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”Kirjan avulla saadaan kättä pidempää ja struktuuria
kaupunkipolitiikan monitahoiseen keskusteluun”.


Eero Holstila, kirjan toimittaja

”Kaupunkipoliittisten ratkaisujen tekijät ja niiden väliset roolit
ovat muuttuneet ajan mittaan. Kirja lisää jatkumoon uuden luvun
kuvaamalla kuinka kansalaisyhteiskunta on hiljalleen noussut
kaupunkien elinvoimaa kehittäväksi toimijaksi.”
 Timo Hämäläinen, kirjan toinen toimittaja

EERO HOLSTILA , VTm, on tehnyt puolen vuosisadan uran kaupunkipolitiikan parissa mm. Helsingin

kaupungin tietokeskuksen johtajana ja elinkeinojohtajana. TIMO HÄMÄLÄINEN , FM, M.A., kirjoittaa
urbanismista mm. kansainvälisesti noteeratussa blogissaan, on yksi Helsingin varjoyleiskaavan luojista ja
on työskennellyt digitaalisen kansalaisosallistamisen parissa.
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Kaupunkipolitiikan uusi aika on kaupunki
politiikan perusteos, joka asettaa kaupungistumis
keskustelun historialliseen perspektiiviin.
Mitkä ovat valtion ja kaupunkien mahdollisuudet ja tavat viitoit‑
taa tulevaisuuttaan? Entä mikä rooli on kaupunkilaisilla? Onko
urbaanin Suomen kehittäminen vain kaupunkialueille kohdis‑
tuvia tekoja? Teos tuo yhteen liudan uutta sukupolvea edustavia
asiantuntijoita ja tarjoaa sytykkeitä 2020‑luvun aluekehittäjille.
Kirja pohjustaa aihetta etsimällä vastausta klassiseen kysymyk‑
seen, mikä tai mitä on kaupunki ja millaisia muotoja urbanisaatio
on saamassa. Kaupunkipolitiikan tekijöiden ja roolien muutos
käydään läpi Kustaa Vaasan päivistä 1990-luvun kautta nykypäi‑
vään. Kaupunkien elinvoiman edistämisen haasteet ja mahdolli‑
suudet käydään läpi kaupunkipolitiikan perinteisten tulokulmien
pohjalta: kaupungit talouskasvun vetureina, väestönkasvuun
vastaava asuntopolitiikka, maankäytön ja liikenteen ratkaisut,
sekä syrjäytymisen ja segregaation ehkäisy. Samalla tuodaan kes‑
kusteluun kansalaisyhteiskunnan rooli.
Lopuksi hahmotellaan 2020-luvun kaupunkipolitiikan olemusta
ilmastonmuutoksen torjunnan ja muiden yhä monimutkaisem‑
miksi muuttuvien haasteiden äärellä. Ensi vuosikymmenen käsit‑
teeksi sovitellaan urbanisaatiopolitiikkaa, joka perustuu laajaan
kansalaisten osallistumiseen ja ratkaisujen etsimiseen kokeilujen
ja yhteiskehittelyjen kautta.
Kaupunkien kehittämiskysymyksistä kiinnostuneet ja
kaupunkipolitiikan parissa työskentelevät löytävät teoksesta
uusia ajatuksia herättäviä näkökulmia aikana, jolloin kaupunkien
yhteiskunnallinen merkitys on suurempi kuin koskaan.
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