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JOHDANTO 

Suomessa kunnat ovat perinteisesti vastanneet varsin itsenäisesti alueidensa suunnittelusta ja 

kehittämisestä. Viime aikoina vaatimukset tiiviimmästä kuntien välisestä 

suunnitteluyhteistyöstä ovat kuitenkin kasvaneet (Airaksinen ym. 2004; Mäntysalo ym. 

2010), ja kaupunkien kehittämisen sijaan on alettu puhua kokonaisten kaupunkiseutujen 

kehittämisestä (Ache 2000; European Union 2011; Parr 2005; Rodriguez-Pose 2008; 

Vartiainen & Antikainen 1998). Painopisteen siirtymistä yksittäisistä kunnista kohti seutuja, 

on vauhdittanut markkinoiden vapautuminen ja lisääntynyt alueiden kilpailu asukkaista, 

yrityksistä ja investoinneista (Linnamaa 1999; Moisio & Paasi 2013; Sotarauta 1999). 

Kaupunkiseutujen roolin vahvistaminen on aluekehittämisen ja -suunnittelun keskeinen 

tavoite niin Suomessa kansallisella tasolla kuin Euroopan unionin tasolla (European Union 

2011: 6; Vartiainen & Antikainen 1998). Alueiden kehittämistä koskevat nykyhaasteet, 

kuten kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen, 

yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäiseminen sekä kestävän kehityksen edistäminen, 

edellyttävät yhä tiiviimpää seudun toimijoiden välistä yhteistyötä (Valtakunnalliset alueiden 

kehittämis… 2012) ja yhteistyöverkostojen muodostamista. 

 Kaupunkiseutujen roolin vahvistaminen ja yhdyskuntarakenteen kehityksen ohjaus 

edellyttää myös entistä strategisempaa, toiminnallisille kaupunkiseuduille kohdistuvaa 

suunnittelua ja päätöksentekoa (European Union 2011: 6; Hulst & van Monfort 2007 

Mäntysalo & Jarenko 2012: 42). Erityisesti maankäytön, liikenteen ja asumisen suunnittelun 

yhteen sovittaminen on nähty olennaiseksi osaksi elinvoimaisten, kestävien ja hyvän 

elinympäristön tarjoavien kaupunkiseutujen kehittämistä (esim. Kaupunkipolitiikan 

toimenpide… 2012; Mäntysalo ym. 2010). Toiminnallisten kaupunkiseutujen suunnittelu ei 

kuitenkaan varsinaisesti kuulu millekään viranomaistasolle Suomessa. Suunnittelun 

mahdollistaminen on vaatinut uudenlaisten kumppanuuksien ja rakenteiden muodostamista, 

johon kuntia on ohjattu sekä erilaisilla kannusteilla että säädöksillä (Hytönen ym. 2012). 

Esimerkkejä viimeaikaisista valtion ohjauskeinoista ovat Seutukuntien tukihanke (2001-

2005) (Airaksinen ym. 2004; Airaksinen ym. 2005) ja Paras-hanke (2005 alkaen) kunta- ja 

palvelurakenteen uudistamiseksi (Mäntysalo ym. 2010). Uusimpana aloitteena on nykyisen 

valtiohallinnon ajama kuntarakenneuudistus, jonka keskeisimpänä tavoitteena on vähentää 

kuntien määrää Suomessa sekä lisätä niiden yhteistoimintaa. 
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 Tässä työssä tutkin Turun kaupunkiseudulla laaditun rakennemallityön puitteissa 

tehtyä maankäytön suunnittelun seudullista yhteistyötä, johon osallistuivat kaikki seudun 

työssäkäyntialueen neljätoista kuntaa, seudullisia toimijoita sekä muita sidosryhmiä. 

Rakennemalli on esimerkki kunnissa ja alueilla viime aikoina kehitetyistä uudenlaisista 

strategisista maankäytön suunnittelun malleista. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 -

työn (myöhemmin rakennemalli) valmistelu aloitettiin vuonna 2010. Tavoitteiden mukainen 

suunnitelma valmistui vuoden 2012 alussa, ja se hyväksyttiin kunnissa saman kevään aikana 

(Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 – Loppuraportti 2012). Rakennemallityössä 

tavoitteena oli seudullisen maankäytön, asumisen, liikenteen sekä palveluiden suunnittelun 

päämäärien linjaaminen sekä entistä tehokkaampi seudullisen yhdyskuntarakenteen 

kehityksen ohjaaminen. Rakennemallityö oli jatkoa Paras-lain velvoittamalle 

kaupunkiseutusuunnitelmalle ja suoraan seurausta valtiohallinnon pyrkimyksistä edistää 

seudullisen suunnitteluotteen noudattamista tuomalla kunnat ja muut alueen toimijat saman 

pöydän ääreen keskustelemaan maankäytön suuntaviivoista ja luomaan yhteistä näkemystä 

kaupunkiseudun kehittämisestä.  

 Rakennemalleja on laadittu myös muilla kaupunkiseuduilla Suomessa. Yhteistä näille 

malleille on niiden epämuodollisuus ja asettuminen maankäyttö- ja rakennuslain 

ulkopuolelle. Rakennemallit voidaan nähdä esimerkkeinä uudenlaisista alueellisista 

hallinnan malleista (Jonas & Ward 2002), joilla seudullisia kysymyksiä pyritään ratkomaan. 

Ongelmat, joiden kanssa kunnat joutuvat painimaan, ovat muuttuneet vaikeammin 

hallittaviksi, ja vanha hallinnon järjestys ja tapa eivät vastaa muuttuneita olosuhteita 

(Airaksinen ym. 2004: 21). Yhteiskunnallisia ongelmia pyritään ratkomaan yhä useammin 

lukuisista toimijoista koostuvien yhteistyöverkostojen kautta, joissa mukana on sekä kuntien, 

elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja valtion edustajia. Kunnallishallinto käy läpi muutosta, 

jossa ollaan siirtymässä hallinnosta hallintaan ja perinteisestä kuntamallista kohti 

verkostokuntia (esim. Airaksinen ym. 2004; Anttiroiko ym. 2007). 

Tutkimuksessa tarkastelen miten rakennemallityö ylhäältä päin ohjattuna, mutta 

kuitenkin vastavuoroisuuteen ja vapaaehtoisuuteen pohjautuvana verkostomaisena 

yhteistyömallina toimii suunnitteluyhteistyön kehittämisen näkökulmasta Turun 

kaupunkiseudulla. Tutkimusaineistoni koostuu pääasiassa rakennemallityössä mukana 

olleiden viranhaltijoiden haastatteluista sekä työhön liittyvistä suunnitteludokumenteista ja 

muista asiakirjoista. Verkostomaiseen toimintatapaan liittyy ongelmia, kuten 

vapaaehtoisuudesta johtuva epävarmuus ja odotus toiminnan vastavuoroisuudesta sekä 
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vaatimus osapuolten yhteisesti jakamista tavoitteista (Klijn ym. 1995:441; Kickert & 

Koppenjan 1997), jotka korostuvat erityisesti julkisen hallinnon toimijoiden muodostamissa 

verkostoissa (Airaksinen ym. 2005: 36). Yhteistyöprosessina Turun seudun rakennemallityö 

on erityisen mielenkiintoinen. Rakennemallityössä kaikki seudun kunnat onnistuttiin 

ensimmäistä kertaa kokoamaan yhteen pohtimaan seudun kehityksen suuntaviivoja ja 

tuottamaan konkreettinen maankäyttösuunnitelma. Onnistuneesta suunnitelmasta huolimatta 

on vielä liian aikaista arvioida kuinka hyvin kunnat todellisuudessa sitoutuvat mallissa 

esitettyihin tavoitteisiin ja millaisia vaikutuksia sillä on niiden maankäyttöön. Oleellista on 

kuitenkin selvittää, nähdäänkö rakennemallityö seudulla vain ylhäältä tulevan velvoitteen 

täyttämisenä vai myös osoituksena paikallistasolla tunnistetusta tarpeesta hallita seudullista 

kehitystä.  

 Tutkijat ovat esittäneet, että verkostojen toiminnan onnistuminen riippuu osallisten 

välille muodostuneesta sosiaalisesta pääomasta.  Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan samaan 

yhteisöön tai verkostoon kuuluvien ihmisten kykyä toimia yhteistyössä ja saavuttaa 

tavoitteita, joita he eivät yksin voisi saavuttaa (Riipinen 2008: 57). Kaupunkiseutujen 

kehityksen ohjaus edellyttää kaikkien osapuolten panostusta kehittämiseen ja halutun 

kehityksen toteuttamiseen. Sosiaalinen pääoma helpottaa sellaisten verkostoon sidottujen 

resurssien hyödyntämistä, joita kaupunkiseutujen suunnittelu ja kehityksen hallinta 

edellyttää (Bourdieu 1986; Soriani 2009). Tällaisiksi resursseiksi voidaan lukea esimerkiksi 

suunnitteluun käytetyt taloudelliset ja inhimilliset resurssit sekä sellaisiin investointeihin 

käytetyt resurssit, joita suunnitelmien toteuttaminen edellyttää. Sosiaalisen pääoman 

rakentuminen edellyttää sosiaalisten verkostojen olemassaoloa ja suunnitteluun osallistuvien 

tahojen välistä vuorovaikutusta (Nahapiet & Ghoshal 1998; Upphof 2000: 219), mutta myös 

verkostoon kuuluvien tahojen välistä keskinäistä luottamusta sekä yhteisesti jaettuja 

normeja, arvoja ja maailmankatsomusta (Grootaert & Bastelaer 2002; Riipinen 2008: 57).  

 On esitetty, että seututason yhteistyötä Turun seudulla heikentää keskinäisestä 

kilpailusta ja erilaisista intresseistä johtuva kuntien välinen luottamuspula sekä 

vastavuoroisuuden normien puuttuminen (Hytönen ym. 2012; Mäntysalo ym. 2010). 

Sosiaalisen pääoman käsite voi avata uusia näkökulmia kaupunkiseutujen kehittämisen ja 

siinä mukana olevien toimijoiden vuorovaikutuksen tarkasteluun. Tässä työssä tarkastelen 

sosiaalisen pääoman merkitystä kaupunkiseudun toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa ja 

yhteistyössä rakennemallityötä laadittaessa sekä sen toteuttamisessa. Tarkastelen 

yhteistyöprosessiin myönteisesti ja kielteisesti vaikuttaneita tekijöitä sekä arvioin 
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rakennemallityön vaikutuksia kuntien ja muiden toimijoiden väliseen seudulliseen 

yhteistyöhön ja luottamuksen kehittymiseen. Tutkimuksen rajauksen vuoksi en tarkastele 

niinkään itse rakennemallin sisältöä ja sen konkreettisia vaikutuksia esimerkiksi 

suunnitteluun ja kaavoittamiseen, vaan itse laadintaprosessia esimerkkinä seudullisen 

suunnitteluotteen noudattamisesta. Rakennemallityön mahdollisia vaikutuksia seudun 

strategiseen suunnitteluun ja mallin toimivuutta maankäytön suunnittelussa arvioin 

toimijoiden näkemysten kautta. Työn tutkimuskysymykset olen määrittänyt seuraavasti:  

 

1. Miksi kaupunkiseudut ovat nousseet suunnittelun ja kehittämisen kohteeksi Suomessa?  

a)   Mikä rooli kaupunkiseuduilla on suomalaisessa aluesuunnittelujärjestelmässä?  

b)   Millä tavoin kaupunkiseutuja suunnitellaan, ja millaisia välineitä siihen on tarjolla?  

2. Miten rakennemallityötä varten muodostettu yhteistyöverkosto toimii seudullisen 

suunnittelun kehittämisen näkökulmasta Turun seudulla? 

3. Mikä merkitys sosiaalisella pääomalla on Turun kaupunkiseudun toimijoiden välisessä 

yhteistyössä rakennemallityötä laadittaessa?  

a) Mitkä tekijät helpottavat ja mitkä vaikeuttavat yhteistyötä rakennemallityön 

aikana? 

b) Miten rakennemallityö vaikuttaa toimijoiden mielestä yhteistyöhön ja 

luottamuksen kehittymiseen Turun kaupunkiseudulla?   

 

Tutkielman johdanto-osuuden jälkeen tarkastelen suomalaisen aluesuunnittelujärjestelmän 

kehitystä ja kaupunkiseutujen roolia siinä (tutkimuskysymys 1a). Lisäksi kuvaan 

nykymuotoista Suomen suunnittelujärjestelmää ja olemassa olevia kaupunkiseutujen 

suunnittelun malleja (tutkimuskysymys 1b). Teoriaosuuden toisessa jaksossa tarkastelen 

kaupunkiseutuja uudenlaisena hallinnan tasona, jossa hallinta tapahtuu yhä useammin 

erilaisten toimijoiden muodostamissa verkostoissa. Lisäksi tarkastelen verkostotoimintaan ja 

toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen liittyviä haasteita ja edellytyksiä. Teoriaosuuden 

viimeisessä kappaleessa luon katsauksen sosiaalisen pääoman teorioihin sekä avaan 

sosiaalisen pääoman merkitystä yhteistyötä helpottavana resurssina. Osiossa erittelen myös 

sosiaalisen pääoman eri muotoja kognitiivisen ja rakenteellisen sosiaalisen pääoman 
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käsitteiden kautta. Tutkimuksen empiirisen osan aluksi esittelen Turun kaupunkiseudun 

rakennemallityön lähtökohdat ja osalliset. Sen jälkeen tarkastelen yhteistyöhön vaikuttaneita 

tekijöitä sosiaalisen pääoman teorian kautta (tutkimuskysymys 3a). Empiirisen osion lopuksi 

tarkastelen rakennemallin toimivuutta suunnitteluyhteistyön kehittämisen näkökulmasta 

(tutkimuskysymys 2) sekä sen vaikutuksia kuntien väliseen yhteistyöhön ja luottamukseen 

(tutkimuskysymys 3b). Viimeisenä tarkastelen rakennemallin mahdollisia vaikutuksia 

kuntien kaavoitukseen ja suunnitteluun.   

KAUPUNKISEUDUT SUUNNITTELUN JA KEHITTÄMISEN 

KOHTEENA  

Kunnat ovat perinteisesti vastanneet varsin itsenäisesti alueidensa suunnittelusta ja 

kehittämisestä, vaikka yhteistyötä on tehty myös yli kuntarajojen erilaisten hankkeiden ja 

suunnitelmien puitteissa. Viime aikoina vaatimukset yhä aktiivisemmasta kuntarajat 

ylittävän suunnitteluotteen omaksumisesta sekä koordinoidusta strategisesta seudullisesta 

kehittämisestä ovat kasvaneet. Seutujen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen, 

mutta myös yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäiseminen ja kestävän kehityksen 

edistäminen kaupunkiseuduilla, edellyttää yhä tiiviimpää toimijoiden välistä yhteistyötä 

(Valtakunnalliset alueiden kehittämis… 2012). Vaateet seudullisuuden edistämisestä ovat 

osa sekä Suomessa että muualla aluekehittämisestä käytävää keskustelua, jonka ytimessä 

ovat toiminnalliset kaupunkiseudut (city-region) (esim. Harrison 2010; Jonas & Ward 2002; 

Moisio & Paasi 2013). Vaikka globalisaatio on lisännyt sekä tiedon, ihmisten ja tavaroiden 

liikkumista, se ei kuitenkaan ole poistanut paikallisuuden merkitystä, vaan pikemminkin 

paikkojen ja kaupunkimaisten tiheiden asutuskeskusten merkitys on kasvanut (Scott & 

Storper 2003: 193). Kaupunkiseudut monimutkaisine keskus- ja esikaupunki- sekä reuna-

alue-järjestelmineen ovat tärkeimpiä taloudellisen kasvun tuottajia, ja niiden muodostama 

mosaiikki toimii 1970-luvulta asti muotoaan hakeneen uuden, koko maapallon kattavan 

aluejärjestelmän perustana (Scott 2001: 813). 

 Kaupunkiseudulle ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä määritelmää, mutta yhteistä 

lukuisille määritelmille on kaupunkimaisen ytimen ja sitä ympäröivien alueiden, kuten 

esikaupunkialueiden, kaupungin läheisen maaseudun tai ydinmaaseudun väliset 

vuorovaikutussuhteet (Parr 2005: 556; Rodriguez-Pose 2008: 1026). Talousmaantieteilijä 

Andrés Rodriguez-Posen (2008: 1027) mukaan erilaisia kaupunkiseudun määritelmiä 
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yhdistävä tekijä on ydinalue, joka on toiminnallisten siteiden kautta linkittynyt sitä 

ympäröiviin alueisiin. Alueita toisiinsa sitovat tekijät saattavat vaihdella, mutta yleistä on 

yhdistelmä taloudellisen riippuvuuden, asuntomarkkinoiden, työssäkäynnin tai parempien 

kaupallisten palveluiden välillä. Suomessa yksi toiminnallisia kaupunkiseutuja määrittävistä 

tekijöistä on ollut juuri työssäkäynnin suuntautuminen (esim. Vartiainen & Antikainen 1998; 

Vartiainen 2006). John Harrisonin (2010: 18) mukaan kaupunkiseutuja määriteltäessä 

keskitytään usein siihen, miten ne voidaan määritellä edellä mainittujen taloudellisten 

prosessien näkökulmasta. Kuitenkin useimmiten jätetään huomioimatta, miten 

kaupunkiseudut ovat poliittisesti rakentuneet, samoin kuin prosessit, joiden kautta niistä 

tehdään näkyviä tiloja. 

 Tulevaisuuden kaupunki on enemminkin kaupunkiseutu, joka muodostaa 

monimutkaisen taloudellisen ja poliittisen kentän, jossa lukuisat kulttuurit ja yhteisöt 

toimivat ja samalla aktiivisesti kontrolloivat ja muovaavat sitä (Ache 2000: 436). 

Yhteiskunnallisten prosessien monimutkaistuessa kunnat ovat yhä riippuvaisempia 

toisistaan. Laajamittaisten sosiaalisten ja taloudellisten prosessien hallinta vaatii 

päätöksentekoa, joka ylittää jopa suurimpien kuntien laajuuden (Hulst & van Monfort 2007: 

3). Kaupunkiseutujen nousemista suunnittelujärjestelmän keskiöön perustellaankin usein 

käsitteen sopivuudella nykyisen alueellisen toiminnan tarkastelun tasoksi (Healey 2007; Parr 

2005; Vartiainen 2006). John Parr (2005: 556) esittää väitteelle kolme perustelua. 

Ensinnäkin, kaupunki on menettänyt merkitystä sopivana yksikkönä sekä analyysien 

kohteena että hallinnon näkökulmasta asuntomarkkinoiden, työmarkkinoiden ja 

palveluverkoston laajentumisen vuoksi. Kaupunki ei siten enää toiminnallisena alueena 

vastaa muuttuneita olosuhteita, eikä enää yksikkönä vastaa yhteiskunnan sosiaalista ja 

taloudellista organisoitumista. Toiseksi keskushallinto on liian etäinen toimija huolehtimaan 

palveluista paikallistasolla. Kolmanneksi syyksi Parr esittää uuden regionalismin nousua, 

jossa alueet ovat yhä enemmän säätelyn ja interventioiden kohteena. Timo Hirvosen (2002: 

17–18) mukaan Euroopan unionin asiakirjoissa usein esiintyvää ”alueiden Eurooppaa” 

perustellaan alueiden päätösvallan lisääntymisen lisäksi myös taloudellisilla hyödyillä, joita 

paikallisten voimavarojen yhdistämisen toivotaan tuovan.  

 Tässä työssä kaupunkiseudulla (city-region) tarkoitan keskuskaupungin ja 

ympäryskuntien muodostamaa aluetta, jonka toimijat ovat moninaisessa 

vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Olennaista on kaupunkiseudun kuntien muodostama 

toiminnallinen kokonaisuus, jossa kunkin palasen toiminta ja päätökset vaikuttavat 
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väistämättä koko kaupunkiseudun kehitykseen. Suomessa toiminnallisuutta tarkastellaan 

usein työssäkäynnin kautta, ja myös tässä työssä tutkimuskohteena oleva Turun 

kaupunkiseudun rakennemallin suunnittelualue on määritetty työssäkäynnin kautta.  

Suomalaisen aluesuunnittelujärjestelmän kehitys  

Painopisteen siirtyminen yksittäisten kaupunkien kehittämisestä kohti kaupunkiseutujen 

kehittämistä on seuraus muutoksista sekä kansainvälisessä että kansallisessa 

toimintaympäristössä. Perttu Vartiainen (2006: 96) on jakanut Suomen aluejärjestelmän 

kehityksen neljään vaiheeseen: kyläasutuksen vaiheeseen, jonka perusta oli maataloudessa; 

teollisten kaupunkiyhdyskuntien kasvuvaiheeseen, josta seurasi kaupungistuminen; 

maakunta- ja kuntakeskusten kasvuvaiheeseen, jossa väestön kehityksen painopiste siirtyi 

maakuntakeskuksiin ja niiden lähialueille sekä kansainvälistyvän osaamiseen perustuvan 

yhteiskunnan kasvukeskusten vaiheeseen, jossa kaupunkiseudut ovat kietoutuneet 

verkostoiksi.  

 Kaupunkiseutujen syntymisen juuret voidaan ulottaa 1960-luvun lopulle. 

Kaupungistumisen myötä kaupungin määritelmä muuttui ja elinkeinoon ja asutusmuotoon 

perustunut jaottelu maaseudun ja kaupungin välillä ei enää toiminut (Vartiainen 2006: 8). 

Kehityskulkua, jossa seuduista on tullut yhteiskuntajärjestelmämme perusta kaupungin ja 

maaseudun erottelun sijaan, kutsutaan seutuistumiseksi. Vartiaisen (2006: 97) mukaan 

seutuistumisen myötä vain osasta kaupunkimaisia keskuksia kehittyi aluejärjestelmän 

solmukohtia, joissa kehityksen painopiste saattoi sijaita myös kehyskunnissa, vaikka suurin 

osa taloudellisesta toiminnasta ja työpaikoista löytyi yhä keskuskaupungista.  

Kaupunkiseutujen syntymisen aikoihin 1960-luvulla Suomessa alettiin myös harjoittaa 

lainsäädäntöön perustuvaa aluepolitiikkaa (Sippola 2010; Vartiainen 1998).  

 Aluepolitiikan painopisteet kunakin aikana ovat vaikuttaneet alueellisen 

suunnittelujärjestelmän kehittämiseen ja kehittämistoimintaan osallistuvien tahojen kuten 

valtion, seututason toimijoiden sekä kuntien toimintaan ja rooleihin. Aluksi aluepolitiikka oli 

lähinnä kehitysaluepolitiikkaa, jolla pyrittiin tuotannon ja elintason sekä työllisyyden 

turvaamiseen kehityksestä jälkeen jääneillä alueilla (Vartiainen 1998: 2). Seutuistumisen 

myötä myös vuorovaikutus kaupunkien välillä nousi entistä tärkeämmäksi, vaikka siihen ei 

vielä juuri kehittämistoimenpiteiden avulla puututtu (Vartiainen 2006: 97). Ensimmäinen 

Suomessa tehty seudullinen suunnitelma oli Kokemäenjoen seutusuunnitelma, joka 

valmistui vuonna 1942 (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 83). Suunnitelman tavoitteena oli 
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ensin luoda visio alueen kehityksestä ja vasta suunnittelun jälkeen kaavoittaa alue (Sihvonen 

2013: 74). Virallisesti suunnitteluvastuuta valtion ja kuntien väliin sijoittuvalle tasolle 

annettiin vasta myöhemmin, kun vuoden 1958 rakennuslaissa esiteltiin vapaaehtoinen 

seutukaava, josta tuli pakollinen kymmenen vuotta myöhemmin (Jauhiainen & Niemenmaa 

2006: 83). Kaavan laatimista varten kuntien tuli muodostaa seutukaavaliittoja (Rakennuslaki 

1958).  Ensimmäinen Suomessa vahvistettu seutukaava oli Salon suojelu- ja virkistysalueita 

koskeva kaava (Saarento 2010: 1). Jussi Jauhiaisen ja Vivi Niemenmaan (2006: 83) mukaan 

seutukaavojen rooli maankäytön ohjaamisessa jäi kuitenkin melko vähäiseksi ja 

passiiviseksi.  

Vähitellen siirryttiin kohti laaja-alaisempaa alueiden kehittämistä ja aluepoliittista 

suunnittelua (Vartiainen 1998: 2). Vuonna 1975 julkaistun uuden lain myötä käyttöön 

otettiin aluepoliittinen suunnittelujärjestelmä, joka velvoitti ministeriöt laatimaan alueellisia 

kehittämissuunnitelmia ja lääninhallitukset alueellisia kehittämissuunnitelmia yhteistyössä 

seutukaavaliittojen ja piirihallintoviranomaisten kanssa (Hallituksen esitys…  2002: 4). 

Seutusuunnitelmat, joita laadittiin 1980-luvulta lähtien, edustivat aktiivisempaa otetta 

kehittämiseen kuin aiemmin valmistellut seutukaavat (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 83). 

1980-luvun puolivälissä aluepoliittiseen keskusteluun tuli uusia painotuksia, kuten alueiden 

omaehtoinen kehittäminen ja alueellisen identiteetin vahvistaminen, innovatiivisuus ja uuden 

teknologian merkityksen korostuminen sekä verkostotalous (Vartiainen 1998: 8), jotka 

ennustivat muutoksia myös aluesuunnittelujärjestelmään. Seutukaavoja laadittiin kuitenkin 

vuoteen 2000 asti, jolloin voimaan astui uusi maankäyttö- ja rakennuslaki (myöhemmin 

MRL) (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000).  

Suomessa aluepolitiikkaa ja suunnittelujärjestelmää uudistettiin kokonaisvaltaisesti 

1990-luvun alussa, jolloin myös alueellisten toimijoiden rooli kasvoi. Muutokset 

toimintaympäristössä, kuten markkinoiden avautuminen kansainväliselle kilpailulle sekä 

Suomen liittyminen Euroopan unionin jäseneksi 1995, muuttivat valtion asemaa 

ylipaikallisissa taloudellisissa ja poliittisissa vuorovaikutuskuvioissa (Moisio & Paasi 2013: 

275). Muutos edellytti uudenlaista aluepolitiikkaa ja uusien välineiden käyttöönottoa. 

Hierarkkisesta aluejärjestelmästä siirryttiin verkostojen kehittämiseen, joilla pyrittiin 

edistämään kaupunkiseutujen sisäistä ja välistä sekä hallinnollista että strategista yhteistyötä 

(Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 122). Euroopan unionin jäsenyyden myötä siirryttiin 

ohjelmaperusteiseen aluepolitiikkaan, jolla tavoiteltiin entistä strategisempaa ja 

määriteltyihin tavoitteisiin pohjautuvaa kehittämistyötä (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 
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93–94; Vartiainen 1998: 9). Samanaikaisesti aluekehitysvastuu siirtyi valtioneuvoston 

kansliasta, lääneiltä ja seutukaavaliitoilta maakuntien liitoille (Jauhiainen & Niemenmaa 

2006: 93–96). Muutos päätti valtioneuvoston ohjaaman ja ministeriöiden kautta toteutetun 

valtakunnallisen aluesuunnittelun. Uuden lain myötä maakuntien liittojen tehtäviin kuuluivat 

kuntien seudullisen yhteistyön edistäminen, aluepoliittinen suunnittelu sekä alueellisten 

kehittämisohjelmien valmistelu ja koordinointi (Hallituksen esitys…  2002: 5). 

 Uusi vuonna 1994 annettu laki alueiden kehittämisestä toi mukanaan kaupunkiseutujen 

roolia korostavan aluelähtöisen, innovaatiovetoisen ja osaamiseen perustuvan aluepolitiikan  

(Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 95, 179). Uuden alueiden kehittämislain myötä myös 

kaupunkipolitiikka nousi yhdeksi aluepolitiikan suuntaukseksi. Suomessa alettiin 

kaupunkijärjestelmän sijaan puhua kaupunkiverkosta, jossa hierarkkisen 

kaupunkijärjestelmän sijaan korostettiin kaupunkien välisiä vuorovaikutussuhteita sekä 

niiden erikoistumista (ks. Vartiainen & Antikainen 1998). Perttu Vartiaisen ja Janne 

Antikaisen (1998: 6) mukaan  uudenlainen kaupunkipolitiikka sai alkunsa Kaupunkien 

kehittämistyöryhmän loppuraportin myötä, jossa tarkastelun kohteiksi nousivat 

hallinnollisten kaupunkien sijasta toiminnalliset kaupunkiseudut keskuskaupunkeineen. Olli 

Voutilaisen ja Mika Honkasen (2005: 15) mukaan suomalaista kaupunkipolitiikkaa on 

perinteisesti ohjannut kolme rationaliteettia: kaupungit ovat työpaikkojen ja taloudellisen 

kasvun keskuksia, ne edistävät innovaatioita ja siten lisäävät kilpailukykyä, ja laaja pienistä 

ja keskisuurista kaupungeista muodostuva kaupunkiverkko turvaa tasapainoisen 

aluekehityksen. Kaupunkiseutujen roolin vahvistuminen 1980- ja 1990-luvuilla erityisesti 

Euroopassa liittyi myös uuteen regionalismiin, jolla luotiin rakenteita alueellisten 

strategioiden valmisteluun mm. kannustamalla toimijoita poliittiset ja hallinnolliset rajat 

ylittävään yhteistyöhön alueellisten Euroopan komission rakennerahastotukien avulla 

(Tewdwr-Jones & McNeill 2000: 123; 129).   

 Alueiden ja kaupunkiseutujen kilpailukyvyn ja tasapainoisen ja kestävän aluerakenteen 

kehittäminen sekä elinvoimaisuuden ja väestön hyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä 

valtion asettamia alueiden kehittämistavoitteita myös 2010-luvulla (Valtakunnalliset 

alueiden kehittämis… 2011). Koko valtion kattavan aluesuunnittelujärjestelmän luominen 

1940-luvulta lähtien on ollut Sami Moision ja Anssi Paasin (2013: 274) mukaan merkittävä 

osa valtiojohteisen hallinnoimisjärjestelmän rakentamista, jota on perusteltu väestön 

hyvinvoinnin lisäämisellä talouskasvun kautta. Nykyinen hallitusohjelma nojaa 

kaupunkiseutuihin alueiden kehityksen vetureina sekä kansainvälisesti kilpailukykyisinä 
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elinkeino-, innovaatio- ja osaamisympäristöinä sekä työssäkäyntialueina  

(Kaupunkipolitiikan… 2012). Kaupunkiseutujen aktiivinen verkostoituminen ja 

vuorovaikutus nähdään edellytykseksi tehokkaalle tiedon vaihdolle sekä kaupunkien 

valmiudelle reagoida nopeasti yhteiskunnallisiin muutoksiin (Alueiden kehittämislaki 2009: 

35). Suomessa alueiden kehittämiseen liittyvien päätösten on nähty yhä useammin syntyvän 

verkostoissa, joissa ovat mukana kunnat, viranomaiset, yritykset ja tutkimuslaitokset ja muut 

seudun toimijat.  

Kaupunkiseutujen suunnittelun nykykäytännöt  

Suunnittelu on kehityksen ohjaamista haluttuun suuntaan. Voidaan myös puhua kehityksen 

hallinnasta, jonka Jauhiainen (2012: 32) määrittelee ”halutun tulevan kehityksen 

muodostamiseksi lain ja sitä johdettujen suunnitelmien, kaavojen ja ohjeiden avulla”. Patsy 

Healey (2007: 3) määrittää alueellisen suunnittelun tietoiseksi toiminnaksi, jolla pyritään 

määrittelemään uudelleen kaupunkeja, seutuja tai laajempia alueita, ja muodostamaan näiden 

uudelleen määrittelyjen perusteella alueellisia investointeja, alueiden suojelua ja 

kehittämistä, strategisia infrastruktuuri-investointeja sekä maankäytön säätelyä koskevia 

tavoitteita. Tässä työssä tarkoitan seutusuunnittelulla tai kaupunkiseutujen suunnittelulla 

kaupunkiseuduille kohdistuvaa kuntarajat ylittävää suunnittelua, jota voidaan harjoittaa 

vaihtelevasti määritellyillä alueilla. Seutusuunnittelu ei ole ainoastaan kaavoitusta, vaan 

myös strategista suunnittelua ja kehittämistä, jossa huomioidaan erityisesti maankäytön, 

asumisen ja liikenteen kysymykset.  

 Vaikka alueiden elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen nähdään yhä 

alueidenkäytön suunnittelun ja kehittämisen päämääränä, on rinnalle nostettu tavoitteeksi 

myös ympäristölle haitallisen kehityksen hillitseminen ja erityisesti kestävän 

yhdyskuntarakenteen edistäminen (Hentilä 2012; Jauhiainen 2012: 39; Valtioneuvoston 

päätös… 2008). Kaupunkiseutujen kasvu ja siitä johtuva toimintojen ja kaupunkirakenteen 

hajautuminen ovat tuoneet mukanaan lukuisia ongelmia, kuten alueiden sosiaalinen 

eriytyminen, ympäristöongelmat sekä liikenteen ruuhkautuminen (Jauhiainen 2012: 33). 

Koska asukkaiden ja yritysten toiminta kaupungeissa ei noudattele hallinnollisia rajoja, 

yksittäiset kunnat eivät muodosta järkeviä suunnittelualueita. Tästä johtuen suunnittelun 

tulisi kohdistua toiminnallisille alueille kaupunkien sijaan. Kaupunkien kannalta kestävät 

ratkaisut edellyttävät kaupunkien kehityksen kokonaisvaltaista ohjausta, joka edellyttää 

hallinnollisten ja sektorirajojen ylittämistä (Rotmans ym. 2002). Maankäytön suunnittelun 
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ratkaisut vaikuttavat muun muassa elinkeinoelämän, kuten kaupan ja teollisuuden 

toimintaan, asumiseen, työpaikkojen sijoittumiseen ja sitä kautta kaupunkilaisten 

liikkumiseen ja jokapäiväiseen toimintaan. Väärät ratkaisut voivat johtaa kielteiseen 

kehitykseen kuten aluerakenteen hajautumiseen. Sirkka Heinosen (2010: 80) mukaan 

yhdyskuntien toimivuus on kytköksissä yhdyskuntien sosiaaliseen, taloudelliseen ja 

ekologiseen kestävyyteen. Toimivuus voidaan nähdä edellytyksenä yleiselle asukkaiden 

hyvinvoinnille, joka luo pohjan myös alueiden kilpailukyvylle.  

 Yhteiskuntien ja elinympäristöjen kehitykseen vaikuttavat myös laajemmat prosessit, 

kuten ilmastonmuutos, markkinoiden avautumisesta johtuva lisääntynyt kilpailu 

investoinneista ja resursseista kaupunkiseutujen välillä sekä muutokset ikärakenteessa. Nämä 

kaikki asettavat uudenlaisia haasteita suunnittelulle. Näihin sekä edellä mainittuihin 

haasteisiin vastaaminen edellyttää entistä strategisempaa otetta maankäytön suunnitteluun 

(Mäntysalo & Jarenko 2012: 42) sekä alueellisten toimijoiden vuorovaikutusta.  

 Myös uudenlaiset käsitykset alueista ja niiden luonteesta muuttavat suunnittelutapoja. 

Alueet määritettiin aiemmin selkeästi hierarkkisesti ja hallinnollisesti esimerkiksi kuntana tai 

maakuntana, ja kunkin kehityksen ohjaamiselle oli määritetty oma väline. Nykyisin alueet 

voidaan käsittää enemmänkin muuttuvina ja joustavina, ja niiden kehityksen ohjaukselle ei 

ole olemassa yhtenäisiä malleja  (Healey 2007; Jauhiainen 2012: 34). Tilaa ei nähdä 

itsenäisesti olemassa olevana kokonaisuutena ja neutraalina säiliönä ihmisten toiminnalle, 

vaan se muodostuu suhteessa esineisiin, asioihin, toimijoihin ja tapahtumiin (Jones 2009: 

491; Ridell ym. 2009 :13). Tämän relationaalisen tilakäsityksen mukaan perinteiset 

käsitykset tilasta ja paikoista pysyvinä ja muuttumattomina, eivät sovi monimutkaisten 

yhteiskunnallisten ongelmien tarkasteluun (Healey 2007; 2; Luukkonen & Moilanen 2012: 

482).  

Kaupunkiseudut voidaan nähdä uudentyyppisinä verkostomaisina alueina, jotka eivät 

ole hallinnollisesti määrittyneitä. Ne muuttuvat alituisesti ihmisten toiminnan ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen muokkaamina tilassa ja ajassa (Christopherson ym. 2010: 4; Healey 

2007). Tätä näkemystä alueista voidaan myös kritisoida. Vaikka aluesuunnittelussa ja -

politiikassa, erityisesti Euroopan unionin tasolla mutta myös kansallisella tasolla, alueet 

nähdään pehmeinä ja epäselvinä tiloina, käytännön tasolla suunnittelu ja kehittäminen ovat 

vielä hyvin vahvasti sidoksissa olemassa oleviin hallinnollisten rajojen määrittämiin alueisiin 

(Luukkonen & Moilanen 2012). Juho Luukkosen ja Helka Moilasen mukaan (2012) tämä 

näkyy muun muassa eroavaisuuksina käytännön tavoitteissa ja resursseissa sekä rahoituksen 
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saannissa eri osapuolten välillä sekä legitimiteetin puuttumisena niin sanotuille pehmeille 

alueille suunnatuilta kehittämistoimenpiteiltä.   

 Toiminnallisille kaupunkiseuduille kohdistuva suunnittelu on haastavaa, sillä siihen ei 

ole olemassa lainvoimaisia instrumentteja eikä suunnittelusta ole vastuussa yksikään 

hallinnon taso. Suomen nykyinen aluesuunnittelujärjestelmä on kolmiportainen, jossa 

valtiolla, maakuntien liitoilla ja kunnilla on omat vakiintuneet roolinsa. Kunnat ja valtio 

tekevät aluesuunnittelua yhteistyössä, ja lähimpänä seututasoista suunnittelua edustavat 

maakuntien liitot. Valtio ohjaa suunnittelua valtakunnallisilla alueiden kehittämisen 

tavoitteilla, jotka ohjaavat yleispiirteisesti alueiden suunnittelua ja kehittämistä. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat tarkemmin kuntien ja maakuntien 

maankäytön suunnittelua. Molemmat tavoitedokumentit korostavat kestävän ja eheän 

aluerakenteen sekä hyvän elinympäristön kehittämistä (Valtakunnalliset alueiden 

kehittämistavoitteet 2012; Valtioneuvoston päätös… 2008). Valtio ohjaa maankäytön 

suunnittelua myös alueellisten Elinkeino, liikenne ja ympäristö- eli ELY-keskusten kautta, 

joiden roolina on valvoa kuntien maankäytön suunnittelua.  

 Kuntien suunnittelua sekä kehittämistä ohjaavat niiden laatimat erilaiset strategiat ja 

suunnitelmat. Tärkein maankäyttöä ohjaileva väline on maankäyttö- ja rakennuslain 

mukainen yleiskaava, jonka tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 

yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen (Maankäyttö- ja 

rakennuslaki 1999). Kuntien omille rajoille ulottuva kaavoitus voi olla koko seudun 

kehityksen kannalta ongelmallista. Yhden kunnan kannalta järkevät ratkaisut, esimerkiksi 

kaupan tai asumisen sijoittumisen suhteen, saattavat yhdessä johtaa ei-toivottuun 

lopputulokseen kuten yhdyskuntarakenteen hajautumiseen, vaikka kunnat eivät hajautumista 

tietoisesti edistäisi (Mäntysalo ym. 2010: 33). Kuntien omista lähtökohdista tehdyt ratkaisut 

ja kuntien välinen kilpailu voidaankin nähdä keskeisimmäksi yhdyskuntarakennetta 

koskevaksi ongelmaksi (Mäntysalo ym. 2010). Ongelman ratkaiseminen edellyttää 

seututasoista suunnittelua, jossa seudun etu asetetaan yksittäisen kunnan edun edelle.  

  Suomessa ainoaa lakisääteistä aluetason kaavaa edustaa maakuntakaava, joita on 

laadittu vuonna 2000 voimaan tulleesta MRL:n uudistuksesta lähtien. Maakuntien liittojen 

laatiman maakuntakaavan, joita kuntien yleiskaavojen tulee noudattaa, tavoitteena on ohjata 

alueiden käyttöä ja suunnittelua kunnissa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000). Maakuntien 

liiton rooliin kuuluu myös erilaisten alueellisten suunnitelmien, kuten kaupunkiseudun 

liikennejärjestelmäsuunnitelman, luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien 
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yhteensovittaminen sekä suunnitteluprosessien käynnistäminen. Maakuntien liitot johtavat 

suunnitelmien valmisteluun liittyvää yhteistyötä sekä suunnittelun yhteensovittamista 

maakunnan suunnittelun kanssa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000). Vaikka valtio on 

korostanut alueilta lähtevää kehityksen hallintaa, kuntien ja valtion vaikutuspiirissä 

työskentelevät maakuntien liitot eivät ole saaneet lisää valtaa (Jauhiainen & Niemenmaa 

2006: 96). Maakuntakaavoja ei niiden suurpiirteisyydestä johtuen nähdä riittävän tehokkaina 

kaupunkiseutujen kehityksen ohjaamiseen. Juha-Pekka Vartiaisen (2011: 46) mukaan 

tarvitaan kuntarajat ylittävää, mutta maakuntatason sijaan toiminnalliselle alueelle rajattua 

suunnittelutasoa. Käytännössä lakisääteinen seudullinen suunnittelu voi tarkoittaa tällä 

hetkellä esimerkiksi kaupunkien yhteistä yleiskaavoitusta tai jonkin erityisalueen strategian 

muotoilemista (Söderham & Saarela 2011: 29). Ainoa mahdollinen lainvoimainen 

seututasoon kohdistuva suunnitelma on vapaaehtoisesti laadittava kuntien yhteinen 

yleiskaava, joka esiteltiin maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydestä (Maankäyttö- 

ja rakennuslaki 2000). Kuntien yhteisiä yleiskaavoja on laadittu ainakin Oulun ja Joensuun 

seuduilla, mutta ne eivät ole saavuttaneet suurempaa suosiota suomalaisten kuntien 

keskuudessa.  

 Kaupunkiseudut voidaan nähdä uutena suunnittelun tasona, joka vaatii uudenlaisia 

työkaluja ja malleja sekä kumppanuuksien muodostamista. Hatanpään (2011:13) mukaan 

viime aikoina tehdyissä lukuisissa seutuhallintoa koskevissa selvityksissä on oltu hyvin 

yksimielisiä siitä, että maankäyttöä, asumista ja liikennettä tulisi käsitellä yhdessä, jotta 

saavutetaan koko seudun asukkaiden, elinkeinoelämän sekä kilpailukyvyn kannalta eheämpi 

yhdyskuntarakenne ja jotta hajarakentamista voidaan hallita tehokkaammin. Juuri kuntien 

välinen seudullinen yhteistyö on avainasemassa maankäytön, asumisen, liikenteen ja 

palveluiden yhteensovittamisessa (Mäntysalo ym. 2010: 7). Korpivaaran (2011: 71–72) 

mukaan maankäyttö- ja rakennuslaki on vahvistanut kuntien asemaa, ja tulisikin kysyä, 

voidaanko nykyisellä lailla edistää tarpeeksi kuntien välistä yhteistyötä. Kaupunkiseutujen 

suunnittelulle asettaa haasteita myös se, että ne muodostuvat sekä kaupunki- että 

maaseutukunnista ja niiden keskuksista, pienemmistä kylistä sekä luontoalueista ja 

saaristosta (Sihvonen 2013: 74). Tästä johtuen suunnittelu edellyttää moninaisten 

tavoitteiden yhteensovittamista  

 Vaikka kaupunkiseuduille kohdistuva suunnittelu asettaa omat haasteensa, tarve  

kuntarajat ylittävälle suunnittelulle on ainakin valtionhallinnon taholta tunnistettu. 

Valtionhallinto on useiden hankkeiden avulla yrittänyt kannustaa kuntia yhteistyöhön 
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maankäytön suunnittelussa. Yksi näistä hankkeista oli vuosina 2000-2005 toiminut 

Seutukuntien tukihanke, jonka avulla kuntia kannustettiin yhteistyöhön palveluiden 

tehostamisessa, elinkeinopolitiikassa sekä maankäytön suunnittelussa (Airaksinen ym. 2004: 

13). Seutukuntien tukihankkeessa yhteistyötä hidastivat seutukuntien heikkous 

päätöksentekijöinä suhteessa kuntiin sekä kuntien haluttomuus yhteistyöhön (Voutilainen & 

Honkanen 2005: 31). Tuoreempi hanke on valtioneuvoston vuonna 2005 kunta- ja 

palvelurakenteen uudistamiseksi käynnistämä Paras-hanke, jossa tietyille suurimmille 

kaupunkiseuduille asetettiin velvoite laatia kaupunkiseutusuunnitelma maankäytön, 

asumisen ja liikenteen suunnittelun yhteen sovittamiseksi (Laki kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksesta 2007). Hankkeen tavoitteena oli ennen kaikkea varmistaa 

laadukkaiden palveluiden saatavuus koko maassa sekä saavuttaa elinvoimainen, 

toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne (Mäntysalo ym. 2010). Suomalaisten kuntien 

vahvaan itsehallintoon ja yhteiseen päätöksentekoon perustuvasta hallintokulttuurista 

johtuen, valtiohallinto on turvautunut mieluummin yhteistyötä edistäviin hankkeisiin kuin 

pakkoon (Voutilainen & Honkanen 2005: 25–26).  

 Hallinnolliselle alueelle kohdistuvan suunnittelun, kuten maakunta- ja 

yleiskaavoituksen, etuna on suunnitelmien toteuttamisvastuun kuuluminen lakisääteisesti 

kunnille. Maankäyttö- ja rakennuslain tapa jäsentää yhteiskuntaa hierarkkisina ylhäältä alas 

määritettyinä alueina – niin sanottuina säiliöinä, jotka sisältävät aina alemman aluetason, 

voidaan kuitenkin nähdä liian rajoittuneena nykymaailmassa, jossa alueet voidaan ymmärtää 

enemminkin verkostoina ja virtoina, ja jossa myös viereiset alueet tulisi huomioida 

suunnittelussa (Jauhiainen 2012: 36). Kunnissa ja alueilla on viime aikoina kehitetty 

uudenlaisia strategisia maankäytön suunnittelun malleja, joista Mäntysalo ja Jarenko (2012: 

42) mainitsevat esimerkkeinä lähinnä suurimpien kaupunkiseutujen laatimat rakennemallit, 

maankäytön kehityskuvat sekä eri teemoihin keskittyvät “master planit”. Yhteistä näille 

suunnitelmille on niiden epämuodollisuus ja asettuminen maankäyttö- ja rakennuslain 

ulkopuolelle. Uudenlaisilla suunnitelmilla voidaan välttää lakisääteisten kaavojen ongelmia, 

joita ovat muun muassa prosessin alhainen reagointinopeus, jäykkyys ja kaavatasojen 

epäselvät roolit (esim. Hurmeranta 2013).  

Rakennemallit ja muut suunnitelmat eivät sido kuntia lakisääteisesti, jolloin kynnys 

niiden laatimiselle on kunnissa matalampi (Maijala 2011; Vartiainen 2011). Koska 

kaavoituksella voidaan samanaikaisesti sekä mahdollistaa että rajoittaa kehitystä, edellyttää 

suunnitteluyhteistyö osallisten tavoitteiden yhteneväisyyttä, joka kuntien välillä ei aina 
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toteudu. Maankäytön ohjaaminen on ollut perinteisesti kuntien ase kuntien välisessä 

kilpailussa, jolla on voitu vaikuttaa omalle kunnalla suotuisaan asukkaiden, yritysten ja 

kaupan sijoittumiseen. Mäntysalo ja Jarenko (2012: esittävät maankäyttö- ja rakennuslain 

ulkopuolella tehtävän strategisen suunnittelun aiheuttavan ongelmia myös suunnittelun 

legitimaation kannalta, sillä lain edellyttämät vaatimukset osallisuudesta, avoimuudesta ja 

valvottavuudesta eivät välttämättä toteudu epämuodollisissa suunnitelmissa. 

 Uusi luku alue- ja kaupunkipolitiikan tarinassa on sopimusperusteinen 

kaupunkiseutupolitiikka, joilla myös rakennemallisuunnitelmien toteuttamista pyritään 

vauhdittamaan. Suurimmilla kaupunkiseuduilla on tehty vuodesta 2011 lähtien MAL-

aiesopimuksia, joilla ohjataan maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuja 

yhdyskuntarakenteen tiivistymiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi (Kaupunki-

politiikan toimenpideohjelma… 2012). Sopimusperusteisen kaupunkiseutupolitiikan 

mukaisesti valtio, yliopistot, ammattikorkeakoulut, kaupunkiseudut ja elinkeinokehitysyhtiöt 

sopivat yhdessä alueen pitkäjänteisistä kehittämistoimista (Kaupunkipolitiikan 

toimenpideohjelma…  2012). Sopimuksilla valtio yrittää jouduttaa seudullisten yhteisesti 

sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamista, lupaamalla vastineeksi porkkanoita, jotka 

yleensä tarkoittavat tiettyjen seudullisten hankkeiden toteuttamista. MAL-aiesopimuksissa 

sovitut maankäytön tavoitteet on useilla seuduilla sidottu rakennemallien toteutumiseen 

(Mäntysalo ym. 2010: 176).  

KAUPUNKISEUDUT UUTENA HALLINNAN TASONA  

Vaikka kaupunkiseuduista puhutaan yleisesti uutena suunnittelun ja hallinnan tasona, sillä ei 

usein ole lakisääteistä asemaa, jolloin sen rooli jää alisteiseksi muille vakiintuneille tasoille 

kuten kansalliselle ja paikalliselle (Harrison 2010; Tewdwr-Jones & McNeill 2000). Myös 

Suomessa valtiovalta kannustaa aktiivisesti kuntia ja muita toimijoita strategiseen 

alueelliseen suunnitteluun ja verkostoitumiseen ja kaupunkiseuduista puhutaan yleisesti 

maan taloudellisen kehityksen vetureina. Valtaa ei kuitenkaan ole siirretty aluetasolle 

(Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 96; Moisio & Paasi 2013; Voutilainen & Honkanen 2005). 

Kaupunkiseudut esitetään usein modernia globalisaatiokehitystä vastaavina uudenlaisina 

talouden ja politiikan tiloina. Kaupunkiseutuja tarkastellessa tulisi ottaa huomioon, että 

kaupunkiseudut ovat sidottuja olemassa oleviin alueiden poliittis-hallinnollisiin yksiköihin ja 

rajoihin (Goodwin & Painter 1996: 636; Harrison 2010: 25). Harrisonin (2010:25) mukaan 
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poliittiset ja hallinnolliset rajat sekä historiallisesti ja poliittisesti määrittyneet oikeudet 

alueeseen rajoittavat kaupunkiseutujen määrittämistä ja rajaamista, vaikka kaupunkiseudut 

määrittyisivät ensisijaisesti taloudellisen logiikan, kuten työssäkäynnin ja palvelurakenteen 

mukaisesti. Tällöin prosessit, joiden kautta kaupunkiseutuja tuotetaan ja niistä tehdään 

näkyviä, ovat seurausta kompromissinomaisesta kaupunkiseutuistumisesta, jossa valtiolla on 

merkittävä rooli.  

  Harrisonin (2010:25) mukaan esimerkiksi Englannissa kansallinen, alueellinen ja 

paikallinen taso ovat niin voimakkaasti sekä institutionaalisesti, kulttuurisesti että 

historiallisesti määrittyneitä, että niiden uudistaminen vaatisi rakenneuudistuksia, joihin 

hallituksilla ei ole ollut halua. Tällöin kaupunkiseutujen nousu voidaan nähdä uudenlaiseen 

hallintaan liittyvänä pyrkimyksenä, joka lisää tasoja olemassa olevien tasojen rinnalle 

antamatta niille lakisääteistä asemaa. Tämä aiheuttaa toimijoissa sekaannusta ja 

hämmennystä.  Moisio ja Paasi (2013: 275–276) esittävät, että myös Suomessa valtio on 

1990-luvulta asti ohjannut aktiivisesti kaupunkiseutuistumista ylhäältä päin edistääkseen 

taloudellista kasvua ja Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Heidän mukaansa 

kuntauudistus on hyvä esimerkki siitä, kuinka valtion tilaa yhä enemmän hallitaan ja 

säädellään markkinoille alisteisesti. Markkinoille alisteinen ja kaupunkiseutujen 

kilpailukykyä korostava kehittämisen logiikka noudattelee uusliberalistista talouden 

logiikkaa, jonka mukaisesti kaupungit nähdään omasta hyvinvoinnista vastuussa olevina 

(kuviteltuina) kilpailukykyisinä toimijoina globaaleilla markkinoilla (Hudson 2010: 14). 

Ajattelussa painottuvat myös alueilta lähtevä sisäsyntyinen kehitys, alueellisten toimijoiden 

rooli sekä aluekohtainen tieto ja oppiminen kilpailukyvyn edellytyksinä.  Healeyn (2007: 8) 

mukaan kaupunkiseuduille kohdistuvat pyrkimykset hallintaan, joissa kaupunkiseudut 

nähdään objektiivisina toimijoina, kohtaavat monia ongelmia alueilla, joissa hallinto on 

institutionaalisesti organisoitunut kuntien ja kansallisvaltion kautta. Tällöin olemassa olevien 

hallintomallien rikkominen edellyttää vaihtoehtoisten toimintatapojen luomista ja 

toimijoiden välistä yhteistyötä.   

  Suomessa kehitys ei ole seurannut täysin uusliberaalia logiikkaa, sillä vaikka 

suurimpien alueiden roolia korostetaan, selkeitä pääkaupunkiseudun tai suurien 

kaupunkiseudun roolia vahvistavia konkreettisia toimenpiteitä ei ole vielä esitetty (Moisio & 

Paasi 2013: 270–280). Suomen viralliset aluepoliittiset tavoitteet korostavat 

monikeskuksisuuden tuottamaa tasapainoista aluerakennetta sekä kaikkien alueiden 

kilpailukyvyn kehittämistä (Valtakunnallisen alueidenkehittämistavoitteet 2012: 16). 
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Suomen kaltaisessa valtiossa, jossa kunnilla on vahva rooli, kaupunkiseutuja painottava 

ajattelu aiheuttaa helposti ristiriitoja kuntien välille niiden erilaisista intresseistä ja 

voimasuhteista johtuen. Ristiriitoja aiheuttavat muun muassa pienten ja suurten kuntien 

välinen eriarvoisuus, mahdollisuudet vapaamatkustukseen sekä toimintatapojen 

eroavaisuudet (Vartiainen 2006: 99). Tästä johtuen sekä Suomessa että muualla 

kaupunkiseutujen kehittämisessä korostuu juuri kuntien ja muiden alueen toimijoiden 

välinen yhteistyö. Yhteistyöhön kaupunkiseudulla kannustetaan, mutta monesti se on 

vapaaehtoisella pohjalla eikä ole saanut lainmukaista statusta (Tewdwr-Jones & McNeill 

2000: 127). 

 Andrew Jonas ja Kevin Ward (2002: 381) esittävät kolme yleistä diskurssia, joiden 

ympärillä keskustelua aluepolitiikasta käydään sekä Iso-Britanniassa että Yhdysvalloissa, 

mutta joista voi tunnistaa myös Suomessa vallitsevan keskustelun piirteitä. Ensiksi, alue- ja 

kaupunkipolitiikkaa tarkastellaan usein suhteessa alueiden välillä vapaasti liikkuvan 

pääoman ja globaalin talouden aiheuttamiin paineisiin. Toiseksi, muodollisen kaupunki- ja 

aluepolitiikan toteuttamisen ja hallinnon sijaan keskitytään uusien urbaanien ja alueellisten 

hallinnan muotojen ymmärtämiseen ja määrittämiseen. Hallinnalla he viittaavat 

monilukuiseen joukkoon valtiollisia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka käyttävät 

valtaa erilaisilla foorumeilla sekä kaupungeissa ja alueilla että niiden yli, sekä päätöksiin, 

jotka vaikuttavat alueiden ja kaupunkien kehityskulkuihin. Näkemys korostaa erilaisten 

yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten liike-elämän, yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen 

osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia  päätöksentekoprosesseissa. Muutos hallinnosta 

hallintaan on seurausta 1970-luvulla alkaneesta fordismin kriisistä, johon vastauksena 

uudenlaisia hallinnan malleja on kehitetty (Goodwin & Painter 1996). Fordismilla 

tarkoitetaan sääntelymallia, jossa valtiolla on keskeinen rooli kansallisen kulutuskysynnän ja 

kulutuksen säätelemisessä kasvun ylläpitämiseksi ja tasapainoisen alueellisen kehityksen 

turvaamiseksi. Globalisaatio ja markkinoiden avautuminen sekä paikallisuuden merkityksen 

vahvistumisen ovat heikentäneet valtiojohtoista sääntelymallia, josta seurauksena on ollut 

epätasa-arvoisempi alueellinen kehitys (Goodwin & Painter 1996: 645).  Kolmannen Jonasin 

ja Wardin (2002: 381) määrittämän aluepolitiikasta käytävän diskurssin mukaisesti 

kaupungin käsite erillisenä alueellisena hallinnan tasona halutaan korvata idealla 

kaupunkiseuduista, joka mahdollistaa joustavavamman ja hajautetumman lähestymistavan 

kaupunkien ja alueellisten tilojen hallintaan.  
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 Suhteessa hallinnollisiin kaupunkeihin, alueet ja alueelliset rakenteet käsitetään 

Moision ja Paasin (2013: 275) mukaan usein avoimina ja suhteellisina, jolloin myös 

aluekehitys sekä merkitysten luominen tapahtuu niin kutsutuissa pehmeissä tiloissa ja 

epäselvien rajojen yli. Heidän mukaansa tämä liittyy kansainvälistä keskustelua mukailevaan 

poliittiseen rationaliteettiin, joka korostaa kilpailun merkitystä kaikilla yhteiskunnan alueilla. 

Kaupunkiseudut nähdään optimaalisen kokoisina yksikköinä toteuttaa uutta tietoon, 

innovaatioihin ja oppimiseen perustuvaa kehittämistä (Jonas & Ward 2002: 381). 

 Jos kaupungit aiemmin olivat selkeitä kansallisen poliittisen ohjauksen kohteita, nyt 

uudenlaiset kaupunkiseudut muodostuvat joukosta toimijoita, instituutioita ja virastoja, joilla 

on intressi kaupungin ja sen taloudellisen kehityksen edistämiseen (Jonas & Ward 2002: 

396; Tewdwr-Jones & McNeill 2000: 131). Kaupunkiseutu voidaankin määrittää yksittäisen 

kunnan hallinnolliset rajat ylittäväksi hallinnon ja politiikan tekemisen strategiseksi ja 

poliittiseksi tasoksi, jossa tämä joukko toimijoita toimii ja vaikuttaa (Tewdwr-Jones & 

McNeill 2000: 131). Uusi hallinta tapahtuu yhä useammin erinäisten toimijoiden 

muodostamissa yhteistyöverkostoissa, joissa edustettuina ovat sekä kuntien, seudullisten 

organisaatioiden, kuten ELY-keskusten ja maakuntien liittojen, elinkeinoelämän, 

korkeakoulujen ja valtion edustajat. Uudenlainen hallinta edellyttää muodollisten 

hallintomallien haastamista, uusia tapoja ja näkökulmia paikkojen ja niiden kehityskulkujen 

ymmärtämiseen, osallisten määrittelyä sekä uudenlaisten areenoiden luomista politiikan 

tekemiseen ja toteuttamiseen (Healey 2007: 9).  

Kuntien hallinnosta yhteistyöhön perustuvaan hallintaan  

Edellä kuvattujen kehityskulkujen myötä alueiden kehittämisen ja suunnittelun painopiste on 

siirtynyt toiminnallisten kaupunkiseutujen kehittämiseen, joka perustuu enemminkin 

vuorovaikutukseen eri toimijoiden muodostamissa yhteistyöverkostoissa kuin selkeärajaisten 

hallinnollisten yksiköiden toimintaan. Tämän kehityksen myötä voidaan myös sanoa, että  

kunnallishallinto on läpikäymässä muutosta, jota voidaan nimittää siirtymiseksi hallinnosta 

hallintaan sekä perinteisestä kuntamallista verkostokuntaan (esim. Airaksinen ym. 2005; 

Anttiroiko ym. 2007). Ongelmat, joita kunnat kohtaavat, ovat muuttuneet vaikeammin 

hallittaviksi, ja vanha hallinnon järjestys ja tapa eivät enää vastaa muuttuneita olosuhteita 

(Airaksinen ym. 2004: 21). Tästä johtuen yhteiskunnallisia ongelmia pyritään ratkomaan 

useista toimijoista koostuvien yhteistyöverkostojen kautta. Manuel Castellsin (2000: 500) 
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mukaan elämme verkostoyhteiskunnassa, jossa tärkeimmät toiminnot ja prosessit tänä tiedon 

valtakautena tapahtuvat yhä enemmän verkostojen ympärillä.   

 Hallintouudistuksia, kuten kuntarakenneuudistusta sekä myös vapaaehtoista seuduilla 

tapahtuvaa verkostoyhteistyötä, perustellaan muun muassa toiminnan tehostamiselle ja siitä 

koituvilla säästöillä sekä paremmilla palveluilla. Uudenlaisen hallinta-ajattelun mukaisesti 

kuntien toiminnan ohjaaminen ei perustu enää niinkään hierarkkiseen julkishallintoon ja 

ylhäältä päin tulevaan ohjaukseen, vaan uuteen logiikkaan, jonka perustana ovat 

tapauskohtaisesti muodostuvat yhteistyö- ja verkostosuhteet (Anttiroiko ym. 2007: 164). 

Verkostoissa korostuu yhä enemmän myös yhteiskunnan muiden toimijoiden, kuten 

elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kansalaisjärjestöjen rooli. Samanaikaisesti myös 

alueiden ja kaupunkien suunnittelu nähdään yhä enemmän erilaisten toimijoiden välisenä 

vuorovaikutuksena ja vuoropuheluna, joissa pyritään sovittamaan yhteen erilaisia tavoitteita 

ja ratkaisemaan ristiriitoja (Healey 1997; Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 61–64).  

 Verkostojohtamista sovelletaan yhä useammin hierarkkisen johtamisen sijaan 

erilaisten toimintaperiaatteiden muovaamisprosesseissa, kun päätöksentekoprosesseja 

halutaan muuttaa enemminkin organisaatioiden väliseksi yhteistyöksi kuin ylhäältä päin 

hierarkkisesti johdetuiksi (de Jong 1996: 165). Verkostoja pidetään uuden hallintatavan 

mukaisena koordinointitapana, jolla erilliset tapahtumat ja toiminnot monimutkaisessa 

toimintaympäristössä saadaan sovitettua yhteen sellaiseksi toiminnaksi, jolla on suunta ja se 

tuottaa tuloksia (Airaksinen ym. 2004: 29). Hallintaa koskevassa kirjallisuudessa on usein 

esitetty kolme keskeistä koordinointimekanismia: markkinat, verkostot ja hierarkiat (esim. 

Thompson et al. 1993). Näistä verkostojen ja hierarkioiden tarkastelu on olennaista kunta- ja 

seutuorganisaatioiden toimintaa tutkittaessa. Verkostoja pidetään usein vastakohtana tarkasti 

määritellyille hierarkkisille hallintorakenteille tai markkinoille (Powel 1990: 295; Thompson 

et al 1991). Hierarkioissa jäsenet on sidottu tarkasti määriteltyjen sopimusten kautta ja 

korkeamman tason toimijoiden vuorovaikutus alemman tason toimijoiden kanssa on tiukasti 

säänneltyä (European Commission 2002: 253). Verrattuna markkinoihin ja hierarkioihin, 

verkostot ovat koordinaatiomuotona vähemmän muodollisia, tasa-arvoisempia ja perustuvat 

yhteistyöhön (Thompson ym. 1993). Sosiaalisen pääoman käsite liittyy läheisesti 

verkostojen toimintaan, sillä sen nähdään muodostuvan luottamuksesta  ja toimijoiden 

välisistä vastavuoroisista suhteista (esim. Bourdieu 1986; Cannone 2009; Riipinen 2008). 

 Costis Hadjimichalisin ja Ray Hudsonin (2006: 860, 869–870) mukaan verkostoja 

tarkastellessa tulisi kiinnittää huomiota vallitseviin valtasuhteisiin. Heidän mukaansa 



 

 

24 

verkostot eivät ole puhtaasti tasa-arvoisia horisontaalisesti vaan pikemminkin hierarkkisesti 

muodostuneita organisaatioita, joiden rakenne perustuu jo olemassa oleviin osallisten 

välisiin valtasuhteisiin ja hierarkioihin. Myös verkoston sisäiset rakenteet tuottavat 

valtahierarkioita, joista johtuen osallistujilla voi olla epätasaiset vaikutusmahdollisuudet 

verkoston tuotoksiin, ja siksi verkoston hyödyt jakautuvat epätasaisesti. Verkostoja 

tarkastellessa tulisi ottaa myös huomioon ketkä niihin saavat osallistua ja kenellä on valta 

määritellä kuka saa olla verkoissa mukana (Hadjimichalis ja Hudson 2006: 860). Tarkastelu 

voi paljastaa verkostossa vallitsevia voimasuhteita. Verkostot eivät ole avoimia kaikille, 

mutta rajat voivat olla vaikeammin hahmotettavissa kuin esimerkiksi hierarkkisten 

organisaatioiden. Se kuinka saavutettavia ja avoimia verkostot ovat toimijoiden 

näkökulmasta, riippuu heidän yhteyksistään eli sosiaalisesta pääomasta.  

Verkostoja koskeva kirjallisuus tunnistaa kahden tyyppisiä verkostoja: 

politiikkaverkostot (policy network) ja hallintaverkostot (governance network) (Blanco ym. 

2011; Kickert ym. 1997; Sørensen & Torfing 2009). Politiikkaverkoston käsitettä käytetään 

metaforana poliittisen päätöksenteon todellisesta luonteesta, joka tapahtuu kullekin politiikan 

alalle tyypillisissä alajärjestelmissä, joissa on valtion lisäksi mukana useita eri toimijoita ja 

vaikuttajia (Blanco ym. 2011: 298). Politiikkaverkosto -näkökulma korostaa negatiivisia 

vaikutuksia verkostojen ollessa suljettuja rajoittaen tiettyjen ryhmien osallistumista ja 

korostaen olemassa olevien vallanpitäjien valtaa (Blanco ym. 2011: 302; Kickert ym. 1997). 

Hallintaverkostoihin keskittyvä kirjallisuus taas esittää verkostot nousevana politiikan 

paradigmana, joka liittyy laajempiin talouden ja yhteiskunnan muutoksiin (Blanco ym. 2011: 

298). Tässä näkökulmassa verkostot nähdään globalisaation, jälkiteollisen yhteiskunnan ja 

modernisaation tuotteina, joissa korostuvat käsitteet, kuten luottamus, vastavuoroisuus ja 

lojaalius sekä pyrkimys kohti moninaisempia hallinnon malleja (Blanco ym. 2011: 299). 

Tämän tutkimuksen kannalta juuri hallintaverkoston käsite on olennainen.  

 Hallintaverkostot keskittyvät niin sanottujen “ilkeiden” (wicked problems, messy 

problems) paikallisten tai alueellisten ongelmien hallintaan, jotka perustuvat julkisen 

hallinnon, kansalaisyhteiskunnan ja liike-elämän yhteistyösuhteisiin (Blanco ym. 2011: 301; 

Sørensen & Torfing 2009). Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi ympäristön pilaantuminen, 

alueellinen eriytyminen tai aluerakenteen hajaantuminen. Hallintaverkostot ovat 

institutionaalisten aloitteiden tulosta, joiden tarkoituksena on edistää yhteistyötä, esimerkiksi 

edellyttämällä kumppanuuksien muodostamista rahoituksen saannin edellytyksenä (Blanco 

ym. 2011: 302). Suomessa annettu laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (Paras-laki) 
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voidaan nähdä yhteistyön lisäämiseen ja verkostoitumisen edistämiseen tähtäävänä 

aloitteena. Hallintaverkostojen toiminnassa korostuu sosiaalisen pääoman merkitys, joka 

helpottaa erilaisten toimijoiden ja resurssien yhteen kokoamista (Blanco ym. 2011: 302). 

Hallintaverkostoissa voi myös syntyä uutta sosiaalista pääomaa, kun eri sektoreilta tulevat 

ihmiset työskentelevät yhteisten tavoitteiden savuttamiseksi. Sosiaalisen pääoman 

puuttuminen voi kuitenkin rajoittaa myös hallintaverkostoihin osallistumista, jolloin ne eivät 

näyttäydy kaikille avoimina.  

 Erilaiset hallintaverkostot voivat Eva Sørensenin ja Jacob Torfingin (2009: 237) 

mukaan poiketa toisistaan ominaisuuksiltaan hyvinkin paljon riippuen kansallisesta 

kontekstista, hallinnon tasosta tai politiikan alasta. Verkostot voivat olla joko itse alhaalta 

päin kasvaneita tai ylhäältä alaspäin suunniteltuja ja mandaatin saaneita. Ne voivat olla 

muodollisia tai epämuodollisia, organisaatioiden sisäisiä tai organisaatioiden välisiä, avoimia 

tai suljettuja, tiukasti sidottuja tai löyhiä, lyhyt- tai pitkäikäisiä, sektorikohtaisia tai 

yhteiskunnan laajuisia tai ne voivat olla muodostettu joko politiikan muodostamiseen tai sen 

toteuttamiseen. Hallinta -näkökulma alue- ja yhdyskuntasuunnittelun alalla voidaan 

ymmärtää alueellisten ongelmien hallinnaksi hallinnoinnin sijaan (Mäntysalo & Roininen 

2009: 7). 

 Verkostoja on yleisimmin tutkittu yritysten verkostoitumisen näkökulmasta, mutta yhä 

useammin verkostoteoriaa sovelletaan myös julkisen sektorin toimijoiden muodostamien 

verkostojen  ja yhteistyön kuvaamiseen  (esim. Airaksinen ym. 2004; Provan & Milward 

2000; Wilén 2008). Keith Provanin ja Brinton Milvardin (2001: 422) mukaan julkisen 

sektorin yhteistyöverkostot ovat tehokkaimpia silloin, kun ne lisäävät organisaatioiden 

kapasiteettia ratkaista ongelmia ja johtavat asiakkaiden toiveiden tyydyttämiseen. 

Verkostoteorian soveltamista kuntien yhteistyön tarkasteluun voidaan perustella sillä, että 

yhä useammin kuntien välinen yhteistyö ei perustu hierarkkisiin suhteisiin tai 

markkinamekanismiin (Sotarauta ym. 1999: 15). Verkostot antavat sopivan teoriapohjan 

yhteistyön jäsentämiseen ja analysointiin. Kun verkoston käsitettä sovelletaan alueelliseen 

kehittämiseen ja suunnitteluun, voidaan puhua alueellisista kehittäjäverkostoista. Linnamaan 

ja Sotaraudan (2001: 62) mukaan ne muodostuvat alueen keskeisimmistä toimijoista, jotka 

sekä omalla toiminnallaan että yhteistyössä voivat vaikuttaa alueen kehitykseen, ja joiden 

välillä on toiminnallinen yhteys. Yhteistyöverkoston kokoonpano ei välttämättä ole aina 

sama, vaan se vaihtelee käsiteltävän aihepiirin mukaan  (ks. Linnamaa 1999; Sotarauta & 

Linnamaa 1999). Verkoston käsitettä tässä tutkimuksessa käytetään hahmottamaan 
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seutuyhteistyönä tehtävän rakennemallityön organisoitumista, toimijoiden välisiä suhteita ja 

päätöksentekoa prosessissa. 

Vastavuoroisuus ja luottamus verkostojen rakennusaineina 

Verkosto ei ole ainoastaan uusi nimitys yhteistyölle, koska yhteistyön luonne hierarkioissa ja 

markkinasuhteissa määrittyy eri tavoin kuin verkostoissa. Yksi keskeinen verkostoja 

määrittävä piirre on, että ne nähdään toisistaan riippuvaisten, mutta itsenäisten toimijoiden 

muodostamiksi kokonaisuuksiksi, joihin kuuluminen on vapaaehtoista (Klijn 1997: 31; 

Sotarauta & Linnamaa 1999). Tässä ilmenee suurin ero verrattuna hierarkioihin, jotka 

perustuvat ennalta määriteltyihin, staattisiin toimijoiden välisiin suhteisiin. 

Yhteistyöverkostoja muodostuu, kun toimijoiden välisten vastavuoroisten 

vuorovaikutussuhteiden merkitys kasvaa (Linnamaa & Sotarauta 2001: 62; Rhodes 1996: 

660).  

 Vapaaehtoisuudesta johtuen, verkostojen toimintalogiikka on erilainen kuin 

hierarkioiden. Keith Provanin ja Brinton Milwardin (2000: 415) mukaan verkostojen 

tehokkuus perustuu peliteoria-ajatteluun, jossa yhteistyön katsotaan tuovan kaikille 

verkoston osallistujille enemmän hyötyjä kuin keskinäinen kilpailu. Verkostossa mukana 

olevat toimijat eivät voi saavuttaa tavoitteita yksinään ja verkostoja käytetään toisiaan 

täydentävien tiedon, resurssien ja tavoitteiden vaihtamiseen  (European Commission 2002: 

253; Kickert et al. 1997: 6; Powel 1990). Tämä kannustaa verkoston jäseniä jatkuvaan 

keskinäiseen vuorovaikutukseen (Rhodes 1996: 660). Vaikka verkostoihin osallistuminen on 

vapaaehtoista, voi verkostoitumista pitää nyky-yhteiskunnassa normina, jota tulee noudattaa 

pysyäkseen kehityksessä mukana. Verkostoituminen sekä hallinnollisten alueiden rajojen yli 

kohdistuva kehittäminen ovat usein sekä Euroopan unionin rahoittamien että kansallisten 

ohjelmien osallistumisen ja siten myös rahoituksen saannin edellytyksenä (esim. Antikainen 

ym. 2006; Voutilainen & Honkanen 2005).  

  Yhteistyöverkostot koostuvat erilaisia tavoitteita omaavista toimijoista, joiden välisistä 

vuorovaikutuskuvioista verkostot muodostuvat (Klijn 1997: 31), mutta verkoston jäseniä 

täytyy yhdistää vähintään yksi yhteinen tavoite sekä odotus, että yhteisestä toiminnassa 

hyötyvät kaikki (Kickert & Koppenjan 1997). Tähän perustuu verkostotoiminnan 

mielekkyys. Markku Sotarauta ja Reija Linnamaa (1999: 104) määrittävät verkoston 

”eriasteisesti ja eri tavoin vakiintuneiksi sosiaalisiksi suhteiksi toisistaan riippuvaisten 
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toimijoiden välille, jotka ovat organisoituneet yhteisen intressin ympärille”. Verkostoon 

osallistuminen vaatii myös luottamusta, sillä kuuluessaan verkostoon, osapuolet päästävät 

irti oikeudesta ajaa omia etujaan toisten kustannuksella (Powell 1990: 303).  

Verkosto voidaan määritellä yhteistyötä harjoittavien yksilöiden, yritysten tai 

yhteisöjen väliseksi kokonaisuudeksi, jonka perustana on jonkinlainen sopimus (Lievonen & 

Lemola 2004: 34). Rod Rhodes (1996: 660) kuvaa tätä sopimusta pelin omaisena 

vuorovaikutuksena, joka perustuu luottamukseen, mutta myös toimintasääntöihin, jotka on 

neuvoteltu ja sovittu kaikkien osapuolten kanssa.  Klijnin ja muiden (1995: 440) mukaan 

yhteistyöverkostossa mukana olevien toimijoiden toimintaa ohjaavat sekä viralliset että 

epäviralliset säännöt, joita toimijat luovat vuorovaikutuksessaan. Nämä joskus 

moniselitteiset ja jopa päällekkäiset kirjoitetut tai kirjoittamattomat säännöt määrittävät, 

millainen toiminta on sallittua ja mikä ei, ketkä saavat osallistua, ja millä tavalla päätöksiä 

tuotetaan. Verkoston jäsenten toiminta perustuu myös ajan kuluessa kehitettyihin 

mielikuviin ja tulkintoihin, joihin perustuen he valitsevat, mihin peleihin verkostoissa 

osallistuvat, millaisien tavoitteiden he odottavat täyttyvän, ja millaisia strategioita he itse 

soveltavat. Pelin aikana toimijat muovaavat strategioitaan suhteessa oletettuun omaan 

tilanteeseensa ja valinnanmahdollisuuksiinsa sekä käsityksiinsä muiden strategioista, jotka 

myös perustuvat oletuksiin (Klijn & Teisman 1997: 99–101). Pelaajien olettamukset ja 

mielikuvat, jotka voivat olla myös vääriä ja vaihdella pelien aikana, vaikuttavat pelien 

lopputulokseen. Verkostoja määrittelevät myös joko toimijoiden jakamat tai toisistaan 

poikkeavat mielikuvat, jotka liittyvät verkoston historian ja luonteeseen. Verkosto luo 

kontekstin toiminnalle tai peleille ja tuottaa resursseja ja sääntöjä, joita pelin toimijat 

hyödyntävät sekä jäsentää peliä määrittämättä kuitenkaan lopputulosta  (Klijn ym. 1995: 

440–441).  

Erik-Hans Klijnin, Joop Koppenjanin ja Katrien Termeerin (1995: 439) mukaan 

verkostoja voidaan tarkastella sekä itse verkostotasolla että pelien tasolla, joissa pelit 

ylläpitävät, luovat ja muuttavat verkostoja. Kaikki verkoston jäsenet eivät ole mukana 

kaikissa peleissä ja kunkin pelin tarkoituksena on saavuttaa tiettyjä tavoitteita. Toimijoiden 

motivaatio verkostoa kohtaan nousee siitä, että ilman muiden toimijoiden yhteistyötä ”peliä” 

ei voida saattaa päätökseen. Tämä riippuvuussuhde johtaa myös vuorovaikutuksen 

syntymiseen. Verkostoon kuuluminen edellyttää myös keskinäisen riippuvuussuhteen 

tunnustamista ja verkoston tuomien hyötyjen tunnistamista. Sosiaalinen pääoma voi 

helpottaa pelien pelaamista, mutta sitä voi myös muodostua pelien aikana. 
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 Vaikka verkostolla ei välttämättä ole selkeää johtajaa, johtaminen verkostoissa on 

strategisen konsensuksen luomista yhteiselle toiminnalle eli toisin sanoen yhteisen 

tarkoituksen löytämistä (Kickert ym. 1997: 167). Sotarauta ja Linnamaa (1999: 101) 

esittävät, että koska verkostosuhteiden syntyminen kahden tai useamman toimijan välille 

edellyttää keskinäisen riippuvuuden hyväksymistä, voidaan myös ajatella, että 

”kaupunkiseudun kehittämiseen suunnattuja verkostoja ei varsinaisesti hallitse tai johda 

kukaan ulkopuolinen taho, vaan johtamista on erilaisten toimijoiden toisiinsa ja itseensä 

kohdistama vaikutus”. Tällöin hallintaa on pyrkimys tasapainoon eri toimijoiden välillä. 

Verkoston johtaminen voidaan määrittää onnistuneeksi, jos se onnistuu edistämään 

yhteistyötä toimijoiden välillä sekä estämään, kiertämään tai poistamaan esteet, jotka voivat 

haitata yhteistyötä (Klijn ym. 1995: 450). Verkostojen haasteena on niissä mukana olevat 

muutoksia vastustavat organisaatiot sekä vapaaehtoisuudesta johtuva löyhempi sitoutuminen 

(Sotarauta ja Linnamaa 1997: 57). Johtajuutta verkostoissa tarvitaan toimijoiden välisten 

vuorovaikutusprosessien edistämiseen ja välittäjänä toimimiseen, jotta toimintaa voidaan 

suunnata päämäärien mukaisesti (Sotarauta & Linnamaa 1999: 112). Vaikka verkostot eivät 

ole vastuuvelvollisia valtiolle, vaan itseohjautuvia, voi valtio kuitenkin epäsuorasti ja 

epätäydellisesti ohjailla verkostoa (Rhodes 1996: 660).  

 Valtio voi myös toiminnallaan aktiivisesti vaikuttaa verkostoitumista edistävien 

normien syntymiseen suuntaamalla alue- ja kaupunkipoliittisia toimenpiteitä ja rahoitusta 

verkostoyhteistyön edistämiseksi. MAL-aiesopimukset voidaan nähdä esimerkkeinä 

tällaisesta toiminnasta. Hallinnollisten alueiden sijaan niin sanotuille uusille 

tapauskohtaisesti määrittyville alueille kohdistuva kehittäminen ja -suunnittelu korostuvat 

myös Euroopan unionin asiakirjoissa (Hadjimichalis & Hudson 2006: 859; Luukkonen & 

Moilanen 2012). Hadjimichalisin ja Hudsonin (2006: 863) mukaan verkostojen käyttämistä 

työkaluina aluesuunnittelussa tulisi tarkastella kriittisesti ja niitä ei tulisi nähdä varmana 

reseptinä menestykseen. Heidän mukaansa siirtyminen hallinnosta hallintaan herättää myös 

osallisuuteen ja demokratiaan liittyviä kysymyksiä, kun olemassa olevat demokraattisesti 

valitut julkisen/paikallisen hallinnon instituutiot korvataan demokraattisen kontrollin 

ulkopuolella toimivilla verkostoilla, jossa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ei ole 

turvattu (Hadjimichalis & Hudson 2006: 864–865, 867).  
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SOSIAALISEN PÄÄOMAN ROOLI SEUDULLISISSA 

YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 

Sosiaalisen pääoman teoriat 

Mari Riipisen (2008: 57) mukaan sosiaalinen pääoma on yksinkertaisesti määriteltynä 

samaan yhteisöön tai verkostoon kuuluvien ihmisten kykyä toimia yhteistyössä.  Taustalla 

on ajatus, että sosiaalisten suhteiden eli verkostojen avulla yksilöt ja yhteisöt voivat 

työskennellä yhdessä ja saavuttaa tavoitteita, jotka muuten eivät olisi mahdollisia, tai ne 

vaatisivat mittavia ponnistuksia. Tämä ajatus yhdistää Riipisen (2008: 59) mukaan monia 

sosiaalisen pääoman tulkintoja. Nykyisten monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen ei 

onnistu ilman useiden tahojen panosta, jolloin ainoastaan laajempi yhteistyö erilaisten 

toimijoiden muodostamissa verkostoissa voi saada liikkeelle uudenlaisia resursseja 

edistämään myönteistä kehitystä (esim. Soriani 2009). Kaupunkiseutujen maankäyttöön ja 

kestävän yhdyskuntarakenteen edistämiseen liittyvät kysymykset edustavat juuri tällaisia 

ongelmia, joihin ratkaisut voidaan löytää vain useiden toimijoiden yhteisen toiminnan 

tuloksena. Sosiaalisen pääoman käsite voi avata uusia näkökulmia myös kaupunkiseutujen 

kehittämisen ja siinä mukana olevien toimijoiden vuorovaikutuksen tarkasteluun.  

 Kiinnostus sosiaalisen pääoman teoriaa kohtaan on kasvanut, ja sillä on muiden 

pääoman muotojen ohella, kuten taloudellisen, inhimillisen ja kulttuurisen, selitetty 

esimerkiksi erilaisten yhteisöjen, yritysten, alueiden ja valtioiden taloudellista kehitystä ja 

menestystä. Sosiaalisen pääoman on nähty olevan se puuttuva linkki lähtökohdiltaan 

samanlaisten yksiköiden erilaisten kehityspolkujen selittäjänä, joita muilla pääoman 

muodoilla ei voida selittää (esim. Putnam 1993). Käsitettä on sovellettu niin monin eri tavoin 

ja erilaisissa konteksteissa, että joidenkin tutkijoiden mielestä sillä voidaan tarkoittaa 

kaikkea, mutta samalla ei mitään (esim. Lewis 2010). Käsitteen saavuttama suuri suosio on 

tuonut mukanaan lukuisia määritelmiä riippuen tutkimuksen kohteesta ja kontekstista. 

Alejandro Portes (1998: 6) tunnistaa kirjallisuudessa vallitsevan kasvavan konsensuksen, 

jonka mukaan sosiaalinen pääoma tarkoittaa toimijoiden kykyä maksimoida hyödyt tiettyyn 

sosiaaliseen verkostoon tai muuhun sosiaaliseen rakenteeseen kuulumalla.  Jo itsessään 

ajatus pääomasta tarkoittaa, että sen omaaminen on toiminnan kannalta hyödyllistä ja 

tavoiteltavaa (Riipinen 2008: 57). Oleellista onkin tarkastella tapoja, joilla yksilöiden väliset 
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keskinäiset vuorovaikutussuhteet muodostavat hyödyllisen resurssin eli pääoman (Cannone 

2009: 39). 

 Sosiaalisen pääoman teorian ehkä viitatuimpia, käytetyimpiä ja myös kritisoiduimpia 

määritelmiä ovat Pierre Bourdieun (1986), James Colemanin (1988; 1990) sekä Robert 

Putnamin  (1993; 2000) tulkinnat. James Coleman (1988) tarkasteli sosiaalisen pääoman 

muodostumista yhteisöjen tasolla tutkimalla esimerkiksi sosiaalisen pääoman merkitystä 

lasten koulumenestykseen. Colemanin (1988: 103–107) teoriassa sosiaalisella pääomalla on 

kolme muotoa. Ensimmäisessä muodossa keskeistä on vastavuoroisuuden velvoite, johon 

liittyy odotus vastapalveluksesta sekä luottamus vastapalveluksen toteutumisesta. Toisena 

muotona on informaation kulku ryhmän sisällä, joka mahdollistaa jäsenille pääsyn 

toimintaansa edistävään tietoon sekä kolmantena muotona yhteisön ylläpitämät normit. Petri 

Ruuskasen (2007: 33) mukaan Colemanin teoria perustuu siihen, että tiivis yhteisö ohjaa 

yksilöiden toimintaa luomalla ja ylläpitämällä normeja ja toimintasääntöjä, jotka helpottavat 

osapuolten toiminnan ennustettavuutta ja lisäävät siten luottamusta. Colemanin rationaalisen 

valinnan teoriaan pohjautuvan näkemyksen mukaan ihmiset seuraavat normeja itsekkäistä 

syistä ja saavuttaakseen omia tavoitteitaan, mutta yhteisön normit, joiden rikkomisesta voi 

seurata sanktioita, ohjaavat yksilöiden toimintaa kuitenkin yhteistä hyvää tuottavaksi 

(Cannone 2009: 51).  

Robert Putnamin (2000) mukaan sosiaalinen pääoma viittaa sosiaalisiin verkostoihin ja 

yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa syntyviin normeihin ja luottamukseen, jotka 

helpottavat ja tehostavat yhteistyötä yhteiseen etuun pyrittäessä. Näin ollen sosiaalisen 

pääoman tehtävä on Putnamin mukaan tehostaa kansalaishyveitä kuten yhdistystoimintaa ja 

yhteiskunnallista osallistumista niihin verkostoihin, joissa luottamusta ja normeja tuotetaan 

(Ruuskanen 2007: 18). Juuri Putnam nosti sosiaalisen pääoman käsitteen laajempaan 

tietoisuuteen 1990-luvulla, jolloin hän otti sen käyttöön tarkastellessaan Italian kehitykseen 

ja hyvinvointiin liittyviä alueellisia eroja (1993) sekä myöhemmin Yhdysvaltojen sosiaalisen 

pääoman laskua (2000). Mauro Cannonen (2009:54) mukaan Putnam näkee sosiaalisen 

pääoman kulttuuriin juurtuneena ja maantieteellisesti määrittyneenä kansojen ominaisuutena, 

jota tuotetaan historiallisesti joillakin alueilla, mutta ei kaikilla. Sekä Putnamia että 

Colemania on kritisoitu siitä, että he eivät ota huomioon ympäröivää yhteiskuntaa.  Heidän 

mukaansa sosiaalista pääomaa syntyy ikään kuin sosiaalisen toiminnan oheistuotteena, eikä 

sen kielteisiä vaikutuksia oteta huomioon (Cannone 2009; Portes 1998). Myös Putnamin 

arviot sosiaalisen pääoman määrästä, jotka ovat perustuneet määrällisin menetelmin 
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toteutetuille tarkasteluille kansalaisten osallistumisesta, sanomalehden luvusta ja 

jäsenyyksistä vapaaehtoisjärjestöissä, ovat herättäneet kritiikkiä (Portes 1998; Cannone 

2009: 48). Cannonen (2009: 48) tulkinnan mukaan Putnamin käsitykset kansalaisten 

aktiivisuuden vaikutuksesta kehitykseen on myös omaksuttu laajalti hyödyllisinä ja 

maksuttomina kehityspolitiikan periaatteina. Niiden mukaisesti syy sosiaalisen pääoman 

laskusta voidaan vierittää kansalaisille, koska he eivät osallistu tarpeeksi yhteiskunnan 

toimintaan, samalla kun yhteiskunnan taloudellisia ja poliittisia muutoksia ei huomioida.  

Pierre Bourdieun (1986) teoria lähtee eri näkökulmasta kuin Putnamin ja Colemanin 

sosiaalista koheesiota ja yhteistä hyvää painottava näkökulma, ja sen on katsottu olevan 

teoreettisesti pisimmälle jalostetuin (ks. Cannone 2009; Nahapiet & Ghoshal 1998; Portes 

1998). Bourdieu (1986) otti sosiaalisen pääoman käsitteen tarkasteluun tutkiakseen sen 

merkitystä luokkayhteiskunnan erojen syntymisessä ja eri luokkien muodostumisessa. Hän 

pyrki selittämään, miksi henkilöt, joilla on sama varallisuus- ja kulttuurinen tausta, päätyvät 

erilaisiin yhteiskunnallisiin asemiin. Riipisen (2008:59) tulkinnan mukaan Bourdieu liittää 

sosiaalisen pääoman valtaan, ja ymmärtää sen tavoittelun pikemminkin sosiaalisena 

kamppailuna erilaisten ryhmien välillä kuin yhdistävänä. 

 Bourdieun määritelmän (1986: 163) mukaan sosiaalinen pääoma on yhdistelmä  

todellisia ja potentiaalisia resursseja, jotka liittyvät enemmän tai vähemmän 

institutionalisoituneista vastavuoroisista suhteista muodostuvaan verkostoon ja jäsenten 

keskinäiseen tunnistamiseen. Määritelmässä sosiaalisen pääoman kolme palasta ovat 

ryhmään tai “sosiaaliseen” kuuluminen, ryhmällä käytettävissä olevat resurssit sekä 

keskinäinen tunnistaminen, jonka kautta resurssit ovat ryhmän käytettävissä (Cannone 2009: 

42). Yksilön omaaman sosiaalisen pääoman määrä riippuu hänen yhteysverkostonsa koosta, 

jota hän pystyy tehokkaasti mobilisoimaan tarpeen tullen, sekä niiden toimijoiden 

taloudellisen, kulttuurisen ja symbolisen pääoman määrästä, jotka kuuluvat verkostoon eli 

verkoston potentiaalisesta pääomasta (Bourdieu 1986: 163). Bourdieulle sosiaalinen pääoma 

on sosiaalisten suhteiden kautta käytettävissä oleva resurssi, joka avaa ovia muille käsin 

kosketeltavimmille resursseille, kuten taloudelliselle ja kulttuuriselle pääomalle (Cannone 

2009: 45). Bourdieun mukaan sosiaalista pääomaa ei voi kuitenkaan yksin omistaa, sillä sen 

vahvistaminen ja ylläpitäminen onnistuu vain sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta (Riipinen 

2008: 59). 

 Bourdieun logiikkaa noudattaen Stefano Soriani (2009:150) määrittelee sosiaaliset 

verkostot ”tietoisten sosiaalisten investointistrategioiden tulokseksi, joilla tähdätään 



 

 

32 

verkoston resurssien mobilisointiin ja tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen”. Tässä 

määritelmässä ilmenee keskeinen ero Putnamin ja Colemanin sekä Bourdieun teorioiden 

välillä. Kahdelle ensimmäiselle sosiaalinen pääoma on muun toiminnan oheistuote, kun taas 

Bourdieun teoretisoinnin mukaan sitä voidaan pyrkiä tietoisesti lisäämään. Bourdieun 

näkökulman kautta tarkasteltuna esimerkiksi erilaisten verkostojen suunnittelu ja 

vahvistaminen voidaan nähdä välineenä tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen (Soriani 2009: 

150). Sosiaalinen pääoma on siis uudenlainen tuottava resurssi, jonka avulla poliittisia, 

taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita voidaan saavuttaa. Myös kaupunkiseudun kehittämistä 

ja suunnittelua varten muodostuneet tai muodostetut yhteistyöverkostot voidaan käsittää 

tietoisten yritysten tuloksiksi, joilla pyritään seudullisten resurssien hyödyntämiseen tiettyjen 

tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Rakenteellinen sosiaalinen pääoma 

Vaikka sosiaalisen pääoman teoriat poikkeavat tietyiltä osin toisistaan, voidaan niistä löytää 

yhteisiä elementtejä. Michael Woolcock (2000: 17) tiivistää sosiaalisen pääoman taustalla 

vaikuttavan idean toteamalla: ”It’s not what you know, it’s who you know”. Keskeistä 

kaikissa teorioissa on sosiaaliset verkostot eli ihmisten välinen vuorovaikutus. Sen lisäksi 

sosiaalisen pääoman rakentuminen vaatii Riipisen (2008: 57) mukaan ryhmään kuuluvilta 

keskinäistä luottamusta tai solidaarisuutta sekä yhteisesti jaettuja normeja, arvoja ja 

maailmankatsomusta. Yhteistä teorioille myös on, että sosiaalisen pääoman erottaa muista 

muodoista se, että se ei ole käsin kosketeltavaa, ja se ilmenee ihmisten välisissä suhteissa 

(Portes 1998: 6). Useat tutkijat ovat erottaneet toisistaan kaksi sosiaalisen pääoman muotoa, 

rakenteellisen ja kognitiivisen (Grootaert & Bastelaer 2002; Upphof: 2000). Rakenteellinen 

pääoma on selkeästi tunnistettavissa ja ulkoistettavissa, kun taas kognitiivinen on ihmisten 

mielissä ja ulkoistettavissa vain kommunikaation ja ihmisten puheiden kautta (Upphof 2000: 

219). Sosiaalisen pääoman myönteiset vaikutukset kehitykseen riippuvat nimenomaan 

näiden eri muotojen vuorovaikutuksesta (Grootaert & Bastelaer 2002;  Nahapiet & Ghoshal 

1998).  

 Janine Nahapiet ja Sumantra Ghoshal (1998: 243) viittaavat sosiaalisen pääoman 

rakenteellisella ulottuvuudella toimijoiden tai yksiköiden välisten yhteyksien 

yleisrakenteeseen. Yhden rakenteellisen sosiaalisen pääoman osa-alueen muodostavat juuri 

sosiaaliset verkostot ja ihmisten väliset suhteet (Nahapiet & Ghoshal 1998: 252). Olennaista 

on tunnistaa toimijoiden väliset suhteet tai niiden puuttumisen sekä millaisista palasista 
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verkosto koostuu. Lisäksi tulee tunnistaa yksilöiden siteet, joiden kautta he voivat päästä 

käsiksi resursseihin, joihin heillä ei muuten olisi pääsyä, sekä saavuttaa tavoitteita, joita eivät 

yksin voisi saavuttaa. Jan-Erik Johanssonin (2000: 168) mukaan sosiaalista pääomaa 

koskeva keskustelu voidaan jakaa kahteen suuntaukseen, joista toisen mukaan hajanainen 

sosiaalinen rakenne antaa toimijalle suuremman kontrollimahdollisuuden sekä tehostaa 

informaation kulkua (Burt 1992; Granovetter 1973), kun taas toisen näkökulman mukaan 

tiivis sosiaalinen rakenne ylläpitää paremmin luottamusta ja sitoutumista yhteistyöhön 

(Coleman 1990, Putnam 1993).   

 Ilmiön hahmottamiseksi on myös kehitetty eri teorioita yhdisteleviä näkökulmia 

(Woolcock 2000; Woolcock 2001). Ruuskasen (2007: 25) mukaan tunnetuimmassa 

synteesinäkökulmaan pyrkivässä teoriassa sosiaalinen pääoma jaetaan sitovaan (bonding), 

joka viittaa samankaltaisen identiteetin ja kulttuuritaustan omaavien toimijoiden siteisiin 

sekä yhdistävään (bridging), joka puolestaan viittaa toisiaan erilaisina pitämien ja 

tuntemattomien ryhmien välisiin siteisiin. Ruuskasen (2007: 26) mukaan molemmat 

viittaavat horisontaalisiin eli samalla hierarkiatasolla sijaitsevien ryhmien muodostamiin 

verkostoihin ja niihin kuuluvien ryhmien sisäisiin ja välisiin vapaaehtoisiin ja tasapuolisiin 

vuorovaikutussuhteisiin. Vertikaalisilla verkostoilla taas viitataan eri hierarkiatasoilla 

sijaitsevien ryhmittymien välisiin suhteisiin.  

 Woolcock (2000: 30–38) puhuu sosiaalisen pääoman neljästä näkökulmasta. 

Kommunitaristisella näkökulmalla hän viittaa paikallisen tason epämuodollisiin ryhmiin ja 

organisaatioihin, joissa syntyy vastavuoroisuuden normeja ja luottamusta, jotka edistävät 

yhteisöllistä toimintaa (esim. Coleman 1998). Muun muassa Portes (1998: 15) ja Woolcock 

(2000: 30) ovat kritisoineet näkökulmaa siitä, että se ei ota huomioon sosiaalisen pääoman 

negatiivisia vaikutuksia, kuten esimerkiksi sellaisten ryhmien toimintaa, jotka selkeästi 

toimivat yhteisen hyödyn vastaisesti. Sosiaalinen pääoma voi myös rajoittaa ryhmän jäsenten 

toimintaa tuottamalla kohtuuttomia yksilöiden vapautta rajoittavia normeja, tai sulkemalla 

ryhmään kuulumattomia ulkopuolelle. Ryhmäkohtainen sitova sosiaalinen pääoma voi auttaa 

ryhmiä selviytymään, mutta toisaalta se voi myös rajoittaa ryhmän toimintaa sekä sen 

jäsenten liikkuvuutta (Ruuskanen 2007: 24).  

 Toinen Woolcockin (2000: 32) erittelemä verkostonäkökulma ottaa huomioon 

yksilöiden tarpeet myös ulkopuolisiin kontakteihin sekä vertikaalisessa että horisontaalisessa 

suunnassa sekä yksiköiden sisällä ja niiden välillä. Mark. S. Granovetter (1973) käytti 

käsitettä heikot ja vahvat siteet, jotka voidaan rinnastaa sitovaan ja yhdistävään sosiaalisen 
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pääomaan. Granovetterin (1973: 1366) mukaan heikot linkit, jotka yhdistävät eri ryhmien 

jäseniä, voivat olla jossain tapauksissa hyödyllisempiä, koska niiden avulla voidaan päästä 

käsiksi tietoon, jota ei ryhmän sisältä olisi saatavissa, ja rakentaa siltoja ryhmittymien välille. 

Vaikka tässä näkökulmassa etujen ja haittojen välinen vuorovaikutus on huomioitu, se ei 

Woolcockin (2000: 34) mukaan huomioi instituutioiden kuten valtion ja yhteisöjen välisiä 

suhteita ja näiden vaikutusta sekä ryhmien että valtion toimintaan. 

 Woolcock (2001: 11) on tuonut keskusteluun vielä yhden pääoman muodon, liittävän 

(linking), jolla viitataan eri valta-aseman omaavien ja eri hierarkiatasoilla sijaitsevien 

toimijoiden välisiin siteisiin. Liittävän sosiaalisen pääoman merkitys korostuu Woolcockin 

(2000: 34) määrittämässä institutionaalisessa näkökulmassa, jonka mukaan  sosiaalinen ja 

poliittinen toimintaympäristö muokkaavat sosiaalisia rakenteita ja siten yhteiskunnallisia 

normeja ja vuorovaikutustapoja, jotka vaikuttavat yhteistyön ja vastavuoroisuuden 

kehittymiseen. Tässä näkökulmassa korostetaan, että oikeudenmukainen ja kestävä kehitys 

edellyttää valtion, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä, jonka kautta voidaan 

tunnistaa ja toteuttaa yhteisiä tavoitteita (Woolcock 2000: 34).  

 Neljäs Woolcockin (2000: 34) määrittämä synergianäkökulma yhdistää kaikki 

edelliset, jolloin sosiaalisten ryhmien kyky toimia ei riipu vain niiden sisäisistä suhteista tai 

niiden välisistä suhteista, vaan myös niiden kiinnittymisestä julkisiin instituutioihin. 

Woolcock (2000: 37) määrittelee sosiaalisen pääoman ”yhteiskunnan sosiaalisiin 

rakenteisiin juurtuneiksi normeiksi ja sosiaalisiksi suhteiksi, jotka mahdollistavat ihmisiä 

koordinoimaan toimintaansa haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi”. Tällöin julkisen 

poliittisen toiminnan tavoite on luoda olosuhteet, joissa yhden ryhmän toiminnan kielteiset 

ulkoisvaikutukset muille ryhmille minimoituvat, ja myönteiset korostuvat (Woolcock 2000: 

37). Koska sosiaalinen pääoma voi tuottaa sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia, sillä 

voi olla lukuisia ulottuvuuksia, joiden erilaiset yhdistelmät johtavat erilaisiin lopputuloksiin 

(Woolcock 2000: 37). Ruuskasen (2008: 31) mukaan äänensä kuuluville saavat ne, jotka 

ovat parhaiten kyenneet tiedostamaan yhteiset intressinsä ja kykenevät rakentamaan 

yhteyksiä oman ryhmänsä ulkopuolelle ja joilla on hyvät yhteydet valtahierarkiassa.  

 Synergianäkökulmassa huomioidaan niin ryhmien väliset horisontaaliset yhteydet kuin 

myös vertikaaliset yhteydet instituutioiden ja ryhmien välillä sekä vallan epätasainen 

jakautuminen ja julkisen sektorin rooli (Ruuskanen 2007: 29). Woolcockin (2000: 37–38) 

mukaan sosiaalinen pääoma parhaimmillaan tehostaa tiedonvaihtoa, edistää 

ulkoisvaikutusten sisäistämistä ja helpottaa yhteistoimintaa. Nämä tekijät vaikuttavat 
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kehitykseen, mutta niitä voidaan käyttää myös huonoihin tarkoituksiin. Se millainen 

sosiaalinen pääoma on merkityksellistä kunkin verkoston toiminnan kannalta, riippuu sen 

luonteesta ja tehtävästä. Esimerkkinä erilaisesta sosiaalisesta pääomasta verkostoissa 

voidaan ottaa politiikka- ja hallintaverkostot. Politiikkaverkostoissa korostuu sitova 

sosiaalinen pääoma, joka ilmenee tiiviinä, läheisinä sosiaalisina suhteina ja jaettuina 

identiteetteinä, kun taas hallintaverkostoista puhuttaessa korostuu yhdistävä sosiaalinen 

pääoma, jonka tavoitteena on tuoda yhteen erilaisia resursseja ja näkökulmia omaavia 

toimijoita eri sektoreilta (Blanco ym. 2011: 302). Hallintaverkostot voivat myös luoda 

sosiaalista pääomaa, kun uusia yhteistyömuotoja muodostuu yhteisten tavoitteiden ympärille 

(Blanco ym. 2011: 302).  Jenny Lewisin (2010: 18) mukaan eri sosiaalisen pääoman 

ulottuvuuksien yhdistelmät tuottavat erilaisia tuloksia ja erilaiset olosuhteet voivat joko 

edesauttaa tai heikentää suotuisten kombinaatioiden muodostumista.   

 Norman Upphofin (2000: 211) mukaan rakenteellisen sosiaalisen pääoman kategoriaan 

kuuluvat verkoston siteiden lisäksi myös yhteisesti tiedostetut ja hyväksytyt roolit, säännöt ja 

vakiintuneet menettelytavat. Tiedon jakaminen, yhteistyö sekä päätösten teko on helpompaa 

sellaisten vakiintuneiden roolien ja sosiaalisten verkostojen kautta, joita määrittävät tietyt 

yhteiset säännöt, toimintatavat ja aiemmat käytännöt (Grootaert & van Bastelaer 2002: 3; 

Upphof 2000: 218). Upphofin (2000: 229) mukaan rakenteellista sosiaalista pääomaa voi 

vahvistaa esimerkiksi luomalla ja vahvistamalla sääntöjä ja yhteisiä käytäntöjä sekä 

lisäämällä osallisten tietoisuutta niistä. Tämä kuitenkin edellyttää investointeja. Myös tietyt 

yhteisesti valitut menettelytavat ja ennakkotapaukset voivat vahvistaa roolien ja sääntöjen 

noudattamista (Upphof 2000: 219). Verkoston osapuolet tietävät, mitä odottaa ja noudattavat 

yhteisiä toimintasääntöjä, jotka ovat syntyneet aiemmassa vuorovaikutuksessa, jolloin 

yhteistyö on helpompaa. Vaikka rakenteellinen sosiaalinen pääoma voi luoda hyvät puitteet 

yhteiselle toiminnalle ja lisätä informaation kulkua, se ei välttämättä vielä ole yksinään 

riittävä, vaan saavutetut tulokset riippuvat myös toisesta sosiaalisen pääoman muodosta eli 

kognitiivisesta.  

Kognitiivinen sosiaalinen pääoma 

Kognitiivisen sosiaalisen pääoman osa-alueisiin kuuluvat muun muassa yhteisesti jaetut 

normit, arvot, asenteet, kieli ja uskomukset sekä luottamus, joka syntyy osittain näiden 

kautta (Grotaaert & van Bastelaer 2002; Upphof 2000: 218). Olemassa olevien rakenteiden 

eli sosiaalisten suhteiden kautta on helpompi luoda velvoitteita ja odotuksia eri toimijoiden 
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välille sekä rakentaa näiden kautta luottamusta (Cannone 2009: 44). Kyky luottaa perustuu 

odotukselle sosiaalisen vuorovaikutuksen vastavuoroisuudesta (Wilén 2008: 53). Saavutettu 

luottamus lisää turvallisuuden tunnetta sekä toisen osapuolen toiminnan ennustettavuutta.  

Juuri vastavuoroisuuden odotus on olennaista sekä Colemanin (1990) että Putnamin (1993: 

2000) teorioissa. Riipinen (2008: 63) tulkitsee Putnamin vastavuoroisuuden normin 

vastaavan Bourdieun solidaarisuuden tunnetta, jota ryhmään kuuluvien jäsenten välille 

syntyy. Myös yhteisesti jaetut arvot ja asenteet voivat lisätä luottamusta, sillä ne helpottavat 

toimijoiden käyttäytymisen ennustettavuutta. Luottamus tekee yhteistyöstä ja 

vuorovaikutuksesta sujuvampaa, ja voi siten kannustaa ja rohkaista yhteistoimintaan ja 

jakamaan resursseja (Ruuskanen 2007: 33). Luottamus vaikuttaa myös siihen, kuinka 

valmiita toimijat ovat sitoutumaan institutionaalisiin tai puoli-institutionaalisiin 

yhteistyömuotoihin (Häkli 2009: 206). Luottamuksen ja yhteistyön suhde on kuitenkin 

kaksisuuntainen, sillä luottamus vauhdittaa yhteistyötä, ja yhteistyö itsessään ruokkii 

luottamusta (Nahapiet ja Ghoshal 1998: 255). 

 Vaikka verkostot edustavat rakenteellista sosiaalista pääomaa, niitä ylläpidetään 

vastavuoroisuuden odotusten kautta. Tämän vuoksi kognitiivinen pääoma vaikuttaa myös 

rakenteellisen sosiaalisen pääoman muodostumiseen (Upphof 2000: 219). Joidenkin 

koulukuntien mukaan sama pätee myös toisin päin eli sosiaalisen rakenteen avoimuudella tai 

sulkeutuneisuudella on vaikutusta, myös kognitiivisen pääoman osa-alueiden  kehittymiseen.  

Colemanin (1998: 105–107) mukaan avoimessa rakenteessa vastavuoroisuutta ei synny yhtä 

helposti kuin sulkeutuneessa, eikä kollektiivisia luottamusta vaativia sanktioita voida 

hyödyntää yhtä tehokkaasti. Sosiaalisen pääoman positiiviset vaikutukset siten kytkeytyvät 

Colemanin näkemyksen mukaan tiiviissä ryhmissä syntyviin arvoihin, normeihin ja 

velvollisuuksiin, joita ryhmän jäsenet tuntevat velvollisuudeksi seurata, sekä tarpeeseen 

toteuttaa oman viiteryhmänsä odotuksia (Cannone 2009: 44). Kuten edellä todettiin, liian 

tiiviit ryhmätason suhteet voivat rajoittaa yksilöiden toimintaa ja tuottaa myös negatiivisia 

vaikutuksia. Ruuskasen (2007:33) mukaan Woolcockin esittämän synergianäkökulman 

mukaisesti vuorovaikutuksen ennustettavuuden voidaan selittää perustuvan myös 

yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan, jotka omalla toiminnallaan luovat ja ylläpitävät 

normeja ja toimintasääntöjä, jotka suuntaavat toimintaa yhteisen edun hyväksi. Tällöin 

esimerkiksi valtiolla on merkittävä erilaisten, paikallis- ja aluetasolla yhteisöjä ohjailevien 

normien ylläpitämisessä ja luomisessa. 

 Sosiaalinen pääoma voi helpottaa yhteistoimintaa verkostoissa ja päätöksentekoa 
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tuottamalla hyötyjä, jos osapuolten käyttäytyminen on ennakko-odotusten mukaista tai 

puolestaan lisäämällä kustannuksia, jos käyttäytyminen on poikkeavaa (Grootaert & van 

Bastelaer 2002: 4). Luottamuksen vallitessa osapuolten välille ei ole tarvetta luoda erillisiä 

institutionaalisia toimenpiteitä ja menettelytapoja, joilla toimijoiden vuorovaikutus voidaan 

varmistaa (Häkli 2009: 207). Sosiaalisen pääoman voidaan siis katsoa lisäävän yhteistyön 

tehokkuutta vähentämällä opportunismin määrää, ja sitä kautta pienentämällä valvontaan 

käytettäviä kustannuksia (Nahapiet & Ghoshal 1998: 245). Sosiaalisen pääoman 

kehittyminen ryhmissä lisääntyy vain useiden tapaamisten ja tiiviin vuorovaikutuksen kautta, 

joten sosiaalisen pääoman kasvattaminen vaatii aikaa ja panostusta (Bourdieu 1986: 165; 

Grootaert & van Bastelaer 2002: 5). Bourdieun (1986:165) mukaan sosiaalinen 

vuorovaikutus on sekä edellytys tiiviin sosiaalisen pääoman kehitykselle että keino 

hyödyntää sitä.  

 Vaikka verkostot ulottuvat usein hallinnollisten rajojen ylitse ja niiden toiminta ei ole 

paikkaan sidottua, sosiaalisella pääomalla on kuitenkin vahva paikallinen ulottuvuus.  Suurin 

osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta tapahtuu maantieteellisesti rajatuilla alueilla, 

kuten paikkakunnalla tai seudulla, ja yhteistoimintaa harjoitetaan paikallisten tarpeiden 

tyydyttämiseksi (Loranca-Garcia 2000: 111). Toimijoiden fyysinen läheisyys lisää 

sosiaalisen vuorovaikutuksen todennäköisyyttä. Mauro Cannonen (2009: 238) mukaan 

alueiden sisältä lähteville muutoksille ja kehitykselle luovat pohjan paikalliset resurssit, jotka 

riippuvat paikan luonnollisista, kulttuurisista ja sosiaalisista ominaisuuksista. Se, miten näitä 

potentiaalisia resursseja voidaan käyttää todellisen kehityksen aikaansaamiseksi, riippuu 

niiden paikallisten toimijoiden välisistä suhteista, jotka kontrolloivat näitä resursseja. 

Sosiaalisella pääomalla on merkittävä rooli näiden suhteiden hyödyntämisessä, koska se 

vaikuttaa siihen, miten toimijat assosioituvat paikallisiin verkostoihin. Sosiaalinen pääoma 

joko estää tai mahdollistaa laajojen resurssien mobilisoinnin, joita tavoitteiden toteuttamisen 

tarvitaan. Sosiaalinen pääoma on aina myös paikallisesti värittynyttä, sillä verkostojen 

toimintaa ohjailevat paikalliset kokemukset, luottamus ja normit (Riipinen 2008: 64).  

 Kognitiiviseen sosiaaliseen pääomaan voidaan lukea myös yhteisen kielen ja koodien 

tuottamat jaetut kuvaukset, tulkinnat ja merkitysjärjestelmät, jotka helpottavat yhteistyötä 

(Nahapiet ja Ghoshal  1998: 244). Nahapietin ja Ghoshalin (1998: 253–254) mukaan 

yhteinen kieli ja sanasto helpottavat yksilöiden välistä vuorovaikutusta lisäämällä keskinäistä 

yhteisymmärrystä ja poistamalla mahdollisia kielen aiheuttamia raja-aitoja. Kognitiiviseen 

sosiaalisen pääoman ulottuvuuteen liittyvät myös jaetut kertomukset, yhteiset myytit, tarinat 
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ja metaforat, jotka tuottavat jaettuja merkityksiä (Nahapiet & Ghoshal 1998; Soriani 2009; 

Upphof 2000). Timo Poutiaisen ja Jouni Häklin (2009: 127) mukaan yhteiset tarinat voivat 

olla erityisen hyödyllisiä, jos kyseessä on joukko erilaisista lähtökohdista tulevia toimijoita, 

joiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista verkostoon tulisi vahvistaa. Yhteiset 

tarinat voivat toimia tehokkaana verkoston muodostamisen välittäjänä ja kehyksenä, joka 

vahvistaa osallisten keskinäistä luottamusta ja sitoutumista verkostoon (Poutiainen & Häkli 

2009 135, 143). Erityisesti tarinat, joilla on merkitystä osapuolten tulevaisuuden toiminnan 

ja menestyksen kannalta, sitouttavat toimijoita verkostoon (Soriani 2009). Sosiaalisten 

vuorovaikutussuhteiden syntymistä helpottaa yhteinen identiteetti tai identifioituminen 

samaan paikkaan tai alueeseen. Ryhmän jakama yhteinen mielikuva alueesta ja tunne siihen 

kuulumisesta, viestii ryhmän tiedostavan, että he muodostavat yhtenäisen yksikön, jolla on 

myös alueeseen liittyvä identiteetti (Fromhold-Eisebith 2004: 750). Tunne ryhmään 

kuulumisesta on olennaista sosiaalisen pääoman muodostumisen kannalta (Bourdieu 1986).  

Tutkimuksessa hyödynnän edellä läpikäytyä sosiaalisen pääoman teoriaa ja sen eri 

muotoja tutkimuksen empiirisen aineiston tulkinnassa. Oma näkemykseni perustuu 

enemmän Bourdieulaiseen käsitykseen, jonka mukaisesti sosiaalisten verkostojen 

vahvistaminen voidaan nähdä tietoiseksi pyrkimykseksi liikutella verkoston kautta saatavia 

resursseja määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Nahapietin ja Ghoshalin (1998: 243)  

mukaan sosiaalinen pääoma voidaan nähdä verkostolla käytettävissä olevien todellisten ja 

potentiaalisten resurssien summaksi. Resurssit ovat sidoksissa ja peräisin yksilön tai 

sosiaalisen yksikön suhdeverkostosta, ja niitä voi hyödyntää vain sitä kautta. Sosiaalinen 

pääoma koostuu siis sekä verkostoista että varoista, joita voidaan mobilisoida verkoston 

kautta. Se, kuinka hyvin verkostoon sidottuja resursseja voidaan hyödyntää, riippuu sekä 

rakenteellisesta että kognitiivisesta sosiaalisesta pääomasta (taulukko 1).  

Yhteistyöllä on merkittävä rooli sellaisten verkostojen rakentamisessa, joilla on aitoja 

mahdollisuuksia mobilisoida uusia resursseja sekä edistää ja ylläpitää luottamusta ja 

sosiaalista legimiteettiä (Soriani 2009: 162). Kaikki sosiaalisen pääoman ulottuvuudet eivät 

kuitenkaan välttämättä vahvista toisiaan. Esimerkiksi tehokas verkosto rakenteen 

näkökulmasta ei välttämättä ole paras tapa kehittää vahvempia suhteita tai kognitiivista 

sosiaalista pääomaa, joka voi olla olennaista tällaisen verkoston toiminnalle (Nahapiet & 

Ghoshal 1998: 251). 
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Taulukko 1. Rakenteellinen ja kognitiivinen sosiaalinen pääoma 

Sosiaalisen pääoman muoto Ominaisuudet Tuotokset 

Rakenteellinen 

Verkoston siteet 

Verkoston kokoonpano 

Roolit 

Säännöt 

Vakiintuneet toimintatavat 

Pääsy resursseihin 

Informaation kulku 

Ymmärrys rooleista 

Jaetut käsitykset toiminnan 

luonteesta 

Kognitiivinen 

 

Yhteinen kieli 

Jaetut kertomukset 

Uskomukset ja 

maailmankatsomus 

Luottamus 

Normit 

Velvoitteet 

Identiteetti 

Sujuva kommunikaatio 

Osapuolten toiminnan 

ennustettavuus 

Oletus vastavuoroisuudesta 

Yhteiset tavoitteet 

Ryhmän keskinäinen  

tunnistaminen /identifioituminen 

 

Christiaan Grootaertin ja Thierry van Bastelaerin (2002: 3) mukaan rakenteellinen ja 

kognitiivinen sosiaalinen pääoma ovat tosiaan täydentäviä, mutta eivät välttämättömiä 

kaikissa tapauksissa. Naapureiden yhteistyö voi perustua kognitiiviseen siteeseen, vaikka 

muodollista järjestelyä ei ole, kun taas yhdistystoiminta ei välttämättä vaadi henkilökohtaisia 

siteitä. Seudullinen yhteistyö itsessään edellyttää ensisijaisesti toimijoiden välisiä yhteyksiä 

ja verkostoja, ja se voi perustua muodollisiin siteisiin ja institutionaalisiin rooleihin. Jotta 

vuorovaikutus ei olisi verkostoitumista verkostoitumisen takia, edellyttää se yhteisten 

tavoitteiden ja odotusten tunnistamista sekä toimijoiden välistä luottamusta. Sosiaaliset 

suhteet tai niiden kautta saatavat resurssit ovat olennaisia silloin, kun ne lisäävät aidosti 

yksilöiden tai yhteisöjen toimintakykyä (Ruuskanen 2007: 35).  
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TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT  

Tutkimusaineisto 

Työn empiirinen aineisto koostuu marras-joulukuun 2012 aikana kerätyistä Turun 

kaupunkiseudun rakennemallityössä mukana olleiden kuntien sekä seudullisten 

organisaatioiden edustajien haastatteluista. Lisäksi hyödynnän rakennemalliprosessiin 

liittyviä suunnittelu- ja muita asiakirjoja, jotka tuovat tietoa prosessin kulusta ja sen 

vaiheista.  

 Tässä työssä keskityn rakennemallityössä mukana olleiden viranhaltijoiden 

näkemyksiin ja käsityksiin rakennemalli-prosessista sekä seutuyhteistyöstä maankäytön 

suunnittelun kontekstissa. Tutkimukseni pääasiallinen empiirinen aineisto koostuu Turun 

seudulla kerätyistä yhdeksästä teemahaastattelusta. Haastateltavat olivat kaikki aktiivisesti 

mukana rakennemallin valmisteluprosessissa ja he olivat osallisina rakennemallityön 

valmistelusta vastanneessa työryhmässä, joka koostui pääasiassa maankäytön suunnittelun 

viranhaltijoista (liite 1). Haastateltavien joukossa oli myös muutamia pienempien kuntien 

ylimpiä viranhaltijoita. Teemahaastattelujen tarkoituksena oli selvittää mukana olleiden 

toimijoiden käsityksiä prosessista ja yhteistyön luonteesta sen puitteissa, sekä 

rakennemalliprosessiin myönteisesti että kielteisesti vaikuttaneista tekijöistä. 

Rakennemallityöhön osallistui laajasti eri ammattiryhmien ja sektoreiden edustajia. Keskityn 

tässä työssä kuitenkin lähinnä maankäytön suunnittelua edustavien viranhaltijoiden 

näkemyksiin. Heidän näkemyksiensä tutkiminen on perusteltua, sillä yleensä he vastaavat 

yhteistyön käytännön toteuttamisesta sekä strategioiden ja visioiden viemisestä käytäntöön 

(Airaksinen ym. 2004: 248). 

 Rakennemallityössä olivat mukana kaikki neljätoista Turun seudun työssäkäyntialueen 

kuntaa sekä seudullisia organisaatioita. Kuntien ja muiden toimijoiden suuresta lukumäärästä 

johtuen tämän työn puitteissa ei ollut mahdollista haastatella kaikkien organisaatioiden 

edustajia. Seudun keskuskaupungin Turun lisäksi valitsin mukaan ydinkaupunkiseudulta 

kolme Turun ympäryskuntaa, Liedon, Kaarinan ja Raision sekä kaksi hieman 

maaseutumaisempaa kuntaa, Paimion ja Ruskon kunnat. Oletuksenani oli, että käsitykset 

prosessista ja seutuyhteistyöhön suhtautuminen poikkeavat erilaisten kuntien välillä. Kuntien 

koosta ja resurssien eroavaisuudesta johtuen jo pelkästään maankäytön suunnittelun 

käytännöt vaihtelevat huomattavasti kuntien välillä. Paimiota lukuun ottamatta kunnat 
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kuuluivat Paras-lain määrittelemään suunnittelualueeseen. Lisäksi haastattelin yhtä 

Varsinais-Suomen liiton edustajaa sekä yhtä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajaa 

maakunta- ja seututason näkemysten mukaan saamiseksi. Turun kaupunki toimi 

rakennemallityön tilaajana, ja työn käytännön koordinointivastuu oli Turun kaupungin 

ympäristö- ja kaavoitusvirastolla, joten kahden Turun kaupungin edustajan näkemysten 

mukaan saaminen oli perusteltua.   

 Haastattelut tehtiin kunkin haastateltavan työpaikalla ja ne olivat kestoltaan puolesta 

tunnista tuntiin. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja nauhoitukset litteroitiin sanatarkasti. 

Ilmapiiri Turun seudun kuntien välillä on sekä keskinäisestä kilpailusta että käynnissä 

olevasta kuntarakenneuudistuksesta johtuen jännittynyt. Tästä johtuen haastateltaville 

luvattiin, että heidän vastauksiaan käsitellään työssä anonyymisti, jotta kukin voi tuoda omat 

virka-asemastaan riippumattomat mielipiteensä julki. Kaikki haastateltavien lainaukset on 

esitetty anonyymisti hyvän tutkijan etiikan mukaisesti. Tulosten tulkinnassa on otettava 

huomioon, että tutkimuksen aineisto painottuu lähes yksinomaan maankäytön suunnittelun 

viranhaltijoiden näkemyksiin.   

 Haastateltavien määrälle ei laadullisessa tutkimuksessa ole asetettu selviä kriteereitä. 

Käytännössä haastateltavien lukumäärään vaikuttavat käytettävissä olevat tutkimusresurssit, 

kuten aika ja raha (Tuomi & Sarajärvi 2009: 85). Haastateltavien määrää olennaisempaa on 

kerättävän tiedon laatu (Hirsjärvi & Hurme 2008: 58), sillä tutkimuksessa ei pyritä 

tilastollisiin yleistyksiin, vaan kuvaamaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan tutkimuksen 

kohteena olevaa ilmiötä (Eskola & Suoranta 2001: 61). Olennaista on, että haastateltavilla on 

kokemusta ja tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 85). Haastateltavien 

valinnan yhteydessä voidaan puhua myös saturaatiosta, jolla tarkoitetaan pistettä, jossa uudet 

haastateltavat eivät enää tuo uutta tietoa tutkimusongelmasta (Eskola & Suoranta 2001: 63; 

Hirsjärvi & Hurme 2008: 60).  Yleisesti piste asettuu 15 haastateltavan tienoille, mutta se 

vaihtelee tutkimusongelman ja -kohteen mukaan (Eskola & Suoranta 2001: 63; Tuomi & 

Sarajärvi 2009). Vaikka tässä tutkimuksessa haastateltavien määrä oli pienempi, kaikki 

haastateltavat tunsivat hyvin maankäytön suunnittelun käytäntöjä ja heillä oli omakohtaista 

kokemusta tutkimuksen kohteena olevasta yhteistyöprosessista. Valitsemani haastateltavat 

edustavat organisaatioita, joilla on keskeinen rooli Turun seudun yhteistyöprosesseissa. On 

mahdollista, että tulokset olisivat erilaisia, jos mukana olleita luottamushenkilöitä olisi myös 

haastateltu. Tässä tutkimuksessa tarkastelin prosessia kuitenkin nimenomaan maankäytön 

suunnittelun näkökulmasta. 



 

 

42 

 Toisen empiirisen aineiston muodostivat rakennemallityöhön liittyvä dokumentointi 

kuten suunnittelu- ja muut työhön liittyvät asiakirjat. Aineistona hyödynsin 

rakennemallintyön eri vaiheissa laadittuja raportteja, joista tarkastelun kohteina olivat Turun 

kaupunkiseudun rakennemalli 2035 – Väliraportti 1. Lähtökohdat ja tavoitteet, Turun 

kaupunkiseudun rakennemalli 2035 – Väliraportti 2. Rakennemallivaihtoehdot ja vaikutusten 

arviointi sekä Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 – Loppuraportti 2.4.2012. Turun 

kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston laatimaa Turun kaupunkiseudun 

rakennemallityön osallistumis- ja tiedottamissuunnitelmaa hyödynsin prosessin kulun ja 

mukana olleiden tahojen kartoittamisessa. Lisäksi tarkastelin Turun kaupunkiseudun kuntien 

ja valtion välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta vuosille 2012–2015 sekä 

Paras-hankkeen puitteissa laadittua kaupunkiseutusuunnitelmaa. Turun ympäristö- ja 

kaavoitusvirastosta sain käyttööni rakennemallityöpajojen osallistujalistat.  

Tutkimusmenetelmät  

Tutkimusotteena työssä on tapaustutkimus, jossa tutkimuksen tapauksena on yksi 

seudullisen maankäytön suunnittelun kontekstissa läpiviety yhteistyöhanke – Turun 

kaupunkiseudun rakennemallityö. Tutkimuksella en pyri saamaan aikaan kattavaa kuvaa 

yhteistyöstä kaupunkiseudulla tai seudullisen maankäytön suunnittelun käytännöistä vaan 

tarkastelun kohteena on seudullinen yhteistyöprosessi, joista rakennemallityö on yksi tapaus 

muiden joukossa. Tapaustutkimus on perusteltu valinta silloin, kun halutaan vastata 

kysymyksiin miten ja miksi, sekä selvittää yhtä tapausta tai tapahtumakulkua osana 

laajempaa ilmiötä (Hartley 2004: 332; Swanborn 2010: 13). Olennaista on lisätä ymmärrystä 

tapauksesta ja selvittää mitä siitä voidaan oppia (Laine ym. 2007: 10). 

 Työn tavoitteena on tuottaa kerätyn aineiston perusteella kokonaiskuva rakennemallin 

laadintaprosessista sekä toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta prosessin aikana. 

Tapaustutkimus on hyödyllinen, kun halutaan tutkia ihmisten tai organisaatioiden arvoja, 

käsityksiä, mielipiteitä, resursseja, päätöksiä, käyttäytymistä tai niiden välistä 

vuorovaikutusta (Swanborn 2010: 13). Tapaustutkimukselle on myös ominaista, että 

yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta tapauksia tuotetaan yksityiskohtaista ja 

intensiivistä tietoa (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001: 159) ja ilmiön tai prosessin tarkastelu 

rajoittuu tietylle ajanjaksolle (Swanborn 2010: 2). Käsiteltävän aineiston tulisi myös 

muodostaa kokonaisuus eli tapaus (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001: 159). 

Rakennemallityö on tarkastelun kohteena helposti rajattavissa, sillä sen laadintaprosessille 
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voidaan määritellä selkeä alku ja loppu. Huomionarvoista kuitenkin on, että ilmiötä ei tulisi 

irrottaa sen omasta kontekstista, vaan tarkoitus on nimenomaan ymmärtää, kuinka 

käyttäytyminen ja prosessit vaikuttavat kontekstiin ja kuinka konteksti muovaa niitä (Hartley 

2004: 323). Jotta rakennemalli-prosessia voidaan ymmärtää, tulee sitä tarkastella osana 

seutusuunnittelun kontekstia/jatkumoa, jossa kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutus 

on enemmän tai vähemmän jatkuvaa. Rakennemallityö on sikäli mielenkiintoinen, että se 

edustaa tapauksena uudenlaista strategista suunnittelua, jota toteutetaan erilaisten 

epämuodollisten suunnitelmamuotojen kuten maankäytön kehityskuvien ja seudullisten 

rakennemallien kautta (Mäntysalo & Jarenko 2012: 42).   

  Tapaustutkimuksessa on olennaista erottaa toisistaan tapaus ja tutkimuksen kohde 

(Laine ym. 2007: 10), jossa tapaus voi olla voi olla organisaatio, tapahtuma, tapahtumasarja, 

prosessi tai tilanne (Kinnunen & Eskola 2001: 159–160). Tässä  tutkimuksessa tapauksena 

on rakennemallityö seudullisena maankäytön suunnittelun hankkeena ja tutkimuksen 

kohteena kaupunkiseudun toimijat ja heidän välinen yhteistyö. Vaikka tapaustutkimuksella 

pyritään mahdollisimman hyvään kokonaiskuvaan prosessista, se ei saa olla pelkkä kuvaus 

tapahtumien kulusta tai ilmiön sisällöstä, vaan siihen liittyy kiinnostus tiettyä jännitettä 

kohtaan (Laineen ym. 2007: 10). Tutkimuksessa olenkin kiinnostunut, miten kuntien 

keskinäinen kilpailu ja toisaalta riippuvuussuhde vaikuttavat toimijoiden väliseen 

vuorovaikutukseen seudullisen suunnittelun kontekstissa ja luottamuksen kehittymiseen. 

 Tapaustutkimus ei ole tutkimusmetodi, vaan se on enemmänkin tutkimusstrategia, 

jonka sisällä voidaan käyttää sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä (Hartley 2004: 

323–324). Ilmiön tulkinnassa tulisi hyödyntää mahdollisimman monipuolista materiaalia, 

kuten asiakirjoja, haastatteluja sekä osallistuvaa havainnointia (Swanborn 2010: 2), jonka 

tulkitsemiseen voidaan käyttää useita tutkimusmetodeja (Laine ym. 2007: 10). Tietoa 

kerätään niiden henkilöiden tai organisaatioiden ominaisuuksista, jotka ovat osallistuneet 

tapaukseen sekä heidän välisistä suhteistaan (Swanborn 2010: 3). Varsinkin tutkittaessa 

organisaatioita on hyvä muistaa, että niiden takana on aina ihmisiä.  

 Tämän tutkimuksen pääasiallisena tutkimusmetodina on haastattelu. Haastattelu on 

menetelmänä luonteva valinta, kun halutaan saada selville ihmisten mielipiteitä ja käsityksiä 

sekä kerätä tietoa tai kun halutaan ymmärtää ihmisten tietynlaisia toimintamalleja sekä niitä 

ohjaavia arvoja (Hirsjärvi & Hurme 2008: 11). Haastattelu sopii menetelmänä hyvin 

sosiaalisen pääoman tutkimiseen, joka muodostuu muun muassa arvoista, asenteista ja 

mielikuvista. Haastattelut toteutin puolistrukturoituna teemahaastatteluina, jolle on 
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ominaista, että näkökulma sekä aihepiirin teemasta johdetut kysymykset ovat kaikille 

haastateltaville suurin piirtein samat, mutta haastattelun kuluessa esimerkiksi kysymysten 

järjestys voi vaihdella, joka mahdollistaa myös lisäkysymysten tekemisen (Hirsjärvi & 

Hurme 2008: 47; Eskola & Suoranta 1998: 87). Haastatteluiden pohjaksi laadin 

haastattelurungon (liite 2), jonka aihepiirit valitsin teoreettisen viitekehyksen ja 

tutkimuskysymysten pohjalta. Esitin kullekin haastateltaville kysymyksiä ennalta 

valikoitujen teemojen mukaan, mutta käsiteltävien asioiden järjestys saattoi vaihdella 

haastattelujen aikana. Haastateltavilta kysyin heidän käsityksiään muun muassa kuntien 

välisestä ilmapiiristä seudulla sekä aiemmasta maankäytön suunnittelun yhteistyöstä. Lisäksi 

pyysin haastateltavia kuvailemaan rakennemalliprosessin vaiheita ja yhteistyötä sen aikana 

sekä arvioimaan rakennemallityön mahdollisia vaikutuksia sekä kuntien suunnitteluun että 

yhteistyöhön seudulla. Teemahaastattelu kannattaa valita menetelmäksi erityisesti silloin, 

kun tutkimuksen kohderyhmä on kokenut samankaltaiseen tilanteen (Eskola & Suoranta 

1998: 88). Tässä tapauksessa kaikki olivat osallistuneet samaan prosessiin, joten heiltä tuli 

saada selville suurin piirtein samat asiat kokonaiskuvan muodostamiseksi prosessista.  

 Teemahaastattelu on sopiva myös silloin, kun tutkija on jo ennalta perehtynyt 

aihepiiriin ja ilmiön erityispiirteisiin ja niiden pohjalta muodostanut kuvan tilanteen 

merkityksistä ja vaikutuksista haastateltaville (Hirsjärvi & Hurme 2008: 47). Tältä pohjalta 

on helppo kehittää haastattelurunko ja analysoida tuloksia. Haastateltavat saavat vapaasti 

kertoa näkemyksiään, mutta haastattelu pysyy kuitenkin tutkijan tarkoittamassa teemassa. 

Teemat muodostavat myös konkreettisen kehikon, jonka avulla kerättyä aineistoa on 

helpompi luokitella systemaattisesti (Eskola & Suoranta 1998: 88).   

 Haastatteluaineiston tulkinnassa käytin sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi sopii hyvin 

menetelmäksi, kun tutkimuksen aineistona käytetään erilaisia kirjallisia dokumentteja, kuten 

artikkeleita, haastatteluita tai raportteja (Tuomi & Sarajärvi 2009: 100). Sisällönanalyysi ja 

sisällön erittely tulee kuitenkin erottaa toisistaan. Sisällön erittelyllä tarkoitetaan analyysia, 

jossa kuvataan määrällisesti tekstin sisältöä, kun taas sisällönanalyysillä tarkoitetaan 

pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti tekstistä merkityksiä etsien (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 104). Sisällönanalyysilla tavoitellaan tiivistettyä ja yleistä kuvausta ilmiöstä 

(Tuomi & Sarajärvi 2009: 100). 

 Yleisesti toisistaan erotellaan induktiivinen sisällönanalyysi eli aineistolähtöinen ja   

deduktiivinen eli teorialähtöinen analyysi (Tuomi & Sarajärvi 2009: 95). Induktiivisessa 

aineistolähtöisessä päättelyssä (Hirsjärvi & Hurme 2010: 136) ongelmallista on, että tutkijan 
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käyttämät käsitteet ja menetelmät väistämättä vaikuttavat tuloksiin (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 96), jolloin tutkimus ei ole puhtaasti aineistolähtöistä.  Tässä tutkimuksessa sovellan 

kolmatta päättelyn logiikkaa eli abduktiivistä päättelyä, jossa yhdistyvät molemmat edellä 

mainitut ja josta Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2009: 95) käyttävät nimeä teoriaohjaava 

analyysi. Abduktiivisessä päättelyssä tutkijaa ohjaavat aikaisempaan tietoon ja teoriaan 

pohjautuvat ideat, joita aineiston avulla pyritään todentamaan (Hirsjärvi & Hurme 2010: 

136), mutta sillä ei pyritä kuitenkaan tarkasti rajatun teorian testaamiseen (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 96). Alussa määritetty teoreettinen viitekehys ja tutkimuskysymykset 

mahdollistavat kehyksen ja käsitteiden peilaamisen kerättyyn aineistoon.   

 Aloitin aineiston analyysin ryhmittelemällä haastattelujen tulokset alustavasti 

haastattelurungon teemojen sekä muiden haastatteluista nousseiden aihepiirien mukaisesti. 

Tällaisia olivat esimerkiksi yhteistyötä helpottaneet tai vaikeuttaneet seikat. Sitten luokittelin 

ryhmitellyt vastaukset tarkemmin aineistosta nousseiden teemojen alle. Teemoittelu vaatii 

onnistuakseen teorian sekä empirian vuorovaikutusta (Eskola & Suoranta 1998: 176). 

Kunkin teeman alle saattoi muodostua useampia luokkia ja toistensa kanssa samankaltaiset 

ja erilaiset vastaukset listasin eri luokkien alle. Aineiston luokittelu on olennaista, sillä se luo 

pohjan myöhemmille tulkinnoille, tiivistämiselle ja yksinkertaistamiselle ja helpottaa 

aineiston osien vertailua (Hirsjärvi & Hurme 2010: 147). Tutkimusaineistoa voi aluksi 

tarkastella aineistolähtöisesti, mutta viimeistään analyysin loppuvaiheessa käytetään 

tutkimuksen viitekehyksessä määriteltyjä jaotteluja ja teemoja (Tuomi & Sarajärvi 2009: 

96).  Aineistolähtöisen luokittelun jälkeen luokittelin tulokset vielä uudelleen teoriaosassa 

muodostettujen käsitteiden ja ideoiden kautta lopullista analyysia varten. Abduktiivisessä 

päättelyssä sekä aineistolähtöisyys ja valmiit mallit voivat vaihdella ajatusprosessissa 

(Tuomi & Sarajärvi 2009: 96). Aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan analyysin erona on, että 

aineistolähtöisessä teoreettiset käsitteet perustuvat aineistoon, kun taas teoriaohjaavassa ne 

ovat jo valmiita ja perustuvat aikaisempaan tietoon ja kokemukseen (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 117). Muita tutkimuksessa hyödyntämiäni kirjallisia raportteja ja 

suunnitteludokumentteja ei analysoitu systemaattisesti, vaan niitä käytettiin lähinnä tuomaan 

lisätietoa prosessista ja tukena haastattelujen tulosten tulkinnassa.  

 Työssä olen käyttänyt myös osallistuvaa havainnointia, jossa tutkija osallistumalla 

tutkittavan yhteisön toimintaan kartuttaa tietoa tutkimuksen kohteesta (Eskola & Suoranta 

1998: 100–101). Vuonna 2012 osallistuin kolmeen rakennemallityön aikana järjestettyyn 

työpajaan oman työni puitteissa, joissa sain mahdollisuuden havainnoida konkreettista 
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työskentelyä rakennemallin laatimiseksi. Olen ollut myös mukana koordinoimassa 

Itämeriohjelman rahoittamaa maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta ja seudullista 

suunnittelua edistänyttä NEW BRIDGES EU-hanketta, jonka puitteissa rakennemallin 

ehdotuksia on työstetty. Vaikka muutamat haastateltavista olivat minulle ennalta tuttuja 

työni kautta, en usko sen vaikuttaneen haastatteluihin, sillä oma roolini rakennemallityössä 

oli neutraali ja passiivinen. Vaikka havainnointini ei ollut systemaattista, on oletettavaa, että 

osallistumisen aikana kerätty käytännön kokemus ja lisätieto tutkittavan yhteistyöverkoston 

toiminnasta sekä yleiset huomiot prosessin kulusta tukevat empiirisestä aineistosta tekemiäni 

tulkintoja.   

 Tapaustutkimuksen merkitystä voidaan kyseenalaistaa esittämällä argumentin, että 

yhden tapauksen perusteella ei vielä voida tehdä yleistyksiä. Peter Swanborn (2010: 3) ottaa 

esimerkkinä osallistumisen ammattiyhdistyksen toimintaan rajatussa paikassa. Analyysin 

perusteella ei vielä voi päätellä mitään yleisestä osallistumisen tasosta tai poliittisesta 

aktiivisuudesta, mutta sen perustella voidaan vetää mielenkiintoisia johtopäätöksiä, miten 

osallistuminen on kehittynyt tässä nimenomaisessa tapauksessa. Tässä tutkimuksessa 

kiinnostukseni kohteena onkin miten vuorovaikutus on kehittynyt juuri tässä 

nimenomaisessa kontekstissa, ja mitkä tekijät sitä ovat muovanneet. Tarkoituksena ei ole 

tuottaa yleistystä seudullisesta suunnitteluyhteistyöstä, vaan lisätä ymmärrystä seudullisista 

yhteistyöprosesseista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.  

Teorian osuus tapaustutkimuksessa on merkittävä (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001; 

Hartley 2004). Vaikka alussa olisi vain alkeellinen viitekehys, prosessin aikana tutkijan 

täytyy kehittää teoreettinen viitekehys, jonka kautta tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan (Hartley 

2004: 322). Hartleyn (2004: 324) mukaan teorian tarkoituksena on tuoda merkitys tapauksen 

erityisille olosuhteille, mutta myös yleistä merkittävyyttä ja kiinnostusta. Ilman teoreettista 

viitekehystä tapaustutkimus voi tuoda esille kiinnostavia yksityiskohtia organisaatiossa, 

mutta ilman teoriaa sillä ei ole laajempaa merkitystä. Vaikka tavoitteena olisi yhden ilmiön 

kuvaaminen, taustalla on toive ymmärtää yleisemmin ihmisyhteisöihin liittyvää toimintaa 

(Saarela-Kinnunen & Eskola 2001: 163). Jean Hartleyn (2004: 332) mukaan tapaustutkimus 

ei ole sopiva teorioiden testaamiseen vaan enemmänkin teorioiden ja hypoteesien 

rakentamiseen. Tapaustutkimuksen teoria on yleensä induktiivista, mutta ei aina (Hartley 

2004). Tässä tutkimuksessa analyysi lähti aineistosta, mutta sitä myös tarkasteltiin jo 

valmiiksi määriteltyjen käsitteiden, kuten sosiaalisen pääoman kautta.  
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TURUN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLITYÖ 

SEUDULLISENA YHTEISTYÖPROSESSINA  

Rakennemallityön tavoitteet ja lähtökohdat 

Turun kaupunkiseudun rakennemallityön laatiminen aloitettiin huhtikuussa 2010 ja se 

hyväksyttiin kunnissa sekä Varsinais-Suomen liitossa keväällä 2012. Rakennemallityön 

päämääränä oli löytää yhteinen näkemys kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän 

tähtäimen kehityslinjoihin ja luoda kuntien maankäyttöä yleispiirteisesti ohjaava 

suunnitelma. Rakennemalli ei ole lakisääteinen suunnitelma, joten se ei ohjaa kaavoitusta 

eikä rakentamisesta juridisesti. Tavoitteiden mukaisesti rakennemallin tulee kuitenkin toimia 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten maakuntakaavan ja kuntien yleiskaavojen laadinnan 

pohjana. Mallissa esitetään vuoteen 2035 ulottuvia asumista, työpaikka-alueita, kaupan ja 

palveluiden alueita, liikenneverkkoa, virkistyksen ja vapaa-ajan alueita sekä 

yhdyskuntatekniikkaa koskevia kehityskuvia (Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 –  

Loppuraportti 2012: 2). Rakennemallissa yleistavoitteiksi on määritetty muun muassa 

kaupunkiseudun elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen kansallisesti ja 

globaalisti, elinkeinoelämän kehityksen vahvistaminen, alueen omaleimaisuuden 

korostaminen ja kulttuuriperinnön suojeleminen, alueen toiminnallisuudesta lähtevän 

suunnittelun kehittäminen, kuntien ja alueiden selkeämpi profilointi sekä kestävän 

kehityksen edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen (Turun kaupunkiseudun 

rakennemalli 2035 –  Loppuraportti 2012: 6). 

Vuonna 2007 voimaan tullut laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (myöhemmin 

Paras-laki) edellytti keskikokoisia ja suuria kaupunkiseutuja laatimaan yhteistyössä 

naapurikuntien kanssa kaupunkiseutusuunnitelman, jossa maankäytön, asumisen ja 

liikenteen suunnittelua sovitetaan yhteen seudullisesti ja palveluiden käyttöä parannetaan 

(Laki kunta- ja palvelu… 2007). Rakennemallityö on vuonna 2007 Turun kaupunkiseudulla 

laaditun kaupunkiseutusuunnitelman kärkihanke (Kaupunkiseutusuunnitelma 2007). Paras-

lain edellyttämään suunnittelualueeseen kuuluivat Turun lisäksi Aura, Kaarina, Lieto, 

Naantali, Raisio ja Rusko (Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 –  Loppuraportti 2012: 

2). Rakennemallin suunnittelualuetta tarkasteltiin kuitenkin toiminnallisuuden kautta ja 

kaikille Turun kaupunkiseudun työssäkäyntialueen kunnille tarjottiin mahdollisuutta 

osallistua.  
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Rakennemalli laadittiin konsulttivetoisesti, mutta sitä työstettiin myös erillisissä valmistelu- 

ja ohjausryhmissä sekä vuorovaikutteisissa työpajoissa, joihin seudun toimijoilla oli 

mahdollisuus osallistua.  

 Tukeakseen rakennemallien sekä eräiden muiden seudullisten hankkeiden 

toteutumista, valtio on laatinut suurimpien kaupunkiseutujen kanssa MAL eli maankäytön, 

liikenteen ja asumisen -aiesopimuksia. Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimus vuosille 

2012–2015 hyväksyttiin kaupunkiseudun Paras-ohjausryhmässä huhtikuussa 2012 sekä 

mukana olleissa ministeriöissä toukokuussa 2012 (Kaupunkiseutuyhteistyö 2012). 

Sopimuksen keskeinen tavoite on vahvistaa kuntien ja muiden osapuolten sitoutumista 

rakennemallin tavoitteiden toteuttamiseen. Kunnat ovat sopimuksessa sitoutuneet laatimaan 

ja hyväksymään vuoden 2013 loppuun mennessä kuntakohtaiset toimenpide- ja 

kaavoitusohjelmat rakennemallin toteuttamiseksi sekä yhteisen seudullisen asunto- ja 

maankäyttöohjelman vuosille 2014–2017. Sopimuksessa on sovittu myös muista 

yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja parantamiseen kohdistuvista maankäytöllisistä 

toimenpiteistä, vetovoimaisen asumisen ja kestävän liikennejärjestelmän kehittämiseen sekä 

kestävän kasvun ja kaupunkiseudun kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä  

(Turun kaupunkiseudun kuntien… 2012). Vastineeksi toteutetuista toimenpiteistä ympäristö- 

ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat luvanneet edistää niiden toimeenpanoa ”käytettävissä 

olevien resurssien puitteissa edellyttäen eduskunnan myöntämään valtuutta ja määrärahaa” 

(Turun kaupunkiseudun kuntien… 2012). MAL-sopimukset voidaan nähdä 

kaupunkiseuduille kohdistuvina uudenlaisina hallinnan malleina, jotka edellyttävät 

yhteistyötä seudun eri osapuolten sekä valtion välillä.     

Suunnitteluyhteistyön kehittyminen Turun seudulla 

Turun kaupunkiseutu muodostuu 14 kunnasta, jotka ovat sekä maantieteellisesti että 

toiminnallisesti tiiviisti sidoksissa toisiinsa esimerkiksi työmarkkinoiden ja palveluiden 

kautta. Turun kaupunki on seudun selkeä keskus ja muutamat sen naapurikunnista ovat 

lyhyiden etäisyyksien takia käytännössä osa samaa tiivistä kaupunkirakennetta. 

Tilastokeskuksen työssäkäyntialueita koskevan selvityksen mukaan vuonna 2011 51 

prosenttia Ruskon, 50 prosenttia Kaarinan, 49 prosenttia Liedon, 48 prosenttia Raision ja 38 

prosenttia Naantalin asukkaista kävi työssään Turussa (Työssäkäyntialueet 2011). 
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Maantieteellisestä ja rakenteellisesta näkökulmasta arvioiden alueella on hyvät 

mahdollisuudet tiiviiseenkin yhteistyöhön. 

 Yhteistyötä Turun seudulla on tehty aiemmin erilaisten hankkeiden puitteissa niin 

maankäytön suunnittelussa kuin muillakin aloilla kuten jäte- ja vesihuollossa. Maankäytön 

suunnitteluyhteistyön juuret ulottuvat 1970-luvun alkuun, josta asti seudulla on toiminut 

yleiskaavallinen yhteistyöryhmä (Turun kaupunkiseudun rakennemallityö – Loppuraportti 

2012: 2). Tässä ryhmässä mukana ovat olleet Turku, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio sekä 

Rusko. Ryhmän toiminta on ollut viime aikoina katkolla Paras-hankkeen mukanaan tuomien 

virallisten yhteistyökuvioiden takia. Yleiskaavallinen yhteistyöryhmä, johon on 

pääsääntöisesti osallistunut kuntien kaavoituksesta vastaavia viranhaltijoita, on toiminut 

lähinnä vapaamuotoisen keskustelun ja kuntien suunnittelun keskinäisen koordinoinnin 

areenana. Yhteistyöryhmä on laatinut toimintansa aikana neljä yhteistyöraporttia, muun 

muassa vuonna 1992 julkaistun yleiskaavallisen yhteistyösuunnitelman. Työryhmä on ollut 

aktiivisesti mukana myös kaupunkiseudun taajamaseutukaavan sekä kaupunkiseudun 

maakuntakaavan valmistelussa (Saarento 2012).  

 Kaikki kunnat ovat tehneet maankäytön suunnitteluyhteistyötä myös maakuntakaavan 

puitteissa. Vuonna 2004 hyväksytyssä Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa, joka on 

osa Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavaa, olivat mukana Naantali, Raisio, Lieto, 

Turku, Kaarina, Rusko ja Paimio (Turun kaupunkiseudun maakuntakaava 2014). Vuonna 

2013 ympäristöministeriön hyväksymissä Loimaan, Turunmaan ja Vakka-Suomen 

maakuntakaavoissa, jotka korvaavat seutukuntien sekä Turun seudun kehyskuntien aiemmat 

seutukaavat, olivat mukana loput työssäkäyntialueen kunnista (Loimaan seudun, Turun 

seudun kehyskuntien… 2014). Viime vuosina myös seudullinen liikennesuunnittelu on ollut 

aiempaa aktiivisempaa. Vuonna 2007 hyväksyttiin Varsinais-Suomen 

liikennejärjestelmäsuunnitelma, jonka laatimista koordinoi Varsinais-Suomen liitto. Vuonna 

2012 aloitti toimintansa Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomainen, joka kattaa 

Liedon, Kaarinan, Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun alueet.  

 Yhteistyö Turun seudulla ei ole aina ollut ongelmatonta. Turun seudun kuntien 

mainetta on pidetty jopa riitaisana. Aiemmat seutuyhteistyötä maankäytön suunnittelun 

puitteissa käsitelleet tutkimukset ovat arvioineet kuntien välisen ilmapiirin osittain huonoksi 

(ks. Hytönen ym. 2012; Mäntysalo ym. 2010). Keskuskaupunki Turun ja ympäryskuntien 

välisiä suhteita on heikentänyt muun muassa luottamuspula. Syynä luottamuspulaan 

kaupunkiseuduilla on useimmiten arvioitu olevan kuntien keskinäinen kilpailu asukkaista, 
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yrityksistä ja työpaikoista, sekä tähän kilpailuun liittyvät välistävedot (Mäntysalo 2011: 26). 

Kuntien intressit ja tavoitteet maankäytön suhteen voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon. 

Erilaisten intressien seurauksena maankäytön suunnitteluprosessit voivat johtaa rajuihinkin 

konflikteihin, ja jos osapuolten tavoitteita ei saada sovitettua yhteen, konfliktit voivat johtaa 

ristiriitojen syvenemiseen (Peltonen 2011: 50). Tämä heikentää edelleen edellytyksiä 

yhteistyöhön.  

 Haasteita yhteistyöhön Turun seudulla asettaa myös alueen monimuotoisuus. Seutu 

koostuu yhdestä suuresta keskuskaupungista, pienemmistä kaupunkimaisista kehyskunnista, 

kauempana ulkokehällä olevista maaseutumaisista kunnista sekä saaristosta. Erilaisilla 

kunnilla on myös hyvin erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet seudun kehittämisen suhteen. 

Vaikka kuntarajat poistettaisiin, se ei poistaisi erilaisia intressejä ja kysymyksiä, joita eri 

tyyppisiltä kaupunkiseudun sisäisiltä alueilta voi nousta, ja joiden ratkaiseminen edellyttää 

erilaisia instrumentteja ja sääntelyn periaatteita (Hytönen ym. 2012: 120–212). 

 Turun kaupunkiseutu oli mukana vuosien 2009-2012 välillä toteutetussa Paras-

hankkeen ARTTU-seurantatutkimuksessa (Hytönen ym. 2012: 38; Meklin & Pekola-

Sjöblom 2012; Mäntysalo ym. 2010). Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa kuntien 

maankäyttöpolitiikkaa ja arvioitiin seudullisen suunnittelun kehittymistä Paras-hankkeen 

puitteissa. Tutkimusohjelman aikana toteutetun, mukana olevien kuntien valtuutetuille, 

hallitusten jäsenille, keskeisten lautakuntien jäsenille sekä johtaville viranhaltijoille 

suunnatun kyselyn tulokset kielivät vallitsevasta epäluottamuksesta keskuskunnan ja 

ympäryskuntien välillä Turun seudulla (Hytönen ym. 2012: 38). Turun seudulta mukana 

kyselyssä olivat Turku ja Lieto. Kyselyssä pyydettiin arvioita kuntien välisestä ilmapiiristä, 

jonka vain 15 prosenttia Turun vastaajista ja noin 50 prosenttia Liedon vastaajista arvioi 

yhteistyöhakuiseksi (Hytönen ym. 2012: 43). Kyselyssä kysyttiin myös, miten oma kunta 

pärjäisi kilpailussa hyvästä asuin- ja elinpaikasta muita kuntia vastaan. Turun vastaajista 

vain 39 prosenttia uskoi kaupungin pärjäävän hyvin, kun taas Liedon vastaava luku oli 84 

prosenttia (Hytönen ym. 2012: 38). Seudun kilpailukyvyn Turun vastaajat arvioivat yhtä 

heikoksi ja Liedon vastaajatkin arvioivat sen omaa kuntaansa huonommaksi (Hytönen ym. 

2012: 39). Vaikka kyselyn tuloksiin tulee suhtautua varauksella, antavat ne jonkinlaisen 

arvion kuntien välisestä ilmapiiristä Turun seudulla ja alhaisesti uskosta sekä oman kunnan, 

erityisesti Turun, että seudun menestymismahdollisuuksiin ja kilpailukykyyn.	  	  

	   Vaikka Turun seudun kuntien mainetta on pidetty riitaisena, osoituksena ilmapiirin 

paranemisesta voidaan pitää muun muassa onnistunutta yhteistyötä rakennemallityössä. 
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Rakennemallityö oli ensimmäinen kerta, jolloin kaikki Turun seudun työssäkäyntialueen 14 

kuntaa tekivät tässä laajuudessa yhteistyötä maankäytön suunnittelun puitteissa, josta 

tuloksena oli konkreettinen suunnitelma. ARTTU-seurantatutkimuksessa ilmapiirin muutosta 

selitettiin esimerkiksi Turun taloustilanteen paranemisella, Turun johdossa tapahtuneilla 

muutoksilla sekä Turun siirtymisellä hankevetoisempaan ja käytännönläheisempään 

yhteistyötapaan, josta kuntaliitospuheet on jätetty syrjään (Hytönen ym. 2012: 77–78).	  	  

Seuraavissa kappaleissa tarkastelen, millainen yhteistyöprosessi rakennemallityön koettiin 

olevan ja mitkä tekijät vaikuttivat yhteistyöverkoston toimintaan.	   

Rakennemallityön osalliset ja organisoituminen 

Rakennemallityöhön osallistui laajamittainen joukko toimijoita. Osa mukana olevista 

henkilöistä oli nimetty virallisesti rakennemallia valmisteleviin työryhmiin. Osa taas 

osallistui työskentelyyn satunnaisemmin ja epävirallisemmin. Rakennemallityötä varten 

muodostettu  organisaatio oli moniportainen ja koostui viidestä eri tasosta, joilla kullakin oli 

oma määrätty tehtävänsä (kuva 2).   

 Rakennemallityön organisaatio muodostettiin osittain Paras-hanketta varten perustetun 

Turun seudun Paras-hankkeen ohjausryhmän sekä Paras MAL- eli maankäytön, asumisen ja 

liikenteen työryhmän pohjalta. Ryhmiä laajennettiin rakennemallityöhön mukaan tulleilla 

kunnilla. Myös valmisteluryhmä rakennettiin seudulla aiemmin toimineen yleiskaavallisen 

yhteistyöryhmän pohjalta, uusilla kunnilla täydennettynä. Tästä johtuen ainakin osalla 

ryhmien jäsenistä oli jo ennalta kokemusta yhdessä työskentelystä prosessiin lähdettäessä. 

Erään haastateltavan mukaan oli itsestään selvää, että organisaatio muodostui näin. 

Rakennemallityön organisaatiolle oli siis luotu pohja jo Paras-hankkeen aikana ja verkoston 

muodostamista helpottivat myös muut aiemmat yhteistyökuviot. 

 Organisaatio oli määritelty siten, että ylimmällä tasolla olivat kunnat ja Varsinais-

Suomen liitto, käytännössä niiden hallitukset ja valtuustot, joilla oli ylin päätösvalta. 

Rakennemallityötä ohjasi Turun seudun Paras-hankkeen ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli 

työn ohjaamisen lisäksi hyväksyä laaditut raportit. Ohjausryhmään kuului mukana olevien 

kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajia, kaupunginjohtajia ja 

apulaiskaupunginjohtajia sekä Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen edustajat. Toisin 

sanoen edustettuina olivat sekä korkein virkamiesjohto että poliittiset elimet. Haastateltavat 

näkivät ohjausryhmän roolin lähinnä hyväksyvänä. Ohjausryhmällä ei ollut virallista 

päätösvaltaa, sillä sitä ei oltu muodostettu demokraattisin perustein.  
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kuin muissa ryhmissä. Tässä työssä haastattelemani henkilöt osallistuivat  valmisteluryhmän 

toimintaan. Monissa pienissä kunnissa maankäytön suunnittelusta vastaa yksi tai muutama 

henkilö. Tämä näkyi konkreettisesti rakennemallityössä, joissa pieniä kuntia kaikissa 

ryhmissä saattoi edustaa kunnanjohtaja.  

 Rakennemallityö laadittiin konsulttivetoisesti. Konsultilla oli keskeinen rooli 

suunnitelman teknisessä toteuttamisessa. Konsultin työtä ohjasivat muissa ryhmissä annetut 

lausunnot. Konsultin keskeinen rooli rakennemallityössä on osoitus kehityksestä, jonka 

mukaisesti kuntien kehittäminen ja suunnittelu ulkoistetaan yhä useammin demokraattisesti 

muodostetulta hallinnolta verkostoille, joissa on mukana myös yksityisen sektorin edustajia. 

Työn virallisena tilaajana toimi Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunta. Turun 

kaupungilla oli ollut vetovastuu myös kaupunkiseutusuunnitelman laatimisesta. Yhdessä 

Varsinais-Suomen liiton kanssa Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston 

ydinhenkilöt muodostivat valmistelevan aputyöryhmän, joka toimi läheisessä yhteistyössä 

konsultin kanssa osallistuen aktiivisesti valmisteluun. Käytännössä Turun kaupungin 

ympäristö ja kaavoitusvirasto koordinoi prosessia ja vastasi sen käytännön järjestelyistä.  

 Rakennemallin osallistumis- ja tiedottamissuunnitelman mukaan pelkästään neljän 

alemman tason ryhmiin oli nimetty yhteensä noin 90 henkilöä, joista osa oli tosin mukana 

monessa ryhmässä (Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto 2010). Ohjausryhmä oli 

näistä suurilukuisin 38 hengellä, valmisteluryhmään oli nimetty 29 henkilöä ja ainoastaan 

MAL-ryhmä noudatti suurin piirtein sääntöä yksi osallistuja kuntaa kohden 19 hengellä. 

Ryhmien kokoonpano vaihteli työn aikana. Valmistelevan aputyöryhmän toimintaan 

osallistui tilanteesta riippuen noin viisi henkilöä. Virallisten ryhmien jäsenten lisäksi työhön 

osallistui laaja joukko muita sidosryhmiä ja toimijoita. Rakennemallityön aikana järjestettiin 

yhteensä neljä työpajaa, joissa suunnitelman vaihtoehtoja työstettiin, ja joissa myös 

virallisiin ryhmiin kuulumattomilla toimijoilla oli mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. 

Rakennemalli-prosessi poikkesi tavanomaisesta kaavoitusprosessista, koska tehtäväkenttä oli 

laajempi ja prosessi oli avoin myös muille.  

Vuorovaikutus, toimijoiden väliset siteet ja roolit rakennemallin 

yhteistyöverkostossa  

Yhteistyöverkostojen toiminta edellyttää olemassa olevia tai toimijoiden välille prosessin 

aikana muodostuvia sosiaalisia siteitä. Woolcockin (2000; 2001) sosiaalisen pääoman 
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yhteistyötä, jos eri ryhmittymiä yhdistävät siteet puuttuvat (Portes 1998: 15; Woolcock 

2000: 30). Esimerkkeinä ovat kunnat, jotka jättäytyvät tietoisesti yhteistyöverkostojen 

ulkopuolelle pitäen yhteydet muihin vähäisinä ja vahvistavat tällä tavoin kunnan omaa 

identiteettiä. Vaikka Turun seudulla useat kunnat kannattavat itsenäistä toimintaa (Moni 

kunta selvittää… 2013; Mäntysalo ym. 2010), rakennemallityössä mukana olivat kaikki 

seudun työssäkäyntialueen kunnat. Tätä voidaan pitää osoituksena kiinnostuksesta olla 

mukana seudullisissa kehittämisprosesseissa ja verkostoissa. 

  Aiempien vuorovaikutussuhteiden merkitys eri ryhmien välillä korostui erityisesti 

rakennemallityön alkuvaiheessa, jossa toimijat verkostoituvat yhteisen intressin ympärille. 

Hadjimichalisin ja Hudsonin mukaan (2006: 867) esimerkiksi Manuel Castellsin kuvaamassa 

verkostoyhteiskunnassa fyysisellä läheisyydellä ei ole merkitystä verkostojen 

muodostumisen kannalta ja paikallisen, alue- tai kansallisen tason merkitys vähenee. Vaikka 

kaupunkiseuduilla muodostetut verkostot useimmiten ulottuvat hallinnollisten rajojen ylitse, 

on erityisesti kaupunkiseutujen suunnitteluun ja kehittämiseen keskittyneillä verkostoilla 

vahva paikallinen ulottuvuus. Tämä näkyy myös rakennemallityössä, jossa yhteistyöverkosto 

muodostui pääasiassa etukäteen määriteltyjen maantieteellisten rajojen (työssäkäynti) 

mukaisesti, ja jossa korostui paikallisten toimijoiden väliset aiemmat suhteet. Verkoston 

avoimuus määrittyi käytännössä siihen mukaan lähteneiden kuntien hallinnollisten rajojen 

mukaisesti. Rakennemallityössä korostui myös valtion rooli seudullisen yhteistyön 

ohjaajana, joka omalla toiminnallaan voi joko vahvistaa tai heikentää edellytyksiä 

yhteistyöhön. Valtion ohjausroolia rakennemallityössä käsittelen tarkemmin myöhemmässä 

kappaleessa.  

 Yhteistyön luonteeseen vaikutti myös osapuolen välinen roolijako. 

Rakennemallityössä virallisten ryhmien roolit ja vastuut oli määritelty ennakkoon perustuen 

osittain Paras-hankkeen aikana laadittuun työnjakoon. Aiemman vuorovaikutuksen ja 

sosiaalisten verkostojen kautta muodostuneet yhteiset toimintatavat ja käsitykset rooleista, 

jotka voidaan lukea rakenteelliseen sosiaaliseen pääomaan (Grootaert & Bastelaer 2002: 3; 

Upphof 2000: 218), helpottavat tiedon jakamista ja yhteistyötä. Haastateltavat kokivat 

yhteistyön ja yhteisistä asioista keskustelun olevan helppoa ja sujuvaa, jos siinä mukana 

olevat henkilöt tunsivat jo toisensa ja olivat tavanneet aiemmin muissa yhteyksissä. 

Yhteistyöverkoston toimintaa helpotti myös se, että samat henkilöt olivat hoitaneet virkojaan 

jo pitemmän aikaa, jolloin vuorovaikutuksella toimijoiden välillä oli pidempi historia. 
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 Verkoston kokoonpano oli virallisten ryhmien osalta varsin hierarkkisesti 

organisoitunut ja järjestäytynyt, ja kaikilla ryhmillä oli ennalta määritellyt tehtävänsä. 

Rakennemallia laadittiin vaiheittain ja kunkin vaiheen työstäminen noudatti samaa kaavaa. 

Keskeisimmät vaiheet olivat lähtökohtien ja tavoitteiden määrittäminen, 

rakennemallivaihtoehtojen ja niiden vaikutusten arviointi, rakennemallin ja sen 

toteuttamisohjelman laatiminen sekä päätöksentekovaihe. Alustavaa valmistelutyötä 

jokaisessa vaiheessa teki valmisteleva aputyöryhmä, joka laati ensimmäiset ehdotelmat 

yhteistyössä konsultin kanssa. Seuraavaksi tuotokset menivät laajempaan 

valmisteluryhmään, jossa mukana oli lähinnä maankäytön suunnittelun viranhaltijoita 

kaikista kunnista. Siitä suunnitelma meni eteenpäin MAL-työryhmälle, joka raportoi 

edelleen ohjausryhmään. Ennen ohjausryhmän hyväksyntää osa luonnoksista kävi kunnissa 

ja Varsinais-Suomen -liitossa/maakuntahallituksessa lausuntokierroksilla. Kunnanjohtajien 

sekä kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajien osallistuminen ohjausryhmän 

toimintaan luultavasti helpotti tiedonkulkua työryhmien ja kuntien päättävien elimien välillä.  

Vaikka rakennemallityö oli varsin hierarkkisesti organisoitunut ja työryhmien vuorovaikutus 

perustui ennalta määriteltyihin suhteisiin, millään mallin työryhmistä ei ollut mandaattia 

tehdä päätöksiä. Ylin päätösvalta säilyi kunnilla. Tästä johtuen yhteistyö oli luonteeltaan 

sekä verkostomaista että osittain hierarkiaan perustuvaa, sillä yhteistyöverkoston 

muodostivat toisistaan riippuvaiset mutta itsenäiset toimijat, jotka olivat kuitenkin 

hierarkkisesti organisoituneet (Klijn 1997: 31; Sotarauta & Linnamaa 1999).  

 Vaikka verkostot usein nähdään tasa-arvoisina hierarkioihin verrattuna, todellisuudessa 

verkostot ovat usein hierarkkisesti muodostuneita organisaatioita, joiden toimintaan 

vaikuttavat osallisten väliset olemassa olevat valtasuhteet (Hadjimichalis & Hudson 2006: 

860) ja resurssit. Rakennemallityössä kunnat olivat periaatteessa tasa-arvoisessa asemassa ja 

niillä oli ainakin teoriassa yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. 

Prosessin käytännön koordinointivastuu oli kuitenkin seudun keskuskaupungilla Turulla, 

joka toimi hankkeen tilaajana. Rakennemallityössä Turku otti ensimmäistä kertaa tässä 

laajuudessa vetovastuuta maankäytön suunnitteluun kohdistuvan seudullisen hankkeen 

läpiviemisestä. Aiemmin lähinnä Varsinais-Suomen liitto oli vetänyt seudullista maankäytön 

suunnittelua. Vaikka Turun pelättiin vievän työtä omaan suuntaansa, siltä myös toisaalta 

keskuskaupunkina odotettiin hankkeessa seudullista johtajuutta. Rakennemallityössä 

korostui vahvasti kuntien keskeinen rooli, vaikka prosessissa oli mukana myös muita 

organisaatioita, sillä rakennemallin toteuttaminen riippuu ensisijaisesti kuntien toiminnasta.  
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 Haastatteluissa toimijoiden tasapuoliset osallistumismahdollisuudet koettiin tärkeinä. 

Valmistelevan aputyöryhmän, jossa oli vain Turun ja Varsinais-Suomen liiton edustajia, 

melko suuri rooli nostettiin esille ja kritiikkiä herätti myös se, että aikataulusyistä johtuen, 

kaikkia rakennemallin vaiheita ei ehditty käydä valmisteluryhmässä kunnolla läpi ennen  

asioiden käsittelyä muissa ryhmissä. Jotkut haasteltavat kokivat, että valmistelevan 

aputyöryhmän jäsenet pääsivät vaikuttamaan sisältöihin muita enemmän. Haastatteluissa 

organisaation monimutkaisuutta ja moniportaisuutta kritisoitiin. Toisaalta haastateltavat 

totesivat, että organisoituminen olisi ollut vaikeaa järjestää eri tavoin ja käytännön 

valmistelutyö ei olisi onnistunut laajemmassa valmisteluryhmässä kuntien suuren 

lukumäärän vuoksi.  

 

”Ehkä se organisoituminen oli vähän semmonen epäselvä ja ehkä siinä oli 

vähän tällaisia piirteitä. Ja tota näinhän se kuitenkin aina on, että kyllähän 

tämä, että joku sitä rupee kuitenkin konkreettisesti vetämään. Eihän se synny 

näissä seudullisissa palavereissa tai muissa, kyllä sitä pitää vetää. Tietysti 

kyllähän Turulla on siinä mielessä merkittävä rooli.” (Haastateltava 4) 

Maankäytön suunnittelijoiden yhteisesti jakamat arvot ja maailmankuva  

Haastateltavien mielestä kunnat lähtivät positiivisin ja avoimin mielin hankkeeseen. Koko 

yhteistyöprosessin koettiin sujuneen ennakoitua helpommin. Muutama haastateltava totesi, 

että vaikka Turun seudun kunnilla on riitaisa maine ja yhteistyön on koettu olevan heikkoa,  

todellisuudessa yhteistyö on mainettaan parempaa. Kuntien välistä yhteistyötä koettiin 

yleisesti helpottavan sen, että sillä on pitkät perinteet. Konkreettisina esimerkkeinä mainittiin 

aiemmat seudulla toteutetut hankkeet, joita on tehty muun muassa Turun seudun 

kehittämiskeskuksen, isojen vesihuollon infrastruktuurihankkeiden sekä yhteisten 

investointihankkeiden puitteissa. Esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä maankäytön 

suunnittelusta vastaavien viranhaltijoiden kesken mainittiin seudulla aiemmin toiminut 

yleiskaavallinen yhteistyöryhmä. Lähes kaikki haastateltavat muutamaa lukuun ottamatta 

toimivat maankäytön suunnittelun parissa, joten heidän näkökulmansa painottuu tuloksissa.   

 Osittain vakiintuneiden vuorovaikutuskuvioiden ja olemassa olevien toimijoiden 

välisten suhteiden lisäksi haastatteluissa korostui yhteistyötä helpottavana tekijöinä myös 

maankäytön suunnittelijoiden samankaltainen tausta ja yhteinen maailmankuva.  
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”Kaikki on maankäytönsuunnittelijoita ja on sellainen yhteinen tausta, ja sitä 

kautta alkaa muodostuun yhteinen näkemys ja nää yhteiset tavoitteet ja muut. 

Se on mun mielestä itsestään selvä, et se tuo siihen sitä yhteistyötä ja 

mahdollistaa hyvän yhteistyön. No kollegoja samoissa hommissa ja saattaa olla 

vanhoja tuttuja ja vanhoja työkavereita ja muita, kyllä se sitä kautta tulee.” 

(Haastateltava 1)  

 

Maankäytön suunnittelijat jakavat työnkuvansa kautta tietynlaisen arvomaailman ja heidän 

toimintaansa ohjaavat normit hyvästä suunnittelusta. Yhteisesti jaetut arvot, normit ja 

asenteet edustavat kognitiivista sosiaalista pääomaa (Grotaaert & Bastelaer 2002; Upphof 

2000: 218). 

 Maankäytön suunnittelijoiden yhteistyötä kuntarajat ylittävissä ja koko seudun etua 

koskevissa kysymyksissä helpottaa koulutuksen kautta tuleva valmius katsoa kokonaisuuksia 

ja niiden suhteita. Myös yhteinen kieli ja käsitteet, joita koulutus antaa, helpottavat yhteisistä 

asioista keskustelua. Maankäytön suunnittelijat itse kokevat edistävänsä työllään yleistä etua, 

kun taas he usein näkevät luottamushenkilöt ja muut erityisryhmät erityisintressien 

edistäjiksi (Puustinen  2002: 220). Useat haastateltavista korostivatkin, että yhteistyö 

nimenomaan eri kuntien viranhaltijoiden kesken oli lähes ongelmatonta ja heidän 

keskuudessaan vallitsi hyvä ilmapiiri, mutta poliittisella tasolla erimielisyyksiä esiintyi 

enemmän.  

 

”Kun ei nähdä sitä kokonaisetua, eli sanotaanko tavallaan kuntapäättäjälle se 

on varmaan niinku sisäänrakennettu asiakin, se on niiden elinehto, et ne pitää 

kiinni omistaan. Et se on niinku, ne niinku valvoo omien kuntiensa etuja ja se 

on niiden duunia tehdäkin sitä, mut sitte jonkun pitää kattoa sitä yli rajatkin. 

Meillä se on niinku sit taas, meillä on lakisääteisesti se tehtävä. Me joudutaan 

tekemään sitä joka tapauksessa. Mä luulen et se asiantuntijoillekin on aika 

helppoa kuitenkin, kun ymmärtää ilmiöitä ja niiden perusteita.” (Haastateltava 

7) 

 

Linnamaa ja Sotarauta (2001: 74) huomauttavat, että vakiintuneet institutionaaliset rakenteet, 

jotka eivät vastaa muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksia, saattavat heikentää ja estää 
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verkostojen työskentelyä ja niistä irti saatavia tuloksia. Seutuyhteistyössä erityisesti kuntien 

toimijoiden omaksuma rooli oman kunnan etujen puolustajana estää heitä toimimasta tavalla, 

josta voisi koitua laajempia seudullisia hyötyjä. Tämä koskee erityisesti luottamushenkilöitä. 

Eräs haastateltava toi esiin, että myös maankäytön suunnittelijat voivat joutua roolinsa takia 

ajamaan oman kuntansa etua yhteisen edun kustannuksella oman näkemyksensä vastaisesti, 

vaikka he tietäisivät sen heikentävän koko seudun kehittymisen edellytyksiä.  

 Rakennemallityön hyväksymisen sekä linjausten toteuttamisen kannalta olennaista  on, 

että yhteistyöverkoston eri osapuolet sitoutuvat prosessiin. Verkoston kyky ja kapasiteetti 

sitouttaa uusia jäseniä verkostoon riippuu pitkälti kognitiivisesta sosiaalisesta pääomasta 

(Poutiainen ja Häkli 2009: 135). Erityisesti poliittisten päättäjien sitoutuminen hankkeeseen 

on oleellista suunnitelman yleisen hyväksyttävyyden kannalta. Kognitiivinen sosiaalinen 

pääoma voi auttaa verkoston rakentamisessa silloin, kun jäsenet omaavat samanlaisen 

ajatusmaailman, tavat työskennellä, arvot ja kielen, mutta sen puuttuminen voi myös 

hidastaa verkoston laajentumista samanmielisten ulkopuolelle (Poutiainen & Häkli 2009: 

142). Viranhaltijoiden keskuudessa, jotka olivat tehneet aiemmin yhteistyötä ja joita yhdisti 

samanlaiset arvot ja maailmankuva, yhteistyö oli haastateltavien mukaan helpompaa. 

Kognitiivisen sosiaalisen pääoman kehittymistä luottamushenkilöiden välille rajoitti 

aiempien vuorovaikutussuhteiden puuttuminen ja erilaiset arvot ja normit. Prosessissa 

korostuikin erilaisten tarinoiden ja mielikuvien merkitys yhteistyön lujittajina ja eri 

osapuolia yhdistävinä tekijöinä.  

Jaetut tarinat ja kertomukset yhteistyöverkoston lujittajina 

Rakennemalliprosessissa merkitykselliseksi nousivat seudun kehitykseen liittyvät yhteisesti 

jaetut tarinat ja kertomukset, jotka luetaan kognitiivisen sosiaalisen pääoman osa-alueisiin 

(esim. Grotaaert & Bastelaer 2002; Upphof 2000: 218). Jaetut tarinat ja yhteinen kieli, jolla 

asioista keskustellaan, helpottavat tiedonvaihtoa ja rakentavat yhteisymmärrystä osallisten 

kesken (Poutiainen & Häkli 2009: 128). Yksi haastatteluissa vahvasti esiin noussut tarina oli 

kuntarakennekeskusteluiden kautta noussut ulkopuolinen uhka kuntien mahdollisista 

pakkoliitoksista. Organisaatioiden välinen liittoutuminen voidaan nähdä vastauksena 

ulkopuolelta tulevien uhkien ja kilpailijoiden torjumiseen (Lowndes & Skelcher 1998: 315). 

Käynnissä oleva kuntarakenneuudistus nostettiin esille lähes jokaisessa haastattelussa, 

vaikka siitä ei haastateltavilta erikseen kysytty. Haastattelujen tekohetkellä 2012 vuoden 
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lopulla mahdollinen pakkoliitospykälä ei ollut noussut vielä vahvasti esiin julkisessa 

keskustelussa.   

 Käynnissä olevan uudistuksen nähtiin vaikuttavan kahdella tapaa. Toisaalta se aiheutti 

seudulla kyräilevän ja odottelevan ilmapiirin, jonka koettiin hidastavan seudullisia hankkeita 

osapuolten odottaessa mihin suuntaan valtio uudistusta veisi ja mihin tilanne seudulla 

kehittyisi. Toisaalta kuntaliitospelon koettiin edistäneen rakennemallintyön toteuttamista, 

sillä seudun kunnat olivat halukkaista näyttämään valtiolle, että myös yhteistyöllä saadaan 

tuloksia. Ulkopuolelta noussut uhka lisäsi osallisten sitoutumista prosessiin ja loi ainakin 

näennäisesti yhteishenkeä muuten epäluuloisesti toisiinsa suhtautuvien kuntien kesken.  

 

”Et ilmeisesti sellanen, en mä sillon osannut ajatella sitä, et mistä se ehkä johtuu 

se yhteistyöhalukkuus, mut kyllä se on vahvistunut se näkemys, et siinä on ollut 

se pelko siitä, et pitää pistää kuntia yhteen. Ja se pelko siitä, et tulee joku 

ulkopuolinen valtion asettama selvitysmies, ja tulee sekottaan pakkaa täällä 

seudulla. Halutaan mieluummin näyttää, et ihan oikeella yhteistyöllä saadaan 

jotain parempaa aikaiseksi, kun mitä ulkopuolinen selvitysmies sais aikaiseksi.” 

(Haastateltava 2)   

 

Kaupunkiseudun kilpailukyvyn edistäminen suhteessa muihin kaupunkiseutuihin sekä 

globaalissa kilpailussa pärjääminen on yleisesti jaettu tarina ja visio, joka yhdistää monia 

paikallisia ja seudullisia kehittämishankkeita (ks. Cannone 2009; Poutiainen & Häkli 2009). 

Vaikka kunnat kilpailisivat myös keskenään, on seutujen välinen kilpailu kuntia yhdistävä 

tekijä, koska sen koetaan vaikuttavan myös kunkin kunnan omaan toimintaan. Turun seudun 

elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn parantaminen suhteessa muihin kaupunkiseutuihin 

määriteltiin myös yhdeksi rakennemallin keskeisimmistä tavoitteista (Turun kaupunkiseudun 

rakennemalli 2035 – Loppuraportti 2012: 16). Näkemys vastaa myös aluekehittämisessä 

vallalla olevaa logiikkaa, jonka mukaisesti alueiden kehittämistoimenpiteitä tarkastellaan 

ensisijaisesti suhteessa markkinoiden ja talouden asettamiin paineisiin (Jonas & Ward 2002). 

Paolo Giaccarian (2009: 78) mukaan kaupunkeja ja seutuja kohdellaan yksityisten yritysten 

kaltaisina taloudellisina toimijoina, jolloin myös sosiaaliset ja kulttuuriset prosessit kuten 

identiteetti, koheesio, luottamus ja arvot nähdään yksinomaan taloudellisina resursseina, 

joilla voidaan vahvistaa kaupungin ja seutujen kilpailukykyä.  
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 Jauhiaisen mukaan (2012: 38) verkostoalueiden kuten kaupunkiseutujen kehitystä 

ohjailee yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä sekä erilaiset strategiat 

aiesopimuksineen, jotka voidaan nähdä pyrkimyksinä hallintaan hallinnon sijaan. Keskeistä 

verkostoalueella on talous, jonka kehitystä pyritään edistämään parantamalla alueen 

sisäsyntyistä potentiaalia vastamaan paremmin ulkopuolelta tulevia haasteita. Alueen 

hallinnan tavoitteena on tällöin saada siellä olevat toimijat hyväksymään ajatus kehityksestä 

kilpailuun perustuvana talouskasvuna. Kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kehittäminen 

korostui tavoitteena rakennemallin kaikilla osa-alueilla. Esimerkiksi, yhdyskuntarakenteen 

toimivuus ja alueen viihtyisyys nähtiin ensisijaisesti kilpailukykytekijöinä, joilla voidaan 

houkutella asukkaita ja työvoimaa alueelle (Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 – 

Loppuraportti 2012: 5). 

 Seudun kilpailukyvyn vertaaminen suhteessa muihin ja uhka kilpailukyvyn 

heikentymisestä toimii yhteisenä seudullisena tarinana, jonka avulla voidaan ylittää kuntien 

välisiä erimielisyyksiä. Seudullisuutta korostavan ajattelun koettiin vahvistuneen myös 

Turun seudulla ja tarve tarkastella suunnittelua yli kuntarajojen oli tunnistettu.  

 

”Kyllä sitä ilman muuta edesauttaa myös se , että monella tapaa nähdään niinku 

juuri näissä rakennemalliin liittyvissä asioissa, maankäyttö, asuminen, liikenne, 

että niissä seudulla on kyllä yhteisiä intressejä eikä seutu niinkään kilpaile. Eikä 

täällä kunnat oo silleen nähnytkään et kilpailtais niin kauheesti keskenänsä vaan 

kyllä tässä on nähty et tässä koitetaan seutuna säilyttää asemamme tai vahvistaa 

niitä suhteessa muihin.” (Haastateltava 8) 

 

Vaikka hajarakentaminen nähtiin yleisesti vaikeana kysymyksenä seudulla, 

rakennemallityössä hyväksyttiin yhteisesti näkemys, jonka mukaisesti vahvan seudullisen 

keskuksen eli ydinkaupunkiseudun kehittäminen, on edellytys seudun elinvoimaisuudelle. 

Tämä edellyttää asutuksen tiivistämisestä juuri keskemmällä.  Tavoitteiden laatimisvaiheessa 

kunnat kuitenkin korostivat, että tavoitteisiin tulee sisällyttää myös pienempien kaupunkien 

keskustojen,  kuntakeskusten ja kyläkeskusten kehittäminen. Kilpailukyvyn edistämisen 

kannalta merkityksellisenä nähdään usein myös alueen omaleimaisuuden ja identiteetin 

vahvistaminen. Rakennemallityössä seudulliseksi vetovoimatekijöiksi  tunnistettiin 

erityisesti merellisyys, omaleimaisuus ja monimuotoisuus (Turun kaupunkiseudun 

rakennemalli 2035 – Loppuraportti 2012: 17). Erityisesti merellisyyden vahvistaminen ja 
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aktiivisempi ranta-alueiden kehittäminen herätti keskustelua prosessin aikana, jossa 

vastakkain asettuivat vetovoimaisuuden edistäminen ja aluerakenteen hajautumisen 

ehkäiseminen. Kilpailukyvyn ohella toimivan ja kestävän aluerakenteen kehittäminen oli 

yksi yhteisesti hyväksytyistä perustavoitteista, jota perusteltiin alueen houkuttelevuuden 

lisäksi myös ympäristön laadun parantamisella ja ilmaston muutoksen ehkäisemisellä. 

Yleisesti tavoitteet kuitenkin painottuivat taloudelliseen kehitykseen.  

Yhteisen näkemyksen ja tahtotilan vahvistaminen laajan osallisuuden 

kautta  

Seudulliseen verkostoitumiseen ja vuorovaikukseen pohjautuvissa hankkeissa, kuten 

rakennemallityössä, on haasteellista saada kaikki osapuolet viranhaltijoista 

luottamushenkilöihin omaksumaan yhteiset tarinat ja tavoitteet. Vaikka verkostot voivat 

koostua erilaisia tavoitteita omaavista toimijoista, joiden välisistä erilaisista 

vuorovaikutuskuvioista verkostot muodostuvat (Klijn 1997: 31), tulisi verkoston jäseniä 

yhdistää kuitenkin vähintään yksi yhteinen tavoite sekä odotus, että yhteisestä toiminnassa 

hyötyvät kaikki (Kickert & Koppenjan 1997). Riittävien osallistumismahdollisuuksien 

tarjoaminen lisää sitoutumista prosessiin. Rakennemallityössä, jossa osallisia pelkästään 

virallisissa ryhmissä oli yli 90 henkilöä, kaikille tasapuolisten osallistumismahdollisuuksien 

tarjoaminen oli haastavaa. Vaikka verkostot nähdään tasa-arvoisina, erityisesti  hierarkkisesti 

muodostuneissa yhteistyöverkoissa kaikilla osallisilla ei välttämättä ole samanlaisia 

osallistumismahdollisuuksia.  

 Yhteishenkeä ja tahtotilaa erityisesti viranhaltijoiden mutta myös kuntien ylimpien 

luottamushenkilöiden välille luotiin rakennemallin työryhmissä, jotka tapasivat vähintään 

kerran jokaisessa rakennemallityön vaiheessa. Osallistumista näihin ryhmiin oli rajoitettu. 

Mukana ryhmissä olivat kaikki keskeiset maankäytön viranhaltijat sekä kuntien ylin 

virkamiesjohto sekä kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat. Rakennemallityössä 

käytettiin maankäyttö- ja rakennuslaista tuttua osallisuutta ja vuorovaikutusta korostavaa 

lähestymistapaa, jota kaavoitusprosesseissa yleisesti noudatetaan.  Yhteistä tahtotilaa luotiin 

myös rakennemallityöpajoissa, jotka avasivat suunnitteluprosessin, josta yleensä vastaavat 

viranhaltijat, avoimeksi muille tahoille. Työpajoja, joissa esiteltiin työn siihenastisia 

saavutuksia ja keskusteltiin suunnitelmavaihtoehdoista vuorovaikutteisissa työryhmissä, 

järjestettiin työn jokaisessa vaiheessa. 
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 Työpajoihin osallistui kuntien viranhaltijoiden lisäksi myös merkittävä joukko 

luottamushenkilöitä eri kunnista (taulukko 2). Neljään työpajaan osallistui yhteensä 491 

henkilöä. Taulukon tiedot osallistujista perustuvat Turun ympäristö- ja kaavoitusvirastolta 

saatuihin osallistujalistoihin, joiden perusteella osallistujat on luokiteltu eri ryhmiin. 

Osallistujien kokoonpano ja osallistumisen tiiviys työpajoissa vaihteli kuntakohtaisesti, 

mutta varsinkin pienempien kuntien luottamushenkilöt olivat aktiivisia. Turun päättäjien 

osallistuminen työpajoihin oli suhteessa muita kuntia vähäisempää. Heikko osallistuminen 

voidaan tulkita vähäisenä kiinnostuksena verkoston toimintaa kohtaan tai se voidaan tulkita 

niin, että toiminnan tuloksella ei nähdä olevan merkitystä kaupungin käytännön toiminnan 

kannalta.  

 

Taulukko 2. Rakennemallityöpajojen osallistujat  

 
 

Huomattavaa on, että kuntien luottamushenkilöt osallistuivat työpajoihin lähes yhtä 

aktiivisesti kuin kuntien viranhaltijat. Työpajat olivat avoimia myös muille seudun 

toimijoille, mutta näiden osallistuminen oli toivottua vähäisempää. Muista 
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osallistujaryhmistä suurimpia olivat muiden sektoreiden ja kuntien liikelaitosten edustajat, 

yksityisen sektorin edustajat, johon myös konsultti luettiin, sekä järjestöjen ja muiden 

yleishyödyllisten organisaatioiden edustajat. Vaikka kyse oli maankäytön suunnitelmasta, 

työhön osallistui  monipuolisesti eri organisaatioiden edustajia.  

 Haastateltavat kokivat työpajat merkityksellisiksi erityisesti luottamushenkilöiden 

osallistumisen suhteen, jotka saivat työpajoissa tuoda oman mielipiteensä julki ja osallistua 

konkreettisesti. Laajemman osallistumisen ja prosessin avoimuuden koettiin lisäävän 

suunnitelman yleistä hyväksyntää. Työpajojen koettiin sitouttavan erityisesti 

päätöksentekijöitä suunnitelmaan ja luovan yhteishenkeä.  

 

”Niillä oli ennen kaikkea varmaan siis semmonen sitouttava merkitys. Siis ei 

niillä varmaan mitään ohjaavaa merkitystä ollut, koska tota ne on kuitenkin 

yksittäisten ihmisten näkemyksiä, joita siellä sitten nousee esiin. Totta kai siellä 

ideoita ja ajatuksia tulee ja tulee laajalta porukalta ja ennen kaikkea niissä 

varmaan synty se yhdessä tekemisen henkeä, joka varmaan sitten siinä 

prosessissa oli erittäin tärkeä.”  (Haastateltava 4)  

 

”Mun mielestä ne on aika välttämättömiä, et saadaan ihmiset… se on paras 

tapa osallistaa näitä sidosryhmiä tai luottamusmiehiä, ketä sit paikalle tulee. 

Ne tuntee, että ne on ollut tekemässä tätä työtä ja sit kun on aika hyväksyä, se 

on niinku hyväksyis omaa työtään.” (Haastateltava 7) 

 

Työpajat lisäsivät vuorovaikutusta eri ryhmien välillä, mutta osallistumismahdollisuuksien 

koettiin lisäävän myös yhteistä tahtotilaa ja osapuolten sitoutumista prosessiin. Olli Maijalan 

(2011: 43– 44) mukaan rakennemallityö merkitys seudullisen suunnittelun edistämisessä 

voidaan nähdä juuri siinä, että ne toimivat alustana niin maankäytön kuin muidenkin alojen 

asiantuntijoiden, päättäjien ja muiden toimijoiden keskustelulle maankäytön kehityksen 

linjauksista. Laaja osallisuus vahvistaa yhdistävää sosiaalista pääomaa yhteistyöverkostossa. 

Aito osallistuminen ja toimiva vuoropuhelu voi edistää toimijoiden sitoutumista malliin 

myös pitkällä tähtäimellä. Kaikille avoimet yhteiset työpajat pakottivat  keskustelun 

suunnitelmista ja vaihtoehdoista virastojen ulkopuolelle, jolloin niistä tuli keskustella 

kaikille ymmärrettävällä kielellä.  
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 Työpajojen lopullista merkitystä itse rakennemallin sisältöön kuitenkin epäiltiin. 

Haastateltavien mielestä niillä ei ollut kovin suurta ohjaavaa merkitystä, sillä siellä esitetyt 

mielipiteet olivat lähinnä yksittäisten henkilöiden mielipiteitä eikä niitä voinut ottaa kuntien 

mielipiteinä. Jotkut haastateltavat korostivat, että työpajoja tärkeämpää oli 

suunnitelmavaihtoehtojen kierrättäminen kunnissa.  

 

”Tämä oli itse asiassa kyllä niinku tällanen asia joka merkittävimmin tässä 

prosessissa laajensi sen niinku kunnassa, et jollain tavalla vähintäänkin kaikki 

valtuutetut joutuivat siihen paneutumaan. Siitä ei ainakaan saa luopua.”  

(Haastateltava 8) 

 

Näin myös ne päättäjät, jotka eivät osallistuneet työpajojen kautta, joutuivat perehtymään 

suunnitelmiin valtuustojen antaessa lausuntoja rakennemallista.   

Valtion ohjausrooli rakennemallityössä  

Valtio on ottanut viime aikoina entistä aktiivisemman roolin kuntien välisen maankäytöllisen 

suunnitteluyhteistyön edistämisessä. Kuntien yhteistyön edetessä liian hitaasti suhteessa 

odotuksiin, sitä pyritään edistämään sekä välillisesti toimintaympäristön kautta vaikuttamalla 

kuntien tuloihin ja menoihin tai suorilla kannustimilla, kuten erilaisilla porkkanoilla sekä 

informaation ja ohjauksen kautta (Hirvonen 2002: 29). Sekä Paras-hanke että aie-

sopimuskäytäntö ovat esimerkkejä valtion käyttöönottamista seudullisen yhteistyön 

ohjauskeinoista. Woolcockin (2000) sosiaalisen pääoman synergianäkökulman mukaan 

vertikaaliset suhteet eri hierarkiatasojen välillä sekä tässä vuorovaikutuksessa syntyneet 

normit ja toimintatavat ohjaavat paikallistason ryhmien kuten kuntien toimintaa. Woolcock 

(2000:37) näkee julkisen toiminnan tavoitteeksi sellaisten olosuhteiden luomisen, jossa 

yhden ryhmän toiminnan kielteiset vaikutukset muille ryhmille minimoituvat ja myönteiset 

korostuvat.  

 Valtion ohjausrooli maankäytöllisen seutuyhteistyön edistämisessä ainakin Turun 

seudulla on merkittävä. Lähes kaikki haastateltavat suhtautuivat epäillen siihen, että 

rakennemalli olisi laadittu ilman Paras-hankkeen ohjausvaikutusta. Kuntien osallistumista 

rakennemallityöhön pidettiin ylhäältä päin ohjattuna, vaikka tosiasiassa vain Turun kaupunki 

yhdessä Auran, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision, Ruskon ja Vahdon (Laki kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksesta 2007) olivat sitoutuneet rakennemallin laatimiseen Paras-
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hankkeen puitteissa laaditussa kaupunkiseutusuunnitelmassa. Ilman rakennemallia, 

seudullinen maankäytön suunnittelun ohjaus olisi tapahtunut haastateltavien mukaan lähinnä 

maakuntakaavan kautta. Kuntien yhteiseen yleiskaavaan ei uskottu löytyvän motivaatiota 

kaupunkiseudulta. Ilman rakennemallia yhteistyön ydinkaupunkiseudulla olisi uskottu 

jatkuvan myös yhteisissä osayleiskaava- ja rajaseutuhankkeissa yleiskaavallisen 

yhteistyöryhmän puitteissa. Rakennemallia kuitenkin pidettiin ajan kuvaan kuuluvana 

valtion vaikutustapana.  

 

”Tää on niinku prosessina tullut jäädäkseen, ku tää on  tavallaan se tapa, jolla 

valtion asioi niinku tällaisten suurten kaupunkiseutujen Turun, Tampereen ja 

Oulun kaupunkiseutujen kanssa. Täähän on niinku se tapa millä asioita 

hoidetaan niin, kyllähän tää sit on tullut jäädäkseen meillekin. ” (Haastateltava 

8)    

 

Paras-hankkeen vaikutuksista kertoi myös se, että lainsäädännön myötä muodostetusta 

yhteistyöorganisaatioista oli muodostunut, Varsinais-Suomen liiton ohella, vahva 

seudullisen yhteistyön vetäjä. Kuntien koettiin ottaneen enemmän roolia seudullisessa 

kehittämisessä kuin aiemmin. Kuntien paremmat osallistumismahdollisuudet 

rakennemallityössä verrattuna maakuntakaavan laadintaan nähtiin myönteisenä kehityksenä. 

 Seudulla solmitun MAL-sopimuksen, jonka tavoitteena on koota toimijat, kuten valtio, 

yliopistot, ammattikorkeakoulut, kaupunkiseudut ja elinkeinokehitysyhtiöt yhteen, voidaan 

nähdä ”pakottavan” kunnat verkostoitumaan, jos he haluavat varmistaa oman tukiosuutensa 

valtiolta esimerkiksi liikennehankkeiden toteuttamiseen.     

 

”No kyllähän tää kokonaisuus pakottaakin aika paljon seudullisuuteen, se mal-

sopimus ja sen nää mitä nyt täytyy ens vuoden loppuun mennessä tehdä. Ja siitä 

mitä jatkoon vielä tulee, et kyllähän se pakottaakin semmoseen seudulliseen 

yhteistyöhön paljoltikin. Et kun siinä laaditaan nää ohjelmat ja sitten niitten 

seurannat ja sitten vielä jatko-ohjelmat ja että ….et semmosta on näköpiirissä.” 

(Haastateltava 6) 

 

Rakennemallityöhön liittyvien haastattelujen perusteella valtion ohjaus ja toiminta 

vaikuttavat merkittävästi kuntien yhteistyöaktiivisuuteen ja seudulla vallitsevaan ilmapiiriin. 
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Ohjauksen ja erilaisten valtion asettamien hankkeiden ja lakimuutosten myötä yhteistyötä 

seuduilla tehdään enemmän, mutta toisaalta kuntarakenneuudistuksen kaltaiset hankkeet 

saattavat kannustaa kuntia osallistumaan yhteistyöverkostoihin pelkän näyttämishalun 

vuoksi. Erilaiset kuntien itsenäisyyttä uhkaavat aloitteet heikentävät osapuolten välistä 

luottamusta ja siten sosiaalista pääomaa seudulla, osapuolten odottaessa seuraavia ylhäältä 

päin annettuja käskyjä. Valtion tulee myös itse noudattaa aiesopimusten kautta annettuja 

lupauksia rahoitusosuuksista. Ellei se noudata lupauksia, muiden osapuolten sitoutuminen 

toimintaan heikentyy.  

Vastavuoroisuuden normit ja luottamus rakennemallityön 

yhteistyöverkostossa 

Alueellisia kysymyksiä ja ongelmia, kuten yhdyskuntarakenteen hajautumista, pyritään 

hallitsemaan yhä useammin alueen toimijoiden ja valtion muodostamien 

yhteistyöverkostojen avulla. Rakennemallityö on hyvä esimerkki yhteistyöhankkeesta, johon 

on ryhdytty valtion ohjauksen myötä, mutta jossa päätösvalta säilyy osallisilla. Verkostojen 

toiminnan mielletään perustuvan keskinäisen riippuvuussuhteen tunnistaneiden, mutta 

itsenäisten toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen (Klijn 1997: 31; Sotarauta & Linnamaa 

1999), jossa lähtökohtana on vapaaehtoisuus. Jotta verkostotoiminnalla voidaan saavuttaa 

haluttuja tuloksia, verkostoissa mukana olevien toimijoiden täytyy kokea ne oman 

toimintansa kannalta hyödyllisiksi ja mielekkäiksi (Sotarauta & Linnamaa 1997: 70).  

 Rakennemalliin mukaan lähti koko Turun seudun työssäkäyntialue, vaikka Paras-lain 

mukaiseen suunnittelualueeseen kuuluivat vain Turku ja Turun rajanaapurit. Osallistumista 

perusteltiin muun muassa sillä, että ”Varsinkin pienempi yksittäinen kaupunki, jos ei ole 

mukana siinä pöydässä, niin jää sitte helposti ilman pöytää kokonaan”. Kuten edellä 

todettiin, rakennemallia ei olisi laadittu ellei kuntia olisi velvoitettu siihen Paras-lain kautta.   

Osallistumisen taustalla voi vaikuttaa ylhäältä päin tuleva paine olla mukana verkostoissa ja 

pelko jäädä kehitettävien alueiden ulkopuolelle, mutta myös aito halu ja tarve olla mukana 

seudun kehittämisessä.  

 Kuntien yhteistyöhalukkuus ja toimiminen verkostoissa riippuu siitä, kuinka paljon 

toimijat kokevat koko seudun kehittämisen hyödyttävän omaa kuntaa ja kuinka hyvin 

toimijat tunnistavat keskinäisen riippuvuussuhteensa seudun kehittämisessä. Erot kuntien 

toimintaympäristössä, kuten yhdyskunta-, elinkeino- ja väestörakenteessa aiheuttavat sen, 
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että alueellinen vuorovaikutus on aina paikallisesti värittynyttä (Hirvonen 2002: 15). Vaikka 

seudullisen yhteistyön ja verkostoitumisen edut esimerkiksi maankäytön suunnittelussa 

tunnistettaisiin, kuntien yhteistyötä leimaa yleisesti paradoksi, että osapuolten tulisi 

samanaikaisesti tehdä yhteistyötä, mutta toisaalta kuntien välinen kilpailuasetelma säilyy. 

Verkostojen toiminnan ja vuorovaikutuksen kannalta olennaista on, että vaikka toimijat ovat 

sekä yhtä aikaa kilpailijoita että yhteistyökumppaneita, verkostoissa onnistutaan löytämään 

tasapainotila, jossa kilpailu ei syö luottamusta (Sotarauta & Linnamaa 1997: 61–62). 

Verkostoon osallistuminen vaatii osapuolten välistä luottamusta, sillä kuuluessaan 

verkostoon, toimijat päästävät irti oikeudesta ajaa omia etujaan toisten etujen kustannuksella 

(Powell 1990: 303). Jokainen toimija arvioi tahollaan pitävätkö he yhteistyökumppaneita 

luottavina vai epäluotettavina, ja suuntaavat toimintaansa sen mukaisesti (Lowndes & 

Skelcher 1998: 327).  

 Haastattelujen perusteella Turun seudulla vallitsevaa yhteistyöilmapiiriä heikentää 

kuntien välillä vallitseva epäluottamus. Vaikka rakennemallityöhön oltiin tyytyväisiä ja 

yhteisestä saavutuksesta oltiin jopa ylpeitä, toisen osapuolen sitoutumista tavoitteisiin 

epäiltiin. Vastauksissa nousi esiin vastakkainasettelu toisaalta suuren Turun ja muiden 

seudun kuntien välillä, sekä myös vastakkainasettelu seudun ydinkuntien ja ulkokehällä 

sijaitsevien kuntien välillä. Epäluottamusta ja arveluita kotiin päin vetämisestä esiintyi 

molemmin puolin. Haastatteluista ilmeni, että vaikka kunnat osallistuivat yhteistyöhön, niille 

oli tärkeää säilyttää lopullinen päätösvalta kunnissa. Kuntien sitoutumista rakennemallin 

laatimiseen edesauttoi sen epämuodollisuus. Koska tuloksena ei ole lainvoimainen kaava, 

joka sitoo kuntia, kynnys prosessiin oli matalampi.  
 

”No kyllä totta kai täytyy sanoa se, et rakennemalli kuitenkin, kun se ei oo 

juridinen kaava, siis maankäyttö- ja rakennuslain mukainen. Et se on kuitenkin 

vaan tavallaan yhteinen näkemys, sille ei oo kuitenkaan sellasta sitovuutta, et 

se oli varmasti helppo. Se on tämmönen valtuustojen tahtotilan ilmaus, 

poliittinen asiakirja. (Haastateltava 1) 

 

Luottamuksen voidaan ajatella perustuvan odotukselle toiminnan vastavuoroisuudesta 

(Wilén 2008: 53), jolloin epäluulo toisten sitoutumista kohtaan heikentää osapuolten 

motivaatiota ja panostusta yhteistyöhön sekä sitoutumista yhteisten tavoitteiden 

edistämiseen. Haastatteluiden perusteella osapuolten yhteistyötä leimasi vastavuoroisuuden 
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normin puuttuminen, joka heikentää osapuolten toiminnan ennakoitavuutta. 

Vastavuoroisuuden normien muodostuminen verkostossa edellyttää ryhmän jäsenten 

keskinäistä tunnistamista ja tunnetta ryhmään kuulumisesta (Bourdieu 1986). Jos 

toimijoiden identifioituminen omaan kuntaan on vahvempaa kuin seutuun, kuten se Turun 

seudulla näyttää olevan, vastavuoroisuuden normia ja sitä kautta luottamusta ei välttämättä 

synny. Myös kuntien keskinäinen kilpailu asukkaista ja investoinneista sekä erilaiset tarpeet 

ja toimintatavat heikentävät yhteistyön edellytyksiä. Sosiaalisen pääoman puuttuminen 

vähentää sitoutumista verkostoon ja syö tällöin myös verkostotoiminnan tuloksia. 

 Epävarmuus muiden kuntien toiminnasta ja epäilyt mallin noudattamatta jättämisestä, 

näkyivät myös keskusteluissa sisältökysymyksistä. Mitä tärkeämpiä käsiteltävät asiat ovat 

osallistujille ja mitä enemmän ne vaikuttavat omaan toimintaan, sitä huolellisemmin 

prosessista koituvia hyötyjä punnitaan suhteessa haittoihin. Maankäytön kontekstissa 

jännitteitä kuntien välille aiheuttavia tekijöitä ovat usein esimerkiksi haja-asutuskysymykset 

ja kaupan sijoittuminen (ks. Hytönen ym. 2012). Toisaalta taas liikenteeseen ja 

kaupunkiseudun saavutettavuuteen liittyvät kysymykset nähtiin Turun seudulla helppoina, 

sillä liikenneyhteyksien parantamisen nähtiin hyödyttävän koko seudun kehitystä eikä 

rajoittavan kuntien omaa toimintaa ja heikentävän kilpailuetua suhteessa muihin kuntiin.  

 

”Tämmöset liikenteelliset asiat elikkä kaupunkiseudun saavutettavuus, elikkä on 

nää isot tieliikennehankkeet, nopea rautatieyhteys, siitä mun mielestä kaikki on 

liki samaa mieltä, et ne on erittäin tärkeitä, on niinku sen kaupunkiseudun 

vetovoimaisuudelle ja kilpailukyvylle suhteessa muihin kaupunkiseutuihin 

nähden. Sitten ku aletaan pohtiin sitä, et minkä tyyppistä asumista, minne ja 

kuinka paljon, niin se on ehkä se kriittisempi asia.” (Haastateltava 2) 

 

Rakennemallityössä sisältökysymyksistä eniten keskustelua herättivät haastateltavien 

mukaan jako ydinkaupunkiseutuun ja sen ulkopuoliseen alueeseen sekä uuden asutuksen 

kohdentaminen näille alueille. Kuntien hyväksymän linjanvedon mukaisesti uudesta 

asutuksesta 80 prosenttia osoitetaan Turun, Naantalin, Raision, Liedon ja Kaarinan 

muodostamalle ydinkaupunkiseudulle ja loput 20 prosenttia osoitetaan ydinkaupunkiseudun 

ulkopuolisiin taajamiin ja niiden läheisyyteen asemakaavoitetuille alueille (Turun 

kaupunkiseudun rakennemalli 2035 – Loppuraportti 2012: 16). Tällä tavoiteltiin 

vinoutuneen kehityksen korjaamista, joka edelliselle 25-vuotiskaudella oli ollut 57 
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prosenttia uudesta asutuksesta ydinkaupunkiseudulle ja 43 prosenttia muille alueille (Turun 

kaupunkiseudun rakennemalli 2035 – Loppuraportti 2012: 68). Haastateltavien mielestä 

jotkut kunnat kokivat ydinkaupunkiseudun ulkopuolelle jäämisen vaikeaksi asiaksi.  Samalla 

kun päätettiin kasvun keskittämisestä 80 prosenttisesti ydinkaupunkiseudulle, pienemmät 

kunnat saattoivat kokea, että se rajoittaisi heidän toimintaansa ja heikentäisi kasvun 

edellytyksiä.  

 Yhteistyössä ja verkostoihin osallistumisessa on kyse paljolti hyötyjen arvioinnin 

pohjalta tehdyistä ratkaisuista siitä, että mitä lisäarvoa ne voivat tuoda toimijalle. Reija 

Linnamaan (1999: 20) mukaan alueiden välinen kilpailu ei suinkaan aina johda tilanteeseen, 

jossa toinen voittaa ja toinen häviää. Alueet voivat samanaikaisesti kilpailla asukkaista, 

yrityksistä ja investoinneista, mutta tehdä myös kaikkia hyödyttävää yhteistyötä. Samasta 

näkökulmasta voidaan tarkastella myös kuntien yhteistyötä kaupunkiseutujen sisällä. Vaikka 

kunnat kilpailevat keskenään edellä mainituista resursseista, voivat ne yhteistyöllä kehittää 

esimerkiksi seudun yhdyskuntarakennetta luoden edellytyksiä viihtyisään asumiseen ja 

elinkeinoelämän toiminnalle. Sen sijaan, jos seudullista kehittämistä jäsennetään niin 

sanotun nollasummapelin käsitteen avulla, ei tiedosteta, että seudun sisäinen asetelma ja 

dynamiikka vaikuttavat kunkin seudun asemaan seutujen välisessä kilpailussa (Hytönen ym. 

2012: 147). Tällöin kunnan oman edun ajaminen nähdään hyödyllisempänä ja 

tavoitellumpana kuin seudun kehittäminen. Tämä näkyy esimerkiksi haja-asutuksen määrän 

lisääntymisenä ja kilpailuna kaupan suuryksiköistä.  

 Vivian Lowndesin ja Chris Skelcherin (1998: 313) mukaan julkisen sektorin 

organisaatioiden välisessä yhteistyössä vallitseva hallinnan muoto ei ole koko aikaa 

verkosto, vaan se voi vaihdella yhteistyön eri vaiheissa verkostoista hierarkiaan. Esimerkiksi 

muodolliset sopimukset voidaan laatia ilman, että osallisten välillä vallitsee luottamusta ja 

vastavuoroisuuden normeja. Rakennemalli laadittiin ja se myös hyväksyttiin kaikissa 

kunnissa huolimatta kuntien epäluuloisesta suhtautumisesta toisen osapuolen toimintaan. 

Koska rakennemallin tavoitteiden toteuttaminen käytännössä perustuu verkostomaiseen 

hallintaan eikä hierarkkiseen hallintoon, luottamuksen ja vastavuoroisuuden normien 

merkitys nousee olennaiseksi mallin toteuttamisvaiheessa.  

 Yhdyskuntarakenteen kehityksen ohjaaminen rakennemallissa asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti ja seudun kokonaisedun priorisointi edellyttää kaikkien seudullisten toimijoiden 

resurssien hyödyntämistä, jossa sosiaalisella pääomalla on keskeinen rooli. Rakenteellinen 

sosiaalinen pääoma eli osapuolten väliset vuorovaikutussuhteet ja roolit edesauttavat 
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sellaisten verkostojen muodostamista, joiden kautta uusia kehittämiseen tarvittavia 

resursseja, kuten kuntien panostusta suunnitteluun ja sitoutumista suunnitelmien 

toimeenpanoon, voidaan hyödyntää. Näiden resurssien tehokas hyödyntäminen edellyttää 

kuitenkin vastavuoroisuuden normeja, yhteisesti omaksuttuja tavoitteita ja luottamusta 

osapuolten välillä eli kognitiivista sosiaalista pääomaa. Yksikään kunta ei vapaaehtoisesti 

suuntaa resurssejaan seudun kehittämiseen, jos oletuksena on, että muut kunnat ajavat omaa 

etuaan.  

Yhteistyön ja luottamuksen kehittyminen seudulla 

Linnamaan ja Sotaraudan mukaan (2001: 60) verkostot nähdään usein varsinkin alueellisessa 

kehittämisessä hyvän yhteistyön symbolina, vaikka verkoston olemassaolo ei vielä takaa 

hedelmällistä yhteistyötä, vaan se on vaan yksi tapa organisoida yhteistoimintaa. Jenny 

Lewisin (2009: 17) mukaan pelkkä verkoston jäsenyys ei myöskään aina tarkoita 

samanmielisyyttä tai luottamusta toimijoiden välillä, vaan kuvaa vain suhteen olemassaoloa. 

Vuorovaikutussuhteet voivat perustua yhteistyöhön ja luottamukseen, mutta ne voivat 

yhtälailla perustua kilpailuun tai velvoitteeseen. Luottamus ei myöskään aina ole toivottua, 

ja epäluottamus voi olla tervettä varsinkin erilaisten voimasuhteiden vallitessa osapuolten 

välillä. Kuntien oman toiminnan näkökulmasta tietty epäluottamus on terveellistä. Sillä 

voidaan välttää epäedulliseen kilpailutilanteeseen joutuminen, jossa yksi kunta luopuu 

omista eduistaan yhteisen edun vuoksi muiden jatkaessa oman edun tavoittelua. Seudun 

kehittämisen näkökulmasta taas toimijoiden välinen luottamus on olennaista yhteisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuten edellä todettiin, rakennemallityön laatiminen itsessään 

eli yhteisen tahtotilan muodostaminen, eikä välttämättä suunnitelman hyväksyminenkään, 

vaadi osapuolten välistä luottamusta. Sosiaalisen pääoman ja sen myötä syntyvän 

luottamuksen merkitys korostuu, kun mallin tavoitteita siirretään käytäntöön kuntien omien 

juridisesti sitovien suunnitelmien kautta. Seuraavaksi tarkastelen rakennemallityön 

vaikutusta kuntien väliseen yhteistyöhön sekä luottamuksen kehittymiseen seudulla.   

 Kaikkien haastateltavien mielestä rakennemallityöllä oli myönteinen vaikutus kuntien 

väliseen yhteistyöhön. Onnistuneesti läpiviety prosessi avasi uusia keskusteluyhteyksiä eri 

toimijoiden välille ja lisäsi tietoa, mitä rajan takana muissa kunnissa tapahtuu.  Juha-Pekka 

Vartiaisen (2011: 47) mukaan rakennemallien tavoitteena voidaan nähdä olevan juuri 
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keskusteluyhteyksien avaaminen ja luottamuksen rakentaminen, sillä konkreettiset 

vaikutukset maakäyttöön voivat jäädä rajalliseksi mallien epämuodollisuuden vuoksi.  

 

”Sehän on, että kuntien välinen yhteistyö eihän se.. sitä tekee ne ihmiset, jotka 

siellä toimii, siitähän se syntyy. Mitä enemmän sä tunnet toista kaveria, sä 

tiedät, ja olet nähnyt sen jossain muussakin kuin tietyssä joko 

neuvottelutilanteessa taikka jossain kokouksessa, niin aina on helpompi tehdä 

yhteistyötä.” (Haastateltava 3) 

 

”Jengi on niinku oppinut tuntemaan, myös päättäjät toisensa siinä ja tavallaan 

ne myös niinku toisten kotkotukset eli tavallaan osataan myös sit suhtautua 

toisten heittoihin ja kannanottoihin niinku asiaan kuuluvalla tavalla. Kyllä se 

niinku on hirveen hyvä, et päättäjätkin tapaa toisiaan yli kuntarajojen.” 

(Haastateltava 7) 

 

Rakennemallityö, joka lisäsi toimijoiden välistä vuorovaikusta ja vuoropuhelua, nähtiin 

välineenä luoda pohjaa tulevaisuuden yhteistyölle. Eräs haastateltava käytti esimerkkinä 

erästä kuntaliitosprosessia, jolle oli luotu pohjaa vuosien ajan yhteistyöllä, mutta josta ei oltu 

virallisesti keskusteltu. Kun asia otettiin virallisesti puheeksi, prosessi oli nopea ja liitos 

tapahtui. Paras-hankkeen seurantatutkimuksen (Hytönen ym. 2012: 123) mukaan 

rakennemalleille annetaan kontekstista riippuen erilaisia merkityksiä, mutta yleisesti ne 

nähdään seuduilla keinona päästä poliittisten jännitteiden yläpuolelle. Vaikka sopimuksen 

taustalla ei olisikaan aidosti seudullista tahtotilaa, sitä toivotaan syntyvän sopimuksen kautta. 

Rakennemallit voidaan nähdä siis neutraaleina seudullisen yhteistyön välittäjinä, jolla 

parempaa ilmapiiriä ja seudullista tahtotilaa rakennetaan, jonka toivotaan jossain vaiheessa 

vaikuttavan seudun kehitykseen. Rakennemallin kaltaisilla prosesseilla voi olla asenteita 

muokkaava merkitys, vaikka juuri sillä hankkeella ei päästäisikään sen varsinaisiin 

tavoitteisiin, voi prosessi tasoittaa tietä niiden saavuttamiselle tulevaisuudessa.  

 

”Oisko se semmoista asennemuokkausmerkitystä tämmöisellä työllä, että tuota 

vaikka se ei konkreettisesti heti näy, tuodaan koko ajan jostain.. kaikki on lopulta 

suopeita. Kyllä nyt tälläkin semmosta on, et näillä on niinku tietyllä tavalla, 

niillä on semmonen asennetta muokkaava vaikutus.” (Haastateltava 3) 
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Hankkeen onnistuminen voi muuttaa muiden kuntien suhtautumista seudun keskuskaupunkia 

Turkua kohtaan. Haastatteluissa kävi ilmi, että useammassa kunnassa suhtauduttiin 

rakennemallityöhön epäillen, sillä Turun pelättiin sanelevan ja vievän työtä omiin suuntiinsa. 

Haastateltavat kuitenkin kokivat, että ennakkoluulot ”pomottelevasta Turusta” eivät pitäneet 

paikkaansa. Arviot prosessin vaikutuksista yhteistyöhön olisivat voineet olla vastakkaiset, 

jos prosessin aikana olisi tullut eteen suurempia kuntien välisiä ristiriitoja. Haastateltavilta 

kysyttiin suoraan, miten heidän mielestään luottamus on kehittynyt seudulla. Lähes kaikki 

haastateltavat kokivat prosessin lisänneen luottamusta. Luottamusta yleisesti heikentävistä 

tekijöistä mainittiin muun muassa keskustelu kuntaliitoksista, jonka koettiin luovan 

epätietoisuutta tulevasta, vallitseva pieni vs. suuri kaupunki asetelma sekä Turun kaupungin 

keskeisen asema ja rooli kaupunkiseudulla. Myös yksittäisillä seudun toimijoilla koettiin 

olevan merkittävä rooli luottamuksen ilmapiirin rakentamisessa, sekä sillä millaisen roolin 

Turku ottaa ja millä tavalla se vie prosesseja eteenpäin.  

 

”kyllä mä uskon, että se [luottamus] on kehittynyt prosessin aikana ihan 

positiivisesti… tuota no kyllä se siis yhdessä tekeminen ja yhdessä johonkin 

ratkaisuun pääseminen ja vielä kun oli nimenomaan positiivisessa hengessä 

missä se syntyi, niin kyllä se ny, kyllä se varmaan niinku ainakin tämmöisiä 

epäluuloja poisti. Varmaan ainakin siitä, että mä veikkaan et niin [ks. 

kunnassa] kuin vähän muuallakin ajateltiin, että ei tästä prosessista mitään 

tule, et Turku pyrkii siinä olemaan vahvasti kukkona tunkiolla, mutta Turkuhan 

toimi tässä kyllä fiksusti […] prosessissa ei sellasta oloa varmaan kenellekään, 

että Turku niinku pyrkii sanelemaan jotakin, se oli varmaan se positiivinen.” 

(Haastateltava 4) 

 

Haastateltavien mukaan rakennemallia pidetään seudulla osoituksena siitä, että seudullinen 

yhteistyö on mahdollista. Rakennemallityöllä on merkitystä sekä seudullisen tahtotilan 

ilmaisijana ja osoituksena siitä, että myös yhteistyöllä ilman kuntaliitoksia voidaan päästä 

eteenpäin. Kerran onnistunut yhteistyöprosessi ja yhteisesti jaettu hyvä kokemus antavat 

motivaatiota ja itseluottamusta jatkaa verkostoyhteistyötä. Onnistunut prosessi voi parantaa 

myös kaupunkiseudun imagoa. Erityisesti Turun seudulla, jossa aiempien tutkimusten 

mukaan seudun toimijoiden luottamus seudun kilpailukykyyn eikä yhteistyöhalukkuuteen 
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ole ollut korkea (Hytönen ym. 2012), hyvin onnistunut yhteistyöhanke voi lisätä 

itseluottamusta seudulla ja panostusta seudun kehittämiseen.  

 

”Varmaan, jos niinku aatellaan kaupunkiseutuja keskenään niin osoitetaan 

ensinnäkin, et meillä on yhteinen tahtotila tällä seudulla, vaikka se imago ei 

ehkä oo se paras mahdollinen. […] Et me ollaan tehty jotain yhdessä ja me 

aiotaan toteuttaa tää yhdessä. Tässähän on aika voimakkaat kasvuluvut, 

verrattuna mitä Turun kaupunki on kasvanut. Sitä on kritisoitu, mut toisaalta, 

jos halutaan olla dynaamisia niin ei se dynaamisuus sieltä itsestään kasva. Et 

kyllä tää ehkä semmonen osotus, et seutu luottaa enemmän itseensä, kun on 

jotain mitä voi näyttää, et hei me ollaan tehty.” (Haastateltava 2) 

 

Rakennemallintyön koettiin kuitenkin olevan vain yksi tekijä muiden joukossa, jotka 

vaikuttavat seudullisen yhteistyön kehittymiseen.  

Rakennemallityö seudullisen suunnittelun mallina Turun 

kaupunkiseudulla  

Seudullisten rakennemallien tarkoituksena on asettaa maakäytön, liikenteen ja asumisen 

suunnittelua koskevia linjauksia. Maakuntakaavat nähdään tähän tarkoitukseen liian 

suurpiirteisinä ja yleiskaavat rajoittuvat vain yhden kunnan alueelle. Rakennemalleilla 

pyritään aiempaa strategisempaan suunnitteluotteeseen (Mäntysalon ja Jarenkon 2012: 42), 

johon maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät kaavat nähdään liian jäykkinä ja hitaina.  

 

”Tavallaan niinku kaavat on kaavoja, ja musta hirveen paljon tärkeempää on se, 

että asioita suunnitellaan kuin kaavoitetaan. […] Kaavoittaminen on sitten se 

juridinen asiakirja, millä ikään kuin tehdään niitä sitovia, toteuttavia päätöksiä. 

Mut pitää olla suunnittelua ja visiointia siitä että, mitä sillä juridisella 

asiakirjalla, mihin sillä tähdätään. […] Tällä hetkellä vaan laki on kirjoitettu 

silleen niinku siellä edellytetään kaavoitukselta kaiken maailman, paljon 

selvityksiä ja selvityksiä, mut suunnittelusta ei laissa juuri puhuta mitään ja 

tavallaan tätä aukkoo paikkaamaan on tullut nää rakennemallit.” (Haastateltava 

7).  
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Turun kaupunkiseudun rakennemallityön tavoitteena oli osoittaa seudun 

”yhdyskuntarakenteen tavoiteltu kehittyminen pitkällä aikavälillä” (Turun kaupunkiseudun 

rakennemallityö 2035 – Loppuraportti 2012). Haastateltavilta kysyttiin kuntien toiveita ja 

odotuksia prosessiin lähdettäessä. Toiset vastaajista korostivat seudullisen näkökulman 

etsimistä ja sitä, että että yksittäinen kunta ei voi asettaa sille mitään erityisiä tavoitteita. 

Joidenkin kuntien edustajat taas mainitsivat tiettyjä kärkihankkeita tai kysymyksiä, jotka 

olivat heille tärkeitä. Jotta seudullinen näkemys toteutuisi, vaatii se kuntakohtaisista 

tavoitteista luopumista. Siitä huolimatta, kun haastateltavilta kysyttiin kuntien tavoitteiden 

toteutumisesta työn lopputuloksissa, heidän mukaansa kunnissa oltiin varsin tyytyväisiä 

malliin ja kaikki kunnat olivat saaneet toiveensa ja näkemyksensä läpi. Ainoastaan yksi 

haastateltavista vastasi mallilla tavoiteltavan seudullista etua, johon yksittäinen kunta ei voi 

sinänsä asettaa tavoitteita.  

 Voidaankin kysyä, kuinka hyvin malli on lopulta seudullinen näkemys eikä 

kompromissin omainen kooste neljäntoista kunnan omista hankkeista. Paras-hankkeen 

ARTTU-seurantutkimuksessa tätä arvioitiin vertaamalla rakennemallia kuntien aiempiin 

suunnitelmiin. Selvityksen laatijoiden mukaan suurin osa Turun kaupunkiseudun 

rakennemallin sisällöstä sisältyy jo aiemmin tehtyihin kuntakohtaisiin suunnitelmiin 

seudulla, jolloin rakennemallin rooli voi kärjistäen sanotusti olla vain olemassa olevien 

hankkeiden kokoaminen samaan dokumenttiin, tällä kertaa kaikkien hyväksyminä (Hytönen 

ym. 2012: 79, 85). Rakennemalli siten ilmentää niitä kehittämisen tavoitteita, joihin yhdessä 

on haluttu sitoutua, eikä välttämättä ilmennä suotuisinta linjausta seudun kehitykselle. 

 Haastateltavat eivät myöskään kokeneet rakennemallissa asetetun kokonaiskasvun 

tavoitteen ja jaottelun ohjaavan seudun kehittämistä kovin tiukasti.	   

	   	  

”Kun katsotaan rakennemallissa kokonaiskasvua tällä seudulla, mikä siitä oli 

sitten [ks. kunnan] osuudeksi, niin se kyllä meitä tyydyttää hyvin. Se on itse 

asiassa enemmän kuin meillä kaupunginvaltuuston asettama oma kasvutavoite, 

et se ei ainakaan rajoita meitä millään lailla.” (Haastateltava 8) 

 

Rakennemallin ensimmäisessä konsultin ja työryhmien laatimassa luonnoksessa tavoitteena 

oli varautuminen 46 000- 55 000 asukkaan sekä 10 000 työpaikan lisäykseen 

suunnittelualueella (Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 – Väliraportti 1). Tavoitetta 
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kuitenkin nostettiin kuntien antamien lausuntojen jälkeen 75 000 asukkaaseen ja 20 000 

työpaikkaan, jollaisina ne ohjausryhmässä hyväksyttiin. Muun muassa Raision 

kunnanvaltuusto esitti lausuntonsa perusteluina  ”Verrattakoon tilannetta Tampereen 

rakennemalliin, jossa varaudutaan vahvaan kasvuun seuraavasti: 90.000 uutta asukasta 

vuoteen 2030 mennessä” (Turun kaupunkiseudun rakennemalli – 1. Väliraportti 2010). Työn 

aluksi tavoitteet olivat siis huomattavasti pienemmät kuin lopullisessa mallissa.  

 Merkittävin kysymys rakennemallien toimivuutta ja roolia seudullisen kehittämisen ja 

maankäytön ohjauksen näkökulmasta arvioitaessa on niiden epämuodollisuus ja 

maankäyttö- ja rakennuslain ulkopuolelle jääminen (Hytönen ym. 2012: 154; Vartiainen 

2011). Haastateltavat kokivat, että malli oli lopulta melko helppo hyväksyä juuri sen vuoksi, 

että se ei todellisuudessa sido kuntia mihinkään.   

 

”Koska sillä tavalla, tää on helppo siinä mielessä hyväksyä, sehän on vaan 

tahtotila. Katsotaan mihin johtaa. Sitten kun mennään juridiselle puolelle, niin 

sitten nousee kuntien edunvalvonta vahvemmin esille. ” (Haastateltava 3) 

 

Vaikka tietyt kunnat olivat velvoitettuja rakennemallin laatimiseen Paras-hankkeen kautta, 

kunnat eivät ole lain mukaan velvoitettuja noudattamaan mallin linjauksia. Kuntien 

näkökulmasta katsottuna lain asettamat normit suunnittelulle nähdään vahvempina ja 

sitovimpina kuin yhteisesti rakennemallityössä hyväksytyt normit seudullisesta 

suunnittelussa. Rakennemallityön, kuten esimerkiksi kaavojen, toimeenpano ei perustu 

hierarkkiseen hallintoon vaan verkostomaiseen hallintaan, jossa toteuttamisvastuu ei kuulu 

lakisääteisesti yhdellekään hallinnon tasolle, vaan se on kuntien ”hyvän tahdon” varassa. 

Rakennemallissa asetettua yhteistä tahtotilaa noudatetaan, jos kunnat niin haluavat.  

 Rakennemallien toteuttamisessa korostuu aiemmin kuvattu kuntien verkostoyhteistyötä 

heikentävä asetelma, jossa keskinäisestä kilpailusta nouseva epäluottamus osapuolten välillä 

voi estää vastavuoroisuuden normien kehittymisen. Tämä voi vesittää sinänsä kaikkien 

hyväksymien tavoitteiden toteuttamisen. Vaikka kunnat olivat periaatteessa tasa-arvoisessa 

asemassa työssä, kuntien koosta johtuvat epätasaiset valtasuhteet asettavat suuremman 

painoarvon muita isomman kunnan toiminnalle, kuten Turun seudulla nähtiin tapahtuvan. 

Tämä luo epätasaisen lähtöasetelman yhteistyöverkoston toiminnalle, jonka tulisi perustua 

tasa-arvoisuuteen ja vastavuoroisuuteen.  
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 Vapaaehtoisuudesta johtuva epävarmuus on verkostojen luontainen piirre, sillä toimijat 

suhteuttavat yhteistyön aikana omaa toimintaansa suhteessa muiden toimintaan ja 

käyttäytymiseen säätämällä omia tavoitteitaan ja käsityksiä yhteistyön aikana kerättyä tietoa 

hyväksi käyttäen (Klijn ym. 1995:441). Jenni Airaksisen, Arto Haverin ja Minna Vallon 

(2005: 36) mukaan tietyt verkostomaiseen toimintatapaan liittyvät ongelmat korostuvat 

erityisesti, kun niitä tarkastellaan julkisen hallinnon toimijoiden näkökulmasta ja 

verkostoissa on mukana valtasuhteiltaan erilaisia kuntia. Verkostot voivat sopia 

toimintaympäristöstä ja tehtävästä riippuen tiettyihin toimintoihin, mutta eivät välttämättä 

kaikkiin, jolloin myös hierarkialla on oma tehtävänsä. Rakennemallit eivät esimerkiksi 

ratkaise kuntien välisestä asetelmasta johtuvia kilpailun tuomia ongelmia (Hytönen ym. 

2012: 154). Jos yhdyskuntarakenteen kehitykseen halutaan aidosti vaikuttaa, ohjaavuus 

täytyy ottaa mukaan joko rakennemalleihin tai se täytyy toteuttaa lakisääteisten, sitovien 

suunnitelmien kautta (Vartiainen 2011: 47). 

	   Vaikka mallin todellisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida, koettiin prosessin 

toimineen vähintäänkin keskustelujen herättäjänä ja yhteisen näkemyksen edistäjänä. Jotkut 

haastateltavat kokivat työn lisänneen kuntien sisäistä keskustelua maankäyttöasioista 

päättäjien ja viranhaltijoiden kesken. Seudullisesti prosessin uskottiin nostaneen seudullista 

ajattelua pinnalle, ja tuoneen yhteistä näkemystä seudun maankäytön kehittämiseen.  

 

”Mutta kyllähän selvä asia on se, että esimerkiksi tämmöset niinku 

asuntopolitiikat, alueelliset asuntopolitiikat ja joukkoliikenteen suunnitelmat ja 

joukkoliikenteen kehittäminen ja muu vastaava kyllä niistä, on kuntarakenne 

mikä tahansa, niin niistä pitäs niinkö alueellisesti sopia. […] Ja tuota nähdään 

sellasta laajempaa kokonaisuutta, että se maailma ei lopu siihen kuntarajaan.” 

(Haastateltava 3) 

 

Rakennemallit voivat ohjata seudulla käytyä keskustelua entistä enemmän maankäytön 

sisältökysymyksiin ja lisätä ymmärrystä kuntien toimintakulttuurien eroista (Hytönen ym. 

2012: 148), joka voi helpottaa tulevien kaavaprosessien läpiviemistä (Meklin & Pekola-

Sjöblom 2012: 28).  

 Se, että eri osapuolet kuten kuntien päättäjät ja suunnittelijat saivat olla itse tiivisti 

mukana prosessissa, sitoutti osapuolia toimintaan. Haastateltavat käyttivät esimerkkinä 

maakuntakaavan laadintaa, jonka koettiin tapahtuvan liikaa maakuntaliiton sisällä eikä 
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osallistavan kuntia tarpeeksi. Maankuntakaavojen laatimisen toivottiin olevan 

tulevaisuudessa enemmän kuntia osallistavaa. Kunnat haluavat olla mukana 

suunnitteluprosesseissa, jos tasapuoliset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on 

taattu. Rakennemallissa kunnat saivat olla konkreettisesti mukana myös päättäjätasoa 

myöten.  

 

”Ei, et kyllähän käytännössä seudullisesti ne laajemmat on, se on sitten tätä 

maakuntakaava työtä. Mutta sehän ei oo ollenkaan sillä tavalla niin osallistavaa 

kunnissa, kun se käytännössä tapahtuu niin pitkälti tuolla Varsinais-Suomen 

liitossa sisällä. Et kyllähän tää sitten toi tän niinku seudullisen maankäytön 

suunnittelun ensimmäistä kertaa oikein keskiöön, niin sanottuna.”  

(Haastateltava 4) 

 

Rakennemallit nähdään siis ensisijaisesti välineenä lisätä vuorovaikutusta seudun kuntien ja 

muiden toimijoiden välillä. Tämän vuoksi niiden hyötyjä ei tulisikaan tarkastella pelkästään 

konkreettisina vaikutuksina maankäytön suunnitteluun. Rakennemallien kaltaisten, niin 

sanottujen neutraalien yhteistyöhankkeiden, jotka eivät aiheuta suuria ristiriitoja eri 

osapuolten välille ja, joissa sitoutuminen verkoston toimintaan voi olla löysempää, merkitys 

sosiaalisen pääoman vahvistajana seudulla voi olla huomattava. Hankkeilla voidaan luoda 

pohjaa myös tulevaisuudessa toteutettaville mahdollisesti sitovammille 

suunnitteluprosesseille. Valtion näkökulmasta tarkastellen pelkkä yhteistyön ja 

vuorovaikutuksen lisääntyminen ei välttämättä ole riittävää, vaan rakennemallin kaltaisilla 

työkaluilla yritetään ohjata kehitystä haluttuun suuntaan yhdyskuntarakenteen ja 

kaupunkiseudun kilpailukyvylle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tästä osoituksena on 

hallituksen valmistelema laki kuntien pakkoliitoksista. Laki voi kuitenkin entisestään myös 

heikentää seudullisten toimijoiden välistä luottamusta.  

Rakennemallityön mahdolliset vaikutukset kuntien kaavoitukseen  

Rakennemallityön tavoitteena oli kestävä kaupunkirakenne sekä alueen vetovoimaisuuden ja 

kilpailukyvyn lisääminen. Tavoitteiden saavuttamisen koettiin edellyttävän seudun 

kokonaisedun priorisointia, nykyistä tehokkaampaa alueidenkäytön ohjausta sekä yhteistä 

tahtotilaa (Turun kaupunkiseudun rakennemallityö 2035 – Loppuraportti 2012: 5). 

Rakennemallin asettamien tavoitteiden käytännön toteutumisen kannalta on oleellista, miten 
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asetetut tavoitteet siirtyvät kuntien ja maakunnan kaavoitukseen, ja miten se sitä kautta 

näkyy muutoksina yhdyskuntarakenteessa. Tätä pohdin seuraavaksi lähinnä haastateltavien 

arvioiden kautta, sillä tässä vaiheessa mallin konkreettisia kuntien kaavoitukseen ja 

suunnitteluun ei voida vielä arvioida. Haastateltavilta kuitenkin kysyttiin, mitä hyötyä he 

kokivat mallista olleen ja miten hyvin he uskoivat työn tavoitteiden siirtyvän kuntien ja 

seudun maankäytön suunnitteluun.  

 Rakennemallin koettiin jo itsessään olevan hyvä saavutus ja antavan suuntaviivat 

maankäytön suunnitteluun seudulla. Haastateltavat pitivät kuitenkin rakennemallissa 

asetettua kasvutavoitetta, 75 000 uutta asukasta vuoteen 2035 mennessä, yleisesti melko 

suurena ja myös epärealistisena (Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 Väliraportti 2). 

Kuten edellä todettiin, tavoitetta suurennettiin kuntien lausuntojen jälkeen, vaikka tavoitetta 

kommentoi virallisissa lausunnoissa vain muutama kunta (Turun kaupunkiseudun 

rakennemalli – 1. Väliraportti… 2010). Tavoite ei siis välttämättä noudata kaikkien kuntien 

edustamaa linjaa, vaikka se ohjausryhmässä yhteisesti hyväksyttiin. Rakennemallin 

kasvutavoitteiden ei koettu juuri rajoittavan kuntien kehittämistä.   

 

”Rakennemallissa asetettiin sen verran isot kasvutavoitteet, että siinä nyt 

jokainen sai ängettyä omansa ja vähän niinku korkojen kera. Ja sillä tavalla se 

ei vielä aseta suuria rajoituksia millekään. ” (Haastateltava 8)  

 

Haastateltavat uskoivat vaikeampien seudullisten maankäytön kysymysten olevan vielä 

edessäpäin. Vaikeammaksi kysymykseksi koettiin kuntakohtaisten maapoliittisten ja 

asuntopoliittisten ohjelmien laadinta, joiden perusteella seudun yhteinen ohjelma laaditaan. 

Haastateltavien mielestä vasta niiden kautta mallin todelliset vaikutukset tulevat esille.  

Kolmentoista kunnan hyväksymän MAL-aiesopimuksen, jonne on kirjattu yhteisen 

seudullisen asunto- ja maankäyttö -ohjelman laatiminen vuosille 2014–2017 (Turun 

kaupunkiseudun kuntien ja valtion… 2012: 2), nähtiin mahdollisesti jonkin verran 

vauhdittavan mallin toteuttamista. Vaikka MAL-aiesopimusta pidettiin hyvänä 

konkreettisena toimenpideohjelmana, samaan aikaan todettiin, että koska sen noudattamatta 

jättämisestä ei seuraa sanktioita, koko rakennemallin toteutuminen on ”hyvän tahdon 

varassa”. Koska valtio on sopimuksessa osapuolena, myös siltä odotettiin sitoutumista 

sopimukseen. Vaikeiksi kysymyksiksi tulevaisuudessa mainittiin myös kaupan sijoittuminen 

sekä haja-asutusasiat.  
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 Tutkimusta tehtäessä Turun seudun yleiskaavaprosessi oli jo alkanut, ja sitä tehdään 

suunnitteluasiakirjojen mukaan rakennemalliin pohjautuen (Yleiskaava 2035… 3013). Turun 

keskeinen rooli alueen veturina ja suunnannäyttäjänä korostui useimmissa vastauksissa. 

Haastateltavat kokivat, että jos Turku noudattaa mallia yleiskaavoituksessaan ja lähtee 

aidosti toteuttamaan sitä, heijastuu se myös ulospäin myönteisesti. Jos Turku lipsuu mallin 

toteuttamisesta, niin silloin muutkaan eivät noudata sitä. Jos muut kunnat eivät luota Turun 

noudattavan mallia, saattavat he viivästyttää myös omia toimenpiteitään.   

 

”…eli jos niin ku Turku ite keskuskaupunkina ei oo, joka on sitä hommaa 

vetänyt, niin lipsuu niistä tavoitteista puhumalla kovaan ääneen jostain saarten 

mitoituksista tai tavoitteista, niin minkä ihmeen takia mikään muukaan kunta 

niinku sit omassa työssään lähtis sitoutumaan tai noudattaan niitä periaatteita.” 

(Haastateltava 7) 

 

Rakennemalli on hyväksytty seuraavan Varsinais-Suomen liiton laatiman taajamien 

maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan pohjaksi (Varsinais-Suomen 

taajamien…  2013). Maakuntakaava on oikeusvaikutteinen kaava, jota seudun kuntien tulisi 

noudattaa omassa yleiskaavoituksessaan. Myös valmisteilla oleva Turun kaupunkiseudun 

rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelma noudattaa rakennemallin linjauksia.  

 Lähes kaikki haastateltavista uskoivat, että ainakin oma kunta ottaa rakennemallin 

huomioon valmisteltavissa yleiskaavoissa sekä kunnan muissa suunnitelmissa.  

 

”Ainakin meillä on sellainen lähtökohta, että se ohjaa, vaikka se ei sinällään 

ole mikään juridinen asiakirja, mutta niin et kyllä me kaikki meidän 

maankäytönsuunnittelu nyt jatkossa meinataan perustaa siihen.” (Haastateltava 

4) 

 

Rakennemallityössä yhteisesti sovitut linjaukset on kaikissa kunnissa ainakin periaatteessa 

hyväksytty tulevaisuuden suunnittelun normeiksi. Luottamus muiden kuntien toimintaan ei 

kuitenkaan ollut yhtä vahva. Epäilyksiä kohdistui sekä Turun toimintaan että myös 

ydinkaupunkiseudun muiden kuntien ja ulompana kehällä sijaitsevien kuntien toimintaan.  

Epäilyjä ilmeni siis kaikkia kohtaan, mikä kertoo vallitsevasti epäluottamuksesta sekä 

vastakkainasettelusta ulkokehän ja sisäkehän kuntien välillä.  
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä tutkin Turun kaupunkiseudulla laaditun rakennemallityön puitteissa tehtyä 

maankäytön suunnittelun seudullista yhteistyötä. Rakennemallityö on hyvä esimerkki 

kunnissa ja alueilla viime aikoina kehitetyistä uudenlaisista kumppanuuteen ja yhteistyöhön 

perustuvista, toiminnallisille kaupunkiseuduille kohdistuvista strategisen maankäytön 

suunnittelun malleista. Tässä osiossa pohdin, mikä merkitys sosiaalisella pääomalla oli 

Turun kaupunkiseudun rakennemalli-prosessissa ja mitkä tekijät vaikuttivat rakennemallia 

varten muodostetun yhteistyöverkoston toimintaan. Lisäksi tarkastelen rakennemallityön 

onnistumista, tuloksia ja vaikutuksia sosiaalisen pääoman teoriaa ja verkostoteoriaa 

hyödyntäen kolmesta eri näkökulmasta. Aluksi pohdin, mitä vaikutuksia rakennemallilla on 

kuntien kaavoitukseen. Tarkastelen myös, miten prosessi vaikutti yhteistyöhön ja 

luottamuksen kehittymiseen Turun seudulla. Lopuksi arvioin myös rakennemallin 

toimivuutta verkostomaisena hallinnan mallina seudullisen suunnittelun näkökulmasta.  

 Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa tarkastelin kaupunkiseutujen roolia Suomen 

aluesuunnittelujärjestelmässä ja välineitä niiden suunnitteluun. Kaupunkiseudut ovat viime 

vuosikymmeninä nousseet Suomessa aluekehityksen ja -suunnittelun tasoksi, jonka nähdään 

sopivan paremmin yhteiskunnallisten ongelmien ja haasteiden tarkasteluun kuin yksittäisten 

kaupunkien. Huolimatta seututason merkityksen korostumisesta, sille ei ole annettu valtaa. 

Niin Turun kaupunkiseudulla kuin muillakin seuduilla laaditut rakennemallit sekä valtion ja 

kuntien väliset aiesopimukset edustavat uudenlaisia alueellisen hallinnan malleja, joiden 

mukaisesti alueellisen kysymysten, kuten aluerakenteen kehityksen hallinta tapahtuu 

hierarkkisen hallinnon sijaan eri toimijoiden muodostamissa yhteistyöverkostoissa.  

 Tutkimuksessa tunnistin keskeisiä verkostot hierarkioista erottavia piirteitä, kuten 

vapaaehtoisuus ja vastavuoroisuus, joiden kautta myös rakennemallin yhteistyöverkoston 

toimintaa voidaan tarkastella (Klijn 1997: 31; Sotarauta & Linnamaa 1999). Vaikka 

verkostoihin osallistuminen on periaatteessa vapaaehtoista, on verkostoitumisesta tullut 

nyky-yhteiskunnassa normi, jota tulee noudattaa pysyäkseen kehityksessä mukana. 

Pääasiassa julkisen sektorin toimijoiden muodostamat verkostot ovat usein valtion ohjauksen 

tulosta, jota ilman esimerkiksi Turun kaupunkiseudun rakennemallia ei olisi laadittu. 

Lainsäädännön avulla tapahtuva ohjaus, kuten Paras-hanke sekä seuduilla solmitut MAL-

aiesopimukset pakottavat tai ainakin hyvin vahvasti ohjaavat kuntia seudullisuuteen ja 

verkostoitumaan. Verkostojen toimintaan liittyvät ongelmat, kuten vapaaehtoisuudesta 
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johtuva epävarmuus korostuvat erityisesti julkisen hallinnon organisaatioiden, kuten kuntien 

välisissä kumppanuuksissa, joita määrittää kuntien välinen kilpailuasetelma ja valtasuhteet. 

Tämä nousi esiin myös tässä tutkimuksessa. Keskeinen kysymys onkin, ovatko 

rakennemallin yhteistyöverkoston kaltaiset ylhäältä päin tulevan ohjauksen myötä 

muodostetut verkostot toimivia ja tehokkaita hallinnan malleja? 

 Sosiaalisen pääoman käsite, jolla tarkoitetaan verkostoon kuuluvien osallisten kykyä 

toimia yhteistyössä ja saavuttaa tavoitteita, joita he eivät yksin voisi saavuttaa (Riipinen 

2008: 57), voi antaa uusia näkökulmia erityisesti sellaisten yhteistyöverkostojen 

tarkasteluun, jotka eivät synny puhtaasti osallisten omasta motivaatiosta. Sosiaalisen 

pääoman teoria antoi hyviä näkökulmia Turun kaupunkiseudun rakennemalli-prosessin 

tarkasteluun. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten tulosten kanssa, 

joiden mukaisesti sosiaalisen pääoman myönteiset vaikutukset riippuvat rakenteellisen ja 

kognitiivisen pääoman vuorovaikutuksesta (esim. Grootaert & Bastelaer 2002;  Nahapiet & 

Ghoshal 1998). Sosiaalisen pääoman muodostumisen kannalta olennaista on osapuolten 

väliset suhteet eli rakenteellinen sosiaalinen pääoma sekä vuorovaikutuksen kautta syntyvät 

yhteiset käsitykset, maailmankuva, vastavuoroisuuden normit ja luottamus eli kognitiivinen 

sosiaalinen pääoma. Yhteistyöverkostojen toiminta edellyttää sosiaalista pääomaa, mutta 

vuorovaikutus verkostoissa voi myös edelleen vahvistaa sitä.  

Yhteistyöverkoston toimintaan vaikuttaneet tekijät rakennemallityössä 

Rakennemallia pidetään Turun kaupunkiseudulla hyvänä saavutuksena huomioiden 

prosessiin osallistuneiden kuntien ja muiden toimijoiden suuren lukumäärän sekä kuntien 

aiemmat haastavat yhteistyösuhteet. Rakennemallityön onnistuminen nähdään osoituksena 

siitä, että seudun kunnat pystyvät tulokselliseen yhteistyöhön. Seudulla on päästy osittain yli 

mielikuvista, joiden mukaan yhteistyö on vaikeaa ja se ei välttämättä tuota haluttuja tuloksia. 

Seudullisten yhteistyöverkostojen toimintaa voidaan tarkastella sosiaalisen pääoman eri 

muotojen kuten sitovan, yhdistävän ja linkittävän kautta. Yhteistyöverkostojen syntymisen 

kannalta olennaista ovat eri organisaatioiden väliset siteet eli yhdistävä sosiaalinen pääoma. 

Tämä näkyi esimerkiksi rakennemallityön organisoitumisvaiheessa, jossa yhteistyöverkosto 

muodostettiin osittain olemassa olevien yhteistyökuvioiden pohjalta. Rakennemallityössä 

yhteistyötä helpottivat myös aiemman vuorovaikutuksen kautta syntyneet tavat työskennellä, 

jotka voidaan lukea rakenteelliseksi sosiaaliseksi pääomaksi.  
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 Yhteistyön ja yhteisistä asioista keskustelun koettiin olevan yleisesti helppoa ja 

sujuvaa, jos siinä mukana olevat henkilöt tunsivat jo toisensa ja olivat tavanneet aiemmin 

muissa yhteyksissä. Kognitiivisen sosiaalisen pääoman osa-alueet eli yhteinen 

maailmankuva ja aiempien yhteistyökuvioiden ja koulutuksen kautta vahvistuneet käsitykset 

yhteisistä suunnittelua koskevista normeista helpottivat yhteistyötä etenkin maankäytön 

suunnittelun viranhaltijoiden keskuudessa. Tutkimuksen haastateltavat olivat muutamaa 

lukuun ottamatta maankäytön suunnittelijoita, joten heidän näkökulmansa voi painottua 

tulkinnoissa. He ovat kuitenkin vastuussa käytännön suunnittelusta. Keskeistä on myös, 

miten kuntien sisäiset ryhmät kuten viranhaltijat, luottamushenkilöt ja muut sidosryhmät 

ovat tiedostaneet yhteiset intressinsä kunnan kehittämisen suhteen. Jos verkostoitumisen 

hyötyjä ei ole tunnistettu kaikkien tahojen osalta, heikentää se sitoutumista. Tämä ilmenee 

vähäisenä sitovana sosiaalisena pääomana. Toisaalta myös liian tiiviit organisaatioiden 

sisäisten ryhmien väliset suhteet voivat heikentää seudullista yhteistyötä (Portes 1998: 15; 

Woolcock 2000: 30). Esimerkkeinä voidaan ottaa kunnat, jotka toimivat enemmin 

itsenäisesti kuin osallistuvat yhteistyöverkostojen toimintaan.  

 Vaikka maankäytön suunnittelijat olivat keskeisessä roolissa rakennemallin käytännön 

valmistelussa, edellytti prosessin onnistuminen myös muiden osapuolten sitoutumista 

toimintaan ja siinä asetettuihin tavoitteisiin. Verkoston kyky ja kapasiteetti sitouttaa uusia 

jäseniä verkostoon, riippuu pitkälti kognitiivisesta sosiaalisesta pääomasta (Poutiainen ja 

Häkli 2009: 135). Turun kaupunkiseudun rakennemallityössä laajan osallisuuden ja 

prosessin avoimuuden koettiin lisäävän suunnitelman yleistä hyväksyttävyyttä ja osallisten 

sitoutumista prosessiin. Työryhmissä ja työpajoissa, joissa osallistujat saivat tuoda 

mielipiteensä julki ja osallistua konkreettisesti työskentelyyn, luotiin osapuolten välille 

yhteishenkeä ja yhteistä tahtotilaa sekä rakennettiin luottamusta. Työpajat nähtiin 

merkityksellisinä erityisesti eri kuntien luottamushenkilöiden osallistumisen suhteen. 

Työpajoissa ja työryhmissä vahvistettiin myös yhteisiä seudun kehitykseen liittyviä tarinoita 

ja kertomuksia, jotka toimivat verkoston muodostamisen välittäjinä ja kehyksenä (Poutiainen 

& Häkli 2009 135, 143). Yksi yhteisesti jaettu tarina oli muun muassa seudun kilpailukyvyn 

ja vetovoimaisuuden kehittäminen suhteessa muihin kaupunkiseutuihin, mikä yhdistää 

monia paikallisia ja seudullisia kehittämishankkeita (ks. Cannone 2009; Poutiainen & Häkli 

2009). Toinen tunnistettavissa oleva kertomus oli kuntarakenneuudistuksen aiheuttama 

kuntien itsenäisyyttä uhkaava ulkopuolinen uhka kuntien pakkoliitoksista, joka sai kunnat 



 

 

85 

puhaltamaan yhteen hiileen. Erityisesti tarinat, joilla on merkitystä osapuolten tulevaisuuden 

toiminnan ja menestyksen kannalta, sitouttavat toimijoita verkostoon (Soriani 2009).  

 Valtion rooli on rakennemallin kaltaisissa seudullisissa yhteistyöverkostoissa 

merkittävä. Se voi toiminnallaan luoda ja ylläpitää verkostoitumista edistäviä normeja ja 

toimintasääntöjä ja vahvistaa yhteisiä tarinoita ja kertomuksia, jotka suuntaavat seudullisten 

organisaatioiden toimintaa yhteisen edun hyväksi (Ruuskanen 2007:33). Rakennemallit 

voidaan nähdä tietoisten yritysten tuloksiksi, joilla sosiaalista pääomaa pyritään luomaan 

lisäämällä toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Ylhäältä päin tulleen ohjauksen myötä 

aloitetut hankkeet voivat onnistuessaan lisätä vuorovaikutusta ja sitä kautta luottamusta 

seuduilla. Toisaalta, epäonnistuneet hankkeet voivat entisestään huonontaa ilmapiiriä. Samat 

ohjauskeinot eivät välttämättä toimi kaikilla kaupunkiseuduilla, sillä vuorovaikutus on 

paikallisesti määrittynyttä johtuen eroista yhdyskunta-, elinkeino- ja väestörakenteessa 

(Hirvonen 2002: 15). Myös sosiaalinen pääoma on aina myös paikallisesti värittynyttä, sillä 

verkostojen toimintaa ohjailevat paikalliset kokemukset, luottamus ja normit (Riipinen 2008: 

64). Pelkkä verkoston olemassaolo ei vielä takaa toimivaa yhteistyötä ja haluttuja tuloksia, ja 

verkostoja ei tulisikaan nähdä automaattisesti hyvän yhteistyön symbolina  (Lewis 2009: 17; 

Linnamaa & Sotarauta 2001: 60). 

 Vaikka toiminnallisille ja verkostomaisille alueille kohdistuvaan suunnitteluun 

kannustetaan, käytännön tasolla suunnittelu ja kehittäminen ovat vielä hyvin vahvasti 

sidoksissa olemassa oleviin hallinnollisiin yksiköihin ja niiden rajojen määrittämiin alueisiin 

(Luukkonen & Moilanen 2012). Tämä näkyy käytännössä legitimiteetin puuttumisena 

verkostomaisille alueille suunnatuilta kehittämistoimenpiteiltä ja suunnitelmilta (Luukkonen 

& Moilanen 2012). Tällaisia ongelmia myös rakennemallit voivat kohdata. Valtion ohjaus 

voi kannustaa kuntia aitoon yhteistyöhön, mutta yhteistyössä voi olla kyse myös 

verkostoitumisesta verkostoitumisen vuoksi ja näyttämisenhalusta, joka ilmeni myös Turun 

seudulla. Kuntarakenneuudistuksen kaltaiset, kuntien itsenäisyyttä uhkaavat hankkeet voivat 

heikentää luottamusta seudulla ja vaikeuttaa olemassa olevia yhteistyökuviota. Toimijoiden 

käsityksiin yhteistyöverkostojen mielekkyydestä vaikuttaa myös se, että valtio ei 

noudatakaan omalta osaltaan esimerkiksi aiesopimuksissa sovittuja rahoituslupauksia. 

Verkostojen soveltumista esimerkiksi seudulliseen suunnitteluun tulisikin tarkastella 

kriittisesti ja niitä ei tulisi nähdä varmana ja kaikille sopivana reseptinä menestykseen.  
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Rakennemallin vaikuttavuus ja toimivuus seudullisen maankäytön 

suunnittelun kehittämisen näkökulmasta 

Rakennemallit on luotu paikkamaan hitaiden ja jäykkien maankäyttö- ja rakennuslain 

edellyttämien kaavojen, kuten yleiskaavan ja maakuntakaavan kyvyttömyyttä nopeaan 

reagointiin ja strategisuuteen. Niillä tavoitellaan sekä talouden että ympäristön kannalta 

parempaa yhdyskuntarakenteen kehityksen ohjausta, jota nykyisten kaavatasojen avulla ei 

saavuteta. Rakennemallien tuoreudesta johtuen niiden vaikutuksia kuntien kaavoitukseen ei 

ole tarkasteltu siinä määrin, että niiden toimivuutta yhdyskuntarakenteen parempaan 

ohjaukseen pyrkivinä yhteistyömalleina voisi kattavasti arvioida. Rakennemallien 

ohjausvaikutusta tulisikin tutkia pidemmällä aikavälillä ja toisen tutkimuksen puitteissa 

peilaamalla niiden tavoitteita ja sisältöä kuntien aiempiin suunnitelmiin sekä vertaamalla 

linjauksia kuntien tulevien lakisääteisten suunnitelmien sisältöön. Olennaista on, kuinka 

hyvin malleissa on priorisoitu seudun kehityksen etu vai ovatko ne vain kokoelma kuntien jo 

omissa suunnitelmissa hyväksyttyjä tavoitteita (ks. Hytönen ym. 2012). Esimerkiksi Turun 

kaupunkiseudun rakennemallin ei koettu juuri rajoittavan kuntien toimintaa siinä asetetun 

suhteellisten suuren kasvutavoitteen vuoksi. Mallissa asetettu kasvutavoite on sinänsä 

mielenkiintoinen, sillä kovin moni haastateltavista ei uskonut sen olevan realistinen.  

Herääkin kysymys, onko tavoite korkea vain sen herättämien mielikuvien takia 

kilpailukykyisestä ja vahvasti kasvavasta seudusta?   

 Tutkimuksen tuloksissa painottuvat ydinkaupunkiseudun kuntien näkemykset. 

Tulokset olisivat voineet olla erilaiset, jos mukana olisi ollut enemmän ulkokehän kuntia. 

Toisaalta useampien ulkokehän kuntien mukaan ottaminen olisi voinut painottaa liikaa 

pienten kuntien näkökulmia tuloksissa. Seudullisen maankäytön ohjauksen kannalta 

olennaista on erityisesti asukasluvultaan seudun suurimman kaupungin Turun sekä muiden 

keskisuurten ydinkaupunkiseudun kuntien toiminta. Näistä kunnista myös pitkälti riippuu, 

millaiseksi seutuyhteistyön käytännöt muodostuvat. Omiin tuloksista tekemiini tulkintoihin 

on vaikuttanut työni kautta tarjoutunut mahdollisuus seurata rakennemallityötä sekä yleistä 

keskustelua seutuyhteistyöstä. Sitä kautta muodostuneet käsitykset kuntien 

yhteistyösuhteista ja niitä koskevista haasteista ja mahdollisuuksista ovat ohjanneet 

haastattelujen tulosten ohella tutkimuksessa tekemiäni tulkintoja. Työni kautta muodostunut 

käsitys rakennemallityön kannalta keskeisistä toimijoista, ohjasi myös haastateltavien 

valintaa.  
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 Suurin avoin kysymys rakennemallien kohdalla on niiden epämuodollisuus ja 

asettuminen maankäyttö- ja rakennuslain ulkopuolelle. Rakennemallityö on esimerkki 

suunnitteluyhteistyöstä, johon on ryhdytty valtion ohjauksen myötä, mutta jonka muoto, 

osalliset ja tavoitteet on määritetty alhaalta päin. Tuloksena on malli, jolla pyritään 

seudulliseen vaikuttavuuteen, mutta jossa päätösvalta maankäytön ratkaisuista säilyy 

kunnilla. Koska malli ei velvoita kuntia juridisesti, on sen toteuttaminen kuntien tahdon 

varassa. Mallin epämuodollisuuden arveltiin olevan yksi syy, miksi prosessi sujui Turun 

seudulla ennakoitua helpommin. Tahtoa esimerkiksi sitovampaan yhteiseen yhteiskaavan ei 

uskottu löytyvän. Tämä voidaan tulkita niin, että kuntien näkökulmasta katsottuna lain 

asettamat normit suunnittelulle nähdään vahvempina kuin esimerkiksi yhteisesti 

rakennemallityössä luodut normit seudullisesta suunnittelusta. 

Rakennemallien toteuttamisvaiheessa verkostoihin liittyvät ongelmat kuten 

vapaaehtoisuudesta johtuva epävarmuus ja odotus toiminnan vastavuoroisuudesta nousevat 

esiin. Sosiaalisen pääoman merkitys korostuu, kun mallin tavoitteita siirretään käytäntöön 

kuntien omien maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten sitovien suunnitelmien kautta. 

Verkostoissa tapahtuvaa seudullista suunnittelua voidaan tarkastella peliteorian kautta. 

Rakennemallityö voidaan nähdä pelinä, jonka loppuun saattaminen edellyttää toimijoiden 

välistä yhteistyötä. Pelin kulkuun vaikuttavat luottamus, yhteisesti sovitut toimintasäännöt 

sekä  verkoston jäsenten muodostamat mielikuvat ja käsitykset verkoston luonteesta, jotka 

ohjaavat heidän toimintaansa. Turun kaupunkiseudulla rakennemallityöhön oltiin tyytyväisiä 

ja yhteisestä saavutuksesta oltiin ylpeitä, mutta toisen osapuolen sitoutumista tavoitteisiin 

epäiltiin. Vastauksissa nousi esiin vastakkainasettelu Turun ja muiden seudun kuntien 

välillä, sekä myös seudun ydinkuntien ja ulkokehällä sijaitsevien kuntien välillä. 

Epäluottamusta ja arveluita kotiin päin vetämisestä esiintyi molemmin puolin. Vaikka 

verkostot yleisesti koetaan tasa-arvoisiksi yhteistyömuodoiksi, tosiasiassa ne ovat usein 

hierarkkisesti muodostuneita organisaatioita, joissa osallisten välillä vallitsee epätasa-

arvoiset valtasuhteet (Hadjimichalis & Hudson 2006: 860, 869–870).  

Rakennemallityössä Turun kaupungilla oli johtava asema hankkeen tilaajana ja 

käytännön koordinoijana. Tämä ei haastateltavien mukaan näkynyt suuresti työn 

laadintaprosessissa, vaikka muut kunnat odottivat Turun vievän työtä omaan suuntaansa. 

Epätasaiset valtasuhteet kuitenkin nousevat esille mallin toteuttamisvaiheessa. 

Haastatteluissa oltiin yhtä mieltä, että se miten hyvin Turku seudun keskuskaupunkina 

noudattaa mallissa sovittuja linjauksia yleiskaavoituksessaan, vaikuttaa siihen miten hyvin 



 

 

88 

muut kunnat omaksuvat mallin tavoitteet käytännössä. Tällöin yhden osapuolen toiminta saa 

muita suuremman painoarvon. Samanlaiseen tilanteeseen voidaan törmätä myös muilla 

kaupunkiseuduilla. Turussa parhaillaan valmisteltavaa uutta yleiskaavaa laaditaan 

suunnitteludokumenttien mukaan rakennemallin pohjalta. Muut kunnat seuraavat 

kiinnostuksella erityisesti Turun linjauksia sen saarten kaavoittamisesta pientaloasutukselle, 

joka jo rakennemallityön aikana herätti keskustelua mahdollisesti yhdyskuntarakennetta 

hajauttavana ja rakennemallista poikkeavana kaavoituksena. Turun saaria koskeva kaava on 

jo kumottu kertaalleen korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

 Rakennemalli on hyväksytty sekä Varsinais-Suomen maakuntakaavojen että 

liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjaksi, joiden kautta tavoitteet siirtyvät kuntien 

kaavoitukseen. Työssä haastateltujen kuntien edustajien mukaan rakennemallia tullaan 

hyödyntämään kuntien omissa suunnitelmissa ja kaavoissa. Käytännössä kuntien toiminta 

riippuu pitkälti siitä, miten ne kokevat hyötyvänsä seudun kehittämiseen panostetuista 

resursseista ja miten ne uskovat muiden toimivan. Jos keskinäistä riippuvuussuhdetta seudun 

kehittämisessä eikä sen hyötyjä tunnisteta, eivät pakon vuoksi muodostetut verkostot tuota 

haluttuja lopputuloksia. Epävarmuus ja epäluottamus muiden toimintaa kohtaa voi vesittää 

sinänsä kaikkien rakennemallissa yhteisesti hyväksymien tavoitteiden toteuttamisen.  

 Vaikka rakennemallien pitkän aikavälin vaikutusta maankäyttöön on mahdotonta 

arvioida tässä vaiheessa, koettiin rakennemallityön vaikuttaneen myönteisesti kuntien 

väliseen yhteistyöhön ja luottamuksen kehittymiseen Turun kaupunkiseudulla. Prosessi 

ainakin osittain poisti ennakkoluuloja, joita muilla kunnilla oli Turun toimintaa kohtaan. 

Onnistunut yhteistyöprosessi avasi uusia keskusteluyhteyksiä eri toimijoiden välille sekä 

kunnissa että kuntien välillä. Rakennemallit, joissa ei välttämättä käsitellä vaikeimpia 

seudullisia kysymyksiä ja jotka eivät sido kuntien käsiä liikaa, voidaan nähdä neutraaleina 

välineinä luoda pohjaa tulevaisuuden yhteistyölle ja lisätä luottamusta. Kunnat voivat 

rakennemallien kaltaisten ns. epämuodollisten suunnittelumallien avulla testata yhteistyön 

sujuvuutta ja käyttää niitä keinona päästä poliittisten jännitteiden yläpuolelle (ks. Hytönen 

ym. 2012: 123). Vaikka rakennemallien tavoitteet eivät siirtyisi kuntien kaavoitukseen, 

onnistunut prosessi voi muokata asenteita yhteistyöhön myönteisemmäksi ja tasoittaa tietä 

tulevaisuudessa yhteistyössä laadittaville sitovimmille suunnitelmille. Epämuodollisten 

rakennemallien avulla, jotka pakottavat kunnat ja muut toimijat vuorovaikutukseen ja 

vuoropuheluun, voidaan vahvistaa sosiaalista pääomaa seudulla, jota syntyy vain 
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tapaamisten ja tiiviin vuorovaikutuksen kautta (Bourdieu 1986: 165; Grootaert & van 

Bastelaer 2002: 5).  

 Rakennemalleille voi olla tilausta seuduilla, koska ne antavat mahdollisuuden kokeilla 

seudullista suunnittelua vapaamuotoisemmin kuin mitä esimerkiksi kuntien yhteinen 

yleiskaava sallisi. Kunnat eivät kilpailuasetelmasta johtuen uskalla lähteä sitoviin 

seudullisiin hankkeisiin, etenkin jos seudulla vallitsee epäluottamus. Leena Strandénin 

(2011: 11) mukaan rakennemalli-prosessien myötä syntyneet uudenlaiset foorumit kuntien 

väliselle keskustelulle voivat parhaassa tapauksessa selkeyttää näkemystä 

kaupunkiseututason suunnittelusta. Rakennemallit toimivat alustana, jotka kokoavat yhteen 

niin maankäytön kuin muidenkin alojen asiantuntijoita, päättäjiä ja muita toimijoita 

keskustelemaan tärkeiksi koetuista maankäytön kehityksen linjauksista (Maijala 2011: 43–

44). Turun kaupunkiseudulla rakennemallityön etuna, verrattuna maakuntakaavan 

laadintaprosessiin, pidettiin juuri sen avoimuutta ja sitä, että kunnat saivat itse aidosti 

osallistua työhön. Rakennemalleja ei tulisi arvioida pelkästään niiden lopputuloksen eli 

suunnitelman perusteella. Tärkeämpää voi olla itse prosessi, jonka aikana yhteisiä tavoitteita 

ja päämääriä on hahmoteltu ja uusia yhteistyön rakenteita luotu.  

Maankäyttö on ollut perinteisesti kuntien ase kilpailussa asukkaista, kaupan yksiköistä 

ja yrityksistä. Yhdyskuntarakenteen kehityksen hallittu ohjaaminen ja seudun etujen 

priorisointi edellyttää kuitenkin kaikkien osapuolten sitoutumista yhteisesti sovittujen 

tavoitteiden toteuttamiseen, jotka voivat mennä yksittäisten kuntien etujen edelle. Seuduilta 

itsestään lähteville muutoksille ja kehitykselle luovat pohjan paikalliset resurssit, joiden 

hyödyntäminen riippuu resursseja kontrolloivien paikallisten toimijoiden välisistä suhteista 

(Cannone 2009: 238). Seudullisessa kehittämisessä korostuu vahvasti kuntien toiminta, sillä 

ne ohjaavat maankäyttöä käytännössä, vaikka esimerkiksi rakennemallissa oli mukana myös 

muita osapuolia. Sosiaalinen pääoma helpottaa seudullisiin yhteistyöverkostoihin sidottujen 

suunnitteluun ja suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavien inhimillisten ja taloudellisten 

resurssien hyödyntämistä, joita yhteisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. 

Luottamukseen perustuva vuorovaikutus kannustaa yhteistoimintaan ja resurssien 

jakamiseen (Ruuskanen 2007: 33), kun taas luottamuksen puuttuminen voi kannustaa omista 

eduista kiinni pitämiseen. Sosiaalisen pääoman vahvistamisen merkitys onkin suuri juuri 

sellaisissa verkostoissa, jossa osapuolten välillä vallitsee vahva kilpailuasetelma, jonka ylitse 

tulisi päästä. 
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Se, kuinka hyvin rakennemallien kaltaiset epämuodolliset hallinnan mallit käytännössä 

toimivat, riippuu pitkälti osapuolten välillä vallitsevasta luottamuksesta ja vastavuoroisuuden 

normeista. Ideaalista ja tyypillistä verkostosuhdetta kuvaavat piirteet, kuten lojaalius, 

luottamus ja vastavuoroisuus, eivät välttämättä sovi kaikkiin tehtäviin, joita eri 

organisaatioiden väliset yhteistyöverkostot on luotu hoitamaan (Lowndes & Skelcher 1998: 

319–320). Joskus hierarkkinen hallinto toimii paremmin. Yksi rakennemallien keskeisistä 

haasteista tulevaisuudessa on niiden roolin selventäminen suhteessa lakisääteisiin kaavoihin 

(Maija 2001: 45). Maankäyttö- ja rakennuslain ulkopuolella toteutettaviin rakennemalleihin 

liittyy myös osallisuuteen ja demokratiaan liittyviä kysymyksiä, jotka vaatisivat lähempää 

tarkastelua.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole tuottaa yleistyksiä seudullisesta 

suunnitteluyhteistyöstä, vaan lisätä ymmärrystä seudullisista yhteistyöprosesseista ja niihin 

vaikuttavista tekijöistä. Koska vuorovaikutus maankäytön suunnittelun puitteissa on aina 

paikallisesti värittynyttä, tämän tutkimuksen tuloksia ja päätelmiä ei voi suoraan hyödyntää 

muilla seuduilla. Ne voivat kuitenkin antaa uusia näkökulmia seudullisten maankäytön 

yhteistyöverkostojen toiminnan tarkasteluun ja ymmärtämiseen. Tässä tutkimuksessa olen 

keskittynyt lähinnä maankäytön viranhaltijoiden näkemyksiin. Uusia näkökulmia 

yhteistyöverkostojen tarkasteluun voisi tuoda luottamushenkilöiden sekä kaupungin 

ylimmän johdon näkemysten tarkastelu. Toimivan seudullisen yhteistyön edellyttämä 

luottamus ei synny hetkessä ja sen vahvistamiseksi tarvitaan myönteisiä kokemuksia ja 

vuorovaikutusta. Vaikka rakennemallien todelliset vaikutukset ovat vielä näkemättä, 

näyttävät ne tämän tutkimuksen perusteella toimivan vähintäänkin kuntaterapiana, jolla 

luodaan pohjaa tulevaisuuden yhteistyölle.  

 

”Sehän on, että kuntien välinen yhteistyö eihän se.. sitä tekee ne ihmiset, jotka 

siellä toimii, siitähän se syntyy.” 
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