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Kaksi käsitystä kaupungin tulevaisuudesta

• Kaupungit ylivoimaisia ja suuret vielä ylivoimaisempia
▫ Edward Glaeser: Triupf of the city
▫ Manuel Castells: alle viiden miljoonan asukkaan kaupunkien ei 

kannata ilmoittautua edes kisaan

• Karen Harris: New Villages
▫ Tietotekniikka suosii pieniä kaupunkeja
▫ Pienet sarjat kannattaviksi: pikkukaupunkeihin suurten tarjonta
▫ Suuret kaupungit tyhjenevät pieniin, koska asunnot kalliita (?)
▫ Suuret kaupungit teollisen yhteiskunnan tuote (?)

• Molemmat oikeassa, toivottavasti myös Harris
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Pienten kaupunkien mahdollisuus

• Jos taloissa olisi pyörät, Helsinkiin ryntäys

▫ Asuntopula antaa aikaa

• Kasautumisedut suosivat suuria kaupunkeja, mutta ei 
musertavasti

▫ Kehitys ei pysähtyisi, jos vaikkapa antibioottiresistanssi tai 
rikollisuus tyhjentäisi suuret kaupungit

• Pienet kaupungit voivat kilpailla asumisen eduilla

• Vanhat kaupungit ja käveltävä ruutukaava

▫ Kuopiossa asuminen keskustassa ei ole eliitin etuoikeus



Vanhojen kerrostaloasuntojen 

hintakehitys 2005 – 2016

Alue €/m2 (2016 III) Muutos/koko maa

Koko maa 2474 0,0 %

Helsinki 1 6532 19,7 %

Helsinki 2 4974 21,0 %

Helsinki 3 3776 8,2%

Helsinki 4 2653 -1,6%

Espoo – Kauniainen 3246 1,7%

Vantaa 2402 -5,7%

Kehyskunnat 1935 -10,6 %



Mukavat kaupungit menestyvät

• Teollisuuskaupungin tulevaisuus uhattuna

▫ Porvarikaupunki —> Teollisuuskaupunki —> City

• Nuorten osaajien preferenssit ratkaisevat aluekehityksen

• Työ ei vedä suuriin kaupunkeihin vaan vapaa-aika

• Keskusta-asuminen suosiossa

▫ Hintojen nousu painottuu kantakaupunkiin

▫ Kehyskuntien kasvu tasaantunut

▫ Miten käy lähiöiden?



Miksi keskusta-asuminen on suosiossa?

• Ei enää epäterveellistä
• Tapahtumia, kahviloita, konsertteja, kontakteja, luentoja
▫ Sosiaalinen media helpottaa kaiken kivan järjestämistä
▫ Elämä kaupungeissa muuttunut todella mielenkiintoiseksi
▫ Töihin pääsee melkein kaikkialta, tapahtumiin läheltä

• Heimoutuminen
• Fiksu kaupunki parhaimmillaan keskustoissa
▫ Liikenne
▫ Energia
▫ Jakamistalous
▫ Kaupalliset palvelut ja tapahtumat
▫ Kaupunkifillarit!



Kaupunkien verkottuminen

• 20 kasvavasta seudusta 18 on rautatiepaikkakuntia

• Luova luokka liikkuu junalla

▫ Junassa aika ei mene hukkaan toisin kuin lentokoneessa

• Tampereen vahvuus: junalla nopeasti kaikkialle

• Kuopio – Kouvola rata on hidas



Seutukunta

• Syrjäisen maaseudun tulevaisuus huono

• Kuopion menestys on koko maakunnan etu

• Paikallistalous leviäisi ympäristöön jos

• Matkailu/ ja vapaa/ajan palvelut

▫ Osittainen etätyö

▫ Ruokakauppa ei keskittyisi bulkkiin


