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”näyttää siltä, että 

 seudullinen ja  laajempi 

 alueellinen  yhteistyö 

tulee jatkossakin 

 etenemään teknisen sek-

torin palvelutuotannossa 

 pitkin harppauksin.”

Seutuistuminen on yksi keskeisimpiä 

kehitystrendejä kunnissa ja samalla 

myös kuntien teknisellä sektorilla.

kAuPunkiSeutujen maankäytössä 
haasteena on yhteisen vision rakentamista 
edellyttävän rakennemallin kehittäminen 
sekä muissa teknisissä palveluissa jäte-
huollon tapaisten radikaalien seutuyhteis-
työmallien rohkea käyttöönotto.

Seudullisuudella tarkoitetaan kun-
tarajat ylittävää monen kunnan välistä 
yhteistyötä. Tällaisella yhteistyöllä on 
kuntakentällä pitkät perinteet ja sitä 
toteutetaan monessa muodossa eri teh-
täväalueilla. Voitaneen kuitenkin todeta, 
että seutuistuminen on erityisesti tämän 
ajan trendi kun seudullisen yhteistyön 
lisäämistarve syntyy siitä, että pitäjähal-
linnosta peräisin oleva pienkuntavaltai-
nen kuntarakenne on saamassa nykyistä 
yhteiskuntakehitystä myötäilevän uuden 
rakenteen. Tämä sama trendi näkyy vah-
vana myös teknisellä sektorilla.

Tässä artikkelissa pohditaan lyhyesti 
seutuistumiseen liittyviä lähtökohtia 
ja seutuistumisen tilannetta teknisellä 
sektorilla erityisesti KUPERA-hankkeen 
haastattelujen pohjalta. Tekniseen palve-
lusektoriin kohdistuva tutkimuslaitosten 
ja kaupunkien v. 2009 käynnistämä 
KUPERA tutkimus- ja kehittämishanke 
(KUPERA = Kuntien perusrakenteiden 
ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, 
omistajuuden ja tuotannon innovaatiot) 
tarkastelee muun ohella seutuistumista 
yhtenä organisatorisena innovaationa. 
Hankkeessa on mukana maamme 18 
suurinta kaupunkia ja sitä rahoittaa Tekes. 
Hanketta koordinoi Aalto-yliopiston BIT-
tutkimuskeskus ja sen tutkimusosiosta 
vastaa Tampereen yliopisto.

Seutuistuminen teknisellä 
sektorilla

Kansallisella tasolla keskustellaan yh-
dyskuntarakenteen eheyttämisestä, joka 
on välttämätöntä toimivan aluetalouden, 
ilmastonmuutoksen ja väestön ikäänty-
misen vuoksi. Eheyttämisen seurauksena 
mm. kunnallisteknisten verkkojen tarve 
vähenisi (Ympäristöministeriö: Kilpai-

tetyn ns. yleiskaavallisen yhteistyön eri 
vaiheiden kautta (1976 I-vaihe, tavoitteena 
alueellinen yleiskaavallinen suunnitelma, 
mukana 109 kuntaa, 1980 II-vaihe, tavoit-
teena alueellinen maankäytön toteutta-
misohjelma, mukana 80 kuntaa, 1982 III-
vaihe, tavoitteena toteuttamisohjelmien 
jatkaminen ja erityiset kehittämiskysy-
mykset). (Sisäasianministeriö yleiskirjeet 
1429/513/80 ja 2705/513/82.)

Uudempana valtion toimeksiannosta 
toteutettuna seutuistumisen muotona 
teknisellä sektorilla voidaan todeta pe-
lastustoimen alueellistaminen vuonna 
2004 sekä erityisesti kaupunkiseutuja 
koskevana kunta- ja palvelurakenneuu-
distushankkeeseen liittynyt vaatimus 
kaupunkiseutusuunnitelmien laatimi-
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lukykyä, hyvinvointia ja ekotehokkuutta 
2006, 26). Hajautunut yhdyskuntarakenne 
on meillä kuitenkin käytännössä tosiasia 
ja ehkä realistisin ratkaisu siihen vas-
taamiseksi on nimenomaan strategisesti 
ohjattu seutuistuminen. Haasteet kohdis-
tuvat erityisesti toiminnaltaan kestävän 
ja palvelujen kannalta tasapainoisen 
rakenteen aikaansaamiseen.

Teknisen toimen tehtäväalueilla 
käytännön virallista maakunnallista ja 
seudullista yhteistyötä edustavat jo pit-
kän perinteen omaavat maakunnan liitot 
(aluesuunnittelu, liikennekysymykset 
jne.). Erityisesti kaupunkiseutujen osalta 
yhteistä strategiaa yhdyskuntarakenteen 
ohjaamisessa haettiin jo 1970- ja 1980- 
luvuilla valtiovallan toimesta käynnis-
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sesta. Suunnitelmissa tuli antaa selvitys 
siitä, miten parannetaan maankäyttöä, 
asumista ja liikenteen yhteensovittamista 
sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen 
(laki kunta- ja palvelurakenneuudistuk-
sesta 9.2.2007 § 7). Suunnitelman laati 
18 kaupunkiseutua ja niiden laadintaan 
osallistui 143 kuntaa.

Dynaamisempi ja omaehtoisesti muo-
toutunut seutuistuminen perustuu 
kuitenkin edellisistä poiketen kuntien 
keskinäisiin sopimuksiin tai on kuntien 
perustamien yhteisten organisaatioiden 
toimesta tapahtuvaa palvelutehtävien 
hoitamista. Tällaista seutuyhteistyötä 
tehdäänkin monella eri teknisen sektorin 
lohkolla. Maankäytössä tehdään mm. 
epävirallista asiantuntijayhteistyötä. 
Erityistä tarvetta kuntien yhteistyölle 
maankäytön suunnittelussa löytyy liiken-
nejärjestelmien ja kaupan suuryksiköiden 
sijoittamisen kysymyksissä. Esimerkiksi 
Lahden seudulla on kehitetty jo pitkään 
erityistä kaupunkiseudun rakennemallia 
ja Oulu ja Joensuu ovat tehneet seudulliset 
yleiskaavat. Tampereen kaupunkiseudulla 
kahdeksan keskusseudun kunnan seututa-
son yhteistyötä toteuttaa kuntien yhdessä 
perustama Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymä, joka vie eteenpäin mm. 

kaupunkiseudun rakennemallityötä, kau-
punkiseudun liikennejärjestelmäsuunni-
telmaa ja asuntopoliittista ohjelmaa.

Energiahuollossa seutuistumista ja sen 
jälkeen myös yksityistämistä on tapah-
tunut nimenomaan suurten kaupunkien 
ulkopuolella. Vesihuollossa seudullista 
yhteistyötä on tehty jo pitkään eri puolilla 
maata vedenhankinnan ja myös jätevesien 
käsittelyn osalta joko sopimuspohjaisesti 
tai yhteisten organisaatioiden toimesta. 
Yhden merkkipaalun tällä sektorilla muo-
dosti syksyllä 2001 toimintansa aloittanut 
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, joka oli 
ensimmäinen kuntien yhteinen täyden 
palvelun vesihuoltoyhtiö. Merkittävänä 
laajamittaisen seutuyhteistyön kehittä-
misaskeleena on mainittava myös vuoden 
2010 alusta Helsingin seudun pitkään 
jatkuneen YTV yhteistyön laajentaminen 
kahden kuntayhtymän toiminnaksi. Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
-kuntayhtymä tuottaa ympäristöpalveluita 
toimialoina vesi- ja jätehuolto sekä seutu-
tietopalvelut. Helsingin seudun liikenne 
(HSL) -kuntayhtymä vastaa jäsenkuntien-
sa joukkoliikenteen suunnittelusta, jär-
jestämisestä ja matkustajainformaatiosta 
sekä Helsingin seudun liikennejärjestel-
mäsuunnitelman laatimisesta.

Jätehuolto muodostaa oman lukunsa 
kuntien seutuyhteistyön saralla. Jätehuol-
to alkoi muuttua mm. EU:n sääntelyn 
myötä voimakkaasti jo 1990-luvulla, mikä 
on johtanut siihen, että toiminta on siirret-
ty pääosin seudullisten organisaatioiden, 
useimmiten kuntien yhteisten jätehuolto-
yhtiöiden, tehtäväksi. Tällä toimialalla on 
koko kuntakenttää ajatellen tapahtunut 
suhteellisen lyhyessä ajassa radikaalia ja 
kattavaa seutuistumiskehitystä.

Katujen ja yleisten alueiden ylläpi-
dossa ollaan asteittain syventämässä 
yhteistyötä. Tällä tehtäväalueella ensim-
mäinen seudullinen tuotanto-organisaatio 
on vuonna 2005 toimintansa aloittanut 
Lahden seudun kunnallistekniikan liike-
laitos. Niin ikään toimitilojen ylläpidon 
osalta kiinteistöpalveluihin keskittyvät 
liikelaitokset ennakoivat seudullisiin 
organisaatioihin tähyämistä (esim. Turun 
Kiinteistöpalveluliikelaitos). Yhteistyö 
kunnallisessa joukkoliikenteessä on 
lisääntynyt myös pääkaupunkiseudun 
ja suurimpien kaupunkiseutujen ulko-
puolella. Seutulippualueita on jo lähes 
50. Myös ympäristönsuojelussa tehdään 
yhteistyötä mm. Satakunnassa sekä Oulun 
ja Mikkelin seuduilla. (Ks. Laamanen, E. 
toim.: Seutuyhteistyön käsikirja II. Kun-
taliitto 2005.)

Maankäytön ja paikkatiedon 
haasteet

Seudullisuuteen liittyviä haasteita on 
monia, mm. maankäytön ohjaamisen ky-
symykset. Kuntien oikeus päättää omasta 
maankäytöstään ja kaavoituksestaan nä-
kyy käytännössä mm. kauppakeskusten 
sijoittamista koskevina kiistoina (ks. Lit-
tow, P.: Kaupan suuryksiköt kaavoituksen 
kannalta. Maankäyttö 2/2009, 21–24). 
Niistä syntyvä epäluottamus voi heijastua 
myös muuhun yhteistoimintaan. Paras-
hankkeen kaupunkiseutusuunnitelmat 
eivät ole ainakaan vielä tuoneet tähän 
kysymykseen parannusta.

Maankäytön suunnitteluun liittyvistä 
ongelmista huolimatta seudullinen suun-
nitteluyhteistyö on selvästi lisääntymässä. 
Muun muassa vuonna 2005 käyttöön 
otettu kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) 
lisää kuntien mahdollisuuksia siirtyä 
seudulliseen yhteistyöhön asemakaava-
alueiden kiinteistönmuodostuksessa. 
Myös seudulliset paikkatietojärjestelmät 
ovat alkaneet kehittyä erityisesti 2000-lu-
vun jälkipuoliskolla, perusmuotona 
keskuskuntamalliin perustuva idea kes-
kuskaupungin paikkatietojärjestelmän 
käytön laajentamisesta ympäristökuntiin.

Esimerkiksi Lahden kaupunkiseudun 
kuntien paikkatietoyhteistyö muuttui as-
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”haasteena on 

 jätehuollon  tapaisten 

radikaalien seutu-

yhteistyömallien  rohkea 

käyttöönotto.”
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teittain seudulliseksi vuoden 2006 aikana 
(SeutuPATI). Tämäntapaiset järjestelmät 
ovat tärkeitä yleisemminkin tilanteessa, 
jossa palvelujen organisointia laajenne-
taan seututasolle. Samalla tämä kehitystyö 
liittyy EU-tasoiseen harmonisointiin (ns. 
INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY), jossa 
kansallisten paikkatietoinfrastruktuu-
rien yhteentoimivuuden vaiheittaisella 
kehittämisellä luodaan puitteet tiettyjen 
viranomaisten hallinnassa olevien paikka-
tietoaineistojen saatavuudelle ja käytölle 
Euroopassa.

Yksi muutamien kaupunkialueiden 
erityisongelma on yhteistyöverkostojen 
hajautuminen, jolloin yhteistyökuvioiden 
hallinta vaikeutuu. Näin on mm. Lahden 
kaupunkiseudulla. Tämä ilmiö, niin kuin 
moni muukin seutuyhteistyön realiteetti, 
voidaan selittää kuntarakenteen ja kun-
tien itsehallinnollisen aseman kautta. 
Ratkaisuna siihen on mahdollisimman 
eheän kaupunkiseudun rakennemallin 
kehittäminen ja soveltaminen.

kuPeRA edistää kuntien 
teknisen sektorin yhteistyötä

KUPERA -hankkeessa mukana olevien 
maamme suurimpien kaupunkien kohdal-
la eräänlaista seutuistumista on tapahtu-
nut sitä kautta, että kunnat ovat päätyneet 
kuntaliitoksiin. Rajoiltaan vakiintuneita 
kaupunkeja on 18 kaupungin joukossa 
tällä hetkellä 6 (Tampere, Turku, Lahti, 
Espoo, Vantaa ja Helsinki; viimeksi mai-
nittuun on tosin liitetty alueita Sipoosta) 
ja useamman kunnan liitoskaupunkeja 
ovat muut 12.

Maamme suurimpien kaupunkien tek-
nisen sektorin edustajien haastatteluissa 
(haastattelut lokakuu 2009 – maaliskuu 
2010) kävi selvästi ilmi, että kuumia 
kysymyksiä kunnissa ovat teknisen sek-
torin investointien rahoituskysymysten 
ohessa liikelaitostaminen, yhtiöittäminen, 
tilaaja-tuottaja-malli, erilaiset PPP-mallit 
ja seudullinen yhteistyö. Seutuyhteistyö 
koettiin tärkeäksi, mutta siihen liitettiin 
myös monia varauksia. Suuret kaupungit 
eivät aina koe hyötyvänsä seutuyhteis-
työstä ja toisaalta pienemmät kunnat ovat 
pelänneet keskuskaupungin dominoivaa 
roolia, mikä on osaltaan hidastanut yh-
teistyön tiivistymistä. Merkkejä seudulli-
suuden vahvistumisesta sekä teorian että 
käytännön tasolla on kuitenkin kosolti. 
Käytännön tasolla yhteistyötä tehdään 
erilaisissa hankkeissa. Niiden osalta 
KUPERA-kaupunkien edustajat toivoivat 
parempaa tiedonkulkua, jolloin kaikkea 
ei tarvitsisi kehitellä ja kokeilla jokai-
sessa kaupungissa erikseen. Muutoinkin 
tiedon jakamista sekä tietojärjestelmien 
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kuPeRA-kaupungit (liitoskaupungit on merkitty kuvassa vihreällä värillä).

yhteensopivuutta pidettiin ensiarvoisen 
tärkeänä asiana.

katse tulevaisuuteen
Teknisen sektorin palveluissa teknisten 
järjestelmien erityisluonne ja erityis-
osaamisen vaatimukset, järjestelmien 
mittakaavakysymykset ja ympäristövaa-
timukset sekä taloudelliset reunaehdot 
ovat merkinneet eri toimialoilla kasvavaa 
tarvetta kuntayhteistyön ja seudullisuu-
den vahvistamiseen. Haasteet tältä osin 
on kuntakentällä otettu vastaan ja koke-
musta eriluonteisesta hyvinkin pitkälle 
menevästä seudullisesta yhteistyötä on 
karttunut. Näyttää siltä että seudullinen 
ja laajempi alueellinen yhteistyö tulee 

jatkossakin etenemään teknisen sektorin 
palvelutuotannossa pitkin harppauksin.
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