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 1. TAUSTAA

Kaupunkikehitystä koskevat kysymykset ovat sekä uuden alueellisen koheesiotavoitteen että 
Lissabonin strategian ydintekijöitä. Niiden keskeinen asema on helppo ymmärtää, kun otetaan 
huomioon, että kaupungit tuottavat 70–80 prosenttia Euroopan unionin bruttokansantuotteesta 
ja 80 prosenttia EU:n kansalaisista asuu kaupungeissa. Kaupunkeihin keskittyminen on 
tärkeää myös siksi, että kaupunkialueilla on paljon taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä ongelmakeskittymiä.
Tämän seurauksena Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti ovat jo pitkään käsitelleet 
niitä kaupunkialueisiin liittyviä ongelmia, joita voitaisiin paremmin hoitaa yhteisesti 
eurooppalaisella tasolla. Euroopan parlamentti on aina tunnustanut näiden alun perin 
kaupunkialueita koskevien yhteisöaloitteiden piirissä tehtyjen toimien tärkeyden. Parlamentti 
on aktiivisesti kannustanut kaupunkialueita koskevien yhteisöaloitteiden piirissä tehtyjä 
toimia, ja se myös otti askeleen eteenpäin vaatiessaan Euroopan komissiota vuonna 2006 
käyttöön otettujen rakennerahastojen lainsäädäntöä koskevissa kokouksissa tunnustamaan 
tarpeen myöntää rahoitusta tietyille sosiaalisen asuntotarjonnan sekä energiansäästön 
kunnostushankkeille uusien jäsenvaltioiden kaupunkialueilla.
Parlamentin aluekehitysvaliokunta (REGI) on laatinut useita vaikutusvaltaisia mietintöjä ja 
antanut lausuntoja, jotka ovat auttaneet tämän alueen kehityspolitiikan määrittämisessä1, ja 
jotka huipentuivat Kallenbachin mietintöön Alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan 
seurannasta. Mietintöä on pidettävä osana mietintöjen sarjaa, joka täsmentää parlamentin 
vahvaa asemaa kaupunkipolitiikassa.
Politiikan pääsuuntaukset sekä parlamentin toimintapyyntöjen seurauksena saavutettu edistys 
voidaan tiivistää seuraavanlaisesti:

• puheenjohtajakokouksessa aluekehitysvaliokunnalle myönnettiin toimivalta 
kaupunkiasioissa

• Euroopan komissio perusti parlamentin pyynnöstä yksiköiden välisen 
kaupunkikehitysryhmän, jota johtaa aluepolitiikan pääosasto

• säännölliset kaupunkikehitystä ja sen järjestämistä koskevat ministerikokoukset 
vakiinnutettiin osaksi Euroopan unionin puheenjohtajakausia 

• kehitteillä on yhtenäinen aluesuunnittelupolitiikka sekä alakohtainen 
kaupunkipolitiikka

• laadukkaiden ja edullisten asuntojen tärkeys on tunnustettu
• työllisyyden, koulutuksen, tutkimuksen, asuntojen, liikenteen ja ympäristön 

väliset suhteet ovat hyvin vakiintuneita, joten yhtenäinen lähestymistapa tukee 
politiikan täytäntöönpanoa 

• alueellisia erityispiirteitä käsitellään tästä lähin eriyttämällä ne aluekohtaisesti
• julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja kaikkien sidosryhmien 

osallistumista politiikan kehittämiseen painotetaan
• European Spatial Planning Observation Network (ESPON) –ohjelman puitteissa

määritellään yksinkertaiset indikaattorit

                                               
1 Beaupuyn mietintö ”Kaupunkiulottuvuus laajentumisen yhteydessä” sekä Andrian mietintö asunto- ja 
aluepolitiikasta.
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• kaupunkien rooli Lissabonin ja Göteborgin tavoitteiden saavuttamisessa on 
keskeinen osa kaikkea EU:n politiikkaa

• kaikki jäsenvaltiot tiedostavat tarpeen ryhtyä toimiin kaupunkirakenteen 
hajautumisen estämiseksi, rakentamisen korkean laadun varmistamiseksi 
kaupungeissa ja saastuttamisen vähentämiseksi.

 2. MITÄ KAUPUNGILLA TARKOITETAAN?
Kaupungille on usein yritetty luoda yhteinen määritelmä. Esimerkiksi YK2, 
Maailmanpankki3, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD4 sekä yksittäiset 
valtiot ovat tehneet omia määritelmiään. Suurin osa näistä määritelmistä, tai kenties jokainen 
niistä, perustuu väkilukua ja väestötiheyttä koskeviin tilastoihin. 
Vaikka väestöjen maantieteellisessä jakautumisessa eri valtioiden välillä on epäilemättä suuria 
eroja, Euroopan instituutiot ovat toistaiseksi hyödyntäneet Eurostatin omaksumaa ja sen 
oppaassaan European Regional and Urban Statistics Reference Guide5 julkaisemaa 
näkemystä, joka erottelee kolme alueellista yksikköä, joista havaintoja kerätään. Näitä ovat 
keskusta tai kaupungin “keskus”, laajemmat kaupunkialueet (larger urban zones, LUZ), 
”ydin” (Kernel), joka koskee yhdeksää pääkaupunkia, joiden hallinnollisen kaupungin keskus 
ei ole verrattavissa muihin, sekä esikaupunkialueet (subcity districts, SCD). 

 3. KAUPUNKEJA KOSKEVAT ONGELMAT JA TILASTOT

Kaupunkitilastot ovat olennaisia, jotta kaupunkien kohtaamiin haasteisiin voidaan vastata 
sopivilla ja luovilla menetelmillä. Kansalliset tilastokeskukset ovat luoneen Eurostatin 
valvonnan alaisena tietokannan, joka koostuu 358 osallistuvasta kaupungista ja 
300 indikaattorista (Urban Audit -tutkimus). Tietokantaan on kerätty tietoja vuosilta 1996, 
2001 ja 2004 ja siihen aiotaan kerätä rajoitettu määrä muuttujia vuodesta 2009 alkaen. 
Kaupunkiulottuvuuden valtavirtaistaminen helpotti pääkohtien luomista Leipzigin 
peruskirjaan ja Euroopan parlamentin päätöslauselmaan. Tutkimuksessa tunnistettiin 
joitakin tulevaisuuden suurimpia ongelmia, kuten ikääntyvä väestö, maastamuutto ja 
väkiluvun pieneneminen. Keski-Euroopassa toiset kaupungit (kuten Leipzig) kutistuvat muita
nopeammin. Kaupungeista alueittain kerätty tieto on korostanut köyhien alueiden 
kunnostamisen tärkeyttä. Kaupungit ovat edelleenkin suurimpia ilmastonmuutokseen 
vaikuttavia saastuttajia. Näin ollen on tärkeää, että ne pyrkivät edistämään energiatehokkuutta 
ja laatimaan ympäristöystävällisiä liikennejärjestelmiä.

 4. KAUPUNKIULOTTUVUUS ALUEPOLITIIKASSA VUOTEEN 2006
Kaupunkiulottuvuus otettiin aiemmin huomioon suurimpien rakenteellisten operaatioiden 
piirissä. Urban-pilottihankkeita on käynnistetty 1990-luvun alkupuolelta lähtien. 
Vuonna 1994 käynnistettiin URBAN-yhteisöaloite, joka tuki integroituja 
kaupunkikehityshankkeita. URBACT (European Programme for Urban Sustainable 

                                               
2 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf.
3 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf.
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492.
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF.
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Development) -ohjelma6 on yksi esimerkki hyvistä menettelytavoista, joihin toimilla on 
tähdätty.

Kaudella 2000–2006 rakennerahastosta myönnettiin 16 miljardia euroa kaupunkipolitiikalle. 
Näistä varoista 15 miljardia euroa kohdistui ohjelmiin 1 ja 2, jotka tähtäsivät 
kaupunkialueiden elvyttämiseen. Tarkkaan määriteltyjen toimien lisäksi rakennerahasto 
rahoitti suuren määrän toimia kaupunkialueilla. Toimilla tehtiin sijoituksia infrastruktuuriin 
sekä tuettiin pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä sosiaalista integraatiota.7

 5. Kaupunkiulottuvuus aluepolitiikassa kaudella 2007–2013

Vaikka Urban-aloitteille myönnettiin erityisrahoitusta aiemmalla ohjelmakaudella, sitä ei 
myönnetä enää kaudella 2007–2013. Rakennerahastoja koskevien uusien säännösten takia 
kaupunkien kehityspolitiikka on yhdistetty yhteenkuuluvuuden ja alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteisiin, mikä korostaa, kuinka tärkeänä Euroopan unioni 
pitää tätä yhteenkuuluvuuspolitiikan osa-aluetta8.

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET

Aluekehitysrahastoa koskevassa asetuksessa, jossa asetetaan yleiset säännökset9, todetaan, 
että etenkin keskikokoiset kaupungit olisi otettava paremmin huomioon kehittämällä niiden 
roolia kehitysohjelmissa kaupunkialueiden elvyttämiseksi. Asetus sallii Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) lähentymistavoitteen ja alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden 
tavoitteiden puitteissa yhteisrahoitettujen toimenpideohjelmien mukaan jäsenvaltioiden, 
alueiden ja hallintoviranomaisten siirtää kaupunkien elvyttämisestä koskevaa toimivaltaa 
kaupunkien viranomaisille. Asetuksen 27 artiklan 4 kohdassa ilmaistaan, että kansallisen 
strategisen viitekehyksen on sisällettävä tarvittaessa kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
liittyvät toimet. Saman asetuksen 37 artiklan 4 kohdassa ilmaistaan, että toimenpideohjelmiin 
on sisällytettävä tarvittaessa tiedot siitä, miten kaupunkialueiden kestävä kehitys otetaan 
huomioon. Asetuksen 37 artiklassa säädetään, että EAKR:n rahoittamien 
toimenpideohjelmien on myös sisällettävä tarvittaessa tiedot siitä, miten kaupunkialueiden 
kestävä kehitys otetaan huomioon. Ne voivat myös sisältää luettelon kaupunkeihin liittyvien 
kysymysten käsittelemistä varten valituista kaupungeista ja menettelyt toimivallan siirrosta 
kaupunkiviranomaisille, mahdollisesti yleiskattavan tuen avulla. 

EAKR:stä annetun asetuksen10 8 artiklassa todetaan, että EAKR voi rahoittaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) piiriin kuuluvia kestävän kaupunkikehityksen toimia (korkeintaan 

                                               
6 Urbact on eurooppalainen ohjelma, jolla pyritään lisäämään kokemusten vaihtoa Euroopan kaupunkien välillä 
sekä levittämään ja hyödyntämään tietoja kaikista kestävään kaupunkikehitykseen liittyvistä aiheista. 
URBACT I (2002–2006) liitti menestyksekkäästi 217 kaupunkia ympäri Eurooppaa yhteen 38 eri hankkeen 
tiimoilta.
7 Kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus, 2004; EU:n opas ”The urban dimension in 
Community policies for the period 2007–2013”, 2007.
8 Euroopan parlamentti hyväksyi tämän Beaupuyn mietinnössä esitetyn muutoksen.
9 Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 
1260/1999 kumoamisesta.
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1080/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan 
aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta.
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15 prosenttia yhteisön myöntämistä varoista jokaiselle toimenpideohjelman toimintalinjalle). 
Tämä on poikkeus yleisasetuksen 34 artiklaan, jossa raja on säädetty 10 prosenttiin. Artiklassa 
listataan myös toimenpiteet, jotka edistävät kestävää kaupunkikehitystä. Näitä ovat muun 
muassa taloudellisen kasvun vahvistaminen, fyysisen ympäristön ja ympäristövaurioalueiden 
kunnostaminen, luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttäminen ja kehittäminen, yrittäjyyden 
edistäminen, paikallisen työllisyyden ja yhteisön kehityksen edistäminen sekä palvelujen 
tarjoaminen asukkaille ottaen huomioon väestörakenteen muuttuminen. Euroopan 
aluekehitysrahastosta annetun asetuksen 8 artiklassa tarkennetaan lisäksi, että toimenpiteet
ongelma-alueilla voivat sisältää laaja-alaista avunantoa, joilla tuetaan kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä koskeviin toimiin liittyviä yhdennettyjä ja kestäviä strategioita, joilla 
edistetään osallistumista ja pyritään torjumaan kaupunkialueilla runsaasti esiintyviä 
taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia ongelmia.

Kansallisten strategisten viitekehysten ja toimenpideohjelmien laatimisella jäsenvaltioita 
kannustetaan, mutta ei pakoteta, lisäämään kestävä kaupunkikehitys strategiseksi 
päätavoitteeksi. Kaupungit ja kaupunkialueet ovat kuitenkin niin tärkeitä Euroopan 
elinkeinorakenteelle, että mikäli kestävää kaupunkikehitystä ei lisätä päätavoitteisiin, se 
haittaisi kaupunkien mahdollisia suunnitelmia vaikuttaa Euroopan unionin tavoitteiden11

saavuttamiseen. 

Toistaiseksi kaupunkiulottuvuuden täytäntöönpanon laajuudesta jäsenvaltioissa ei ole 
tehty kattavaa arviointia. Alustavat havainnot eivät kuitenkaan ole kovin myönteisiä. 
Esimerkiksi useimmat kansalliset viranomaiset ja alueet eivät ole päättäneet hyödyntää 
mahdollisuutta siirtää toimivaltaa kaupungeille, sillä ne suosivat ehdotuspyyntöjen tekemistä 
alakohdittain.

SUUNTAVIIVAT JA NIIDEN TEHTÄVÄ

Neuvosto on tehnyt rakennerahastoja koskevien uusien asetusten lisäksi päätöksen yhteisön 
koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista12. Suuntaviivoissa on omistettu kokonainen 
kohta (2.1) kaupunkien vaikutukselle kasvuun ja työllisyyteen. 
Yhteisön strategisissa suuntaviivoissa todetaan, että yksi koheesiopolitiikan ominaisista 
seikoista – alakohtaisista politiikoista poiketen – on sen kyky mukautua maantieteellisten 
haasteiden ja mahdollisuuksien erityistarpeisiin ja -piirteisiin. Kun jäsenvaltiot ja alueet 
kehittävät ohjelmiaan ja ensisijaisia tavoitteitaan, niiden olisi kiinnitettävä huomiota näihin 
maantieteellisiin erityispiirteisiin. Yhteisön strategisissa suuntaviivoissa todetaan, että 
kaupunkipolitiikan ohjelmissa voidaan ottaa huomioon seuraavat kolme pääulottuvuutta:

• kaupunkien rooli alueellisen kehityksen moottoreina ja innovaatiotoiminnan 
keskuksina

• tarve edistää kaupunkialueiden sisäistä koheesiota (torjumalla esimerkiksi 
syrjäytymistä, vaikeaa ja pahenevaa rikollisuutta ja elämänlaadun heikkenemistä 
köyhillä kaupunkialueilla) 

                                               
11 Lissabonin ja Göteborgin tavoitteet.
12 Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista 
(2006/702/EY).
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• monikeskuksisen alueellisen kehityksen ja kaupunkialueiden tasapainoisen kehityksen 
edistäminen.

Suuntaviivat puolustavat myös kaupunkien yhdennettyjä kehityssuunnitelmia. Suuntaviivojen 
mukaan tämä edellyttää yleensä kaupunkien keskipitkän ja pitkän aikavälin kestävän 
kehityksen suunnitelman laatimista, jotta varmistetaan investointien ja niiden ympäristöllisen 
laadun johdonmukaisuus. 

On korostettava, että komissio teki tiivistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa 
sisällyttääkseen kestävän kaupunkikehityksen päätavoitteet kansallisiin strategisiin 
viitekehyksiin. On kuitenkin kiistanalaista, missä määrin jäsenvaltiot noudattavat 
suuntaviivojen sisältöä.

RAHOITUSJÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT VÄLINEET JA NIIDEN KÄYTTÖ

Nykyiset tarkistetut asetukset sallivat hallinnoivien viranomaisten käyttää apunaan useita 
julkisia/yksityisiä kumppanuuksia kaupunkikehitykselle määrättyjen varojen hallinnoinnissa. 
Rakennerahastoilla voidaan rahoittaa rahoitusjärjestelytoimia, kuten riskipääomarahastoja, 
takuurahastoja tai lainarahastoja. Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki ovat 
kehittäneet kolme rahoitusvälinettä: JEREMIE13, JASPERS14 ja JESSICA15. 

JESSICA (The Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) on 
kaupunkikehityksen suurin rahoitusväline. Sillä pyritään luoman vipuvaikutus saatavilla 
olevien määrärahojen avulla. Perityt määrärahat on sijoitettava kaupunkikehitykseen tai 
jaettava uudelleen hallinnoivalle viranomaiselle muita kaupunkihankkeita varten. Jessica-
hanke on kuitenkin vielä alkuvaiheissa. Sen ensimmäisiä arviointikertomuksia odotetaan 
syyskuussa 2008, jolloin saksalainen työryhmä jättää täytäntöönpanokertomuksen Jessica-
hankkeesta.

URBACT II
Ohjelman toinen vaihe, URBACT II (2007–2013), seuraa URBACT I:n jalanjälkiä. URBACT 
II pyrkii parantamaan kestävää ja integroitua kaupunkien kehityspolitiikkaa Euroopassa 
panemalla Lissabon-Göteborgin strategian täytäntöön (tavoite edistää kilpailukykyä, kasvua ja 
työllisyyttä). URBACT II -ohjelman puitteissa on kiinnostavaa huomata, että sisällyttämällä 
Regions for Economic Change -aloitteen tavoitteet ohjelmaan, sillä pyydetään jokaista 
kumppanuuskaupunkia sitoutumaan integroituun kaupunkikehityssuunnitelmaan. Ohjelmassa 
huomioidaan myös aloitteiden ja todellisuuden sekä kansalaisten ja poliittisten 
päätöstentekijöiden välillä oleva suuri kuilu. Ohjelmassa on huomioitu myös se, miten 
maantieteelliset vaihtelut vaikuttavat asiaan.

 6. Aiempien puheenjohtajakausien tulokset

                                               
13 Helpottaa yritysten perustamisen rahoittamista sekä mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten 
kehittämistä.
14 Tukee suurten hankkeiden valmistelua.
15 Tukee kaupunkikehityksen rahoitusjärjestelyjä.
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Koska kaupunkipolitiikka on hallitustenvälinen aihe, aiempien puheenjohtajakausien 
pyrkimykset tämän osa-alueen parantamiseksi ovat olennaisen tärkeitä. 
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SAKSA 

Saksan puheenjohtajakaudella tunnustettiin, että yksilöllisesti laadittujen asuinalueiden ja 
liike-elämän alueiden, ylimitoitettujen kauppakeskusten ja laajojen liikenneväylien aikakausi 
on ohi. Kaupungeissa on oltava enemmän erilaisia asuin-, työskentely- ja vapaa-ajan alueita. 
Työttömyysongelmaa köyhillä sisäkaupunkialueilla on käsiteltävä samoin kuin näillä alueilla 
asuvien nuorten koulutustarvetta. Saksan puheenjohtajakausi huipentui Leipzigin 
peruskirjan allekirjoittamiseen.

PORTUGALI

Portugalin puheenjohtajakaudella hyväksyttiin ensimmäinen toimintasuunnitelma alueellisen 
agendan täytäntöönpanosta ja syvennettiin keskustelua alueellisen yhteenkuuluvuuden 
määritteestä.

SLOVENIA

Slovenian puheenjohtajakaudella kannustettiin keskustelua kaupunkisuunnittelun roolista 
ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamisessa sekä energiatehokkuuden edistämisessä. Myös 
yhteisen projektinhallinnan ja politiikan tärkeyttä painotettiin.

RANSKA

Ranskan puheenjohtajakaudella pyritään käynnistämään Leipzigin peruskirjan 
”tarkistuslistan” toimeenpanon kehittelyprosessi. Tarkistuslistasta pyritään tekemään 
dynaaminen taulukko, jonka kehittämiseen kaikki jäsenet osallistuvat. Sitä voitaisiin muuntaa 
aina tarvittaessa. Pyrkimyksenä ei ole luoda pysyviä sääntöjä tai järjestelyjä. vaan joustava 
järjestelmä, joka pystyy vastaamaan Euroopan kaupunkien erilaisuuteen ja 
monimuotoisuuteen. 

TŠEKIN TASAVALTA

Tšekin tasavalta laatii tällä hetkellä kansallisella tasolla asiakirjoja sekä yhteisten 
kaupunkikehityssuunnitelmien laadintaan tähtäävää menetelmää. Tšekin tasavalta aikoo 
jatkaa keskustelua yhteisestä lähestymistavasta alueelliseen yhteenkuuluvuuteen EU:ssa ja sen 
päätavoitteisiin. Aluepolitiikan tehokkuuden käsittelyä jatketaan sen ehdottoman tärkeyden 
takia. Yhtenä puheenjohtajakauden osana järjestetään tapahtuma nimeltä European Urban 
Day. 

 7. Ajatuksia tulevaisuuden tavoitteista

Kuten edellä mainitusta käy ilmi, kaupunkien ongelmia sekä aluepolitiikan 
kaupunkiulottuvuutta käsitellään hallitusten välisellä tasolla sekä kansainvälisten järjestöjen 
tasolla paljon. Mikäli Lissabonin sopimus astuu myöhemmin tulevaisuudessa voimaan, 
alueellinen yhteenkuuluvuus ja kaupunkikehitys sen olennaisena osana ovat Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden yhteistä vastuualuetta.

Jäsenvaltioiden erilaiset perustuslailliset järjestelmät ja eroavat suhteet valtion hallituksen 
sekä alueellisten ja kunnallisten hallitusten välillä vaikeuttavat yhdenmukaisten menetelmien 
laatimista. Vaikka eri tasojen hallintojen tehokkuuden parantamisen pitäisikin kuulua 
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aluekehityksen piiriin, parannukset on kuitenkin tehtävä perustuslaillisia rajoituksia 
noudattaen.
KAUPUNGIN MÄÄRITELMÄ

Jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja sen suhteen, mitä kuntia voidaan nimittää kaupungeiksi. 
Kaupunkialueen määrittäminen on hyvin vaikeaa, eikä kaupungille ole yleispätevää 
määritelmää. Joka tapauksessa yhteisen ja selkeän määritelmän laatiminen näyttää olevan 
erittäin vaikeaa, minkä takia määritelmän laatimisen tulisi olla jäsenvaltioiden vastuualuetta 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
KAUPUNKEJA KOSKEVAT ONGELMAT JA TILASTOT

Kaupunkien ongelmat ja niiden käsittely kaikkien osapuolien kannalta edullisesti vaihtelevat 
maasta ja kaupungista toiseen. Väkiluvun väheneminen, väestön ikääntyminen ja väestökato
Leipzigin kaltaisista kaupungeista tuovat esiin tarpeen sille, että vihreitä alueita on suojeltava 
tiukasti sekä keskusta-alueita ja ympäristöalueita on elvytettävä kuitenkaan nostamatta 
maiden ja tonttien hintoja. Mikäli esimerkiksi käytettäisiin vain Lontoossa tai Pariisissa 
sovellettuja menetelmiä, maiden ja tonttien hinnat voisivat nousta niin korkeiksi, että niillä 
olisi kielteinen vaikutus sisäisiin investointeihin, pätevän henkilökunnan rekrytointiin ja 
tarpeelliseen uudelleenkehitykseen. Tämä havainto osoittaa, että teoriassa toimivien ideoiden 
on sovelluttava myös käytännön tarpeisiin. Taloudellista ja sosiaalista nousukautta elävän 
kaupungin on laajennuttava sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti ydinalueiden 
elävöittämistä unohtamatta16. Kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihto tällaisen ilmiön 
tutkimuksessa auttaa tilannetta, mutta aiheesta on mahdotonta muodostaa yleisiä sääntöjä. 
Lisäksi taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen kehitysstrategian määrittäminen vaatii 
kaupunkikäsitteen rajaamista niille alueille, joista yksityiskohtaista tietoa on saatavilla, sillä 
ongelmia voidaan mitata vain havainnollisten ja selkeiden tietojen avulla.
KAUPUNKIULOTTUVUUS ALUEPOLITIIKASSA

Kaupunkiulottuvuuden täytäntöönpano vaatii tarkempaa havainnointia, yksityiskohtaisempia 
indikaattoreita sekä samankaltaisten järjestelmien luomista yhteisen kestävän 
kaupunkikehityksen täytäntöönpanoa varten. 

Vaikuttaa siltä, että vaikka yhteisestä monialaisesta täytäntöönpanopolitiikasta tehdään paljon 
lupauksia, jäsenvaltiot sopeutuvat horisontaaliseen yhteistyöhön toisinaan huonosti. 
Seurauksena on tarpeisiin sovellettujen menetelmien puute. Se, että käytöstä puuttuu 
viranomaisten monialainen hallintojärjestelmä, jolla voitaisiin varmistaa tarvittava yhteistyö 
ja jonka avulla tarvittavia päätöksiä voitaisiin tehdä, voi olla merkittävä ongelma. 

Euroopan unioni on pyrkinyt ratkaisemaan täytäntöönpano-ongelman perustamalla ENPI:n17, 
jolla rajat ylittävää yhteistyötä pyritään helpottamaan. Olisikin syytä tutkia, onko mahdollista 
kehittää vastaava hallinnointirakenne, jolla pyrittäisiin panemaan täytäntöön yhteinen, EU:n 
laajuinen lähestymistapa kestävään kaupunkikehitykseen. 
TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN

Kaupunkikehitysohjelmat on laadittava ja toteutettava paikallisella ja alueellisella tasolla 
niiden elinten toimesta, jotka ymmärtävät paikallista väestöä ja talousympäristöä. Tässä 
                                               
16 Brysselille ominaiset ongelmat.
17 Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline.
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yhteydessä toimivallan siirtäminen on tärkeää sekä paikallisten hallintojen toimintakyvyn 
vahvistamisen kannalta että niiden alueellisen ja Euroopan kasvuun kohdistuvan 
vaikutusvallan takia. 
Se, tarvitsevatko alueelliset tai seutukuntien järjestöt käytännössä suurta vastuuta 
rakennerahastojen ohjelmista ja niiden toteuttamisesta, riippuu sekä myönteisen 
kehysympäristön kehittämisestä EU:n tasolla suuntaviivojen, sääntöjen ja ohjeiden puitteissa 
että siitä, missä määrin kansalliset hallitukset ja hallinnoivat viranomaiset ovat valmiita 
osallistumaan toimiin konkreettisesti. 

On kyseenalaista, missä määrin vapaaehtoinen kehysympäristö toimii. Tulevaisuudessa 
kaupunkien selkeä rooli alueellisten ja kansallisten hallitusten rinnalla välittäjänä toimivina 
eliminä pitäisi olla osa monitasoista hallinnollista näkemystä.

YHTEISET KAUPUNKIKEHITYSSUUNNITELMAT

Usein kaupunkien tasolla on jo laadittu muita kehityssuunnitelmia. Jotta 
kaupunkikehityssuunnitelmat olisivat toimivia, on ehdottoman tärkeää laatia edustava 
hallinto- sekä päätöksentekojärjestelmä. Lisäksi suunnitelmat yhteisestä 
kaupunkikehityssuunnitelmasta ovat kannattavia vain, jos saatavilla on tarvittavia varoja.

JESSICA

Jessican pitäisi selvästikin olla Urban-ohjelman piirissä tehtävien kehityshankkeiden 
ensisijainen rahoitusväline. Jessica-hankkeen varojen kierrättämistä koskevaa periaatetta sekä 
sen mahdollisuutta taloudelliseen kasvuun on painotettava.
YHTEINEN LÄHESTYMISTAPA KAUPUNKIKEHITYKSEEN  

Aluepolitiikan lisäksi on olemassa muita yhteisön rahoittamia politiikkoja, jotka vaikuttavat 
kaupunkeihin ja tarjoavat rahoitusmahdollisuuksia, joita voidaan käyttää vain 
kaupunkialueilla. Niistä Eurooppalainen liikennepolitiikka sekä Euroopan yhteisön tutkimus-
ja kehityspolitiikka vaikuttavat kaikista tärkeimmiltä. Nämä on tulevaisuudessa syytä liittää 
tiiviimmin koheesiopolitiikkaan.
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