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Kaupunkiseutujen kisa kovenee, onko 



Geo-evolutiivisia kysymyksiä:

• Miten yhteiskunnat järjestyvät alueellisesti?

• Mitkä tekijät vaikuttavat aluerakenteen kehitykseen?

• Mihin suuntaan yhdyskunta- ja aluerakenne kehittyy?

• Voiko aluerakenteen kehitystä hallita/ohjata?



• Millaisella alue- ja yhdyskuntarakenteella menestyy?



Esityksen perusjännite:

• keskittyvän kasvun spatiaalisuus

vs. 

• voimistuvien verkostojen spatiaalisuus
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Rakenteen ja dynamiikan suhde?
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Työvoimaa maalta kaupunkiin
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Maalta kaupunkiin
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Työvoima aluekehityksen ”ajurina”
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Esimerkiksi ”Satakunnassa poistuu lähivuosina työmarkkinoilta vuosittain noin 2 000 henkilöä 

enemmän kuin sinne on tulijoita. Poistuma vastaa Jämijärven kunnan väkilukua vuodessa. 

Suurin poistuma kohdistuu teollisuuden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden töihin. Esimerkiksi 

teollisuuden toimialoilta poistuu vuodessa 600-700 henkilöä ja terveydenhuolto- ja 

sosiaalipalveluista noin 500 henkilöä joka ainoa vuosi 2010-luvun aikana. Työmarkkinoille 

tulevat nuoret eivät riitä paikkaaman kuilua. Sama koskee kuntien työvoiman saantia. 

Esimerkiksi Kuntien eläkevakuutus on arvioinut, että eläkkeelle siirtyy vuoteen 2025 mennessä 

noin puolet kunta-alan henkilöstöstä.

Työvoiman poistuma on alalla kuin alalla suurempi kuin tuleva työvoiman tarjonta. 

Työperusteinen maahanmuutto ei ole jatkossa vaihtoehto, vaan yhä useammalla alalla 

välttämättömyys. Työperäinen maahanmuutto ei ratkaise ikääntymisen mukanaan tuomaa 

työvoiman tarvetta, vaikka maahanmuuttajien määrä kasvaisi nykyisestä merkittävästi. ”

Lähde: muuttoliiketutkija Timo Aro 2009 (http://www.timoaro.net/index.php?p=247)
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Think Global - Act Local!

Think Local - Act Global!
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Thomas L. Friedman, Litteä maailma (2007):
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”Nähdäkseni kolminkertainen konvergenssi -

uudet pelaajat, uusi pelikenttä ja uudet vaakasuuntaiset 

yhteistyön prosessit ja tavat - on tärkein 2000-luvun 

globaalia taloutta ja politiikkaa muokkaava voima.

Globaali yhteisö, joka pian pystyy osallistumaan kaikenlaisiin 

innovaatioihin, on niin suuri, ettei sellaista ole 

maailmanhistoriassa ennen nähty.” Friedman 2007, 222
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Lähde: World development report, Reshaping Economic Geography. The World Bank, 2009, 9
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keskus-periferia

ylhäältä-alas

periferia-keskus

alhaalta-ylös

Aluekehittämisen 

hahmottaminen

verkostomaisen

TILAN hallintana

Globaali kiertyy lokaaliin, yksilöt ja yhteisöt verkostoihin 
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”Verkostojen aikakautena hallinnallisuuden järjestelmien 

yhtenäisyys on hajonnut. Verkostoissa ja niihin liittyvissä 

ajattelu- ja toimintakäytännöissä instituutioita 

tärkeämmiksi ovat tulleet verkoston solmiutumista ja 

levittäytymistä ohjaavat menettelytavat.” Eriksson 

2009, 221 (boldaus TH)



Kasvun logiikasta kehityksen logiikkaan?

 Kasvun ja kestävyyden rajat

 Kasvun erilaistuva globaali maantiede

 Määrällisestä laadulliseen kehitykseen

 Tavaratuotannosta palveluliiketoimintaan

 Elämäntavan muutos ja onnellisuuspolitiikka

 Vähemmästä parempaa -kehitys!

 Miten muutokset arvoissa, elämäntavoissa ja taloudessa 

vaikuttavat yhteiskuntien alueelliseen organisoitumiseen?
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Vähemmästä parempaa -ajan (2010-) glokaali

aluekehittäminen

Seutujen on asemoiduttava maailmanlaajuisiin 

niukkuuden ajan haasteisiin ja mahdollisuuksiin 

omat vahvuudet tunnistaen. 

Onnistummeko lokalisoimaan ”litistyneen ja piikikkään” 

maailman luomat mahdollisuudet?

Uusi – glokaali – paikallisuus!
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Vähemmästä parempaa -ajan glokaalin

aluekehittämisen ”polttopisteitä”

 Hallitsemmeko glokaalien solmiutumisien käytännöt

 glokaali palvelutalous ja -liiketoiminta

 glokaalit innovaatio- ja osaamisverkostot

 paikallisen vetovoima – hyvät paikat

 paikallisen toleranssi ja uudistumiskyky

 erilaisten paikkojen seudut 

 hajautetut järjestelmät ja ekotehokkaat teknologiat
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Vähemmästä parempaa -ajan glokaalin

aluekehittämisen uudet hallintajärjestelmät

 Haasteena on paikallisen aloitteellisuuden mobilisointi 

sekä verkostojen solmiutumista ja levittäytymistä 

ohjaavien menettelytapojen hallinta.

 Suomessa kaupungin ja maaseudun suhteen muutos 

realisoituu aluerakenteen, talouden ja politiikan kentillä 

juuri UUSISSA seutuKUNNISSA.



(maa)seutukaupunki Mikkeli
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Uudet kunnat –

uusi kuntalaisuus?
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Sijoitus Yrityksen nimi Kotipaikka Toimiala Kasvu %

1. Uphill Oy Savonlinna Langattoman verkon 

hallinta ja palvelut
330.3

2. Jyväs-Hana Oy Mikkeli Lämpö-, vesijohto- ja 

ilmastointiasennus
307.9

3. Rakennusliike 

Kuronen Oy

Pieksamäki Asuin ja muiden 

rakennusten rakentaminen
180.9

4. Siimet Oy Mikkeli Metallirakenteiden ja 

niiden osien valmistus
174.3

5. Pieksän LVI-Palvelut

Oy

Pieksamäki Lämpö-, vesijohto- ja 

ilmastointiasennus
125.4

6. Naaran KP-Metalli 

Oy

Pieksamäki Muiden metallituotteiden 

valmistus
120.4

7. Tehomet Oy Kangasniemi Metallirakenteiden ja 

niiden osien valmistus
80.0

8. Naaraharju Oy Pieksamäki Metallirakenteiden ja 

niiden osien valmistus
74.2

9. PMK-Tekniikka Oy Pieksamäki Yhdistetyt toimistopalvelut 74.2

10. Stonel Oy Kangasniemi Metallirakenteiden ja 

niiden osien valmistus
65.2

Lähde: Kauppalehti; Kaupparekisteri, Tilinpäätöstiedot 10/2008-04/2010



01.01.2006

Lähde: Tomi Heimonen 2010, Aalto yliopisto, Kauppakorkeakoulu
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 Esimerkkiyritysten Itä-Suomen alueellinen työllisyysvaikutus ollut 
seuraavanlainen:
1. Yrityksiä perustettaessa työllistivät 8 henkilöä
2. Yritykset vuonna 2000 työllistivät 51 henkilöä
3. Yritykset työllistävät tällä hetkellä  243 henkilöä
4. Yritykset työllistävät tulevaisuudessa   xxxx henkilöä???

 Yritysten tulevaisuuden keskeiset haasteet/mahdollisuudet:
Blancco oy>kansainvälistyvä kasvu ja yrityskoon kasvattaminen
BP Asennus oy>omistajuus järjestelyt ja lähitulevaisuuden kysyntä
Mipro oy>kansainvälistyvä kasvu
Mummon Turva>toimialan kilpailu ja suurten yritysten dominointi
Pentin Paja oy>kansainvälistyvä kasvu ja kilpailuympäristö

Kasvuyrittäjien näkemyksiä mahdollisuuksista 

kasvaa Itä-Suomessa
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Kaupunkiseutu 2030 – tulevaisuusnäkymä

 Maaseutu-kaupunki suhteen murros on realisoitunut 

kuntarakenteen muutoksena koko Suomessa. On 

löydetty uusi tasapaino – seutu-kunta.

 Kilpailu työvoimasta/ihmisistä on pakottanut 

seutukunnat kulttuuriseen muodonmuutokseen, 

(maa)seutukunnat ovat kulttuurisia mosaiikkeja.

 (maa)seutukunnat ovat saaneet keskeisen roolin ja 

vastuun aluekehityksen paikallisesta hallinnasta. 

Toimintatapoja on kehitetty kaikilla osa-alueilla.

 viisaat ennakoijat ovat menestyneet.
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Suomi nousee omalla tyylillään, 

taitavasti luontoa ja kulttuuria 

yhdistäen ja uudistaen.


