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Johdanto

Menestyvän kaupunkiseudun varjo

Tampereen kaupunkiseutu on ollut jo pitkään varsin vakaalla kasvu-uralla. 
Väestön määrä on jatkuvasti lisääntynyt, elinkeinoelämä on onnistunut uu-
distumaan ja kukoistaa edelleen varsin monimuotoisena. Kaupunkiseutu on 
vakiinnuttanut asemaansa valtakunnan kakkoskeskuksena. Jatkuvasti kehit-
tyvän kasvukeskuksen asema on johtanut kuitenkin uusien haasteiden äärel-
le. Yhä kasvava väestömäärä ja toimintojen runsaus alkaa asettaa huomattavia 
paineita yhdyskuntarakenteelle ja sen toimivuudelle.

Tampereen kaupunkiseudulla on havahduttu yhdyskuntarakenteen kehit-
tämisen tärkeyteen. Vuonna 2007 alkaneessa Tampereen kaupunkiseudun 
rakennesuunnitelmatyössä pyritään eheyttämään seudun yhdyskuntaraken-
netta kokonaisvaltaisella tavalla. On ymmärretty, että yhdyskuntarakenteen 
toimivuus ja viihtyisyys on hyvin suorassa yhteydessä seudun kilpailukykyyn 
ja siihen, miten seutu pystyy tulevaisuudessakin houkuttelemaan asukkaita, 
osaajia ja yrityksiä, joiden avulla seudun kehitystä voidaan ylläpitää mielek-
käällä tavalla. Strateginen maankäyttö on erittäin keskeinen komponentti 
kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittämisessä. 

Yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja rakennesuunnitelmatyö voidaan 
mieltää kilpailukyvyn säilyttämiseksi laajemmassa aluerakenteen muutoksessa. 
Aluerakenne on alettu hahmottaa yhä enemmän keskuksiksi ja niiden välisiksi 
kehityskäytäviksi. Tätä kehitystä korostavat kansainvälisen ja valtioiden rajoja 
ylittävän kilpailun alueille asettamat vaatimukset. Tampereen kaupunkiseudun 
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kilpailukykyä tulee tarkastella ensinnäkin suhteessa globaaleihin markkinoihin, 
mutta se tulee suhteuttaa myös osaksi kansallista merkittävien keskusten verkkoa. 
Tässä laajemman yhdyskuntarakenteen verkossa Tampereen kaupunkiseudun 
kilpailukyvyn ja toiminnallisuuden tärkeä vertailukohta, mittari ja resurssien 
lähde on Etelä-Suomeen syntyvä verkostomainen ”kaupunkirihmasto”, jonka 
ydin on luonnollisesti pääkaupunkivetoinen metropolialue. Tampereen seudun 
yhdyskuntarakennetta on kehitettävä tavalla, joka tekee seudusta luontaisen, 
mutta omaleimaisen, noodin tässä menestyvien seutujen verkostossa.

Seudun yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle on asetettu myös kansallisia, 
virallisia vaatimuksia, joihin on vastattava. Osana PARAS-hanketta kaupun-
kiseutuja on velvoitettu laatimaan suunnitelmia yhdyskuntarakenteidensa 
kehittämiseksi. Tässä työssä Tampereen kaupunkiseutu on rakennesuunni-
telmatyöllään ollut, ja on edelleen, edelläkävijöiden joukossa. Tästä kielii 
osaltaan myös se, että Tampereen kaupunkiseutu sai vetovastuun kansallisen 
KOKO-ohjelman Maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen (MAL) keskit-
tyvän kaupunkiseutujen muodostamassa verkostossa. 

Rakennesuunnitelmatyöhön kohdistuvat odotukset ovat kaksijakoisia. 
Toisaalta rakennesuunnitelmatyöllä tulisi koota yhteen seudun kuntia 
ja toimijoita, ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden ja kriteereiden avulla 
eheyttää seudun sisäistä yhdyskuntarakennetta. Toisaalta tällä kaikella 
kuitenkin edistetään seudun kilpailukykyä suhteessa seudun ulkopuoliseen 
toimintaympäristöön, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Lisäksi tä-
män tehtävän mukana seuraa jatkuvasti käymistilassa oleva paradoksaalinen 
haaste: menestys ja kaupunkiseudun kasvu tuo mukanaan jatkuvana virtana 
asukkaita, toimijoita ja toimintaa, jotka asettavat paineita yhdyskuntaraken-
teen kehittämiselle. Menestyksellä on aina mukanaan oikukas varjopuolensa, 
joka on pidettävä hallinnassa.

tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

Rakennesuunnitelma 2030 on Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän 
hanke, jonka tavoitteena on lisätä maankäytön ohjausta ja kasvun tasapainoa 
Tampereen kaupungin ja sen kehyskuntien välillä. Rakennesuunnitelma on 
osa laajempaa seudullisen yhdyskuntasuunnittelun ohjelmakokonaisuutta, 
johon kuuluvat myös asuntopoliittinen ohjelma, ilmastostrategia ja liiken-
nejärjestelmäsuunnitelma. Ohjelmien ja niiden toteuttamisen avulla pyritään 
muodostamaan kokonaisvaltainen näkemys seudun yhdyskuntarakenteen ja 
liikennejärjestelmän kehittämiseksi niin, että eri osaset tukevat toisiaan mah-
dollisimman toimivasti. (Tampereen kaupunkiseutu 2010.)

Rakennesuunnitelma on laadittu syksyn 2007 ja joulukuun 2009 välisenä 
aikana. Prosessin vaiheita ovat olleet kuntien kehityskuvien laadinta, raken-
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nesuunnitelman tavoitteiden asettaminen, rakennevaihtoehtojen suunnittelu 
ja vaikutusten arviointi, rakennesuunnitelman päälinjausten määrittäminen, 
rakennesuunnitelman ja sen toteuttamisohjelman laadinta.

Rakennesuunnitelmatyötä ovat ohjanneet seuraavat tavoitteet: 1. väestön 
kasvuun varautuminen, 2. yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, 3. keskustojen 
kehittäminen, 4. asuntotuotannon monipuolisuuden lisääminen, 5. elinkeino-
elämän kasvun tukeminen, 6. liikkumisen tapojen uudistaminen ja 7. palvelujen 
saatavuuden parantaminen yli kuntarajojen. Yleistavoitteena on ollut ilmas-
tonmuutoksen hillitseminen, mutta samalla rakennesuunnitelma on myös 
ratkaisu kaupunkiseudun vahvan kasvun ylläpitämiseksi ja ohjaamiseksi 
kilpailukykyä ja kestävyyttä edistävällä tavalla.

Rakennesuunnitelmaratkaisu on yhdistelmä kolmesta esillä olleesta vaihto-
ehtoisesta rakennesuunnitelmasta: 1. tiivistyvä kaupunkiseutu, 2. joukkoliikenne-
käytäviin tukeutuva kaupunkiseutu (vaihtoehdot a ja b) sekä 3. monikeskuksinen 
kaupunkiseutu. Rakennesuunnitelmaan liittyy myös toteuttamisen ajoitusta ja 
vastuita koskeva toteuttamisohjelma sekä rakennesuunnitelman toteuttamista 
tukevat kuntien yhdessä valmistelemat maapoliittiset periaatteet. Varsinainen 
toteuttamisprosessi on kuitenkin vasta alkamassa.

Rakennesuunnitelmaprosessi on toteutettu seudullisia toimijoita osal-
listavalla tavalla. Hankkeen valmistelussa, tavoitteiden asettamisessa ja sen 
vaikutusten arvioinnissa on ollut mukana laaja joukko seudun kuntien 
asian tuntijoita. Suunnittelutyötä ovat ohjanneet Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymän kunnallisjohtajien kokous ja seutuhallitus, joka on edustanut 
suunnitteluprosessin poliittista tasoa. Lisäksi on toteutettu kaksi valtuustokier-
rosta sekä kunnallishallitusten lausuntomenettely rakennevaihtoehdoista. 

Hankkeeseen on kytketty myös Tampereen yliopiston Alueellisen 
kehittämisen tutkimusyksikön (Senten) toteuttama laaja sidosryhmäosal-
listuminen, jossa erilaiset, pääasiassa kaupunkiseudun omat, sidosryhmät 
ovat kommentoineet suunnitteluratkaisuja ja tunnistaneet toimenpiteitä, 
joilla rakennesuunnitelman toteutumista ja toteuttamista voidaan tukea. 
Kaiken kaikkiaan läpikäytyä rakennesuunnitelmaprosessia voi kuvata erittäin 
kattavaksi ja monipuoliseksi, mikä osaltaan kuvaa myös strategisen maan-
käytön suunnittelun haastavuutta: Intressejä, näkökulmia ja mielipiteitä 
on lähtökohtaisesti yhtä monta kuin kaupunkiseudulla on toimijoitakin. 
Rakennesuunnitelmaprosessissa on kyse näiden moninaisten näköalojen 
yhteensovittamisesta, mikä on luonteeltaan jatkuva prosessi.

hankkeen toimenpiteet ja raportin tarkoitus

Tämä raportti on osa ”Rikastavia näkemyksiä ja sitoutumisen paikkoja” -han-
ketta. Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikön (Sente) toteuttaman hank-
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keen tavoitteena oli tuottaa näkemyksiä Tampereen kaupunkiseudun raken-
nesuunnitelmatyön tueksi sekä tarjota sitoutumisen paikkoja rakennesuun-
nitelmaa käytännössä toteuttaville sidosryhmille. Rakennesuunnitelmatyö 
ja muut yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuuteen kuuluvat osiot ovat 
olleet käynnissä syksystä 2007 vuoden 2009 loppuun saakka. ”Rikastavia nä-
kemyksiä ja sitoutumisen paikkoja” -sidosryhmähanke ajoittui vuoteen 2009, 
jolloin rakennesuunnitelmatyö oli jo verrattain kypsässä vaiheessa. Tuolloin 
oli yhtäältä mahdollista ottaa kantaa jo aiemmin prosessissa hahmotettui-
hin tavoitteistoihin ja vaihtoehtoihin, mutta toisaalta tarjota niihin liittyen 
huomioonotettavia näkemyksiä. Sidosryhmien sitoutumisen näkökulmasta 
taas oli keskeistä se, että rakennesuunnitelmaprosessi avattiin sidosryhmille 
jo suunnitteluvaiheessa. 

Hankkeen toiminta muodostui Senten toteuttamista sidosryhmätyöpa-
joista, joissa tiedotettiin yhdyskuntarakenteen kehittämisen suunnista raken-
nesuunnitelmatyön sidosryhmille ja joissa sidosryhmien näkemykset voitiin 
välittää rakennesuunnitelman valmistelijoille. Työpajat toteutettiin ohjattujen 
ryhmäkeskusteluiden muodossa, ja keskustelut nauhoitettiin. Samalla voitiin 
kerätä tutkimuksellista aineistoa yhdyskuntarakenteen kehittämisen strategi-
sesta hallinnasta seututasolla. Työpajat jakaantuivat sekä keväällä että syksyllä 
2009 neljään eri ryhmään. Näkemyksiään esitti yli 70 elinkeinoelämän ja 
palvelualan, rakennuttajien, liikennöitsijöiden sekä poliittisten sidosryhmien 
edustajaa (ks. liite 1). Työpajat jakaantuivat seuraavien teemojen alle:

elinkeinoelämä, osaaminen ja palvelut•	
rakennettu ympäristö ja asuminen•	
infra ja liikenne•	
poliittiset sidosryhmät•	

Työpajoissa esitetyistä näkemyksistä ja käydystä keskustelusta kirjoitettiin 
erilliset muistiot jokaisen työpajan osalta. Lisäksi kevään ja syksyn työpajoista 
tehtiin yhteenvetomuistiot. Tämä raportti ammentaa empiirisen aineksensa 
kokonaisuudessaan työpajoista ja tukeutuu suurelta osin em. yhteenveto-
muistioihin. Muistioiden painotus oli käytännön tietämyksen hyödyntämi-
sessä ja kerätyn tiedon soveltamisessa suoraan käynnissä olleeseen rakenne-
suunnitelmaprosessiin. Muistiot ovat myös väistämättä painottuneet mai-
nittujen ryhmien substanssikysymyksiin. Koettiin kuitenkin, että työpajojen 
aikana käydyt keskustelut voivat olla hyödyllinen empiirinen lisä yhdyskun-
tarakenteen strategisesta eheyttämisestä ja hallinnasta käytyyn keskusteluun 
tutkimuksen tasolla.

Tämä raportti tarjoaakin Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitel-
matyön muodostaman tapauksen avulla yhden näkökulman siihen, miten 
strategista maankäyttöä toteutetaan seututasolla. Raportissa on pyritty etään-
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tymään varsinaisista substanssikysymyksistä ja huomioimaan toimijoiden 
näkemyksiä varsinaisesta strategisesta yhdyskuntarakenteen eheyttämispro-
sessista sekä toimijoiden asemasta siinä.

Raportissa pyritään löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
Millaisissa puitteissa joustava seututason strateginen maankäyttö on mah-•	
dollista?
Millaisia seikkoja Tampereen kaupunkiseudun toimijat pitävät olennaisina •	
seudullisen yhdyskuntarakenteen kehittämisprosessissa?
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tampereen seudun kilpailukyky ja  
aluerakenteen muutos

aluerakenteen muutossuuntia

Jokainen yhteiskunnallinen vaihe tuottaa omanlaisensa aluerakenteen. Kyse 
on taloudellisten, poliittisten, kulttuuristen ja ihmisten arvoihin liittyvien 
virtausten tuottamista asetelmista, jotka näkyvät monin eri tavoin kansain-
välisellä, kansallisella, alueellisella sekä paikallisella tasolla. Aluerakenteen 
muutoksesta voidaan esittää erilaisia skenaarioita, mutta tässä yhteydessä 
nostetaan esiin vain yksi mahdollinen tulkinta. Moisio ja Vasanen (2008) 
ovat kriittisen poliittisen maantieteen näkökulmasta hahmottaneet Suomen 
valtiomuutoksen alueellista ulottuvuutta tulkiten historiallista kehitystä ja 
katsoen tulevaan. Heidän näkemyksensä keskeisistä menneistä vaiheista sekä 
mahdollisesta tulevaisuudesta voidaan tiivistää seuraavasti:

Areaalisen valtion kausi: Ajanjakso itsenäistymisestä aina 1950-luvulle 
saakka luonnehti suppea Etelä- ja Lounais-Suomeen keskittynyt poliittis-
kulttuurinen ydinalue ja koko muuhun maahan levittäytynyt suhteellisen 
vähäisten kehityserojen luonnehtima laaja valtioperiferia. Periferia oli tärkeä 
ja merkityksellinen valtiolle lähinnä maan ja siihen sidottujen luonnonresurs-
sien ansiosta. (Moisio & Vasanen 2008, 23–25.)

Hajautettu hyvinvointivaltio: Sodan jälkeisen nopean jälleenrakennuksen 
ja taloudellisen kasvun myötä siirryttiin hajautetun hyvinvointivaltion aikaan. 
Tätä ajanjaksoa luonnehti nopea elinkeinorakenteen muutos alkutuotanto-
valtaisesta valtiosta melko tasapainoisesti teollistuneeksi valtioksi. Sen ole-
massaolon ja menestyksen kovaksi ytimeksi tunnistettiin koko valtakunnan 
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alueen sosiaalinen eheys ja taloudellinen koheesio. Alueellisesti malliin kuului 
erilaisten toimintojen ”hajakeskittäminen”, jolla pyrittiin erityisesti pienten 
ja keskisuurten keskusten tukemiseen. (Moisio & Vasanen 2008, 25–26.)

Hajautettu kilpailuvaltio: 1990-luvun alun dramaattiset tapahtumat, ku-
ten Neuvostoliiton romahtaminen ja siihen osin kytkeytynyt lama, viitoittivat 
Suomen tietä jälleen uuteen tilanteeseen, jonka poliittistaloudellisina ajureina 
olivat markkinoiden liberalisoiminen, keskusjohtoisen sääntelykulttuurin 
keventäminen ja integroituminen. Kehittämisen sisältöjen näkökulmasta 
tätä ajanjaksoa on luonnehtinut vahva panostaminen tietoon, teknologiaan 
ja osaamiseen. Myös Suomen aluerakennetta ryhdyttiin muuttamaan ta-
loudellisesti kilpailukykyisemmäksi ja kansainvälisesti houkuttelevammaksi, 
minkä vuoksi huomio kiinnittyi nimenomaan kaupunkeihin ja kaupunkiver-
kostoihin (vrt. Antikainen & Vartiainen 2006). Kaupunkiverkostoajatus on 
puolestaan luontevasti johtanut ajatukseen keskusten välisistä kehityskäytä-
vistä, jotka sopivat hyvin EU:n vaalimaan aluekehitysideologiaan. (Moisio & 
Vasanen 2008, 26–28.)

Metropolivaltio: Tulevakin aluerakenne muotoutuu erilaisten taloudel-
listen, poliittisten ja ihmisten arvostuksiin liittyvien prosessien tuloksena. 
Yhtenä vaihtoehtona voi olla se, että jatkossakin edetään hajautuneen kilpai-
luvaltion mallilla, joskin kansainvälisen kilpailun koveneminen ja erilaisten 
taloudellisten prosessien keskittävät voimat tekevät aluerakenteesta nykyistä 
keskittyneemmän. Vaihtoehtoisena tulevaisuudenkuvana tälle Moisio ja 
Vasanen (2008) esittävät metropolivaltion mallin, jossa valtioalueen mer-
kitys tuotannontekijänä, sosiaalisten suhteiden jäsentäjänä sekä kansallisen 
politiikan toteutuskeinona vähenisi entisestään. Tuolloin valtion selviytymi-
nen kiinnitetään absoluuttisen kansainvälisen huipun tavoitteeseen, mikä 
oikeuttaa erilaisten resurssien kovan keskittämisen kilpailukykyiselle, luovalle 
pääkaupunkivetoiselle ”metropolialueelle”. On mahdollista, että syntyisi 
uudenlainen ydin–periferia-asetelma, jossa huonosti verkottuneet keskisuu-
ret keskuksetkin voisivat muodostua eräänlaiseksi Suomen ”tehottomaksi 
takamaaksi” (ks. Moisio 2007). Tästä ei ajatuksellisesti enää ole pitkä matka 
siihen areaalisen valtioon, josta itsenäistymisen jälkeen lähdettiin liikkeelle.

Suomessa on nähtävissä kehityskulkuja, jotka voivat hyvinkin johtaa 
edellä kuvaillun kaltaisen metropolivaltion syntyyn. Jo nyt on synnytetty 
oma metropolipolitiikan kokonaisuus, jonka konkreettisesta sisällöstä ei vielä 
voida olla täysin varmoja. Maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisut ovat 
joka tapauksessa keskeisesti metropolipolitiikan agendalla, koska ne ovat 
toiminnallisen aluekokonaisuuden ydinasioita. Vastaavasti korkeakoulupo-
litiikan osalta Aalto-yliopiston synnyttäminen voidaan nähdä eräänlaisena 
kansallisena projektina, joka kiinnittyy osaksi metropolivaltion rakentamista. 
Toisaalta on nähtävissä tekijöitä, jotka puhuvat entistä kilpailukykyisemmän, 
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aiempaa keskitetymmän, mutta silti edelleen hajautetun kilpailuvaltion 
puolesta. Esimerkiksi ELY-keskusverkoston rakentaminen sekä opetusminis-
teriön aktiivisuus korkeakoulusektorin ”rakenteellisen kehittämisen” osalta 
edustavat ajatuksellisesti tällaisia toimia.

Voidaan arvioida, että Tampereen kaupunkiseudun asema Suomen 
tulevassa aluerakenteessa on verrattain hyvä riippumatta siitä, jatkuuko 
kehitys keskittyvän, hajautetun kilpailuvaltion tai metropolivaltion suun-
taan. Asema ei myöskään ole huono siinä tilanteessa, että aluerakenteen 
kehittymisessä vahvistuisivat nykyistä hajauttavammat voimat, mikä tosin 
on sangen epätodennäköistä. Monessa mielessä Tampereen kaupunkiseutua 
on jo tähän mennessä kehitetty osaksi Etelä-Suomen ” kaupunkirihmastoa”, 
joka vähitellen muodostaa yhä yhtenäisemmän taloudellistoiminnallisen 
alueen. Vaikka menneen kehityksen tarjoama lähtökohta on verrattain hyvä, 
on kaupunkiseudun kehittämisessä pyrittävä tunnistamaan tulevaisuuden 
aluerakenteen muutossuunnat, sillä ne vaikuttavat tehtäviin valintoihin. On 
myös hyvä huomata, että Tampereen kaupunkiseudun erilaiset asemoitumis-
vaihtoehdot suhteessa Suomen aluerakenteeseen merkitsevät myös seudun 
sisällä erilaisia kehittämisen painotuksia, vaikka perusratkaisut motivoituvat 
kaupunkiseudun omista, sisäisistä lähtökohdista käsin. 

kohti ihmislähtöistä kilpailukyvyn kehittämistä?

Kilpailukyvyn kehittäminen on ollut suomalaisen aluekehittämisen ydintä 
1990-luvun loppupuolelta lähtien. Vähitellen kilpailukykyajattelun myötä 
on myös opittu tunnistamaan alueen omia vahvuuksia ja tekemään strate-
gisia valintoja. Tämä onkin tärkeää, sillä yksikään seutukunta ei voi olla ve-
tovoimainen kaikkien mahdollisten tuotannontekijöiden ja asiakasvirtojen 
suhteen. Tältä pohjalta seutujen tulisi kyetä luomaan sellaisia rakenteita ja 
prosesseja, jotka tukeutuvat alueen endogeenisiin vahvuustekijöihin ja sa-
malla vetävät puoleensa haluttuja virtoja. Keskeiseen asemaan nousee myös 
uusien, uskottavien kehittämiskonseptien luominen; niiden avulla nivotaan 
yhteen ko. teeman kannalta keskeiset ilmiöt ja organisaatiot.

Suomen seutukuntien kehitystä ei verkostoyhteiskunnassa voi täysin 
ymmärtää ymmärtämättä, minkä globaalien ja kansallisten virtojen ja verkos-
tojen solmukohtia ne ovat (tai eivät ole). Seutukuntien välillä ei ole pysyvää 
hierarkiaa, vaan jatkuvasti muuttuva suhteellisten painoarvojen evoluutio. 
Joissakin tapauksissa jonkin seutukunnan suhteellinen asema voi hiipua, jos 
sille ei enää löydy verkostoa hyödyttävää roolia. Tämä saattaa johtaa nopeaan 
rakennemuutokseen. Tämä näkökulma tulee huomioida myös asemoitaessa 
Tampereen kaupunkiseutua osaksi Etelä-Suomeen muotoutuvaa ”kaupun-
kirihmastoa” paitsi maankäytöllisesti ja aluerakenteellisesti, mutta myös 
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esimerkiksi elinkeino- ja osaamisalojen suhteen. Edelleen tästä näkökulmasta 
keskeiseen asemaan nousevat uuden tiedon luominen ja hyödyntäminen, 
seutukunnan kehitystä tukevien verkostojen kutominen ja kyky jatkuvaan 
uudistumiseen. Kaupunkiseutujen suhteellisten painoarvojen evoluutiossa 
uudistumiskyky on avain vakaaseen menestykseen. Globaalin talouden logii-
kan perustuessa virtoihin alueiden sisäinen vuorovaikutus ja kommunikaatio 
korostuvat sellaisen miljöön luomisessa, jonka olisi mahdollista kääntää 
virrat kulkemaan oman alueen kautta. Sosiaaliset suhteet, alueen sisäinen 
kommunikatiivinen ja strateginen kapasiteetti sekä sosiopoliittinen yhteistyö 
ovat entistä tärkeämpiä. (Sotarauta & Kostiainen 2008.) Tämä pätee myös 
kilpailuun osaavista ihmisistä, joiden rooli aluekehittämisen voimavarana 
kasvaa edelleen tuotannon muuttuessa yhä tietointensiivisemmäksi ja im-
materiaalisemmaksi.

Kilpailukykynäkökulmasta Tampereen kaupunkiseudun lähtötilanne on 
varsin hyvä: Tampereen kaupunkiseutu on ihmisten näkökulmasta vetovoi-
mainen alue, mille luo osaltaan pohjaa se, että myös elinkeinorakenteen 
hallitussa uudistamisessa on onnistuttu. Seudulla on onnistuttu esimerkiksi 
rakentamaan sopivalla tavalla monipuolinen ”klusteriportfolio”, jossa on 
perinteisiä ”lypsylehmiä” ja ”nousevia tähtiä”. Näihin päiviin asti vanhaan 
perinteeseen nojaavat kärjet (esim. raskaat liikkuvat työkoneet ja energiaklus-
teri) sekä uudempiin osaamis- ja kompetenssikerrostumiin perustuvat alat 
(esim. ICT- ja KIBS-klusteri) ovat onnistuneet selviytymään vähintään 
kohtuullisesti kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa.

Perinteisten vahvuuksien rinnalle on syntynyt myös uutta kehitystä ja 
liiketoimintaa (esim. regeneratiivinen lääketiede ja sähköautojen konvertoin-
ti), johon sisältyy suuria mahdollisuuksia. Mahdollisuuksien realisointi on 
erittäin haastavaa ja edellyttää kiinnittymistä em. kansainvälisiin innovaatio- ja 
tuotantoverkostoihin, jotka kunkin alan tapauksessa ovat ominaisuuksiltaan ja 
dynamiikaltaan erityisiä. Kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää kokonaisval-
taista otetta, erilaisten kilpailukykyyn vaikuttavien elementtien välisten riippu-
vuuksien tunnistamista ja huomioon ottamista kehittämistyössä. Tampereen 
kaupunkiseudulla kilpailukykyajattelua on vähitellen laajennettu puhtaasti 
elinkeinopolitiikan lohkolta kattavammaksi näkökulmaksi kaikkiin politiikka-
lohkoihin. Tämä on tärkeää, sillä Tampereen kaupunkiseudun ei pidä erehtyä 
pitämään vetovoimaisuuttaan ihmisten silmissä itsestään selvyytenä.

Esimerkiksi kaupunkiseudun maankäytön rakennesuunnitelmaa on 
rakennettu nimenomaan seudun kilpailukykystrategiana, jonka ajatukselli-
nen ydin on nykyisten ja tulevien asukkaiden sujuvan arjen turvaamisessa. 
Sujuva arki on kilpailukykytekijä kaupunkiseutujen välisessä mittelössä. 
Samanlaista ihmislähtöistä kilpailukykyä korostavaa otetta voisi vahvistaa 
myös esimerkiksi kunnallisten palveluiden kehittämisessä: kaupunkiseudun 
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kunnilla olisi mahdollisuuksia erikoistumalla ja työnjakoa syventämällä luoda 
palvelutarjonnaltaan entistäkin vahvempi ja monipuolisempi kokonaisuus. 
Kilpailukyvyn kehittämisen lähtökohta on joka tapauksessa se, että oikotietä 
ei ole; halpoja, nopeita kikkoja ei juuri löydy, vaan kehittäminen edellyttää 
pitkäjänteistä, johdonmukaista ja sitkeää työtä valitun strategian tai valittujen 
strategioiden puitteissa.
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Laimentuva kaupunki

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaprosessin käynnistymisen 
yhtenä keskeisenä syynä lienee pelko siitä, että yhdyskuntarakenteen hajau-
tuva kehityskulku jatkuu ja kiihtyy entisestään, ellei selkeisiin strategisiin 
toimiin ryhdytä. Tässä hajautumisen uhkakuvassa yhdyskuntarakenne eri 
toimintoineen leviää ja laajenee jokseenkin epämääräisesti aiheuttaen lu-
kuisia haittoja kuten yhä voimakkaampaa riippuvuutta yksityisautoilusta ja 
siitä johtuvia ympäristöhaittoja. Rakennesuunnitelmaprosessi motivoituu 
luonnollisesti myös kilpailukyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen näkökulmas-
ta: Sujuvaan arkeen perustuva kilpailukyky on helppo menettää, jos vahva 
kasvu tuottaa heikkolaatuista yhdyskuntarakennetta sekä asuin- ja elinym-
päristön laatua. Jos tällainen kilpailukyky menetetään, on sen palauttaminen 
erittäin vaikeaa. Rakennesuunnitelmatyön keskeisiksi tavoitteiksi mainitaan 
mm. väestönkasvuun varautuminen, yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja 
liikkumisen tapojen uudistaminen (Tampereen kaupunkiseutu 2010). Toi-
sin sanoen näillä rakennesuunnitelmatyön tavoitteilla pyritään välttämään 
yhdyskuntarakenteen hajautumista, jolloin puhutaan yhdyskuntarakenteen 
eheyttämisestä (ks. esim. Mäntysalo 2009, 3–4).

Yhdyskuntarakenteen liiallisen hajautumisen uhkakuvaa Ewing (1997) 
ja Gilham (2002) kuvailevat ja määrittävät Maijalan (2009, 28–29) mu-
kaan ns. urban sprawl -käsitteellä. Urban sprawl -ilmiölle on ominaista 
mm. hyppäyksittäin ja erillisinä palasina etenevä yhdyskuntarakentaminen, 
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suurten kokoojakatujen kauppa- ja toimistonauhat, alhainen tiiviys, laajat 
ja yksitoimiset alueet, heikko saavutettavuus sekä toiminnallisen julkisen 
tilan puute. Kyseinen ilmiö on tyypillinen erityisesti Yhdysvalloissa, mutta 
se on tunnistettavissa myös Euroopassa. (Maijala 2009, 29; Chudoba 2007, 
109.) Useita piirteitä siitä on nähtävissä myös Suomessa ja Tampereen kau-
punkiseudulla. Urban sprawlin suomalaista, lievempää, versiota on kutsuttu 
fennosprawliksi (Ylä-Anttila 2007, 113). Voidaan puhua myös ”hajaantuvista 
autokaupungeista” (Kosonen 2009, 17).

Urban sprawl -ilmiötä voidaan tarkastella kaupunkimuutoksen prosessina, 
eikä yhdyskuntarakenteen ominaisuutena sinänsä. Tällöin ilmiön taustalla 
on periaatteessa yksinkertainen yhdyskuntarakenteen laimenemisen meka-
nismi. Perinteisesti kaupunkimalleissa on kuvattu maankäytön tehokkuutta 
tiiviyskäyrällä, joka laskee siirryttäessä keskustasta reuna-alueille. Kasvun 
vallitessa maankäytön tehokkuus lisääntyy suhteellisesti enemmän keskusten 
reuna-alueilla, jolloin kaupungin tai seudun rakenne ikään kuin ”laimenee”, 
eli mainittu tiiviyskäyrä loivenee. Taantuvan keskuksen tapauksessa taas 
keskuksen maankäytön tehokkuus vähenee, mutta lopputulos on sama: 
tiiviyskäyrän loiveneminen ja ”laimentunut” kaupunki. (Maijala 2009, 34.) 
Laimentuneessa kaupungissa toimintojen väliset matkat pitenevät, jolloin 
esimerkiksi työ- ja asiointimatkoista tulee yhä vaivalloisempia. Tampereen 
kaupunkiseutu edustaa ainakin tällä hetkellä varsin selkeää tapausta ”laimen-
tuneesta” kasvukeskuksesta, jossa useat toiminnot sijoittuvat yhä useammin 
seudun reuna-alueille. Tähän kehityskulkuun on toki reagoitu esimerkiksi 
käynnistämällä keskustan kehittämisprojekteja, mutta liiallisen ”laimentumi-
sen” pysäyttäminen edellyttää myös seututasoisia strategisia toimia. 

Urban sprawl -ilmiöllä on toiminnallisuuteen liittyvien haittojen lisäksi 
varsin suoria negatiivisia taloudellisia vaikutuksia. Kosken (2008) selvityksessä 
on tarkasteltu yhdyskuntarakenteen, yhdyskuntatalouden ja kuntatalouden 
välisiä yhteyksiä. Selvityksen yksiselitteinen päätulema on se, että hajautuva 
yhdyskuntarakenne on kallista sekä yhdyskunta- että kuntataloudellisesti. 
Kustannusvaikutusmekanismit ovat varsin monimuotoisia, mutta niiden lo-
pullinen vaikutus on taloudellisesti negatiivinen. Nopeasti kasvavilla seuduilla 
sijaitsevien kuntien taloudelliset ongelmat eivät ole yksistään nopean kasvun 
syytä, vaan ne johtuvat myös siitä, että kasvua ei ole onnistuttu suuntamaan 
osaksi olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, jolloin jo olemassa olevaa 
teknistä ja palveluinfrastruktuuria olisi kyetty hyödyntämään tehokkaasti. 
Erityisesti Tampereen kasvavissa naapurikunnissa on jo pitkään kamppailtu 
nimenomaan tämän haasteen kanssa.

Urban sprawl -ilmiö ja yhdyskuntarakenteen laimeneminen on varsin 
ymmärrettävästi aiheuttanut vastareaktion, ja erityisesti 1990-luvulta lähtien 
yhdyskuntasuunnittelussa on korostunut niin sanottu yhdyskuntarakenteen 
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eheyttämisen käsite. Suomessa tällä on tarkoitettu sekä yhdyskuntien ra-
kenteellista että ympäristön laadullista eheyttämistä. Käytännössä tämä on 
tarkoittanut esimerkiksi kasvun suuntaamista yhdyskuntarakenteen sisälle 
tai sen välittömäksi jatkoksi tai vaihtoehtoisesti julkiseen liikenteeseen tu-
keutuviin satelliitti-yhdyskuntiin. Eheyttäminen nähdään yhtenä keskeisenä 
ekotehokkuuden toteuttamisvälineenä. (Sairinen & Maijala 2009, 8–9.)

Eheyttäminen voidaan kuitenkin nähdä varsin inkrementaalina toi-
mintana, jossa keskitytään rajoitetun rationaalisuuden idean mukaisesti 
parantamaan nykyisiä elinympäristöjä pala palalta. Mäntysalon mukaan 
pelkän eheyttämisen sijaan tulisi käyttää strategisen eheyttämisen käsitettä. 
Strategisessa eheyttämisessä on kysymys siitä, että edetään periaatteessa 
nykyisen yhdyskuntarakenteen ehdoilla, mutta samalla tulisi nähdä strategi-
sesti pidemmän aikavälin kehitys niin, ettei ajankohtaisissa valintatilanteissa 
suljeta pois todennäköisiä ja potentiaalisesti olennaisia yhdyskuntarakenteen 
kehittymissuuntia. Liiallista inkrementaalisuutta pyritään siis välttämään. 
(Mäntysalo 2009, 3– 4.)

Yhdyskuntarakenne muotoutuu lähtökohtaisesti melko hitaasti asuin- ja 
työpaikka-alueiden, liikenneverkoston ja kunnallistekniikan rakentamisen 
myötä. Nopean kasvun alueilla uutta yhdyskuntarakennetta syntyy kuitenkin 
monista syistä hyvinkin nopeasti, eikä uusi asutus aina sopeudu kovinkaan 
hyvin olemassa olevaan rakenteeseen. Tällä tavoin inkrementaalisen suun-
nittelun myötä syntyvä yhdyskuntarakenne on kuitenkin luonteeltaan yhtä 
pysyvää kuin hitaammin ja rationaalisemmin syntyvä rakennekin: perus-
rakenteet voivat säilyä vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja. Kertakäyttöisen 
yhdyskuntarakenteen luominen ei ole mahdollista, eikä ainakaan mielekästä. 
Tämän takia olemassa olevan rakenteen vaaliminen ja edelleen kehittäminen 
on tärkeää nimenomaan strategisen eheyttämisen periaatteiden mukaisesti.

Jos tarkastellaan Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmatyötä tätä 
taustaa vasten, voidaan huomata, että siinä on pohjimmiltaan kysymys juuri 
”laimenemisen” ja siihen liittyvien haittojen estämisestä ja vähintäänkin pyrki-
myksestä kohti yhdyskuntarakenteen strategista eheyttämistä. Voidaan väittää, 
että seututaso nousee tärkeään asemaan strategisessa eheyttämisessä. Yksittäis-
ten kuntien toimenpiteillä ei voida ottaa haltuun yhdyskuntarakenteeseen 
sidottuja toimintoja, jotka levittyvät ylikunnalliselle tai ylipaikalliselle tasolle. 
Joiltakin osin voi todeta, että kaupunkiseutukaan ei ole riittävä taso maan-
käytön strategisessa tarkastelussa; esimerkiksi liikennejärjestelmänäkökulmasta 
on perusteltua huomioida maakuntatasoinen näkökulma. Eurooppalaiselle ja 
suomalaiselle urban sprawl -ilmiölle on ollut tyypillistä nimenomaan seudul-
lisen tason korostuminen eri toimintojen levittyessä ja yhdyskuntarakenteen 
laimentuessa kuntarajojen yli, joten strategiset eheyttämistoimenpiteet on 
luontevaa koordinoida seudullisella tasolla (vrt. Hynynen 2009, 48– 49).
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Suunnitteluajattelun muutos ja seututason korostuminen

Seudullisen tason korostumisen taustalla on laajempia kehityskulkuja yhdys-
kuntasuunnittelunäkemyksien muutoksessa. Kaupunkien kehitys ja yhdys-
kuntarakenteen hahmottaminen ei enää tapahdu staattisten alueiden ja eri 
lokeroihin sijoitettujen toimintojen kautta, jolloin on tärkeää löytää joustavia 
tapoja yhdyskuntarakenteen kehityskulkujen hallitsemiseksi. Ns. ”blueprint” 
-suunnittelusta ja siihen liittyvästä varmuuden illuusiosta on jouduttu luopu-
maan (Mäntysalo 2009, 3). Klassiset yhdyskuntarakenteen hahmottamisen 
tavat ovat olleet, ja ovat osittain edelleen, visuaalisesti selkeitä hahmotelmia 
tai muulla tavoin hyvin yksinkertaistettuja ”malleja” yhdyskuntarakenteesta. 
Tällaisista suurten linjojen hahmottamisista voidaan mainita esimerkkeinä 
nauhakaupungit, satelliittikaupungit, sormimallit jne. (Verkottuneen alue-
rakenteen ominaisuudet 2009, 18.)

Monimutkaisempien ja monimuotoisten vuorovaikutussuhteiden ja 
yhdyskuntarakenteen käsittäminen eräänlaisena ”kaaoksena” on yleistynyt. 
Uudet hahmotukset yhdyskuntarakenteesta perustuvat useiden suunnit-
telunäkökulmien yhdistelmiin, ja yhdyskuntarakenteen kuvaamisessa on 
alettu turvautua yhä enemmän symbioottisiin ja dynaamisiin elementteihin. 
(Verkottuneen aluerakenteen ominaisuudet 2009, 18.) Kaupunki käsitetään 
toiminnallisena ja rakenteellisena systeeminä, joka järjestyy lukemattomien 
ja vaikeasti ennakoitavien yksilöllisten valintojen kautta. Tällaisen komp-
leksisen järjestelmän kehitystä on miltei mahdoton ennakoida. (Partanen & 
Joutsiniemi 2007, 44.) On alettu myös puhua yhä enemmän monikeskuk-
sisista kaupunkiseuduista ja kaupunkien muodostamista monimutkaisten 
vuorovaikutussuhteiden verkostoista (Meijers 2005, 765).

Kaupunkien ja niiden yhdyskuntarakenteen kehityksen ymmärtämiseksi 
on kehitetty lukuisia käsitteitä, joilla pyritään kuvaamaan monimutkaisten 
vuorovaikutussuhteiden toimintaa. Puhutaan esimerkiksi verkostokau-
pungista, johon liittyvät mm. käsitteet zwischenstadt, splinterig urbanism, 
netstadt ja metapolis. Olennaista näissä kompleksisen kaupunkirakenteen 
tulkinnoissa on, että niiden avulla ymmärretään yhdyskuntarakenteen 
dynaamista luonnetta. Tällöin nähdään, että yhdyskuntarakenne voi ikään 
kuin hajauttaa itse itseään ja eri verkostojen ja toimintojen kohtaamiset ovat 
jännitteisiä. Verkostokaupunkitulkinnoilla voidaan myös kyseenalaistaa 
edelleen vallitsevaa varsin staattista suunnittelunäkemystä, joka ei välttämättä 
riitä monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen ja mahdolli-
seen ohjaamiseen. (Hynynen 2009, 43– 47.) Tällainen näkökulma hylkää 
käsityksen kaupungista, joka on tarkoituksenmukaisesti suunniteltu ”kone” 
tai hierarkkisesti jäsentyvä ja täysin ymmärrettävissä oleva kokonaisuus.

Verkostourbanismilähestymistapa pyrkii hahmottamaan yhdyskunta-
rakennetta toimijoiden transaktioiden kautta. Yhdyskuntarakenteen ja 
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toimijoiden muodostaman kokonaisuuden sisällä voidaan hahmottaa kolme 
eri verkostojen tasoa: fyysinen rakenne ja infrastruktuurin taso, tuotannon, 
kulutuksen ja asumisen paikat sekä ihmisten päivittäinen liikkuminen näiden 
paikkojen välillä. (Alppi & Ylä-Anttila 2007.) Tällöin yhdyskuntarakenne 
muodostuu tavallaan paikoista, niiden välisistä yhteyksistä ja toimijoiden 
suorittamista toiminnoista näissä paikoissa ja niiden välillä. Ero staattiseen 
yhdyskuntarakennenäkemykseen on merkittävä. Verkostourbanismilähesty-
mistapaa voidaan toki kritisoida, mutta tässä raportissa se asettuu luonte-
vasti yhdeksi teoreettiseksi lähtökohdaksi painottaessaan kaupunkiseudun 
fyysisenkin ilmeen ”itseorganisoituvaa” luonnetta. Kaupunkiseutua ei voi 
suunnitella valmiiksi asti, vaan se on alati dynaamisessa muutoksessa. 

Uusissa yhdyskuntarakenteen tulkinnoissa ollaan hyvin kiinteästi yhtey-
dessä toiminnallisuuteen ja epäselviin toimijoiden ja toimintojen muodos-
tamiin verkostoihin, eikä tarkasti rajattuihin alueisiin, joilla eri toimintoja 
suoritetaan suunnitelmien mukaisesti. Toiminnallisen, verkostomaisen, 
laimenevan ja jopa kaaoksena näyttäytyvän yhdyskuntarakenteen hahmot-
taminen ja jonkinasteinen eheyttäminen voi tapahtua luontevimmin seudul-
lisella tasolla. Jos arkielämän toiminnot pakenevat virallisia määrittelyitä ja 
yksittäisten kuntien suunnittelijoiden piirtämiä rajoja, lienee luontaisempaa 
tarkastella seutua useiden kuntien muodostamana mosaiikkimaisena koko-
naisuutena. Samalla on hyvä ymmärtää, että kaupunkiseudun ulkoraja on 
samalla tavalla hallinnollinen konstruktio kuin sen sisäiset kuntarajatkin. 
Tietyissä maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelun prosesseissa 
kaupunkiseutukaan ei ole riittävä tarkastelutaso. Yleisesti ottaen toimin-
nallinen seutu on kuitenkin luonteva yhdyskuntarakenteen strategisen 
eheyttämisen taso.  

hyvä yhdyskuntarakenne ja elämäntapojen kirjo

Uuteen suunnitteluajatteluun perustuen voidaan väittää, että näkemys yhdys-
kuntarakenteesta on varsin pirstaleinen ja yhdyskuntarakenteen suhteen intres-
sejä on, ellei joka toimijalla, niin ainakin lukemattomilla toimijaryhmittymillä. 
Tällöin herääkin monta kysymystä: Millainen on hyvä yhdyskuntarakenne? 
Mitä lopulta tavoitellaan? Periaatteessa voidaan ajatella, että hyvä yhdyskun-
tarakenne on jokseenkin sitä, mitä suurin osa asukkaista ja toimijoista haluaa 
sen olevan, olettaen, että demokraattinen päätöksentekoprosessi ja valvonta 
toimivat sekä osallistumis- ja osallistamistoimenpiteet saadaan ulotettua yh-
dyskuntarakenteen suunnittelukoneistosta asukkaisiin asti edes kohtuullisen 
toimivalla tavalla. Tällöin on kuitenkin lopulta kysymys vain eri intressien nä-
kymisestä yhdyskuntarakenteen todellisuudessa, mutta onneksi näitä intressejä 
voidaan analysoida ja ryhmitellä varsin havainnollistavilla tavoilla.
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Intresseihin liittyen Maijala väittää, että yhdyskuntarakenteen eheyttä-
mistavoitteiden taustalla on ollut periaatteessa kaksi tavoitekokonaisuutta. 
Ensimmäinen tavoitekokonaisuus on haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentäminen ja toinen tavoitekokonaisuus on hyvän elinympäristön ko-
rostaminen. (Maijala 2009, 25.) Voi ehkä kärjistää, että eheyttämisessä on 
nähtävissä asukkaan ja luonnon hyvinvoinnin korostaminen. Nämä tavoitteet 
voivat joissakin tapauksissa olla toisensa poissulkevia, mutta näin ei tarvitse 
kuitenkaan aina olla.

Maijala (2009, 25) havainnollistaa varsin oivallisesti haitallisten ympäris-
tövaikutusten vähentämisen ja hyvän elinympäristön korostamisen välistä 
suhdetta nelikentällä (kuvio 1.). Yhdyskuntarakenteen eheyttämispyrkimys-
ten kannalta kaikkein haitallisin vaihtoehto olisi ympäristövaikutuksiltaan 
haitallinen ja elinympäristöltään epäviihtyisä ”kaukio” tai yksipuolinen 
haja-asutus. Tällöin yhdyskuntarakenteesta kärsivät sekä asukas että luonto. 
Jonnekin toimivan eheyttämisen ja ”kaukioiden” välimaastoon asettuu kaksi 
vaihtoehtoa: ”sullominen” ja ”lifestyle sprawl”.

Haitallisten 
ympäristövaikutusten 
vähentäminen

Hyvä yhdyskunta /
hyvä elinympäristö

”Sullominen”,
vihreälle 
rakentamiskonfliktit

Eheyttämisen
”paikallinen tilaus”

Epäviihtyisä
yksipuolinen
haja‐asutus tai
”kaukio”

”Lifestyle sprawl”

kuvio 1. eheyttämisen ja ekotehokkuuden ulottuvuudet (Maijala 2009)

Sullominen tarkoittaa haitallisten ympäristövaikutusten äärimmäistä vä-
hentämistä asumisviihtyvyyden kustannuksella, joka johtaa todennäköisesti 
konflikteihin yhdyskuntasuunnittelussa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa 
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esimerkiksi liiallista täydennysrakentamista. ”Lifestyle sprawl” puolestaan 
tarkoittaa jokseenkin nykykehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta, jossa 
ekotehokkuuden kustannuksella rakennetaan varsin väljiä asuinalueita suh-
teellisen kauas keskustoista. Asumisviihtyvyys voi olla nykyisten elintapojen 
ja tottumusten vallitessa varsin hyvällä tolalla, mutta tämän varjopuolena on 
mm. riippuvuus yksityisautoilusta.

Eheyttämisen tavoitteeksi määritellään näin ollen vaihtoehto, jossa 
yhdistyvät sekä haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen että hyvä 
elinympäristö, ja jota voidaan kutsua eheyttämisen paikalliseksi tilaukseksi 
(Maijala 2009, 25). Käytännössä on vaikeaa hahmottaa, mitä tämä vaihtoehto 
oikeastaan pitää sisällään. Yksi mahdollinen toteutustapa lienee kohtuullisesti 
mitoitettu yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen, jossa sallit-
taisiin suhteellisen paljon erilaisia ja yksilöllisiä asumisen tapoja. Pakostakin 
olisi kuitenkin kyseessä kompromissi ympäristövaikutusten vähentämisen ja 
hyvän, monipuolisen elinympäristön välillä.

Jos pyritään välttämään sullomista, mutta maksimoimaan ympäristö-
haittojen vähentämistoimenpiteet, joudutaan väistämättä miettimään, mitä 
asukkaat arvostavat elinympäristössään, mistä he voivat luopua ja mikä on 
ehdottoman tärkeää säilyttää. Maijala (2009, 25) käyttää ilmaisua ”eheyttä-
misen paikallinen tilaus”, jolla ilmeisesti viitataan erilaisten elämäntyylien 
sovittamiseen olemassa olevaan ja suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen. 
Ongelmana on erilaisten elämäntyylien ja elintapojen oikeanlainen painotta-
minen yhdyskuntarakenteen suunnittelussa. On nähtävissä jokseenkin selkeä 
jako kahteen eri ihmistyyppiin. On olemassa perinteistä, esikaupunkimaista 
ja perhekeskeistä, väljää ja vihreää asumista arvostava joukko, joka kenties 
muodostaa suurimman osan tämänhetkisestä väestöstä. Lisäksi on havait-
tavissa luova kaupunkilaisluokka, joka arvostaa vapautta ja asettaa samalla 
suuria vaatimuksia ympäristölleen. (Staffans 2007, 185.) Kärjistäen voidaan 
ehkä puhua esikaupunki-ihmisistä ja keskusta-asujista, vaikka tilanne on toki 
huomattavasti monimutkaisempi ja monimuotoisempi.

Staffans (2007, 179–181) esittelee vuonna 2003 kööpenhaminalaisista 
elämänmuodoista tehdyn laadullisen tutkimuksen, jossa määriteltiin viisi 
asukaskategoriaa. ”Koti- ja vapaa-aikaihmiset” muodostivat noin 40–50 
prosenttia asukkaista. Tähän ryhmään kuuluvat arvostavat perhettä, vapaa-
aikaa ja hyvää arkea. Lähiympäristö, vihreys ja väljyys ovat tärkeitä. Ryhmään 
kuuluvat sijoittuvat useimmiten esikaupunkialueille. ”Uraihmisiä” oli noin 
30 prosenttia asukkaista. Heille etusijalla ovat työ, kaupunkielämä ja lyhyet 
etäisyydet. He haluavat kaupungin olevan kokonaisuudessaan laadukas ja 
ainutlaatuinen, mutta haluavat ensisijaisesti sijoittua keskustaan. ”Itsenäiset” 
muodostavat noin 5 prosenttia asukasluvusta. Heille on tärkeää kaupunkitilan 
laatu ja kaupungin imago, helppo liikkuminen ja paikoitusjärjestelyt. Tähän 
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ryhmään kuuluvat sijoittuvat periaatteessa eri puolille kaupunkia, mutta kes-
kustaan sijoittuminen on varsin yleistä. Asumiskustannukset ovat kuitenkin 
tärkeä kriteeri sijoittumispäätöksissä. ”Katalysaattorit” muodostavat noin 
5–10 prosenttia asukkaista. He ovat projekti-ihmisiä, jotka toimivat yrittäjinä 
tai suuryritysten palveluksessa esimerkiksi IT-alalla tai luovissa ammateissa. 
Tähän ryhmään kuuluvat arvostavat dynaamista kaupunkia ja persoonallista 
yhdyskuntarakennetta. Viimeinen ryhmä on nimeltään ”tuettavat”. Tämä 
ryhmä muodostaa noin 15–20 prosenttia asukkaista. Kyseiseen ryhmään 
kuuluvat tarvitsevat fyysistä tai sosiaalista tukea ja arvostavat lähiympäristöä 
ja kohtaamispaikkoja, mutta he eivät kuitenkaan useimmiten valitse itse 
asuinpaikkaansa. 

Elämäntyylit ovat perusta hyvän kaupungin ja sen yhdyskuntarakenteen 
kriteereille. Voidaan nähdä, että ”eheyttämisen paikallinen tilaus” eli tasa-
painoilu ympäristöhaittojen vähentämisen ja elinympäristön laadun välillä 
riippuu hyvin paljon siitä, millaisille asukkaille ja millaisilla painotuksilla 
yhdyskuntarakennetta suunnitellaan. Kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehit-
tämisen näkökulmasta nousee esiin kysymys myös siitä, kenen preferenssien 
ehdoilla eheyttämistä tehdään. Missä määrin huomioidaan nykyisten asuk-
kaiden ja muiden toimijoiden preferenssit ja missä määrin kaupunkiseutua 
rakennetaan tavoiteltavien uusien kohderyhmien preferenssien pohjalta? Yhtä 
kaikki yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen on olemassa lukuisia keinoja. 
Norvasuo (2008, 63–64) listaa urban sprawl -ilmiön vastareaktiona nousseita 
ilmiöitä, kuten tiivis ja matala kaupunkimainen rakentaminen, keskustan 
lähelle suunnitellut pientaloalueet, keskustojen korkea kerrostalorakentami-
nen, entisten satama- ja teollisuusalueiden (ns. brownfield) muuttaminen 
asumiskäyttöön, ekokylät, perifeeristen keskusten kehittäminen solmukoh-
diksi jne. Näiden keinojen toteutettavuus esimerkiksi rakennesuunnitelman 
kaltaisessa ”puolivapaaehtoisessa” prosessissa voi riippua kuitenkin siitä, 
mitkä toimenpiteet asukkaat kokevat ”sullomisena” ja mitkä mielekkäänä 
ekotehokkuuden lisäämisenä.

Hyvän yhdyskuntarakenteen kriteerit ovat väistämättä kontekstisidon-
naisia, mutta joitain suuria linjoja voidaan kuitenkin vetää. Maijala (2009, 
38–39) esittelee Urbs Pandens -tutkimusta, jossa urban sprawl -ilmiön vas-
tareaktio on nimetty ”älykkääksi hajautumiseksi”. Älykkäälle hajautumiselle 
on muodostettu kolme päätavoitetta, joita ovat toiminnallisen ja sosiaalisen 
sekoittuminen lisääminen kaupunkialueilla, kaupunkiseutujen tiivistäminen 
ilman ylitiivistämistä sekä hajautumisen rajoittaminen. Myös Staffans (2007, 
186) määrittelee menestyvän kaupungin ominaisuuksia yleisellä tasolla: 
monia kulttuurikerrostumia, sopivaa asuinympäristöä erilaisille elämänmuo-
doille, hyvät työmahdollisuudet, tehokas ja avoin hallinto, vahvat paikalliset 
identiteetit, luontoa ja vihreää, tilaa luovalle vapaudelle ja laatua.



25

Yhdyskuntarakenteen strateginen eheyttäminen

Yleisiä kriteereitä tarkastellessa voidaan todeta, että yhdyskuntarakenteen 
suunnittelussa ja hyvän kaupungin luomisessa ollaan lopulta tekemisissä 
paljon muunkin kuin pelkkien yhdyskuntarakenteen ominaisuuksien kanssa. 
Olennaista voikin olla myös se, miten yhdyskuntarakennetta suunnitellaan ja 
miten hyvän yhdyskuntarakenteen ominaisuuksia määritellään, eikä pelkäs-
tään se, millaista yhdyskuntarakennetta tuotetaan. Toimijoiden ja asukkaiden 
on päästävä määrittämään, millaiset tiivistämistoimenpiteet eivät vielä ole 
sullomista, vaan sopivalla tavalla eheyttämistä. Tällaisenkin pohdinnan äärel-
lä on hyvä muistuttaa siitä, että viimekädessä kaupunki muovaa itse itseään 
erilaisten toimijoiden itsenäisten valintojen kautta.

Strateginen eheyttäminen ja hallinnan keinot

Elämäntyylien ja toimijoiden intressien kirjon haltuunotto on olemassa ole-
van yhdyskuntarakenteen onnistuneen kehittämisen ydin. Pitäisi ymmärtää, 
millaisilla keinoilla toimijat voidaan koota yhteen ja saada näkemyksiä siitä, 
miten yhdyskuntarakennetta voitaisiin eheyttää asukkaita ja toimijoita moti-
voivalla tavalla, joka ei pakota ketään toimimaan tiettyjen sääntöjen mukaan, 
mutta jonka avulla voidaan mahdollistaa yhdyskuntarakennetta eheyttäviä 
ratkaisuja. Samalla tulisi taustalla pitää ajatus strategisesta eheyttämisestä. 
Pitäisi edetä nykyisen yhdyskuntarakenteen ehdoilla, mutta samalla nähdä 
strategisesti pidemmän aikavälin kehitys niin, ettei ajankohtaisissa valintati-
lanteissa suljettaisi pois todennäköisiä ja potentiaalisesti olennaisia yhdyskun-
tarakenteen kehittymissuuntia (Mäntysalo 2009, 3– 4).

Urbs Pandens -tutkijat korostavat Maijalan (2009, 39) mukaan sitä, että 
hajautumiskehityksen syyt vaikuttavat siihen, millaisia politiikkavälineitä 
hajautumisen aiheuttamien ongelmien ratkaisemisessa tulisi painottaa. Tut-
kimuksessa on nostettu hajautumisen taustasyyksi neljä seikkaa: pääoma- tai 
infrastruktuurisijoittamisen aiheuttama hajautuminen, kesämökkihajautumi-
nen, hajautuminen supistuvissa kaupungeissa ja hajautuminen suunnittelun 
tyhjiössä. Urban sprawl -ilmiö ei siis ole kaikkialla samoista taustatekijöistä 
johtuvaa, joten ratkaisuiden tulisi olla kontekstisidonnaisia. Tampereen 
kaupunkiseudulla keskeisimpiä hajautumiskehityksen taustatekijöitä lienevät 
hajauttava pääoma- ja infrastruktuurisijoittaminen sekä suunnittelun tyhjiö.

Maijalan (2009, 39– 42) mukaan Nuissl (2007) luokittelee älykkääseen 
hajautumiseen liittyvät politiikkavälineet neljään luokkaan: säätely eli ko-
vat lakisääteiset instrumentit, kannustimet, julkinen hallinta eli pehmeät 
instrumentit kuten seutuyhteistyö, informaatio ja koulutus. Lakisääteisten 
instrumenttien puute ei ole Suomen oloissa ongelma, mutta tietynlaiseksi 
ongelmaksi voidaan kuitenkin lukea se, etteivät kaikki toimijat halua käyttää 
tarjolla olevia instrumentteja sprawl-ilmiön vähentämiseksi. Ydinkaupunkien 
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toimijoille on luontevaa vastustaa hajautumista, mutta esikaupunkien kun-
nille on varsin luontevaa houkutella asukkaita ja toimijoita eli kasvattaa omaa 
kuntatalouttaan. Seudullisten toimijoiden rooli tasapainottajina näkyy joko 
horisontaalisena koordinaationa eli kuntakohtaisten kaavojen yhteensovitta-
misessa ylempään kaavahierarkiaan tai sitten vertikaalisena koordinaationa eli 
kuntien keskinäisten intressien yhteensovittamisena. (emt.)

Kannustimien ja ”hillitsimien” käyttö tarkoittaa vaikuttamista toimijoiden 
käyttäytymiseen. Houkuttelevuuteen voidaan vaikuttaa tekemällä hajautu-
mista aiheuttavasta toiminnasta kalliimpaa tai vähentämällä tiettyjen ympä-
ristöjen houkuttelevuutta suhteessa toisiin ympäristöihin. Julkinen liikenne ja 
maapolitiikka ovat keskeisiä välineitä tässä toiminnassa. Voidaan esimerkiksi 
tuoda esikaupunkien houkuttelevuustekijöitä sisäkaupunkeihin jne. (emt.) 
Olennaista lienee kuitenkin, ettei ”hillitsemistä” koeta pakottamiseksi, kuten 
tässä raportissa myöhemmin käy ilmi.

Julkinen hallinta ja pehmeiden instrumenttien käyttö tarkoittaa ei-laki-
sääteisiä ja vapaaehtoisia toimintatapoja, joissa julkisen sektorin toimenpiteet 
ovat kuitenkin tärkeässä asemassa. Käytännössä tällainen toiminta tarkoittaa 
sitä, että maankäyttöön kohdistuvien ristiriitaisten vaatimusten aiheuttamiin 
ongelmiin pyritään löytämään ratkaisuja. Kyseessä on tyypillisimmillään 
kuntien ja valtion yhteistoiminta, jossa pyritään sitouttamaan toimijat yhtei-
seen tavoitteeseen. Pehmeiden instrumenttien käyttö toimii tehokkaimmin 
silloin, kun on nähtävissä niin sanottu win-win-asetelma, eli kaikki toimijat 
kokevat yhteistoiminnan hyödyt haittoja suuremmiksi. (emt.)

Tiedon lisääminen muodostaa neljännen ohjauskeinoryhmän. Kaikessa 
yksinkertaisuudessaan periaatteena on lisätä sekä yhdyskuntarakenteesta 
päättävien että asukkaiden tietämystä yhdyskuntarakenteen ominaisuuksista 
ja siitä mihin tietyntyyppiset yhdyskuntarakenteen piirteet johtavat. Asi-
antuntijatahoille on kehitetty tietojärjestelmiä, joilla he voivat paremmin 
hahmottaa yhdyskuntarakenteen kehitystä, ja asukkaiden osalta voidaan esi-
merkiksi pyrkiä tiedottamaan henkilökohtaisten valintojen ja yhdyskuntara-
kenteen suhteesta. Tällöin kuitenkin voidaan päätyä helposti elämäntapojen 
kritisoimiseen, josta voi seurata negatiivisia vastareaktioita. (emt.)

Erilaiset ohjauskeinot voidaan myös esittää jatkumona (kuvio 2.), joka 
alkaa normiohjauksesta ja jatkuu taloudelliseen, ohjelmaperusteiseen, in-
formaatio-, arviointi- ja neuvotteluohjaukseen. Normiohjauksessa korostuu 
ylhäältä-alas-ohjaaminen ja hallinto, kun neuvotteluohjaus on korostetusti 
alhaalta-ylös-tyyppistä ja luonteeltaan joustavaa hallintaa. (Verkottuneen 
aluerakenteen ominaisuudet 2009, 28–29.)
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kuvio 2. rakennesuunnitelma suhteessa alueellisen muutoksen ohjauskeinojen tar-
kastelukehikkoon (soveltaen verkottuneen aluerakenteen ominaisuudet 2009).

Rakennesuunnitelmaprosessi voidaan hahmottaa informaatio-, arviointi- ja 
neuvotteluohjauksena. Rakennesuunnitelmatyötä voidaan tarkastella myös 
älykkään hajautumisen politiikkavälineiden taustaa vasten, jolloin nähdään, 
että siinä voi olla kyse seudullisen maankäytön ja kaavoituksen horisontaa-
lisesta yhteensovittamisesta pehmeiden instrumenttien avulla (vrt. Maija-
la 2009; Nuissl 2007). Käytännössä kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen 
strateginen hallinta tarkoittaa lukemattomien eri intressien ja intressiryhmien 
sovittamista yhteen niin, että hallitaan ainakin jossain määrin toimintojen 
verkostoina hahmottuva ja ”kaaosta” muistuttava luonne. ”Kaaoksen” hal-
linta ei ole kuitenkaan helppoa.

Haveri ja Majoinen (1997, 103–105) esittävät keskeisiä seudullisen yhteis-
työn ja johtamisen ”sudenkuoppia” ja edellytyksiä. Haasteiksi he mainitsevat 
mm. seuraavat ilmiöt:

Seudullinen laumasieluisuus eli vaatimuksen kaikkien kuntien mukana ole-•	
misesta kaikissa projekteissa johon liittyy myös seudun ulkopuolisten kuntien 
sulkeminen yhteistyön ulkopuolelle.
Menneisyyden vangiksi jääminen tarkoittaa puolestaan epäonnistuneiden •	
yhteistyökokeiluiden jäämistä seudun kollektiiviseen muistiin ja toimijoiden 
asenteisiin.
Ongelmien ja konfliktien kiertäminen ilmenee ylidemokraattisuutena ja ha-•	
luttomuutena käsitellä haasteellisia mutta olennaisia kysymyksiä.

Nämä haasteet eivät liity erityisesti yhdyskuntasuunnitteluun, mutta voidaan 
väittää, että yhdyskuntarakenteen seudullisessa suunnittelussa ollaan tekemi-
sissä samojen haasteiden kanssa, jotka hankaloittavat muutakin seudullista 
yhteistyötä.
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Puhutaanpa sitten strategisesta eheyttämisestä tai älykkäästä hajauttamisesta 
pehmeiden ohjauskeinojen ja horisontaalisen yhteensovittamisen toiminta-
mallina voidaan käyttää niin sanottua rajaesineajattelua. Rajaesineajattelulla 
voidaan parhaimmillaan välttää osa seudullisen yhteistyön ”sudenkuopista”. 
Sen avulla voidaan kenties luoda helpommin mahdollisimman suurelle jou-
kolle toimijoita niin sanottu win-win-asetelma ja sitä voidaan kenties käyttää 
toimintamallina, jolla voidaan paikata seudullisella tasolla havaittavissa oleva 
”suunnittelun tyhjiö”.

”Boundary object” eli rajaesine on käsite, jonka esittelivät alun perin Star 
ja Griesemer (1989) tarkastellessaan eläintieteellisen museon käytäntöjä ja 
sitä, miten niiden avulla koottiin erilaisten intressiryhmien toimintoja yh-
teisen tavoitteen tai käytännön ympärille. Rajaesineen avulla voitiin välittää 
tietoa ja suorittaa palveluksia toisille intressiryhmille, vaikka ryhmien välillä 
ei ollut jaettua motiivia tai ymmärrystä toisten ryhmien toimintatavoista ja 
periaatteista. Star ja Griesemer (1989) määrittelevät rajaesineen aineelliseksi 
tai käsitteelliseksi entiteetiksi, joka voi olla esimerkiksi lomake, ideaalityyp-
pinen karttapiirustus tai yhteiset maantieteelliset rajat. Tällainen entiteetti 
muodostaa toimijajoukolle yhteisen alustan tai infrastruktuurin, jonka 
varassa ne voivat toimia. Rajaesineelle on tyypillistä heterogeeninen olemus, 
jossa abstrakti yhdistyy konkreettiseen. Sillä on väljä mutta tunnistettava 
hahmo, joka saa eri merkityksiä ja tarkempia sisältöjä eri toimijaryhmien 
sisällä. (Mäntysalo 2009, 5–6; Mäntysalo & Puustinen 2008, 376.)

Huolimatta yhdyskuntasuunnitteluun nähden kaukaisesta kontekstis-
taan rajaesine voi olla varsin käyttökelpoinen käsite kuvaamaan sitä, mitä 
Tampereen kaupunkiseudullakin tapahtuu. Mäntysalo (2009) esittääkin, 
että kaupunkiseutujen rakennemallit ja -suunnitelmat voidaan nähdä ra-
jaesineinä. Voidaan nähdä, että rakennesuunnitelmatyö kerää ympärilleen 
toimijaryhmittymiä, joiden intressit ovat varsin eriäviä, ja jotka tulisi saada 
toimimaan niin, että voidaan saavuttaa kokonaisuuden kannalta relevant-
teja tavoitteita. Nämä tavoitteet voivat kuitenkin poiketa hyvinkin paljon 
siitä, mitä yksittäinen toimija tai toimijaryhmittymä kokee olennaiseksi. 
Mäntysalon (2009, 7) mukaan seudullisten rakennesuunnitelmien tulisi 
toimia koordinoivina rajaesineinä, joilla maankäytön, asumisen, liikenteen 
ja palveluiden suunnitteleminen saadaan sovitettua yhteen.

Tietyllä tavalla Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma on stra-
tegia. Strategisen eheyttämisen mukainen rajaesineen ”äärellä” toimiminen 
edellyttää kuitenkin sitä, että strategia ymmärretään enemmän keskusteluna 
kuin asiakirjana. Yhdyskuntarakenteen suunnittelun strategiaa ei tulisi nähdä 
suunnitteluasiakirjana tai virallisena ohjeistuksena tai lukkoon lyötynä suun-
nitelmana, vaan mahdollisia kehitysskenaarioita tuottavana prosessina, joka 
herättää julkista keskustelua yhdyskuntarakenteen muutoksen toivottavista 
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suunnista (Friedmann et al. 2004, 56; Sotarauta 1996). Strategia on siis 
jotain, mitä ihmiset tekevät (Whittington 2006, 627). Strategia ei ole yhtä 
kuin pysyväisluonteinen asiakirja, vaan pikemminkin jatkuvasti muutoksessa 
oleva prosessi, jossa toimijoiden näkemyksiä kerätään yhteen. Voidaan ajatel-
la, että tämä prosessi organisoituu rajaesineen ”äärelle” tai ympärille.

Rajaesineen olemassaolo ei tietenkään tarkoita, että toimijat alkaisivat au-
tomaattisesti kommunikoida keskenään. Rajaesineen ympärille tulee järjestää 
prosesseja, joissa eriävät intressit saadaan sulautettua toisiinsa. Forester (2006, 
454–455) esittää, että julkinen välittäjätaho voi toimia periaatteessa kolmella 
eri tavalla. Ensinnäkin se voi luoda mahdollisuuksia keskusteluille. Toiseksi se 
voi hillitä konflikteja ja ristiriitatilanteita. Kolmanneksi se voi olla välittäjänä 
eri osapuolten välisissä neuvotteluissa. Voidaan väittää, että rakennesuunni-
telman kanssa ”rajatyöskenteleminen” on kaikkia näitä toimintoja.

Rajaesinenäkökulman lisäksi strategisessa eheyttämisessä on huomioitava 
erityisellä tavalla nykyhetken ja tulevaisuuden sekä pitkän tähtäimen suunnit-
telun ja emergenttien kehityskulkujen suhde. Mäntysalo esittää, että ideaali-
tilanteessa strategiset maankäyttösuunnitelmat eivät ole varsinaisia strategisia 
suunnitelmia, vaan strategisen arvioinnin välineitä, joilla voidaan määrittää 
yksittäisten maankäyttöpäätösten vaikutuksia toivottujen ja ei-toivottujen 
kehityssuuntien suhteen (Mäntysalo 2009, 3). Tällainen ajattelu sopii yhteen 
sellaisen näkemyksen kanssa, jossa kaupunkien kehitys on todellisuudessa 
usein hyvin hienosyistä, mikrotasolta nousevaa emergenttiä ja evolutiivista 
sopeutumista (Partanen & Joutsiniemi 2007, 60).

Sotaraudan (1996) mukaan strategiaprosessien ja kehittämistoiminnan 
yhteydessä voidaan puhua epäselvyyden hallinnasta. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että suunnittelussa korostuu moniulotteinen riippuvuus ja yhdessä tekemi-
nen. Suunnittelu on varsin joustavaa ja tilannekohtaista ja poikkeuksistakin 
voidaan edetä sääntöihin. Suunnittelu, päätöksenteko ja toteutus eivät 
muodosta lineaarisesti etenevää prosessia, vaan ne sulautuvat toisiinsa monin 
tavoin. Näin tasapainoillaan yllättävien, emergenttien kehityskulkujen ja 
suunnitelmallisen kehittämisen välillä. Partanen ja Joutsiniemi (2007, 60–61) 
näkevät yhdyskuntasuunnittelun ja yhdyskuntarakenteeseen vaikuttamisen 
varsin samankaltaisena toimintana. Liian tiukasti ja staattisesti suoritettu 
yhdyskuntarakenteen suunnittelu ei ehdi vaikuttaa ja mukautua varsinaisen 
yhdyskuntarakenteen yllättäviin muutoksiin ja kehityspolkuihin. Yhdyskun-
tarakenteen suunnittelu on täysin kaoottisen tilanteen ja pysähtyneisyyden 
välisen välitilan löytämistä.

Seudullisen maankäytön suunnittelun ja strategisen eheyttämisen tulisi 
siis olla jatkuvasti liikkeellä olevaa, suuriin ja pieniin muutoksiin reagoivaa, 
nykyisyyden ja tulevaisuuden hahmottavaa sekä toimijoita osallistavaa. 
Kaiken lopputuloksena, ja samalla eräänlaisena edellytyksenä ja motivaatio-
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na koko prosessille, tulisi olla miellyttävä tai sellaiseksi muuttuvassa oleva 
elinympäristö. Haasteena on kuitenkin intressien monimuotoisuus ja niiden 
yhteensovittaminen sekä nykyisen yhdyskuntarakenteen asettamat reunaeh-
dot. Seuraavaksi tarkastellaankin, miten nämä moninaiset haasteet koetaan 
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaprosessiin osallistuneiden 
toimijoiden keskuudessa.
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mahdollisuuksia

keskustelu rakennesuunnitelmatyöstä

Rakennesuunnitelmatyön yhteydessä järjestettiin seudun sidosryhmille työ-
pajoja, joissa toimijat esittivät laajasti näkemyksiä ylipäätään seudun kehit-
tämissuunnista ja niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja uhkakuvista. Yleisten 
kehittämisedellytysten lisäksi keskusteltiin osittain myös varsin yksityiskohtai-
sista maankäytön kysymyksistä, mutta yleisenä linjana ja ohjeistuksena työpa-
joissa oli keskeisten yhdyskuntarakenteen kehittämistarpeiden kartoittaminen 
ja analysointi. Tavoitteena oli saattaa osallistujat käymään sellaista keskinäistä 
dialogia, joka nostaisi esiin rakennesuunnitelman kannalta keskeisiä asioita. 
Keskustelua ohjattiin kuitenkin suhteellisen löyhästi niin, että esille nousseet 
teemat olisivat mahdollisimman aidosti sidosryhmälähtöisiä. Työpajasessiot 
nauhoitettiin tutkimuksellisen aineiston keräämistä varten. Kerättyä aineistoa 
käsitellään normaalien tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Tässä rapor-
tissa keskitytään esille nousseisiin kahdeksaan keskeiseen teemaan, jotka liitty-
vät rakennesuunnitelmaprosessin toteutukseen ja sen yleisiin reunaehtoihin.

Aluksi käydään läpi neljä teemaa, jotka nousivat esille kevään 2009 
työpajoissa. Nämä teemat ovat ikään kuin yleisiä rakennesuunnitelmatyön 
reunaehtoja ja niiden puitteissa käsitellään seudullisen yhteistyön merki-
tystä, kaavoitusprosesseihin liittyviä kysymyksiä, rakennesuunnitelman 
ohjaavuuden astetta sekä elintapojen huomioimista yhdyskuntarakenteen 
ja rakennesuunnitelman taustalla. Seuraavaksi käsitellään neljä keskeistä 
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rakennesuunnitelmaprosessiin ja erityisesti toteutukseen liittyvää teemaa, 
jotka nousivat esille syksyn 2009 työpajoissa. Näitä teemoja ovat tavoittei-
den asettaminen, sitouttaminen ja toteutus, viestintä ja markkinointi sekä 
toimijoiden motivointi.

Näiden kahdeksan keskeisen, yleisen ja rakennesuunnitelmaprosessiin 
keskittyvän teeman lisäksi tarkasteluun otetaan myös joitakin keskeisiä 
näkökohtia varsinaisista yhdyskuntarakenteen substanssikysymyksistä, joita 
työpajoissa käsiteltiin. Tätä osioita ei kuitenkaan korosteta tässä raportissa 
erityisen paljon, sillä jatkuvasti muuttuva yhdyskuntarakenteen kehittämis-
tilanne huomioon ottaen ei ole olennaista tarkastella yksityiskohtia, vaan 
prosessin luonnetta sinänsä. Työpajoissa käyty substanssikeskustelu ja siihen 
liittyvät teemat on kuitenkin raportoitu erillisinä muistioina, joita on käy-
tetty syötteinä varsinaisessa rakennesuunnitelmaprosessissa. Tämän raportin 
tavoite on toimia astetta yleisempänä jäsennyksenä ja analyysinä.

rakennesuunnitelmatyön reunaehtoja

SeudulliSen yhteiStyön merkityS

Toimivaa seutuyhteistyötä pidettiin tärkeänä ja koettiin, että kuntien ra-
jat eivät saa muodostaa turhia esteitä toiminnallisen seudun sisälle. Tähän 
mennessä seutuyhteistyö on sidosryhmien edustajien näkemyksien mukaan 
toiminut suhteellisen hyvin. Kuntien keskinäinen kilpailukin on tuottanut 
pääasiassa lisäarvoa tarkasteltaessa seutua ja sen kehitystä kokonaisuutena. 
Tilanne nähtiin kuitenkin varsin haasteellisena ja todettiin, että uhkana on 
kuntien liiallinen osaoptimointi ja seudun kokonaisvaltaisen kehittämisen 
epäonnistuminen. Kasvun tukeminen ja toisaalta kasvun mukanaan tuomien 
lieveilmiöiden kontrollointi tulisi tapahtua koko seudun tasolla. Esitettiin 
mm. ajatuksia siitä, että jonkinlainen ”työnjako” tai koordinointi kuntien 
kesken olisi suotavaa. Kuntien yhteistyöllä voitaisiin lisätä esimerkiksi kaa-
voituksen toimivuutta ja palveluiden tarjontaa yli kuntarajojen. Tavoitteena 
tulisi edelleen olla toiminnallisen seudullisen kokonaisuuden kehittäminen.

Tampereen asema seudullisena kasvun ”veturina” tunnustettiin ja huo-
mioitiin Tampereen kehittymisen merkitys koko seudulle. Samalla kuiten-
kin todettiin, että Tampereen asemaa ei saisi liiallisesti korostaa suhteessa 
ympäröiviin kuntiin. Seudun kehittämisen lähtökohdaksi tulisi ottaa sekä 
keskuksen, eli Tampereen, että ympäröivien kuntien kehittämisen tasapaino. 
Tämä ei välttämättä tarkoita yhdyskuntarakenteen hajaantumista ja raken-
nesuunnitelmatyön tavoitteista luopumista. Sen sijaan rakennesuunnitel-
matyössä tulisi löytää ratkaisuja, jotka tukevat eri tavoilla kuntien luontaisia 
vahvuuksia. Tässä prosessissa ollaan kuitenkin tekemisissä kahdella tapaa 
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haasteellisen asian kanssa: ajaudutaan herkästi joko ”ympäripyöreyksien” tai 
kontrastien ja konfliktien linjalle.

Rakennesuunnitelmatyön ja seutuyhteistyön suhteen oltiin joka tapauk-
sessa varovaisen optimistisia ja mainittiin, että rakennesuunnitelmatyöllä 
voidaan parhaimmillaan vaikuttaa esimerkiksi palveluiden sijoittumiseen, 
jolla puolestaan on suuri merkitys mm. eri liikennemuotojen kehittymiselle. 
Ehdottoman tärkeänä seikkana nähtiin kuitenkin rakennesuunnitelmatyön ete-
neminen niin, että jokainen seudun kunta pystyy löytämään seutuyhteistyöstä 
enemmän positiivisia kuin negatiivisia seikkoja. Rakennesuunnitelmatyöhön 
sitoutumisen vapaaehtoinen luonne tekee yksittäisten kuntien motivoinnista 
ratkaisevalla tavalla tärkeän seikan. Yksittäisten kuntien luopuminen yksittäi-
sistäkin yhteisesti sovituista tavoitteista tai periaatteista voi hiljalleen vähentää 
rakennesuunnitelmatyön ja seutuyhteistyön uskottavuutta.

Voidaan esittää kriittisiä kommentteja esimerkiksi kuntien vapaaehtoisen 
seutuyhteistyön riittävyydestä ja vaatia seudulle yhtä suurta kuntaa, jonka voi-
daan väittää koordinoivan kokonaisuutta sujuvasti ja tehokkaasti. Suurkunta 
-ajattelu ei ollut kuitenkaan hallitseva näkemys keskusteluissa. Vastaavasti 
tiukka, kuntien yhteinen, ja koko seutua koskettava yleiskaavaprosessi näh-
tiin liian hitaana ohjausvälineenä maankäytölle. Nähtiin myös, että kuntien 
yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa rakennesuunnitelmatyön tavoitteet 
joustavalla tavalla. Erityisesti elinkeinoelämän kannalta on kuitenkin tärkeää, 
että seudun kuntien toiminta on kaavoituksen osalta johdonmukaista ja 
ennakoitavaa.

Paikallisten tarpeiden ja toisaalta seudun kokonaisuuden strateginen 
hahmottaminen kiteytettiin ”poliittisen todellisuuden” ja todellisuuden 
kontrastina. Kunnissa ollaan osittain hyvin selvillä rakennesuunnitelmatyön 
tarpeellisuudesta. Laajojen yhdyskuntarakenteellisten suunnitelmien tarpeel-
lisuus tunnistetaan, ja niihin ollaan osittain hyvinkin valmiita sitoutumaan. 
Toisaalta rakennesuunnitelman toteutuksessa ja hahmottamisessa vaadittava 
pitkäjänteisyys ei aina kohtaa kuntien paikallistasoa ja kenties lyhytjäntei-
sempää kunnallispolitiikkaa vaalikausien mittaisine aikaperspektiiveineen. 
Luottamuselinten koostumuksen vaihtuessa saattaa myös kuntien suhtau-
tuminen rakennesuunnitelmatyöhön muuttua. Tämä nähtiin tietyllä tapaa 
epävarmuustekijänä rakennesuunnitelman toteuttamisessa.

Huolimatta tietystä kritiikistä seutuyhteistyön mahdollisuudet nähtiin 
kuitenkin pääosin suhteellisen hyvinä. Positiivisena esimerkkinä esitettiin 
näkemys siitä, että Tampereen seutu nähdään jo nyt varsin yleisesti ja vakiin-
tuneesti yhteisenä työssäkäyntialueena. Tällainen ajattelumalli tai käsitys tulisi 
yleistää myös muihin päivittäisen elämän osatekijöihin ja ihmisten arkeen 
vaikuttaviin seikkoihin. Tällöin seutu nähtäisiin työssäkäyntialueen lisäksi esi-
merkiksi yhtenäisenä kulttuurialueena, palvelualueena jne. Esitetyn näkemyk-
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sen mukaan tällainen kehitys helpottaisi edelleen myös esimerkiksi yhteisten 
joukkoliikenneratkaisujen tekemistä. Seudun kehittämisessä on siis osaltaan 
kysymys yhteisten mielikuvien luomisesta. ”Arjen sujuvuus” on ihmislähtöisen 
kilpailukyvyn kehittämisen näkökulmasta erinomainen kiteytys.

Seutuyhteistyön onnistumiselle asetettiin kuitenkin tiettyjä ehtoja, joiden 
on täytyttävä. On säilytettävä tietty tasapaino keskuksen ja ympäryskuntien 
kesken ja löydettävä yhteinen näkemys tavoiteltavasta yhdyskuntarakenteen 
kokonaisuudesta, joka jaetaan kaikkien kuntien kesken. Tähän liittyen 
kaikkien kuntien on hyödyttävä rakennesuunnitelman toteuttamisesta ai-
nakin siinä määrin, että niiden on mielekästä osallistua yhteisesti asetettujen 
seudullisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Rakennesuunnitelmatyö nähtiin pääosin positiivisena avauksena kohti yhtei-•	
sen seudullisen yhdyskuntarakennetta koskevan näkemyksen muodostamista.
Esitettiin myös joitakin näkemyksiä kuntaliitosten tarpeellisuudesta seudul-•	
la. Näiden näkemysten mukaan yksi kunta varmistaisi toiminnallisen koko-
naisuuden ja alueen kilpailukyvyn säilymisen rakennesuunnitelmaprosessia 
paremmin.
Vapaaehtoinen seutuyhteistyö on mahdollista, mutta se edellyttää kuntien •	
sitoutumista ja motivoimista.
Jokaisen seutuyhteistyöhön osallistuvan kunnan on koettava seutuyhteistyön •	
edut haittoja suuremmiksi.
Seudun keskuksen ja ympäryskuntien kehittämisen on oltava tasapainossa.•	

On muodostettava yhteinen visio, johon liittyy ymmärrys jaetusta työssäkäyntialuees-
ta, kulttuurialueesta ja palvelualueesta jne. ”Sujuva arki” on vetovoimainen yhteinen 
tavoite.

rakenneSuunnitelman ohjaavuuS, ennakoiminen ja aikaperSpektiivin 
huomioiminen

Rakennesuunnitelmatyössä on väistämättä kysymys jonkinlaisesta seudun 
kehitykseen puuttumisesta tai ohjaamisesta. Rakennesuunnitelmatyössä tuli-
si ottaa huomioon suhteellinen aikaperspektiivi. Toisaalta keskustelussa nousi 
esiin, että tavoitevuosi 2030 on yllättävänkin lähellä, jolloin ripeiden ja ny-
kyiseen yhdyskuntarakenteeseen suhteellisen realistisesti asettuvien ratkai-
sujen tekeminen korostuu. Toisin sanoen tarvitaan realismia suunnitelmien 
hahmottamisessa ja toteuttamisessa. Toisaalta nostettiin esiin myös uusien 
trendien yllätyksellisyys ja kehityksen nopeus. Näin tarkasteltuna vuoteen 
2030 mennessä ehtiikin tapahtua hyvin paljon. Ollaan siis tekemisissä ennak-
koluulottomien tulevaisuuden visioiden ja nykyisen yhdyskuntarakenteen 
sekä päätöksenteon realismin kanssa.

Tietty kasvun ohjaaminen on toki edellytyksenä seudun tasapainoiselle 
kehittymiselle, mutta lähtökohtaisesti tulisi pyrkiä kasvun varmistamiseen ja 
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seudun vetovoiman säilyttämiseen ja kasvattamiseen. Vallitseva taloudellinen 
taantuma esitettiin yhtenä esimerkkinä siitä, miten taloudellisen kehitys on 
aina jollain tavoin epävarmaa, eikä rakennesuunnitelman tulisi olla millään 
tavoin esteenä alueen kehittymiselle ja kasvamiselle. Tähän liittyen pohdittiin, 
miten rakennesuunnitelmaprosessissa käytetyt ennusteet tulevasta väestön-
kasvusta ja alueen kehittymisestä lopulta toimivat. Jos rakennesuunnitelmaa 
aletaan toteuttaa seudulla liian pieniin kasvuennusteisiin tukeutuen, voidaan 
mahdollisesti ajautua tilanteeseen, jossa rakennesuunnitelma ei olisikaan 
kasvun mahdollistaja, vaan pikemminkin sen rajoittaja.

Liiallisen rajoittamisen lisäksi voidaan päätyä liian radikaaleihin muu-
toksiin. Esimerkkinä ikään kuin liian voimakkaasta yhdyskuntarakenteen 
muuttamisesta mainittiin ensimmäisen rakennesuunnitelmavaihtoehdon 
(”tiivistyvä kaupunkiseutu”) voimakas keskittämistaipumus, joka voisi 
mahdollisesti johtaa jonkinlaiseen vastareaktioon ja seudun urbaanin ja 
maaseutumaisen asutuksen yhä voimakkaampaan kahtiajakoon. Voidaan 
toki pohtia, mitä useiden elintapojen mahdollistaminen tarkoittaa käytän-
nössä rakennesuunnitelmatyön tavoitteiden ja niihin sitoutumisen kannalta. 
Kuinka paljon voidaan joustaa yksilöllisten elintapojen osalta menettämättä 
otetta yhdyskuntarakenteen kokonaisuuden suuntaamisesta?

Kärjistäen elinkeinoelämän näkökulmasta tulisi lähtökohtaisesti houkutella 
asukkaita ja osaajia seudulle ja vasta tämän jälkeen pohtia rakenteita, joilla 
kyseinen määrä ihmisiä elää seudulla viihtyisästi. Edelleen äärimmilleen kär-
jistäen julkisen suunnittelutahon näkökulma nähdään juuri päinvastaisena, 
eli pohditaan etukäteen, kuinka paljon asukkaita seudulla tulisi olla suunni-
teltuihin rakenteisiin nähden. Todettiinkin että tulevaisuutta ei voida koskaan 
ennakoida täydellisesti, jolloin kaikissa rakennesuunnitelmaskenaarioissa on 
tietty riski päätyä kasvun ”rajoittamiseen”. Yhtenä ratkaisuehdotuksena mah-
dollistamisen ja rajaamisen haasteisiin esitettiin ”perusasioissa” pitäytymistä.

Ns. perusasioiksi määriteltiin mm. koulutus, logistiikka ja asumisviihtyvyys 
eli toimiva perusinfrastruktuuri, jonka varaan voitaisiin mahdollistaa suhteelli-
sen vapaa yritysten ja ihmisten sijoittuminen. Toisaalta tällä tavoin toimittaessa 
ollaan ehkä liian inkrementaalisella ja ajelehtivalla linjalla, joskin esimerkiksi 
vahva ja selkeä joukkoliikennejärjestelmä ohjaa erittäin tehokkaasti erilaisten 
toimintojen sijoittumista kaupunkiseudun sisäisessä evoluutiossa. Voidaankin 
pohtia, miten lopulta saavutetaan asumisviihtyisyys, miten logistiset ratkaisut 
tulisi järjestää tai miten ihmiset kuluttavat ja asuvat tulevaisuudessa? Ns. 
perusasioissakin on aina kysymys tiettyjen valintojen tekemisestä.

Eräänlainen kehittämisen lähtökohta on yhtenäinen toimiva seutu, jossa 
kuntien rajat ovat yksittäiselle asukkaalle tai talouden toimijalle käytännössä 
virtuaalisia. Lisäksi seutu on osa globaalia taloutta ja maailmaa, jossa erilaiset 
muutokset ja trendit seuraavat toisiaan varsin nopeassa tahdissa, jolloin hyvän 
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yhdyskuntarakenteen kriteereitä ei voida määritellä pysyvästi. Tavoitteena on 
yleisesti ottaen oltava toimiva ja muutoskykyinen kokonaisuus, joka palvelee 
sujuvasti alueen elinkeinoelämää, jolla puolestaan on kasvun ylläpitäjän 
asema. Tavoite lienee varsin selkeä, mutta sen saavuttamiseen käytettävistä 
keinoista ja toimintamalleista voidaan esittää varsin eriäviä näkemyksiä.

Yksi tapa yhdistää seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen erilaiset 
tarpeet ja varautua muuttuviin trendeihin on nähdä rakennesuunnitelma 
pitkänä prosessina, jossa on useita vaiheita. Voidaan lähteä liikkeelle esimer-
kiksi asteittaisella joukkoliikenteen kehittämisellä ja uudenlaisten tiiviiden 
mutta yksilöllisten omakotiasumismuotojen kehittämisellä. Voidaan tehdä 
ratkaisuja, jotka eivät varsinaisesti estä nykyistä elämäntyyliä. Samalla voidaan 
kuitenkin välttää kaavoituspäätöksiä, jotka estäisivät myöhemmän reagoimi-
sen muuttuviin elämäntapoihin ja trendeihin. Yhdyskuntarakenteen muutos 
voi siis olla asteittainen ja sidoksissa väestön tarpeiden muuttumiseen.

Nykyinen seudullisen yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja koordinoimat-•	
tomuus ei ole suotavaa, sillä se uhkaa seudun kehittymistä.
Toisaalta rakennesuunnitelma ei saa rajoittaa seudun luontaista kasvua.•	
Lähtökohtana on oltava taloudellisen kasvun ylläpitäminen ja uusien asuk-•	
kaiden houkuttelu.
Jos rakennesuunnitelmaa toteutetaan alimitoitetuilla kasvuennusteilla, siitä •	
voi tulla kasvun rajoittaja eikä mahdollistaja.

Rakennesuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden tulisi toteutua asteittain. Näin 
voidaan reagoida valtakunnallisiin ja globaaleihin trendeihin ja mahdollistaa seu-
dun luontainen kasvu.

kaavoittamiSen uuSi muoto

Yleisesti ottaen yhteisten seudullisten kaavoittamisen periaatteiden sopimi-
nen rakennesuunnitelmatyön kaltaisessa prosessissa nähtiin huomattavas-
ti parempana ja joustavampana vaihtoehtona verrattuna kuntien yhteiseen 
yleiskaavaprosessiin, jonka toteutuminen olisi todennäköisesti aivan liian 
hidasta seudun yhdyskuntarakenteen haasteisiin vastattaessa. Kaavoittamisen 
periaatteiden lisäksi huomiota on kiinnitettävä kunnallisen maapolitiikan 
käytäntöihin, kuten Tampereen seudulla on jo ryhdytty tekemäänkin.

Julkisen suunnittelun ja nopeasti muuttuvan maailman yhteensovit-
tamiseen voitaisiin päästä esimerkiksi siten, että ei oteta lähtökohdaksi 
perinteistä alueiden kaavoittamista ja pitkittyviä kaavaprosesseja. Rakenta-
miselle voitaisiin sen sijaan asettaa tietyt kriteerit, joiden täyttyessä voitaisiin 
rakentaa joustavasti yksittäisiä kohteita. Rakentamiskohde voitaisiin nähdä 
osaksi verkkoa, johon sen tulisi sijoittua mahdollisimman tehokkaasti: 
palvelut ovat lähellä, matkat ovat lyhyitä, joukkoliikenteen saavutettavuus 
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on hyvä jne. Esitettiin siis varsin ennakkoluulottomasti positiivinen versio 
”postimerkkikaavoituksesta” huolimatta kyseiseen käsitteeseen liitetyistä 
negatiivisista mielleyhtymistä. Tiivistetysti ilmaisten voitaisiin kaavoittaa 
joustavammin ja yksittäisiä kohteita, mutta lainsäädäntöä, yhteisiä kritee-
reitä ja seudullisia tavoitteita noudattaen. Toki on huomattava, että hyvästä 
ideasta huolimatta kyseisen toimintatavan toteuttaminen voi olla erittäin 
haasteellista.

Eräänlaisena ”nyrkkisääntönä” esitettiin, että asumiseen, työskentelyyn 
ja palveluihin liittyviä prosesseja ja toimenpiteitä tulisi tarkastella yksittäisen 
kuntalaisen näkökulmasta ja tulisi aina etsiä kuntalaisen kannalta mahdolli-
simman vaivatonta ja toimivaa ratkaisua myös yli kuntarajojen. Seudullisen 
tason toiminta ei ole kuitenkaan aina välttämätöntä tai itsetarkoitus. Tietyt 
yhdyskuntarakenteeseen liittyvät toiminnot voidaan mahdollisesti koordi-
noida, tuottaa ja kaavoittaa kunnissa tehokkaammin ja paikallisia tarpeita 
kuunnellen. Ehkä tässä päästään seutuyhteistyön merkittävimmän hyödyn 
äärelle: toimitaan jokseenkin koordinoituna yhteisenä kokonaisuutena, 
mutta voidaan silti sopeutua paikallisiin tarpeisiin.

Kaupunkiseudun kuntien yhteinen yleiskaava nähtiin liian hitaana ja jousta-•	
mattomana keinona vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen nopeasti muuttuvassa 
toimintaympäristössä.
Kuntien itsenäinen kaavoittaminen saattaa toisaalta johtaa liialliseen osa-•	
optimointiin ja yhdyskuntarakenteen hajautumiseen sekä arjen sujuvuuden 
heikkenemiseen.
Kaavoittamisessa voidaan sopia seudullisesti hyvän yhdyskuntarakenteen kri-•	
teerit, joiden täyttyessä voidaan rakentaa joustavasti yksittäisiäkin kohteita: 
palvelut ovat lähellä, joukkoliikenteen saavutettavuus on hyvä jne.

Rakennesuunnnitelmatyö ja yhteisten kriteerien sopiminen saattaa mahdollistaa ”po-
sitiivisen postimerkkikaavoituksen”. Kun seudullinen kokonaisuus on hallinnassa, 
voidaan joustaa paikallisesti.

elintavat, trendit ja väeStöryhmien huomioiminen

Rakennesuunnitelmatyön yhtenä merkittävänä haasteena on tulevien tren-
dien ja muutosten ennakointi. On olennaista kehittää arjen sujuvuutta ja 
löytää kriteerit hyvälle yhdyskuntarakenteelle. Nämä kriteerit ovat kuiten-
kin riippuvaisia seudun asukkaiden ja toimijoiden mieltymyksistä ja elin-
tavoista. Tulisi siis kyetä esittämään vähintäänkin valistuneita arvioita siitä, 
millaisia seikkoja ihmiset arvostavat tulevaisuudessa ja minkä perusteella 
he valitsevat mm. asumismuotonsa, työpaikkansa ja liikennevälineensä. 
Toimivan yhdyskuntarakenteen muodostamiseen liittyy tiettyjen arvova-
lintojen tekeminen. Tulisi tietää, millaisia yhdyskuntarakenteen ominai-
suuksia arvostetaan vuonna 2030. Yhtenä ratkaisuna esitettiin rakenne-
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suunnitelmien painottamista niin, että ne mahdollistavat erilaisia elämän-
tapoja, eivätkä sulje pois mitään yksittäisiä ilmiöitä, vaikka jokin tietty 
trendi muodostuisikin hallitsevaksi. Yhtenä mahdollisena kehityskulkuna 
mainittiin ylipäätään väestön varallisuuden kasvu, joka tarkoittaisi ihmis-
ten valinnanmahdollisuuksien kasvamista entisestään. Yksilöt olisivat yhä 
vapaampia valitsemaan asumis- ja liikkumismuotonsa, mikä puolestaan 
tarkoittaisi käyttäytymisen ohjaamista houkuttelemalla ja palkitsemalla, ei 
kontrolloimalla ja rajoittamalla.

Elintapojen huomioiminen seudun ja sen yhdyskuntarakenteen ke-
hittämisessä tulisi olla enemmän mahdollistavaa kuin tiukasti ohjaavaa. 
Voimakkaasti rajaavilla ja tiettyjä arvovalintoja tukevilla toimenpiteillä 
voidaan oikeastaan ajautua täysin päinvastaiseen kehitykseen kuin on alun 
perin pyritty. Esimerkiksi asuinalueiden kaavoittamiseen tai liikkumisen 
muotojen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet eivät saisi täysin sulkea pois 
päinvastaisiakaan yksilöllisiä vaihtoehtoja. Korostettiin myös, että ei voida 
suuntautua täysin tulevaisuuden ennakointiin. Seudulla on luonnollisesti jo 
nyt lukemattomista vuorovaikutussuhteista rakentuva yhdyskuntarakenne, 
joka on otettava suunnitelmissa huomioon. Nykyisen aktiiviväestön elin-
tavat ovat jokseenkin yhteneväiset nykyisen yhdyskuntarakenteen kanssa, 
eikä suurten ja äkillisten muutosten toteuttaminen ole ylipäätään realistista. 
Ei voida myöskään tehdä aukottomia johtopäätöksiä siitä, että esimerkiksi 
yksityisautoiluun perustuva elämäntapa olisi radikaalisti muuttumassa.

Nykyinen yhdyskuntarakenne ja seudun kehityskulku on otettava huo-
mioon, mutta silti on varauduttava tulevaisuuteen. Seudulle muuttavat nuoret 
ja erityisesti opiskelijat nähdään potentiaalisina elinkeinoelämän uusintajina 
ja kehityksen ylläpitäjinä. Näin ollen seudun on oltava houkutteleva nuorelle 
väestölle. Tässä tullaan korostetusti tekemisiin tulevaisuuden ennakoinnin 
kanssa. Kuinka paljon esimerkiksi tarve yksityisautoiluun vähenee? Kuinka 
paljon keskusta-asuminen ja urbaani elämäntapa korostuvat? Mikä on perin-
teisen omakotitaloasumisen asema tulevaisuudessa? Rakennesuunnitelman 
menestyksekäs toteuttaminen vaatii ainakin jonkinasteista vastaamista ja 
reagoimista mm. näihin kysymyksiin.

Osaajien houkuttelu ja seudun hyvän imagon sekä vetovoiman säilyttämi-
nen on tärkeää, sillä ikärakenteen muuttuminen saattaa vaikuttaa yrityksiin 
jo varsin pian työvoimapulan muodossa. Erityisesti opiskelijoiden houkuttelu 
nähtiin merkittäväksi osaksi seudun tulevaisuutta ja kehittymistä. Osaajien 
arjen viihtyvyys korostuukin eri asumismuotojen, liikennevaihtoehtojen 
ja erikois- sekä päivittäistavarakauppaan liittyvien palveluiden muodossa. 
Palveluiden ja ylipäätään vapaa-ajan osuus nähtiin rakennesuunnitelmatyön 
kannalta merkittäväksi myös siksi, että valtaosa nykyisen väestön suorittamis-
ta seudun sisäisistä matkoista liittyy erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin.
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Yhtenä keskeisenä trendinä esitettiin vanhusväestön osuuden kasvaminen. 
Esitettiin näkemyksiä mm. siitä, että seudun luontaisen ikärakenteen muut-
tumisen lisäksi seudulle saattaa muuttaa ikääntyvää väestöä muilta alueilta 
ikääntyneen väestön kokiessa turvalliseksi asua samalla seudulla jälkikasvunsa 
kanssa. Tässä suhteessa käynnissä on myös lainvalmistelua, joka toteutuessaan 
tukisi tällaista käyttäytymismallia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi asumiseen 
liittyvien palvelukonseptien kasvavaa merkitystä sekä kyseisiin toimintoihin 
liittyvän liiketoiminnan kasvua. Ikärakenteen muuttuminen voi siis olla 
mahdollisten seudullisten haasteiden lisäksi myös mahdollisuus. Huoltosuh-
teen varmistaminen nähtiin tärkeäksi seikaksi, mutta toisaalta myönnettiin, 
että seudulle hakeutuvia ihmisiä tai siellä asuvia ihmisiä ei tietenkään voida 
valikoida. Trendeihin ja niihin liittyviin negatiivisiin seikkoihin liittyen 
nousee esiin toimiva seutuyhteistyö, jolla voidaan varmistaa, etteivät rasitteet 
kasaudu yksittäisten kuntien vastuulle.

Elintavat ja suomalaisen yhdyskuntarakenteen skaala voivat rajata tiet-
tyjen yhdyskuntarakenteeseen liittyvien ratkaisujen tekemistä. Esimerkiksi 
kuntakeskuksien elävyys ja elävöittäminen voi olla yllättävän suuressa määrin 
riippuvainen paitsi palvelutarjonnasta, mutta myös kuntalaisten halukkuu-
desta viettää aikaansa kuntakeskuksissa. Suosiiko paikallinen ja suomalainen 
arjen kulttuuri esimerkiksi enemmän suuria kauppakeskuksia kuin pienten 
kuntakeskusten kauppoja ja kahviloita? Lisäksi esitettiin huomio suomalai-
sesta ja Tampereen seudun yhdyskuntarakenteen mittakaavasta. Kehittämisen 
malleja ei ole välttämättä realistista hakea miljoonakaupungeista, jos ollaan 
kehittämässä väestömäärältään huomattavasti pienempää seutua.

Tulevien asukkaiden elintapojen ennakoinnin lisäksi tulisi ottaa huo-
mioon laajemmin yhdyskuntarakenteen kehittymiseen liittyviä trendejä. 
Voidaan esimerkiksi miettiä, miten valtakunnallisesti tehtävät liikenteelliset 
ratkaisut vaikuttavat seudullisen joukkoliikenteen kehittämiseen. Lisäksi 
energian hinnan ja uusien teknologioiden vaikutus voi olla varsin merkittävä 
tekijä mielekkään työssäkäyntialueen laajuutta määriteltäessä. Voidaan myös 
pohtia, miten asemoidutaan osaksi valtakunnallista kehitystä ja löydetään 
visio, joka korostaisi seudun vahvuuksia verrattuna esimerkiksi muihin Etelä-
Suomen keskittymiin. Seudullinen yhdyskuntarakenteen kehittäminen on 
siis väistämättä sidoksissa laajempiin valtakunnallisiin ja jopa globaaleihin 
kehityskulkuihin. Suunnitelmia ei pitäisi tehdä pelkästään 20 vuoden aika-
jänteellä, sillä lopulta on kysymys ratkaisuista, joiden vaikutus voi ulottua 
jopa 100 vuoden päähän.

Nuoriso ja erityisesti opiskelijat nähtiin merkittävänä voimavarana seudulle. •	
Opiskelijoilla on merkittävä asema mm. elinkeinoelämän uudistamisessa.
Urbaanin ja tiiviin asumisen merkitys todennäköisesti nousee ekologisten •	
elintapojen voimistuessa.



40

Olli Ruokolainen  & Jari Kolehmainen

Vanhusväestön merkitys kasvaa. Seudun väestö vanhenee, ja lisäksi muilta •	
alueilta muuttaa vanhenevaa väestöä kasvukeskuksiin.
Sosiaalisiin ongelmiin liittyvä vastuu tulisi jakaa paremmin seudun kuntien •	
kesken esimerkiksi sosiaalisen asuntotuotannon osalta.
”Yliseudulliset” kehityskulut on huomioitava•	

Rakennesuunnitelmassa täytyy huomioida elintapojen muuttuminen ja monimuo-
toistuminen. Asukkaiden elintavat ja tottumukset vaikuttavat palveluiden kulutta-
miseen, asumiseen ja liikkumiseen. Lisäksi on huomioitava valtakunnallinen yhdys-
kuntarakenteen ja infrastruktuurin kehitys ja niiden vaikutus kaupunkiseutuun.

rakennesuunnitelmaprosessin toteutus

rakenneSuunnitelma kompromiSSina vai viSiona?

Rakennesuunnitelmaa kommentoitiin kompromissiksi sekä positiivisessa 
että negatiivisessa mielessä. Suunnitelman kompromissiluonnetta kritisoi-
taessa nähtiin, että suunnitelmalta puuttuu visio, jokin selkeä tavoite tai 
tavoitteiden kokonaisuus, jota kohti pyritään. Tällaiseksi visioksi toivottiin 
esimerkiksi ”sähköautokaupunkia” tai jotain vastaavaa selkeästi hahmotet-
tavaa tavoitetta, johon koko yhdyskuntarakenteen kehittämisen voisi liittää. 
Myös oikoradan toteuttaminen mainittiin ikään kuin rakennesuunnitelman 
toteuttamista avaavana ja kokonaisuutta yhdistävänä tekijänä. Yleisesti ot-
taen kaivattiin rohkeampia avauksia ja näkemyksiä yhdyskuntarakenteen 
kehittämisen sisältöihin.

Toisaalta rakennesuunnitelman kompromissiluonne nähtiin sen keskeise-
nä vahvuutena. Kunnat ovat ainakin periaatteessa sitoutuneet rakennesuun-
nitelmaan jo sen tavoitteista neuvoteltaessa. Rakennesuunnitelmaprosessin 
alkuvaiheessa kartoitettiin nimenomaan seudun kuntien omat kehityskuvat, 
jotka toimivat rakennesuunnitelmatyön lähtölaukauksena. Kuntien kuule-
minen ja jatkuva eri kuntia tyydyttävien ratkaisujen hakeminen on ollut 
tärkeä osa rakennesuunnitelmatyötä, vaikka jo valmisteluprosessin aikana 
kunnat ovat uudistaneet omaa näkemystään omasta maankäytöstään osana 
seudullista maankäyttöä. Näin seudun kunnat on kompromissien myötä 
sitoutettu rakennesuunnitelmaan, jolloin suunnitelman toteutuminen on to-
dennäköisempää verrattuna suunnitelmaan, jossa on hyvin rohkeita avauksia 
ja yksittäisiä voimakkaita toimenpiteitä.

Rakennesuunnitelma voi siis olla kompromissina sisällöllisesti heikompi, 
mutta toteutuksellisesti vahvempi. Tämä tekee erityisesti kuntien, ja niiden 
virkamiesten, suuntaan tapahtuvan viestinnän helpommaksi, mutta yksittäi-
sen kuntalaisen tai luottamushenkilön voi olla vaikeampi hahmottaa laajoja 
kokonaisuuksia kartoittavaa suunnitelmaa, joka voi jäädä nopeasti tarkas-
teltaessa jokseenkin hahmottomaksi. Jokin ”iso juttu” antaisi rakennesuun-



41

Sidosryhmätyöpajojen anti

nitelmalle viestinnällisen kärjen, jolla koko prosessia voitaisiin markkinoida 
paremmin.

Onko rakennesuunnitelma liiallinen kompromissi? Tulisiko sillä olla selkeä •	
visio, jonka avulla kokonaisuudesta tulisi selkeämmin hahmotettava?
Tulisiko markkinoida esim. ”sähköautokaupunkia” tai näkyviä kärkihankkei-•	
ta kuten tornitalojen kokonaisuuksia?
Rakennesuunnitelman kompromissiluonne ja kokonaisuuksien hallinta näh-•	
tiin toisaalta vahvuutena.
Suunnitelma on osista rakennettu kokonaisuus, jonka osat koostuvat kuntien •	
asettamista tavoitteista.
Kunnat ovat periaatteessa sitoutuneet suunnitelmaan jo sen tavoitteista neu-•	
voteltaessa.

Rakennesuunnitelman kompromissiluonne tekee siitä sisällöllisesti heikomman, mut-
ta toteutuksellisesti vahvemman.

vieStintä ja markkinointi

Rakennesuunnitelmasta viestiminen tuli esiin sekä epäsuorasti että myös jois-
sakin kommenteissa. On mietittävä kenelle suunnitelmasta viestitään. Kun-
tien virkamiehet ja kaavoittajat kommunikoivat hyvin karttojen välityksellä, 
ja asioita voidaan tarkastella hyvinkin yleisellä tasolla. Toisaalta esimerkiksi 
joukkoliikenteen toimijoiden kanssa keskustellessa ja suunnitellessa tulisi 
ehkä pystyä esittämään konkreettisempia ja sisällöltään tarkempia suunnitel-
mia. Näin on toki tehtykin esimerkiksi erilaisten joukkoliikenteen kehittämi-
seksi tehtyjen toimenpiteiden yhteydessä. Kuntalaiset ja yritykset taas tulisi 
viestinnällisesti kohdata heidän omilla ehdoillaan: kaavakartanomainen esitys 
ei välttämättä avaudu oikealla tavalla. 

Kysymys viestinnän tasosta ja tarkkuudesta liittyy aikaisemmin mainit-
tuun tavoitteiden ja aikataulujen asettamiseen. Koko rakennesuunnitelman 
pohtiminen ja siitä tiedottaminen on sinänsä hyvä idea ja tärkeä osa suun-
nitelman toteutusta. Sen lisäksi eri alojen, kuten joukkoliikenteen, toimijat 
tarvitsevat jonkin erityisemmän suunnitelman, jonka kautta ne voivat ikään 
kuin liittyä rakennesuunnitelmaprosessin kokonaisuuteen ja keskustella eri-
tyisesti heitä koskettavista asioista. Tällainen mahdollisuus on toki annettu 
esimerkiksi TASE-työssä, mutta tällaisia mahdollisuuksia tulisi ilmeisesti 
edelleen järjestää.

Rakennesuunnitelman toteuttamisessa on tärkeää miettiä ketä tai mitä pyri-•	
tään sitouttamaan, toisin sanoen kenelle rakennesuunnitelma ”myydään”.
Kuntien virkamiehet/kaavoittajat ymmärtävät karttoja, mutta millä keinoin •	
rakennesuunnitelman keskeinen sisältö viestitään seudun kuntien luottamus-
henkilöille, kuntalaisille ja muille toimijoille?
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Onko rakennesuunnitelma kaavatyökalu vai sitouttamisen väline?•	
Esimerkiksi joukkoliikenteen toimijat toivovat konkreettisempia suunnitel-•	
mia reittien linjauksista ja toteuttamisaikatauluista, mutta yksittäinen kunta-
lainen haluaa hahmottaa yhdellä silmäyksellä suunnitelman keskeiset ideat.

Rakennesuunnitelman viestinnässä tulisi toisaalta yleistää ja tiivistää ja toisaalta 
tulisi esittää yksityiskohtaisempia suunnitelmia riippuen kohdeyleisöstä.

kuntien ja toimijoiden motivointi

Väitettiin, että rakennesuunnitelman toteuttamisessa tulisi selkeämmin vies-
tiä kunnille sitä, että rakennesuunnitelma on itse asiassa vaihtoehto kunta-
liitoksille. Seudun yhdyskuntarakenteen kehittäminen saatetaan nähdä hy-
vinkin Tampere-keskeisenä, ja esitettiin ajatus siitä, että vuonna 2030 koko 
seutu saattaisi koostua yhdestä kunnasta. Näin ollen oli luontevaa pohtia, 
millaiset seikat ovat ylipäätään saaneet kunnat sitoutumaan prosessiin tähän 
mennessä. Väitettiin, että kuntien motivoinnissa on olennaista taata niiden 
itsenäisyys, jolloin rakennesuunnitelman toteuttaminen muodostuu selkeästi 
tavoiteltavaksi asiaksi kuntien näkökulmasta.

Mitään todellisia esteitä seutuyhteistyölle ei lopulta ole. Toimiva seutu 
on kaikkien etu ainakin periaatetasolla. Tästä huolimatta yhteistyö saattaa 
kuitenkin joissain tapauksissa vaikeutua yksinkertaisesti kielteisten asentei-
den tai ennakkoluulojen vuoksi. Pahimmillaan voidaan ajatella, että jokin 
yhdyskuntarakenteen tai liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvä prosessi 
ei ole suotuisaa kehitystä, koska se on liiaksi Tampere-vetoinen. Tampereella 
on toki luontaisesti varsin vahva asema seudun veturina, ja tämä nähtiin 
myös hyödyllisenä, vaikka siitä seuraa myös epätoivottuja vaikutuksia kuntien 
yhteistyön tasapainottamisessa.

Negatiiviset kokemukset esimerkiksi palveluiden järjestämisen epäonnis-
tumisesta tai jonkin joukkoliikenneratkaisun ulkopuolelle jäämisestä voivat 
lisätä kunnan sisäistä seutuyhteistyön vastustusta. Periaatetasolla esimerkiksi 
palveluiden järjestäminen nähdään hyvinkin olennaiseksi ja hyödylliseksi 
seikaksi toiminnallista seutua kehitettäessä. Haasteeksi on kuitenkin käytän-
nössä noussut kustannuspolitiikan ja teknisten seikkojen vaikeus. Todettiin 
kuitenkin, että haasteista huolimatta on olemassa poliittista tahtoa asioiden 
eteenpäin viemiseksi. Kuntien sitouttamisen osalta haasteellisena nähtiin 
esimerkiksi se, että on nähtävissä yksittäisiä kaavoitushankkeita, jotka yksit-
täistapauksinakin ovat sinänsä haitallisia yhdyskuntarakenteen kehittämiselle, 
mutta lisäksi ne heikentävät rakennesuunnitelman uskottavuutta kokonai-
suutena. Jokainen tiivistämisperiaatteen vastainen hanke lisää hajaannusta 
seudun toimijoiden ja kuntien joukossa ja vaikeuttaa jo valmiiksi haasteellista 
motivointia rakennesuunnitelman vapaaehtoisessa toteuttamisessa.
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Rakennesuunnitelman vapaaehtoiseen toimintaan perustuva luonne 
edellyttää sekä seudun kuntien että toimijoiden motivointia. Luontainen 
motivointikeino vaikuttaa olevan eräänlainen valtakunnan kakkoskeskuksen 
me-henki. Kunnat ja muut toimijat voivat kokea hyötyvänsä Tampereen 
seudun kilpailukyvyn ylläpitämisestä, vaikka se saattaisi tarkoittaa esimerkiksi 
lyhytjänteisistä, pelkästään yhden kunnan tai toimijan eduksi toteutettavista, 
kaavoitushankkeista luopumista. Kyseisestä ilmiöstä esitettiin toki hyvin eri-
laisia näkemyksiä, mutta todettiin, että periaatteessa kuntien ja toimijoiden 
kannattaa tukea seudun kehitystä kokonaisuutena.

Yksittäisten organisaatioiden ja yritysten motivoinnin osalta voidaan 
nähdä, että valtakunnallisten toimijoiden paikalliset alueyksiköt ovat valmiita 
tukemaan seudun yhdyskuntarakenteen kehittämistä kilpaillessaan organisaa-
tioidensa sisäisistä resursseista muilla alueilla sijaitsevien yksiköiden kanssa. 
Yleisesti ottaen rakennesuunnitelma nähdään positiivisena prosessina, jos 
sillä onnistutaan kehittämään yhdyskuntarakenteen toimivuutta ja yritysten 
toimintaedellytyksiä. Toimiva yhdyskuntarakenne ja kaavoittaminen ovat hy-
viä perusteita esimerkiksi rakennusalan yrityksen paikalliselle yksikölle, joka 
pyrkii perustelemaan, miksi organisaation tulisi investoida juuri Tampereen 
seudun toimintoihin.

Yritykset voivat hyötyä Tampereen seudun kehittymisestä ja profiloitu-
misesta valtakunnallisena kakkoskeskuksena, jossa yhdyskuntarakenne on 
toimiva. Jo nyt seudulla toimimisen vahvuuksina, ja itse asiassa konkreetti-
sesti hahmottuvana kilpailuetuna, nähdään kohtuulliset asumiskustannukset 
ja suhteellisen toimivat liikenneyhteydet verrattuna pääkaupunkiseutuun. 
Toimiva yhdyskuntarakenne ja kaavoittaminen tekevät helpommaksi perus-
tella investointipäätöksiä juuri Tampereen seudulle. Rakennesuunnitelman 
yhtenä merkittävänä tehtävänä nähtiin tämän kehityksen varmistaminen.

Yksittäisten kuntalaisten tasolla motivoiminen riippuu hyvin paljon 
siitä, mikä on rakennesuunnitelman konkreettinen vaikutus kuntalaisen 
elämänlaatuun tai toimijan toimintaedellytyksiin. Esimerkiksi täydennysra-
kentaminen voi aiheuttaa asukasyhdistysten vastarintaa ja yritykset saattavat 
kokea erilaiset sijoittumispäätöksiä ohjaavat seikat suorastaan haitallisina 
toiminnalleen. Toisaalta nykyisen rakennesuunnitelman vaikutukset voivat 
olla niin vähäisiä suurimmalle osalle seudun toimijoita ja kuntalaisia, että 
suunnitelma ei sinänsä herätä ainakaan kielteisiä tuntemuksia.

Seudun asukkaiden ja toimijoiden ohjaamisessa voidaan toki edetä tietylle 
tasolle pelkästään lainsäädännöllisin keinoin, ikään kuin pakottamalla. Esi-
tettiin kuitenkin näkemys, jonka mukaan rakennesuunnitelman keskeisin 
ajatus on sen mahdollistavuus, motivointi ja eräänlainen pehmeä ohjaami-
nen. Nähtiin, että pakottamalla ei pystytä ohjaamaan yhdyskuntarakennetta 
ja ihmisten sekä toimijoiden käyttäytymistä kohti rakennesuunnitelman 
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tavoitteita. Oltiin sitä mieltä, että rakennesuunnitelman järjestelmällinen 
pyrkimys kohti tiivistyvää yhdyskuntarakennetta ei tarkoita yksilöllisten 
vaihtoehtojen kieltämistä.

Kysymys on pikemminkin todennäköisyyksistä. Esimerkiksi maapo-
litiikan suhteen voidaan pyrkiä tilanteeseen, jossa tiivistämisestä tehdään 
helppoa, ja näin ollen ohjataan todennäköisesti yhä suurempi osa asukkaista 
kohti tiivistyvää yhdyskuntarakennetta. Haja-asutukseen ei tällöin ajaudut-
taisi siksi, että vallitsevassa yhdyskuntarakenteessa ei olisi tontteja tarjolla, 
vaan ainoastaan siksi, että joissain tapauksissa asukkaat haluaisivat tehdä 
tietoisen elämäntapavalinnan haja-asumisesta. Väitettiin siis, että suurin osa 
ihmisistä asuu mielellään hieman tiiviimmin ja lähempänä keskustaa, jos se 
vain mahdollistetaan ja tehdään helpoksi esimerkiksi kohtuullisen hintaisilla 
tonteilla, joita on riittävästi tarjolla. Vastaava ajattelutapa ulotettiin myös 
liikennejärjestelmän kehittämiseen. Mitään yksittäisiä liikkumismuotoja 
ei tulisi sulkea pois, mutta toivottavien liikkumismuotojen on oltava niin 
houkuttelevia, että niiden käyttämisestä tulee todennäköisempää kuin esi-
merkiksi yksityisautoilusta.

Rakennesuunnitelman vapaaehtoiseen toimintaan perustuva luonne edellyt-•	
tää sekä seudun kuntien että toimijoiden motivointia.
Todellista estettä seutuyhteistyölle ei ole, mutta erityisesti kuntien osalta •	
haasteena ovat asenteet.
Mahdollinen motivointikeino voi olla eräänlainen valtakunnan kakkoskes-•	
kuksen ”me-henki”, sillä profiloituminen toimivana ja viihtyisänä seutuna 
on kaikkien kilpailuetu.
Valtakunnallisten organisaatioiden paikalliset yksiköt voivat erottua organi-•	
saatioiden sisäisessä kilpailussa: resurssit ohjataan toimivalla seudulla sijait-
sevalle yksikölle.
Yritysten tavoitteet ovat jo osittain yhteneväisiä rakennesuunnitelman tavoit-•	
teiden kanssa: ympäristöystävällisyydestä on tullut yksi menestymisen ehto.
Kuntalaisten motivointi tapahtuu niin, että rakennesuunnitelman tavoitteita •	
tukevat arkipäiväiset ratkaisut tehdään helpoiksi toteuttaa.

Rakennesuunnitelman on konkretisoiduttava kunnille ja toimijoille hyötynä sekä 
realistisesti toteutettavina toimenpiteinä.

Sitouttaminen ja toteutuS

Kuntaliitokset ja kuntien yhteisen yleiskaavan toteuttaminen tulivat jois-
sain puheenvuoroissa esille ikään kuin rakennesuunnitelmasta seuraavina 
askeleina. Toisaalta edelleen puhuttiin myös voimakkaasti rakennesuunnitel-
man puolesta huomattavasti joustavampana ja nopeampana tapana vastata 
yhdyskuntarakenteen muutostarpeisiin. Lisäksi todettiin, että kuntarajojen 
poistuminen ei sinänsä poistaisi mitään nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen 
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liittyviä ongelmia, sillä fyysinen yhdyskuntarakenne olisi edelleen samanlai-
nen, vaikka hallinnolliset rajat poistuisivat.

Haasteena nähtiin rakennesuunnitelman muodostuminen pelkästään 
kuntien kaavoittamisesta ja käytännöistä irralliseksi ”paperiksi”. Vaikka 
rakennesuunnitelmalla ei olekaan kuntia sitovaa oikeusvaikutusta, nähtiin 
että sen ottaminen kiinteäksi osaksi kuntien yhdyskuntasuunnittelua ja 
sen systemaattinen käyttäminen ohjenuorana kaavoituspäätöksissä voivat 
hyvinkin riittää sitouttamaan kuntien päätöksentekoa ja ohjaamaan seudun 
yhdyskuntarakennetta tiiviimpään suuntaan. Tässä nähtiin merkittävänä 
mekanismina eräänlainen kuntien ”vertaiskontrolli”: jokaisen rakennesuun-
nitelmasta poikkeavan kaavoituspäätöksen osalta tulisi vaatia erittäin painavia 
ja poikkeuksellisen hyviä perusteita. Tämä saattaa riittää ohjaamaan kuntia 
rakennesuunnitelman mukaiseen maankäyttöön.

Tampere-vetoisuutta ei tulisi nähdä automaattisena kehityskulkuna 
seutuyhteistyössä. Monet seudun kunnista ovat aktivoituneet esimerkiksi 
lähijuna-suunnitelmiin liittyvissä aiheissa. Ympäryskunnilta toivottiin silti 
vielä aktiivisempaa otetta rakennesuunnitelma- ja seutuyhteistyöhön. To-
dettiin, että tehokkaimpia motivaatiotekijöitä seutuyhteistyöhön voivat olla 
merkittävät palveluiden järjestämiseen tai liikennejärjestelmiin liittyvät rat-
kaisut. Esimerkiksi raideliikenteen muotojen kehittäminen voi toimia ikään 
kuin kokoavana tekijänä, joka lisää kuntien yhteistyötä myös maankäytön 
suhteen, sillä maankäytöllä ja (joukko)liikennejärjestelmällä on hyvin kiinteä 
yhteys toisiinsa.

Rakennesuunnitelmaprosessi on oikeastaan hyvä esimerkki mahdollista-
misen avulla tapahtuvasta sitouttamisesta. Rakennesuunnitelman vahvuutena 
nähtiin, että sen muodostamisprosessissa kuntien omia yhdyskuntarakenteen 
kehittämiseen liittyviä tavoitteita on jo huomioitu kompromissin muodos-
tamisen mahdollistavalla tavalla. Näin ollen kunnat ovat jo periaatteiden 
tasolla hyväksyneet yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteet ja siihen liit-
tyvät toimenpiteet. Tämä puolestaan lisää todennäköisyyttä sille, että myös 
rakennesuunnitelman toteuttaminen etenee. Samalla on korostettava sitä, 
että jo rakennesuunnitelmaprosessi on vaikuttanut kuntien omaan maan-
käytölliseen ajatteluun seudullista yhteistyötä edistävällä tavalla.

Todettiin, että aikataulujen ja tavoitteiden asettaminen vuoteen 2030 ei 
ole kaikilta osin toimivin ratkaisu. Esimerkiksi joukkoliikenteen toimijat 
joutuvat joka tapauksessa optimoimaan oman toimintansa ja linjansa ny-
kyisen yhdyskuntarakenteen mukaiseksi, jolloin toiminnan muuttaminen 
muodostuu varsin haasteelliseksi taloudelliselta kannalta katsottuna. Kär-
jistäen ilmaistuna liikennöitsijän valintoihin ei vaikuta se, että tällä hetkellä 
kannattavan linjan kohdalle rakennettaisiin ratayhteys esimerkiksi 30 vuoden 
päästä. Ilmeisesti kaivattiin tarkempia ja konkreettisempia suunnitelmia 
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esimerkiksi uusista linjauksista joukkoliikenteen linjojen suhteen. Joka 
tapauksessa tällä hetkellä rakennesuunnitelma saattaa jäädä liian etäiseksi 
toimijoiden lyhyen tähtäimen suunnitelmista katsottuna.

Tavoitteiden asettaminen ei tietenkään koske pelkästään yksityisiä 
toimijoita, vaan myös seudun kuntia. Nähtiin myönteisenä, että rakenne-
suunnitelman yleisen, kokonaisuuksia tavoittelevan ja kauas tulevaisuuteen 
katsovan luonteen lisäksi tulisi tehdä myös konkreettisempia lyhyen aika-
välin suunnitelmia ja niihin liittyviä toimenpiteitä, joiden avulla haluttavat 
muutokset konkretisoituisivat mahdollisimman selkeästi ja nopeasti. Tällöin 
pystyttäisiin paremmin testaamaan seudun kuntien mahdollisuudet ja tahto 
sitoutua rakennesuunnitelman toteutukseen. Ilmeisesti tässä olisi kysymys 
eräänlaisesta rakennesuunnitelman toteuttamisen ”pilotointivaiheesta”.

Vuodeksi 2030 asetetut tavoitteet eivät konkretisoidu helposti.•	
Kunnat voivat sitoutua rakennesuunnitelmaan yksittäisen osa-alueen kautta, •	
esimerkiksi lähijuna- tai katuraitiotieverkon kehittäminen on konkreettinen 
tavoite.
Kuntien sitoutuminen tulisi testata lyhyen aikavälin toteuttamissuunnitel-•	
milla. Rakennesuunnitelman toteuttamista voidaan ikään kuin ”pilotoida”.
Voidaanko rakennesuunnitelman toteutus kytkeä konkreettisella tavalla kun-•	
tien toimintaan, esimerkiksi taloussuunnittelun tai kaavoituksen sykleihin?
Vai tulisiko korostaa vapaaehtoisuutta, systemaattisuutta ja kuntien ”vertais-•	
kontrollia” ja vaatia jokaisen rakennesuunnitelmasta poikkeavan kaavoitus-
ratkaisun osalta erityisen painavat perustelut?

Sitouttamisessa korostuvat vertaiskontrolli, konkreettiset suunnitelmat ja lyhyen ai-
kavälin tavoitteet. 

yhdyskuntarakenteen ominaisuudet

Työpajoihin osallistuneiden toimijaryhmien substanssiosaamiseen liittyvät 
asiat, kuten elinkeinoelämä, liikenne ja rakentaminen, nousivat varsin sel-
keästi esiin keskusteluissa, joita käytiin varsinaisista yhdyskuntarakenteen 
ominaisuuksista. Näitä näkemyksiä on kuvattu tarkemmin erillisissä muis-
tioissa, mutta tässä raportissa tarkastellaan joitakin keskeisiä näkökohtia ja 
poimintoja substanssikysymyksistä, jotka ovat merkittäviä analysoitaessa ra-
kennesuunnitelmatyötä seudullisen yhdyskuntarakenteen suunnittelun raja-
esineenä ja strategisen eheyttämisen välineenä.

Rakentamisen ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen osalta keskusteltiin laa-
joista rakentamisen trendeistä ja niiden vaikutuksesta seudun yhdyskuntaraken-
teen kehittämiseen. Tiivistäminen, laadukkuus, yksilöllisyys ja mielekäs uuden 
rakennuskannan yhdistäminen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen näh-
tiin yhä merkittävämpinä seikkoina. Yhdyskuntarakenteen kerroksellisuuden ja 
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historiallisuuden hyödyntäminen nähtiin myös kilpailuetuna. Asemanseutujen 
ja eri liikennemuotojen leikkauskohtien tehokkaampi hyödyntäminen nähtiin 
myös varsin olennaisena kehityskulkuna tiivistämisessä.

Kaavoitustoiminnan osalta kaivattiin uudenlaisia avauksia julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä. Haluttiin kehittää kaavoittamisen käytäntöjä 
tehokkaammiksi ja joustavimmiksi. Lisäksi pohdittiin vuokra-asuntojen 
rakentamisen ja niiden sijoittumisen logiikkaa. Keskeiseen asemaan tässä 
nostettiin riittävä suhteellisten halpojen ja laajojen tonttien tarjonta ym-
päryskunnissa, joka mahdollistaisi sosiaalisen asuntotuotannon nykyistä 
laajemmin. Toisaalta kuitenkin nähtiin, että vuokra-asuminen ei ole erityi-
sen houkuttavaa kauempana keskustoista. Uudisaluerakentamista ei nähty 
kovinkaan houkuttelevana rakennuttajan kannalta, mutta se tulisi tehdä 
riittävällä volyymilla, jotta uudet alueet saavuttaisivat riittävän kriittisen 
massan esimerkiksi joukkoliikennettä ja palveluita ajatellen.

Elinkeinojen ja palveluiden osalta pohdittiin hyvin paljon sijaintitekijöitä. 
Kaupan ja palveluiden osalta Tampereen keskustan houkuttelevuuden säi-
lyttäminen suhteessa muihin alueisiin nähtiin tärkeänä. Samalla kuitenkin 
keskusteltiin siitä, miten tietyn sijoittumisvapauden säilyttäminen on tärkeää 
esimerkiksi tilaa vievälle kaupalle. Laajemmin elinkeinoelämää ajatellen näh-
tiin, että yritystoimintojen sijoittumisen vapaus on säilytettävä melko laajana, 
mutta tiettyjä keskittymiä voidaan rakentaa esimerkiksi yliopistojen kampu-
salueiden yhteyteen. Jonkinlainen ”työnjako” Tampereen ja ympäryskuntien 
kesken erityyppisten toimitilojen tarjoamisessa voisi olla toimiva ratkaisu.

Nykyisen ja tulevan yhdyskuntarakenteen sekä nykyisten ja tulevien 
elämäntapojen merkityksestä keskusteltiin laajasti. Esimerkiksi nykyiset 
yhdyskuntarakennetta jokseenkin hajauttavat kaupan keskittymät voivat 
varsin pian olla laajenevan yhdyskuntarakenteen kehillä varsin luontevissa 
paikoissa. Tulevaisuuden kannalta merkittävien osaamisintensiivisten alojen 
korostuminen tulisi huomioida riittävillä toimitilavarauksilla, ja kyseisten 
alojen sijoittumispaikkoja tulisi jatkuvasti kartoittaa tiivistyvässä yhdyskun-
tarakenteessa.

Infran ja liikkumisen teemoissa keskusteluissa esille nousivat ylipäätään 
liikkumisen trendien muutos. Enää ei voida perustaa joukkoliikennerat-
kaisuja pelkästään runkoreittien varaan, vaan on huomioitava yhä moni-
muotoisemmiksi muodostuvat liikkumistarpeet poikittaisreiteillä ja hyvillä 
vaihtoyhteyksillä. Joukkoliikenteen suhteellisen osuuden lisääminen nähtiin 
tärkeänä, mutta samalla todettiin, että tätä tavoitetta ei tulisi lähestyä pakot-
tavilla toimenpiteillä, vaan lisäämällä joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja 
sujuvuutta. Raideliikenteen kehittäminen nähtiin hyvin haasteelliseksi, sillä 
siihen liittyy sekä taloudellisia että seudulliseen ja yliseudulliseen yhteistyö-
hön liittyviä ongelmia.
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Joukkoliikenteen kehittämisessä tullaan merkittävällä tavalla tekemisiin 
ennakoinnin ja pitkän aikavälin suunnittelun kanssa. Joukkoliikenteen uu-
det linjaukset ovat riippuvaisia riittävän suuresta käyttäjämassasta ja uusien 
alueiden kaavoittamisesta tai tiivistämisestä. Ennemmin tai myöhemmin 
joudutaan välivaiheeseen, jossa on olemassa joko tilapäisesti kannattamat-
tomia reittejä tai asuinalueita, joilla on puutteelliset joukkoliikenneyhtey-
det. Tällaisissa tilanteissa, ja ylipäätään uuden joukkoliikenneteknologian 
käyttöönotossa, toivottiin poliittista tahtoa ja kompensaatioita palveluiden 
tuottajille. Yleisesti ottaen suuret joukkoliikenneratkaisut voivat olla ikään 
kuin rakennesuunnitelman ja seutuyhteistyön koetinkivi, jolla voidaan 
testata sitoutumista ja samalla motivoida ja yhdistää seudun toimijoita ja 
kuntia. Liikennejärjestelmän merkitystä kaupunkiseudun maankäytön muo-
toutumisessa ei voi helposti yliarvioida, sillä kyse on kenties keskeisimmästä 
yksittäisestä yhdyskuntarakenteen komponentista.

Toimialakohtaisissa keskusteluissa korostuivat periaatteessa samat teemat, 
jotka tulivat esille jo tarkastellessa yleisiä pohdintoja rakennesuunnitelmasta 
ja sen toteutuksesta. Elinkeinojen, palveluiden, liikenteen ja rakentamisen 
yhteys yhdyskuntarakenteeseen on haasteellinen, ja siinä tulevat esiin nykyi-
sen yhdyskuntarakenteen ja tavoitellun yhdyskuntarakenteen välinen jännite 
sekä tasapainoilu seudun kuntien erilaisten näkökulmien välillä.
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Tampereen kaupunkiseudun toimijoiden esittämiä näkemyksiä rakennesuun-
nitelmasta ja sen toteutuksesta voidaan tarkastella rajaesinetulkinnan ja stra-
tegisen yhdyskuntarakenteen eheyttämisen muodostamaa käsitteellistä taus-
taa vasten. Taulukossa 1. on esitettynä kevään 2009 työpajoissa esille tulleita 
teemoja tiivistetysti. Samalla on arvioitu, mitä kyseisten teemojen kohdalla 
tarkoittaa hyvin keskitetty strateginen suunnittelu ja toiminta, strateginen 
eheyttäminen tai hajautunut ja pluralistinen suunnittelu. Teemojen taustalla 
on myös pyrkiminen tietyntyyppiseen eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen. 
Erilaiset yhdyskuntarakenteen muodot, sullova, eheytyvä ja hajautuva, on 
siksi merkitty taulukkoon eräänlaisena taustana. Ei voida kuitenkaan suo-
raan sanoa, että tietynlainen strateginen eheyttäminen johtaisi automaatti-
sesti eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen. On huomioitava, että taulukossa 
ei ole kysymys ehdottomista totuuksista ja toisensa poissulkevista valinnoista. 
Taulukoita tulisikin tulkita äärimmilleen pelkistettyinä esityksinä, joiden 
tarkoituksena on selkeyttää rakennesuunnitelmaan liittyvien haasteiden hah-
mottamista teoreettisella tasolla.



50

Olli Ruokolainen  & Jari Kolehmainen

taulukko 1. rakennesuunnitelman strategisia ja rakenteellisia reunaehtoja

Strategia
Seudullisen
yhteistyön

muoto
Kaavoitus

Rakenne-
suunnitelman

ohjaavuus

Elintapojen
huomioiminen

Yhdyskunta-
rakenteen 

kehityssuunta?

Rajoittava /
keskittävä Kuntaliitokset

Kuntien
yhteinen

yleiskaava

Staattinen ja
rajoittava

suunnitelma

Oletus urbaanin
elämäntavan

määräävyydestä
Sullova

Strategisesti
eheyttävä

Vapaaehtoinen
seutuyhteistyö, 

maankäyttö
keskeinen 

seudullisen yhteis-
työn teema

Yhteiset
yhdyskunta-
rakenteen 

kehittämisen
kriteerit ja 
joustava

kaavoittaminen

Yhdyskunta-
rakenteen
asteittainen

muuttaminen,
mahdollistavuus ja

suunnitelmien
päivittäminen

Eheytyvä
yhdyskuntarakenne/

mahdollisuus 
yksilöllisiin
valintoihin 

liikkumisessa
ja asumisessa

Eheytyvä

Hajautunut /
pluralistinen

Kuntien eriävät
intressit

Kuntien 
koordinoimaton

kaavoitus

Nykyinen, 
koordinoimaton

kehityssuunta

Oletus elintapojen
heterogeeni-

syydestä
Hajautuva

Seudullisten yhteistyömuotojen osalta hyvin keskitetty strateginen toiminta 
voisi tarkoittaa kuntaliitoksia tai suurkunta-ajattelua. Hajautunut strateginen 
toiminta puolestaan voisi tarkoittaa nykyistä kehityssuuntaa, jossa yhdyskun-
tarakenteen suunnittelu on pääosin yksittäisten kuntien vastuulla ilman stra-
tegista näkemystä koko seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisestä. Näiden 
välinen vaihtoehto voi olla yhdyskuntarakennetta strategisesti eheyttävä, va-
paaehtoinen seutuyhteistyö kuntien kesken. 

Edelliseen liittyen kaavoituskäytännöt voivat olla keskittäviä ja kenties 
liian hitaita kuten kuntien yhteinen yleiskaavaprosessi. Toisaalta yksittäisten 
kuntien kaavoitustoimenpiteillä ei saada haltuun koko seudun kokonaisval-
taista kehittämistä. Rakennesuunnitelmaprosessi sijoittuu kompromissiksi 
johonkin kahden ääripään väliin. Rakennesuunnitelmatyöllä on mahdollista 
muodostaa joustavia kriteereitä ja tavoitteita, jotka suuntaavat ja joustavat 
riittävällä tavalla.

Rakennesuunnitelma tai esimerkiksi kuntien yhteinen yleiskaavaprosessi 
voi periaatteessa olla liian ohjaava ja rajoittava siinä mielessä, että esitetyt 
kasvuskenaariot voivat olla liian pieniä tai vääränlaisia, jolloin suunnitelma 
tai kaava muodostuu ikään kuin kehityksen esteeksi. Toisaalta päinvastainen 
suunta on yleinen hajautuminen ilman selkeitä suunnitelmia. Tässä rakenne-
suunnitelma voidaan ajatella taas eräänlaisena välimuotona, jonka avulla tulisi 
asteittain reagoida yhdyskuntarakenteen muutokseen. Rakennesuunnitelman 
vahvuutena on nimenomaan sen joustava luonne.

Elintapojen huomioiminen yhdyskuntarakenteen suunnittelussa voi 
olla liian rajoittavaa siinä mielessä, että oletettaisiin esimerkiksi urbaanin 
elämäntavan yleistyvän huomattavissa määrin. Toisaalta rakennesuunnitel-
matyötä ei voida perustaa myöskään kaikkien mahdollisten elämäntapojen 
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ja asumismuotojen tasapuoliseen huomioon ottamiseen. Joitain painotuksia 
on pakko tehdä, jos yhdyskuntarakennetta ollaan tiivistämässä. Ratkaisuna 
lienee jonkinlainen kompromissi, jossa tietynlaisia tiivistyvän yhdyskuntara-
kenteen kannalta käytännöllisiä elämäntapoja suositaan, mutta mahdolliste-
taan jossain määrin myös yksilölliset ratkaisut, jotka voivat olla päinvastaisia 
rakennesuunnitelman tavoitteisiin nähden.

Taulukko 2. liittyy erityisesti rakennesuunnitelmaan prosessina ja siihen, 
miten rakennesuunnitelmatyö voi toimia ”rajaesineenä”, eli ikään kuin 
yhteistyövälineenä, johon eri näkökulmista ja eri intresseillä seudun yhdys-
kuntarakenteen kehittämistä tarkastelevat tahot voivat kiinnittyä. Huomio 
kiinnittyy siis erityisesti rakennesuunnitelman toteuttamiseen.

taulukko 2. Strateginen eheyttäminen rakennesuunnitelman toteutuksessa

Strategia Tavoitteiden
asettaminen

Sitouttaminen
ja toteutus

Viestintä ja 
markkinointi Motivointi

Yhdyskunta-
rakenteen 

kehityssuunta?

Rajoittava /
keskittävä

Voimakas 
visio

Pitkän aikavälin
staattiset

suunnitelmat

Ammattilaisten
keskinäinen

kommunikointi /
”yleissuunnitelma”

”Utopia” Sullova

Strategisesti
eheyttävä

Realistinen
tavoitetaso

Konkreettiset
suunnitelmat,

rakennesuunnitelman
”pilotointi” ja 
suunnitelmien

jatkuva 
päivittäminen

Yhdyskunta-
rakenteen
asteittainen

muuttaminen,
mahdollistavuus ja

suunnitelmien
päivittäminen

Sopiva tavoitetaso,
”helposti”

toteutettavat 
haasteet

Eheytyvä

Hajautunut /
pluralistinen Kompromissit Inkrementalismi

Erillisten
organisaatioiden 

ristiriitaiset
viestit

Dystopia, 
uhkakuvat Hajautuva

Tavoitteiden asettamisen osalta keskitetty tai ”rajoittava” strateginen toiminta 
voi tarkoittaa hyvin voimakasta visiota, jossa rakennesuunnitelmaprosessi ja 
seudun yhdyskuntarakenteen tiivistäminen sidottaisiin osaksi jotain selkeää 
tavoitetta, johon rakennesuunnitelma osattaisiin välittömästi yhdistää. Tämä 
voisi tavallaan edistää rakennesuunnitelman toteutusta, mutta toisaalta se 
voisi aiheuttaa liiallista kiinnittymistä tiettyihin tavoitteisiin ja intresseihin. 
Hajautunut ja pluralistinen tavoitteiden asettelu voisi puolestaan tarkoittaa 
liiallista kompromissien tekemistä ja rakennesuunnitelmaprosessin ”laimen-
tumista”. Strategisesti eheyttävässä rakennesuunnitelmassa tavoitetaso tulisi 
pystyä asettamaan realistiseksi, mutta samalla riittävän kunnianhimoiseksi.

Toimijoiden sitouttaminen ei välttämättä onnistu, jos seudun yhdyskun-
tarakenteen kehittämisen koordinointi perustuu staattisiin pitkän aikavälin 
suunnitelmiin, joihin toimijoiden on vaikea sitoutua. Toisaalta vaihtoehtona 
ei voi olla lyhyen tähtäimen inkrementaalinen suunnittelu, jossa laajempaa 
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kokonaiskuvaa ei nähdä ja jossa ei voida suuntautua kohti tulevaisuuden 
yhdyskuntarakennetta. Näin ollen voidaan ajatella, että rakennesuunnitel-
matyöhön tulee liittyä konkreettisia toteuttamissuunnitelmia ja kenties lyhy-
emmän tähtäimen sitouttavia hankkeita, joiden avulla rakennesuunnitelman 
toteuttamista ikään kuin pilotoidaan. Lisäksi rakennesuunnitelman pitäisi 
olla jatkuva prosessi, jota uudistetaan tiedon karttuessa.

Rakennesuunnitelmasta viestiminen on varsin haasteellista. Uhkana on, 
että rakennesuunnitelmasta tulee ainoastaan kuntien asiantuntijoiden, esi-
merkiksi kaavoittajien, työkalu, joka jää etäiseksi tavalliselle kuntalaiselle tai 
seudun toimijoille. Rakennesuunnitelma ja siitä viestiminen voi myös jäädä 
liian yleiselle tasolle, jolloin yksittäinen kuntalainen ei välttämättä ymmärrä, 
mitkä sen konkreettiset vaikutukset ovat. Toisaalta päinvastainen uhkakuva 
on esimerkiksi kuntien hajanainen ja jopa ristiriitainen viestintä seudullisen 
maankäytön kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Rakennesuunnitelma tulisi 
muuntaa ikään kuin sidos- ja kohderyhmäkohtaiseen muotoon, jotta sitä voi-
taisiin markkinoida niin kuntalaisille, toimijoille kuin asiantuntijoillekin.

Toimijoiden motivointi ei voi tapahtua täysin utopistisilla tavoitteilla, 
jotka ikään kuin lannistavat, eikä toimijoita tulisi ”pakottaa” tietyntyyppiseen 
toimintaan, johon he eivät ole riittävän motivoituneita. Toisaalta vaihtoehto-
na ei myöskään tulisi olla liiallisten uhkakuvien luominen tai se vaihtoehto, 
että nykyisen kehityssuunnan annettaisiin jatkua. Rakennesuunnitelmatyön 
tavoitteiden tulisi konkretisoitua niin, että toteuttaessaan rakennesuunnitel-
maa seudun toimijat kokevat selvästi hyötyvänsä siitä ja helpottavan omaa 
arkeaan. Konkreettisten toimenpiteiden tulee olla riittävän ”helppoja”. Tässä 
tullaan tekemisiin taas elämäntapojen ja arvostusten kanssa. On kyettävä 
arvioimaan, millaiset toimenpiteet seudun asukkaat kokevat ”sullomisena” 
ja millaiset pelkästään eheyttämisenä ja arjen sujuvoittamisena.
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Rakennesuunnitelmaprosessin taustalla on menestyvän ja kasvavan kau-
punkiseudun mukanaan tuovan varjopuolen, eli yhdyskuntarakenteen ha-
jautumisen, hallintapyrkimys. Hajautumisen hallintapyrkimys puolestaan 
liittyy kahteen erittäin suureen tavoitteeseen: Yhtäältä rakennesuunnitelma 
on kilpailukykystrategia, koska hyvän yhdyskuntarakenteen mahdollista-
man ”sujuva arjen” voi arvioida olevan yhä keskeisempi kilpailukykyte-
kijä kaupunkiseutujen välisessä kamppailussa. Toisaalta kysymys on jopa 
globaaleihin ilmasto- ja kestävyyshaasteisiin vastaamisesta, sillä hyvällä ja 
toimivalla yhdyskuntarakenteella on merkittävä vaikutus inhimillisen toi-
minnan kuluttamien luonnonvarojen ja aiheuttamien päästöjen kannalta. 
Kysymys on siis isoista asioista. Maankäytön hajautumisen seudullinen, 
strateginen hallintaprosessi on vasta aluillaan, mutta joitakin huomioita ja 
näkökohtia voidaan jo esittää käynnissä olleeseen rakennesuunnitelmatyö-
hön ja siihen osallistuneiden seudun toimijoiden käymään keskusteluun 
perustuen.

Seudullisen yhdyskuntarakenteen strategisen eheyttämisen haasteellisuu-
den taustalla on intressien monimuotoisuus. Yleisellä tasolla hyväksytään 
periaatteita ja tavoitteita, mutta siirryttäessä ikään kuin astetta lähemmäksi 
toteutusta ja esimerkiksi lainvoimaisia kaavoituspäätöksiä, joudutaan uu-
delleen tekemisiin arvostusten ja hyvän yhdyskuntarakenteen kriteerien 
kanssa. Voidaan todeta, että hyvän yhdyskuntarakenteen ja tavoiteltavien 
ominaisuuksien kriteerit täsmentyvät lopulta vasta rakennesuunnitelman 
toteutusvaiheessa. Toteutus onkin jatkuvaa tasapainoilua nykyisen yhdyskun-
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tarakenteen, tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen ja realistisesti tavoiteltavissa 
ja toteutettavissa olevan yhdyskuntarakenteen välillä.

Keskeinen haaste rakennesuunnitelmatyössä ja sen toteuttamisessa on 
eheyttämisen kontekstisidonnaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen 
seudun toimija tai asukas kokee tiivistämis- ja eheyttämispyrkimykset eri 
tavalla ja eri lähtökohdista. Toiselle toimijalle pienimittakaavainen täydennys-
rakentaminen ja lievä tiivistäminen ovat pakottavaa sullomista, vaikka toiselle 
toimijalle tai asukkaalle sama toiminta voi näyttäytyä yhdyskuntarakenteen 
hajautumiskehityksen jatkumisena.

Tampereen kaupunkiseudulla suoritettava rakennesuunnitelmatyö ja 
sen toteuttaminen on edelleen pääosin vapaaehtoisuuteen ja ”pehmeisiin” 
hallintakeinoihin perustuva prosessi. Voidaan kuitenkin nähdä, että rakenne-
suunnitelman tavoitteenasettelun ja toteutuksen takana on tietynlainen jat-
kumo kohti strukturoidumpaa toteutusta. Ensinnäkin rakennesuunnitelman 
lähtökohtana voisi olla eräänlainen äärimmilleen viety visio, jopa utopia, 
ympäristöystävällisestä kaupunkiseudusta, jossa hajautuvan yhdyskunta-
rakenteen ja urban sprawl -kehityskulun kääntäminen päinvastaiseksi on 
toteutunut lähes täydellisesti. Tällainen voimakas visiointi törmäisi kuitenkin 
väistämättä nykyisen yhdyskuntarakenteen reunaehtoihin ja elintapojen sekä 
intressien monimuotoisuuteen. 

Tämän vuoksi nyt hahmotellussa rakennesuunnitelmassa on kuntien 
kesken pyritty löytämään kompromissiratkaisuja, jotka mahdollistavat 
riittävän jouston yksittäisille ratkaisuille, mutta jotka kuitenkin hidastavat 
hajautumiskehitystä. Kompromissista seuraava vaihe tavoitteidenasettelun, 
toteutuksen ja sitouttamisen jatkumossa voi olla sitova sopimus kuntien ja 
valtionhallinnon kesken, jossa määritellään yhdyskuntarakenteen eheyttämis-
pyrkimyksiä virallisesti. Tässä vaiheessa on kysyttävä, onko erillinen sopimus 
edelleen tavoitteita laimentava vai mahdollisesti eheyttämispyrkimyksiä 
uudelleen tarkentava ja terävöittävä tekijä?

Rakennesuunnitelmatyön eräänlainen lähtöoletus on kuntien välinen yh-
teistyö. Tällöin on luontevaa kysyä, mitä etuja erillisten kuntien seudullinen 
yhteistyö mahdollistaa verrattuna suurkuntaan? Voidaan väittää, että useiden 
kuntien yhteistyössä toteuttaman rakennesuunnitelmaprosessin keskeisin 
hyöty on liiallisen tiivistämisen ja hajautumiskehityksen välillä tasapainoilu. 
Yhden suurkunnan puitteissa tapahtuva kehitys saattaisi johtaa liian voimak-
kaaseen keskittämiseen. Voidaan väittää, että nykyinen kuntien mosaiikki 
mahdollistaa paremmin eri elämäntapojen huomioon ottamisen, mikä on 
tärkeää myös kaupunkiseudun kilpailukyvyn ja itseuudistumisen kapasiteetin 
näkökulmasta. Asukkaat ja toimijat, jotka kokevat voimakkaan yhdyskunta-
rakenteen eheyttämisen olevan ”sullomista” voivat esimerkiksi löytää itselleen 
hieman väljemmin suunniteltuja elinympäristöjä ympäryskunnista.
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Rakennesuunnitelmatyö on haasteellista, koska siihen liittyvät haasteet 
ovat ikään kuin jakautuneet kahtia. Ensinnäkin on olemassa ristiriita ny-
kyisen, hajautuvan yhdyskuntarakenteen välillä, ja halutun kehityssuunnan 
eli eheytyvän yhdyskuntarakenteen välillä. Pelkästään näiden kahden kehi-
tyssuunnan välisten yhteyksien ja mahdollisuuksien löytäminen on hyvin 
vaikeaa. Rakennesuunnitelmatyössä ollaan kuitenkin myös toisenlaisten 
haasteiden edessä. On lisäksi löydettävä tai jopa luotava uusi hallinnollisen 
työskentelyn ja yhdessä tekemisen muoto, jossa seudun toimijat luovat uutta 
yhdyskuntarakennetta. Rakennesuunnitelman asema rajaesineenä on siis 
ikään kuin kahden eri ulottuvuuden tasapainottaminen.

Voidaan todeta, että rakennesuunnitelmatyö on toiminut ja toimii edelleen 
rajaesineenä, johon seudun kunnat ja toimijat voivat kiinnittyä yhdyskunta-
suunnittelun prosessissa. Huolimatta siitä, mitä rakennesuunnitelman ja sen 
toteuttamissuunnitelman myötä tullaan saavuttamaan, prosessi sinänsä on 
ollut erittäin hyödyllinen. Se on strategia nimenomaan termin positiivisessa 
mielessä. Sen keskeisin kontribuutio ei ole rakennesuunnitelmadokumentti, 
vaan koko monivuotinen prosessi, jossa seudun yhdyskuntarakenteen stra-
tegisen eheyttämisen reunaehtoja ja mahdollisuuksia on määritelty, ja jossa 
toimijat ovat saaneet esittää ja suhteuttaa näkemyksiään ja sitoutua yhteiseen 
yhdyskuntarakenteen eheyttämistavoitteeseen.

Rakennesuunnitelmatyön ja sen toteuttamisen haasteena on ikään kuin 
positiivisessa mielessä vakiintuminen seudullisen tason kehittämisinstituu-
tioksi. Tällä hetkellä rakennesuunnitelman paikkaa seudullisessa ja kunnal-
lisessa kehittämistyössä ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa joudutaan 
ehkä vielä perustelemaan ja etsimään tilaa muiden kehittämisinstrumenttien 
ja toimijoiden joukossa. Rakennesuunnitelmatyön jatkuvan päivittämisen 
kannalta olisi hyödyllistä, jos kunnat ja seudun toimijat alkaisivat nähdä 
rakennesuunnitelman yhä keskeisempänä instrumenttina ja foorumina 
seudun kehittämisessä.
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