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artikkeli

EU-maita jäytävän finans-
sikriisin myötä heiken-
tynyt talouskehitys ja ai-
empien päävientialojen 
hiipuminen Suomessa on 

herättää kysymyksen, kuinka maan ta-
louskehitystä ja kilpailukykyä voidaan 
nykyoloissa parantaa. On esitetty muun 
muassa palkka-, vero- ja eläkepolitiikkaa 
koskevia uudistuksia sekä tutkimukseen 
satsaamista, jonka toivotaan synnyttä-
vän innovaatioita, uutta yritystoimintaa 
ja ajan myötä viennin ja koko talouden 
kasvua. Suhdannepolitiikan puolella et-
sitään myös pelivaraa jonkinasteiselle 
investointiohjelmalle, jolla tuettaisiin 
välttämättömiksi katsottuja hankkeita 
(kuten homekoulujen korjausta) sekä 
pääkaupunkiseudun liikennehankkei-
ta, joiden rahoittamisen ehdoksi asete-
taan asuntotarjonnan lisäystä. Julkisen 
sektorin piirissä kunta- sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluja koskevalta reformilta 
odotetaan paljon, mutta niiden sisältö ja 
vaikutukset ovat paljolti auki. 

Tämän kirjoituksen pääväite on, että 
niin aluekehityksellä kuin alueiden si-
säisellä rakenteellakin on merkitystä 
yritystoiminnan tuottavuuden ja kotita-
louksien hyvinvoinnin kannalta. Vaikut-
tamalla siihen, miten väestö, yritykset ja 
työpaikat sijoittuvat alueiden kesken ja 
niiden sisällä, parannetaan tai heikenne-
tään koko maan talouden kasvun edel-

lytyksiä ja julkisen sektorin toimivuutta 
pidemmällä aikavälillä. Sijaintien rinnal-
la keskeisessä asemassa ovat liikenne- ja 
kommunikaatioyhteydet alueiden sisällä, 
niiden välillä ja kansainvälisestikin. 

Vaikuttamalla väestön, yritysten 
ja työpaikkojen sijoittumiseen 

vaikutetaan myös talouskasvun 
edellytyksiin.

Peruskysymys koskee suhtautumista kau-
punkialueiden kasvuun ja erikokoisten 
eli pienten ja suurten keskusten sisäiseen 
rakenteeseen. Kun markkinoilla on ai-
nakin viimeisen sadan vuoden ajan ollut 
taipumus keskittää, tulisiko politiikan 
hajauttaa vai tukea keskittyvää kehitystä 
yleisesti tai joltakin osin?

KAUPUNGISTUMISESTA YLEISESTI JA 
ERITYISESTI SUOMESSA
Maailman väestöstä hieman yli puolet 
asuu kaupunkimaisissa yhdyskunnissa, 
joiden osuus maapallon maa-alasta on 
2,7 prosenttia.1 Kaikki nykyiset rikkaat 
maat ovat historian kuluessa käyneet 
läpi muutoksen alkutuotantovaltaisesta 
teollistuneeksi ja edelleen palveluvaltai-
seksi yhteiskunnaksi. Prosessin kuluessa 
kunkin maan tulotaso on noussut, tuo-
tanto on keskittynyt ja aluerakenne on 

kaupungistunut (kuvio 1). Suurimmat 
teollisuus- ja erityisesti palvelukeskit-
tymät ovat kasvaneet aikojen kuluessa 
miljoonakaupungeiksi.      

Monissa vauraimmissa maissa sekä 
elinkeinorakenteen muutos että alueel-
linen muutos ovat hidastuneet, kun tulo-
taso on noussut. Aluerakenne on suhteel-
lisen stabiili keskittymisen suhteen mm. 
Länsi- ja Keski-Euroopan maissa.    

Suomessa kaupungistuminen lähti 
liikkeelle suhteellisen myöhään, mutta 
käynnistyttyään se on edennyt nopeas-
ti erityisesti toisen maailmansodan jäl-
keen. Suomessa suhteellisen voimakas 
aluerakenteen muutos ja keskittyminen 
jatkuvat edelleen. Kuitenkin 2000-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä suurten 
kaupunkialueiden väestönkasvu painot-
tui maaseutumaisiin kehyskuntiin. 

Kaupungistuminen liittyy kiinteästi 
taloudelliseen kehitykseen. Suomes-
sa (kuvio 2) kaupunkiväestön osuus ja 
henkeä kohti laskettu bkt ovat kasvaneet 
viimeisen 150 vuoden aikana muuttaen 
aluerakenteen hajautuneesta kaupunki-
painotteiseksi.    

Viimeisen neljännesvuosisadan aikana 
Suomen voimakkain väestömäärän kasvu 
on painottunut puoleen tusinaan suurim-
paan kaupunkialueeseen (kuvio 3).  Ne 
ovat kaikki korkeakoulukaupunkeja, jot-
ka ovat olleet vetovoimaisia sekä yritys-
toiminnan että kotitalouksien kannalta. 

Yhdyskuntarakenne ja kasautumisen hyödyt 
– kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä kaupunkeja tiivistämällä

Kaupungistuminen ja taloudellinen kehitys liittyvät tiiviisti yhteen. Tutkimuksissa on todettu, että kaupungin koko, 
tiheys ja monipuolisuus edistävät tuottavuutta. Suomessa kaupungistuminen on tapahtunut nopeasti, mutta samalla 

kaupunkien maankäyttö on hajautunut, mikä on johtanut tehottomaan ja kalliiseen yhdyskuntarakenteeseen ja 
liikennejärjestelmään. Tiiviimpi rakentaminen kysyttyihin kohteisiin houkuttelisi yrityksiä ja alentaisi asuntojen hinta- 
ja vuokratasoa. Kaupungistumista ei tulisi estää ainakaan keinotekoisin konstein, ja viimeaikaisten hallitusten tavoite 

yhdyskuntarakenteiden tiivistämisestä tulisi saada muutettua todellisuudeksi.
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SEPPO LAAKSO JA HEIKKI LOIKKANEN 
korostavat sitä, että yhdyskuntarakenteeltaan 
tiiviit, toimivat ja hyvin saavutettavat 
kaupungit lisäävät talouden tehokkuutta 
ja työllisyyttä.

Kuvat
maarit kytöharju
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”SUOMESSA SUHTEELLISEN VOIMAKAS ALUERAKENTEEN MUUTOS JA 
KESKITTYMINEN JATKUVAT EDELLEEN.”
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Kuvio 1. Kaupungistumisaste ja bruttokansantuote henkeä kohti (ostovoimakorjattu) maa-
ilman maissa vuonna 2012.

Lähde: Maailmanpankki. Kuviossa yli 1 miljoonan asukkaan valtiot, joista tiedot saatavissa.

punkiseutu, jonka neljän kaupungin yh-
teenlaskettu maapinta-ala (769 km2) on 
vain 0,2 prosenttia koko maan pinta-alas-
ta, mutta alueella asuu 20 prosenttia Suo-
men väestöstä ja tuotetaan 30 prosenttia 
bruttokansantuotteesta (vuonna 2013). 

Suomen kaupunkialueet 
ovat varsin laajoja ja kaukana 

toisistaan.

Kun kaupungistuminen on edennyt pää-
asiassa niin, että olemassa olevat kaupun-
kialueet ovat saaneet lisää työpaikkoja ja 
väestöä, niiden rakenne on muuttunut. 
Periaatteessa kaupunkialue voi kasvaa 
reunojen suuntaan, ylöspäin (korkeam-
mat rakennukset), alaspäin (maan alle) 
tai myös tiivistymällä. Kaupunkialueen 
kasvun myötä asumisen ja työpaikkojen 
kasvu kehittyvät eri tavoin. Yritystoimin-
ta keskittyy asumista enemmän. 

Helsingin kantakaupungin väestömää-
rä supistui 1950-luvun alusta 1980-luvul-
le, mutta se on kääntynyt uudelleen nou-
suun viime vuosikymmenen puolivälistä 
alkaen vauhdittuneen täydennysrakenta-
misen ansiosta (kuvio 4). Työpaikkojen 
hajautuminen kantakaupungista ulospäin 
käynnistyi myöhemmin kuin asukkaiden 
hajautuminen, ja työpaikkojen sijoittu-
minen on 2000-luvullakin huomattavasti 
keskittyneempää kuin asutuksen.  

Mitä kaupunkirakenteen 
hajautuminen merkitsee 

tuottavuuden, 
hyvinvoinnin sekä työ- ja 

asuntomarkkinoiden 
toimivuuden kannalta?

Kaupunkien sisäisiä rakenteita ajatellen 
suomalaisten kaupunkien ja erityisesti 
Helsingin seudun yhdyskuntarakentei-
den katsotaan kansainvälisissä arvoissa 

Niissä myös julkisen sektorin toiminnalla 
on merkittävä rooli sikäli, että julkisen 
hallinnon hierarkkisessa rakenteessa 
korkean tason yksiköt sijoittuvat enim-
mäkseen pääkaupunkiin ja suurimpiin 
kaupunkeihin.

Vaikka maaseudulle sijoittuvien elin-
keinojen ja väestön osuus on pienenty-

nyt, Suomi on siinä mielessä hajautunut, 
että kaupunkialueetkin ovat verraten 
kaukana toisistaan ja monet toiminnal-
liset kaupunkialueet ovat varsin laajoja. 
Toisaalta keskittyminen on merkinnyt 
suurimpien kaupunkialueiden väestön 
ja työpaikkojen kasvua verraten pienelle 
alueelle. Suurin keskittymä on pääkau-

Kuvio 2. Kaupungistumisaste ja bruttokansantuote henkeä kohti (indeksi, 1926=100) Suo-
messa.

(Kuvio 5.8 päivitetty kirjasta Laakso ja Loikkanen 2004.)
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Kuvio 3. Toiminnalliset kaupunkialueet väestömäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä (v. 
2010 kaupunkialuemäärittelyn mukaan) vuosina 1985 ja 2010.

Lähde: Laakso & Moilanen (2011).
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Kuvio 4. Helsingin seudun väestö ja työpaikat Helsingin kantakaupungissa ja esikaupungeissa 
sekä seudun muilla vyöhykkeillä 1960–2010.

olevan hajautuneita. Tämän havaitsee 
helposti jo lentokoneen ikkunasta Suo-
men kaupunkialueiden yllä pilvettö-
mässä säässä lennettäessä. Yhdyskunta-
rakenteiden hajautuminen on havaittu 
politiikan puolellakin ja hallitusohjel-
miin on kirjattu tavoitteeksi yhdyskun-
tien eheyttäminen.

Voidaan hyvällä syyllä kysyä, miksi 
kaupungistuminen ja suurten kaupun-
kien työpaikka- ja väestönkasvu on jat-
kunut sen sijaan että aluekehitys olisi ta-
saista ja samaa kaikkialla? Toisaalta miksi 
kaupunkien sisäinen rakenne hajautuu 
niiden kasvaessa? Mikä merkitys näillä 
kehityskuluilla on yksityisen ja julkisen 
sektorin tuottavuuden, työ- ja asunto-
markkinoiden toimivuuden ja kotitalo-
uksien hyvinvoinnin näkökulmasta? 

MIKSI KAUPUNGISTUMISTA JA TOISAALTA 
KAUPUNKIALUEIDEN HAJAUTUMISTA ON 
TAPAHTUNUT?
Kaupungistumisen keskeinen syy on yri-
tysten ja kotitalouksien sijaintivalinnat 
eli markkinavoimat. Niiden taustalla ja 
rinnalla on kiinnitettävä huomiota inno-
vaatioihin, tuotanto- ja kulutusrakenteen 
muutoksiin, sekä historiaan, maantietee-
seen ja politikkaan.

Kansainvälisen politiikan osalta Suo-
men itsenäisyyden ajan yhteiskunnal-
liseen kehitykseen kaupungistuminen 
mukaan lukien vaikutti II maailmanso-
ta, Karjalan menetys ja muun muassa 
Viipurin katoaminen Suomen kaupun-
kiverkostosta sekä siirtolaisväestön 
asuttaminen osin maaseudulle, osin 
kaupunkeihin. Nämä tekijät selittävät 
osaltaan, miksi sodanjälkeinen Suomi 
oli muita Länsi-Euroopan maita pidem-
pään hyvin maa- ja metsätalousvaltainen 
maa. Toisaalta Suomen kaupungit eivät 
pystyneet tarjoamaan työtä ja asunto-
ja maaseudulla varttuneelle väestölle, 
joka muuttikin Ruotsiin sankoin joukoin 
1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Silloi-
sen siirtolaisuuden tuloksena Suomesta 
ja sen kaupungeista puuttuvat sekä ulko-
maille muuttaneet että heidän lapsensa, 
ja tämä on keskeinen syy myös sille, että 
Suomen väestö ikääntyy nyt muita maita 
nopeammin.

Integraation myötä kansallisvaltioiden 
välinen kilpailu on muuttunut aluetalo-
uksien väliseksi kilpailuksi, ja kun väestö 
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ja yritykset kasvavassa määrin sijoittuvat 
kaupunkialueille, kyse on kaupunkien vä-
lisestä kilpailusta. 

Kaupunkialueiden kasvu perustuu 
markkinakäyttäytymiseen, jossa yri-
tykset ja kotitaloudet kokevat saavansa 
erilaisia etuja sijoittumisestaan kau-
punkialueille. Alan kirjallisuudessa 
puhutaan yritystason tai toimipaikkata-
son skaalaetujen ohella lokalisaatio- ja 
urbanisaatioeduista. Lokalisaatioetuja 
nähdään syntyvän saman alan yritysten 
kasautuessa lähekkäin, jolloin ne hyöty-
vät toisistaan, oppivat toisiltaan, tekevät 
osin yhteistyötä ja toisaalta kilpailevat 
keskenään. Tällaisessa ympäristössä 
syntyy todennäköisemmin innovaatioita 
ja tieto siirtyy nopeammin kuin etäällä 
toisistaan olevien yritysten ja niiden ih-
misten kesken. Sama koskee ko. yritysten 
alihankkijoita, jotka sijoittuvat lähelle 
asiakkaitaan ja erikoistuvat. Urbanisaa-
tioeduilla tarkoitetaan kaupunkialueen 
koon ja monipuolisuuden tarjoamia 
etuja, jotka nekin heijastuvat innovatii-
visuuteen ja tuottavuuteen.

Kaupunkialueen 
kasvu tuo tullessaan 

skaala-, lokalisaatio- ja 
urbanisaatioetuja.

Kaupunkien kokoa (väestömäärä) ja ra-
kennetta koskevien tutkimusten perus-
teella on päädytty muun muassa seuraa-
viin suuruusluokkiin (Rosenthal ja 
Strange 2004):

– Kun kaupungin koko 2-kertaistuu, 
alueen tuottavuus kohoaa 3–8 prosenttia. 

–Väestötiheyden 2-kertaistuminen li-
sää tuottavuutta 5 prosenttia. 

–Toimialan koon 2-kertaistuminen alu-
eella lisää toimialan yritysten tuottavuut-
ta keskimäärin 4,5 prosenttia ko. alueella 

–Yritysten fyysinen, teknologinen 
ja historiallinen läheisyys lisää tuotta-
vuutta 

Kotitalouksien näkökulmasta kaupun-
kialueiden tarjoamat tuottavuushyödyt 
välittyvät palkkatasoon, ja yritystoimin-
nan laajuus ja monipuolisuus pienentävät 
työmarkkinariskejä verrattuna ”yhden 
tehtaan paikkakuntiin”. Yritystoimin-
nan ja palvelutarjonnan monipuolisuus 
on kuluttajille keskeinen kaupunkien 
vetovoimatekijä. Nämä tekijät selittä-
vät, miksi taloudellinen toiminta on 
kasvavassa määrin kasautunut kaupun-
kialueille ja suurkaupunkeihin. Toisaalta 
kaupungistumiseen liittyy haittoja kuten 
suuremmat melu- ja saasteongelmat kuin 
maalla tai pikkukaupungeissa, ja lisäksi 
väestön kasautuessa osa korkean tuot-
tavuuden tuomasta palkkaedusta valuu 
asuntojen hintoihin ja vuokriin. 

Kaupungistumisen hyötyjen on ainakin 
tähän asti täytynyt olla sen haittoja suu-
remmat, koska se on jatkunut eikä näytä 
pysähtyneen. Kaupunkialueiden kasvun 
jatkumista selittää osin sekin, että poli-
tiikkatoimin on onnistuttu lievittämään 
kaupungistumisen haittoja ja edistämään 
sen hyötyjä. Tältä osin keskeisiä julkisen 
sektorin toimintalohkoja ovat maankäyt-
tö, liikenne ja infrastruktuuri. 

Kaupungistumisen hyödyt 
ovat ainakin toistaiseksi 

olleet suuremmat kuin sen 
haitat.

Yhdyskuntien rakenne vaikuttaa myös 
asuntojen hinta- ja vuokratasoon. Ha-
jautunutta rakennetta synnytetään ra-
kentamalla aina reunoille, jättämällä 
liikaa rakentamattomia välialueita ja 
rajoittamalla kiinteistöjen käyttötarkoi-
tusten muutoksia sekä rakennuskorkeuk-
sia. Hajautuneessa rakenteessa parhaat 
sijainnit tulevat niukemmiksi kuin tiiviis-
sä, ja tämä nostaa hinta- ja vuokratasoa 
koko kaupunkialueella. Korkea hinta- ja 
vuokrataso estää työvoiman liikkuvuutta 
kaupunkialueelle ja alentaa reaalipalk-

kaa siellä asuvien kohdalla. Näin yhdys-
kuntarakenne vaikuttaa välillisesti myös 
työmarkkinoiden toimivuuteen ja viime 
kädessä koko kansantalouden kilpailu-
kykyyn. Yhdyskuntarakenteisiin voidaan 
vaikuttaa kansallisella ja paikallisella po-
litiikalla, jos niin halutaan. 

Suomessa hallitusohjelman, maakun-
ta- ym. kaavoituksen ja kuntareformin 
yhtenä tavoitteena on yhdyskuntaraken-
teiden eheyttäminen. Tosiasiassa maan-
käyttö on hajautunutta ja maakunta- ym. 
kaavoitus toimii monelta osin omien 
tavoitteidensa vastaisesti ”kasvua kaik-
kialle” periaatteella. Tämän tuloksena 
Suomi ja erityisesti Helsingin seutu on 
kansainvälisestikin vertaillen hajautunut 
yhdyskuntarakenteeltaan (EEA 2006; 
katso myös Loikkanen ja Lönnqvist 
2007). Viime aikoina on tapahtunut jos-
sain määrin edistystä, kun kaupunkikes-
kustojen kehittämiseen on panostettu 
entistä enemmän ja muun muassa hyvin 
sijaitsevia entisiä satama-alueita on otet-
tu uuteen käyttöön.

Maailmanpankki (World Bank 2009) 
suosittelee alue- ja kaupunkipolitiikkaan, 
johon lukeutuu maankäyttöä, liikennet-
tä ja infrastruktuuria koskeva politiikka, 
ns. kolmen D:n politiikkaa (Distance, 
Density, Division). Kaupunkialueiden 
etäisyyksiä tulisi pienentää ja alueiden 
välisiä raja-aitoja tulisi madaltaa. Näin 
tulisi tehdä myös kaupunkialueiden si-
sällä, missä lisäksi suositellaan korkei-
ta väestö- ja työpaikkatiheyksiä, joilla 
todettiin olevan tuottavuusvaikutuksia 
yksityisellä sektorilla. 

Yhdyskuntien rakenne vaikuttaa myös 
julkisen sektorin toimivuuteen ja kustan-
nustehokkuuteen. Sosiaali- ja terveyssek-
torin sekä kouluverkkojen toiminnan 
edellytykset ovat aivan erilaiset erillis-
ten, hajallaan olevien ja vaikeasti saavu-
tettavien yhdyskuntien tapauksessa kuin 
kompaktien yhdyskuntien tapauksessa 
etenkin, jos ne ovat liikenteellisesti toi-
siinsa linkitettyjä. Myös ympäristövaiku-
tusten kannalta tiiviit yhdyskunnat ovat 

TIIVIIMPI YHDYSKUNTARAKENNE SUOMESSA PARANTAISI TUOTTAVUUTTA, 
TYÖMARKKINOIDEN TOIMINTAA, KILPAILUKYKYÄ JA JULKISEN SEKTORIN 

KUSTANNUSTEHOKKUUTTA.
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SUOMEN KAUPUNKIALUEIDEN HAJAUTUMISTA EDISTÄNEEN POLITIIKAN 
MYÖTÄ ON MENETETTY KAUPUNGISTUMISEN ETUJA.

edullisempia kuin hajarakenteet, jotka 
lisäävät autoriippuvuutta ja ruuhkau-
tumista, kun joukkoliikenteelle ei synny 
riittäviä edellytyksiä.

Huomattakoon, että näillä suosituk-
silla on relevanssia kaikenkokoisille yh-
dyskunnille kylistä pikkukaupunkeihin ja 
suurkaupunkeihin asti. Samalla on syytä 
korostaa, että yhdyskuntien koko ja ra-
kenne ei automaattisesti synnytä tuotta-
vuusetuja, jotka riippuvat innovaatioista. 
Innovaatioita voi periaatteessa tapahtua 
melkein missä vain, mutta niiden toden-
näköisyys ja leviäminen on huomatta-
vasti suurempaa isoilla monipuolisilla 
kaupunkialueilla, joissa on sekä vakitui-
sia että satunnaisia kohtaamisia monen-
laisten ihmisten kesken.

MIKSI HAJAUTUMINEN ON JATKUNUT 
PITKÄÄN JA MITEN SUUNTAA TULISI 
KÄÄNTÄÄ?
Viimeaikaisista edistysaskelista huoli-
matta on syytä kysyä, miksi kaupunkialu-
eiden hajautuminen Suomessa ja myös 
Helsingin seudulla on jatkunut jo pit-
kään. Ainakin osin selitys on ajatteluta-
vassa ja siihen perustuvassa politiikassa.

Hajautumista tuetaan muun muassa 
seuraavan kaltaisella ajattelulla ja suo-
situksilla: 

1. Asuntoja kannattaa rakentaa sinne 
missä tontit ovat halvimpia.

2. Myös yritysten kannattaa sijoittua 
paikkoihin, joissa tontit ovat halpoja  

3. Työpaikat kannattaa hajasijoittaa 
kaupunkialueilla niin, että kaikki asuvat 
lähellä työpaikkaansa.

Näistä ensimmäisen mukaan asunnot 
tulisi rakentaa ”keskelle ei mitään”, missä 
kukaan ei nosta hintaa tai vuokraa kilpai-
levilla tarjouksillaan. Sama koskee toista 
suositusta, joka hajasijoittaisi kaiken yri-
tystoiminnan etäälle toisista yrityksistä 
ja työvoimasta. Kolmannen suosituksen 
mukaisesta työpaikan sijainnista lähellä 
asuntoa olisi epäilemättä etua työssäkäy-
välle, mutta todellisuudessa koulutetut 
työssäkäyvät hakeutuvat ensisijaisesti 

koulutustaan ja erikoistumistaan vas-
taavaan työpaikkaan eikä mihin tahansa 
työpaikkaan, joka on lähellä. 

Ongelma on siinä, että tällaisten sijain-
tivalintojen tuloksena kaikki aiemmin 
käsitellyt yrityksille ja kotitalouksille 
koituvat edut jäävät saavuttamatta. Jos 
työpaikat hajautettaisiin tasaisesti sen 
perusteella, missä ihmiset asuvat, yrityk-
set menettäisivät lokalisaatioetuja, jotka 
syntyvät niiden läheisyydestä. Pikemmin 
kannattaa synnyttää yritysten kasaumia, 
joihin on hyvät liikenneyhteydet useilta 
suunnilta. 

Kun maan aluerakenne ja kaupunkien 
yhdyskuntien rakenne on hajautunut, 
tämä asetelma johtaa tilanteen hyväk-
syntään tai peräti hajautumisen edistä-
miseen politiikkatoimin. Hajautumista 
ylläpitäviä tai edistäviä tukia ja muita 
keinoja ovat muun muassa:

– Työmatkaliikenteen verotuet 
– Julkisen liikenteen hinnoittelu, jos 

matkan pituus ei vaikuta sen hintaan
– Reuna- ja haja-asutusalueiden infra-

struktuurituet
– Koulu- ym. kuljetusten tuet
– Euron tontit yrityksille. 
Yhdyskuntarakenteen ja asumisen 

kannalta kyseenalaisia ovat myös asu-
mistoivekyselyt, joissa vastauksia tai 
valintoja ei ehdollisteta kotitalouksien 
tulorajoituksille eikä asuntojen hintara-
joituksille ja sijainnille. Vastauksesi saa-
daan useimmille epärealistisia toiveita 
keskusta-asumisesta omakotitalossa ve-
den äärellä. Jos ja kun tällaiset kyselyt 
ohjaavat maankäytön suunnittelua, niin 
tälläkin on hajauttava vaikutus. 

Julkisen sektorin rakenteet, päätök-
sentekotapa ja reformit vaikuttavat 
osaltaan siihen, millaiseksi yhdyskuntien 
rakenne muodostuu. Yleisesti voi sanoa, 
että tavoiteltua yhdyskuntarakenteiden 
eheyttämistä edistäisivät nykyistä toimi-
vammat ja vakaammat valtion keskus- ja 
aluehallinnon, maakuntahallinnon sekä 
kuntien vastuut ja valtasuhteet sekä pa-
remmat kannustimet ja rahoitusmekanis-

mit maankäytön, liikenteen ja asumisen 
ohjaamisessa. Ainakin osa olemassa ole-
vista instituutioista voi johtaa tavoittei-
den vastaiseen lopputulokseen.

Ongelmana eriytetty 
päätöksenteko: ”Kunnat 

ja maakuntaliitot ovat 
päävastuussa kaavoituksesta, 

kun taas valtio-vallalla on vahva 
rooli liikenteen suunnittelussa 

ja rahoituksessa.”

Osasyynä hajautumiseen on se, että 
maankäytön ja liikenteen suunnittelu ja 
päätöksenteko ovat eriytyneet. Kunnat ja 
maakuntaliitot ovat päävastuussa kaavoi-
tuksesta, kun taas valtiovallalla on vahva 
rooli liikenteen suunnittelussa ja rahoi-
tuksessa. Tämän seurauksena maankäyt-
tö ja liikenne kehittyvät omia teitään ja 
synnyttävät kalliita ratkaisuja. Tästä on 
esimerkkinä Helsingistä länteen suun-
tautuva rantarata, jonka asemaseudut 
ovat Leppävaaraa ja paria muuta paikkaa 
lukuun ottamatta harvaan asuttua kau-
pungin reuna-aluetta vielä yli 110 vuotta 
radan käyttöönoton jälkeen. Toinen esi-
merkki on Lahden oikorata, jonka piiriin 
Helsingin seudulla ei ole syntynyt raide-
liikenteeseen tukeutuvia kaupunkimaisia 
yhdyskuntia lainkaan, joten investoinnin 
potentiaali Helsingin seudun yhdyskun-
tarakenteen kehittämisessä on jäänyt 
hyödyntämättä. Ongelma on kuitenkin 
tiedostettu: valtion ja Helsingin seudun 
kuntien välisessä maankäytön, asumisen 
ja liikenteen (MAL) aiesopimuksessa 
kuntien kaavoitus ja asuntotuotanto on 
kytketty valtion rahoitukseen Helsingin 
seudun liikennehankkeille, tavoitteena 
eheyttää yhdyskuntarakennetta ja lisätä 
asuntojen tarjontaa.    

Sen lisäksi, että kaavoitus ja liiken-
teen suunnittelu ja toteutus eivät pelaa 
yhteen riittävästi, kaavoitukseen liittyy 
omia ongelmiaan. Se on jäykkää, usein 
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hidasta ja huonosti toimivaa ja perustuu 
oletukseen, että tulevaisuus on pitkälle 
ennakoitavissa ja kaavoituksen tapah-
duttua muutostarve on pieni. Kaavoi-
tuksessa korostuu liikaa uusien aluei-
den rakentaminen kaupunkialueiden 
kasvun ja sopeutumisen mekanismina. 
Edes nykyjärjestelmän tarjoamia maa-
politiikan keinoja ei käytetä riittävästi 
yhdyskuntarakenteiden tiivistämiseksi ja 
muokkaamiseksi. Tämä koskee erityisesti 
tyhjien välialueiden rakentamista, jo ra-
kennettujen yhdyskuntien uudistamista 
ja kiinteistöjen käyttötarkoituksen sekä 
rakennustehokkuuden muuttamista. Hel-
singin kantakaupungin satama-alueiden 
rakentaminen tiiviiksi asuin- ja työpaik-
ka-alueiksi samoin kuin suunnitelmat 
Pasilan ratapiha-alueiden kehittämiseksi 
edustavat tervetullutta, uudenlaista ur-
baania ajattelua.  

Maankäytön ja liikenteen suunnitte-
lusta puuttuu aito seudullinen näkökul-
ma; sitä ei ole maakuntakaavassa eikä 
kuntien yleiskaavoissa. Maakuntakaa-
voista päättävissä maakuntavaltuustoissa 
istuvat kuntien valtuustoista voimasuh-
teiden perusteella valitut edustajat, jotka 
valvovat oman kuntansa etua. Näin maa-
kuntakaavoista tulee helposti kuntien 
omat esitykset summaava kokonaisuus, 
jossa ei ole laajempaa näkemystä eikä 
priorisointeja, vaan se tarjoaa liiken-
neväyliä sekä työpaikkojen ja asumisen 
kasvua kaikkialle ja kokonaisuudessaan 
enemmän kuin suunnitteluhorisontin 
aikana voi toteutua. 

Suunnittelujärjestelmää ja maapolitii-
kan välineistöä ja päätöksentekomekanis-
meja on syytä uusia ja terävöittää, koska 
nykyään ne eivät toimi riittävän hyvin. 
Viimeaikaiset hallitukset ovat ajaneet mil-
loin kuntaliitoksia, milloin metropolihal-
lintoa asumisen, liikenteen ja maankäytön 
ongelmien ratkaisemiseksi etenkin pää-
kaupunkiseudulle. On kuitenkin syytä ko-
rostaa, kuten maakuntakaavan tarkastelu 
osoittaa, että hallinnolliset ratkaisut eivät 
välttämättä takaa haluttua lopputulosta. 

Tästä syystä taloudellisille kannustimille 
tulee antaa suurempi rooli maankäytön 
ohjauksessa, kaavoituksessa ja infrastruk-
tuuri-investointien rahoituksessa. 

Esimerkiksi Helsingin seudulla kiin-
teistöveroina sekä liikenteeseen ja maan-
käyttöön liittyvinä maksuina saatavat 
kuntien tulot kattavat vain puolet infra-
struktuurin ja joukkoliikenteen ylläpidon 
ja laajentamisen kustannuksista. Loput 
katetaan kuntien tuloveroista, mikä vää-
ristää työ- ja kiinteistömarkkinoiden toi-
mintaa. 

Paikallisen julkistalouden perusop-
pien mukaan eri tehtävien hoitamisen 
rahoitukseen sopivat erityyppiset ra-
hoituksen muodot. Käyttäjämaksuja 
voidaan soveltaa helposti hinnoiteltaviin 
tapauksiin kuten vesi ja sähkö, kun taas 
hyvän kaavoituksen, palvelutarjonnan 
sekä liikenteen ja muun infrastruktuu-
rin tarjoamat palvelut eivät ole yleensä 
suoraan hinnoiteltavissa. Koska ne hei-
jastuvat kiinteistöjen markkinahintoihin, 
kiinteistövero soveltuu infrastruktuuri-
palvelujen rahoituskeinoksi. Se toteuttaa 
myös hyötyjä maksaa-periaatetta, koska 
hyvissä sijainneissa. joista halutaan mak-
saa enemmän, sama prosentti tuottaa 
enemmän verotuloa. 

Kiinteistöveroa tulee nostaa 
julkisen infrastruktuurin ja 
liikenteen rahoittamiseksi.

Kun kiinteistöveron merkitys kasvaa, 
kunnilla on kannuste rakentaa enemmän 
hyviin sijainteihin, joissa hintataso on 
korkea, ja jättää huonoimmin sijaitsevat 
alueet kaavoittamatta. Helsingin kau-
pungin tapauksessa kaupunki on suurin 
maanomistaja ja ensisijaisesti vuokraa 
maata, jolloin se ei maksa itselleen kiin-
teistöveroa tonttimaasta. Rakennukseen 
kohdistuva kiinteistövero-osuus puoles-
taan ei heijasta sijaintia ja siihen liittyviä 
etuja, joten kunnan maalla kiinteistöve-

rotus ei toimi samoin kuin yksityisten 
kiinteistöjen tapauksessa. Eroa korostaa 
se, että kunnalla on taipumus subven-
toida maanvuokria erityisesti parhaissa 
sijainneissa, jolloin hyötyjä maksaa-peri-
aate ei toteudu vaan kääntyy päälaelleen 
ääritapauksessa. 

Edellä esitetyn perusteella julkisen 
infrastruktuurin ja liikenteen rahoitta-
miseksi yksityisessä omistuksessa ole-
van maan kiinteistöverotuksen käyttöä 
tulee edelleen lisätä tiedostaen, että se 
on hyötyvero. Kiinteistövero on eri ve-
romuodoista myös taloudellisen kasvun 
kannalta vähiten haitallinen veromuoto. 
Muutos voitaisiin toteuttaa asteittain, ja 
ensimmäisenä askeleena tulisi lopettaa 
ainakin parhaissa sijainneissa maanvuok-
rien subventointi ja lisätä kotitalouksien 
ominaisuuksiin perustuvia asumistukia, 
jolloin tuki olisi perustellumpaa ja muut-
tuisi kotitalouden tilanteen mukaan. 

Lisäksi tarvitaan uusia keinoja, esi-
merkiksi investoijilta perittävien ke-
hittämiskorvausten laajempi käyttöön 
otto. Ne voivat sisältää korvausta maan-
käytön kehittämisen edellyttämän inf-
rastruktuurin kustannuksista ja leikata 
yhteiskunnan toimenpiteiden tuloksena 
syntynyttä arvonnousua. Niiden avulla 
kunnat saavat sitä enemmän rahaa mitä 
enemmän ne kaavoittavat hyviä kohteita 
eivätkä vasta pitkän ajan kuluessa kun-
nallisena tuloverona. Kehittämiskorva-
uksiin liittyy toki ongelmia, mutta silti 
ne voisivat olla parempi vaihtoehto kuin 
nykyiset maankäyttösopimukset, joita 
räätälöidään yksityisten maanomistajien 
kanssa tapauskohtaisesti ja lähinnä vain 
suurissa kohteissa. Yhdyskuntaraken-
teen eheyttämiseksi kehittämiskorvauk-
set voidaan mitoittaa haja-asutusaluilla 
korkeiksi niin, että hajautumisen kustan-
nukset mm. suurempien infrastruktuu-
rikustannusten muodossa kohdentuvat 
aiheuttajille. 

Demokratiassa maapolitiikan uudel-
leen suuntaaminen vaatii kansalaisten ja 
heitä edustavien päättäjien hyväksyntää. 

”TALOUDELLISILLE KANNUSTIMILLE TULEE ANTAA SUUREMPI ROOLI 
MAANKÄYTÖN OHJAUKSESSA, KAAVOITUKSESSA JA INFRASTRUKTUURI-

INVESTOINTIEN RAHOITUKSESSA.”
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Kun yhdyskuntarakenteiden on annettu 
hajautua, täydentäminen ja tiivistäminen 
herättävät vastustusta. Yritykset edistää 
jo rakennettujen alueiden uudistumista 
ja välialueiden täydennysrakentamista 
niin sanotulla kehittämisaluemenette-
lyllä eivät ole johtaneet sen käyttöön ot-
toon. Tältäkin kohtaa nykyisestä raken-
nuslaista puuttuvat riittävät taloudelliset 
kannustimet. Lisärakentamisen hyödyn 
jakaminen ja sen haittojen korvaaminen 
ovat jääneet taka-alalle. Lainsäädännön 
pitäisi tukea eri kiinteistönomistajien ja 
muiden osapuolten keskinäistä neuvot-
telua, kaupankäyntiä ja sopimista, josta 
kaikki hyötyisivät. 

LOPUKSI
Tässä artikkelissa olemme korostaneet 
sitä, että kaupungistumisella ja kaupun-
kialueiden maankäyttörakenteilla on yh-
teys tuottavuuskehitykseen ja sitä kautta 
maan kilpailukykyyn. Kaupungistumis-
ta ei tulisi estää ainakaan keinotekoisin 
konstein, ja viimeaikaisten hallitusten 
tavoite yhdyskuntarakenteiden tiivistä-
misestä tulisi muuttua todellisuudeksi. 
Muuttamalla suuntaa voidaan myös vai-

kuttaa kaupunkialueilla asuntojen hinta- 
ja vuokratasoon sekä työmarkkinoiden 
toimivuuteen.

Tiiviimpi rakentaminen 
kysyttyihin kohteisiin 

houkuttelisi yrityksiä ja alentaisi 
asuntojen hinta- ja vuokratasoa.

Asumisen ja yritystoiminnan tilojen 
osalta tärkeää on huomata, että vastaus 
korkeisiin hintoihin ja vuokriin ei ole 
niiden sääntelyssä, vaan siinä, että ra-
kennetaan lisää sinne missä on kysyntää. 
Tämä merkitsee, että alueita eheytetään 
ja tiivistetään kaupunkimaisiksi ja salli-
taan harkitusti myös nykyistä suurempia 
tonttitehokkuuksia hyvin sijaitseville 
työpaikka- ja asuinalueille. 

Tiiviimpi rakentaminen antaa tilaa 
puistoille, kanaville ja muille vihreille 
arvoille urbaanissa ympäristössä. Täl-
laiseen ympäristöön voi saada sijoittu-
maan kansainvälisiäkin suuryrityksiä, 
kun työntekijät ja liiketoimintaa tukevat 
yritykset voivat sijoittua lähelle toisiaan 
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tai yhteen rakennuskokonaisuuteen. Sel-
laiseen ympäristöön, jossa yritys joutuu 
sijoittumaan suureen määrään neliker-
roksisia rakennuksia ja etäälle toisistaan, 
ei ole helposti ketään tulijoita. 

Pää- ja alakeskusten asukas- ja työ-
paikkatiheyksien kasvattamisen vasta-
painoksi etäisten kerrostalovaltaisten 
”metsälähiöiden” sijalla tulisi olla pien-
talovaltaisia alueita, mutta sitä tehok-
kaammin rakennettuja mitä lähempänä 
pää- ja alakeskuksia ollaan. Erityisesti 
joukkoliikenteen solmukohtiin tulisi 
rakentaa nykyistä tiiviimpiä urbaaneja 
keskuksia.  

Yhdyskuntarakenteiden eheyttämi-
nen, käyttötarkoitusten muuttaminen ja 
tiivistäminen eivät merkitse kaiken van-
han hävittämistä, vaan ne tähtäävät jous-
tavaan ja hallittuun muutokseen, jonka 
päättyminen ei ole näköpiirissä, ellemme 
jämähdä lopullisesti paikoillemme. •
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