkoitti pitkään
pääkaupunkiseudun
kasvun rajoittamista.
EU-jäsenyyden myötä 1990luvun puolivälistä alkaen
Suomen aluepolitiikka on
perustunut ohjelmalliseen
kehittämiseen. Tämän myötä
kaupunkipolitiikkasta on
tullut osa aluepolitiikkaa
hallituskausittain vaihtuvin
painotuksin.
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kotimaan kaupunkeihin että Ruotsiin enemmän kuin koskaan. Kun
pääkaupunkiseutu oli kotimaassa tärkein muuttosuunta, voimistuivat
ajatukset sen kasvun rajoittamisesta. Keinoiksi esitettiin kaavoitusta,
hajasijoitusta, sijainninohjausta, sijoittamislupamenettelyä ja investointiveroja. Useita näistä keinoista onkin käytetty, vaikka terminologia on
muuttunut esimerkiksi aiemmasta hajasijoittamisesta valtionhallinnon
alueellistamiseksi 2000-luvun puolella.
Pääkaupunkiseudun kasvun rajoittamisen rinnalla 1960- ja 1970-luvuilla alettiin puhua kasvukeskuspolitiikasta, joka tähtäsi muiden
keskusten aseman parantamiseen. Vasta kun Suomessa alkoi syntyä
rakennemuutoksesta kärsiviä teollisuuskaupunkeja 1980-luvulla, kaupunkipolitiikasta tuli osa aluepolitiikkaa. Toisaalta EU jäsenyyteen valmistautuminen ja jäsenyyden alku muuttivat aluepolitiikan luonnetta
kaupunkipainotteisemmaksi. Näin kaupunkipolitiikka alkoi Helsingin
seudun ulkopuolisten kaupunkiseutujen ongelmista käsin. Vähitellen
tiedostettiin myös menestyvien kaupunkiseutujen valtakunnallinen
merkitys talouden vetureina, mikä nostettiin kaupunkipolitiikan perusteluksi.
Vuonna 1994 alkoi osaamiskeskusohjelma (OSKE), johon kilpailutuksen kautta valittiin eri tavalla profiloituneita kaupunkialueita.
Vuosina 2000–2009 toteutettiin aluekeskusohjelmaa (AKO), jossa oli
mukana 35 kaupunkiseutua. Sen jälkeen alkoi alueellinen koheesio- ja
kilpailukykyohjelma (KOKO) 52 ohjelma-alueella kattaen lähes kaikki Suomen kunnat. Siinä oli mukana myös pääkaupunkiseutu, joka oli
suljettu AKO:n ulkopuolelle. KOKO:n oli määrä kestää vuoden 2013
loppuun, mutta se lopetettiin vuonna 2011 aluekehittämisrahoja supistettaessa. OSKE korvattiin sitä huomattavasti suppeammalla Innovatiiviset Kaupungit (INKA) -ohjelmalla vuosiksi 2014–2017.
Suurkaupunkipolitiikka määritettiin ensi kerran Matti Vanhasen
toisen hallituksen hallitusohjelmassa 2007. Sillä pyrittiin vahvistamaan
suurimpien kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä, yhdyskunta-
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rakenteen eheyttä ja ehkäisemään niiden sosiaalista ja alueellista eriytymistä. Pääkaupunkiseutua koskien käynnistettiin metropolipolitiikka,
jolla pyrittiin ratkaisemaan alueen maankäytön, asumisen ja liikenteen
ongelmia, edistämään elinkeinopolitiikan ja kansainvälistymisen toteutusta sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimukset valtion sekä kaupunkiseutujen kuntien kesken tulivat keskeiseksi välineeksi pääkaupunkiseudun ja muiden suurten
kaupunkialueiden kehittämisessä.
Kansallisen alue- ja kaupunkipolitiikan rinnalla aluekehitykseen
vaikuttaa EU-jäsenyyden mukanaan tuoma EU:n maatalous- ja rakennepolitiikka, joka osaltaan tähtää maiden ja alueiden välisten taloudellisten edellytysten parantamiseen ja alue-erojen kaventamiseen. Rakennerahastot tarjoavat osarahoitusta kansallisten alue-ohjelmien ja rajat
ylittävien ohjelmien (Interreg) projektien rahoitukseen jäsenmaissa.
Infrastruktuurin kehittämisellä on ollut keskeinen rooli rakennerahasto-ohjelmien hankkeissa.
Varsinaisella (ns. pienellä) kansallisella aluepolitiikalla on ollut jonkin
verran vaikutusta aluekehitykseen, mutta sen resurssit ovat olleet pienet
(Tervo 2012). EU:n rakennerahaston toiminnasta tehtyjen arviointien
mukaan toimenpiteet ovat pääosin olleet tarkoituksenmukaisia, mutta ne eivät ole muuttaneet aluekehityksen perussuuntaa (mm. Applica
ym. 2009, 2013). Aivan ilmeisesti suuren aluepolitiikan (vero-, tulonsiirto- ja valtionapujärjestelmä) lisäksi tärkein aluekehitykseen vaikuttanut politiikka on ollut korkeakouluverkoston laajentaminen. Erityisesti
suurimmat yliopistokaupungit ovat kehittyneet parhaiten, kuten luvun
2 tiedoista ilmeni.
Ruotsin korkeakoululaitoksen desentralisoinnin taloudellisista vaikutuksista on tehty perusteellisia tutkimuksia. Roland Andersson ym.
(2004) tutkivat desentralisoinnin vaikutuksia tuottavuuteen (tuotos
per työntekijä) ja innovaatioihin (kaupallisesti hyödynnettävät patentit) ja löysivät merkittäviä positiivisia vaikutuksia paitsi aluetasolla myös
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kokonaistaloudellisella tasolla. Merkittävää on se, että myöhemmän
tutkimuksen (Andersson ym. 2009) mukaan korkeakouluinvestoinnin
vaikutukset rajoittuivat 5-8 kilometrin säteelle korkeakouluinvestoinnin sijainnista. Tämä on sopusoinnussa Rosenthalin ja Strangen (2004)
katsauksen tulosten kanssa, joissa korostuu läheisyyden merkitys. Sama
asetelma ilmeni edellä mainitussa Lehtosen ja Tykkyläisen (2012) ItäSuomea koskevassa tutkimuksessa, jonka mukaan vain suurimmat
yliopistokaupungit ovat olleet kasvussa ja niiden kasvuvaikutukset rajoittuvat vain lähiympäristöön.

5.2 Aluepolitiikan rooli hallitusohjelmissa
Vaikka viime vuosikymmenten hallitusohjelmissa kaupunkien asema
on ollut aiempaa vahvemmin esillä, niissä on myös perinteistä sanomaa,
esimerkiksi ”Päämääränä on ihmisten elinehtojen turvaaminen asuinpaikasta riippumatta” tai ”turvataan tasa-arvoiset ja laadukkaat palvelut
kohtuullisin kustannuksin asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta”.
Myös Jyrki Kataisen hallitusohjelma toteaa ”Hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa, luoda edellytykset kuntien taloutta
vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa.”
Juha Sipilän hallituksen ohjelma on lyhyt ja sisällöltään erilainen
kuin aiemmat hallitusohjelmat. Se korostaa innovaatioita, digitalisaatiota, yrittäjyyttä ja eri tahojen yhteistyötä sekä tieteen ja tutkimuksen
resurssien aiempaa tehokkaampaa hyödyntämistä. Aiemmista poiketen, Sipilän hallitusohjelmassa ei ole lainkaan aluepolitiikkaa koskevaa
kohtaa. Se ei lupaa julkisesti rahoitettuja palveluja asuinpaikasta riippumatta, mutta se näkee modernin teknologian (digitalisaation) mahdollistavan työteon ja asumisen ympäri maata. Tämän edistämiseksi hallitusohjelman mukaan rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueilla
lisätään ja vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyvään asuinkäyttöön
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tehdään joustavammaksi. Tämä tapahtuu uudistamalla maankäyttöja rakennuslakia ja siirtämällä päätösvaltaa ELY-keskuksilta kunnille.
Lisäksi hallitus tekee säädösremontin ja uudistaa rakentamisen lupa-,
valvonta- ja valitusprosessit ja edellyttää kuntien edistävän kaavoituksella ja tonttien luovutuksella tehokasta kilpailua asuntorakentamisessa.
Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia ja täydennysrakentamista
tehdään sujuvammaksi ottamalla käyttöön kevennetty kaavamenettely.
Aluehallinnon uudistamisessa ensisijaisena ratkaisuna on hallitusohjelman mukaan toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille. Samalla edistetään kunnan roolin
muuttumista palvelujen järjestäjästä alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja
työllisyyden edistäjäksi. Hallitusohjelman selvin aluepoliittinen elementti sisältyy lupaukseen panostaa perustienpitoon, rataverkkoon sekä terminaaleihin. Pääkaupunkiseudun osalta jatketaan käytäntöä, jolla hallitus
ja kunnat sopivat siitä, miten edistetään metropolialueen kansainvälistä
kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa, aluekehitystä sekä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa ja segregaation ehkäisyä.
Sipilän hallitusohjelman yleispiirteisyys jättää tilaa myöhemmin tehtäville päätöksille, jotka ilmenevät aikanaan.

5.3 Harjoitetun alue- ja
kaupunkipolitiikan arviointia
Suomessa on syytä varautua kaupunkiseutujen kasvuun, vaikka modernia teknologiaa kehitetään ja sen käyttöä edistetään laajamittaisesti, ja
se tulee vaikuttamaan työntekoon, liikkumiseen ja asumiseen monin
tavoin.
Viidessäkymmenessä vuodessa aluepolitiikka on muuttunut Suomessa hajauttamiseen tähtäävästä ja pääkaupunkiseudun kasvua rajoittavasta politiikasta kaupunkiseudut huomioon ottavaksi kokonaisuudeksi,
jossa myös Helsingin seutu nähdään koko talouden kasvun ja kilpailukyvyn keskeisenä tekijänä. Muutos on merkittävä, sillä vielä 1960-luvulla
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On todennäköistä, että
kaupungistuminen
jatkuu Suomessa ja
suurimmat kaupunkiseudut
kasvavat nopeimmin.
Suomi tulee myös
tulevaisuudessa seuraamaan
kehityksessä pitemmälle
kaupungistuneita maita.
maalaisliiton kansanedustajat esittivät, että pääkaupunki pitäisi siirtää
pois Helsingistä sen kasvun rajoittamiseksi ja aluekehityksen tasapainottamiseksi.
Nyt Sipilän hallitusohjelman mukaan on edessä hajautumisen aika,
joka ei perustu aluepolitiikkaan vaan digitalisaatioon. Sen mukaan moderni teknologia tarjoaa mahdollisuudet työskennellä maan eri osissa ja
kuntien maankäyttöratkaisuissa kaavoituksen tulee sallia haja-asutus.
Tämä visio on samansuuntainen kuin aiemmat ennusteet siitä että uudet
teknologiat junista, autoista, puhelimista jne. kääntävät kaupungistumisen laskuun tai peräti kaupunkien kuolemaan.
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Kuten luvussa 4 todettiin, tämä visio ei ole todennäköinen, vaan seuraavina vuosikymmeninä on pikemminkin syytä varautua kaupunkiväestön osuuden kasvuun. Vuonna 1950 kaupunkiväestön osuus maailmassa
oli 30 %, vuonna 2014 se oli 54 % ja YK:n ennusteen mukaan vuonna 2050 sen ennustetaan kasvavan 66 prosenttiin. Kaupungistumisen
odotetaan jatkuvan kaikissa maanosissa. Näkemyksemme mukaan myös
Suomessa on syytä varautua kaupunkiseutujen kasvuun, vaikka modernia teknologiaa kehitetään ja sen käyttöä edistetään laajamittaisesti ja se
tulee vaikuttamaan työntekoon ja asumiseen ja moneen muuhun asiaan
(Laakso & Loikkanen 2004, luku 32).
Kaupunkialueiden kasvua koskeva näkemyksemme vastaa myös Suomessa tehtyjä väestöennusteita. K u v i o s s a 5 . 1 on toteutunut väestökehitys ja Tilastokeskuksen vuoteen 2040 ulottuvat väestöennusteet,
jotka on summattu kuntakohtaisesta ennusteesta aluetyypeittäin. Ennusteen mukaan keskusalueiden väestönkasvu jatkuu voimakkaana ja
viime vuosikymmenistä poiketen myös muut kaupunkialueet -ryhmän
väestömäärä kääntyy lievään nousuun. Maaseudun väestömäärän laskun
odotetaan jatkuvan. Tilastokeskuksen ennusteessa Helsingin seudun ja
muiden suurten kaupunkialueiden väestönkasvun ennakoidaan hidastuvan ja maaseutumaisten alueiden väestömäärän laskun vaimenevan.
Alueellisesta väestökehityksestä on laadittu myös vaihtoehtoisia projektioita, joiden mukaan suurten kaupunkialueiden väestönkasvu jatkaa
aikaisempaa kasvutrendiä ja maaseutumaisten alueiden lasku jatkuu entiseen tapaan7.
Maahanmuutto on ollut 1990-luvulta alkaen Suomen väestökehityksen tärkeä osatekijä ja se on vaikuttanut erityisesti suurten kaupunkialueiden kasvuun. Tässäkin suhteessa Suomi seuraa Keski-Eurooppaa
ja muita pohjoismaita muutaman vuosikymmenen viiveellä. Helsingin
seudun kumulatiivisesta muuttovoitosta 85 % koostui vieraskielisistä
muuttajista (muut kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkieliset) vuosina
7

Mm. Seppo Laakson v. 2014 laatimat julkaisemattomat projektiot vuoteen 2050.
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Lähde. Tilastokeskus: väestötilasto ja alueellinen väestöennuste 2015. Alueluokittelu: Seppo Laakso.

2000 - 2014. Heitä muuttaa seudulle sekä maahanmuuttajina ulkomailta
että maassamuuttajina muualta Suomesta. On perusteltua odottaa, että
maahanmuutto on tulevaisuudessa entistäkin merkittävämpänä tekijänä
väestökehityksen, työmarkkinoiden ja yleisemmin koko aluekehityksen
kannalta. Maahanmuuttajista suurin osa päätynee tulevaisuudessakin
suurille kaupunkialueille, joissa on parhaat työllistymis- ja opiskelumahdollisuudet sekä yhteisöjä, joihin on mahdollista kiinnittyä.
Näidenkin ennusteiden perusteella kaupunkialueiden maankäyttö
ja sen yhteydet tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden ja liikennejärjestelmän toimivuuteen säilyvät tärkeinä. Nämä yhteydet ovat
sellaisia, joita ei ole aiemmissa eikä nykyisessäkään hallitusohjelmissa
otettu politiikan perustaksi, vaikka niihin sisältyy runsaasti kannatettavia asioita.
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Suomen alue- ja kaupunkipolitiikan muotoilussa on kaikkina aikoina huolellisesti vältetty ottamasta kantaa keskittymisen ja kasautumisen etuihin. Keskittymistä ei enää avoimesti pyritä estämään, mutta
ei myöskään edistämään. Sen sijaan alueiden keskinäinen riippuvuus
tunnistetaan ja niiden vuorovaikutusta pyritään edistämään. Erityisesti
kasvavien kaupunkialueiden taloudellisen vaikutusten leviämistä niitä
ympäröiville alueille ja maaseudulle halutaan edistää. Kuitenkaan Suomen alue- ja kaupunkipoliittisista asiakirjoista ei löydy yhtään tavoitetta
tai toimenpide-ehdotusta, joka tähtäisi nimenomaan suurimmilla kaupunkialueilla sijaitsevien yritys- ja palvelukeskittymien vahvistamiseen.
Politiikkaohjelmissa pääsisältö on eri tahojen yhteistyön ja aie- ym. sopimusten suunnalla.
Hallitusohjelmissa sekä maakuntakaavojen tavoiteohjelmissa on pitkään puhuttu kaupunkialueiden maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemisesta ja yhdyskuntarakenteiden eheyttämisestä, täydennysrakentamisesta ja käyttötarkoitusten muuttamisesta. Tosiasiassa
maakunta- ja yleiskaavoitus on yleensä edistänyt kaupunkialueiden hajautumista tarjoamalla uusia asuin- ja työpaikka-alueita kaupunkialueiden reunoilta, vaikka paremmin yhdyskuntarakenteessa sijaitsevia paikkoja olisi tarjolla. Helsingin seudulla, puhumattakaan muusta maasta,
on työpaikka-alu
eiden asemakaavoissa miljoonia kerrosneliömet
rejä
käyttämätöntä rakennusoikeutta sijainneissa, jolle ei ole todellista kysyntää.
Sen sijaan, että luotaisiin taloudellisia kannustimia ja sanktioita tiiviimpien rakenteiden aikaansaamiseksi, aiempien hallitusohjelmien
pääpaino on ollut hallinnollisissa reformeissa. Uskotaan, että maankäyttöasiat ja alueen kilpailukyky ja palvelutarjonta saadaan kuntoon, kunhan synnytetään työ- ja asuntomarkkina-alueen kokoisia kuntia tai uusia
SOTE-alueita. Tutkimustiedon perusteella esimerkiksi kuntareformit ja
suurkunnat eivät kuitenkaan takaa näiden tavoitteiden saavuttamista
(Loikkanen 2012). Nykyisen hallituksen esittämän maakuntahallintoa
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ja SOTE-alueita koskevan ratkaisun vaikutukset alue- ja kaupunkikehitykseen jäävät nähtäväksi.
Nykytilanne on se, että Suomessa kaupungistuminen on edelleen
verraten matalalla tasolla ja kaupunkien yhdyskuntarakenteet Helsingin
seudulla ja muuallakin ovat hajautuneita. Niiden keskustat ja alakeskukset eivät ole kovin urbaaneja, niissä on maan nykyiseen väestömääräänkin
nähden liian vähän työpaikkoja ja väestöä kasvun kierteen edellyttämän
markkinapotentiaalin saavuttamiseksi. Toisaalta liian vähäveristen keskustojen ulkopuolella rakennetaan edelleen kerrostalovaltaisia lähiöitä,
joiden väestöpohja ei usein riitä yksityisten ja julkisten palvelujen sekä
joukkoliikenteen tehokkaalle järjestämiselle. Samat ongelmat korostuvat syrjäisillä alueilla, jotka menettävät väestöään.
Näkemyksemme mukaan alue- ja kaupunkikehitykseen sekä yhdyskuntarakenteisiin tulee vaikuttaa kotimaisin politiikkatoimin ja samalla
edistää tuottavuuskehitystä sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuutta. Usein referoitu valtiomieslause ”Maantieteelle emme voi mitään” ei
näiltä osin pidä paikkaansa.

6.
Johtopäätöksiä

Näkemyksemme mukaan kaupungistuminen jatkuu, koska kotitalouksille ja yritystoiminnalle on edullista sijoittua kaupunkialueille. Suuret
ja monipuoliset kaupungit ovat innovaatioiden ja tuottavuuskehityksen kannalta keskeisessä asemassa, koska niille kasautuu luovien alojen
työntekijöitä ja yritystoimintaa enemmän kuin muualla. Suurkaupungit vaikuttavat paitsi niiden omaan myös pienempien kaupunkien ja
hajautuneiden resurssiperäisten elinkeinojen tuottavuuteen, sillä suuri
osa niidenkin tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tapahtuu siellä, missä on yliopistoja, tutkimuslaitoksia, eri alojen yrityksiä ja erikoistunutta
työvoimaa sekä yhteydet maailmalle. Taloudellisen kehityksen kannalta
keskeisiä innovaatioita voi syntyä kaikkialla missä asuu ihmisiä, mutta
suurin todennäköisyys niiden syntymiselle on suurilla sekä väestöltään
ja elinkeinorakenteeltaan monipuolisilla, suhteellisen tiheillä kaupunkialueilla. Ne menestyvät sitä paremmin mitä paremmin niiden sisäiset
ja ulkoiset yhteydet ja verkostot koti- ja ulkomaille toimivat. Verkostoissa tieto kulkee ja vaikutukset siirtyvät kaikkiin suuntiin.
Kaupunkialueet ovat myös useimmille kotitalouksille houkuttelevin
sijaintivaihtoehto, sillä ne tarjoavat parhaat edellytykset löytää omaa
osaamista vastaavaa työtä, joka mahdollistaa korkean tulotason sekä
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monipuoliset kulutusmahdollisuudet. Kehittyneen saavutettavuuden
ansiosta myös vetovoimaiselle maaseudulle pääsee käymään kaupungeista käsin entistä helpommin.
Aluekehitys on ollut ja tulee olemaan epätasapainoista siinä mielessä,
että kaikki alueet eivät kehity samalla tavalla. Osa kasvaa, osa pysyy paikallaan ja osa taantuu, kuten on käynyt aikaisemminkin. Alueellisen erilaisuuden ja kehitysedellytysten erojen tunnustamisen tulee näkyä myös
politiikan sisällössä. On katteetonta luvata tasaista kehitystä kaikkialle.
Toisaalta kaikista ihmisistä tulee huolehtia asuinpaikasta riippumatta.
Kaupunkien ja koko maan kehityksen edistämiseksi esitämme tiivistettynä seuraavat suositukset politiikan suunnaksi seuraavina vuosikymmeninä. Suositukset soveltuvat monilta osin kaikenkokoisille kaupunkialueille.
Maankäytön suunnittelun tavoitteena tulee olla nykyistä kaupunkimaisempien ja toisiinsa paremmin verkostoituneiden erikokoisten
keskusten verkosto, joiden ydinalueilla on nykyistä enemmän tiivistä
asumista, palveluita ja työpaikkoja ja niiden ympärillä väljempää pientalomaista asumista.
1. Tihennä kaupunkialueita
–– uudisrakentamisen painopiste parhaisiin sijainteihin eikä kaupunkialueiden reunoille
–– lisätarjontaa sinne, missä hinnat ovat korkeita eikä sinne, missä on
halpaa
–– eheyttäminen: rakentamattomat välialueet
–– tiivistäminen: tyhjien ja vajaasti rakennettujen tonttien rakentaminen sekä alitehokkaiden paikkojen täydentäminen hyvissä sijainneissa
–– käyttötarkoitusten muuttaminen: tontit uuteen käyttöön, kun
kysyntä vanhassa käytössä hiipuu
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–– tiiviys ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan rakenneominaisuus,
jolla voi parantaa resurssitehokkuutta ja innovaatioiden leviämistä sekä niiden kautta ihmisten hyvinvointia.
2. Pienennä etäisyyksiä alueiden ja kaupunkien välillä sekä niiden
sisällä maankäyttö- ja liikenneratkaisuilla
–– saavutettavuuden parantaminen: matka-ajat lyhenevät ja joukkoliikenteen kilpailukyky paranee
–– yksityisten ja julkisten palvelujen käyttö: markkina-alueiden koko
kasvaa, ristikäyttö mahdollistuu
–– liikenteen digitalisoituminen ja kilpailun avaaminen: mahdollistavat joustavamman liikkumisen kaikentyyppisillä alueilla.
3. Kaada raja-aitoja ja muita kanssakäymisen esteitä
–– kansainvälisen ja maan sisäisen liikkuvuuden esteitä tulee madaltaa
–– kaupunkialueiden sisällä pussinperä-tyyppisten lähiöiden elinvoima tulee palauttaa ja palvelutarjontaa parantaa liikenneratkaisuilla ja eheyttämällä maankäyttöä
–– maankäytön ja liikenteen suuria kokonaisuuksia on suunniteltava
ja toteutettava nykyistä tasatahtisemmin – valtion ja kuntien yhteispelin sujuvuutta parannettava.
4. Salli erilaisuutta – lisää toleranssia
–– vetovoimaisessa kaupungissa on
++ ihmisten ja osaamisen erilaisuutta
++ alueiden, rakennusten ja tyylisuuntien erilaisuutta
++ sopeutumiskykyä muutokseen
++ kilpailua ja yhteistyötä
–– innovaatiot ja tuottavuusloikat syntyvät helpoimmin monipuolisissa ja suvaitsevaisissa kaupunkiympäristöissä, joissa kaupunkirakenteen tiiviys suosii ihmisten suoria kontakteja
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–– moderni teknologia laajentaa kontaktipintaa ja lisää kommunikaatiota, mutta se on suorien kontaktien täydentäjä eikä korvaaja.
5. Sovella hyötyjä/aiheuttaja maksaa periaatetta
–– uudisrakentamisen kaavoituksen ja infrastruktuurin rahoitus:
maksettava ensi sijassa maan arvonnousuun perustuvalla rahoituksella eikä yleisillä verovaroilla
–– paikallisten julkishyödykkeiden epäsuora hinnoittelu: sovella
kiinteistöverotusta nykyistä enemmän ja korvaa tuloverotusta
kiinteistöverolla
–– urbaanit ongelmat (ruuhkat, melu, päästöt): hinnoittele sopivilla
maksuilla tai kannustimilla eikä kaupunkialueen kasvun rajoittamisella
–– kehitä älykkäitä ratkaisuja esimerkiksi liikenteen ohjaukseen ja
hinnoitteluun.
6. Kohdenna julkista rahoitusta eniten sinne missä on parhaat kasvun edellytykset
–– kasvun kierteen luominen ja investointien saaminen edellyttää
sitä, että paikkakunnalla on hyvät innovatiivisen toiminnan edellytykset:
++ koulutusta, tutkimusta, kulttuuria
++ toimivat alueen ja maan sisäiset ja kansainväliset yhteydet
++ riittävän suuri väestöpohja ja sen tuoma markkinapotentiaali
–– parhaat tulevaisuuden edellytykset voivat sijaita paikkakunnilla,
joiden potentiaalia ei vielä tunnisteta. T&K-tukien tulee kanavoitua parhaisiin hankkeisiin sijainnista riippumatta eikä vanhojen
rakenteiden tukemiseen.
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7. Elämisen perusedellytysten tuki asuinpaikasta riippumatta
–– väestö-, työpaikka- ja talouskehitys ei koskaan ole tasaista
–– osassa maata elämisen perusedellytykset jäävät eri syistä muita
heikommiksi
–– yhteiskunnan tulee määrättyyn rajaan asti huolehtia maan koko
väestöstä asuinpaikasta riippumatta.
Yllä esitetyillä toimenpiteillä voidaan parantaa yksityisen ja julkisen
sektorin tuottavuutta ja parantaa työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuutta ja kotitalouksien hyvinvointia. Ne tuottavat tulosta monin osin
vasta pidemmän ajan kuluessa. Toisaalta ehdotuksiemme etuna on se,
että niiden toimeenpano vaatii vain kotimaisia päätöksiä.
Osa ehdotuksistamme kuten yhdyskuntarakenteiden eheyttäminen
on pitkään sisältynyt hallitutusohjelmiin ja kaavoittajien tavoitteisiin,
mutta todellinen kehitys ei ole mennyt tavoiteltuun suuntaan. Myönteistä on se, että uusi kaavoittajasukupolvi ja osin päättäjätkin ovat viime
aikoina tiedostaneet sen, että kaupunkirakenteet vaikuttavat myös tuottavuuteen sekä asunto- ja työmarkkinoiden toimivuuteen ja niiden välityksellä kotitalouksien hyvinvointiin. Monien kaupunkien keskustaprojektit ja esimerkiksi Helsingin yleiskaavaluonnos ovat askeleita oikeaan
suuntaan. Kuitenkin väitämme, että muutostarve on kaavailtua suurempi ja koskee yksittäisten kuntien lisäksi laajempia kaupunkiseutuja.
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