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Abstract
Migration is a heterogeneous phenomenon in many senses. However, certain tendencies are
emphasized. Most built-up areas lose their inhabitants and only few population centers increase their
population, both in Finland and generally in Europe. Empty or less utilized structures remain after
out-migration. The consequences are most evident in the housing sector. In this phenomenon there is
a strong risk that the structures cannot function but they lose their function ability. The reasons are
economic and functional. The point of departure for the study was to find the means to respond to this
cumulating development. The different service structures also decrease or become thinner, while the
population is aging, requiring additional attention.

The theoretical framework of the study includes the development of new methods that correspond
to the research problem and a new planning model for diminishing infrastructures. The stages of the
planning model include the definition of the needs and prospects of planning, the management of
changes of the functions and, finally, the making of integrated plans for the adjustment of the physical
structures.

The position of the dissertation in relation to its scientific background is explained by reviewing
the tradition of infrastructure planning and related planning theory. The research work advanced,
however, in real time - the tests of the contexts were so actual that they had to be updated many times
during the research. Besides the actuality, another interesting feature were the comparative studies
directed to the infrastructure contexts of five EU countries and their subject municipalities.

The aim of the study was to examine whether the modelled planning of diminishing infrastructure
is feasible and whether it aids the adjustment of structures. The research clearly revealed that planning
of diminishing infrastructures is beneficial and even necessary in numerous built-up areas. An
important achievement of the study is the principle to be followed in making adjustments to structures
that have become oversized. The dissertation revealed that there are lots of opportunities to make
adjustments within the physical structures. The dimensions of adjustment are numerous and
dissimilar to each other. An important association was that the stages of negative growth of the
infrastructure networks are similar, following the same logic and sequential order in different built-
up areas. The changes in dwelling and other functions of buildings determine the development of
other infrastructure networks.

A comforting result of the study is the fact that there is seldom need for massive dismantling
operations of infrastructures in Finland. The decremental, step by step adjustment of structures is,
however, at any rate occasionally necessary in most built-up areas. The making of adjustments
requires broad data and the use of a frequently up-dated monitoring system. The standards and norms
of physical structures are also too general with disregard to differences in entropy, treating in a similar
fashion the cases of both growth and decline. The overriding rule in diminishing areas may be the
maintenance of the stability of infrastructure networks. Attention on the oversized structures is
worthwhile, since, for all parties concerned, it is beneficial to adjust the size of physical structures to
the level of their use.
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Tiivistelmä

Muuttoliike on monessa suhteessa heterogeeninen ilmiö. Tietyt muuttojen suuntaukset kuitenkin
korostuvat. Useimmat taajamat menettävät asukkaitaan ja vain harvat väestökeskukset kasvattavat
asukasmääräänsä sekä Suomessa että yleisesti Euroopassa. Muuton jälkeen jää tyhjiä tai
vajaakäyttöisiä rakenteita. Selkeimmin seuraukset ilmenevät rakennuksissa. Ilmiön yhteydessä on
muodostumassa riski, että rakenteet eivät voi toimia vaan menettävät toimintakykynsä. Syyt siihen
ovat taloudellisia ja toiminnallisia. Vahva tutkimuksen käynnistävä peruste oli löytää keinot, joilla
reagoida tähän kumuloituvaan kehitykseen. Myös erilaiset palvelujen rakenteet vähenevät tai tulevat
ohuemmiksi. Samalla kertaa väestö vanhenee ja vaatii lisää huomiota.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys sisältää tutkimusongelman käsittelyyn soveltuvien uusien
erityisten menetelmien kehittämisen ja suunnitteluprosessin vaiheet sisältävän mallin kokoamisen.
Vaiheina tarkastellaan suunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet, toimintojen muutoksenhallinta ja
lopulta rakenteiden sopeuttava fyysinen suunnittelu.

Tutkimus asettuu sisälle tiedeympäristöönsä siten, että siinä tuodaan laajalti esille infrastruktuurin
suunnitteluperinne. Tutkimus liikkui kuitenkin reaaliajassa - kontekstien testaukset olivat niin
ajankohtaisia, että niitä päivitettiin monia kertoja tutkimuksen aikana. Ajankohtaisuuden ohella
mielenkiintoisia piirteitä olivat myös kansainväliset kontekstit, kun tutkimus suuntautui viiteen EU-
maahan ja niiden kohdekuntiin.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko pienenevän infrastruktuurin mallinnettu suunnittelu
mahdollista ja edistääkö se rakenteiden sopeuttamista. Tutkimus toi selkeästi esille, että pienenevien
rakenteiden suunnittelu on hyödyllistä ja jopa välttämätöntä lukuisissa taajamissa. Tärkeä
tutkimuksen saavutus on nähdä periaate, jonka kautta ylimitoittuneiksi tulleiden rakenteiden
sopeuttaminen voidaan toteuttaa. Tutkimuksessa on tullut ilmi, että sopeuttamiseen on runsaasti
mahdollisuuksia fyysisten rakenteiden sisällä. Merkittävä tulos oli, että sopeuttamisen dimensioita on
lukuisia ja ne ovat keskenään hyvin erilaisia. Tärkeä assosiaatio oli myös se, että pienenevän
kehityksen vaiheet infrastruktuurin verkoilla olivat samankaltaisia sekä toimivat usein samalla
logiikalla ja vastaavassa järjestyksessä eri taajamissa. Rakennusten sisältämien toimintojen tai
asumisen elinkaaren vaiheet ovat määrääviä muiden infrastruktuurin verkkojen kehitykselle.

Lohdullinen tutkimustulos on, että infrastruktuurin kertaluonteisen, massiivisen pienentämisen
tarve on harvinaista Suomessa. Dekrementaalinen, vaiheaskelin tapahtuva rakenteiden
sopeuttaminen on kuitenkin ainakin ajoittain tarpeen useimmissa taajamissa. Sopeuttamiseen
tarvittava tietomäärä on kuitenkin laaja ja se edellyttää taajaman rakenteiden reaaliajassa toimivaa ja
päivittyvää seurantajärjestelmää. Fyysisten rakenteiden normitus on myös liian yleispätevää ilman
entropian eroja ja normit ovat lähestulkoon yhtäläisiä kasvavissa ja pienenevissä tapauksissa.
Pienenevissä taajamissa voi verkkojen toiminnan stabiilisuuden säilyttäminen olla päällimmäisin
normi. Ylisuuriin rakenteisiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä fyysisten rakenteiden on edullista
olla käyttötarpeidensa kokoisia - kaikkien osapuolten kannalta nähtyinä.

Asiasanat: sopeuttaminen, taajamat, tekniset verkot





Äidilleni ja isälleni





Alkusanat

Tutkimuksen aihepiiri tuli vähitellen vuosien kuluessa mielenkiintoni kohteeksi. Pienene-
vien yhdyskuntien ongelmakenttään olin joutunut tutustumaan työtehtävissä suomalaisis-
sa ja keski-eurooppalaisissa konteksteissa. Aluksi pyrin torjumaan aiheen valintaa tutki-
muskohteeksi – voidaanhan pienenevien yhdyskuntarakenteiden suunnittelua pitää pessi-
mistisenä työnä ja kielteisen kehityksen hyväksymisenä. Asiantilaan suhtautumisessa
näytti myös yleisesti vallitsevan neuvottomuus, melkeinpä toivottomuus. Löydettävissä
olevien mahdollisten ratkaisujen pohtiminen antoi kuitenkin viitteitä siitä, että suunnitte-
lun keinoin voidaan kääntää kielteisetkin asiat mahdollisimman parhain päin tai optimoi-
da paras ratkaisu vaatimattomistakin vaihtoehdoista. Tulin huomanneeksi laaja-alaisen
infrastruktuurin erilaisten ongelmien sisällön – monitahoiset toiminnalliset, tekniset, ta-
loudelliset ja ympäristölliset piirteet.

Tästä runsaudenpulasta tuli myös tutkimuksen pulma ja vaikeus. Yhdyskuntien raken-
teet ovat kovin laaja kokonaisuus – oikeastaan liian laaja yhden tutkimuksen sisällöksi.
Rakenteiden ongelmat näyttivät yleisesti kuitenkin olevan sidoksissa toisiinsa ja rajaus-
ten tekeminen tuntui tutkimushyötyjen tuhlaukselta. Tästä saituudestani jouduin korvaa-
maan paljon vaivannäön energiaa. Päädyin myös tutkimuksen kohdistamiseen suunnitte-
luperiaatteiden esille tuontiin – siksi tutkimuksen teoria saattaa joillakin osin vaikuttaa
lavealta pohdinnalta. Teoreettisia näkökantoja on runsaasti, sillä fyysisten rakenteiden
ominaispiirteitä on paljon ja lähestymistavoissakin on vaihtoehtoja.

Tutkimusongelma on hyvin ajankohtainen, mikä lisäsi mielenkiintoa ja vireyttä tutki-
miseen ja tuotti väliin jopa mielihyvää sen tuloksista. Tutkimus on toteutettu periodin
1999–2004 aikana. Olosuhteet ja ratkaisut pienenevien rakenteiden osalla muuttuivat jat-
kuvasti ja ajan tasalla pysyminen lisäsi paitsi mielenkiintoa myös vaivannäköä. Usein tuli
mieleen historiassa liikkuvan tutkimusaiheen edut työläämpään ajantasaisuuden ylläpi-
toon. Tutkimusongelmaan sisältyvä historia on kuitenkin lyhytaikainen eikä ratkaisuissa
edes tässä ajassa toimiminen ole riittävää, vaan suunnittelun tavoitteet on kohdistettava
tulevaan kehitykseen ja tulevien ratkaisujen pohtimiseen.

Työn kiinnostavuutta lisäsi myös tutkimusongelman olemassaolo läpi Euroopan. Tut-
kimuskontekstit viidessä EU-maassa osoittavat tutkimusongelman kansainväliset piirteet.
Tutkiminen oli hyvin palkitsevaa, kun huomasin kehittämieni toimintatapojen käyttökel-
poisuuden myös muiden maiden taajamien vastaavien ongelmien käsittelyssä.



Tutkimusongelma on melkoisen mielenkiinnon kohteena ja intressejä tutkimustani
kohtaan on tullut paljon esille. Tämä mielenkiinto konkretisoitui onneksi myös saamani
rahoituksen muodossa. Kiitän Kunnallisalan kehittämissäätiötä ja Suomen Kulttuurirahas-
ton Kainuun rahastoa saamistani apurahoista.

Tutkimuksen erilaisia viiteryhmiä on lukuisia. Rahoituksen järjestymisen lisäksi sain
työn organisoinnissa tukea monilta tahoilta. Pääkysymyksessä, tutkimuksen sisällön tuot-
tamisessa, on ollut erittäin paljon kumppanuutta. Minun on harmikseni mahdotonta tilan
puutteen vuoksi tuoda heistä esille muita kuin pari viiteryhmää. Kiitän ohjausryhmääni,
johon ovat kuuluneet työni ohjaajan, professori Aarne Tarumaan ohella professori Harri
Haapasalo ja tekniikan tohtori Raine Mäntysalo. Toiseksi esitän kiitokseni kohdekuntien
henkilöstölle ja erityisesti Suomussalmen kunnan tutkimustani palvelleille henkilöille.
Tutkimuksessa konsultoineille henkilöille kuuluu hyvin ansaitut kiitokset ajatuksistaan.
Tutkimukseni elinkaaren ajalta viimeiset kiitokseni kuuluvat työni esitarkastajille profes-
sori Hilkka Lehtoselle Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja
koulutuskeskukseen ja professori Sakari Riihelälle Tampereen teknilliseen yliopistoon.
Heidän asiantuntevat ja sisältöä parantavat muutosehdotuksensa käytin mielelläni tutki-
muksen hyväksi. Filosofian tohtori Eljas Määttää kiitän hyvistä kommenteista koskien
työn matemaattisia osia. Yliopistonopettaja Juha Vartiaista kiitän kielenhuollollisista
ohjeista.

Läheisin viiteryhmä työn aikana on luonnollisesti ollut oma perheeni. Heille työ on
myös tuottanut eniten harmia, kun ajankäyttöni on tutkimusvuosien aikana määräytynyt
paljolti sen mukaan. Kiitokset vaimolleni Leenalle ja tyttärelleni Henna-Marialle hyvästä
sietokyvystä ja kärsivällisestä suhtautumisesta perheen monen asian edelle menneeseen
tutkimustyöni tekemiseen.

Työn päättyminen ei varmaankaan ratkaise pienenevien taajamien ongelmia, mutta
perheellämme se ainakin helpottaa ajankäytön pulmia. Tutkimuksen eräs tulos oli kuiten-
kin, että molempiin asioihin voi myös vaikuttaa suunnittelemalla niitä.

Kajaanissa tammikuussa 2004 Seppo Raatikainen



Lyhenteitä ja termien kuvauksia

Additiivinen lisättävä, yhteenlaskettava
Agglomeraatio väestön ja toimintojen keskittyminen asutuskeskuksiin
BKT bruttokansantuote
BTV-indikaattori kuvaa alueiden kehitystä ja sen komponentit ovat brutto-

kansantuote, työllisyys ja väestö
Data tietovaranto, tietomäärä tai tiedosto
Deglemeraatio väestön ja toimintojen keskittymisen vähenemiseen liittyvä

ilmiö
Dekrementalismi vähenevien resurssien taajamissa pienin askelin etenevä so-

peuttava, rakenteita pienentävä suunnittelu
Dimensio ulottuvuus, koko, suuruus, mittasuhde
Entropia tarkoittaa monipuolisuutta, vaihtoehtoisten tilojen määrää

yhdyskunnan rakenteissa ja toiminnoissa (yhdyskuntaent-
ropia)

Feedback, back switching takaisinkytkentä
Formaatti esittämisen tapa, tiedostomuoto
GIS Geographical Information System, paikkatietojärjestelmä
Häiriöalttius kuvaa sitä, miten pienet muutokset osatekijöissä/alkioissa

aiheuttavat muutoksia tutkittavissa suureissa
ICT Information and Communication Technology, tieto- ja

viestintäteknologia
Infrastruktuuri muodostuu rakennuksista sekä liikenteen, vesihuollon,

energian ja informaation verkoista. Usein siihen liitetään
myös käsite rakennettu ympäristö

Iteraatio on menetelmä, joka perustuu saman laskutoimituksen tois-
tamiseen

Jhh-hinta jälleenhankintahinta
Johtopäätösanalyysi (nelikenttä) SWOT eli strenghts, weaknesses, opportuni-

ties, threats
Käyttöfrekvenssi eli käyttötaajuus tai käyttötiheys



Markkinat on taloustieteen terminä abstrakti käsite – markkinat ovat
yleisessä merkityksessä siellä, missä kysyntä ja tarjonta
kohtaavat toisensa

Monikriteerinen arvottaminen, multi-criteria analysis, liitetty myös päätöksentekoon, mul-
tiple criteria decision making MCDM

MRL maankäyttö- ja rakennuslaki (n:o 132/1999)
Muutoskapasiteetti osoittaa hitauden (puskurit), jolla muutokset verkolla alka-

vat vaikuttaa ja tulevat esille
OAS osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jolla MRL:n perus-

teella on varmistettava kaavoituksen yhteydessä tapahtuva
kanssakäyminen

Ominaiskulutus verkon kokonaiskulutus jaettuna verkon käyttäjämäärällä
Operaattori verkon ylläpitäjä tai toiminnon tai palvelun järjestäjä. Inf-

rastruktuurin pääoperaattoreita ovat kunnat
Ortokuvat numeeriseen muotoon muunnettuja ja koordinaatistoon

suoristettuja ilmakuvia
Pendelöinti tarkoittaa kuntien hallinnolliset rajat ylittävää työssäkäyn-

tiä
Peripherality, reuna-alueisuus, määritellään usein etäisyytenä taajaman keskustasta; laa-

jasti ymmärrettynä sillä voidaan kuvata myös seudun talou-
dellista tasoa tai vaihetta ja innovaatioiden tai pääomien
määrää

Protokolla eli kommunikoinnin säännöt tässä työssä, yleensä pöytäkir-
ja

Riippuvuussuhteen (dependency ratio) eli väestöllisen huoltosuhteen suhdear-
voina ovat ”ei-aktiivinen väestö 0–14 ja yli 64-vuotiaat” se-
kä ”aktiiviväestö 15–64-vuotiaat” (hyvänä arvona pidetään
esimerkiksi 0.5 tai sen alle)

Sumea joukko minkä tahansa, varman ja epävarman toteuman välillä ole-
vien asioiden joukko

Taajama-aste (taajaman asukasluku / kunnan asukasluku) x 100 %
Taloudellinen huoltosuhde eli elatussuhde tarkoittaa ei-työllisen väestön (kokonaisvä-

estö – työlliset) suhdetta työlliseen ja vaihtelee esimerkiksi
välillä 1,0…2,8 (hyvänä arvona pidetään alle 1,5)

Tielaitos on lakannut oikeustoimihenkilönä 31.12.2000 ja sen tilalla
tulivat organisaatiot Tiehallinto (viranomainen ja palvelui-
den tilaaja) ja Tieliikelaitos (palveluiden tarjoaja)

Topologia kertoo kuinka erilaiset kohteet ovat liittyneet toisiinsa
Vanhushuoltosuhde on yli 65-vuotiaiden prosentuaalinen osuus työikäisistä

(20–64 v.)
Verkko yhden toimialan sisältävä fyysinen kokonaisuus – verkkoja

ovat toimintojen puitteina toimivat ja hyödykkeitä kuljetta-
vat verkkomaiset rakenteet

Verkosto yhden toimialan sisältävä toiminnallinen tai fyysinen koko-
naisuus sekä myös organisoitu yhteistyön muoto



Vuosikate kunnan tulojen ja menojen erotus, joka jää käytettäväksi in-
vestointien rahoittamiseen, lainojen lyhentämiseen ja ra-
hastointiin

Ylläpito infrastruktuurin yhteydessä käsittää hoidon ja kunnossapi-
don

YSL ympäristönsuojelulaki (n:o 86/2000)
YVA:n ympäristövaikutusten arvioinnin avulla selvitetään suunni-

telmien ja hankkeiden vaikutusta luontoon, rakennettuun
ympäristöön ja yhteiskuntaan ja ihmisiin
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1  Johdanto

Meneillään olevien väestömuutosten seurauksena useimmat taajamat, niin Suomessa kuin
muuallakin EU:ssa, pienenevät asukasmäärältään ja vain harvat väestökeskukset kasva-
vat. Pienenevän asukasmäärän mukana muodostuu tyhjiä tai vajaakäyttöisiä rakenteita.
Usein näkyvimpiä niistä ovat tyhjät rakennukset, mutta monet muutkin infrastruktuurin
osat jäävät vähemmälle käytölle.

Rakenteiden vajaakäyttö synnyttää taloudellisia, toiminnallisia ja ympäristöllisiä
ongelmia, joille haetaan ratkaisuja.

1.1 Tutkimuksen taustaproblematiikka

Väestön siirtymiä tai rakenteen muutoksia on aina. Historiakin osoittaa, että muuttojen
syyt ja suuntautuminen vaihtelevat huomattavasti eri aikoina (Korkiasaari et al. 1981,
108). Pysyviä privilegialueita ei ole, kun intressit, markkinat ja mieltymykset vaihtuvat.
Vallitseva yleismaailmallinen ilmiö on ollut väestön keskittyminen pieneen määrään kau-
punkiseutuja. Viimeisin vaihe liikkuvuustransitiossa tapahtuu urbaanien alueiden välillä.
Kaupunkien välinen muuttoliike on lisääntynyt palvelu- ja tietoyhteiskunnassa sekä yhä
globaalimmassa taloudessa, kun uudet palveluelinkeinot ovat saaneet suuremman merki-
tyksen tuotantorakenteessa. Yhdyskuntien välinen, monisuuntainen muuttoliike lisääntyy
ihmisten ammattien ja ajankäytön, yritysmaailman ja työtehtävien, työsuhteiden määräai-
kaisuuden, liikkumisen ja taloudellisten mahdollisuuksien muutosten myötä. Pääosa muu-
toista on ristikkäisiä. Nykyisessä kehittyneessä informaatioyhteiskunnassa muuttoliikettä
esiintyy pääasiassa kaupunkimaisten alueiden välillä ja niiden sisällä (Kauppinen 2000,
28). Suomessa oli vuonna 2001 kuntien sisäisiä muuttoja 576 623. Kuntien välisistä muu-
toista, yhteensä ennätykselliset 281 975 muuttoa, tehtiin selkeästi eniten (44,1 %) kau-
punkimaisesta kunnasta toiseen, toiseksi eniten (23,9 %) muutettiin muista kunnista kau-
punkimaisiin ja kaupunkimaisista kunnista muutettiin muihin kuntiin muutto-osuudella
20,4 % (Suomen tilastollinen vuosikirja 2002, 145–147). Vuoden 2002 aikana muuttolii-
ke kasvukeskuksiin hidastui. Samoin vuoden 2003 alkupuolen arvion mukaan väestökehi-
tys olisi tasaantumassa.
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Yhdyskuntien rakenteiden kannalta näkyvimmät seuraukset aiheuttaa muuttojen kes-
kittyminen samaan suuntaan. Poismuuton aiheuttamat ongelmat ovat saaneet eniten huo-
miota osakseen. Joko toiseen kuntaan tai oman kunnan toiseen taajamaan tapahtuvien
siirtymien ohella merkittäviä ovat myös muuttokunnissa syntyvät demografiset muutok-
set. Tarvittavien palvelujen sisällöllä on erityinen profiilinsa, jos vanhushuoltosuhde
muuttuu selkeästi ja merkittävin kasvava väestönosa on yli 65-vuotiaiden ikäryhmä.

Tärkein tulevaan väestörakenteeseen vaikuttava tekijä kaikilla alueilla on nykyinen
ikärakenne (Helin et al. 1998, 17). Väestön keskittyminen ja muutokset jatkuisivat ilman
muuttoliikettäkin demografisten tekijöiden takia. Väestön muutokset kumuloituvat. Esi-
merkiksi Malthusin teorian mukaan väestö kasvaa geometrista sarjaa noudattaen, kun tuo-
tannon kasvu noudattaa aritmeettista sarjaa (Bradford & Kent 1986, 147). Nuoret muutta-
jat aiheuttavat ikäspesifin, sosiaalisen infrastruktuurin – koulutus, päivähoito – muutostar-
peita. Tässä kysymyksessä insidenssi, yhteen osuminen, palvelun ja väestöpohjan suh-
teen on korkea (Helin et al. 1998, 51). Osin muutokset ovat välittömiä, mutta monet mer-
kittävät vaikutukset ovat välillisiä ja pitkän ajan kuluessa toteutuvia.

Muuttoliikkeellä on tunnetusti kahdet kasvot. Muuttavien henkilöiden ikärakenne ja
koulutustaso vaikuttavat kielteisesti lähtökunnan väestörakenteeseen ja myönteisesti
muuttovoittoa saavien yhdyskuntien väestön koostumukseen. Muuttoliike on selkeästi
valikoiva prosessi, etenkin työvoiman suhteen (Jackson 1986, 39 ja 79). Muuttoliike kas-
vattaa ammatissa toimivan väestön suhteellista osuutta vastaanottavassa kunnassa (Okun
& Richardson 1973, 114). Työvoiman liikkuvuutta koskeneessa tutkimuksessaan on
Holmlund todennut, että nuoret ja keski-ikäiset ovat työssä olevista aktiivisimpia hake-
maan uutta työtä. Työvoiman liikkuvuuden ja koulutuksen välillä on myös löydetty posi-
tiivinen yhteys. (Holmlund 1984, 77 ja 236). Tunnettu ongelma on myös naissukupuolen
suurempi osuus muutoissa ja sen aiheuttama sukupuolirakenteen vinoutuminen. Osaami-
nenkin keskittyy. Muuttoliike on valikoitunut vastaamaan alueiden työvoimatarpeita,
joissa tietointensiiviset toiminnot kasautuvat keskuksiin ja keskusten ulkopuolelle jäävät
rutiinitoiminnot (Antikainen 2001). Muuttoliike kuvastaa spatiaalista työnjakoa. Koulu-
tustasolla kuvattuna inhimillinen pääoma keskittyi 90-luvun jälkipuoliskolla muutamille
harvoille alueille ja inhimillisen pääoman alueellisten erojen arvioidaan edelleen voimis-
tuvan eläkkeelle poistuvan työvoiman osuuden kasvaessa (Havén 2002, 7–9). Monet kun-
takeskukset ovat siirtymässä elinkaarensa kypsyysvaiheeseen jo demografisten tekijöiden
vuoksi (Rannikko & Kortelainen 1992, 119–122).

Väestön siirtymiset ovat kysynnän muutosten seurauksia. Kansantaloudellisessa mie-
lessä ne ovat kannattavia, jos tuottavuuden rajahyöty on vähintään kokonaistaloudellisen
rajakustannuksen suuruinen. Kaikki toiminnot – hallinto, teollisuus, palvelut, vähittäis-
kauppa ja siten myös työllisyys – pyrkivät sijoittumaan omien, itselleen edullisten näkö-
kohtiensa mukaan. Tuotanto sijoittuu mahdollisimman lähelle kysyntää ja kuluttajia
(Fujita et al. 2000, 345). Palvelutuotanto on paikallista eli palvelujen tuotannon ja kulu-
tuksen on pääosin sijaittava samassa paikassa. Viime vuosien merkittävin työpaikkojen
kasvualue – yksityiset palvelut – on sekin joutunut vähentämään työvoimaansa maaseu-
dun palvelukeskuksissa (Moisio et al. 2001, 43–44). Yritystalouksien kilpailu on muuttu-
nut avoimeksi ja kansainväliseksi, mikä on aiheuttanut restrukturaation, uudelleen organi-
soitumisen tarvetta. Muutoksia yhdyskunnissa tapahtuu monissa viiteryhmissä. Yksityi-
sen sektorin integraatiokehitys on ollut suurta ja ainakin yritysten ulkopuolelta nähtynä
ennustamatonta. Euroopan integraatio ja lisääntyvä kansainvälistyminen vaikuttavat peri-
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ferioissa saakka. Viime vuosisadan loppupuolen tärkeä käsite oli globalisaatio. Se ei
muuta kaikkea kansainväliseksi, mutta se tekee avaintoiminnot maailmanlaajuisiksi ja
muuttaa arvioita paikallistenkin tekijöiden edullisuussuhteista (Okko et al. 1998, 8). Glo-
balisoituminen on saattanut yhteisöjen kilpailukyvyt keskinäiseen vertailuun ja pakottaa
tekemään muutoksia kehittyneissäkin yhdyskunnissa.

Yhdyskuntarakenteiden muutoksia ei siis voi selittää yksittäisellä tekijällä kuten muut-
toliikkeellä. Kehitystä on tarkasteltava laveammin tuotantomuutosten, työllisyyden ja
väestökehityksen yhteisvaikutuksena. Lisäksi on arvioitava näiden vaikutusten pysyvyys.
Toimijat keskittyvät samoille seuduille eri syistä. Kehitys ei enää noudata perinteisiä,
totuttuja malleja. Yhdyskuntien elinkaariteoriat eivät päde muuttuvissa oloissa. Taantu-
via alueita on voimakkaasti kasvavilla seutukunnillakin (Okko et al. 2000, 9). Tosin muun
muassa työttömyys assosioi selkeästi taajaman huononevaa elinvoimaa. Yhdyskuntien
kasvun tapaan on väestön vähenemisellä kertaantuvia, usein kumuloituvia seurausvaiku-
tuksia yhdyskunnan rakenteisiin. Myrdalin jo vuonna 1956 esittämä teoria alueellisen
epätasapainon mallista sisältää käsityksen, jonka mukaan markkinamekanismi pyrkii alu-
eellisten erojen kasvattamiseen kasvun ja supistumisen kumulatiivisten kierteiden kautta.
Pääoma hakeutuu alueille, joissa talouden kasvu ruokkii erilaisten kerrannaisvaikutusten
kautta uutta kasvua, kun taas supistuvilla alueilla väestön väheneminen pienentää palve-
luiden tarvetta ja työllisyyttä, mikä edelleen lisää supistumista. Pienenevän yhteisön ilmi-
össä ovat tavallisesti mukana epäedulliset väestön ikärakennemuutokset, nousevan kun-
nallisen veroprosentin kielteiset vaikutukset ja vähenevän kysynnän sekä tulotason moni-
nainen kielteisyys (Myrdal 1969, 36). Myös endogeenisen, sisäsyntyisen kasvun ajatus
korostaa osaamisen, teknologian edistyksen ja institutionaalisten tekijöiden merkitystä
aluekehityksessä, ts. kehitys on suotuisampaa jo ennestään kehittyneillä alueilla. Tieto ja
osaaminen synnyttävät kasvua, ja tietoa voi edistää investoimalla siihen. Kehitys on tältä
osin kunnan omissa käsissä (Okko et al. 2000, 20 ja 92). Mobiilien resurssien – työvoima,
inhimillinen ja rahoituspääoma – siirtyminen alueelta toiselle jakaa uudelleen alueiden
tuotantokykyä (Okko et al. 1998, 7). Saksalainen, taajamien pienenemistä koskeva
sanonta ”Regionaler Teufelskreis, alueen tuhonkierre” kuvaa kehityskulkua sikäläisissä
oloissa (Henkel 1995, 251). Investoinnit ja innovaatiot todentuvat yleensä taloudellisen
aktiviteetin oloissa (Bradford & Kent 1986, 168). Taantuvat alueet voitaisiin määritellä
sen mukaan pienenevän väestömäärän ohella myös pienenevän, entisellään pysyvän tai
vain vähän kasvavan asukaskohtaisen tulotason mukaan (Okun & Richardson 1973, 114).

Tasapainoteoriat puoltaisivat alueiden ja taajamien välisten vetovoimatekijöiden tasa-
painottumista, kun pääoman tuottavuus laskee kasvavilla alueilla ja hyödykevirtaukset
vaihtavat kasvun jatkuessa suuntaansa. Voimavaroiltaan erilaisten alueiden vuorovaiku-
tuksessa syntyy neutraalien vaikutusten ohella positiivisia (spread-effects) ja negatiivisia
vaikutuksia (down-effects) (Kivistö 1995, 30). Forresterin (1969, 121) mukaan ”urbaani
systeemi on kompleksinen, hyödykevirtausten positiivisten ja negatiivisten feedback-sil-
mukoiden muodostama verkko. Tasapaino on tila, johon kasvu positiivisten silmukoiden
ja vähenevien resurssien negatiivisten silmukoiden vaikutuksesta on pysähtynyt”. Maa-
pohjan liikkumattomuus ja työvoiman rajoittunut liikkuminen aiheuttavat keskipakoisen
ilmiön agglomeroitumiselle (Fujita et al. 2000, 345). Korkeat asuntojen ja maan hinnat
ovat Suomessakin johtaneet vähäiseen siirtymiseen muuttohäviöalueille. Investoinnit
siellä ovat kuitenkin varovaisia, sillä näiden alueiden asuntojen hintojen odotettavissa
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oleva kehitys tulevaisuudessa ja vajaakäytön riski vaikuttavat ratkaisuihin. Positiivisin
asukkaiden palaavan muuton vaikutus on ollut kasvukeskusten välittömässä läheisyy-
dessä.

Teknologinen kehitys vaikuttaa monin tavoin keskittymiseen. Tuotannon keventymi-
sen myötä laajentumista hakeva yritys voi palvella suurempia alueita. Suuremmat mitta-
kaavaedut, alhaisemmat kuljetuskustannukset ja pienempi raaka-ainevarojen perusteella
sijoittuvan tuotannon osuus voimistavat keskittymistä. Samoin tuotannon kasautumista
edistäviä tekijöitä ovat työmarkkinoiden monipuolisuus, erikoistumisen ja kulutuksen
markkinoiden koko ja informaatiovirtojen monipuolisuus (Kangasharju et al. 1999 a, 20–
21). Informaation merkitys korostuu teknologisen kehityksen kiihtyessä, kun markki-
noilla olevat tuotteet ja niiden ominaisuudet muuttuvat entistä nopeammin. Yhdyskun-
nissa muutosten sieto ja esille tulo riippuu kovin monista asioista. Suomen urbanisoitumi-
sella on lyhyt historia ja sen voimakkuus vastaa pientä väestömääräämme. Kaupunkijär-
jestelmät eivät ole yhdentyneet eikä näille järjestelmille luonteenomainen hierarkia ole
tullut täydelliseksi (Lahti et al. 1997, 36). Eräänä selittävänä tekijänä on pitkät etäisyydet
taajamien välillä. Taajamien väliset etäisyydet ovat Suomessa suuria, keskimäärin 31,9
km – Etelä- ja Lounais-Suomessa vähän yli 20 km, Keski-Suomessa 30 km ja Itä- sekä
Pohjois-Suomessa jopa yli 80 km. Monilla taajamien funktioilla on kuitenkin havaitta-
vissa hierarkkiset asteet (Palomäki 1995, 228–243).

Suomen alueiden välinen työnjako hakee muotoaan ja polarisoituu omassa kontekstis-
saan. Tuotannon muuttuva rakenne aiheuttaa luonnollisesti väestön siirtymisiä. Keskei-
simmät muuton syyt liittyvät työhön ja toimeentuloon, asuntoon ja asuinympäristöön,
perhesuhteisiin sekä palvelutasoon. Muuttopäätöksiin liittyy sekä tiedostettuja että tiedos-
tamattomia motiiveja (Kytö 1998, 13). Taloudelliset muuttujat, työllisyyden ja tulojen
muutokset, ovat keskeisimpiä muuttojen vaikuttavia tekijöitä (Moisio 1999). Muuttoliike
on yksilötasolla reagointia alueiden välisiin hyvinvoinnin ja toimeentulomahdollisuuksien
eroihin (Ahvenjärvi 2001, 51–52). Yhteiskunnalliset kustannukset, esimerkiksi lisään-
tyvä ruuhkautuminen tai saastuminen, eivät ole mukana muuttajan laskelmissa (ns.
Pigeon verot) (Kangasharju et al. 1999 b, 3–7). Ei-taloudelliset tekijät (sekundääriset tar-
peet) voivat yleensä olla ratkaisevina muuton syinä vain taloudellisen toimeentulon salli-
missa rajoissa. Muuttamisen voi Antikaisen (2001) mukaan sanoa olevan väline, jonka
avulla kotitaloudet tekevät rationaalisia valintoja annettujen reunaehtojen puitteissa. Ihmi-
nen ei silti toimi kaavamaisesti. Moderneissa yhdyskunnissa muuttoon liittyy monia
muita tekijöitä kuin työllisyys (Jackson 1986). Yksilötasolla on aina myös muuttoa ehdol-
listavia mekanismeja kuten ihmisen elämänvaihe, sosioekonominen asema tai asuntoti-
lanne. Kotikuntalaki tekee mahdolliseksi opiskelijoiden muuttojen kirjauksen muuttota-
pahtuman yhteyteen. Vuonna 1997 kunnasta toiseen muuttaneista joka neljäs oli opiske-
lija (Menestys kasaantuu – alueet erilaistuvat 1999, 104–108). Vaikka muuttoliike tapah-
tuu yleensä myös ilmastollisesti edullisemmille alueille, ei ilmaston vaikutusta ole todettu
muuttoperusteeksi. Suomessa aluerakenteen keskittyminen ja tiivistyminen sekä painopis-
teen siirtyminen kohti etelää vähentävät toki infrastruktuurin ja liikenteen kustannuksia
sekä kylmästä ilmastosta johtuvia energiakuluja ja todennäköisesti myös teollisuuden ja
kaupan logistiikkakustannuksia (Lahti et al. 1997, 6).
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Verkkojen ja verkostojen maailma muuttuu alueiden väestösuhteiden ja rakenteiden
käyttövolyymien muutosten ohella myös integroitumisen tai logistiikan mukana. Infra-
struktuurin verkkojen laajuus on kasvanut, esimerkiksi sähköverkot toimivat yli valtakun-
tien rajojen. Monet palvelut, kuten polttoaineen jakelu, toimivat globaalisti koko maapal-
lolla. Sopeuttavat muutokset niissä ovat kuitenkin paikkakuntaperusteisia.

Sopeuttamisen tarve lisääntyi 1990-luvulla, jolloin yhdyskuntien muutokset kasvavina
ja pienenevinä taajamina korostuivat. Demografiset muutokset, arvojen muuttuminen,
liikkumisen helpottuminen, tietoliikenteen kehitys, suhtautuminen julkiseen ja yksityi-
seen palvelutuotantoon, kuntien resurssi- ja rakenne-erojen lisääntyminen, elinkeino- ja
ammattirakenteen sekä työmarkkinoiden muutokset olivat tuon voimakkaan muutoskau-
den erityyppisiä ilmiöitä. Näissä muutoksissa pienenevistä kunnista tuli helposti monion-
gelmaisia. Negatiivisten tekijöiden olosuhteissa kävi ilmi, että resurssien suunnittelu on
välttämätöntä, jotta yhdyskunnan toiminta saadaan jatkumaan oikein mitoitettuna. Suun-
nittelulla on oltava mahdollisuuksia ainakin talouden vakauttamisessa. Perroux’in (1983,
43 ja 185) mukaan voidaan yhteiskunnan kohdalla käsitellä taloudellista kehitystä ilman
kasvua tai sen ohella tehdä implikaatioilla ”rakenteiden optimointi, evoluutio ja aktivi-
teetti”. Pienenevien taajamien toimintojen ja verkkojen optimoinnissa näyttäisi olevan
monia dimensioita. Silti kielteisestä kehityksestä on ilmeisesti mahdotonta päästä koko-
naan eroon. Huomiota voidaan kiinnittää siihen, miten palvelut voidaan järjestää ja niiden
tarvitsemat rakenteet säilyttää toimintakuntoisina.

1.2 Tutkimusongelma

Tutkimuksen kuluessa on käynyt ilmi, että pienenevien, fyysisten yhdyskuntarakenteiden
suunnittelemisesta, talouden järjestämisestä tai rationaalisesta toteutuksesta ei ole olemas-
sa kattavaa tutkimusta eikä vallitsevaa käytäntöä. Niiden tutkiminen on jäänyt kuntatalou-
dellisten ja väestötieteellisten kysymysten varjoon. Supistuvien yhdyskuntien suunnitte-
lun pelisääntöjä ei ole. Aihealueesta keskustellaan tosin vilkkaasti julkisuudessa, ainakin
periferisillä alueilla. Tutkimusintressejä on runsaasti, mutta suunnittelun taso on hyvin
epäyhtenäinen. Usein ratkaisut ovat yrityksiä kehityksen kääntämiseen kasvuun. Yhdys-
kunnissa ei ole toimivaa järjestelmää ohjata pienenemistä optimaalisella tavalla. Suunnit-
telun keinovalikoima koetaan rajalliseksi. Esimerkiksi Sneck (2002, 21) on todennut, että
verkostoyhteiskunnan haasteita varten ei ole olemassa menetelmiä, joilla kuvata alueen
kehittämisen rakenteellisia muutoksia, arvioida tulevaisuudenkuvan luotettavuutta sekä
ohjata ja hallita kehitystä tulevaisuustiedon varassa. Suunnittelun vaihtoehtoisia toiminta-
malleja on kuitenkin yritettävä hakea. Myös kansainvälinen mielenkiinto aihepiiriin on
aktiivista, mutta muissakaan maissa ei pienenevään fyysisten rakenteiden käyttöön liitty-
viä suunnittelumenetelmiä ja -malleja ole valmiina.

Tämä tutkimus lähti liikkeelle toimenpiteiden ja niiden suunnittelun tarpeista, joita
pienenevissä taajamissa entistä selkeämmin 1990-luvulla tuli ilmi, kun infrastruktuuria jäi
huomattavasti vajaakäyttöön. Pelkästään vajaakäyttö on taloudellisesti epäedullista toi-
mintaa, mutta enemmän huomiota saivat osakseen välittömästi toteutuneet rahoitustar-
peet kuten kuntien vuokratalojen talousvajeet. Toinen keskeinen kannustin tutkimukselle
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oli pelko fyysisen infrastruktuurin palvelutason menettämisestä. Ylläpidon ongelmat on
ratkaistava pienemmän käyttäjämäärän ja ikääntyvien rakenteiden olosuhteissa ja ympä-
ristöissä. Myös rakenteiden käytön profiili muuttuu.

Suunnittelu pienenevässä kontekstissa joutuu toimimaan huonontuvien lähtökohtien ja
resurssien sekä kuitenkin yleisen teknisen ynnä muun edistyksen mukana pysymisen risti-
paineessa. Rakenteiden kehityksen erkaantumisen riski on suuri.

Yhdyskuntarakenteiden suunnittelun pulma yleisestikin on niiden moniulotteisuudesta
johtuva tarkastelu sektoroituneina. Pienenevien rakenteiden tarkastelussa suunnittelun
detaljien erkaantuminen on vielä todennäköisempää johtuen esille tulevien ongelmien
eriaikaisuudesta, intressien erilaisuudesta ja toimijapotentiaalin suuresta määrästä. Luo-
malla suunnittelun kokoava malli varmistetaan sen tarkastelu kokonaisuutena. Tutkimus-
ongelmaa on selvitetty keskeisimmin suomalaisissa yhdyskunnissa (2.2.1), mutta myös
neljässä muussa EU-maassa (2.2.2) on tarkasteltu aihepiirin problematiikkaa.

1.3 Tutkimuksen tavoite

Yhdyskuntarakenne – laajasti määritettynä – muodostuu asuntojen, työpaikkojen ja pal-
velujen muodostamasta fyysisestä ja toiminnallisesta kokonaisuudesta. Yhdyskuntaraken-
teen peruselementteinä pidetään rakennuskantaa, asutus- ja väestörakennetta, työpaikka-
ja palvelurakennetta sekä eri toimintojen välisiä etäisyyksiä ja saavutettavuutta (Yhdys-
kuntarakenteen seurantajärjestelmä 1999, 6–7 ja 62–64). Siitä tutkimuksen kohteena on
tekninen infrastruktuuri ja sen verkot. Niitä ovat sekä toimintojen puitteina toimivat että
julkisia hyödykkeitä kuljettavat verkkomaiset rakenteet.

Tekninen infrastruktuuri muodostuu rakennuksista ja fyysisistä verkoista – liikenteen,
vesihuollon, energian ja informaation verkoista. Ne kaikki muodostavat ns. rakennetun
ympäristön, vaikka tässä tutkimuksessa ympäristön osalta käsitellään taajaman ulkoasun
tekijöitä, ympäristörakenteita kuten puistoalueet, pihat, kentät ja torit sekä vapaa-ajan,
turvallisuuden ja jätehuollon toimintoja.

Kuvio 1. Taajaman peruselementit tutkimuksen jaottelun mukaan.

 
        Formaatit 
 
     Sisällöt            Fyysiset rakenteet 
 

Kommunikointi                 TAAJAMA               Integrointi 
 
   Entropia            Operat. toiminta 
 
        Protokollat 
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Rakenteiden sisältö – hyödykkeet ja toiminnot – on asukkaiden käytettävissä eri tavoin
välitettynä. Operatiivinen toiminta on integroitu rakenteisiin erilaisin menetelmin ja sopi-
muksin. Entropia on taajaman ominaisuuksien monipuolisuuden kuvaaja. Kommunikoin-
tikin paranee entropian mukaan. Esimerkiksi voimavarat riippuvat tiedon tasosta. Piene-
nevässä taajamassa pyritään kehittämään sellainen suunnittelun malli, että vähenevillä
operatiivisilla resursseilla saadaan tuotetuksi mahdollisimman monipuolista sisältöä,
jonka hyödyntämisen protokolla, kommunikoinnin säännöt, asukkaille on riittävän käyt-
tökelpoinen. Fyysisissä rakenteissa olevien operatiivisten toimintojen sisältötuotannolle
haetaan mahdollisimman hyvä tuottamisen tapa asukkaille (kuvio 1).

Määritelmä: Infrastruktuurilla tarkoitetaan tämän tutkimuksen yhteydessä rakennuk-
sia ja liikenteen, vesihuollon, energian ja informaation verkkoja sekä ympäristöä.

Menetelmä: Yhdyskuntien pienenemistä selvitetään tässä tutkimuksessa analysoimalla
edellä määritellyn infrastruktuurin kehitystä.

Tutkimuksen tarkoituksena on pienenevien infrastruktuurien toimintakelpoisuuden säi-
lyttämiseksi ja parantamiseksi tarvittavan tutkimustietouden ja keinovalikoiman etsimi-
nen ja esittäminen. Tarkoitus toteutetaan luomalla pienevien rakenteiden suunnittelu-,
sopeuttamis- ja ohjausmenetelmät. Infrastruktuurin pieneneminen on rakenteiden aikai-
sempaa vähäisemmän käytön ohella toimintojen supistumista tai sisältöjen ohentumista
kuten ympäristön virikkeiden tai viestinnän palvelujen huononeminen. Kun määrän vähe-
nemisen asemesta saattaa laatu huonontua, on pienenemiseen reagointiin käytettävä fyysi-
sen mitoituksen ohella muitakin dimensioita.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko pienenevän infrastruktuurin suunnittelu
hallitusti ylipäätään mahdollista ja edelleen, onko tällaiselle infrastruktuurin vähenevän
käytön edellyttämälle suunnittelulle luotavissa malli, joka edistää pienenemiseen sopeu-
tumista. Pyrkimyksenä on löytää pienenemisen suunnitteluun periaatteellinen toiminta-
tapa, jonka tavoitteena on pienenevän yhdyskuntarakenteen toimivuuden ja talouden jär-
jestäminen. Oleellista on esittää yhdyskunnille selkeä ja looginen tapa käsitellä pienene-
misensä ongelmia. Tutkimuksen tuloksena saatavassa pienenemisen suunnittelun mal-
lissa (luku 5) käytetään useiden suunnittelutapojen kombinaatiota. Lähtöolettamuksena
pidetään, että suunnittelun toteuttaminen on pitkähkön ajan kuluessa realisoituva – aivan
vastaavasti kuin itse pieneneminenkin.

Suunnittelun mallin tulee kyetä vastaamaan sopeuttamisen kysymystenasetteluun kai-
kessa monimutkaisuudessaan ja synnyttämään ajatuksia sen ratkaisuiksi käytännön ongel-
missa. Tutkimuksen kautta pyritään löytämään suunnitelmallinen ote pienenevien taaja-
mien kehittämiseksi. Kaikille taajamille sopiva ajattelutapa on, että pienenemiseen ja
vähenemiseen usein liitetty kielteisyys pyritään torjumaan, verkkojen alhaisempi käyttö-
aste hyväksytään ja pienempää käyttöä hyödynnetään suunnittelussa parhain päin.

Laaja-alaisen aihepiirin tutkimus edellyttää sekä teoreettista (1.4) että empiiristä (1.5)
rajausta.
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1.4 Rajaukset

Väestön liikkuminen on merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö, jonka syiden analysointi ei
kuitenkaan sisälly tähän tutkimukseen. Edullisuusvertailu, jossa selvitettäisiin väestön,
asumisen, elinkeinojen, palveluiden, virkistäytymisen sekä lisäksi pääomien ja muun
käyttöomaisuuden kuten erilaisten laitosten sijoittumista ajallisesti ja paikallisesti edulli-
simmalla tavalla, on erittäin laaja-alainen kysymys. Vastaavasti muuttoliikkeen taloudelli-
set vaikutukset muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden, jonka ratkaiseminen yksi-
tyiskohtaisesti on lähes mahdotonta. (Lankinen 2002, 18). Muuttoliikkeen taloudellisista
vaikutuksista ei ole saatavilla tilastoja ja esimerkiksi rajakustannusten edes summittainen
selvittäminen on vaikeaa. Samoin käyttämättä jäävän yhdyskuntarakenteen kustannusvai-
kutukset ovat vaikeasti mallinnettavissa (Kallio et al. 2001, 11, 15, 53). Talouden ilmiöi-
tä käsitellään tutkimuksessa vain rajallisesti pienenemisen eräänä seurauksena. Kattava
pienenevien rakenteiden talousanalyysi vaatii oman tutkimuksensa.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan muuttoliikkeen ja asukasluvun vähenemisen vaiku-
tuksia pienenevissä yhdyskunnissa, mutta tutkimus ei käsittele ilmiön toista puolta, muut-
toliikkeen loppusijoittumista ja kasvavien taajamien problematiikkaa. Muuton vastaan-
oton edellyttämän palvelullisen rakenteen ja tarpeellisen työpaikkavarannon käsittely jää
tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka uusien rakenteiden aikaansaaminen usein vaatii enem-
män voimavaroja kuin entisten säilyttäminen. Erään arvion mukaan yhdyskuntakustan-
nuksissa voitaisiin saavuttaa 673–840 miljoonan euron vuotuinen säästö muuttoliikkeen
ehkä saavutettavissa olevasta rauhoittumisesta (Kangasharju et al. 1999 b, 3–7). Yleisesti
arvioidaan väestöliikkeiden aiheuttamien häiriöiden olevan suurempia menettävässä kuin
vastaanottavassa päässä. Muuttajan vaikutus yhdyskuntien toimintoihin on suhteellisesti
suurempi pienissä yhdyskunnissa.

Yhdyskuntien toiminnot muodostuvat lukuisista, päivittäin käytettävistä verkostoista.
Julkiset verkostot – kasvatus, terveys, tekninen huolto – ovat kaikkien käytettävissä.
Yksityiset verkostot – valmistus, kauppa, kuljetukset – ovat usein palvelutoimintaan liit-
tyviä. Tämän tutkimuksen aihepiirissä tarkastellaan julkisen teknisen palveluvarustuksen
eli infrastruktuurin tilannetta, muuttumista ja sopeuttamista sen käyttöasteen laskiessa.
Tarkastelu on teknistaloudellinen. Joissakin yhteyksissä käytetään infrastruktuurin vajaa-
käytön asteen määrittelynä kaavan mukaisen maankäytön toteutumatonta osaa. Tässä tut-
kimuksessa analysoidaan ensisijaisesti rakennusten ja verkkojen käyttöasteiden kehitystä.

Moniulotteinen ongelmakenttä kaipaa selvitystä useista eri näkökulmista. Tutkimus
analysoi infrastruktuuria lähinnä yhteiskunnan, asukkaiden ja verkko-operaattorien
näkökulmista. Tutkimuksen kuluessa luonnollisesti viitataan muihinkin toimijoihin kuten
valtiovaltaan tai eri yhteisöihin. Kunnallisen päätöksenteon kollektiivit jäävät taustalle,
vaikka niitä voi pitää suunnittelun asiakkaina, kun nykyisin yleiseksi kanssakäymisen
muodoksi on vakiintunut asiakassuhde. Yksityiset toiminnot pienenevät usein asiakkai-
den mukaan markkinapohjaisesti – tutkimuksessa keskitytään kysymyksiin, joita kunta-
operaattori voi ohjata ja resurssoida.

Osa infrastruktuurin verkoista on merkittävyydeltään ja ominaisuuksiltaan seudullista
tai valtakunnallista tasoa, joiden toimintakykyyn ei yksittäisillä yhdyskunnilla ole suurta
vaikutusta. Tällaisia ovat jotkin liikenteen verkot, kuten läpikulkuliikennettä palvelevat
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suuret tieväylät sekä rautatiet ja lentoliikenne. Tutkimus ei käsittele paikallistasoa suu-
rempia verkkoja. Liikenteen verkkojen osalla ei käsitellä myöskään niiden yhteydessä
tapahtuvia onnettomuus- eikä päästökustannuksia.

Monitahoisen ympäristön käsittely on tutkimuksessa viitteenomaista – muun muassa
taajamakuvan kattava analysointi on liian laaja tutkimuksen viitekehykseen. Taajaman
ulkoinen olemus on kuitenkin selkeä kuvaaja pienenevän toiminnan reflektoijana. Tutki-
muksessa keskitytään laaja-alaisen ympäristön osalla lähinnä kysymyksiin, jotka liittyvät
erityisesti pienenevän infrastruktuurin käytön kontekstiin ja sen kokonaisuuden suunnitte-
luun. Ympäristön kohentaminen, asukkaiden viihtyvyystekijät, keskustan kehittämisen
mahdollisuudet, hylättyjen rakenteiden käsittely tai täydennysrakentaminen ovat usein
tällaisia toimia.

Paikallistasoa suurempia ilmiöitä, kuten yleinen talouspolitiikka tai globalisaatio, ei
käsitellä tutkimuksessa, vaikka ne voivat vaikuttaa merkittävästi taajamien kehitykseen.
Kunnan asema saattaa vaihdella paljonkin taloudellisen kehityksen mukana (Selviytymi-
sen käsikirja maankäyttäjille 2002, 6). Aluetaloutta käsitellään tutkimuksessa viitteelli-
sesti.

1.5 Tutkimus empiirisenä ilmiönä

Empiirinen aineisto koostuu kolmelta kontekstitasolta (kuvio 2). Yksityiskohtaisin aineis-
to-osuus on suomalaisesta kohdetaajamasta, Suomussalmelta. Yleisemmälläkin tasolla
empiirinen analysointi tehdään suomalaisessa kontekstissa. Aihepiirin kuntakyselyjä teh-
tiin koko maan kattavina (2.3 ja 2.5) sekä Kainuun kuntia koskevina (2.4). Viidessä EU-
maassa olevat tapaustutkimukset tuovat esille ongelman kansainväliset piirteet. Kohteet
ovat Ranskassa, Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa. Näiden maiden pienene-
viä taajamia koskevat olosuhteet, teoriat ja innovaatiot on selvitetty (2.2). Ulkomaiset
tapausanalyysit toteutuivat rajallisemman kommunikoinnin ja tiedonsaannin mukaisesti.
Kattavat analyysit tehdään suomalaisissa taajamissa.

Tutkimuksen hallittavuuden ja toteutuksen kannalta on perusteltua, että tutkimuksen
laadinta- ja testausaineistot ovat monin osin samoilta paikkakunnilta, mutta kohdistuvat
kuitenkin eri tekijöihin.

Kuvio 2. Tutkimustavoitteen operationalisointi empiirisen tutkimuksen avulla.
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Suomessa tutkimus käsittelee pieneneviä kuntien keskustaajamia, kuten kirkonkyliä ja
pieniä kaupunkeja. Taajamat ovat lähtökohdiltaan kuitenkin kuntarajoista riippumattomia
alueita, joissa asutusrakenne on riittävän tiheä. Perinteinen taajamamääritelmä on ollut
”rakennusten välinen etäisyys enintään 200 (100) metriä ja asukasmäärä 200”, mutta
nykyisin taajamat voidaan rajata myös koneellisesti matemaattisen algoritmin perusteella
(Huhdanmäki et al. 1999, 13). Maankäytöllinen taajamarajaus paikkatietojen perusteella
on täsmällisempi.

Lähiöt ovat olleet kaupunkien varsinainen laajenemistapa ja asukasmäärältään piene-
neviä lähiöitä on tällä hetkellä myös kasvavissa yhdyskunnissa. Lähiöiden asumiseen ja
rakennettuun ympäristöön liittyvät kysymykset ovat mukana eräissä konteksteissa.

Tutkimuksen tavoitteeseen pyritään soveltamalla laadittavan suunnittelujärjestelmän
vaiheita erilaajuisiin konteksteihin kohdistaen. Pienenemisen suunnittelun tarpeita ja
mahdollisuuksia testataan tutkimustulkintojen ”international authority interviewsien”
(6.1) avulla Ranskassa, Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa niiden valituissa
kohdetaajamissa, Lorientissa, Neathinlaakson taajamissa, Burgissa, Karlskogassa ja Suo-
mussalmella. Näillä taajamilla on omat pienenemisen erikoispiirteensä. Lorient pienenee
sen tähden, että kaupunki on täyteen rakennettu, siellä ei ole haluttua väljyyttä eikä se
pysty tarjoamaan rakennustontteja pientaloille. Neathinlaakson taajamat pienenevät kai-
vostoiminnan lakkaamisen seurauksena. Syrjäisen sijainnin tähden pendelöinti muualle ei
ole ongelmatonta. Oleellinen muutos on ollut väestön tulotason putoaminen. Burgissa
rakennetaan verkot uudelleen ja niitä laajennetaan, vaikka väestö on vähentynyt huomat-
tavasti ja asuntojakin on runsaasti tyhjillään. Karskogassa on massiivisesti purettu raken-
nuksia ja muuta infrastruktuuria. Suomussalmelta muutetaan ensisijassa työnhakemisen ja
opiskelun tähden. Tutkimuksen kohdetaajamien asukasluvun hajonta on suuri. Kohdetaa-
jamista pienin on Glyncorrwg 1 300 asukasta ja suurin Lorient 59 200 asukasta.

Toimintorakenteen muutoksenhallintaa ja yleissuunnittelua (5.2) tarkastellaan Kai-
nuun kuntataajamien osalla (6.2) ja varsinainen suunnittelumallin testaus (5.3) tapahtuu
Taivalalasen kontekstissa (6.3). Kainuulaisissa taajamakonteksteissa tehdään myös suun-
nittelumenetelmien ja -mahdollisuuksien yhteenvetosynteesi (6.4).

1.6 Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksen teoria muodostuu vaiheittain. Ensimmäisen luvun taustateorian avulla on
kuvattu yhdyskuntien pienenemisen yleistä ilmiötä ja kehitystä. Tutkimuksen tavoite
(1.3) nousi esiin ja muodostui tutkimusongelmasta (1.2). Tutkimuksen empiirinen osuus
(1.5) koostuu erityyppisistä konteksteista. Toinen luku kohdentaa tutkimuksen lähesty-
mistavan ja kuvaa aineiston. Luvun 3 teoria analysoi yhdyskuntarakenteiden olemusta ja
olemassa olevia suunnittelumenetelmiä – erityisesti tutkimusongelman aihepiiriin sovel-
tuvia. Uusi teoria ja sen perusteet esitetään kehitettyinä – sovellettavina suunnittelumene-
telminä (luku 4) sekä pienenemisen suunnittelun malleina (luku 5). Mallien käyttökelpoi-
suus kuvataan luvussa 6.
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Pienenemisen suunnittelun menetelmien esille tuominen tapahtuu eri tavoin – referoi-
malla kirjallisuutta, hakemalla kansainvälisiä kokemuksia paikan päältä, selvittämällä
suomalaisia käytäntöjä kyselytutkimuksilla sekä ennen kaikkea esittelemällä ja testaa-
malla uusia kehitettyjä tai sovellettuja suunnittelumenetelmiä ja -malleja. Tutkimus on
teoreettiselta viitekehykseltään poikkitieteinen ja moniarvoinen sisältäen tarkasteluja taa-
jamaympäristöstä moderniin tietotekniikkaan, yhdyskunnan rakenteista sen palvelujen
tarjontaan. Viitekehys kuvaa metodologista ajattelutapaa. Suunnittelun vaihtoehtoja hae-
taan yhteiskunnan, julkisen sektorin näkökulmasta lähtevän viitekehyksen kautta. Maan-
käytön suunnittelu on julkisen sektorin vastuulla. Vaihtoehtojen arvioinnissa pyritään
ymmärtämään ja pitämään tärkeänä myös asukkaiden näkökulmaa. Kunnan operatiiviset
yksiköt edustavat kuntaa silloin, kun sen käsityksiä haetaan.

Tutkimus hakee ratkaisuja taajamarakenteiden vähäisempään käyttöön sopeuttami-
seen. Ennakkoon voi ajatella, että löydettävät toimenpiteet ovat mitoituksen, käyttötaa-
juuden tai toimintatapojen uusia ratkaisuja. Talous on siitä huolimatta eniten esillä taaja-
man pienentymisen yhteydessä ja usein sitä pidetään huonontuneen kehityksen merkittä-
vimpänä haittana. Talouden analyysi liittyykin kiinteästi tutkimusongelman käsittelyyn.
Tämän perusteella esitetään kohdassa 2.5 ”rakenteiden käytön kustannusten ja pääoma-
arvojen vertailu” ja kohdassa 2.6 ”pienenevän yhteisön talous”. Infrastruktuurin suunnit-
teluperinteen yhteydessä luodaan katsaus mahdollisten toimenpiteiden vertailulaskelmiksi
(3.3.3) ja havaintomateriaalin analysoinnin yhteydessä tehdään pienenevän yhteisön
talouden laskelma (4.2.5). Työn eri yhteyksissä esille tuleva aluetalous kuvaa, miten naa-
puritaajamien kehitys vaikuttaa tutkimuskohteen oloihin – esimerkiksi yhteisentropian
(4.1.1), pendelöinnin (3.2.2) tai alueellisen työnjaon, alueiden kilpailukyvyn, yhteistyön
ja vuorovaikutuksen muodossa (3.4.1).

Tutkimuksen viitekehys (kuvio 3) käsittää kolme keskeistä tehtävää: Infrastruktuurin
pienenemisen suunnittelussa tarpeellisten menetelmien esittelyn, suunnitteluratkaisujen
toteuttamisen mahdollisuudet sekä suunnittelun mallintamisen.

Kuvio 3. Tutkimuksen viitekehys eli ”Missä liikutaan”.

               Sopeuttamisen malli (5.3) 

        Toimintojen muutoksenhallinta (5.2) 

          TEORIA          Suunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet (5.1) 

   Kehitetyt suunnittelumenetelmät (4) 

       Suunnitteluperinne (3) 

          TAUSTAT                             Talous (2.5, 2.6, 3.3.3, 4.2.5) 

Kuntakyselyt (2.3–2.5) PIENENEVÄ TAAJAMA                                 TESTATTU
                        MALLI   

        KONKRETIA
                      Data tutkimuksen entropiasta (2) 

            Tapaussovellukset (73 kpl) 

   International authority interviews (6.1) 

      EMPIRIA          Muutoksenhallinta Kainuussa (6.2) 

       Mallin testaus kohdetaajamassa Taivalalasella (6.3) 
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Tutkimus – nimensä mukaisesti – painottuu pienenemisen kontekstin suunnittelun
mahdollisuuksien esille tuomiseen. Infrastruktuurin suunnittelun menetelmien perinne
esitellään (luku 3) ja uusia, erityisesti pienenentämiseen soveltuvia menetelmiä kehitetään
(luku 4). Suunnittelukokonaisuus on hallittavissa vain jakamalla se tarkoituksenmukai-
siin ja aihepiiriin soveltuviin vaiheisiin. Näille suunnittelun eri vaiheille tehdään mallit
(luku 5), joiden soveltuvuus testataan (luku 6).



2 Tutkimuksen lähestymistapa ja aineisto

Tutkimus on aihepiiriltään laaja ja sen käsittely edellyttää monipuolista teoreettista lähes-
tymistapaa (2.1) ja vastaavaa tutkimusaineistoa (2.2 – 2.6). Teoreettiseen lähestymista-
paan sisältyy sekä tämän tutkimuksen ajattelutapa sen tutkimusaineiston käsittelyssä että
myös vastaava tutkimisen menetelmien lähestymistapa, kun tutkimuksen kehittämää mal-
lia käytetään aivan eri konteksteissa. Tutkimusaineiston perusteita ovat EU-kohdemai-
den pienenevien rakenteiden ongelmien taustat (2.2). Suomen kuntakysely (2.3) on vali-
tun otannan perusteella hyvin tilannetta kuvaava. Kainuun kuntakyselyn (2.4) piirissä
ovat kaikki maakunnan 10 kuntaa. Nopeimmin kasvavien ja pienenevien taajamien asuk-
kaille yhdyskuntarakenteiden käytöstä muodostuvia maksuja on selvitetty omalla kyselyl-
lään (2.5). Rakennetun ympäristön käytön väheneminen tuottaa myös taloudellisia tappi-
oita – niitä ja pienenevän talouden resursseja yleisestikin selvitetään kohdassa 2.6. Vii-
den EU-maan kysely- ja haastattelumateriaali on sisällytetty näiden kohteiden tekstiosioi-
hin (2.2 ja 6.1). Tutkimus empiirisenä ilmiönä (1.5) sisältää kaiken kaikkiaan eritasoisia
ja -kokoisia vertailutaajamia.

Hyödyllisen aineistoperustan muodostivat myös erilaisia organisaatioita edustavien
henkilöiden ja tutkijoiden haastattelut. Henkilöjakauma kattoi koko infrastruktuurin moni-
naisia toimijoita. Haastatteluryhmiä olivat yliopiston asiantuntijat, maakunnalliset ja pai-
kalliset asiantuntijat, erityisasiantuntijat (verkot), kunnallishallinnon johtohenkilöt, kunta-
alan instituutioiden edustajat ja lukuisien kohdetaajamien henkilöstö.

Haastattelujen avulla päästiin ilmiön kokonaiskuvan ohella yksityiskohtaisiin pienene-
misen aiheuttamiin kysymyksiin. Haastattelujen aihealueet käsittivät:

– pienenemiseen liittyvän problematiikan kartoittamisen,
– mahdollisuudet pienenemisen aiheuttamien ongelmien ratkaisemisessa,
– tiedossa tai käytössä olevien suunnittelumenetelmien esilletuonnin sekä
– ehdotettujen suunnittelumenetelmien realistisuuden.

Haastattelut toimivat tiedonhankinnan ohella suunnitteluprosessin eräänlaisena simuloin-
tina. Haastatteluaineisto käsiteltiin aihealueittain ja sisällytettiin tämän työn kontekstei-
hin. Tutkimuksessa konsultoineet henkilöt on esitelty kirjallisuusluettelon yhteydessä.

Tutkimuksen erikseen yksilöimättömän laajan aineiston muodostivat lähdekirjallisuu-
den lisäksi myös muut kirjalliset dokumentit.
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Vahvana tutkimusaineistona voidaan pitää myös luvussa 3 esitettävää infrastruktuurin
olevaa suunnitteluperinnettä ja -tietoutta.

2.1 Tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa

Pienenevien yhdyskuntien toiminnallinen perusta on usein epävakaa – kielteisiä muutok-
sia, lyhytjänteisyyttä, pintapuolista rationaalisuutta, neuvottomuutta, marginaalisia toi-
menpiteitä, lyhytkestoisia ratkaisuja, epävarmoja yrityshankkeita, päivänkohtaisia talous-
kysymyksiä, epäloogisuutta, lainattuja muoti-ilmiöitä tai muiden tahojen tekemiä päätök-
siä ja niiden velvoitteita. Näissä olosuhteissa toimiminen edellyttää hyvää, monitasoista
ja -tahoista suunnittelujärjestelmää. Yhdyskuntien suunnittelu on tavoitteellista toimin-
taa, jolla pyritään löytämään eri yhteistyötahojen hyväksymiä, tulevaisuuteen suuntautu-
via tavoitteita ja saattamaan ne toteutukseen. Keskeisiä toimijoita on paljon. Vaikuttavat
intressit ovat usein keskenään poikkeavia, ristiriitaisia tai vastakkaisia. Moderneissa
yhdyskunnissa intressit eivät usein enää ole ns. yleisiä intressejä, vaan useimmiten ne
koskettavat ainoastaan erityisiä intressiperustoja, joita ei ratkaista argumentaatioilla, vaan
ainoastaan sopimuksilla ja kompromisseilla (Habermas 1985, 35). Intressiryhmien mää-
rät ovat lisääntyneet ja ryhmät pirstoutuneet, mikä saattaa vaikeuttaa tulevaisuuteen suun-
nattujen uudistusten toteuttamista. Verkon käyttäjien ja operaattorien intressit ovat myös
keskenään epäsymmetriset.

Taajamien rakenteiden suunnittelu on kommunikaation ja vuorovaikutuksen hallintaa.
Ristiriidatkin kuuluvat siihen. Suunnitteluprosessi on tasapainon etsimistä. Tässäkin työssä
esille tullut pulma on, että liian usein nähdään tarpeelliseksi käsitellä kaikkia asioita sa-
moissa konteksteissa. Suunnitteluratkaisut ovat myös laajempia kuin pelkkä tavoitteiden
asettaminen tai ongelmien ratkaiseminen. Esimerkiksi kävelykeskustan toteuttaminen on
paikallisyhteisön elämäntapa- ja arvokysymys.

Tutkimuksen tavoitteena on esittää pienenemisen seurauksena tarpeettomaksi tulevan
infrastruktuurin sopeuttamisen mallintaminen. Malli on peräkkäisten toimenpiteiden sarja.
Suunnittelumallin logiikka on suunnitteluprosessin vaiheistus ja läpivienti. 

Mallia hyödynnetään arviointinäkökulman avulla. Mallintamisen teoreettinen perusta
muodostuu laaja-alaiseksi monitahoisessa toimintaympäristössä – useissa erilaisissa verk-
komaailmoissa. Teorialla tulee olla sekä selitys- että ennustusarvoa; se selittää aikaisemmin
havaitut säännönmukaisuudet ja tunnistaa uusien olemassaolon (Niiniluoto 1980, 193).
Suunnittelun moninaisen sisällön takia ovat mahdolliset menetelmät keskenään hyvin he-
terogeenisia. Pienenevien yhdyskuntien suunnittelukokonaisuus sisältää erillisiä suunnitte-
luvaiheita, joissa infrastruktuurin verkkojen perinteinen fyysinen suunnittelu on eräs osio.
Kaikkien esitettävien menetelmien perimmäinen tarkoitus on kuitenkin tuottaa tietoa fyy-
sisen rakenteen sopeuttamiseen toimijoiden pienenevälle määrälle. Suunnittelun menetel-
mä valitaan ongelman, resurssien, toimintaympäristön ja ajankohdan mukaan.

Suunnittelun kohteet ovat usein ainutkertaisia tapauskohtaisine piirteineen. Tätä tutki-
musta voidaan pitää normatiivisena, sillä tutkimuksella pyritään löytämään ohjeita, ratkai-
sumenetelmiä ja järjestelmiä, joita voidaan käyttää toiminnan kehittämiseksi ja parempien
tulosten saavuttamiseksi (Olkkonen 1993, 23–25). Normatiivisuutta on myös tutkimuksen
kysymyksenasettelussa, joka on arvioivaa eikä selittävää (Holme & Solvang 1991, 59–64).
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Normatiivisuutta pidetään tässä tutkimuksessa Langin (1987, 15–16) tapaan kaksiselittei-
sesti sekä normien mukaisen että muutoin hyvien tavoitteiden mukaisen suunnittelun teo-
riana.

Pienenemisen suunnittelu tarkoittaa myös menettelytapojen löytämistä, joilla sopeutta-
va kehitys saadaan käyntiin. Pienenevän infrastruktuurin suunnittelu ei voi olla kertaluon-
teinen tapahtuma, vaan pysyväluonteinen näkökulma ja toimintatapa. Pienenemisen suun-
nittelussa ei useinkaan ole löydettävissä ja realisoitavissa parasta mahdollista asiantilaa;
optimikehitystä ei voi suunnitella. Suunnitelman elinkaari on tunnetusti niin pitkä kuin
suunnitelman kyky säilyttää muutosvoimansa. Tavoitteena voi pitää oikeansuuntaista toi-
mintaa oloissa, joiden ennustaminen on epävarmaa ja muuttaminen vaikeaa. Taajama on
kehityksensä subjekti.

Rationalistinen suunnittelu on perusta

Yhdyskuntasuunnittelun vallitseva teoria on toisen maailmansodan jälkeen ollut rationa-
lismi. Tarkasteltaessa suunnitteluteorian tai -teorioiden kehitystä voidaankin todeta perin-
teisen, rationalistisen suunnittelun olevan yhä vahva pohjavire monien uusien suunnitte-
lunäkemysten virrassa. Sopeuttamisen suunnitteluperiaatteen on perustuttava ensi sijas-
sa rationalistiselle suunnitteluteorialle. Sen traditiona on optimaalisten ratkaisujen hake-
minen, usein keskitetysti ja kokonaisvaltaisesti. Faludi (1984, 29 ja 89) kuvaa sitä suun-
nittelun normatiivisena teoriana. Ongelman ratkaisemiseksi laaditaan joukko erilaisia, -
asteisia ja -aikaisia suunnitelmia, joiden tavoitteena on ongelmatilanteiden keskeisten
tekijöiden esittäminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Pyrkimyksenä ovat täsmätoimenpi-
teet, joilla saavutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti paras lopputulos. Suunnitteluun
sisältyy rationaalisia – loogisen ajattelun mukaisia – toimintamalleja. Kriittinen rationa-
listinen suunnittelumetodologia on menetelmäteoria, jolla tehdään ratkaisut oikeutetuiksi
osoittamalla, että ne ovat sopivimpia kyseisissä olosuhteissa ja että ne voidaan johtaa pää-
töksentekotilanteen määrittelyistä (Faludi 1986, 115–116). Suunnitteluhan yleisesti poh-
jautuu rationaalisuudelle eli siihen, että juuri suunnittelulla toiminta pyritään saamaan
rationaaliseksi, järkeväksi (Keränen 2001, 24–25). Rationaaliseen suunnitteluun kuuluu
optimaalia ratkaisua haettaessa laajojen, perusteellisten analyysien käyttäminen (rationaa-
lis-komprehensiivinen suunnitteluteoria). Kaikki vaihtoehdot tulee arvioida. Tarvittavan
tiedon suuresta määrästä tuli myös teorian pääongelma (Faludi 1984, 105–108).

Rationalistisen suunnittelun vastapainoksi on kehitetty useita suunnittelunäkemyksiä,
jotka ovat pyrkineet kehittämään vallitsevaa käytäntöä tuomalla suunnitteluun mukaan eri
intressipiirien näkemyksiä, laajentamalla suunnittelussa käytettävää tietopohjaa ja liittä-
mällä suunnitteluun sekä sosiaalisia näkökohtia että myös fyysisen ympäristön huomioon-
ottamisen (Linna 1996, 21–36). Tässä tutkimuksessa pidetään tarpeellisena rationalismia
pehmentäviä teorioita. Taajaman suunnitteluun liittyviä arvottavia kysymyksiä kuten ”hyvä
elämä” on vaikea lähestyä rationaalisesti; ne liittyvät valittuun elämänmuotoon tai yksilöl-
lisen elämän horisonttiin (Habermas 1985, 157). Käytännössähän suunnitteluideologiat ei-
vät esiinny puhtaina, vaan erilaisina painotuksina (Vesala 1994, 2–4).

Rationalismiin on liittynyt myös muita kielteisiä piirteitä; sen on mielletty tarkoittavan
tehokkaimman ja taloudellisimman ratkaisun tavoittelemista. Rationalistiset analyysit ja
ennusteet ovat olleet omalla tavallaan perusteellisia ja niihin luotettiin jopa niin, että raken-
netun ympäristön ajateltiin determinoivan sosiaalista käyttäytymistä. Opit ja ennusteet ei-
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vät kaikin osin kuitenkaan toteutuneet. Useimmissa taajamissa suunniteltiin vielä parikym-
mentä vuotta sitten taajamien kasvua. Tällä hetkellä asukaslukuaan menettäviä taajamia on
lukuisia ja infrastruktuuri sekä kaavat ovat jäämässä ylimitoitetuiksi. Viimeistään siinä vai-
heessa on ymmärretty, että yhdyskunnat ovat dynaamisia järjestelmiä, joiden kehittymisen
ennustaminen pitkällä aikavälillä on mahdotonta. Perinteinen kokonaisvaltainen taajama-
suunnittelu on jäämässä taka-alalle myös uusien tarpeiden, teknologian ja kehitettyjen me-
netelmien esilletulon myötä – niin tässä tutkimuksessa kuin reaalimaailmassakin. Nykyi-
sessä elämänmenossa tulee esiin uusia, nopeita ja yksilöllisiä tarpeita. Se on lisäperuste pie-
nenevien taajamien suunnittelun tärkeydelle.

Suunnittelumalli on menettelytapojen suunnittelua

Suunnittelun teoriat jaetaan Faludin (1984, 3–8) mukaan menetelmäteorioihin (procedu-
ral) ja sisältöteorioihin (substantive). Teorioiden jaottelua menetelmä- ja sisältöteorioihin
(”of planning / in planning”) ei ole syytä korostaa liikaa, sillä tehokkaassa tutkimukses-
sa voidaan käyttää molemman tyyppisiä teorioita – niin myös tässä tutkimuksessa.
Sopeuttamisen mallin kehittäminen on menettelytapojen suunnitteluprosessi. Menetelmä-
teoria on pääkehys, jonka sisällä toimivat erilliset suunnittelumenetelmät. Verkkojen fyy-
sisen sopeuttamisen suunnitelmat voidaan nähdä moninaisena sisältötuotantona. Raken-
netun ympäristön suunnittelussa menetelmäteoriat toimivat prosessin kuvauksissa ja seli-
tyksissä (Lang 1987, 33–35).

Informaation järjestelmien integrointi sopeuttavaan suunnitteluun on tässä tutkimukses-
sa linjanveto. Monipuolinen tietokanta on edellytys muutoksen indikaattorien hallinnalle.
Tutkimuksen muita teorioita ovat rationalistisen ajattelun perusteiden pohjalta kybernetiik-
ka/feedback, inkre-/dekrementalismi ja mixed scanning (kuvio 4).

Tutkimuksen aihepiirin teorianmuodostuksessa on kyberneettisiä piirteitä. Suunnittelu-
järjestelmiä voidaan pitää kyberneettisten systeemien tavoin ohjauksen ja kontrollin systee-
minä (Faludi 1984, 56–57). Taajama on verkostojen rakenteellinen kokonaisuus, joka kom-
munikoi ja reagoi komponenttiensa kesken. Systeemikäsitettä käytetään rajaamaan koko-
naisuutta ja kuvaamaan vuorovaikutusta osien ja osajärjestelmien välillä. Taajama on näin
ajatellen elementtien ja niiden kytkentöjen systeemi. Tutkimuksessa tarkastellaan myös yh-
dyskunnan toimintoja systeemin kaltaisesti (4.1.3).

Fyysisillä verkoilla ei ole suoranaista itsesäätelykykyä (self-regulation), mutta niiden
toimintaa ohjaa ainakin jossakin määrin palaute, feedback. Kybernetiikka tarkastelee asi-
oita informaation avulla tapahtuvan ohjailun ja säätelyn näkökulmasta – infrastruktuurin
verkkojenkin kohdalla riittävä informaatio on sopeuttavan ohjauksen lähtökohta. Kyberne-
tiikassa kommunikaatio ja kontrolli määrittelevät informaation ja sääntelyn käytön oikeel-
lisuuden – nämä funktiot ovat mukana taajamankin toiminnoissa. Faludin ajattelun mukaan
säätelijä on suunnittelija, joka käyttää verkkomuutoksista saamaansa palautetietoa. Kyber-
netiikkaa pidetään tieteiden välisenä metodologiana ja subjektin ja objektin välisen vuoro-
vaikutuksen tutkimuksena (Ahmavaara 1981, 1–3 ja 1976, 196–197). Kybernetiikan avulla
voidaan jäsentää toimintaa. Lisäksi kybernetiikan vahvuutena taajamaverkkojen aihepiiris-
sä on myös se, että se tarkastelee todellisuutta rakenteen kannalta. Mäntysalon (2000, 113–
115) mukaan kyberneettinen systeemi on kuitenkin oikeastaan paradoksi. Se pyrkii kont-
rolloimaan ympäristöään, mutta ei sittenkään pysty riittävästi säätelemään sitä. Suunnitte-
lujärjestelmä on osa yhteiskuntaa, jonka toimijat ottavat kuitenkin oman itsekkään roolinsa.
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Järjestelmissä on lisäksi informaation vastakohtaa, kohinaa (noise). Ongelma on tuttu myös
rationalistisessa suunnittelussa – kaikkea ei voi hallita. Yhdyskuntasuunnittelu on jatkuva-
luonteista, jossa kyberneettinen palautetarkastelu on tietoisesti tai tiedostamatta ja vähin-
tään piilevänä mukana. Suunnittelu on aina kehittynyt aikaisemman toteutuksen palautetie-
don pohjalta. Faludin (1984) mukaan rationaalisten toimintatapojen käyttö liittyy ihmisen
oppimiseen, inhimilliseen kasvuun. Ilmiö tapahtuu palautteen kautta. Feedback on suunnit-
telun lisäksi mukana päätöksenteon ja ennustamisen vaiheissa. Osa päätöksenteosta toteu-
tuu jo suunnittelun kuluessa.

Kuvio 4. Tutkimuksen suunnittelun ulottuvuudet ja menetelmien viitekehys.

Rationaalis-komprehensiivisen suunnittelumallin yksi haastaja on Herbert A. Simonin
strateginen suunnitteluteoria. Sen mukaan suunnittelijan suhtautumisen tulevaisuuteen
tulee olla strateginen. Suunnittelu on joustavaa, useat pitkän aikavälin kehityskulut mah-
dollistavaa. Strategia muuttuu toimintaympäristön mukana. Strategisessa suunnittelussa
kaiken kaikkiaan otetaan huomioon maankäytön kehityksen ennustamattomuus, joka liit-
tyy yhdyskuntien kompleksisuuteen (Mäntysalo 1999, 11–14). Strateginen suunnittelu luo
jännitteen nykyisyyden ja tulevaisuuden välille (Sotarauta 2001, 201–203). Suunnittelu ei
ole pelkistetysti vain teknistä ongelmanratkaisua ja informaation jatkuvan palautekierron
prosessia. Suunnittelu on lisäksi mahdollisuuksien hakemista, organisointia, politiikkaa,
informaation käsittelyä, kommunikointia, strategian luomista, kehittämistä, arviointia, ris-
kianalyysia ja tulevan toiminnan ohjausta.

Simon (1982) on kehittänyt jo 1940-luvulla teorian ratkaisujen tekemisestä puutteellisen
tietovarannon avulla. Rationaalinen päätöksenteko epätäydellisen informaation oloissa –
koskee erityisesti normatiivista teoriaa – on esillä myös pienenevien taajamien pohdinnois-
sa. Simonin teoria perustuu rajoitetun rationalismin ajatukseen, jota sovelletaan myös ink-
rementalismissa. Samoin Forester (1989, 48–64) on käsitellyt ongelmaa ja viitaten Simo-
niin esittää mahdollisena optimaalisten ratkaisujen sijasta rajallisten olosuhteiden määrää-
miä tyydyttäviä valintoja. Datan saatavuus ja riittävyys saattavat tulla ongelmaksi kutistu-
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vissa kuntaorganisaatioissa. Päätöksenteon mahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota.
Yhdyskuntien suunnittelu parhaimmillaan on valmistelua mielipiteiden vaihdolle ja pää-
töksenteolle. Suunnittelun yhteydessä kootaan käytettävissä oleva tieto ja jalostetaan se
edelleen keskustelujen avulla päätöksenteoksi. Suunnittelun on tuotettava päätöksenteon
perusteiksi mahdollisimman valmista ja vaihtoehtoista aineistoa, jota voidaan arvioida (ks.
4.5). Simon (1983, 142–145) on tutkinut myös tuotannon päätöksenteon mekanismia. Pää-
töksenteko toimii suljetun silmukan tavoin palautetarkastelun, feedbackin pohjalta tai
muun ulkopuolelta tulevan ennusteen mukaan.

Myös implementaation, toteutuksen, vaatimukset tulevat feedbackin avulla otetuiksi
huomioon (Leskinen 2001, 79–80). Suunnitellun ja toteutuvan taajaman väliset ristiriidat
minimoidaan palautteen avulla. Palautekytkennän kaltaista ajattelua on pragmatismissa,
teorian ja käytännön vuorovaikutuksessa. Se käsittää suunnittelun ja vastaavan toteutuksen
yhteyden lisäksi kuitenkin myös suunnittelukäytäntöjen riippuvuuden niitä ohjaavista teo-
reettisista ajatusmalleista. Pragmaattisessa katsannossa ilmiöaluetta koskevat tutkimuson-
gelmat määrittelevät menetelmien käyttämistä. Metodien valinta perustuu tarkoituksenmu-
kaisuuteen ongelmien ratkaisemisessa. Pragmaattinen näkemys voi edellyttää myös moni-
metodisen strategian soveltamista (Raunio 1999, 337–339).

Dekrementalistinen suunnittelu

Rationaalisen, kokonaisvaltaisen teorian vaihtoehtona on Lindblom (1965, 143–151) esit-
tänyt hajautettua, inkrementaalista ongelmanratkaisua. Laajat tietovaatimukset eivät aina
toteudu rajallisen inhimillisen käsittelykyvyn puitteissa eikä tietojen varantokaan ole aina
riittävän kattava. Vertailut ja laskennat on tehtävä inkrementteinä. Politiikan sisältämät
arvot ja tuomat vaihtoehdot vaikuttavat ratkaisuihin. Rationaalis-komprehensiivinen
(synoptinen) menetelmä ei ole kovin avoin kommunikoinnille tai perehtymiselle eikä ole
joustava takaiskuille tai muuttuviin olosuhteisiin. Ratkaisuissa ja niiden päätöksenteossa
pyrkii usein myös olemaan peräkkäisiä vaiheita.

Myös Mäntysalo (2000) on analysoinut inkrementalismin, pienin muutosten ja askelin
etenevän suunnittelun, soveltamista kokonaisvaltaisen suunnittelun sijaan. Maankäytön
suunnittelussa inkrementalismi ilmenee muun muassa siirtymisenä aluerakennushankkeis-
ta asuinalueiden täydentämiseen. Lisätarpeiden sijaan suunnittelu tavoittelee olemassa ole-
van palvelukapasiteetin ylläpitämistä. Inkrementalismin piirteitä ovat mahdollisuus pieni-
en, jopa marginaalisten muutosten tekemiseen, toimenpiteiden säätömahdollisuus suhtees-
sa vallitsevaan politiikkaan, datan tarpeen joustavuus tai suunnittelu peräkkäisinä, tarkoi-
tuksenmukaisina toimenpiteinä (Braybrooke & Lindblom 1967, 83–106). Lindblomin
(1965, 143–148) mukaan epäyhtenäisten, inkrementaalisten ratkaisujen perustelut eivät ole
laajoja, ne liittyvät eroavaisuuksiin, inkrementteihin ja vaihtoehtoihin, vaativat vähemmän
informaatiota, keskittyvät tuttuihin, konkreettisiin aiheisiin tai harvempiin arvovalintoihin.
Pienenemisen suunnittelun peruskäytäntönä inkrementalismin voi ajatella olevan sopiva
monessa suhteessa – vaiheittain tapahtuvat muutokset ovat realisoitavissa, ratkaisuja teh-
dään paljon ja eriaikaisesti, muutostarpeet ovat kuitenkin jatkuvaluonteisia, suunnittelu ke-
hittyy kokemisoppimisen kautta, paikallisuus korostuu ja lisätarpeiden ennakoimisen si-
jaan painotetaan entisten palvelujen ylläpitoa. Tulevaisuuteen liittyvien suurten odotusten
ja ennusteiden mittavan käsittelyn sijaan käsitellään konkreettisia asioita. Inkrementalismi
ei sovellu suurten ja vaikeiden ongelmakokonaisuuksien ratkaisemiseen. Tutkimuksen so-
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veltama inkrementalismi on vähittäin askel askeleelta etenevää pienenemistä ja siihen so-
peutumista. Toimenpiteissä ei ole selkeää, projektimaista vaiheistusta. Rationalismiin kä-
sitteellisesti liitetty kokonaisvaltainen suunnittelu voidaan myös korvata inkrementaalisel-
la rationalismilla (Keränen 2001, 29–30). Jotta mielleyhtymä olisi looginen, puhutaan tässä
tutkimuksessa vähenevien resurssien taajamissa pienin askelin etenevästä sopeuttavasta
suunnittelusta dekrementalismin nimellä.

Lähestymistapojen erilaisuuden ohella liittyy sopeuttamiseen myös mixed scanning pe-
riaate (Mäntysalo 1999, 16–17). Suunnittelussa tapahtuu edestakaista liikettä suurten ja
pienten tasojen, strategisen ja operatiivisen suunnittelun, välillä. Inkrementalistinen toi-
mintamalli voi johtaa muutostarpeiden patoutumiseen, jolloin on siirryttävä merkittäväm-
pien päätösten tekemiseen. Sama asia voidaan nähdä vaihtuvina suunnitteluotteina. Suun-
nittelu ei ole staattista. Strateginen ja operatiivinen suunnittelu toimivat eri tavoin. Jos stra-
teginen suunnittelu on tavoitteiden määrittelyä ja priorisointia, jossa strategiat selkeyttävät
tulevaisuuden suunnittelua ja auttavat tulevaisuutta koskevassa päätöksenteossa, niin ope-
ratiivinen suunnittelu on toteuttamissuunnittelua. Pienenevissä taajamissa strateginen
suunnittelu voi olla erilaisia ohjelmia, tavoitesuunnitelmia tai strategia-asiakirja.

Sopeuttaminen on monimenetelmällistä

Sopeuttamisen skaala on laaja. Tutkimuksen luonteeseen kuuluu useiden erilaisten aineis-
tojen (aineistotriangulaatio) sekä teorioiden ja menetelmien käyttö ja yhdistely (menetel-
mätriangulaatio) (Miles & Huberman 1994, 266–267). Aineistoa kootaan erilaisista kom-
munikaatioista ja verkkojen käytön tiedoista. Perustellusti voidaan myös ajatella, että use-
at toisiaan täydentävät menetelmät (triangulaatio) vahvistavat tutkimuksen luotettavuut-
ta (Aura et al. 2001, 84). Triangulaationa voisi samoin pitää aineiston ja siihen soveltuvi-
en menetelmien käsittelyä ja sen jälkeen parhaan ratkaisun hyväksymistä. Triangulaationa
pidetään usein kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen näkökulman kombinaatiota. Kun mene-
telmiä on monia, käytetään triangulaation sijasta termiä multimetodologinen tutkimus
(multimethod research) (Brewer & Hunter 1990, 11–12 ja 17–18). Viimeksi mainittujen
mielestä (s. 13) etenkin sosiaalitieteissä käytetty menetelmien moninaisuus antaa mahdol-
lisuuksia tutkimusmenettelyjen ristiin todistamiselle ja keskinäiseen jalostamiseen. Mene-
telmien yhteiskäytölle on niiden validiteetti ratkaiseva. Mikäli eri menettelytavat tuotta-
vat toisiaan täydentäviä tuloksia, lisää se analyysin luotettavuutta. Erilaiset tulokset saat-
tavat silti olla kannustimia uusille tulkinnoille, vaihtelevat näkökulmat vaikuttavat teori-
an kehitykseen tai täydentävät teoriaa (Holme & Solvang 1991, 93–95). Asioiden määrit-
telykään ei ole yksikäsitteistä. Operationalismissa ajatellaan, että käsitteellä on sekä teo-
reettinen että operationaalinen muoto. Esimerkiksi voi ajatella liikenteen verkon alene-
vaa käyttöastetta – teoreettinen muoto on pienenevä numeroluku ja operationaalisesti se
nähdään harventuneena liikenteenä (Eskola & Suoranta 1998, 69–75). Operationaaliset
määritelmät eivät kuitenkaan spesifioi tieteellisesti termien merkitystä (Niiniluoto 1980,
183–191). Operationaalisten määritelmien tehtävä onkin metodologinen.

Pienenevän käytön seurauksien suunnittelu edellyttää eri lähestymistapoja. Seuraavassa
käydään läpi yleisjako, jos ja kun sopeuttamisen tutkimusdata on sekä kvalitatiivista että
kvantitatiivista. Niiden dikotomisointi ei ole perusteltua, vaan useat metodiset ratkaisut
ovat molempiin tutkimustyyppeihin kuuluvia. Olkkosen (1993, 58–59) mukaan tutkimus
harvoin on kokonaisuudessaan johonkin tutkimusotetyyppiin luokiteltavissa. Tutkimusote
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saattaa esiintyä osana toisen tutkimusotteen piiriin luettavaa tutkimuskokonaisuutta. Tutki-
musongelman sisältö määrää käytettävän lähestymistavan. Useiden menetelmien käyttö
tuottaa varmempaa tietoa (Metsämuuronen 2000, 64–65). Tämän tutkimuksen empiirinen
aineisto on laajaa – tapaustutkimuksia, haastatteluja, havaintoja ja dokumentteja. Tutki-
muksen data on myös ajallisesti monipuolista – historiaa, päivänkohtaisia tietoja tai tulevan
ennusteita.

Taajamakontekstissa asioiden käsittely on usein monitahoista. Intressiryhmien määrä on
huomattava. Vuorovaikutus ja viestintä ovatkin nousseet suunnittelussa entistä keskeisem-
pään asemaan. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää sellaista toimintatapaa. Suun-
nitteluprosessit ovat kommunikatiivisia jo senkin tähden, että suunnittelu perustuu entistä
enemmän useiden asiantuntijoiden ryhmätyöhön. Kommunikointi on tarpeellinen myös
sen vuoksi, että suunnittelijoiden ja käyttäjien preferenssit ovat erilaisia (Rapoport 1982,
15–19). Kommunikoinnin lähtökohta toimijoiden suuntaan on tulkitseva ja pragmatistinen.
Tosiasioiden ohella on yhdyskunnissa lukuisia subjektiivisia arvoperusteisia kysymyksiä.
Millsin (1982, 75–79) mukaan objektivistinen lähestymistapa on yhdyskuntia tutkittaessa
arvo-ongelmien tähden mahdoton.

Uuden suunnittelun perustaksi on myös kiinnitettävä huomiota tapahtuneen toiminnan
arviointiin, koska sen pohjalta on laadittava ennusteet ja viitteet. Suunnittelun ja kehityst-
rendien analysoinnin avulla saadaan selville sopeuttamistutkimuksen perimmäiset tavoit-
teet – oletettavat tulevaisuuden tilat pienenevässä taajamassa. Kommunikatiivisuutta ovat
myös implikaatiot teorian, tutkimisen ja toteuttamisen kesken. Kommunikaatio on silta
analyysista implementaatioon, informaatiosta organisointiin, kognitiosta toimintaan tai
abstraktista aikomuksesta käytännön toteutukseen (Forester 1989, 157). Virallisten kaava-
karttojen ohella suunnittelun sisältöä asukkaille voidaan ilmaista luonnospiirroksilla, eri-
laisilla kuvilla, ikonografisilla symboleilla, dynaamisilla malleilla, mentaalisin käsittein tai
audiovisuaalisin keinoin (Szegö 1987, 10, 44 ja 227). Vain mielikuvitus voi rajoittaa suun-
nittelun ilmaisumuotojen runsasta ja monipuolista käyttämistä. Suunnitelmat ovat kuiten-
kin vain haaveita toteutukseensa asti. Rationalistinenkin suunnitteluparadigma on siirtynyt
kommunikatiivisen suunnittelun teoriaa kohti, erityyppisten lähestymistapojen kokonais-
valtaiseen käyttämiseen. Kommunikointi muuttuu vaativammaksi, kun hankkeella on kii-
reinen aikataulu tai niukka rahoituskehys.

Uusien menetelmien kehittäminen suunnitteluperinteestä

Tutkimuksen tuottama teoria perustuu monin osin olemassa olevien teorioiden soveltami-
seen tutkimusongelman käsittelyyn. Olemassa olevasta teoria-aineistosta tuotetaan uutta
teoriaa ja käsitteistöä – uusia suunnittelukäytäntöjä (luku 4). Rationalistisen suunnittelu-
perinteen mukaisesti kehittäminen on teorialähtöistä. Vaihtoehtona oleva aineistopohjai-
nen teoria perustuisi siihen, että saatavilla oleva tutkimusaineisto saa osoittaa, millaisia
tutkimustarpeita on olemassa ja miten teoria voidaan muodostaa sen pohjalta. Tutkimuk-
sen metodologiassa uusi teoria voidaan johtaa entisistä teorioista. Rajoitteena uusien
teorioiden soveltamisessa ovat käytettävissä olevan datan ominaisuudet.

Tutkimus nähdään teorian ja käytännön yhteensovittamisena, jota voi käyttää analyytti-
sestikin esimerkiksi strategian luomiseen.
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Suunnittelun johtoajatus

Sopeuttamisen mallia ei ole mahdollista todistaa oikeaksi. Verifioitavuuskriteerin mukaan
ei-analyyttinen väittämä on mielekäs, jos se voidaan periaatteessa osoittaa oikeaksi
havaintojen avulla (Niiniluoto 1980, 222). Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan verifioida,
vaan arvioidaan – mallia hyödynnetään arviointinäkökulman kautta. Tutkimusongelma
asettuu tieteellisesti niin, että tutkimuksella kehitetään suunnittelumalleja ja -menetel-
miä, joiden arviointi tapahtuu testauksin, kyselytutkimuksin ja haastatteluin. Testaukset
tapahtuvat havaintojen tutkimisena ja analyysinä. Kyselytutkimuksia käytetään sekä
aineiston hankkimiseen että tutkimustulosten todentamiseen.

Tietty paradigma, ajattelutapa, on perustana havaintojen ja kokemusten muodostamisel-
le. Se on teoriakieli, jonka puitteissa havainnot käsitellään. Pienenevän infrastruktuurin
suunnitteluparadigma tarkoittaa tutkimusasennetta, jolla on seuraavat piirteet:

– sopeuttaminen noudattaa haluttua mallia (rationaalisuus),
– suunnittelumenetelmät ovat kommunikatiivisia; niihin liittyy avoin, julkinen keskus-

telu,
– suunnittelu on joustavaa ja sillä on tarkoituksenmukainen laajuus (dekrementaali-

suus),
– suunnittelua tehdään strategisilla ja operatiivisilla tasoilla (mixed scanning).

Paradigman täsmällinen määrittely ei ole yksiselitteistä, sillä tutkimuksessa liikutaan laa-
jalla alueella rationalistiseen ja normatiiviseen suunnitteluperinteeseen kuuluvassa ongel-
makentässä. Erilaiset yhdistetyt ajattelumallit ovat yleensä rationalistista ja inkrementalis-
tista ajattelua yhdistäviä tai sekoittavia ja korostavat sitä, että esimerkiksi julkisessa suun-
nittelussa tulee olla aineksia kummastakin. Tilanteesta riippuen suunnittelussa voivat
korostua kommunikatiivisuus tai rationaalisuus. Ideaalimallina voisi olla mixed scan-
ning, jossa työnjako suurten ja pienten askelten työnjaosta on ratkaistu (Keränen 2001,
155).

Tutkimuksen tavoitteeseen pyrkiminen on teoreettista mallien kehittämistä ja empiiristä
testausta ja arviointia, jossa on myös määrällisiä osioita. Tutkimustulos on mallin esittämi-
nen. Matematiikka on monissa menetelmissä teoreettisena lähtökohtana ja myös menetel-
mällisenä apuneuvona. Tutkimuksessa kartoitetaan systeemiteorian antamia mahdollisuuk-
sia sumean taajamarakenteen ymmärtämiseen. Sumeaa logiikkaa käytetään arvioinnin työ-
välineenä.

Tutkimusprosessiin sisältyy implementoivia osia. Lähtökohtia täsmennetään suunnitte-
lu–toiminta–havainto–reflektio-syklinä, jolla on yhtymäkohtia toimintatutkimukselliseen
otteeseen, vaikkei tutkimus olekaan varsinainen toimintatutkimus. Myös maankäyttö- ja ra-
kennuslaki on tuonut haasteita toimintatutkimuksellisen otteen ja toimijoiden oppimisen
hyödyntämiselle (Aura et al. 2001, 47–49).

Suunnittelussa esitettävät ratkaisut ovat toteutettavissa kunnallisen hallintovallan toi-
menpiteillä eikä niillä ole suoranaista valtakunnallista yhteyttä. Omassa toimintaympäris-
tössään kunta on vastuullinen pääoperaattori. Vallitseva käsitys on, että perustoiminnot,
koulutus ja terveydenhuolto, eivät ole helposti korvattavissa millään järjestelyillä. Toimin-
not määrittelevät muun muassa rakennusten käytön. Tutkimus saa osoittaa suunnittelun
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mahdollisuudet. Taajaman toimintojen pysyvyys ja kehittäminen on ongelma pienentyvissä
taajamissa. Taajaman omavaraisuuden väheneminen on yritettävä korvata erilaisin ratkai-
suin.

2.2 Taustat – pienenevien rakenteiden ongelmat EU-kohdemaissa

Väestön liikkeet vaihtelevat ajassa ja alueittain, vaikka ilmiö on universaali. Muuttoliike
suuriin kaupunkikeskuksiin on eri intensiteetein meneillään koko EU:n alueella.

Suomen väestön keskittyminen on jäljessä moniin maihin verrattuna. Esimerkiksi kau-
punkiväestön osuus suhdelukuna (%) on Britanniassa 90, Ranskassa 76, Ruotsissa 83, Sak-
sassa 88 ja Suomessa 67 (Suomen tilastollinen vuosikirja 2002, 567). Kansainvälisesti ver-
tailtuna Suomen muuttoliike ei kuitenkaan ole ollut poikkeuksellisen suurta, vaikka vertai-
lu onkin aluejakojen erilaisuuden takia vaikeaa. Saksaan verrattuna muuttaminen Suomes-
sa on vilkasta, mutta jo Ruotsiin nähden vähäisempää (Kangasharju et al. 1999 a, 3–4).
Fyysisten rakenteiden muutokset eivät kuitenkaan ole yksioikoisesti väestön liikkumisen
korrelaatioita – Saksassa on suomalaisten taajamien tyhjiin asuntoihin verrattuna selkeästi
suhteellisesti suurempi osuus tyhjiä asuntoja itäisissä osavaltioissaan.

2.2.1 Suomen tilanne

1990-luvun alkupuolella Suomessa oli syvä taloudellinen taantuma, jonka taittuessa alkoi
edelleen jatkuva, miltei koko maan aluetta koskeva voimakas muuttoliike suurimpiin kau-
punkitaajamiin. Muuttoliike on kiihtynyt selvästi 1990-luvun puolivälistä lähtien (Niva-
lainen 2000, 1). Tuo muuttoliike on merkinnyt poikkeuksellisinta väestökehitystä useam-
man vuoden aikana kuin koskaan puoleen vuosisataan, koska muuttovoitto on keskitty-
nyt aikaisempaa harvemmille alueille ja muuttoliike on painottunut nuoreen ja koulute-
tuimpaan väestönosaan (Kangasharju et al. 1999 a).

Ajanjaksolla 1970-luvun puolivälistä aina 1990-luvulle saakka oli Suomessa hallitseva
seutuistumisen suuntainen kehityskulku ja sen myötä kasvavien kaupunkiseutujen verkosto
levittäytyi suhteellisen tasaisesti eri puolille maata (Menestys kasaantuu – alueet erilaistu-
vat 1999, 15–17). 1960- ja 1970-luvuilla kasvoivat monien maaseutumaisten kuntien kes-
kustaajamat, vaikka samanaikaisesti oli myös lähtömuuttoa kunnasta. Muuttoliike oli myös
vaiheittaista eli aluehierarkiassa alemmilta tasoilta ylemmille (kylistä kirkonkylille ja edel-
leen pieniin ja suurempiin kaupunkeihin). Vuosina 1990–1995 taajamaväestö edelleen kas-
voi huomattavassa osassa kunnista, joissa koko kunnan asukasluku vähentyi (Ahvenjärvi
2001, 60). Maaseudun keskustaajamatkin ovat 1990-luvun aikana menettäneet asukasmää-
räänsä (Kauppinen 2000, 41 ja 42). 1990-luvulla muuttovoitosta on puolet kohdistunut Hel-
singin seudulle (Kytö 1998, 19–22). Vuoden 2001 lopussa asui pääkaupungissa 10,8 % ja
pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) 18,6 % koko väestöstä (Suo-
men tilastollinen vuosikirja 2002, 84). Tällä hetkellä muuttoliikkeen pääsuunta on pienistä
taajamista ja kaupungeista suuriin asutuskeskuksiin. Helsingin kasvu on kuitenkin tasaan-
tunut.



41
Lukumääräisesti tarkasteltuna pääosassa suomalaisia yhdyskuntia on osa-alueita, jotka
pienenevät – joiden yhdyskuntarakenteiden käyttöaste alenee. Maan pinta-alasta on 90 pro-
senttia lähtömuuton alueita. Väestöltään pienenevissä kunnissa asui vuonna 2000 30 % ko-
ko väestöstä. Yhdyskuntien rakenteiden volyymin ja käyttöasteen lisääntymistä on väestöl-
tään kasvavissa, vajaassa sadassa kunnassa. (Pidot voivat parantua väen vähetessä 2001, 7–
10). Luonnollinen väestönkasvu (syntyvyys-kuolleisuus) on olemassa enää puolessa maa-
kunnista (HS 9.12.2002).

Taajamissa asuu nykyisin yli 80 % maamme väestöstä, mutta taajamien maapinta-ala on
vain 2,6 % koko maan alasta (Parviainen 2001, 16). Kuntien keskukset muodostavat taaja-
maverkon, joka on vakiintunut. Kuntajaossa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia sitten
vuoden 1865 seurakunta- ja kappelijakoa, jonka puitteissa kunnallisasetuksella määrättiin
maallisten tehtävien hoito kirkolta perustettaville kunnille (Pulliainen & Siuruainen 2000,
74). Kuntarajat ovat vakiintuneet hyvinvointipalvelujen tarjonnan mukana ja monille hen-
kilöille ne muodostavat alueen identiteetin (kotiseutu) perustan. Kuntien taajamarakentei-
den sisällä tapahtuu kuitenkin koko ajan muutoksia monin perustein erityyppisissä taaja-
missa.

Kasvavien kaupunkiseutujen rakenteidenkin hyödyntämisen intensiteetti muuttuu. Tä-
mänhetkinen kehityskuva on yhdyskuntarakenteiden eheytymisen kannalta kaksitasoinen.
Yhdyskuntien rakenteen hajautuminen jatkunee tulevaisuudessa varsinkin kasvavilla kau-
punkiseuduilla ja hajautunut yhdyskuntarakenne voi sulaa kiinni lähikuntiin. Toisaalla on
myös tietoista pyrkimystä ja kiinnostusta ottaa suunnittelussa ja päätöksenteossa huomioon
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ympäristöllisten ja taloudellisten tavoitteiden vaiku-
tuksesta. Asuntokuntarakenteen pienasuntovaltaistuminen ja väestön vanheneminen saat-
tavat muuttaa rakenteen hajautumispaineita ja kysynnän laatua kasvuseuduilla. Kaupunki-
seutujen päivittäiset liikkumisalueet ovat kasvaneet ja kasvun voi ennakoida jatkuvan myös
tulevaisuudessa. Kehysalueelle suuntautuvan lähimuuton ohella kaupunkiseudut vaikutta-
vat yhä laajemmalle alueelle, koska muun muassa työssäkäyntietäisyydet ovat kasvaneet
työpaikkojen keskittyessä ja työn luonteen muuttuessa. (Halme 1999, 134–136). Taaja-asu-
tusalueiden pinta-ala on kasvanut väestöä nopeammassa tahdissa ja taajamien väestöntihe-
ys on laskenut 40 suurimmalla keskustaajama-asutusalueella vuodesta 1980 lähes 20 % vii-
dessätoista vuodessa. Ainoastaan Helsingin keskustaaja-asutusalueella tiivistyminen on ol-
lut hajautumista voimakkaampaa. (Taaja-asutuksen väestöntiheys 1980–95). Toiminnalli-
sen kaupunkiseudun kasvu on myös ollut vallitseva piirre suomalaisessa kaupunkikehityk-
sessä. Elinvoimaisten keskustajamien ympäristössä tapahtuu keskittyvää kehitystä, mutta
kauempana kasvukeskuksista kehitys on hajautuvaa, kun verkostoitumisen myönteiset vai-
kutukset eivät ulotu sinne. Keskusta-alueiden asukasmäärän väheneminen on kaupunkira-
kenteen hajoamisen ohella havaittavissa kaikissa kaupungeissa. Pääsyynä keskustojen asu-
kasmäärän vähenemiseen on asuntokuntien koon pieneneminen ja asumisväljyyden kasvu
(Halme 1994, 125–127 ja 24). Keskustojen määrätietoinen kehittäminen on ainakin osittain
muuttamassa tilannetta.

Maaseutumaiset taajamat ovat usein rakenteeltaan toistensa kaltaisia. Maaseudun yh-
dyskuntiin liittyviä, tyypillisiä ulkoisia piirteitä ovat pieni asukastiheys, keskustojen pie-
nempi funktionaalisuus, vähäisempi kompaktius, asuin- ja työskentelyalueiden sekoittumi-
nen, pelkistetty liikenneverkko ja huonon ympäristön vaihteleva osuus. Toisaalla on myös
maaseudun taajamia, joissa toimintoja on eriytetty, rakennettu asuinlähiöitä, toteutettu yli-
leveitä väyliä tai siirretty taajaman keskustaa. Toiminnallisesti voidaan ajatella, että maa-
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seudun pienenevällä keskuksella ei ole suurta markkinamerkitystä ympäröivälle vaikutus-
alueelle, kun työnjako on vähäisempää ja sosiaaliset väestökerrokset ovat harvemmat kuin
suuremmissa yhdyskunnissa (Hofmeister 1976, 174).

Suomalainen erikoispiirre on, että täällä yhdyskuntarakenne on hajautuneempi kuin eh-
kä missään muussa Euroopan maassa (Lahti & Rauhala 1994, 8). Tällaista kehitystä ovat
edistäneet lukuisat seikat (3.1.1). Eräs näkyvä piirre on päivittäistavaraketjujen suurten yk-
siköiden rakentamistapa. Pienenevien taajamien ongelma on näiden, jo alkuaan hajautunei-
den rakenteiden vähenevä käyttö. Pienenevissä kunnissa pidetään infrastruktuurin osalla
suurimpina ongelmina rakentamattomia tontteja, sopivien asuntojen vähäisyyttä (vanhuk-
set) ja etenkin kunnan asuntojen tyhjillään oloa, josta aiheutuvat vuokratulojen menetykset
voivat olla huomattavia (Parviainen & Valanta 2000, 5). Tosin näiden kuntien tyhjien asun-
tojen määrä on vain parin prosentin suuruusluokkaa kuntien vuokra-asuntokannasta. Asun-
tovarauma koko maassa on jopa 9 % (Nippala 2000, 18). Kunnallistekniikan vajaakäyttöä
ei yleisesti mielletä kovin merkittävänä ongelmana, ehkä siksi, että tärkeämpänä toimenpi-
teenä monissa taajamissa pidetään verkkojen kuntoisuuden parantamista tai vajaakäytön
aste ei ole tarkalleen tiedossa. Systemaattinen käyttämättömän tekniikan arviointi lisäisi
kiinnostusta taloudellisempaan suunnitteluun ja toteuttamiseen (Graf 2000, 23). Maankäy-
tön vajaakäyttöä ei vastaavasti myöskään pidetä akuuttina ongelmana – rakentamatonta
maata on aina ollut. Kaavojen muuttamista vetovoimaisemmiksi pidetään kannatettavana.
Voimassa olevien kaavojen kumoamista ei pienenevissä kunnissa arvioida tarpeelliseksi;
päinvastoin kaavojen purkamisen kynnys koetaan suureksi (Parviainen & Valanta 2000,
10). Vanhentuneita maankäyttösuunnitelmia ei olekaan saatu ajan tasalle. Yhdyskuntara-
kenteiden tiivistämistä pidetään hyödyllisenä, mutta käytännön toteutus ei lähde helposti
liikkeelle. Usein se kuitenkin toteutuu pyrkimyksenä ohjata vähäinen uudisrakentaminen
keskustaan.

Infrastruktuurin vähenevää käyttöä ja yhdyskuntarakenteiden mitoitusta pienemmälle
volyymille ei ole systemaattisesti tarkasteltu, vaan suoritetut toimenpiteet ovat olleet ta-
pauskohtaisia. Keskittyvä Suomi joutuu kuitenkin muokkaamaan rakenteitaan. Vähemmäl-
le käytölle jääneitä rakenteita on sopeutettava pienemmille tarpeille ja mitoituksille.

Tutkimustaajama Suomussalmi/Taivalalanen

Kainuun taajamien asukaslukujen muutokset ovat tapahtuneet eritahtisesti kuin koko kun-
nan väestökehitys. Taajamien asukasluku on yleensä kasvanut 1990-luvun puoliväliin
saakka, jolloin on alkanut edelleen jatkuva väkimäärän pieneneminen. Suomussalmen
väkiluku on pudonnut 1970-luvun yli 15 000 asukkaasta lähes kolmanneksen tämän het-
ken 11 000 asukkaaseen. Vuoden 2003 aikana pieneni Kainuun väkiluku 0,9 % ja Suo-
mussalmen väkiluku 1,7 % ja väheneminen näyttää edelleen jatkuvan. Tilastokeskuksen
ennusteen mukaan putoaa vuoteen 2030 keskimäärin vuosittain Suomusalmen väkiluku
1,17 % ja Kainuun väkiluku 0,79 % (Väestöennuste 2030). Suomussalmi menettää siis
kolmanneksen ja Kainuu neljänneksen väestömäärästään. Eläkeikäisten osuudeksi maa-
kunnassa vuonna 2030 arvioidaan kolmasosa väestöstä. Väkiluvun muutoksien perusteki-
jä on Suomussalmellakin huonontunut työllisyys. Kunnassa on kymmenessä vuodessa
työllisen työvoiman määrä pudonnut 30 % ja vähentynyt 1500 työpaikkaa, joista huomat-
tava osa on liittynyt valtion ylläpitämiin toimintoihin.



43
Suomussalmen taajama on palvelukeskuksena kaupunkitasoa. Päärakenteena ovat va-
jaat 5000 asuntoa, joista kaksi kolmannesta on omakotitaloja. Vuokratalojen osuus on noin
viidennes kaikista asunnoista. Asumiskulutuksen väheneminen on kunnassa selkeää. Kui-
tenkin asumisväljyys asukasta kohti on kasvanut Suomussalmella vuosien 1993 ja 2000 vä-
lisenä aikana määrästä 30,7 m2 määrään 35,3 m2. Suomussalmella ei ole tuotettu vuokra-
asuntoja vuoden 1996 jälkeen. Muiden asuntojen tuotanto on ollut noin 10 asuntoa vuodes-
sa. Suomussalmen kunnan omistamia asuntoja on vajaat 900, joista kunnan vuokrataloyh-
tiöön kuuluu 650 asuntoa (Suomussalmen asumisen suunnitelma 2003–2010, 54–62).
Asunnot olivat pääsääntöisesti vuokrattuina 1990-luvun puoliväliin saakka, jolloin vuok-
raamisongelmat alkoivat. Vuokrataloyhtiölle on vajaakäytöstä sen jälkeen syntynyt tappi-
oita yli miljoona euroa, josta vuoden 2000 osuus on vajaat puoli miljoonaa euroa, mikä
kunnassa vastaa kunnallisveron puolen prosenttiyksikön tuottoa. Kunnan asuntovarauma
on laskennan rajauksista riippuen 5–9 prosenttia ja arvo 12–13 miljoonaa euroa (Suomus-
salmen asumisen suunnitelma 2003–2010, 33–36). Tyhjiä asuntoja on lukumääräisesti eni-
ten yksityis- ja yritysomistuksessa, mutta tällaisista tyhjilleen jätetyistä asunnoista ei ole
saatavissa tarkkaan kirjattua tietoa – vain selkeä purkupoistuma rekisteröidään. (Nippala
2000, 17–18, 50). Sama tietojen puutteellinen päivittyminen koskee myös rakennusten va-
jaakäyttöä tai vähäisenä pidettyä käyttötarkoituksen muutosta. Poistumakuntoisia raken-
nuksia on 50–80.

Keskustaajaman osa-alue, Taivalalanen, on näkyvästi vuokrakerrostalojen alue ja siellä
omakotiasuntojen osuus on vain kolmannes. Taivalalasen väkimäärä on pudonnut 1990-lu-
vun aikana neljäsosan eli 1630 asukkaaseen ja poismuutto jatkuu edelleen. Vuokra-asunto-
jen jääminen tyhjiksi on muuton näkyvin seuraus. Vaikka kunnan omistama vuokrataloyh-
tiö on velkasaneerattu, tuottavat tyhjillään olevat asunnot huomattavia kustannuksia. Vuok-
ra-asuntoja on asetettu niin sanottuun koipussiin ja muutettu yritystoiminnan käyttöön.

Taivalalasen pienentymiseen liittyvät ilmiöt tulevat tässä tutkimuksessa esille useiden
tapaussovellusten yhteydessä.

2.2.2 Muut EU-maat

Eri maiden suunnittelujärjestelmät poikkeavat toisistaan. Kunkin maan poliittiset ja talou-
delliset olosuhteet, lainsäädäntö sekä suunnittelun hallinnolliset järjestelmät vaihtelevat.
Näin ollen myös suunnittelun rooli ja valta vaihtelevat. Globaali talous ja Euroopan integ-
raation institutionaaliset tekijät lähentävät kansallisia suunnittelujärjestelmiä toisiinsa
(Kurunmäki 1999, 42–43).

Tässä tutkimuksessa on selvitystyö rajattu valittujen EU-maiden yhdyskuntarakenteiden
pienenevän käytön tarkasteluun. EU-kohdemaiden ja niiden valittujen alueiden osalta esi-
tellään infrastruktuurin operaattorien toiminta, esitetään vähentyneen käytön ilmiön yleis-
kuvaus sekä ennen kaikkea ratkaisujen erikoispiirteet. Kohdetaajamista kuvataan pienene-
misen kehitys ja erityinen reagointi siihen. Samoissa EU-tutkimusmaissa selvitettiin myös
pienenemiseen sopeuttavan suunnittelun mahdollisuuksia ja tarpeita (6.1) tutkimusongel-
maa koskevien haastattelujen (international authority interviews) avulla, liite 1.
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Ranska/Bretagne
Ranskassa kaupungit ovat yleensä kasvavia. Yhdyskuntien pieneneminen ei ole kovin
vaikuttava ilmiö. Bretagnen alueen asukasluku on kasvanut 1990-luvun aikana 75 500
henkilöllä. Yli 60 000 asukkaan kaupungit ovat kasvaneet, kun muutto niihin on tullut
pienistä taajamista ja maaseudulta. Lisäksi muuttajia Bretagneen saapuu muilta Ranskan
alueilta. Muuttajien suurin ryhmä ovat eläkeläiset ja toiseksi suurin ovat lapset. Muutto-
voitto Bretagnessa suuntautuu meren rannan tuntumassa oleville alueille. Muuttohäviö on
suurinta alueen sisäosissa. Toisaalla rannikon kaupungeissa, kuten tutkimustaajama
Lorientissa, saattaa rakennusmaasta olla jo puutetta eikä pientalorakentaminen ole siellä
enää mahdollista.

Ranskalainen erikoispiirre on, että siellä infrastruktuurin verkkojen toimilupa- ja vuok-
rauskäytäntö on ollut jo vuosisadan ajan käytössä. Kiinnostava ratkaisu on käyttöoikeusso-
pimus, jonka periaatteena on, että verkkorakenteesta vastaa kunta ja vain palvelun tuotta-
minen annetaan yksityisten yritysten hoidettavaksi (Siitonen & Martikainen 2002, 37).
Kunnat omistavat julkisia rakennuksia ja verkostoja. Yksityinen sektori tuottaa kuitenkin
pääosin tekniset palvelut, sillä kunnat hoitavat teknisiä palveluja vain niillä aloilla, joilla
laki, yleishyödyllisyys tai yksityisten palveluiden puuttuminen näin vaativat. Hinnoittelut
osoittavat todellisia kustannuksia, sillä laki kieltää kunnan subventiot. Kuntien pienestä
koosta (keskimäärin 1500 asukasta) johtuen erilaiset kuntien yhteenliittymät ovat mahdol-
lisia ja tarpeen (Morange 1993, 5–40). Kuntien kesken on paljon erilaisia organisaatioita –
kaavoituksen, agglomeraation, koulutuksen, terveydenhuollon, vesihuollon, sähkön ja jä-
tehuollon toiminnoissa. Keskeinen toimintamalli on Communauté d’Agglomération, johon
tutkimuksen kohteessa Lorientin alueella kuului 18 kuntaa. Kyseisen organisaation toimin-
tatehtäviin kuuluvat kuntia koskevat kehitys- ja ympäristökysymykset sekä alueelliset
suunnittelukysymykset. Aluesuunnittelu tapahtuu kaavan, schéma directeur tai erilaisten
ohjelmien avulla.

Ranskan lähes 40 000 kunnasta suurin osa on niin pieniä, ettei niiden ole ollut mahdol-
lista omatoimisesti toteuttaa esimerkiksi vesihuoltoa. Pienissä kunnissa yhtiömuotoiset ve-
silaitokset ovat yleisempiä kuin suurissa kaupungeissa, joissa kaupunki usein ylläpitää ve-
silaitostaan. Kunnat antavat omistamiensa laitosten käytön ja kunnossapidon urakoitsijoil-
le, joista muutamat kuntatekniikan alalla toimivat yritykset ovat muodostuneet erittäin suu-
riksi (Kuntatekniset palvelut uudelle vuosituhannelle 1996, 19–21). Ranskassa on esimer-
kiksi vain yksi sähköyhtiö, valtion omistama EdF, Electricité de France.

Pienenevien verkkojen muutokset ovat yksittäisiä, portaittaisia ja yleensä taloudellisten
reunaehtojen mukaisia. Monissa pienissä taajamissa (Pontivy, Locmine) on tilanne, ettei
niissä ole selvitetty asukasluvun pienenemiseen liittyviä kysymyksiä infrastruktuurin osal-
ta. Päivänkohtaisten tehtävien kerrotaan vievän kaiken huomion ja ajan. Verkkojen käyt-
töön liittyvää dataa ei myöskään ole kerätty sopeuttamisen suunnitteluun soveltuvassa for-
maatissa eikä sitä ole tarkasteltu mahdollisia toimenpiteitä varten.

Tutkimuskaupunki Lorient

Lorientin alueelta on muuttanut vuoden 1975 jälkeen viidesosa asukkaista. 1990-luvulla
poismuutto on tasaantunut ja on tällä hetkellä vuodessa enää -0,02 %. Muuttoliikkeen
perussyy Lorientissa (59 200 as.) on täyteen rakennettu kaupunkiala, jossa kerrostaloasu-
misen osuus on korkea, 60 %.
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Lorientissa ei ole systemaattista suunnittelujärjestelmää infrastruktuurin pienenevään
käyttöön sopeuttamiseen. Verkkojen volyymi muuttuu omatahtisesti. Käyttämättömiksi
jääneitä armeijan rakennuksia on purettu. Huolimatta asukasluvun vähenemisestä on asun-
tojen määrä lisääntynyt 1990-luvun aikana 225 asunnolla, kun asuntokuntien koko on pie-
nentynyt. Asuntojen mukavuuksien taso on parantunut.

Liikenteen määrä ei ole vähentynyt, mutta liikennettä on rajoitettu ja järjestelty uudel-
leen. Joukkoliikenteen tarjontaa on lisätty ja tuettu julkisin varoin, mutta sen käyttömäärä
on silti hieman laskenut. Meren rannalla sijaitsevasta Lorientista on laivaliikenteellä yhte-
ydet lähisaaristoon ja vesiliikennettä tuetaan julkisin varoin.

Lorientissa on kunnallinen, omalla alueella toimiva vesilaitos. Käyttövesi otetaan
Scarff- ja Blavel-joista. Nostettu vesimäärä on vähentynyt 1990-luvulla 20 %, mikä johtuu
ensisijaisesti selkeästä ominaiskulutuksen laskusta. Vesihuollon verkkoa ei ole muutettu,
mutta mahdollisena pidetään käytössä olevien painetasojen muuttamista kulutuksen paino-
pisteiden muuttuessa.

Lorientissa ei ole vesikiertoista kaukolämpöä. Kaasu- ja sähköverkkojen kulutus on suh-
teellisen vakaata eikä asukasmäärän väheneminen aiheuta toimenpiteitä. Sekä sähkö- että
kaasuverkon käyttäjien ominaiskulutuksen kasvamisen myötä on koko energian kulutuk-
sen volyymi lisääntynyt. Sähköverkon operaattori on monopolin asemassa oleva EdF. Kaa-
suyhtiö on kuluttajien osuuskunta (société).

Britannia/Wales
Walesissa väestömäärältään pieneneviä alueita ovat sisämaan pienet, erillään olevat kun-
nat, joiden elinkeinotoiminta esimerkiksi hiilikaivostoiminnan sulkeutuessa on heikenty-
nyt oleellisesti. Rannikolla sijaitsevat kaupungit ovat muuttovoittajia.

Britannialainen erikoispiirre on, että vesi-, sähkö-, kaasu- ja informaatioverkkojen ope-
raattorit ovat Britanniassa yksityisiä firmoja. Mittava julkisen palvelutuotannon yksityistä-
minen on alkanut Englannissa 1980-luvulla. Laki määrää tarjouskilpailun pakolliseksi mm.
katujen rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä jätehuollossa. Vesi- ja energialaitokset on
myyty yksityisomistukseen (Kuntatekniset palvelut uudelle vuosituhannelle 1996, 19–20).
Britanniassa on myös kokeiltu 1980- ja 90-luvuilla julkisen ja yksityisen sektorin liike- ja
hallinnointikumppanuutta kaupunkien kehitysyhtiöiden (Urban Development Corporation)
muodossa (Mäntysalo & Nyman 2001, 48–49). Keskushallinnon asema brittiläisessä suun-
nittelujärjestelmässä on vahva paikallisessakin suunnittelussa. Maankäyttösuunnitelmat ja-
kautuvat maakuntien rakennesuunnitelmiin (structure plans) ja paikallisiin suunnitelmiin
(local plans) (Kurunmäki 1999, 45–46).

Tutkimuskohteen, Neathinlaakson (Vale of Neath) taajamat ovat menettäneet asukkai-
taan elinkeinotoiminnan rakenteellisen muutoksen seurauksena. EU:n avustuksilla on ra-
kennettu mahdollisuuksia elinkeinotoiminnalle. Taajamien kehityksen edistämiseksi on
myös kansallisia /alueellisia kehittämisohjelmia.

Erityispiirteenä Neathinlaakson taajamilla on niiden eristyneisyys. Tämä aiheuttaa lo-
gistiikan ongelmia, kun asukkaiden työssäkäynnin etäisyydet ovat kasvaneet. Erilaisten
kuljetusten tarve on lisääntynyt huomattavasti. Käyttäjien määrän pienentyessä on jäänyt
vapaata infrastruktuuria, jonka arvo on pudonnut. Infrastruktuurin verkot ovat edelleen hy-
vin toimintakelpoiset. Julkisen liikenteen tai tietoverkon tekninen taso ovat osin puutteel-
lisia. Ympäristöä on rakennettu ja kohennettu monin tavoin eikä yhdyskuntien pienenemi-
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nen näy ympäristön taantumisena. Lakkautettuja kaivosalueita ja -yhteyksiä on rakennettu
ja viimeistelty virkistyskäyttöön. Ulkoilu- ja pyöräilyreittejä on järjestetty taajamien ulko-
puolelle.

Neathin-/Afaninlaakson taajamat ovat pieniä ja syrjäisiä. Tutkimuksen kohteina alueella
olivat Glyncorrwg, Cymmer (entropian laskennassa kohdassa 4.1.1) ja Cynonville (tapaus-
sovellus 2).

Tutkimustaajama Glyncorrwg

Glyncorrwg:n taajaman (1 300 as.) elinkeinotoiminta lopahti ja väestön tulotaso putosi
oleellisesti kaivostoiminnan päättyessä. Kymmenien liikkeiden palvelurakenne on supis-
tunut kahden kaupan tarjonnan varaan. Terveys- ja koulupalvelut ovat säilyneet.

Taajaman ulkoasu ei fyysisesti ole muuttunut juurikaan pienenemisen seurauksena.
Pienten kivirakennusten taajamakuva ei ole asukkaiden mielessä muuttunut vuosikymme-
niin. Rakennuksia on tyhjinä, mutta ne eivät erotu haitallisesti. Rakennuksia on myös pu-
rettu ja uudisrakentamistakin on pienessä määrin. Rakennusten myynti on vaikeaa ja niiden
myyntiarvot ovat alhaiset työmarkkinoiden pienennyttyä.

Liikenteen verkon käyttö on kasvanut lisääntyneen autoistumisen myötä, mutta julkisen
liikenteen palvelut ovat huonontuneet selkeästi käyttäjien vähennyttyä. Erillään laaksossa
sijaitsevan yhdyskunnan autottomalle asukkaalle tämä on ongelma. Glyncorrwg on lähes
pelkästään asuinalue ja sen asukkaat käyvät työssä rannikon kaupungeissa Port Talbotissa
ja Neathissa.

Infrastruktuurin verkkojen säätäminen pienemmälle käytölle on tapahtunut vaivatto-
masti. Vesihuolto käyttää vuoren rinteeltä saatavaa pohjavettä ja toimii luotettavasti pie-
nemmällä volyymilla. Energiaverkkojen, sähkö ja kaasu, toiminta on vastaavanlaista.
Myös informaation verkko on toimiva.

Ympäristötilaa on Glyncorrwg:n alueella rakennettu monin tavoin. Viheralueita ja ul-
koilureittejä on tullut paljon lisää. Lakkautettu kaivosalue on viheralueena.

EU:n avustusten avulla on ympäristön erikoiskysymysten ohella parannettu julkisen lii-
kenteen palvelujen saatavuutta ja toimintaa (vanhukset) sekä muun muassa tietotekniikan
tasoa koulutuksen ja hankintojen kautta.

Saksa/Sachsen-Anhalt
Saksassa yhdyskuntarakenteet ovat vahvoja – rakenteet ovat monipuolisia, niiden talou-
dellinen arvo on korkea, niillä on pitkät perinteet, niiden yhteydessä korostuvat kestävä
kehitys ja ympäristön kehittäminen ja asukkaiden henkinen sitoutuminen rakenteisiin on
vanhaa. Kielteiset muutoksetkaan eivät tule vahvoissa, hyvän muutoskapasiteetin omaa-
vissa rakenteissa helposti näkyville. Merkittävin muutostekijä on ollut Saksojen yhdisty-
misen jälkeinen väestöliike länteen. Julkishallinnon taloudelliset resurssit ovat heikenty-
neet yhdistymisen seurauksena.

Itäisen Saksan kaupungit ovat 1990-luvulla laajentaneet tai kunnostaneet infrastruktuu-
rin verkkojaan, vaikka monissa taajamissa on asukasluku vähentynyt. Entisen DDR:n alu-
eella arvioidaan olevan tyhjillään jopa miljoona asuntoa. Tyhjien asuntojen ongelma on
suhteellisesti suomalaiseen verrattuna lähes kertaluokkaa suurempi. Sachsen-Anhaltissa on
180 000 tyhjää asuntoa. Muuttotappio on keskeinen syy tyhjiin asuntoihin. Myös synty-
vyys on laskenut vuoden 1990 jälkeen monilla alueilla kuten tutkimuskaupunki Burgissa.
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Alle 20-vuotiaiden osuus väestöstä on Burgissa vain 20 %. Työttömyys vähentää vuokra-
laisten määrää. Varakkaat ovat hankkineet asuntonsa parempien ympäristöjen yhteydestä,
kun etäisyyksien haitat ovat vähentyneet. Omassa rakennushankkeessa on myös mahdol-
lista toteuttaa henkilökohtaisia suunnitteluratkaisuja. Valtiokin tukee asuntojen ostamista
verotuksen kautta. Monet tyhjistä taloista ovat elementtirakenteisia. Talojen tyypit ovat yh-
täläisiä, tiettyjä DDR-malleja. Rakennusten peruskorjauksia tehdään markkinakelpoisissa
kohteissa. Infrastruktuurin verkkojen laaja-alainen saneeraus jatkuu vielä vuosia. Itäisen
Saksan taajamissa on sovellettu myös erityistä kehittämisajattelun toimintamallia.

Saksalainen erikoispiirre on yhdyskuntien organisointiin kuuluva piirijärjestelmä
(Kreis), peruskuntien muodostamat alueelliset yhteenliittymät, joiden olemassaolo on sää-
detty perustuslailla. Piirit ovat osa kunnallista itsehallintoa, jotka vastaavat toiminta-alueel-
laan terveydenhuollon, liikenteen, poliisitoimen, pelastuspalvelun ja rakennusvalvonnan
järjestämisestä (Henkel 1995, 260). Saksalainen yhteiskunta on moniportainen – esimer-
kiksi julkisia tehtäviä palvelevien rakennusten omistajina voivat olla valtio, osavaltio, piiri,
kunta, kirkot, yhtiöt tai yhdistykset (Raatikainen et al. 1995, 25–26). Saksalaisessa raken-
tamisessa ovat laajalti käytössä erilaiset liittymismaksut ja rakennuttajilta voidaan periä
niitä jopa katuvalosta tai raitioliikenteestä (Raatikainen 1996, 153–161). 

Saksalaisen suunnittelujärjestelmän peruspiirteet ovat vahva lakiin mukautuminen ja
hajautettu päätöksenteko. Lait muotoillaan hyvin yksityiskohtaisiksi ja niiden tulkintaan
kiinnitetään erityistä huomiota. Suunnittelukäytännöt vaihtelevat eri osavaltioiden kesken
ja kussakin osavaltiossa on oma suunnittelulainsäädäntö. Maankäyttöä koskevat suunnitel-
mat ovat kolmessa tasossa: osavaltion laajuinen suunnitelma, kuntatason maankäyttökaava
(Flächennutzungsplan) sekä yksityiskohtaisempi rakennuskaava (Bebauungsplan). Saksas-
sa on vahva kuntajohtoisuuden perinne (Kurunmäki 1999, 49–50).

Saksassa on olemassa lainsäädäntö rakennettujen alueiden uudistamiseksi saneerausme-
nettelyä (Städtebauliche Sanierung) käyttäen. Kunta suorittaa rajaamallaan saneerausalu-
eella uudistamistoimenpiteiden valmistelun, suunnittelun ja organisoinnin sekä tarvittaessa
infrastruktuurin rakentamisen, kun taas alueen omistajat toteuttavat omistamiensa raken-
nusten saneerauksen ja kiinteistöjen rakentamisen. Saneerausmenettelyyn voidaan tarvitta-
essa liittää myös rakennusmaan järjestely (Umlegung), jossa saneerausalueen kiinteistöjen
välillä suoritetaan tarpeelliset tilusjärjestelyt. Käytöstä poisjääneiden tai vajaakäyttöisten
kaupunkialueiden uudistamiseksi kunta voi tietyin edellytyksin ryhtyä saneerausta tehok-
kaampiin kaupunkialueiden kehittämistoimenpiteisiin (Städtebauliche Entwicklung), jol-
loin kunta hankkii yleensä koko kehitettävän alueen omistukseensa ja suorittaa itse kaikki
uudistamistoimenpiteet. Tarvittaessa edellä mainittuihin prosesseihin voidaan liittää raken-
netun alueen suojelua koskevia määräyksiä tai suojelua varten voidaan ryhtyä myös erilli-
siin toimenpiteisiin. Lainsäädännön mukaan saneerausmenettelyyn voidaan ryhtyä yhdys-
kuntarakenteisiin liittyvien epäkohtien poistamiseksi silloin, kun tarvittavien saneeraustoi-
menpiteiden yhtenäinen suunnittelu ja joustava suorittaminen on yhteisen edun mukaista.
Kunnalla on asiassa päätäntä- ja vastuuvalta. Saneerausmenettelyyn ryhtyminen edellyttää,
että rakennettuun ympäristöön liittyvät epäkohdat ovat laajuudeltaan sellaisia, etteivät yk-
sittäiset toimenpiteet riitä niiden poistamiseen tai oleelliseen vähentämiseen. Saneerausalu-
eella voidaan laatia yksityiskohtainen tai yleispiirteisempi runkokaava. Yksityiskohtaisen
kaavan laatiminen on välttämätöntä rakennusmaan järjestelyn suorittamiseksi ja on tarpeen
myös infrastruktuurin palvelujen uudelleen turvaamiseksi sekä saneerausarvonnousun
määrittämiseksi ja saneerausmaksujen perimiseksi. (Pirinen 1997, 7–35). Kun infrastruk-
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tuuri on rakennettu, etsii kunta investoijia toteuttamaan kiinteistöjen rakentamisen ja
myynnin. Maan myymisellä taloudellisen riskin ottanut kunta pyrkii saamaan tuloja alueen
kehittämiskulujen peittämiseksi.

Tyhjien asuntojen osalta on tilanne Saksassa oleellisesti muuttumassa. Kaupungeissa on
tehty vuoden 2001 loppuun mennessä liitto- ja osavaltioiden velvoittama niin sanottu
Städtebauliche Gesamtkonzept, joka määrittelee alueiden käyttöä. Sen mukaisesti tarkiste-
taan Flächennutzungsplan, jossa asukasmäärän aleneminen on otettu huomioon. Käytän-
nössä suunnitelma usein merkitsee rakennusten purkamista. Tällaiseen suunnitelmalliseen
purkamiseen tulee rahoitusta valtiolta ja osavaltiolta. Purkamisen tapoja ja purkujätteiden
käsittelyä ei ole vielä kaikilta osin ratkaistu.

Purkamistarvetta tulee olemaan paljon. Stendalin kaupungissa esimerkiksi on kaupun-
ginosa Stendal-Süd, jossa tyhjien asuntojen määrä on niin suuri kuin 43,5 % ja asuntoja on-
kin yhtä paljon kuin asukkaita. Kaupunkien asukaslukujen ennusteet DDR-ajalta ovat
muuttuneissa oloissa osoittautuneet ylimitoitetuiksi. Monien julkisten rakennusten – kou-
lut, hallinto, uimahallit – toimintavolyymi jää vajaakäytölle.

Tutkimuskaupunki Burg

Burgin kaupunki sijaitsee Elbe-kanaalin ja Berliinin valtatien A2 sekä Intercity-junien
raiteen piirissä. Kesäkuun lopussa 2001 oli asukasluku 22 690 asukasta ja työttömyysaste
17,2 %. Kaupunki on niin sanottu piirikaupunki, Kreisstadt. Kaupungin asukasluku on
pudonnut nopeasti 1990-luvun jälkipuoliskolla, 2 737 henkilöä. Burgin tämänhetkinen
kuntasuunnitelma perustuu arvioon, että asukasluku ei nouse ilman kuntaliitoksia, joita
on suunniteltu ympärillä olevien viiden pienen kunnan kanssa.

Julkisten yhteisöjen asunnoista on neljäsosa tyhjinä. Kaupungin kokonaan omistama
yhtiö Wohnungsbaugesellschaft Berg GmbH on suurin vuokratalojen ylläpitäjä (2 800
asuntoa). Lisäksi yleishyödyllinen Genossenschaft-yhteisö omistaa julkisia vuokra-asunto-
ja (1 200 asuntoa). Myös yksityisillä omistajilla on vuokrattavia asuntoja.

Burgissa ei ole pienennetty mitään infrastruktuurin verkkoa – päinvastoin verkkoja on
rakennettu uudelleen ja laajennettu. Uusia katuja on tehty, uusi 130 hehtaarin teollisuusalue
on otettu käyttöön ja tietoverkkojen puolella on kehitetty huomattavasti atk-varustusta. Ra-
kennuksia ei ole vielä järjestelmällisesti purettu, kun valtion avustusta tarkoitukseen ei ole
ollut saatavilla. Purkaminen on mahdollista vain kaupungin laita-alueilla. Keskikaupungin
rakennuksilla on lisäarvoa sijaintinsa tähden. Huonokuntoisten asuntojen myyntiä on ko-
keiltu yksityisille henkilöille ja firmoille, mutta se ei ole laajamittaista.

Puolet katuverkosta on uusittu vuosina 1990–2000. Katutöiden yhteydessä on yleensä
rakennettu muitakin verkkoja – vesi, jätevesi, sähkö, maakaasu, kaukolämpö ja informaa-
tio. Loputkin verkot uusitaan vähitellen lähitulevaisuudessa. Maakaasuverkko, Erdgasnetz,
on rakennettu vuosina 92–93 uudelleen. Deutsche Telekomin verkot ovat myös jo uusia.
Uusi 40 miljoonaa euroa maksanut jätevedenpuhdistamo rakennettiin Burgin ja ympäristö-
kuntien yhteisenä hankkeena.

Wohnungsbaugesellschaftin asuntojen määrä on vähentynyt 5 063 asunnosta vuonna
1991 3 403 asuntoon vuonna 1999. Syinä ovat vanhojen omistajien löytyminen (Rechtsan-
spruch, RA) ja asuntojen myynti. Yleensä vuokrauksen mahdollisuuden ratkaisevat varus-
tus, hinta ja sijainti. Tyhjien asuntojen markkinoinnissa ovat käytettyjä keinoja mainonta,
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vuokrahinnoittelu tai palvelutaso. Palvelun parantamisessa on kokeiltu erityisesti huolto-
miesten tarjoamia lisäpalveluita. Subjektiiviset ratkaisut esimerkiksi eläkeläisille ovat
mahdolliset. Kaikki vuokratut asunnot ovat saneerattuja. 

Burgissakin on tekeillä niin sanottu Städtebauliche Gesamtkonzept, jossa tullaan mää-
rittelemään asukasluvun laskeminen ja noin 2 000 tyhjän asunnon purkaminen.

Ruotsi/Örebro
Ruotsissa on käynnissä samantapainen muuttoliike kasvukeskuksiin kuin Suomessa, vaik-
ka väestön väheneminen kasvualueiden ulkopuolella on siellä hitaampaa. Ruotsissa muut-
totappiosta näyttäisivät kärsivän erityisesti teollisuuden rakennemuutoksen vuoksi työ-
paikkoja menettävät kunnat (Salmela 2000, 26). Asuntojen tyhjilleen jäämistä aiheuttaa
erityisesti teollisuusrakenteen muutos, ei niinkään haja-asutusalueelta keskuksiin muutta-
vien ihmisten määrä. 

Ruotsissa on kuntien vuokra-asuntoyhtiöiden asuntoja noin 900 000 asuntoa, joissa asuu
puolitoista miljoonaa ihmistä. Ruotsissa tyhjien asuntojen ongelma on moninkertainen ver-
rattuna Suomeen – siellä on paljon tyhjiä asuntoja, esimerkiksi vuonna 1997 oli 42 400 tyh-
jää asuntoa. Ruotsissa asuntotilanteeseen ovat vaikuttaneet suuret pakolaismäärät, siirtolai-
suus ja tyhjien asuntojen huomattava muuttuminen loma-asunnoiksi (Salmela 2000, 5–12).
Ruotsissa rakennettiin vuosina 1985–1993 jopa 400 000 uutta asuntoa, joista 120 000 si-
joittui alle 30 000 asukkaan kuntiin. Näinä vuosina harjoitettu liiallinen lainoitus ja tukipo-
litiikka aiheuttivat 1990-luvun aikana 10 miljardin euron luottotappiot, joista neljännes koi-
tui valtiolle, puolet asuntoluottolaitoksille ja pankeille sekä neljäsosa kiinteistönomistajille,
ennen kaikkea kunnallisille kiinteistöyhtiöille (Förluster på bostäder under 1990-talet
2002). Kuntien vuokra-asuntoyhtiöiden etujärjestön, SABO, raportin (17.01.2001) mukaan
tyhjät asunnot aiheuttavat vuosien 2000 ja 2010 välisenä aikana kustannuksia noin 29 mil-
jardia kruunua.

Kuntien väestökadon seuraukset näkyvät ennen kaikkea tyhjinä asuntoina. Julkisten ra-
kennusten tyhjilleen jääminen, vajaakäyttöinen kunnallistekniikka tai vanhentuneet maan-
käyttösuunnitelmat näyttävät olevan tyhjiä asuntoja vähäisempi ongelma. Tyhjät asunnot
aiheuttavat kunnille suuria vuokratappioita. Kunnat pyrkivät vähentämään tappioita tehos-
tetulla markkinoinnilla, tarjoamalla vuokranalennuksia erityisryhmille tai etsimällä asun-
noille uusia käyttötarkoituksia. Valtio on perustanut vuonna 1998 Bostadsdelegationin
(asuntovaltuuskunta) tukemaan ja rahoittamaan kuntia tyhjien asuntojen ongelman ratkai-
semisessa (Salmela 2000, 26). Ruotsin hallitus on päättänyt aloittaa vuodesta 2002 lähtien
haja-asutusalueiden kunnissa tyhjien kunnallisten vuokra-asuntojen lunastamisen sijoitta-
malla tarkoitukseen vuosittain vähintään 336 miljoonaa euroa (Rakennuslehti 31/2001).

Ruotsalainen erikoispiirre on, että siellä tyhjien asuntojen ongelmaa on ratkaistu asun-
tojen järjestelmällisellä purkamisella jo parin vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi vuosina
1999–2000 Ruotsissa arvioidaan puretun 5000 asuntoa vuodessa. (Graf 2000, 24).

Oxelösundin taajama

Suurin suhteellinen väestökato (-13,4 %) 1990-luvulla on ollut Oxelösundin kunnassa
(11 000 asukasta). Kunta oli aikaisemmin myös kasvanut nopeasti – sen asukasluku oli
kolminkertaistunut vuodesta 1950 vuoteen 1970. Oxelösundissa purettiin jo 1980-luvulla
250 asuntoa. Siirtolaisten huomattavat poismuutot 1990-luvulla olivat osasyynä tyhjiin
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asuntoihin. Mittava, yli 500 asunnon purkaminen tapahtuikin kunnassa 90-luvun puolivä-
lin jälkeen. Noin puolessa kohteista rakennusten purkujätteiden pääosa on jätetty paikal-
leen ja peitetty tuodulla maalla pieniksi kukkuloiksi. Huolellinen viimeistely vähentää
purkamisen vaikutuksia taajamakuvaan. Taajama on tullut väljemmäksi ja vihreämmäksi.
Muut verkot on jätetty paikalleen maan sisälle.

Oxelösundissa tyhjeneminen on tapahtunut keskustassa. Omakotitalovaltaiset lähiöt ei-
vät tyhjene, kun omakotitalotonteista on jopa pulaa. Oxelösundissa on haettu uusia ratkai-
suja rakenteiden ylläpitämiseksi ja ulkoistettu laajalti eri verkkojen tehtäviä. Uimahallin
hoito, leirintäalue, jätekuljetukset, päiväkoteja, kunnan markkinointi ja liikenneväylien
kunnossapito ovat yksityisten hoidettavina. Joitakin toimintoja on yhtiöitetty.

Tutkimuksen kohteina Ruotsissa oli Oxelösundin ohella Flen, Hälleforsnäs ja erityisesti
Karlskoga.

Tutkimuskaupunki Karlskoga

Värmlandissa sijaitsevan Karlskogan väestömäärä oli korkeimmillaan lähes 40 000 asu-
kasta vuonna 1970, mutta muuttohäviö ja syntyvyyden lasku ovat pudottaneet sen. Karl-
skogan tämänhetkisistä 32 000 asukkaasta yli 90 % asuu keskustaajamassa. Kunnan asun-
tokannasta on neljäsosa vuokra-asuntoja, joista tyhjinä on tällä hetkellä pari sataa asun-
toa. Kunta on toiminut jo vuosia systemaattisesti ylijäämäasuntojensa purkamisessa. Kun-
ta on kartoittanut tyhjien asuntojen ongelmaa, suunnitellut toimenpiteet ja rahoittanut pur-
kamisen. Enimmillään kunnallisten vuokra-asuntojen määrä on ollut 5 400, josta määräs-
tä on poistunut asuntoja vuoden 1970 jälkeen noin 1 340 – purettu 730 ja 610 asuntoa
muutettu esimerkiksi konttoreiksi ja vanhusten asuntolakäyttöön. Vuosina 1997–1999
purettiin noin 230 asuntoa vuosittain. Purkaminen kohdistuu lähes täysin vuokra-asuntoi-
hin, sillä ne ovat markkina-alttiita. Muuttoliike kuntaan ja kunnasta pois tapahtuu paljol-
ti vuokra-asuntojen kautta (Salmela 2000, 44).

Puretut rakennukset ovat sijainneet eri puolilla taajamaa. Jollakin purkualueella on ra-
kennettu uusia kevyempiä rakennuksia purettujen tilalle. Puolet purettujen rakennusten
tonteista on tasattu täytemaalla ja muutettu puistomaisiksi. Toinen puoli purkualueista on
rakennettu pysäköintialueiksi. Osa asuinrakennuksista on näet muutettu toimistotiloiksi.
Infrastruktuurin verkot on jätetty sijoilleen maan sisälle. Vain viemärin tuuletusputket
osoittavat maan sisälle jääneiden verkkojen olemassaoloa.

Karlskogan yleiskaavan muuttaminen on meneillään. Samoin purkualueiden asemakaa-
vat pyritään saattamaan purkamisen jälkeisen tilanteen mukaisiksi. Kunnassa ei enää ra-
kenneta aktiivisesti. Kaukolämmön verkkoa laajennetaan kysynnän mukaisesti. Tietover-
kon valokaapelointia jatketaan myös uusille reiteille.

2.3 Suomen kuntakysely

Kuntakyselyn (liite 2) tarkoituksena oli selvittää suomalaisten, väestöään menettävien
kuntien (noin 150 kuntaa) väestömäärän pienenemisen aiheuttamia seurausvaikutuksia
taajamien yhdyskuntarakenteisiin. Infrastruktuuriin kohdistetut kyselyosiot koskivat verk-
kojen pienenevän käytön todettuja kielteisiä tai myönteisiä vaikutuksia, haittavaikutusten
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eliminoimiseksi tehtyjä toimenpiteitä sekä infrastruktuurin tulevaisuudenkuvia ja suunnit-
teilla olevia toimenpiteitä. Lisäksi pyydettiin arviota pienenemisen aiheuttamista talou-
dellisista menetyksistä sekä lopuksi myös mahdollisista eduista.

Kyselyn kohteet valittiin eräänlaisella systemaattisella ryväsotoksella (Pahkinen & Leh-
tonen 1989, 39–43 ja 76–82), jossa kaikista Suomen lääneistä valittiin 1990-luvun jälki-
puoliskon aikana kahdeksan suhteellisesti eniten väestöään menettänyttä kuntaa. Kaikilta
kunnilta1 saatiin vastaukset, jotka olivat systemaattisesti laaditut eikä eräkatoa ollut.

Kyselyn kohteena olivat kunnan keskustaajaman rakenteet. Otoksen tunnuslukuina voi-
daan pitää kohdetaajamien keskikokoa 2221 asukasta ja keskimääräistä taajama-astetta
46,2 % koko kunnan väestöön verrattuna. Seitsemässä taajamassa väestömäärä ei muuttu-
nut tutkimusjaksolla, 1990-luvun toisella puoliskolla, sillä muuttotappio kyseisissä kunnis-
sa syntyi haja-asutusalueilla. Hartolassa keskustaajaman asukkaiden määrä oli lisääntynyt
noin sadalla tutkimusjakson aikana.

Taajamakoolla on kyselyn mukaan selkeä yhteys entropiaan, monipuolisuuden määrään
(entropian sisältö 4.1.1). Pienissä taajamissa ei kielteiselle kehitykselle näytä löytyneen
vaihtoehtoja. Neuvottomuus ja näköalattomuus olivat niissä yleisiä. Pieneneminen myös
vaikuttaa suhteellisesti voimakkaammin niiden entropiassa.

Pienenemisen perussyyt

Taajamien pienentymisen perussyyt ovat huonontuneesta työllisyydestä tai opiskelijoi-
den poismuutosta aiheutuva muuttotappio sekä toisena vanhentuva ikärakenne. Näiden
tekijöiden vaikutus limittyy. Yli kaksi kolmannesta vastaajista nimesi ratkaisevaksi perus-
teeksi muuttotappion. Kahdessa pienenevässä taajamassa, Hangossa ja Heinävedellä, oli
työpaikkojen määrä säilynyt entisellään. Hangossa pidetään opiskelijoiden poismuuttoa
merkittävänä muuttohäviötekijänä. Lestijärvellä kääntyi asukasluku nousuun vuonna
2000 työpaikkaomavaraisuuden hyvän kehityksen seurauksena.

Verkkojen pienenevän käytön kielteisiä tai myönteisiä vaikutuksia

Rakennusten osalla muutokset olivat kaksitahoisia – yleinen talous- ja hintakehitys sekä
pienenevät markkinat vaikuttivat eri suuntiin. Rakennusten arvot ovat laskeneet puolessa
otoksen taajamista, mutta toisissa taajamissa ei muutoksia ollut tapahtunut. Hangossa
rakennusten arvot olivat nousseet. Sieltä taloja ostetaan kakkosasunnoiksi. Myös vuokra-
tason muutokset ovat tapahtuneet moniin suuntiin. Huonoimmassa tapauksessa vuokrat
eivät kata enää korjauskustannuksia. Energian sekä muiden kustannusten nousu aiheutti
vuokrien nostotarvetta. Tyhjentyneiden asuinrakennusten muuttuminen loma-asunnoiksi
edistää ainakin sähköverkon kannattavuutta ja ylläpitoa. Suurten kaupunkien lähistöllä
sijaitsevissa taajamissa kuten Ruotsinpyhtäällä on mahdollisuus saada myös ympärivuoti-
sia asukkaita. Kunnan suoraan tai yhtiöidensä välityksellä omistamia rakennuksia oli tyh-
jinä 14 kunnassa. Lähes puolessa kunnista tyhjien, usein yksityisten, rakennusten arvioi-
tiin aiheuttavan haittaa taajamakuvalle.

1. Alahärmä, Artjärvi, Enonkoski, Hanko, Hartola, Heinävesi, Hyrynsalmi, Inari, Kemijärvi, Kihniö, Kivijärvi,
Kolari, Korppoo, Kuhmo, Kärsämäki, Lavia, Lestijärvi, Lieksa, Luhanka, Pelkosenniemi, Pello, Posio,
Pyhäjärvi, Pudasjärvi, Puolanka, Rautavaara, Rautjärvi, Ristijärvi, Ruotsinpyhtää, Saari, Salla, Savonranta,
Siikainen, Suomenniemi, Suomussalmi, Sysmä, Tuupovaara, Utsjoki, Valtimo, Värtsilä.
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Liikenneverkon olosuhteet eivät ole oleellisesti muuttuneet. Autoilun ja liikkumisen li-
sääntyminen on kompensoinut verkon käyttäjien vähenemistä. Joukkoliikenteen määrä on
kuitenkin vähentynyt. Useissa taajamissa liikenneverkon kuntoisuus ei ollut oleellisesti
muuttunut; jossakin pääväylien kuntoon oli kiinnitetty enemmän huomiota, mutta vähem-
pikäyttöiset väylät oli jätetty pienemmälle hoidolle. Kevyen liikenteen ratkaisuilla ja pääl-
lysteiden lisäämisellä oli parannettu liikenneoloja.

Liikenneturvallisuutta pidettiin tärkeänä ja sen parantamiseen oli riittänyt voimavaroja
(Saari, Tuupovaara).

Vesihuoltoa oli parannettu monissa kunnissa muun muassa lisäämällä pohjaveden käyt-
töä, yhdistämällä vesilaitosten verkostoja, tiivistämällä vesihuollon putkia tai tehostamalla
puhdistamojen toimintaa. Lieksassa arvioidaan, että vesihuollon taso on siellä parempi
kuin koskaan aikaisemmin. Veden ominaiskulutus oli kohdetaajamissa laskenut, mikä on
kaikkia taajamia koskeva ilmiö. Veden vaihtumis- tai jäätymisongelmia ei ilmennyt taaja-
missa.

Energiaverkon toiminta ei ollut huonontunut. Kotimaisten energialähteiden käyttöönot-
toa on lisätty erittäin laajasti kohdekunnissa. Kaukolämmön verkkoja oli myös laajennettu
useissa kunnissa. Tuupovaaralle on vuonna 1997 rakennettu uusi hakelämpölaitoksen ener-
giaa käyttävä aluelämpöjärjestelmä. Myös Ivaloon rakennettiin uusi kaukolämpöverkko
vuonna 2000. Yhteinen lämpölaitos yritysten kanssa oli esimerkiksi Kuhmolla ja Hartolal-
la.

Informaatioverkko ja siihen liittyvät huolto- ja ylläpitopalvelut olivat parantuneet selke-
ästi. Useissa kunnissa oli valokuituverkko. ATM-tasoiset tietojärjestelmät ovat tulleet käyt-
töön (Lestijärvi, Kainuun kunnat). Kuntien laitosten kaukovalvonta on lisääntynyt.

Ympäristöä koskevat työt olivat usein pienillä resursseilla toteutettavia puistotöitä tai ul-
komaalauksia. Ympäristön tilaan tosin ilmoitti panostavansa parisenkymmentä kuntaa. Hy-
vänä esimerkkinä on Hangon kävelykeskusta. Rakennusten huonosta kunnosta oli omista-
jalle antanut kehotuksen yli kymmenen kuntaa.

Taajaman pienenemiseen liittyvä ilmiö on, että keskeneräiset kaava-alueet eivät toteudu
ja valmistu täysin. Kaavojen toteutumattomuus on tosin muutoinkin yleistä. Tällöin kaavo-
jen perimmäiset tavoitteet ja hyvät yksityiskohdat eivät pääse näkyville. Ympäristön työt
jäävät myös usein kesken, kun niitä ei voida rakentaa kokonaisuutena. Puolangan kirkon-
kylässä on satakunta rakentamatonta kaavatonttia, joista puolet on varustettu kunnallistek-
niikalla.

Kyselyn keskeisiä tuloksia olivat se, että taajamien pienenemistä ei kunnissa ole suun-
niteltu järjestelmällisesti eikä sen organisointia ole tehty ja että verkkojen pienentynyt käyt-
tö aiheutti taloudellisia menetyksiä. Eräin osin pieneneminen koetaan enemmän olosuh-
teeksi kuin ongelmaksi. Säästöjen hakeminen on usein ollut pienentävien toimenpiteiden
peruste. Eräissä kunnissa pelätään pienenemisen jatkuessa sen vaikutusten vaarantavan
verkostojen ylläpitoa. Taajamien sattumanvaraisesti jakaantuva pieneneminen ei juurikaan
anna mahdollisuuksia ylläpidon koko tason olennaiseen pudottamiseen.

Haittavaikutusten eliminoimiseksi tehtyjä toimenpiteitä

Rakennusten toimintojen muuttaminen on tavallista ja mahdollista kaikissa taajamaolois-
sa. Rakennusten käyttötarkoituksia oli muutettu kolmanneksessa kohdekunnista. Puolan-
galla entisestä vanhainkodista on tehty yritystoiminnan rakennus, call center. Ristijärvel-
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lä eläinlääkärintalosta on tehty neuvola ja ryhmäkoti. Käyttämättömiä rakennuksia oli
peruskorjattu neljässä taajamassa. Tyhjiä rakennuksia oli purettu vajaassa puolessa koh-
dekunnista. Purkamisen tarvetta olisi ollut enemmänkin, mutta purku-, kuljetus- ja kaato-
paikkakustannukset hidastavat toimintaa. Muutamissa taajamissa kunta oli ostanut tyhjiä
rakennuksia muuttaakseen niitä aktiivisiksi tai purkaakseen taajamakuvan häiriötekijöi-
nä. Yksitoista kuntaa oli myynyt tyhjiä rakennuksiaan, usein sivukylien lakkautettuja
kouluja. Tontteja oli tarjottu erikoishinnalla 19 kunnassa, mutta menekkiä ei silti aina
ollut.

Liikenneverkon peruskorjausta oli kunnossapidon lisäksi tehty useissa kunnissa. Erityi-
sesti kevyen liikenteen olosuhteet olivat muuttuneet paremmiksi lähes puolessa taajamista.
Tiehallinto oli usein toteuttajana mukana näissä hankkeissa. Joukkoliikennettä tuettiin kun-
nan varoin 24 kunnassa.

Vesihuollon verkoissa sujutuskorjauksia oli tehty vajaassa 20 taajamassa. Vesihuollon
laitoksien sopeuttaminen pienemmälle volyymille on myös onnistunut ilman toimintahäi-
riöitä.

Kaukolämmön verkkoa oli monissa taajamissa laajennettu. Kun perusverkosto oli aikai-
semmin investoitu, oli sen laajempi hyödyntäminen perusteltua ja edullista. Korkea öljyn
hinta parantaa markkinatilannetta muita energialähteitä käyttävälle keskitetylle lämmityk-
selle.

Sähköverkon fyysinen rakenne oli säilynyt entisellään, mutta verkon kaukovalvonta oli
lisääntynyt. Taajamavalaistusta oli parannettu parissakymmenessä kunnassa; yhdessäkään
kunnassa sitä ei ollut vähennetty.

Kunnan tietoverkon kehitysvaihe oli vaihteleva. Monissa kunnissa se oli vain kunnan
omia toimintoja varten, jossakin oli asukkailla Internet-yhteyden käyttömahdollisuus kir-
jastoissa ja parhaimmillaan se oli kehittymässä monikäyttöiseksi alueverkoksi. Jos kunnas-
sa on odotuksia etätyön mahdollisuuksista, se edellyttää tasokasta tietoverkkoa. Tietoverk-
koon oli usein liitetty kunnallisia tiedotuksia ja joitakin palveluita. Verkkojen hyödyntämi-
nen oli edelleen laajenemassa.

Pienenevän infrastruktuurin suunnitteilla olevia toimenpiteitä

Taajamien erilaisia kehittämis- ja markkinointisuunnitelmia oli tehty yleisesti. Vaikka
verkkojen käyttöasteen pienenemisen aiheuttamia toimenpiteitä ei kunnissa systemaatti-
sesti suunnitella, voi myös sanoa, että pienenemiseen sopeutumista tehdään operatiivisis-
sa tehtävissä koko ajan.

Suunnitteilla olevat toimenpiteet rakennusten verkon osalla kohdistuivat rakennuksissa
tapahtuvien toimintojen tarkistamiseen, julkisen tilankäytön vähentämiseen tai kiinteistö-
töiden rationalisointiin. Erityistä huomiota vaativat kunnallisten vuokratalojen talous,
markkinointi ja olosuhteet. Kuusitoista kuntaa suunnitteli kehittävänsä niiden olosuhteita.
Osa kunnista arvioi vuokra-asuntojen kunnon olevan hyvä, mutta markkinat puuttuvat.
Eräissä kunnissa oli suunnitelmia tehostaa rakennusten, myös vuokra-asuntojen, myyntiä
ja jopa aloittaa hukkarakennusten purkaminen. Hartola oli yhtiöittämässä ja ulkoistamassa
kiinteistönhoitoaan.
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Liikenteen verkon osien ja töiden priorisointia lisätään. Yhteistyötä Tiehallinnon kanssa
teki kyselyn mukaan 14 kuntaa ja se näytti olevan lisääntymässä. Pyhäjärvellä ja Hartolassa
Tieliikelaitos jo huolehti väylien kunnossapidosta. Liikennejärjestelmä- ja sitä pienempiä
suunnitelmia tehtiin Tiehallinnon kanssa yhteistyönä.

Vesihuollossa suunnitelmat liittyvät laitoksien tason kehittämiseen ja ylläpitoon, esi-
merkiksi vedenottamoiden uusimiseen.

Tämänhetkinen kotimaisen energian edullisuus on kannustimena siihen, että sen laaja-
mittainen käyttöönotto jatkuu niin talokohtaisina ratkaisuina kuin aluelämmön yhteydessä.
Kivijärven ja Kolarin kunnat suunnittelevat rakentavansa ja ottavansa käyttöön taajamis-
saan aivan uudet kaukolämmitysjärjestelmät.

Informaatioverkossa pitkiä lankayhteyksiä joudutaan korvaamaan langattomilla yhteyk-
sillä, kun verkko-operaattorit purkavat puhelinlinjojaan. Puhelinkioskien määrä on myös
vähenemässä.

Arvioidut taloudelliset menetykset verkkojen pienenemisestä

Verkkojen pienenemisen aiheuttamien taloudellisten menetysten arviointi tuotti hyvin
vaihtelevia tuloksia. Taajamatkin ovat keskenään hyvin erilaisia. Joissakin kunnissa oli
arvioitu, ettei taloudellisia menetyksiä muodostu kovin paljon tai ei juuri lainkaan. Rea-
listisempi on useiden kuntien esittämä arvio, että merkittävimmät taloudelliset verkkotap-
piot aiheutuvat vuokratulojen ja operaattorien saamien kulutusmaksujen vähentymisestä.

Rakennusten osalta menetykset ovat vuosittain selkeästi lisääntyneet vuodesta 1995 läh-
tien, kun tyhjien asuntojen määrä on kasvanut. Kyselyn tuottama arvio vuosittaisista vuok-
ramenetyksistä oli alle 3 000 asukkaan taajamissa välillä 15 000–340 000 € (moodi
85 000 €). Menetykset noin 5 000 asukkaan taajamissa olivat enimmillään jopa 450 000–
500 000 €. Vesihuollon tappioiksi vastaavissa kokoluokissa arvioitiin alle 10 000 € ja noin
17 000 €. Kaukolämmön osalta kulutusmaksutulot lisääntyvät, sillä verkon käyttäjien mää-
rä on ollut kasvussa. Lisäksi kotimainen energialähde antaa paremman tuoton. Informaati-
overkko puolestaan on vaatinut jatkuvia investointeja.

Verkkomenetysten lisäksi syntyy taloudellisia muuttotappioita myös verotulojen vähen-
tymisessä ja käyttämättömän infrastruktuurin arvoissa.

Pienenemiseen liittyviä etuja

Päällimmäisenä ajatuksena on, että muuttoliikkeessä hyötyjä syntyy vain kasvavissa
yhdyskunnissa. Myönteisen näkökulman kautta on mahdollista nähdä hyötyjä tai sellai-
seksi muutettavia asioita myös pienenevien verkkojen yhteydessä. Asumisväljyyden
parantamisen, kapasiteetiltaan rajallisten palvelujen saatavuuden lisääntymisen tai verk-
kojen väljyyden hyödyntämisen suhteen on nähtävissä myös mahdollisuuksia. Myös vir-
kistäytymisen tai turvallisuuden puolelta saattaa löytyä lisäarvoja. Huonot taloudelliset
resurssit, kuten korkea työttömyys, tosin heikentävät mahdollisuuksia parantaa esimer-
kiksi asumisen väljyyttä. Suhteellisen työttömyysasteen laskeminen lähtömuuttojen myö-
tä ei tuota lisävarallisuutta, enintään tulonsiirtojen säästöjä. Hyötykysymyksissä on lisäksi
usein kaksi puolta – esimerkiksi asuntojen hintojen putoaminen on ostajalle etu ja myy-
jälle haitta.
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Kunnissa pienenemisestä aiheutuvia hyötyjä ja etuja mitattiin matemaattisesti käyttäen
hyötyfunktiolaskelmaa. Pienenemisen hyötyfunktio on yleisesti esitettynä

U = f( u1, u2, …, ui), (2.3.a)

jossa u1 on hyöty väljyyden lisääntymisestä,
ui on hyöty muista arvoista.

Kun hyötyindeksit summataan, on niiden kertoimien summa = yksi. Hyötyä mitattiin vain
kardinaalisesti, ordinaalisuus on nähtävissä hyötyfunktion kertoimien suuruudessa. Hyö-
tyfunktion osatekijöitä voidaan pitää additiivisina. 

Kuntakyselyn tuloksena saatiin seuraava hyötyfunktio:

U = 0,1088u1 + 0,1036u2 + 0,1001u3 + 0,0777u4 + 0,0777u5 + 0.0743u6 + 
+ 0,0674u7 + 0,0639u8 + 0,0622u9 + 0,0622u10 + 0,0484u11 + 0,0415u12 +
+ 0,0415u13 + 0,0380u14 + 0,0328u15 (2.3.b) 

missä u1 on hyöty asuntojen hintatason alhaisuudesta, muuttajille edullisia,
u2 on kunnallistekniikkaan tarvittavien investointien selkeä väheneminen,
u3 on lisäarvo informaation verkon paremmista toimintamahdollisuuksista,
u4 tarkoittaa muuton myötä pieneneviä sosiaalimenoja ja työttömyyskorvauksia,
u5 on etu laitosten ja koulujen paikkojen paremmasta riittävyydestä,
u6 on mahdollisuus työttömyyden määrälliseen vähenemiseen,
u7 sisältää veden ja energian kulutuksen laskun; tosin ko. laitoksille tappiota,
u8 kuvaa laitosten, mm. päiväkotien, väljyyden paranemista,
u9 tarkoittaa asumisväljyyden lisääntymistä,
u10 käsittää ympäristön saastumisen vähenemisen,
u11 on lisäarvo ympäristön hiljaisuudesta ja rauhallisuudesta,
u12 on häiriötekijöiden vähenemisen tuottama lisäarvo,
u13 kuvaa verkkojen väljyyden lisääntymistä mm. liikenteessä,
u14 on taajaman väljyyden lisäarvo; lisää puistoja ja virkistysalueita,
u15 on verkkojen osien priorisointimahdollisuus, huonojen osien poistaminen.

Palvelusuhde saattaa parantua pienenemisen alkuvaiheessa, jos palveluiden tarjonta säi-
lyy entisenä, mutta käyttäjien määrä vähenee. Pienenemisen seurauksissa on myös mark-
kina-, kuntoisuus- ja resurssiperusteista valikoitumista. Verkkojen pienentämisen yhtey-
dessä poistuvat usein heikoimmat verkkojen osuudet käytöstä. Huonoja rakennuksia ja
rakenteita puretaan pois. Käyttöomaisuutta on mahdollista priorisoida. Uuden rakentami-
seen ei tarvitse investoida, vaan voimavarat osoitetaan ylläpidon kehittämiseen.

Kysely osoitti lisäksi, että merkittävä myönteinen kehitystekijä on kuntien välisen yhteis-
työn lisääntyminen, vaikka se syntyykin olosuhteiden pakosta.

Yleisesti vastauksissa esitettiin varaus uhkatekijöiden lisääntymisestä, mikäli pienenevä
kehitys jatkuu edelleen pitempään.
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2.4 Kainuun kuntakysely

Taustatiedot

Kainuun kuntien taajamien väestökehitys on lähes poikkeuksetta ollut 1990-luvun jälki-
puoliskolla ja edelleen 2000-luvulla vähenevä. Vuositasolla muutto maakunnasta on
enimmillään ollut yli 1 000 henkilöä. Viimeisen vuosikymmenen aikana maakunta on
menettänyt kymmenesosan väkimäärästään.

Maankäytön suunnittelu ja tavoitteet rajoittuvat pitkälläkin tähtäimellä useimmissa Kai-
nuun kunnissa valmiin tekniikan piirissä olevien alueiden hyödyntämiseen. Yleiskaavoitus
etenee kuitenkin voimakkaasti ja 6 % maakunnan pinta-alasta on kaavoitettu. Laajenevia
taajamia ovat enää Vuokatti sekä eräät taajamien osa-alueet. Kunnissa tehdään kaavamuu-
toksia, joissa rakentamisen sisältö muuttuu ja rakentamisen tehokkuus voi pienentyä. Ra-
kentaminen on suhteellisesti vilkkainta Sotkamossa, heikoimmissa maakunnan osissa ei ra-
kenneta juurikaan enää uutta. Tonttien hinnoilla on yritetty vaikuttaa rakentamishalukkuu-
teen, mutta se on ollut vailla merkitystä. Myöskin tonttien laadulla (rantatontit) tai raken-
tamisavustuksilla on ollut vain vähäistä vaikutusta. Maakunnassa on yli 12 000 vapaa-ajan
asuntoa ja niiden rakentaminen jatkuu edelleen.

Asukkaiden ostovoima on Kainuussa keskimääräistä alhaisempi. Vuonna 1998 ostovoi-
makysyntä oli Kajaanissa ja Sotkamossa lähellä kaikkien kuntien keskiarvoa, mutta muissa
maakunnan kunnissa se oli keskiarvon alapuolella (Kytö 2001, 36).

Kun maakunnan omat markkinat ovat pienenevät (taulukko 1), olisivat parhaat kasvue-
dellytykset yrityksillä, joiden markkinat ovat muualla Suomessa tai maailmalla.

Taulukko 1. Kainuun aluetalouden kehitys – BKT, miljoona euroa – deflatoituna vuoden
2001 rahan arvoon (Tilastokeskus).

Palveluiden osuus vuosittaisesta arvonlisäyksestä on hieman yli puolet. Maakunnan työ-
paikoista on yli 40 % julkisella sektorilla – vajaa 30 % on kuntasektorilla. Työttömyysas-
te maakunnassa on korkea – vuonna 2000 se oli työvoimaministeriön tilastoinnin mukaan
21,2 %, kun koko maassa työttömyys oli 12,6 %. 1990-luvun aikana työllisyysaste putosi
maakunnassa 62,0:sta 54,6.een ja ero maan keskimääräiseen työllisyysasteeseen kasvoi
8,0 prosentista 12,3 prosenttiin (Böckerman ja Tossavainen 2001, 18–21). Lähivuosina
Kainuun työllisyystilanne kuitenkin alkaa muuttumaan, kun työikään tulevia on vähem-
män kuin työelämästä poistuvia.

Muuttoliike aiheuttaa demografisia muutoksia, sillä esimerkiksi vuoden 2000 nettomuu-
tosta 1147 henkilöä eli 90,1 % oli alle 30-vuotiaita ja 46,7 % opiskelijaikäryhmää 20–24
vuotta. Muuttajista oli naisia 50,9 % ja miehiä 49,1 %. Demografiset muutokset ovat näh-
tävillä myös Kelan laskemissa väestön sairastavuuden kuntakohtaisissa indeksiluvuissa,
jotka kertovat kunnan asukkaiden terveystilanteesta verrattuna maan keskiarvoon 100.
Vuoden 2001 sairastavuusindeksi oli Hyrynsalmella 163, Kajaanissa 103, Kuhmossa 135,
Paltamossa 154, Puolangalla 182, Ristijärvellä 185, Sotkamossa 128, Suomussalmella 132,
Vaalassa 154 ja Vuolijoella 137 (Kelan sairastavuusindeksi 2001).

Vuosi 1988 1989  1990 1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999

milj. € 1476  1437  1497  1375  1287  1274  1319  1302  1248  1300  1346  1363
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Tilastokeskuksen ylläpitämä väestön koulutustasomittain oli vuonna 2001 koko maassa
285, Kainuussa 242, Hyrynsalmella 179, Kajaanissa 292, Kuhmossa 214, Paltamossa 202,
Puolangalla 182, Ristijärvellä 187, Sotkamossa 233, Suomussalmella 206, Vaalassa 206 ja
Vuolijoella 205 (Väestön koulutustasomittain 2001).

Kainuun kuntien väestön työssäkäynnin tulo- ja lähtöpendelöinnin erotus on positiivi-
nen Kajaanissa ja Vuolijoella, mutta muissa kunnissa negatiivinen. Kajaani voittaa pende-
löinnissä Vuolijoen suhteen, mutta Kajaanin suhteen suurimmat voittajat ovat Sotkamo,
Kuhmo ja Paltamo.

Markkinoiden supistuessa on Kainuun taajamien rakennusvarauma kasvanut niin suu-
reksi, että tyhjät ja vajaakäyttöiset rakennukset aiheuttavat markkinahäiriöitä rakennusten
vuokra- ja myyntihinnoissa. Asuntokannasta oli ilman vakinaista käyttöä 31.12.2000 Hy-
rynsalmella 9,4 %, Kajaanissa 8,3 %, Kuhmossa 7,6 %, Paltamossa 11,9 %, Puolangalla
12,2 %, Ristijärvellä 13,0 %, Sotkamossa 7,4 %, Suomussalmella 8,8 %, Vaalassa 10,7 %
ja Vuolijoella 16,5 (Suomussalmen asumisen suunnitelma 2003–2010, 43–44).

Kainuun alueelta muuttoliike tapahtuu monin osin asuntokuntakokoa pienentäen eivät-
kä rakennukset aina tyhjene. Suomen maakunnista Kainuun asuntokuntakoko on pienenty-
nyt vuosina 1990–98 eniten, -10,38 %, kun keskiarvo maassa oli -6,86 %. Asuntokuntako-
ko pieneni tänä aikana Suomussalmella -14,7 %, Kuhmossa -12,8 %, Vaalassa -11,2 %,
Puolangalla -11,5%, Hyrynsalmella -10,9 %, Sotkamossa -9,8 %, Ristijärvellä -9,1 %, Ka-
jaanissa -8,4 %, Vuolijoella -7,8 % ja Paltamossa -7,5 % (Tilastokeskus Altika 9740).

Kuntakysely

Kainuun kuntakyselyssä (liite 3) olivat mukana maakunnan kaikki kunnat (10). Kyselyn
lähtökohtana oli saada selville, miten mahdollista ja hyödyllistä on suunnitella infrastruk-
tuurin ja palveluvarustuksen pienenemistä parhain päin, toiminnan taso säilyttäen ja jopa
edelleen kehittäen. Kyselyn kohteina olivat verkkojen pienenevän käytön edellyttämän
suunnittelun mahdollisuudet, tavoitteet ja käytännöt. Kyselyyn liittyvä haastattelu yhdes-
sä kuntajohdon (kunnanjohtaja ja/tai tekninen johto) kanssa oli avoimen kvalitatiivista.
Metodologia oli hermeneuttinen – tutkijan rooli oli osallistuva ja ymmärtävä, tekniikka
tulkitseva ja ote intensiivinen.

Pienenemisen ilmiö on Kainuun kuntien kyselyn yhteydessä arvioimana ensisijassa
”vallitseva olosuhde, johon ei kuitenkaan reagoida”, toiseksi ”ilmiössä on määrittelyongel-
mia” sekä vasta viimeiseksi ”selkeästi kunnissa rajattu ja huomioon otettava ongelma”.

Kainuun kuntakyselyn tuloksia esitetään tutkimuksen eri asiayhteyksissä ja erityisesti
kohdassa 6.2 ”Toimintojen muutoksenhallinta Kainuun taajamissa”.

2.5 Rakenteiden käytön kustannusten ja pääoma-arvojen vertailu

Yhdyskunnan vuosikustannuksissa suurimmat menoerät aiheutuvat asumisesta, liikenne-
ja matkakustannuksista sekä opetustoimesta (Littow 1989, 53). Sosiaalisen infrastruktuu-
rin eli terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja opetuksen käyttötalouden nettomenot asukasta
kohti ovat yleensä suurempia harvaan asutuissa pohjoisen ja itäisen Suomen kunnissa.
Kuntatekniset tehtävät vastaavat kunnallisverorasituksena kahta veroprosenttiyksikkköä
(Heino & Berghäll 1998, 6–8). Talouden resurssit ovat kuitenkin vaihtelevia ja fyysisen
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infrastruktuurin menot asukasta kohti ovat suurimmat varakkaimmissa kunnissa (Helin et
al. 1996, 13–82). Myös rakenteiden käyttäjille kustannukset kohdistuvat hyvin eri tavoin.
Samanlaisen rakennuksen ostohinta vaihtelee tunnetusti alueittain, mikä heijastuu pää-
oma-arvojen mukaan määräytyvissä vuokrissa, maksuissa ja veroissa.

Fyysisten rakenteiden kustannusten ja maksujen eroja syntyy eri perustein. Verotus on
yllättävän merkittävä tekijä rakentamisessa ja rakenteiden ylläpidossa. Uudisrakentamises-
sa voivat veroluonteiset maksut olla lähes 40 % hinnasta, kun valtiolle kerätään tulo- ja yh-
teisöveroja, arvonlisäveroja, varainsiirtoveroja ja muita veroluonteisia maksuja. Lisäksi
maksuja on suoritettava myös kunnille ja eläkelaitoksille (Rakentamisen yhteiskunnalliset
vaikutukset 2000). Suomen Kiinteistöliitto on selvittänyt kunnissa perittäviä kiinteistöve-
roja ja todennut, että verorasitus korkean veroprosentin kunnassa on kaksinkertainen mal-
tillisimpiin kuntiin verrattuna (Suomen Kiinteistöliiton kiinteistöveroselvitys, syksy 2000).
Tapaussovellus 1. Suomussalmen kunnan maksuunpantu kiinteistöveron määrä on kasvanut vuodesta
1995 vuoteen 2000 yhteensä 30,8 %. Veroprosentin määriä korotettiin vuodelle 2000, mutta niiden
prosenttiarvot jäivät kohtuullisiksi enimmäismääriin nähden eli yleinen 0,70/1,00, asuinrakennukset
0,30/0,50, muut asuinrakennukset 0,75/1,10, voimalaitokset 1,40/1,40 ja yleishyödylliset rakennuk-
set 0/1,00. Samat prosenttiarvot olivat edelleen voimassa vielä vuonna 2003. Rakentamattoman ra-
kennuspaikan kiinteistöveron prosenttia (maksimi 3,00) ei otettu käyttöön.

Suomen Kiinteistöliiton selvityksen mukaan kuntien päättämät maksu- ja vero-osuudet
vaihtelevat varsin paljon. Merkittävimmät kustannuserät ovat vesihuollon ja energian ku-
lutusmaksut. Suhteellisesti suurimmat erot kunnallisissa keskusta-asumiseen liittyvissä
maksuissa syntyvät jätehuollossa, tonttimaasta perittävässä kiinteistöverossa ja kaukoläm-
pömaksuissa (Suomen Kiinteistöliiton indeksitaloselvitys, kevät 2003). Tontin kiinteistö-
veron erot johtuvat verotusarvojen eroista. Ajantasaisen, kattavan ja täsmällisen käsityksen
saamiseksi asumiseen liittyvistä maksuista toteutettiin tutkimuksessa seuraava kysely.

Tutkimus asumiseen liittyvistä kulutusmaksuista

Asumiseen liittyvien kulutusmaksujen suuruutta selvitettiin läänien 1990-luvun jälkim-
mäisellä puoliskolla eniten kasvaviin ja eniten pieneneviin taajamiin1 kohdistuneella
kyselytutkimuksella, jossa haettiin valitun standarditalon kustannukset. Huomioon otetut
menoerät olivat kiinteistöverot rakennukselle ja tontille, vesi- ja jätevesimaksut, energia-
maksut sekä jätehuollon kustannukset. Laskelmassa eivät ole mukana rakennusarvojen
korot ja poistot. 

Tutkimusajanjakson aikana kohosi läänien eniten kasvavien kuntien veroprosentti suu-
ruudesta 17,65 arvoon 18,20 ja eniten pienenevien kuntien veroprosentti laski suuruudesta
18,80 kymmenyksen 18,70:een.

Standardiomakotitalo (120 m2) on yhden perheen rakennus, jonka asuinpinta-ala on
80 m2. Kyseinen talo on 20 vuotta vanha kivirakennus ja se sijaitsee 900 m2 omistustontilla
taajaman keskustan kaava-alueella. Rakennuksen verotusarvo on 41 855,11 € (VvMA
20.12.2000/1153 ja Ve 106, 30.12.1992/1537). Rakennuksessa asuu 3 henkinen perhe. Hei-
dän elämäntapansa on tavanomainen. Rakennuksen lämmitys on pelkästään kaukolämmön

1. 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla eri läänien väestöltään suhteellisesti eniten kasvavia kuntia olivat
Sipoo (+10,7 %), Muurame (+9,0 %), Kontiolahti (+4,7 %), Kempele (+12,0 %) ja Rovaniemi (+1,3 %).
Eniten pieneneviä kuntia olivat vastaavasti Suomenniemi (-8,6 %), Kivijärvi (-10,1 %), Rautavaara
(-11,2 %), Ristijärvi (-10,7 %) ja Utsjoki (-9,9 %).
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(18 MWh/v) varassa eikä varaavaa takkaa ole rakennuksessa. Polttoöljyn muodossa läm-
mitysenergia vastaa 2250 litraa. Arvioitu sähkön kulutus on 8000 kWh/v. Maksut kohdis-
tettiin päivämäärän 31.05.2001 hintatietoihin.

Valitun yhdistelmän mukaiset asumisen kulutusmaksut vuosikustannuksina olivat kas-
vavissa taajamissa 2 015,21–2 739,58 € ja pienenevissä kunnissa 1 971,39–2 359,52 €.
Vastaavat keskiarvot olivat 2 274,30 € ja 2 204,55 € eli kasvavissa taajamissa kulutusmak-
sut olivat 3,2 % korkeammat. Otoksen tulokseen vaikuttivat selkeät erot tonttien hinnoissa,
kasvavien kuntien Kempele ja Kontiolahti edulliset verkkojen kulutusmaksut, Muuramen
raskaaseen polttoöljyyn perustuvan aluelämmön kallis käyttömaksu, Utsjoen korkea läm-
mitysöljyn hinta ja Ristijärven edullinen luonnonvoimainen, vaaran rinteen lähteestä hoi-
tuva vesihuolto.
Tapaussovellus 2. Em. standarditalon asumisen vuosikustannukset suomalaisilla kulutusmäärillä oli-
vat vuonna 2001 ranskalaisessa Pluvignerin kaupungissa (5 428 as.) 18 200 fr, brittiläisessä Cynon-
villessä (300 asukasta) 1 617 £, saksalaisessa Burgin kaupungissa (23 000 as.) 6 707 DM, ruotsalai-
sessa Flenin kaupungissa (16 500 as.) 34 140 kr ja Suomussalmella 11 637,34 mk. 

Rakenteiden käytön kustannukset ovat siis suuruudeltaan paikallisesti määräytyviä.

Rakenteiden pääoma-arvot

Rakennusten sekä liikenteen ja vesihuollon verkkojen rakentamiskustannuksia on rahoi-
tettu valtion tasausjärjestelmillä. Joissakin kuntien omistamissa rakennuksissa ovat val-
tionosuudet toinen puoli rakennuksen arvosta ja valtionosuudet ovatkin olleet merkittä-
vin tekijä kuntien kiinteistökannan muodostumisessa. Valtionosuudet on otettava huomi-
oon muun muassa edullisuusvertailussa (Raatikainen 1996, 17–18). Valtionosuuksilla ei
ole poistoaikaa, vaan ne voi joutua maksamaan takaisin esimerkiksi rakennuksen käyttö-
tarkoituksen muuttuessa. Yli 30 vuotta käytössä olleesta koulusta ei tarvitse maksaa val-
tiolle lunastusarvoa ja sitä nuoremmistakin kuntien palautussummat ovat olleet pieniä
(Graf 2000, 20).

Valtionosuuksien tuottavuus huononee pienentyvän kehityksen oloissa. Julkinen sektori
pyrkii pienenevissä yhdyskunnissa vähentämään valtionosuuksien lisäksi myös muita in-
vestointejaan kuten arava- ja korkotukea. Julkiset investoinnit kuitenkin lisäisivät yksityis-
ten investointien tuottavuutta (Rainer 1990, 269). Yhteiskunnan intressien ja osallistumis-
halukkuuden ollessa korkealla taloudelliset ja yhteiskunnalliset hyödyt saavutetaan hel-
pommin. Riski käyttöasteen kehityksestä on kuitenkin niin suuri monien yksityisten ja jul-
kisten investointien osalla, että se on vähentänyt molempia investointeja pienenevissä taa-
jamissa. Valtion rahoittamat toimintapisteet – poliisi, Kela, työllisyyspalvelut – ovat myös
harventuneet käyttäjien mukana. Valtion tulontasausmekanismeja on kuitenkin vielä run-
saasti käytössä, mutta niiden intensiteetti saattaa heiketä pidemmällä aikavälillä (Kangas-
harju et al. 1999 b, 11–13).

Rahoitukseen ja talouteen liittyvissä kysymyksissä on monia arviointiin perustuvia teki-
jöitä. Kustannusten merkittävä tekijä, korkomenojen suuruus, on riippuvainen koron ja
etenkin pääoma-arvojen odotuksista.
Tapaussovellus 3. Taivalalasen arvo lasketaan kiinteistöverotuksen lähtötietojen, liikenneväylien, ve-
sihuollon, energian ja informaatioverkkojen sekä ympäristön nykyarvojen ja maan arvon mukaan.
Puistometsien arvo sisältyy laskelmaan. Asukkaiden henkilökohtaista varallisuutta ja ajoneuvoja ei
sisällytetä laskelmaan.
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Kiinteistöverotuksen tietojen mukaan Taivalalasen asuntokäytössä olevien rakennusten arvo on
20 766 163 €. Julkisten rakennusten arvo on 1 150 237 €, kunnan omistaman tekniikan arvo
2 203 262 € ja sähköverkon arvo 235 463 €. Puhelinverkon arvoa ei verkko-operaattori arvioi täsmäl-
lisesti, sillä laitteiden tekniikka on nopeasti muuttuvaa.

Maapohjan arvo ottaen huomioon maan käyttötarkoitus – asuminen, puistot, virkistys sekä julki-
set että erityisrakennukset – on 2 275 246 €. Kunta omistaa maapohjan lukuun ottamatta muutamia
myymiään asuntotontteja.

Alueella ei ole rakennettuja puistoja, vaan luonnontilaisia metsiä. Puuston arvo on 146 324 €. Ym-
päristön rakenteiden (kuntopolut, venevalkama, uimaranta) arvo on 30 274 €. Rantatontin arvo on
23 546 €.

Yhteensä Taivalalasen arvo on 26,9 miljoonaa € eli asukasta kohti 16 701 €.

Kunkin verkon kohdalla on pienenemisen aiheuttamiin toimenpiteisiin oma päätöksente-
on logiikka ja muutosten aiheuttama rahoitustarve kohdentuu vaihtelevasti. Rakennusten
käytön vähenemisen aiheuttamat taloudelliset menetykset jäävät rakennuksen omistajan
ja toiminnan harjoittajan kontolle. Kunnallistekniikan mahdollisista liittymismaksuista ei
saa hyvitystä käytön lakatessa. Ulkoisen kunnallistekniikan eli verkkojen kytkennät ovat
rahoittaneet asukkaat eikä palautusta ole saatavilla, jos kytkennät jäävät käyttämättömik-
si. Liikenteen verkon rahoitus on yleiskatteista eikä käyttömaksuja peritä erikseen. Muun
sisäisen kunnallistekniikan investoinnit ja ylläpito toteutetaan ensi vaiheessa verkko-ope-
raattorien rahoituksella. Vesihuollon, energian ja informaation verkon pienentyneen käy-
tön maksavat jäljelle jääneet käyttäjät kohoavina yksikkökustannuksina operaattoreille.
Tapaussovellus 4. Ote Kuhmon kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen palveluluokituksesta 2001: ”–
vesimaksuilla tulee kattaa kaikki toiminnasta aiheutuvat menot”.

Pienenevissä konteksteissa pitää yksikkötuottoja laskiessa ottaa huomioon varallisuuden
arvonmuutostappio.

(2.5.a)

missä NOI on nettotuotto valitulla periodilla,
P0 on varallisuuden arvo periodin alussa ja
P1 on varallisuuden arvo periodin lopussa (Muuttoliikkeen ja väestörakenteen
välittömiä ja pitkän aikavälin vaikutuksia kunnallistalouteen pääomatalouden
näkökulmasta 1999, 20–23).

Talousvaikeuksissa olevat kuntaoperaattorit ovat operoineet myös rakennetun ympäris-
tön aiheuttamilla tuotoilla ja kustannuksilla.
Tapaussovellus 5. Kuhmon kaupungissa ovat verkkojen kulutusmaksut kohonneet vuodesta 1990
vuoteen 2000 vaihtelevasti: vesi 65,5 %, jätevesi 48,8 %, kaukolämpö 12,5 % ja pakkaamaton yh-
dyskuntajäte 225,8 %. Utajärven kunnassa ovat kulutusmaksut kohonneet vuodesta 1995 vuoteen
2000 seuraavasti: vesi 10,0 %, jätevesi 23,2 % ja kaukolämpö ei lainkaan. Teknisen huollon maksu-
jen kehitystä verrataan Tilastokeskuksen pitämään ”julkisten menojen hintaindeksiin”, sen tehtävä-
alueisiin ”yhdyskuntapalvelut” tai ”liiketoiminta”. Näiden tehtäväalueiden indeksit ovat kasvaneet
vuodesta 1990 vuoteen 2000 22,8 ja 9,9 prosenttia.

Kokonaistuotto NOI
P0

---------- nettot.( )
P1 P0–

P0
-----------------(arvonmuutost.),–=
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Pienenevissä taajamissa ylläpidetään usein verkkojen toimintaa tekemällä korjausvel-
kaa. Tällaista rahoitustarpeen siirtoa tehdään erityisesti rakennusten osalla ja kunnallis-
tekniikassa siellä, missä se on toiminnan kannalta mahdollista. Tämäkin velka realisoituu
maksuun, ellei sen kohdetta pureta. Korjausvelka lyhentää elinkaarta ja laskee rakenteen
arvoa.

Sumearajaisten taajamien reuna-alueiden (peripherality)1 rakentaminen on erikoiskysy-
mys, jonka talous on perusteltua tuoda esille. Päätievarsien tonttinauhathan ovat taajamissa
tavallisia. Sieltä yhteydet keskustaan ja muihin reuna-alueisiin ovat tärkeitä. Reuna-alueilla
on pienempi tarjonta ja kysyntä, kapeampi työnjako, vähemmän yhteyksiä, huonompi agg-
lomeraation talous mutta enemmän kuljetustarvetta sekä suurempi riski yhteyksien säily-
misessä. Työn hinta on pienempi, mutta osaaminen huonompaa. Työpaikat (toiminnot ja
elinkeinot) ovat enemmän keskittyneitä kuin väestö tai rakennukset (Keränen 2002, 27–35).
Tietotekniikalla on hyvät mahdollisuudet pienentää joitakin reuna-alueiden kielteisiä vai-
kutuksia (McQuaid 2000, 286). Taajamien lievealueet ovat verkkojen kannalta ongelmalli-
sia. Rakentaminen reuna-alueille saattaa pitkällä tähtäimellä tulla kalliimmaksi kuin taaja-
maan rakentaminen niin yksityis- kuin kunnallistaloudellisestikin. Epäedullisuus aiheutuu
pitkistä koululaiskuljetuksista, työmatkoista ja palvelujen noutoetäisyyksistä sekä harvasta
väestöpohjasta. Haja-alueiden rakentamisen pitäisi ainakin tapahtua suunnitelmallisesti se-
kä julkinen että yksityinen talous huomioon ottaen (Kopra 1992, 8–9 ja 45).

2.6 Pienenevän yhteisön talous

Monet asiat liikkuvat aikaisempaa enemmän. Lisääntyvän kansainvälisen liikkumisen
tekijöihin kuuluvat väestöliikkeiden ohella myös pääoman siirtymiset ja yhteisöjen
lisääntyvä linkittyminen (Krugman & Obstfeld 2003, 160–161). Suomessa huomiota on
saanut väestön liikkumisen mukana käynnissä oleva alueiden välinen talouden polarisoi-
tumiskehitys, jossa pääoma liikkuu monissa muodoissa.

Huomattavia tulonsiirtoja tapahtuu, kun käyttöomaisuuden arvot pienenevässä taaja-
massa laskevat, mutta nousevat kasvavissa yhdyskunnissa. Muuttoliike laskee työttömien
määrää ja vähentää sosiaalisia tulonsiirtoja sellaisissa tapauksissa, joissa muuttaja on työtä
vailla oleva henkilö. Ammattitaitoinen, hyvin koulutettu muuttaja vie mukanaan häneen in-
vestoidut koulutuspanokset. Muuttaja vie mukanaan myös muut kasvamiseensa tehdyt si-
joitukset ja omaisuutensa esimerkiksi käyttöomaisuuden arvon, pankkisäästöt, metsäpals-
tan tuotot tai perintönsä. Yhden nuoren aikuisen muuton on esitetty merkitsevän muuton
molemmissa päissä yhteensä jopa noin puolen miljoonan euron menoerää (professori Os-
mo Hänninen, HS 02.02.2003). Joku muuttava yrittäjä voi viedä mukanaan myös työpai-
kan.

Taajamasta muuttava henkilö pienentää kulutuskysyntää. Muuton tapahduttua lähtee
liikkeelle taloudellisia vaikutusketjuja – negatiiviset välilliset tuotanto- ja kulutusvaikutuk-
set. Asukkaan ostoihin on sisältynyt erilaisia panoksia, joiden hankintaketju – yritysten vä-

1. Verkkojen toiminta-alueiden rajoilla voisi olla hyödyllinen mahdollisuus sopia toimitusten priorisoinneista,
kunnossapidon viiveistä, poikkeavasta kulutuskäyttäytymisestä, kunnossapidon osavastuusta myös kuluttajan
tehtäväksi tai yhteisesti hyväksytystä alemmasta normituksesta.
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linen – voi olla pitkä. On laskettu, että 1990-luvulla Suomessa kulutuksen siirtymät tulo- ja
lähtömuutoista bruttomääräisinä työllisyys- ja kansantuotevaikutuksina ovat olleet 1,0–1,7
miljardia euroa (Helin et al. 1998, 32).

Menetetyt tuotanto- ja kulutusvaikutukset heijastuvat työllisyyteen ja edistävät uutta
muuttokierrettä. Toimialoista vaikutukset ovat selvästi nähtävissä kaupan alueella. Muutta-
jien keskimääräisten vuositulojen perusteella voisi arvioida ”taajaman liikevaihdon vähe-
nemistä”. Talouden siirtymiä kuvaavat monet tunnusluvut.

BTV-indikaattorilla mitattu taloudellinen kasvu on vuosina 1995–2000 ollut nopeinta
muuttovoittoalueilla (Rakennemuutoskatsaus 2002). Muuttoliikkeen taloudelliset muutok-
set niin lähtö- kuin saapumismuutossakin voidaan Kedemin (1979, 343) mukaan nähdä
koostuvan kolmesta osasta:

1. Muuttuneiden taloudellisten aktiviteettien aiheuttamat kustannukset: työllisyysmah-
dollisuudet, asumisen saatavuus, peruspalvelut, infrastruktuuri, kasvatus- ja terveys-
palvelut, kulttuuriaktiviteetit.

2. Muuttuvat henkilökohtaiset lyhyen aikavälin taloudelliset yllykkeet: minimoida asu-
misen muutoksen kustannukset, muuttokustannukset, lainat ja avustukset asunnon
hankintaan tai rakentamiseen.

3. Muuttuvat henkilökohtaiset pitkän aikavälin taloudelliset yllykkeet: lisääntyneet ruo-
kakunnan tulot tai matalampi kulutustaso.

Väestömuutosten vaikutusten ajallinen realisoituminen edellyttää vaihtuvia tarkasteluti-
lanteita. Muuttoliikkeen taloudellisilla vaikutuksilla on ajallinen ulottuvuus. Muuttoliik-
keestä seuraa runsaasti kerrannaisvaikutuksia, jotka rajautuvat eri tavoin muuttohetken,
tulevaisuuden vaikutusten ja muuttoliikkeeseen varautumisen näkökulmasta (Kallio 2001,
6–9). Kasvavien tai pienenevien yhdyskuntien taloudellisia vaikutuksia on mahdollista
tarkastella useasta näkökulmasta; se, mikä on yhdelle osapuolelle kustannus, saattaa olla
toiselle taloudellinen etu. Asuntokaupassa mm. on kaksi osapuolta. Rakennusten arvo
määräytyy lisäarvona, joka siitä maksetaan rakennuskustannusten lisäksi. Lisäarvo hävi-
ää pienenevissä taajamissa. Maahan liittyvät hintasuhteet ovat samansuuntaisia. Käyttö-
omaisuuden arvon aleneminen voidaan nähdä eräänlaisena paikallisdeflaationa.

Pienenevissä yhdyskunnissa tapahtuu kokonaisuutena arvonmenetystä, bruttokansan-
tuotteen vähenemistä. Pienenevienkin taajamien markkinat ovat ensi sijassa paikkakunta-
kohtaisia. Talouskehitys voidaan nähdä myös siten, että markkinoiden pienenemisen seu-
rauksena osan väestä on muutettava pois, kun bruttokansantuote asukasta kohti pienenee
liikaa. Muuttojen kielteiset vaikutukset vuotavat taajaman ulkopuolellekin – pienissä ja ke-
hittymättömimmissä taajamissa voimakkaammin. Taajaman talouden vakaus on selkeässä
yhteydessä myös aluetalouteen, joka sekin reagoi tuotannossa, työllisyydessä ja väestössä
tapahtuvista muutoksista. Alueellisen erilaistumisen perusulottuvuuksia voidaankin jäsen-
tää neljällä perusulottuvuudella: aluetalouden kasvu, työpaikkakehitys ja toimialarakenne,
väestön kehitys ja väestörakenne sekä osaamisperusta (Menestys kasaantuu – alueet erilais-
tuvat 1999, 115–126).

Aikaisemmin muuttoliike tapahtui alueittain ja portaittain alueiden sisällä. Pitkäaikaiset
väestömuutokset osoittavat, että monet maaseudun taajamien verkot on rakennettu tietyiltä
osin vain muutamien vuosikymmenien täysimääräistä käyttöä varten. Maaseudun taajamat
ovat toimineet väestöliikkeiden lyhytaikaisina pysähdyspaikkoina. Joiltakin osin niiden ul-
koasussa huomataan, että ne markkinoiden ohjauksesta ja talouden lakien mukaan onkin
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rakennettu vain muutamien vuosikymmenien ajan käyttöä varten. Rakennusten elinkaarien
pituuteen ei ole ollut varaa kiinnittää huomiota. Muutokset ovat olleet nopeita ja osin hal-
litsemattomia niin, että pahimmillaan juuri peruskorjattu rakennus on jäänyt pois käytöstä.
Kirkot on rakennettu pysyviksi, niitä ei pureta eikä pienennetä.

Aluepolitiikan eräät toimenpiteet ovat olleet suhteellisen lyhytjännitteisiä ja epätalou-
dellisia, kun arvioidaan niiden tuloksena säilyneiden rakenteiden elinkaaren pituutta. Re-
sursseja on kohdistettu alueille, joilla ei ole ollut pitkäkestoisia kehittymisen mahdollisuuk-
sia. Taloudelliset menetykset ovat huomattavia. Esimerkiksi Miettilän tutkimuksen (2001,
56 ja 52) kohteina olleissa kahdeksassa pienenevässä maakunnassa olevien tyhjien asunto-
jen arvo on vuonna 2001 lähes 1,93 miljardia euroa ja nousee noin 2,7 miljardiin euroon
vuoteen 2010 mennessä. Koko maan tyhjien asuntojen arvoksi on arvioitu jopa 11,77 mil-
jardia euroa (Mukkala 2001, 24–28). Asuntojen hyödyntämiseen liittyy kuitenkin aina vii-
västystekijöitä, joiden yleisesti hyväksytty raja-arvo 5 % pudottaisi kokonaisarvon 11,77
miljardia € arvoon 2,14 miljardia €. Nämä arvot eivät luonnollisesti olisi olleet realisoita-
vissa, koska markkina-arvot ovat hyvin pieniä. Mittavat teoreettiset tappiot saadaan myös
laskemalla rakennuskustannuksiltaan huomattavan infrastruktuurin vajaakäytön mukaiset
menetykset.

Fyysisen pienenemisen prosesseissa ei kustannusten kehittyminen ole selväpiirteistä,
vaan taloudelliset muutokset voivat olla tappioiden ohella myös säästöjä. Poistettaessa käy-
töstä verkon osia muodostuu käyttökustannusten säästöjä. Joissakin tapauksissa kustan-
nukset siirtyvät toiseen paikkaan. Purkamisen yhteydessä menetetään kohteen jäännösarvo.
Jäljelle jäävän verkon yksikkökustannukset pyrkivät nousemaan käyttäjien vähetessä.
Muuton aiheuttamat rajakustannukset (3.3.3.b) muodostuvat siten, että tuotot vähenevät
enemmän kuin vastaavat kustannukset. Osa kustannuksista on kiinteitä ja ne jäävät ennal-
leen kapasiteettirajojen sisällä. Pienenemisen yhteydessä syntyvien kapasiteettireservien
arvottaminen on markkinoiden puuttuessa kustannusperusteista. Muuttoliikkeen aiheutta-
mat taloudelliset kustannukset eivät jakaudu vain alueiden kesken, vaan lopulta myös eri
ihmisten välillä. Oleellinen kysymys on muuttoliikkeen aiheuttama varallisuuden uusjako
(Väestöltään supistuvien alueiden talous ja asuntomarkkinat 2001, 54–56 ja Erityistarkas-
telussa Kainuun maakunta 2001). Yhdyskuntien arvonmuutokset ovat huomattavat, kun
pienenevissä kunnissa haihtuu niin julkista kuin yksityistäkin pääomaa laskevina markki-
na-arvoina, mutta kasvavissa taajamissa syntyy arvonnousua. Muuttajan kannalta keskeiset
taloustekijät, asuntojen hankintahintojen ja vuokrien erot, ovat hyvin merkittävät valtakun-
nan kasvavien ja pienenevien alueiden välillä. Työllisyys- ja huoltosuhde-erojen lisäänty-
misen ohella muuttoliike kasvattaa eroja pääomien arvoissa ja käyttöasteissa (Okko et al.
2000, 94). Kasvavissa taajamissa nousevat myös käytettyjen rakenteiden, kuten asuntojen,
hinnat uusrakentamisen arvonnousujen mukana, mutta pienenevässä taajamassa useimmat
rakenteet menettävät arvoaan.

Muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset ovat laajat, jos tarkastellaan kaikkia kustan-
nuksia rahoittajasta riippumatta. Muuttotapahtuman taloudelliset vaikutukset ovat sumei-
ta. Karakteristisesti ne voidaan esittää kuvion 5 mukaisesti.
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Kuvio 5. Muuttotapahtumien sumeat taloudelliset vaikutukset.

Taajaman pienenemisen kustannukset jäävät lopulta julkisen vallan, mutta myös asukkai-
den maksettaviksi arvonmenetyksinä, kohonneina käytön maksuina tai yleiskatteisesti
verotuksen muodossa. Yhdyskunnan pieneneminen vaikuttaa jäljelle jääneiden yhdyskun-
nan jäsenten talouteen monin tavoin. Pienenevät markkinat ja vähenevä kilpailu nostavat
hintatasoa. Markkinat pienenevät muuttohäviökunnissa. Palvelulaitosten yksikkökustan-
nukset pyrkivät kohoamaan käyttäjien määrän vähentyessä, koska palvelurakenteet muut-
tuvat viiveellä. Verkostojen absoluuttiset kustannukset laskevat, mutta suhteelliset meno-
osuudet nousevat. Huonetilat, henkilöstö ja toimintakulttuuri muuttuvat jälkijättöisesti
(Kallio et al. 2001, 83). Pienenevä kunta toimii jatkuvassa pienehkössä ylikapasiteetin
aiheuttamassa kustannuspaineessa. Tarjonnan monopolisoituminen niin yksittäisten
ammattien (lääkärit) kuin liiketoiminnan kapeuden (ainoa erikoiskauppa) osalla saattaa
nostaa hinnoittelua. Toimijoiden määrän vähetessä saattaa myös monopsoni-tilanne tulla
esille. Esimerkiksi tyhjille julkisille rakennuksille ei usein ole laajaa kysyntää. Kauppa ja
monet palvelulaitokset joutuvat sopeutumaan pienempään volyymiin. Supistuvat markki-
nat ja vähenevä kilpailu nostavat vähittäiskaupan hintatasoa. Pääoperaattori kuntakin nos-
taa maksujaan – kulutusmaksuja, huonevuokria tai tonttivuokria. Näin tehdään, vaikka
korotuksien perusteeksi edellytettävää kustannusrakennetta ei kaikissa pienissä kunnissa
tunneta kattavasti. Yhdyskunnan verkostoissa – kouluissa, päivähoidossa, terveyslaitok-
sissa – syntyy vajaakäyttöä ja lisääntyvää kuljetustarvetta. Väestön ikärakenteen vanhen-
tumisella on eriasteisia taloudellisia vaikutuksia palvelurakenteessa, kulutuksessa tai
verotuloissa. Asumistuki, joka on varsin yleinen tulonsiirto, määräytyy perheen tulojen,
koon ja asumiskustannusten mukaan. Lisäksi asumistuen määräytymisperusteissa on kun-
tia ryhmitelty (Valtioneuvoston asetus N:o 1039/2000). Kelan etuuksien merkittävyyttä
ilmentää se, että ne joissakin kunnissa ovat verotuloja suuremmat (HS 09.02.2003). Niin
sanottu riippuvuussuhde voi vaihdella paljon, esimerkiksi välillä 0,43…0,6 parhaiten ja
huonojen alueiden osalla (Nivalainen 2000, 16). Huoltosuhteella on voimakkaasti negatii-
vinen korrelaatio muuttotaseen kanssa (Okko et al. 2000, 93). 

 
   Ta- kulutuserät valmistelut muuttoon, vuokrat laskevat 
   lous-  vähenevät   verotulot, valtionosuudet, verotulotasaus pienemmiksi 
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   tys.      asuntojen hinnat laskevat, käyttäm. rak.oik.arvo 
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       käyttämättömän infrastruktuurin korkomenot ja poistomenetykset pysyviä 
       Muuttotapahtuma 
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Tapaussovellus 6. Vuonna 2000 parhaimmilla alueilla (Helsinki, Ahvenanmaa) huoltosuhde oli alle
100, mutta pahin tilanne oli Kehys-Kainuun seutukunnassa, jossa huoltosuhde oli 215,5 (Rakenne-
muutoskatsaus 2002).

Ostovoiman, koulutuksen ja osaamisen siirtyminen kuihduttavat lähtöalueen tuotantoa
ja kasvupotentiaalia. Muuttajien mukana siirtyy vuosittain noin 5 miljardin euron edestä
ostovoimaa (Kytö 2001, 63–68). Kun muuttoliike on kovin ikäspesifiä, jää lähtökunnassa
luonnollisesta väestön ja asuntokunnan koon kasvusta johtuva asunnonkysyntä syntymättä.
Se siirtyy jollekin muulle alueelle.

Pienenevät markkinat huonontavat alueen vetovoimaa ja laskevat rakennusten, maan ja
rakenteiden markkinahintoja. Toisaalla yhdyskunnan verkkojen, lähinnä rakennusten ver-
kon, markkina-arvot ovat alhaisemmalla tasolla muutoinkin pienenevissä kunnissa johtuen
pienemmästä asukasmäärästä ja asukkaiden heikommasta tulotasosta. Vanhojen ja uusien
asuntojen hintaero pienenevässä taajamassa suurenee, mikä myös rajoittaa uustuotannon
mahdollisuuksia. Yksityisten henkilöiden taloudelliset vaikuttimet liittyvät erityisesti ra-
kennusten arvonkehitykseen ja vuokratasoon. Yleisten rakennusten osalla useat ongelmat
kulminoituvat vuokratalojen taloudessa (tuhansia aravavuokra-asuntoja tyhjillään). Vuok-
ran taso pyrkii laskemaan kaikissa vuokrataloissa, myös yksityisissä. Joissakin vuokrata-
loissa ovat lainapääomat suuremmat kuin rakennusten käypä arvo. Vuokra-asuntokanta voi
pahimmillaan olla iso kustannustekijä. Vuokrien hinnat vuokrataloyhtiöissä eivät ole jous-
tavia kysynnän mukaan, vaan ne määräytyvät rakennuskustannuksista ja käyttöasteesta.
Yksityiset vuokramarkkinat sen sijaan joustavat helpommin. Rakennustoiminnan volyy-
min ja kysynnän vaihtelut liittyvät merkittävästi muuttoliikkeeseen. Muuttotaseen ja asun-
tojen hintojen muutoksen välillä on todettu korkea korrelaatiokerroin, eräässä tutkimukses-
sa se oli 0,73 (Okko et al. 2000, 61). Mitä nopeammin kunnan väestön ennustetaan vähe-
nevän, sitä alhaisempi on asuntojen hintataso tai sitä useammin kunnassa ei ole lainkaan
osakeasuntomarkkinoita (Pidot voivat parantua väen vähetessä 2001, 11–13). Tämän ym-
päristöministeriön arvion (s. 14–15) mukaan muuttoliikkeen lähtöpaikkojen rakennusten
ylitarjonta ja arvon laskeminen ovat lähivuosina jatkuva ilmiö.

Vaikutukset kunnallistalouteen

Tutkimusongelman keskeinen tarkastelu tapahtuu pääoperaattori kunnan näkökulmasta
(1.6). Kunnallistalouden kannalta merkittäviä muutosilmiöitä ovat demografiset tekijät,
investointien ja käyttömenojen kehitys, verotulot, valtionosuudet ja verotulojen tasaus
(Lankinen 2002). Kuntien suurimmat tuloerät ovat verotulot, toimintatulot ja valtionosuu-
det. Lähtömuutto pienentää niitä kaikkia. Kuntien verotulot ovat tuloveroja, yhteisövero-
ja ja kiinteistöveroja. Pienenevä asukkaiden määrä vähentää tuloveroja ja pienenevä yri-
tysten määrä yhteisöveron tuottoa. Yritysten integroituminen suuremmiksi muuttaa yhtei-
söveron laskuperusteita uusien yhtiöiden liikevaihdon ja henkilöstöjakauman mukaisiksi.
Myös yhteisöverojen jako-osuutta valtion ja kuntien kesken vaihdellaan vuosittain. Kiin-
teistöveron taloudellinen vaikutus keskimäärin kunnissa vastaa noin yhtä veroprosent-
tiyksikköä (Suomen Kiinteistöliiton tutkimusjohtaja Mauri Marttila, 02.05.2001).

Maksukykyisten asukkaiden vähetessä lisääntyy riski nostaa kunnallista verotusta –
kunnallisveroastetta ja kiinteistöverotusta. Kunta lisää tarjoamiensa palveluiden maksura-
hoitusosuuksia lainsäädännön sallimissa puitteissa. Muuttotaseella on positiivinen yhteys
kuntien käyttämään muuttujaan ”vuosikate/poistot” (Okko et al. 2000, 85). Kun vuosikate
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on vähintään poistojen suuruinen, kunnan talous vahvistuu (Pulliainen & Siuruainen 2000,
138). Kuntien asukaskohtainen vuosikate on eriytynyt voimakkaasti viime vuosina (Moisio
et al. 2001, 38–40).

Valtionosuudet eivät enää ole menoperusteisia, vaan perustuvat asukasluvun lisäksi joi-
hinkin sosiaali-, terveys- ja opetustoimen erityispiirteisiin. Valtionosuuksien määräytymi-
nen ja laskeminen on monivaiheinen ja paljon yksityiskohtia sisältävä asiakokonaisuus.
Valtionosuuksilla ei ole enää niin sanottua korvamerkintää, vaan kunta voi käyttää valtion-
osuudet parhaaksi katsomallaan tavalla. Verotulotasauksessa asukasluku on keskeinen te-
kijä. Asukasluvun väheneminen kasvattaa asukasta kohti laskettuja verotuloja ja vaikuttaa
verotulotasaukseen pienentävästi (Helin et al. 1998, 107–113). Arvonlisäveron takaisinpe-
rintä on tehty vuoden 2002 alusta lähtien kuntien yhteisöverosta eikä asukasluku vaikuta
siihen. Asukasta kohti lasketut kuntien talouden tunnusluvut – vuosikate, vakavaraisuus,
eri toimintojen nettomenot, käyttötalouden valtionavut – ja veroprosentin suuruus sekä val-
tionapujen perusteina olevat kantokykyluokat vaihtelevat suuresti kuntien kesken. Lukui-
sien kuntien vuosikatteet ovat negatiivisia eli tulot eivät riitä käyttömenoihin. Tappiollisen
tilinpäätöksen vuodelta 2001 tekivät 238 kuntaa eli yli puolet kunnista. Kuntien talousarvi-
oiden alijäämien määräaikainen kattamisvelvoite on aiheuttanut toimenpiteitä – 93 kuntaa
on nostanut veroprosenttiaan vuonna 2003. Vuonna 2004 veroprosentti nousee 54 kunnas-
sa. Pienentyvissä kunnissa on jouduttu tarkastelemaan käyttötalouden menoja, kun inves-
tointien taso on alhaalla. Yhdyskuntien ylläpidon kustannukset ovat kuitenkin vielä hallin-
nassa kunnissa ja tarvittava sopeuttaminen on pystytty tekemään. On toki mahdollista, että
toiminnan supistamisessa tulee raja, jonka jälkeen pienentämisen toimenpiteitä ei enää voi-
da tehdä ja rahoitusta sekä ratkaisuja on haettava kunnan ulkopuolelta.
Tapaussovellus 7. Talouttaan hyvin hoitaneen pienenevän kunnan, Suomussalmen, talouden tunnus-
luvut ovat pysyneet vakaina huolimatta muuttoliikkeestä. Kunnan tulopohja (verotulot ja käyttötalo-
uden valtionosuudet, €/asukas) on pysynyt lähes samalla tasolla koko 90-luvun ajan (Suomussalmen
asumisen suunnitelma 2003–2010, 24). Toimintakate on vuosina 1993–2000 ollut vuosittain tasaises-
ti rajoissa 31 642 036–32 486 339 €. Vuosikate on kuitenkin pudonnut ko. aikana 5,55 miljoonasta
2,69 miljoonaan euroon.

Kuntien toimintamenot eivät laske lineaarisesti väestömäärän mukana eivätkä muut-
kaan tunnusluvut ole aina odotusten mukaisia. Suuren muuttohäviön kunnissa ovat vuosina
1993–1999 omahankintamenot asukasta kohti lisääntyneet jopa enemmän kuin suuren
muuttovoiton kunnissa. Syynä investointitason laskennalliseen nousuun ovat alhainen läh-
tötaso vuonna 1993, muuttotappion aiheuttamat uudelleen järjestelyt, kun palveluntarve on
muuttunut sekä omarahoitusosuuden kasvaminen. Yleisestä kehityslinjasta poikkeavana
piirteenä voidaan pitää myös ilmiötä, jossa poismuuttajien koostumus ja määrä, kunnalli-
sen veroprosentin korotus sekä kasvaneet yhteisö- ja kiinteistöverojen tuotot ovat aiheutta-
neet sen, että verotulot asukasta kohti ovat kasvaneet mittavina muuttovuosina 1993–1999
eniten muuttohäviökunnissa (PTT Katsaus 3/2000, 27). Kuntien talouteen näyttää liittyvän
edelleen tietty ennustamattomuus.

Kunnan kannalta muuton aiheuttamat tulo- ja menoarvion muutokset ovat erisuuntaisia
ja osittain toisiaan eliminoivia (Kallio 2001, 35–36). Muuton vaikutusten aikaviiveet han-
kaloittavat arviointeja. Muuttajan mukana siirtyy välittömästi osa käyttömenoista, mutta
osa niistä jää lähtökuntaan (infrastruktuuri). Muuttajasta lähtöisin olevat tulovaikutukset
siirtyvät kunnasta toiseen 1–2 vuoden viiveellä (Kallio et al. 2001, 9). Muuttoliikkeen mer-
kittävimmät vaikutukset kunnallistalouden kannalta ovat välillisiä ja pitkän ajan kuluessa
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toteutuvia (Okko et al. 2000, 15). Monet niistä ilmenevät kerrannaisvaikutuksina. On esi-
tetty arvioita, että väestön vanhenemisen ja muuttoliikkeen kaikkein dramaattisimmat vai-
kutukset yleisestikin eivät näy vielä vuoteen 2010 mennessä, vaan tapahtuvat vasta vuosina
2010–2030 (Nivalainen 2000, 19). Seuraavan 20 vuoden aikana ennustetaan nopean väes-
tön vähenemisen kunnissa nuorten aikuisten määrän vähentyvän 20 prosentilla ja eläke-
ikäisten määrän kasvavan lähes 30 prosentilla (Pidot voivat parantua väen vähetessä 2001,
8–10).

Talouden tärkeä muuttuja on työllisyys, joka on myös keskeinen väestöliikkeiden ohjaa-
ja. Klassisen muuttoliiketeorian mukaan muuttoliike on keskeinen mekanismi työmarkki-
noiden tasapainon määräytymisessä. Muuton seurauksena työttömyysaste laskee lyhyellä
tähtäimellä lähtökunnassa. Jos muuttajat ovat opiskelijoita tai työttömiä, ei muutolla ole
merkittävää suurta vaikutusta työmarkkinoiden dynamiikkaan lähtökunnassa. Työvoimaan
kuuluvat muuttajat ovat kuitenkin useammin työllisiä kuin työttömiä (Kangasharju et al.
1999 b, 7–10). Muuttojen kerrannaisvaikutuksena ei näytä järjestelmällisesti syntyvän mer-
kittävää pienempää muuttokierrettä. Muuttoliike kohdistuessaan työmarkkinoiden kannal-
ta parhaaseen väkeen heikentää samalla muun työvoiman työllistymisedellytyksiä (Kan-
gasharju 1999 b, 14).

Lohdullisena piirteenä muuttohäviötaajamassa voi ehkä pitää vain alhaisempaa yleistä
kustannustasoa verrattuna kasvukeskuksiin, mikä joissakin tapauksissa voisi olla jopa työ-
paikkojen ratkaiseva sijoittumisetu.

Taloudelliset voimavarat ovat usein tärkein reunaehto pienenemisen ongelmissa. Talous
ratkaisee verkkojen toimintamahdollisuudet. Valtiollisen talouden vaihtelut heijastuvat ne-
kin taajamatasolle. Kuntien valta päättää taloudestaan on rajoittunut edelleen, ollen ehkä
enää kymmenen prosentin luokkaa. Kuntien menoista on runsaat 90 prosenttia lakisääteisiä
eli etukäteen sidottuja. Haettavien sopeuttamisen ratkaisujen on oltava muita kuin taloudel-
lisia lisäinvestointeja.



3 Suunnittelun perinne ja lähtökohdat – 
teoreettinen tarkastelu

3.1 Maankäytön tarkastelu

Yhdyskuntien suunnitteluteorioita ja -käytäntöjä on olemassa runsaasti. Luvussa 3.1. esi-
tellään niistä sellaisia sovelluksia, joiden arvioidaan liittyvän erityisesti pienenevän käytön
yhdyskuntarakenteisiin.

3.1.1 Sisäinen kasvu kokonaisuuden pienentyessäkin

Maankäyttöä tehostamalla voidaan käyttää paremmin hyödyksi palveluihin, kunnallistek-
niikkaan ja maa-alaan sidottu pääoma. Pienenevissäkin yhdyskunnissa tapahtuu jonkin ver-
ran uusrakentamista. Se on edullista ohjata olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisälle,
valmiiden yhdyskuntaverkkojen piiriin. Tyhjät rakennuspaikat ovat kunnalle jatkuva kus-
tannus ilman tuottoja. Rakentaminen ohjataan alueille, joilla joko paikallaan pysyviä tai
liikkuvia palveluita pystytään ylläpitämään.

Suomalaisissa taajamissa on ainakin teoreettisesti ajatellen täydentämisen ja tiivistämi-
sen mahdollisuuksia – onhan Ruotsin ja Norjan yli 200 asukkaan taajamissa väentiheys
suomalaisiin verrattuna lähes kolminkertainen ja muualla Euroopassa todennäköisesti vie-
läkin suurempi (Lahti et al. 1996, 34). Suomessa taajamien tiheys, henkilöä hehtaarilla, on-
kin vain 40 % Ruotsin vastaavasta (Salmela 2000, 31). Taajamat ovat sitä harvemmin ra-
kennettuja, mitä pienempiä ne ovat (Lahti 1996, 7). Väljyys on tyypillistä suomalaisissa
kaupungeissa ja pienissäkin taajamissa sisäiset välimatkat saattavat olla suuria, suur-
kaupungin luokkaa (VTT 1992, 16). Uudisrakentamisen suuntaamisella täydennysrakenta-
miseen voitaisiin Suomessa säästää arviolta 160–170 miljoonaa euroa vuodessa (Lahti &
Rauhala 1994, 3).

Yhdyskuntien hajautumisprosessia tapahtuu sekä taajamien sisäisenä että seudullisena
hajautumisena, joka aiheutuu lukuisista tekijöistä. Eräänä syynä kehitykseen on tulotason
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nousun mukana lisääntynyt autoistuminen (Huhdanmäki et al. 1999, 3 ja 9). Periaatteelli-
sesti pientaloasuminen ja vapaa-ajan rakennukset hajauttavat myös osaltaan yhdyskuntara-
kennetta (Parviainen 2001, 19 ja 26). Joissakin taajamissa maanomistusolot edistävät taa-
jamarakenteen hajautumista. Omistussuhteiltaan pirstoutunut raakamaa vaikeuttaa täyden-
nysrakentamista. Maanomistajien kanssa tehtävien sopimusten avulla voidaan pyrkiä jaka-
maan alueen käyttötarkoitusten muutosten tai rakentamisen tehokkuuden lisäämiseksi teh-
tävien investointien kustannuksia. Eheyttävän rakentamisen säästöt syntyvät infrastruktuu-
rin ja palvelujen pääoma-, käyttö- ja kunnossapitokustannuksissa. Samoin eheämpi yhdys-
kuntarakenne merkitsee todennäköisesti pienempiä liikkumisesta aiheutuvia kustannuksia
sekä vähäisempiä ympäristöpäästöjä (Koverola et al. 1999, 10). Sisäisen ja ulkoisen kun-
nallistekniikan vuosittaisten kunnossapito- ym. käyttökustannusten suuruudeksi on arvioi-
tu 4 % investoinneista (Lahti et al. 1996, 40). Norjalaisen Petter Næssin tutkimusten mu-
kaan taajaman rakentamisen keskittyneisyys vaikuttaa huomattavasti liikenteen energian-
kulutukseen. Mitä enemmän taajamapinta-alaa on asukasta kohden, sitä suurempi on asuk-
kaiden keskimääräinen energiankulutus liikenteeseen, sillä tutkimusten mukaan niiden kor-
relaatio on 0,44–0,50. Koko asukaskohtaisen energiankulutuksen suhteen korrelaatio on jo-
pa 0,74–0,84. Asuinalueen liikenteen energiankulutukseen vaikuttavat eniten asukaskoh-
tainen pinta-ala, etäisyys keskustaan ja liikennevälineen valinta (Liikenteen vaatima ener-
gia ja kaupunkirakenne 1994, 14, 39 ja 42). Tiivistämisen ekologiset hyödyt ovat siis
selkeät. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintamahdollisuudet paranevat yhtenäi-
sessä rakenteessa.

Keskitetty lämmitysjärjestelmä on myös edullisempi tiiviin yhdyskuntarakenteen yhte-
ydessä. Maanhukka on suurempi laajalle levinneessä rakenteessa, koska väylät ja paikoitus
vievät suhteellisesti enemmän tilaa (Matinheikki 1996, 59). Tiivistämisellä turvataan pal-
veluiden pysyvyys ja säilytetään niiden etäisyys kohtuullisena. Kohdissa 4.1.1. ja 3.1.3.
esiteltävät tutkimuksen keskeiset suureet, entropia ja tavoitettavuus, paranevat sisäisen kas-
vun rakentamisen avulla.

Täydennysrakentamisen yhteydessä voidaan kohentaa asumisympäristöjen puutteita
laajemminkin edullisesti lisäämällä viheralueita ja kunnostamalla käytöstä poistuneita tai
muuten hoitamattomia joutomaita. Samalla voidaan parantaa ympäristöjä myös toiminnal-
lisesti. Yksinkertaisin keino lisätä täydentävää rakentamista käytännössä on sijoittaa sitä
käytöstä poistuneille alueille tai muille tarpeettomille tonteille. Joissakin tapauksissa on
mahdollista lisätä rakennusoikeutta lisärakentamista varten tai laajentaa tonttialueita. Taa-
jamakuva paranee usein luontevasti rakennuskantaa täydentämällä, rakentamalla alueet
valmiiksi. Omaan rakentamistiheyteensä mukautuneessa taajamassa menetetään kuitenkin
totuttu maisemakuva uudella täydentämisrakentamisella.

Taajamien asuntoalueiden täydennysrakennusmahdollisuuksia on arvioitu olevan 170
miljoonaa kerrosneliömetriä, joka vastaa noin 4,3 miljoonan asukkaan asuntokantaa (Lahti
& Rauhala 1994, 37). Vajaakäyttöisestä kunnallistekniikasta on kunnille jo 90-luvun alussa
arvioitu koituvan taloudellista tappiota lähes 120 miljoonaa euroa vuodessa. Summa koos-
tuu korkotappioiden ja hukatun käyttöiän aiheuttamista menetyksistä (Ympäristöministe-
riö, Kaavojen toteuttamistyöryhmä 1992, 12 ja 32).

Kunta voi täydennysrakentamisen yhteydessä käyttää maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaisia menettelytapoja kuten lunastusoikeus ja rakentamiskehotus. Raken-
tamiskehotus voidaan antaa määrällisestä (vähintään puolet sallitusta kerrosalasta käyttä-
mättä) tai laadullisesta vajaarakentamisesta (väärä käyttötarkoitus, sijainti ym.) (Ekroos &
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Majamaa 1999, 395). Kunnalle syntyy rakentamiskehotuksen yhteydessä lunastusvelvolli-
suus. Rakentamattomille tonteille määrätty korotettu kiinteistövero ei aiheuta mitään vel-
voitteita kunnalle. Korotuksen voi katsoa olevan korvausta rakennettujen verkkopalvelujen
vähäisemmästä käytöstä.

Yhteenvetona eheyttävän rakentamisen motiiveista voidaan esittää toiminnalliset motii-
vit (alueiden elvyttäminen, palvelutason ylläpito, joukkoliikenteen edistäminen), sosiaali-
set motiivit (ikärakenteen tasaaminen, vanhusten omatoiminen asuminen), taloudelliset ja
yhdyskuntarakenteelliset motiivit (valmiin infran hyödyntäminen, taajamarakenteen ehey-
tys, viheralueiden säästäminen) (Rauhala 1999, 50–55).

Tiivistämisen yllykkeiden kehittäminen sekä rationaalisuuden ja kompaktiuden markki-
nointi ja toteuttaminen ovat kunnan osaamisen varassa. Eheyttävä suunnittelu vaatii argu-
mentointia (Lapintie 2001, 15). Useissa tapauksissa rakentamattomilla jäännöstonteilla on
huonon sijainnin tai muiden ominaisuuksien takia huono markkina-arvo, jota voidaan kaa-
voituksen keinoin yrittää parantaa.

Eheyttävän rakentamisen esteinä ovat asukkaiden ja päätöksentekijöiden arvostukset,
ylimitoitetut odotukset alueiden rakentumisesta, maanomistusolot tai heikko kysyntä.
Asukkaiden ristiriitainen suhtautuminen saattaa myös vaikeuttaa rakenteiden täydentämis-
tä. Väljyyden tuomat edut kohdistuvat usein myös eri tahoihin kuin syntyvät haitat. Yleis-
piirteisenä tavoitteena tiivistäminen hyväksytään. Rationaalisista perusteista huolimatta
eheyttävä rakentaminen toteutuu varsin hitaasti (Koverola et al. 1999, 9 ja 52–57 ja Graf
2000, 22). Pienenevissäkin yhdyskunnissa uusrakentaminen usein pyrkii sijoittumaan omi-
en vaikuttimiensa mukaisesti. Eräissä taajamissa on vähäisen uudisrakentamisen sallittu si-
joittuvan ympäristön kannalta kyseenalaisille paikoille. Säätelevän järjestelmän tilalle on
muodostunut sallivampi toiminta. Kunta on pitänyt tärkeänä suhteellisen halvalla saatavia
työpaikkoja ja uudisrakentamisesta saamiaan verotuloja – useita prosentteja rakennuskus-
tannuksista.
Tapaussovellus 8. Kajaanissa on asuntomessualueeksi osoitettu kaupungin keskustan välittömässä
tuntumassa, joen rannalla oleva puistomainen alue, joka on näin pysyvästi annettu noin 300 henkilön
asuntokäyttöön. Kohde oli kaupungin vetovoimaisin rakentamaton alue ja siellä olisi ollut mahdollis-
ta järjestää erilaisia yhteisiä virkistyspalveluja ja/tai asukkaiden siirtolapuutarha. Toisaalla hanke on
kestävän kehityksen mukainen, koska alue käyttää hyväkseen olemassa olevia palveluja. Sen voi kat-
soa myös olevan täydennysrakentamista ja vähän käytetyn alueen ulkoisen tilan kohentamista.

Etenkin kasvavissa yhdyskunnissa liikenteen, omakotiasumisen ja kaupan tarpeiden paisu-
minen on pirstonut yhdyskuntia. Kaavoituksen dynamiikka ja pitkän tähtäyksen suunnitte-
lu on ollut puutteellista yhdyskuntarakenteen taloudellisuuden huomioimisessa, joka on
johtanut yhdyskuntarakenteen turhaan hajanaisuuteen (Muujärvi et al. 1997, 104). Kaavoi-
tuksen painopiste pienenevissä kunnissa on siirtymässä olemassa olevien rakenteiden pa-
rantamiseen ja ylläpitoon. Riski hajanaisuuden edistymisestä on kuitenkin asukkaiden sat-
tumanvaraisen vähenemisen sekä autoistumisen, tiedonsiirron tai vapaa-ajan lisääntymisen
myötä olemassa. Lukuisista eri tekijöistä työmatkakustannusten verovähennysoikeus on
hajauttava tekijä, mutta rakentamattomien tonttien muuta maata korkeampi kiinteistövero
puolestaan edistää niiden rakentumista.

Täydennyskaavoitus ohjaa yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen. Sen edellytyksenä on
riittävä rakentamisaktiivisuuden määrä. Ellei sellaista ole, tulee yhdyskunnassa harkitta-
vaksi tietoinen yhdyskunnan pienentäminen kaavoitusta käyttäen.
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Pienenevien yhdyskuntien suunnittelun ydinkysymyksenä voidaan pitää, miten yhdys-
kunnan vetovoimaisuus voidaan säilyttää ja siitä peräisin oleva kunnostus- ja rakentamis-
kiinnostus saada aikaan pienenemiskehityksenkin oloissa.
Tapaussovellus 9. Suomussalmen taajaman rakentaminen tapahtuu kokonaisuudessaan sisäisen kas-
vun tavalla. Pieniä kaavamuutoksia tehdään uusien hankkeiden ja käyttötarkoitusten mukaan. Kaa-
voituksen periaatteena on varautuminen tulevaisuuteen, mutta toiminta on kuitenkin muuttunut ko-
rostetusti vain nopeaksi reagoinniksi esille tuleviin muutostarpeisiin.

Rivitalotontteja on kaavoitettu uudelleen kysynnän mukaisesti omakotitalotonteiksi. Kunnan kaa-
voituskatsauksessa 2001 on kartoitettu taajamarakenteen tiivistämisen kohteet. Reservialueita hyö-
dynnetään muuttamalla julkisen rakentamisen, matkailun, rivitalorakentamisen ja pysäköinnin aluei-
ta omakotitalo- tai liikealueiksi.

3.1.2 Näkökulma kaavoittamisen mahdollisuuksiin

Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai
sen osa-alueella (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, MRL). Kuntien alueiden käytön
suunnittelemiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa
osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavassa osoitetaan kunnan
osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen. Alueiden käytön suunnittelujärjestelmän
sisäisen logiikan mukaan tarkempi asemakaava syrjäyttää yleispiirteisemmän yleiskaavan.
Asemakaava kuitenkin nivoutuu kokonaisuuteen yleiskaavan mukaan. Kaavoituksen hie-
rarkkisuutta ei kuitenkaan ole tarpeen korostaa liikaa – hyvässä suunnittelussa sekä yleis-
kaavan että asemakaavan näkökulmat ovat läsnä samanaikaisesti (Mäntysalo & Nyman
2001, 43–48). Kunnalla on kaavoitusasioissa uuden maankäyttö- ja rakennuslain perusteel-
la selkeästi enemmän valtaa kuin aikaisemmin – kunta laatii ja hyväksyy yleis- ja asema-
kaavat. Alistusmenettelyn poistumisen myötä kuntaoperaattori käyttää paikallista lainsää-
däntövaltaa ja ratkaisee, miten tarkoituksenmukaisesti kunnan aluetta käytetään. Osayleis-
kaava ja asemakaava ovat käyttökelpoisia menetelmiä pienentämiseen sopeuttavassa kaa-
voituksessa (4.6.1). Kaavoittamista joustavammin toteutuva muu yleissuunnittelu saattaa
joissakin yhteyksissä olla riittävä menetelmä. Kaavoja kevyempi ratkaisu on maankäytön
suunnitelma, jonka edellyttämä vuorovaikutus on esimerkiksi osayleiskaavaa vähäisempi.
Kaavoittamisen osaratkaisuja ovat erikoissuunnitelmat kuten vihersuunnittelu. Joskus
suunnittelua ohjataan kaavaprosessin sijasta esimerkiksi liikennesuunnittelun mukaan.

Kaavoitus ei ole tarkkaa ohjausta – se on eräänlainen maksimivaihtoehto. Kaavoituksen
jälkeiset valinnat (tarveharkinta, hankesuunnittelu, toteutuksen prioriteetti ja ajoitus)
usein määrittelevät rakenteiden muodostumisen.

Kaavat ovat kuitenkin lähiympäristön suunnittelun perusrakenne. Kaavoitus on pitkä-
vaikutteista työtä ja sen sisältö ja vaatimukset muuttuvat vuosien kuluessa. Kaavojen ajan-
mukaisuus onkin nykyisin arvioitava määräajoin. Kaavoitettua aluetta Suomessa on lähes
9 miljoonalle asukkaalle. Kunnallistekniikalla varustettua kaavareserviä on noin miljoonal-
le asukkaalle (Pääomien tuottavuuden parantaminen. Kiinteistöt ja yhdyskuntarakenne
1997, 8). Kaavoittamisessa on ollut eräin osin käytäntönä ylimitoitus, jota ei ole pidetty hai-
tallisena ja joka heijastuu myös infrastruktuurin verkkojen väärässä sijoituksessa ja mitoit-
tamisessa. Huomattava osa rakennusoikeudesta, Kouvolan seudun tutkimuksen mukaan
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noin viidennes, jää tyypillisesti toteutumatta (Koverola et al. 1999, 22). Pientaloalueilla to-
teutumatta jäävä osuus on korkein eli keskimäärin 40–50 % ja kerrostaloalueilla keskimää-
rin 10–20 % (Ympäristöministeriö, Kaavojen toteuttamistyöryhmä 1992, 31). Teollisuus-
alueiden kaavojen toteutuminen on alueittain vaihtelevaa. Palvelukerrosalaa jää usein
asuinkerrosalaa enemmän toteutumatta – johtuen palvelujen yleisestä jälkijättöisyydestä
asuntoalueiden toteuttamisessa, niiden ylimitoittamisesta kaavoissa tai markkinatilantei-
den muuttumisesta. Palvelurakenteet ovat usein myös kalliimpia hyötypinta-alaa kohti kuin
asumisen rakenteet.

Suunnittelun tulokset saadaan jäämään voimaan kaavapäätöksinä. Kaavoituksen hyväk-
sikäyttämistä suunnitteluun rajoittaa sen aikaa vievä toteutus, joustamattomuus nopeisiin
tuleviin muutoksiin sekä kankeat hyväksymis- ja käsittelymenettelyt. Kaavanormitus on
yhtäläinen – asemakaava on korvannut pintapuolisemman rakennuskaavan. Kaavoitus
saattaa myös tuoda esille työläitä maanomistuksen eturistiriitoja. Kaavoitus tarkoittaa
Mäntysalon ja Nymanin (2001, 72, 80–88) mukaan maahan ja talouteen liittyvien oikeu-
dellisten seikkojen järjestämistä, ei suunnittelua laajemmassa merkityksessä. Kaavoitus ja
suunnittelu toimivat välineinä eri päämääriin, jotka useimmiten ovat keskenään ristiriidas-
sa. Kaavoitukselle ominainen suunnitteluongelmien abstrahointi rajaa asukkaita kiinnosta-
vat kysymykset pois ja tekee suunnittelukommunikaation jopa ylivoimaiseksi ymmärtää.
Maan ja kiinteistöjen hallintaoikeuksien järjestelyt motivoivat kaavoitusta.

Suuremmissa kunnissa korostuvat lähivuosina maankäytön suunnittelussa keskustojen
kehittäminen, kaavamuutokset ja yhdyskuntarakenteen vinoumat, mutta pienemmissä kun-
nissa tulevat esille ympäristö- ja maisemakuvaan tai rantoihin ja ympäristönsuojeluun liit-
tyvät kysymykset (Muujärvi et al. 1997, 98). Kaikissa taajamissa ohjataan uuden rakenta-
mista kompaktiutta edistävillä reunaehdoilla.

Reaalimaailmassa pieneneminen ja kaavoitus toimivat usein työnjaolla, jossa pienene-
minen tapahtuu markkinoiden mukaan ja kaavoitus mukautuu siihen. Kaavoituksen mah-
dollisuudet parhaimmillaan ovat pienenemisen ongelmien vähentämisessä ja vaikutusten
hallinnassa. Tulevaisuuteen vaikutetaan valinnoilla.
Tapaussovellus 10. Kajaanin Ketun kaupunginosan kortteleiden 52, 60 ja 61 asemakaavan tehokkuut-
ta on vuonna 1996 pienennetty muuttamalla kerros- ja rivitalorakentaminen kysynnän puuttuessa
omakotitalojen alueeksi. Kaavamuutos pienensi laskennallisesti toteutuvaa asuntokerrosalaa noin
5400 k-m2 ja asukasmäärää noin 135 henkilöä. Alueen kunnallistekniikka oli rakennettuna, mutta ra-
kennuksia ei alueella vielä ollut.

Rakentamistehokkuuden pienentyminen on aiheuttanut, että verkkomitoituksiin jää pysyvää yli-
kapasiteettia. Kaavamuutos aiheutti myös jonkin verran lisää katurakentamista. Alun perin suunnitel-
tua pienempi väestöpohja vaikuttaa alueen palvelutasoon, kun lisäpalvelujen kannattavuus heikke-
nee. Kaavamuutos poisti varauksen päiväkotitonttia ja kerrostalon alakerrassa ollutta liiketilaa varten.
Pysäköintitarve väheni ja pysäköintialuetta voitiin pienentää. Myös leikkipaikkojen suunniteltua ta-
soa on laskettu. Kaavamuutoksella on lisätty alueen väljyyttä ja luonnonmukaisuutta. Tehokkaan ra-
kentamisen nopea ja voimakas eteneminen on muutettu harvenevaksi ja vähitellen luontoon sulautu-
vaksi rakentamiseksi. Tavoitteena oli, että alueen valmistuminen ja kunnallistekniikan käyttöönotto
nopeutuvat. Suurin osa omakotitalotonteista onkin jo rakentunut. Alueen ympäristö on valmistumas-
sa ja infrastruktuurin käyttö lisääntyy.

Maankäytön suunnitteluun on myös esitetty joustavuutta isotöisten ja aikaa vievien kaava-
muutosten sijaan. Jos suunnittelun käyttämät fyysiset ja toiminnalliset rajat olisivat sume-
ampia, voisivat kevyemmillä hyväksymismenettelyillä laadittujen yleissuunnitelmien osoit-
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tamat maankäytön periaatteet toimia perusteina yksityiskohtaisille käyttötarpeille nopeasti
ja joustavasti. Prosessina yleissuunnitelma on joustavampi, vaikka sen suunnittelutaso ja
selvitysaineisto ovat hyvin kategorioidut ja yleensä riittäviä. Vasta-argumenttina voi esit-
tää, että kaavaprosessiin liittyy kattava vuorovaikutus ja asukkaiden oikeusturva. Ylitse-
käypää kiirettä ei myös pienenevissä konteksteissa yleensä ole. Talvitien (2003, 135–139)
tutkimuksen myönteinen tulos on, että kaavoittajien enemmistö katsoi kaavoituksella voi-
tavan ohjata taantuvienkin alueiden parempaa kehitystä. Samoin kaavoituksella uskottiin
luotavan asukkaille tarpeellista turvallisuuden tunnetta nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.
Suunnittelun merkityksen nähtiin korostuvan epävarmoina aikoina.

Kunta voi nimetä määräajaksi, enintään 10 vuodeksi, rajatun alueen kunnasta kehittä-
misalueeksi (MRL, 110 §). Kehittämisalueeksi voidaan erityisesti nimetä rakennettu alue,
jonka uudistamista, suojelemista, elinympäristön parantamista, käyttötarkoituksen muutta-
mista tai muuta yleistä tarvetta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi erityiset kehittämis-
ja toteuttamistoimenpiteet ovat tarpeen. Kehittämisalueilla ovat mahdollisia maankäyttö-
ja rakennuslain 112 §:n mukaiset erityisjärjestelyt:

– alueen toteuttamisvastuun (kadunpito, muut yleiset alueet) osoittaminen kehittämistä
varten muodostetun yhteisön tehtäväksi,

– kiinteistöjärjestely hyötyjen ja kustannusten jakamiseksi kunnan ja maanomistajien
kesken esimerkiksi tilusvaihdoin,

– kehittämismaksun periminen maanomistajilta. Infrastruktuurin kustannukset ovat
kuntapainotteisia.

Etuosto-oikeuslain pinta-alarajoitukset (min 5000 m2) eivät ole voimassa kehittämisalueil-
la. Kehittämisyhteisö, toiminnan organisoija, määräytyy osapuolten välisten sopimusten
mukaisesti. Osapuolia ovat ainakin kunta ja maanomistajat. Verkko-operaattorien toimin-
tamahdollisuudet ovat kehittämisalueella hieman vapaammat. Rakennusten uusi käyttö,
osittainen purkaminen tai täydennysrakentaminen ovat tyypillisiä toimenpiteitä kehittämis-
alueilla. Päätös kehittämisalueesta voidaan tehdä kaavoituspäätöksen yhteydessä tai myös
erillisenä, jolloin päätöstä valmistaessa on voimassa soveltuvin osin kaavoitusmenettelyyn
liittyvä vuorovaikutus maanomistajien, asukkaiden, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Se
edellyttää muun muassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Maankäytön suunnittelus-
sahan on usein monia keskenään yhteen sovittamattomia pyrkimyksiä. Kehittämisalue-
säännöstö myös mahdollistaa kunnan suunnittelukäytännön, joka kielteisimmillään voi
johtaa myös liialliseen taloudelliseen intressiin nojaamiseen (Kurunmäki 1999, 42–60).
Tapaussovellus 11. Kajaanissa on tehty periaatepäätös Petäisenniskan teollisuusalueen nimeämisestä
kehittämisalueeksi. Kehittämisaluepäätös mahdollistaa kiinteistöjärjestelyjen käynnistämisen, kehit-
tämismaksun perimisen ja sen uskotaan myös parantavan alueen imagoa ja toimintailmapiiriä.

Sopeuttavaan pienenemisen suunnitteluun liittyy paljon kommunikointia, jolle ei ole lain-
säädännössä määriteltyä, valmista toimintatapaa. Nimeäminen kehittämisalueeksi luo
määritetyt puitteet osapuolten väliselle vuorovaikutukselle pienenevän taajaman konteks-
tissa. Mikäli taajaman pienenemistä sopeutetaan kaavan avulla, toteutuu vuorovaikutus
myös kaavoitusprosessin mukaan. Kehittämisalueen suunnittelun ei kuitenkaan välttämättä
tarvitse sisältää kaavoitusta silloin, kun alueella ei toteuteta uutta kaavaa edellyttäviä muu-
toksia. Pienenevissä yhdyskunnissakin kaavoitus on riittävä vuorovaikutuksen turvaaja. It-
se asiassa sekä kaavoituksen että kehittämisalueen edellyttämä vuorovaikutus rinnakkain
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on tarpeetonta muodollisten määräysten noudattamista. Vastaavasti kaavojen toteuttamisen
kustannuksia voidaan vuoden 2003 heinäkuun alusta lähtien periä niin sanottuna kehittä-
miskorvauksena ilman kehittämisaluepäätöstäkin. Kehittämisalueprojektin tuomat edut
voidaan pääosin saavuttaa kaavoituksen avulla vähemmillä muodollisuuksilla, mutta yhtä
sitouttavasti.

Kehittämisalueajattelu sopii projektiluonteisena saneeraus- ja täydennysrakennusalueil-
la, joilla esiintyy vaikeasti yhteen sovitettavia ongelmia. Kehittämisajattelusäännöstö voi
auttaa rakennettujen alueiden muutosten valmistelua, niistä päättämistä ja toteuttamista,
esimerkiksi kehitettäessä kunnan keskustoja tai lähiöiden korjausrakentamisessa. Kehittä-
misalue on yleensä taajaman osa-alue. Tällaisia alueita voisivat olla rajatun, rakennetun
alueen uudistaminen tai elinympäristön parantaminen. (Jääskeläinen & Syrjänen 2000,
239–243). Kehittämisalueeksi nimeäminen ei rajoita suunnittelun sisältöä eikä aiheuta juu-
rikaan kustannuksia.

3.1.3 Yhdyskuntien ominaisuuksien arviointimenetelmiä

Yhdyskuntien välillä oleva vuorovaikutus on monitahoista, muun muassa kommunikaatio-
ta, väestön siirtymiä tai yhteisiä palveluja. Vuorovaikutus on niin sanotun vetovoimateori-
an, gravitaation mukaan suoraan verrannollista yhdyskuntien kokoihin eli vaikutussuurei-
siin (väestö, työvoima jne.) ja kääntäen verrannollista niiden väliseen etäisyyteen (Hall
1992, 234–237). Täydellinen vetovoimamalli, complex gravity model, voidaan esittää seu-
raavasti (Bradford & Kent 1986, 119 sekä Nahrstedt & Zhang 2000, 168):

(3.1.3.a)

missä G on vakio, joka osoittaa liikkumisen määrää asukasta kohden,
P on väestön volyymi,
D on yhdyskuntien välinen etäisyys – voi olla myös kustannus- tai aikaetäisyys,
ω on painokerroin sekä
a, b ja λ ovat kyseiselle tilanteelle annettuja estimaatteja.

Taajaman vetovoimaa kuvataan muillakin tavoilla. Yksinkertaisimmillaan se on taajaman
haja-asutusalueilla asuvien suhde koko asukasmäärään (Schwarz 1989 a, 126). Suhdelukua
voidaan täydentää pinta-alasuureilla.

Taajaman merkitysluku (Bedeutungsüberschuß) ilmaisee paikan elinkeinoelämään pe-
rustuvaa aktiivisuutta, joka ottaa huomioon myös väestömäärän (Schwarz 1989 b, 509):

C = Bt mt – Pt (Br mr) / Pr, (3.1.3.b)

missä C on taajaman merkitysluku,
Bt on vähittäiskaupan ja käsityön liikkeiden määrä paikkakunnalla t,
mt on suhde, joka ilmaisee keskimääräisen liikevaihdon paikkakunnan liikettä
kohti,

Iij G
ωiPi

aωjPj
b

Dij
λ

-----------------------,=
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Pt on paikkakunnan asukasluku,
Br on koko alueen vähittäiskaupan ja käsityön liikkeiden määrä,
mr on suhde, joka ilmaisee keskimääräisen liikevaihdon alueen liikettä kohti,
Pr on koko alueen asukasmäärä.

Stewart ja Warntz (teoksessa McLoughlin 1969, 116) ovat kehittäneet väestön hajonnan as-
tetta osoittavan suureen, jota he kutsuvat ”dynaamiseksi säteeksi”:

 (3.1.3.c)

missä p = kunkin alueen väestömäärä,
d = kunkin osa-alueen etäisyys ydinkeskuksesta,
P = koko väestömäärä.

Tutkimuksen suunnittelukontekstin tärkeä suure on tavoitettavuus tai saavutettavuus. Sen
avulla otetaan huomioon asuntojen, työpaikkojen, palvelusten ja virkistysalueiden jakautu-
minen kullakin alueella sekä sen liikennevirrat. Tehokkuuden kannalta on sellainen seutu
edullisin, jossa kokonaistavoitettavuus on suurin (Seppälä 1973, 65). Vähenevän käytön
yhdyskunnissa on riski, että jonkin alueen tai toiminnon tavoitettavuus laskee liian pienek-
si. Hyvää tavoitettavuutta edistää mahdollisimman suuri entropia (4.1.1). Tavoitettavuus
voidaan kuvata myös yhteysmatriisien (4.6.3) avulla. Seuraavassa esitetään tavoitettavuus
hyötyfunktion yhteydessä.

Seudullinen hyötyfunktio kuvaa liikkumisen yhteydessä syntyviä hyötyjä ja se voidaan
ilmaista seuraavalla lausekkeella (Seppälä 1973, 80):

(3.1.3.d)

missä

(3.1.3.e)

ej = alueen j palvelusten ja työpaikkojen tavoitettavuus,
bj, ai ja dij ovat väkiluvut, palvelusten ja työpaikkojen määrät sekä välimatkat
alueiden i ja j välillä,
lauseke 1/dij

r, jossa r > 0 ja dij on alueiden i ja j välinen etäisyysfunktio,
I on taajamien lukumäärä,
parametri r = (1/s) - 1, r > 0, s on painofunktio (0 < s < 1); s on arvoltaan liki yksi
suurien keskusten yhteydessä; s:n suuruus on laskettavissa tarkasti PC:lla 
ottamalla huomioon empiirisesti havaittujen matkojen määrät.

Seudun väkiluvun ja palvelusten tai työpaikkojen edullisin sijoittelu saadaan maksimoimal-
la hyötyfunktio. Avarampi näkemys on käyttää hyötyfunktiona preferenssifunktiota, jossa
mukana ovat hyödyn lisäksi mieltymykset, mielipiteet ja näkemykset. Preferenssifunktio
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on päätöstilanteessa apuneuvo. Muun muassa Kangas (1992, 26–29) on esittänyt päätök-
senteon erilaisia hyötyfunktiomuotoja.

Kokonaistavoitettavuus on alueellisten tavoitettavuuksien painotettu summa (lauseke
maksimoidaan päätösmuuttujien bj, ai tai dij suhteen) eli 

(3.1.3.f)

Tavoitettavuuden pienimmän ja suurimman arvon cj ja gj avulla lasketaan tavoitettavuuden
optimikerroin

(3.1.3.g)

jonka neliötä käytetään väkiluvun optimoidun jakauman perusteina (Seppälä 1973, 102–
107).

Yhdyskuntasuunnittelu on usein induktiivista eikä invariansseja ole helposti havaittavis-
sa. Kehitetyillä kaavalausekkeilla joutuu yksinkertaistamaan suureita liian mekaanisesti.
Esimerkiksi taajamien kokoa on arvioitu suuntaa antavalla empiirisellä säännönmukaisuu-
della, nimeltään rank-size rule, arvokokosääntö. Sen mukaan taajaman väestön koko (pr)
on alueen suurimman taajaman väkimäärästä se osa, monesko (r.) taajama on alueen koko-
järjestyksessä (Bradford & Kent 1986, 59 ja Fujita 2000, 216). 

pr = p1r-1 ts. log pr = log p1 − log r (3.1.3.h)

Tapaussovellus 12. Kainuun alueiden taajamien kokojen tulisi olla 31562, 15781, 7890, 3945, 1972,
986, 493, 246, 123 ja 61. Todellisuudessa ne vuonna 2000 olivat 31562, 6598, 6204, 4909, 1959,
1835, 1794, 1604, 1043 ja 810.

Lorenz-luku kuvaa väestön keskittymisen astetta asteikolla ”0…1, tasaisesti jakaantu-
nut…täysin keskittynyt”. Suomessa Lorenz-luku on yleisesti korkea johtuen asumattoman
alueen suuresta määrästä, 2/3 maa-alasta (Halme 1999, 55). Summalukukartoilla (focal-
sum-tekniikka) lasketaan tietyn alueen sisäpuolella olevien kaikkien ruutujen summa ja
myös sillä voidaan havainnollisesti esittää mm. väestön keskittyneisyyttä (Halme 1994, 11
ja 34). Käytettäessä tällaista tekniikkaa pienentyvien taajamien suunnittelussa laskentasäde
määräytyy kohteen suuruuden ja luonteen mukaan.

Yhdyskuntien toimintaan liittyviä ilmiöitä on lähes rajattomasti. Niitä kuvaavia suurei-
takin on paljon, mutta suureiden ilmaisuvoima ja sisältö ovat rajallisia. Mitä erilaisimpiin
asioihin on kehitetty laskentakaavoja. Chadwick on esittänyt alueiden työllisyyttä kuvaavia
riippuvuuksia (Chadwick 1981, 227). Asukkaiden liikkumisen alueita voidaan kuvata liik-
kumisen todennäköisyydellä p(D) kahden paikan välillä, jotka sijaitsevat etäisyydellä D toi-
sistaan (Clark & Avery 1978, 140). Taajaman CBD, Central Business District ilmaisee lii-
kekeskuksen koon prosentteina kokonaispinta-alasta. CBD Height Index tarkoittaa liike-
keskuksen lattia-alan suhdetta kokonaislattia-alaan ja CBD Intensity Index tarkoittaa lii-
ke-elämän käyttämien rakennusten kuutiomäärää suhteessa koko rakennusten tilavuuteen
kerrottuna sadalla (Hofmeister 1976, 73).

bjai dij
r⁄

i = 1

I

∑
j = 1

I

∑ .

2 gj
1,5 cj

1,5–( )
3 gj cj–( )

--------------------------------,



77
Edellä esille tuodut, kansainvälisen materiaalinkin sisältämät suunnittelun apukaavat
ovat kapeita hyödyntämisessään. Varsinaiset suunnittelumenetelmät esitetään luvussa 4.
Tapaussovellus 13. Suomussalmen kunnan tärkeimmät väestön osa-alueet ovat Ämmänsaaren kes-
kusta, kirkonkylä, Taivalalanen, Kaljuskylä ja Siikaranta.

Taajamien sisäisten matkojen pituuksiksi on arvioitu Ämmänsaaressa 800 m, kirkonkylässä 1400 m,
Taivalalasella 1200 m, Kaljuskylässä 1300 m ja Siikarannalla 2200 m.

Arvioitaessa osa-alueiden merkityslukuja Schwarzin kaavalla (3.1.3.b), saadaan tulokseksi, että
Ämmänsaaren keskusta on aivan omassa luokassaan elinkeinoelämän aktiivisuudessa lukuarvolla
+71 miljoonaa. Kaljuskylä on toisena lukuarvolla -5 miljoonaa, sillä laskenta suhteuttaa aktiivisuu-
den myös väestöpohjaan. Kirkonkylän lukuarvo on -14 miljoonaa, Siikarannan -22 miljoonaa ja Tai-
valalasen -26 miljoonaa.

Yhteensä osa-alueiden väestö vuonna 1995 oli 6250 henkilöä ja vuosikymmenen lopussa 6116
henkilöä. Vastaavana aikana on väestön hajontaa osoittava osa-alueiden dynaaminen säde (3.1.3.c)
Ämmänsaaren keskustaan nähden pudonnut arvosta 97,55 asukaskm arvoon 95,26 asukaskm.

Viiden osa-alueen seudullisen hyötyfunktion (3.1.3.d) laskemiseksi valitaan parametrin s arvoksi
0,4 (suuret keskukset lähes yksi), mistä seuraa parametrin r arvoksi 1,5. Keskuspaikka on Ämmän-
saari, josta yhteydet muille osa-alueille lasketaan. Vuoden 1995 seudullinen hyötyfunktio oli nume-
rolliselta arvoltaan 642,06. Lisäarvoa parametrille saadaan tarkastelemalla sen kehitystä asukas- ja
työpaikkamäärien funktiona. Hyötyfunktion suuruus vuonna 1998 oli 624,38 ja vuonna 2001 se oli
606,59.

Alueiden tavoitettavuudet (3.1.3.e), jos kaikki palvelut olisivat Ämmänsaaressa, ovat Ämmänsaa-
ri 39, kirkonkylä 6, Taivalalanen 28, Kaljuskylä 13 ja Siikaranta 13. Alueiden tavoitettavuudet, jos
kaikilla alueilla olisi yhtä paljon palveluita, ovat Ämmänsaari 29, kirkonkylä 12, Taivalalanen 24,
Kaljuskylä 19 ja Siikaranta 14. Suomussalmen viiden osa-alueen kokonaistavoitettavuus (3.1.3.f) ot-
taa huomioon myös alueiden asukasluvut ja oli 1990-luvun puolivälissä numeroarvoltaan 1961008 –
vuosikymmenen lopussa se oli 8,7 % pienempi.

Väkiluvun optimoitua jakaumaa (3.1.3.g) osoittavat kertoimet ovat Ämmänsaaren keskusta 5,83,
kirkonkylä 2,99, Taivalalanen 5,10, Kaljuskylä 3,99 ja Siikaranta 3,67. Vuoden 1999 väestömäärien
optimoitu jakauma olisi vastaavassa osa-aluejärjestyksessä 1652, 847, 1445, 1131 ja 1041, kun ja-
kauma oli todellisuudessa 1063, 1141, 1630, 654, ja 1628. Suurimmat vajauspoikkeamat koskevat
Ämmänsaaren keskustaa ja Kaljuskylää, joiden molempien olisi edullista olla asukasmäärältään sel-
keästi suurempia tavoitettavuuden kannalta ajateltuna. Siikaranta on toteutunut ylisuurena.

3.2 Infrastruktuurin olemus ja suunnittelu

Infrastruktuurin verkot, rakennukset ja ympäristö muodostavat taajamien modernin elä-
mänmenon fyysisen kokonaisuuden (kuvio 6). Asukkaiden päivittäiset toiminnot tapahtu-
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vat monin osin verkoilla ja verkkojen siirtämät tuotteet tai sisällöt ovat välttämättömiä
asukkaille. Rakennukset itsessään eivät ole verkkoja – ne ovat verkkojen solmukohtia ja
niiden puitteissa muodostuu toimintojen verkostoja.

Verkko-operaattorit tekevät verkkorakenteet valmiiksi käyttäjiään varten. Rakennuksia
tuottavat ja rakentavat asukkaat ja yhteisöt. Verkkojen palvelut, sisällöt ja tuotteet toimite-
taan käyttöpaikalleen asti. Yhteiskunta toimii verkkojen avulla ja niiden rakenteiden varas-
sa. Tarvittavat verkot ovat laajoja. Ne ovat myös rakenteiltaan pitkäikäisiä ja niiden muut-
taminen on usein kallista. Verkkorakenteet ovat niin sanottuja hitaita. Verkot ovat pääoma-
valtaisia tuotteita, joiden purkamiseen ei yleensä tule ehdotonta tarvetta. Infrastruktuurin
hallintajärjestelmät kaiken kaikkiaan ovat hitaita. Käyttäjien määrien muutokset tapahtuvat
nopeammin. Kivistön arvion (1993, 31) mukaan rakennettua ympäristöä voidaan muuttaa
resurssirajoitusten takia vuosittain vain noin 1,5 %. Joillakin verkoilla on niiden toiminnan
ja käytön muuttaminen mahdollista taajuusmuuttajien kaltaisilla ratkaisuilla ilman mittavia
fyysisten rakenteiden muutoksia.

Kuvio 6. Infrastruktuurin osat.

Verkkojen toiminnan ja käytön ohjaaminen on ensisijainen ratkaisu ennen fyysisten raken-
teiden muutoksia. Pysyväluonteinen käyttötarpeen muutos on peruste uusiin mitoituksiin.
Yleisin syy käytön supistumiseen on käyttäjien määrän väheneminen. Verkon käyttöä saat-
taa pienentää myös asiakaskohtaisen ominaiskulutuksen/-käytön laskeminen, jonka aiheut-
tavat esimerkiksi laitekehitys, käyttötottumusten muutokset tai uudet toimintatavat. Verkon
käyttö saattaa pienetä kuluttajamäärän kasvaessakin. Verkkojen maailma muuttuu käyttö-
aktiivisuuden ohella teknisen kehityksen ja talouden vaatimusten mukaan. Perinteisesti
kunnallistekniikan verkot on suunnittelussa ylimitoitettu, vaikka mitoituksen tarkkuus on-
kin parantunut. Suuri osa yhdyskuntarakenteita on kuitenkin toteutettu väljemmän mitoi-
tuksen aikana. Verkkojen sopeuttaminen saattaa siten olla tarpeen kasvavissakin taajamis-
sa. Kaavojen toteutuminen jää myös lähes poikkeuksetta vajaaksi (3.1.1 ja 2). Vapailla
markkinoilla syntyy lisäksi ajoittain rakenteiden ylituotantoa, mikä vaatii tasapainottumis-
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ta. Esimerkiksi asuntokannan uustuotanto saattaa joillakin seutukunnilla pahentaa asunto-
varauman tilannetta (Mukkala 2001, 33). Markkinakelpoisuus – ominaisuudet, sijainti tai
hinta – ratkaisee kilpailun olosuhteissa käyttöasteen. Aina kilpailua ei ole.

Rakenteet ovat hyvin pysyviä eri olosuhteissa. Infrastruktuurin verkkoja yksittäin ei voi
korvata muilla verkoilla, vain talokohtaiset ”stand by”-ratkaisut ovat mahdollisia. Realisti-
sesti nekin, esimerkiksi vesihuollon porakaivo tai energian aurinkosähkö tai generaattori,
olisivat vain osaratkaisuja. Lähes korvaamattomina pidettävät verkot on kuitenkin raken-
nettu ohjausmahdollisuuksilla.

Kuvio 7. Fyysisen verkon ulottuvuudet.

Verkkojen toimintaa ja sisältöä kuvaa parhaiten niiden aineeton ominaisuus – informaatio
– kuten käyttö- tai kuntotieto (kuvio 7). Informaation häiriöt ovat kohinaa (noise). Infor-
maatio on välttämätön elementti verkon ulottuvuuksien keskeisissä ominaisuuksissa.

Eri verkkojen vertaileminen on kompleksista. Verkot on esimerkiksi rakennettu eri syis-
tä tiiviisti tai väljästi. Suurissa taajamissa verkoissa on isot runkolinjat. Verkot ovat teknii-
kan, kustannuksien tai elinkaarien mukaan arvioituina varsin erilaisia. Tarkastelussa on va-
littava kaikille näkökannoille kohtuullinen tarkkuustaso. Mitta-asteikolla tai standardeilla
mitattavia verkon suureita ovat etenkin hyödyt, kustannukset, tarkkuus, nopeus, toiminta-
varmuus tai mukavuus. Luontaisesti pysyvänluonteisen fyysisen rakenteen sisälle on tullut
nopeita elementtejä. Teknologiset muutokset ovat nopeutuneet parin viimeisen vuosikym-
menen aikana. Merkittävimmin viime aikoina laajentuneen verkon, tietoliikenneverkon
keskimääräinen ikä voi nykyisellä kehitysvauhdilla olla vain viisi vuotta – siinä ajassa uu-
siutuvat verkon komponentit (Raatikainen 1998, 46). Vaikka useiden infrastruktuurin verk-
kojen tekninen käyttöikä on pitkä, johtavat ympärillä olevien toimintojen vaatimukset
usein verkkojen uudistuksiin jo ennen rakenteiden keston päättymistä. Yhdyskunnan ra-
kenteiden joukossa on elinkaareltaan hyvin erilaisia elementtejä. Kaavan perusratkaisujen
elinkaari on kuitenkin normaalisti yli sata vuotta (Meronen 1999, 30). Katuverkon muoto
ja perusrakenteet saattavat säilyä satoja vuosia. Kunnallistekniikan keskimääräiseksi kes-
toiäksi voidaan olettaa 45 vuotta (Ympäristöministeriö, kaavojen toteuttamistyöryhmä
1992, 32). Verkkojen sisältöjen elinkaaret ovat myös vaihtelevat. Rakennusten ja liikenteen
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toimintojen elinkaarilla on laaja kirjo. Tietoverkon hyödykkeillä on usein sumeat elinkaa-
ret. Vesihuollon ja energian verkkojen kuljettamille hyödykkeille ei yleensä arvioida elin-
kaarta. Yleisesti uudis- sekä korjausrakentamisessa on yhä enemmän saanut sijaa elinkaa-
riajattelun ja kestävän kehityksen edistäminen ja konkretisoiminen. Suunnitelmallinen
kiinteistönpito on samoin tulossa vallitsevaksi toimintatavaksi rakennusten ylläpidossa.

Pienenevän käytön seurauksena voi pohdittavaksi tulla sekä rakenteiden pienentäminen
että niiden vähäisempi hyödyntäminen. Volyymin ennakoimattoman suuri suhteellinen las-
ku, uusi tekniikka tai vaihtelut asukkaiden preferensseissä voivat aiheuttaa nopeitakin muu-
tostarpeita. Taajamarakenne on kuitenkin sidotusti ja kalliisti rakennettua eivätkä sen muu-
tokset kesken elinkaaren ole pulmattomia. Infrastruktuurin verkkojen käytön ohjattavuus
käytön mukaisesti on vaihteleva. Verkkojen maailma on muuttunut viime vuosikymmeninä
monimutkaisemmaksi – kuitenkin sen osien sopeutumiskyky on vielä mekaaninen. Raken-
nuksia ei voida tarkasti suunnitella todellisen tarpeen mukaan. Liikenteen verkon käyttö on
itseohjautuvaa, mutta fyysinen verkko muuttuu hitaasti. Taajuusperusteista käyttöä on
muun muassa liikenteen ohjauksessa. Vesihuollon, energian ja informaation verkkojen si-
sältöjä on mahdollista säädellä käytön perusteella. Jotkin verkkojen elementit ovat elinkaa-
riensa sidonnaisia. Yhdyskunnan rakenteiden osien elinkaarien joustavuuteen on tarpeellis-
ta kiinnittää huomiota. Nopean teknisen kehityksen aikana verkkojen, myös talojen, raken-
tamisessa on varauduttava tulevaan ja tehtävä esimerkiksi rakennusympäristöihin valmiita
putkituksia uusia tarpeita varten. 

Verkostot ovat monella tavalla sidoksissa toisiinsa. Suuri osa vesihuollon ja energian
verkoista, noin 90 %, on sijoitettu liikenneväylien yhteyteen, huomattava osa putkiverkois-
ta on sijoitettu yhteiskaivantoon ja putket risteävät keskenään sekä katujen kanssa. Vaihto-
ehtoina voidaan kokeilla verkkojen matalaperustusta tai sijoittamista yhteiskäyttötunneliin
(Lahti 1985). Aina verkkojen yhteiskaivanto ei ole perusteltu tai edes mahdollista. Erillis-
järjestelmät voivat olla etenkin verkkojen joustavan käytön kohteilla tarkoituksenmukaisia.
Kustannusmerkitykseltään tärkeimpien verkkojen (liikenne, vesihuolto ja lämpöverkko)
suunnittelun on edettävä samanaikaisesti ja kiinteässä vuorovaikutuksessa. Verkkojen
suunnittelu on integroitunutta verkkojen kesken ja niin koordinoitua, että suunnitelmat
yleensä tarkastellaan samanaikaisesti yksittäisille tonteille, katuosuuksille ja korttelialu-
eille.

Taajaman verkot muodostuvat enemmän tai vähemmän hierarkkisesti jäsentyneistä ver-
kosto-osista. Niiden sijoittamisen perusteina ovat muun muassa maapohjan käyttötarkoi-
tus, toiminnallinen lähtökohta tai hallinnollinen järjestelmä. 

Kaikkien tutkittavien verkkojen käytön pieneneminen on kullekin verkolle ominainen
ilmiö – ovathan verkot teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia ja myös käytön asteel-
taan vaihtelevia. Yhteinen piirre verkoilla on jo lähtökohtaisesti alhainen keskimääräinen
käyttöaste, usein alle 50 % , verrattuna esimerkiksi tehdasteollisuuteen (75–90 %) (Lahti et
al. 1996, 149).

Verkkojen tarkastelu edellyttää informaatiota niiden sijaintiympäristön muiden muuttu-
jien käytön kehityksestä. Forrester (1969, 4 ja 36) on laatinut yhdyskuntien kehityskulun
simulointimallin, jossa analysoidaan yhdyskuntien elinkaaria grafiikan ja laskennallisten
suureiden avulla. Työ, kotitaloudet ja yritysten määrä esitetään historiavuosien funktioina,
joissa kaikki kolme jaetaan alaryhmiin tarkempaa analyysia varten. Graafisissa kehityskaa-
rissa voidaan havaita yhdyskunnan kehitysvaiheet ”kasvaminen, kypsyys ja pysähtymi-
nen”. Muitakin vaiheita voidaan havaita kuten pieneneminen tai siirtymävaiheet. Forreste-
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rin mukaan esimerkiksi liiketoiminnan ikänä voidaan pitää 20 vuotta ja teollisuuden ikänä
30 vuotta. 

Yhdyskuntajärjestelmissä – pienenevissäkin – on paljon muuttujia ja dynamiikkaa. Esi-
merkkinä toimikoon McLoughlinin (1969, 281) esittämä tarkastuslista kaupunki- ja alue-
suunnittelun toteuttamista varten:

– aktiviteetit: tyyppi esimerkiksi asunto, virkistys, talous; suuruus esimerkiksi henkilöi-
den määrä, työpaikkojen määrä, tuotannon volyymi; muita tunnuslukuja kuten kausi-
vaihtelut ja vuorotyö,

– tilat: määrä esimerkiksi asuntojen määrä, rakennusala, pysäköintiala, maa-ala; asema
esimerkiksi tilavaraukset myöhempään toimintaan; intensiteetti kuten asukastiheys,
työntekijöiden määrä pinta-alayksikköä kohti,

– kommunikaatiot: määrä esimerkiksi matkojen määrä; tyypit ja mallit esimerkiksi
yksityiset ajoneuvot, julkinen liikenne, lentoliikenne, lentorahti, tavaraliikenne; frek-
venssi kuten huiput, ajalliset vaihtelut; aistittavat laadut kuten rakennusten massoit-
telu ja järjestys, huomiota herättävät rakenteet, melutasot, ilman ja veden saasteet,
ulkonäkö, näköalat,

– kanavat: tyyppi esimerkiksi 120 kV kaapeli, kaksikaistainen tieväylä, 15 cm halkaisi-
jan kaasuputki; asema eli reititys, yhteydet esimerkiksi risteykset ja solmut; aistitta-
vat laadut esimerkiksi kaupunkien erityyppisten osien suunnittelu ja erottelu, siltojen
ja leikkausten suunnittelu, penkereiden muodot, maisemasuunnittelu.

McLoughlin (1969, 214 ja 238) pitää kommunikaationa henkilöiden, tavaroiden, energian
ja informaation virtoja. Hän pitää informaatiojärjestelmän rakentamista kaikkein kriitti-
simpänä tekijänä. Edellä mainituista neljästä komponentista – aktiviteetit, tilat, kommuni-
kaatiot, kanavat – hän on rakentanut simulointiprosessin, jossa edetään väestömuutosten
mukaisesti jokainen komponentti erillään ja tuloksena on puitesuunnitelma, master plan
alueelle.

Yhdyskuntajärjestelmien muodostumisessakin on omat tekijänsä. Esimerkiksi asumisen
alueiden muodostumiseen vaikuttavat Palomäen (1989, 5) mukaan maantieteelliset seikat
kuten ilmasto, maaperä, vesiolosuhteet ja maastomuodot tai inhimillistä perua olevat tekijät
kuten muuttuvat suunnitteluideat, poliittiset voimat, ulkomaankaupan osuus BKT:sta, kul-
jetussysteemien kehitysaste tai alueen saavutettavuus.

Infrastruktuurin operaattorit

Lainsäädännön mukaisia verkkoja ovat liikenne ja vesihuolto kaava-alueilla sekä energia
ja informaatio toimialueillaan. Niin sanotun julkisoikeudellisen infrastruktuurin verk-
ko-operaattori on yleensä kunta – rakennusten, energian ja informaation operaattoreina
ovat lisäksi yksityiset ja yhtiöt. Energia-, vesi- ja jätehuolto nähdään jo Suomessakin eu-
rooppalaiseen tapaan yhä enemmän teollisuutena kuin julkishallinnon palveluna (Visionää-
ri 2/2002). Verkko-operaattorit ovat yritystoimintaa eikä vain julkista palvelua.

Kunta omistaa pääosin palvelutuotantonsa tuotantovälineet, rakennukset. Ne on raken-
nettu pysyväluonteisille palveluille valtion tuella (Kunta omistajana 1998, 9 ja 22). Yksi-
tyinen rakennusten verkko ja liikenteen verkon väliaine, kulkuvälineet, ovat tunnetusti
omistukseltaan useimpia asukkaita koskeva. Yhdyskunnissa on myös Tiehallinnon tiealu-
eita, yksityisiä teitä sekä yritysten kaapeliverkkoja.
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Kuntatekniikan ylläpito tehdään pääasiassa kunnan toimesta. Nämä tehtävät eivät näytä
supistuvan. Kuntien teknisen huollon tehtävissä painopiste on siirtynyt uuden rakentami-
sesta olemassa olevan hoitoon ja kunnossapitoon (Huuhtanen 1995, 55). Kuntien talonra-
kentamisesta 80–90 % ja kunnallistekniikan rakentamisesta 60–70 % toteutetaan ulkopuo-
listen urakoitsijoiden toimesta (Ruokojoki 1996, 73).

Liikenteen verkkojen ja ympäristön osalla kunta yleiskatteisesti rahoittaa kustannukset
– onhan näiden verkkojen käyttäjinä urbaanissa taajamassa mukana paljon ulkopuolisia.
Vesihuollon, energian ja informaation verkkojen rakentamiskustannukset peritään asuk-
kailta liittymis- ja käyttömaksuina. Hinnoittelu on periaatteessa yhtäläinen kaikille liittyjil-
le. Liikenteen verkon kustannuksia voi ajatella palautuvan kunnille kiinteistöveron muka-
na. Pysyvää kilpailua on olemassa rakennusten, energian ja informaation verkoilla. Liiken-
teen verkon osalla on kilpailua eri kulkumuotojen välillä ja suoritustöiden toteuttamisessa.
Taajamien energian ja informaation aikaisempi kilpailuasetelma – enimmillään duopoli tai
oligopoli (Warren 1993, 104) – on laajentunut lainsäädännön muutosten myötä.

Julkisen sektorin osuus alueiden rakentamiskustannuksista vaihtelee välillä 15–34 %.
Kunnan osuus on keskimäärin 14 % (7–23 %). Asukasta kohti kaikki investoinnit ja 50
vuoden ajalta diskontatut vuosittaiset käyttökustannukset ovat tavallisesti 84 000–
168 000 € (Markat ja maankäyttö. Kaavatalouden näkökohtia päättäjille 1997, 10 ja 16).

Infrastruktuurin kustannukset

Rakennetun ympäristön pääoma-arvo on Suomessa kaksi kolmasosaa koko kansallisomai-
suudesta, mikä osuus on suhteellisesti suurempi kuin useimmissa muissa eurooppalaisissa
maissa (Kivistö 1993, 31). Yhdyskuntien rakentaminen, käyttäminen, ylläpito ja liikenne
ovat 40 % kansantalouden vuosittaisesta arvonlisäyksestä ja niiden rakenteiden käyttö
40 % vuosittaisesta yhteiskunnan kulutuksesta (Lahti et al. 1996, 37). Näin suurten pää-
oma-arvojen sisällöstä on perusteltua esittää analyysi.

Merkittävin taajamarakenteen investointi ovat tunnetusti rakennukset. Yleisesti kaupun-
kirakentamisen kustannukset jakautuvat asuntojen rakentamiskustannuksiin 50–75 %, inf-
rastruktuuriin 20–30 %, teollisuusalueisiin noin 15 % ja maan hinnan osuuden suureen
vaihteluun 2–40 % (Littow 1989, 93). Asuntoalueen rakentamiskustannuksista rakennus-
ten osuus on noin 88 %. Alueen sisäisten verkostojen kuten katujen ja johtojen sekä viher-
rakenteiden osuus on noin 12 % (Markat ja maankäyttö. Kaavatalouden näkökohtia päättä-
jille 1997, 16).

Kunnallisen tekniikan kustannukset olivat vuonna 1998 keskimäärin 84,1–168,2 euroa
kerrosneliömetrille (Heino & Berghäll 1998, 11–12). Kunnallistekniikan verkkojen kustan-
nusosuudet jakaantuvat keskenään seuraavasti: liikenne 37 %, vesihuolto 28 %, lämpö-
huolto 25 %, sähkönjakelu 8 % ja puhelin 2 %. Liikenneverkon kustannusosuus käsittää lii-
kenneväylien lisäksi myös pysäköinnin kustannukset. Vesihuollon verkko käsittää vesijoh-
dot sekä jätevesi- ja sadevesiviemäröinnin pumppaamoineen ja tasaussäiliöineen. Lämpö-
huollon kustannusosuus sisältää verkon ohella alue- ja talokohtaiset lämpökeskukset sekä
rakennusten lämmönjakohuoneet (Kivistö et al. 1979, 88 ja 259). Investointien osalla talo-
koon ja kerrosluvun kasvaminen vähentää yleensä rakennusten ja verkostojen rakennus-
kustannuksia ja selittää muuttujista selkeimmin verkostokustannusten vaihtelua. Verkkojen
suhteellisia kustannuksia kerrosalaa kohti selittää parhaiten keskimääräinen talokoko.
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Kuntien verkostojen ja niiden laitteiden jälleenhankintahintainen (jhh) arvo oli vuonna
1997 25,2–33,6 miljardia € (Pääomien tuottavuuden parantaminen. Kiinteistöt ja yhdys-
kuntarakenne 1997, 23). Lisättynä rakennukset, maaomaisuus ja satamat sekä liikuntapai-
kat oli jhh-hinta 67,3–84,1 miljardia € (kuvio 8) (Heino & Berghäll 1998, 6).

Kuvio 8. Kuntien rakenteiden arvon jakautuminen.

Kattavasti verkkojen koko käyttöajan taloutta käsiteltäessä pitää ottaa mukaan osatekijät
kuten investointikustannukset, investointihyödykkeen pitokustannukset, toiminnan kustan-
nukset, ympäristökustannukset, toiminnan arvot ja toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat
(Raatikainen 1996, 112).

Teknisessä perusrakenteessa investointikustannukset ovat suuria verrattuina kunnossa-
pito- ja käyttökustannuksiin (Heino & Berghäll 1998, 5). Taajama-alueiden käyttökustan-
nuksia voidaan rajata ja ryhmitellä eri tavoin. Vuotuisista käyttökustannuksista runsas kol-
mannes on energiakustannuksia (lämmitys, valaistus, rakennusten sähkönkulutus, ajoneu-
vojen polttoaineet). Vajaa kaksi kolmannesta (64 %) on erilaisia hoitokustannuksia sekä
ajoneuvojen muita kuin polttoainekustannuksia. Vuosikustannuksista rakennusten osuus
on merkittävin eli 77 %, verkostojen 8 %, liikenteen 13 % (ulkoinen 11 %, sisäinen 2 %) ja
viherrakenteiden noin 2 % (Markat ja maankäyttö. Kaavatalouden näkökohtia päättäjille
1997, 16 ). Liikenteen osuus käyttökustannuksista riippuu alueen sijainnista; eräissä tutki-
muksissa osuudeksi saatiin lähes 40 %, jolloin pääosa johtuu alueen ulkopuolelle suuntau-
tuvasta liikenteestä. Rakennusalueiden sijaintipaikan valinta vaikuttaa esimerkiksi liiken-
teeseen, verkostojen rakentamistarpeeseen, olevien palvelujen käyttömahdollisuuteen,
maaperän rakennuskelpoisuuteen ja alueen lämmönkulutukseen. Sijaintivalinnan yhtey-
dessä kiinnittyy alueen käyttökustannuksista 35–40 % (Kivistö & Rauhala 1987, 77). Eri-
tyisesti alueen etäisyys palveluista ja työpaikoista – ja siitä syntyvä liikenne – on merkittä-

Kuntien rakenteiden arvon jakautuminen

53%

15%

12%

10%

4%

4%

1%

1%

Rakennusten arvo

Energianhuolto

Vesihuolto

Liikenneväylät

Maaomaisuus

Satamat

Puistot

Liikuntapaikat



84
vä kustannustekijä (Markat ja maankäyttö. Kaavatalouden näkökohtia päättäjille 1997, 34).
Verkkorakenteiden käyttökustannusten jako on arvioitu seuraavaksi: liikenne 59 %, vesi-
huolto 21 %, aluelämpö 18 % ja sähkö- sekä puhelinverkko 3 % (Kivistö & Rauhala 1986,
5).

Alueelle voidaan laskea niin sanottu kokonaisvuosikustannus laskemalla rakentamis-
kustannuksille vuotuinen korko (käyttöaika 70 vuotta) ja lisäämällä se vuosittain käyttö-
kustannuksiin. Asuntoalueen kokonaisvuosikustannuksista rakentamiskustannusten osuus
on määräävä (67 %). Käyttökustannusten osuus on vain niukka kolmasosa olettaen, että lii-
kenteeseen käytettyä matka-aikaa ei lasketa kustannukseksi. Jos se luetaan mukaan, käyt-
tökustannukset nousevat liki puoleen kokonaisvuosikustannuksista. Aluekustannusten ja-
kaantumisesta on useita tutkimuksia. Kivilaakson tutkimuksen mukaan alueiden käyttö-
kustannuksista on energiakustannusten osuus lähes puolet. Alueiden rakennusten lämmi-
tykseen ja sähköön kuluu keskimäärin kaksi kolmasosaa koko alueen käyttämästä energi-
asta, liikenteen osuus on suhteellisesti pienempi raideliikenteen alueilla (Kivilaakso 1987,
62).

Kalleimmilla alueilla suhteelliset käyttökustannukset ovat yli 70 % suuremmat kuin hal-
vimmilla alueilla. Vaihtelu johtuu kaavallisista valinnoista ja niiden aiheuttamista ulkoisis-
ta liikennekustannuksista. Asta-tutkimuksissa huomioon otetut käyttökustannukset (Asta
II) olivat keskimäärin 3,8 % rakentamiskustannuksista (Asta I). Ne siis vastaavat rakenta-
miskustannuksia 25 vuoden ajalla laskettuina. Sisäisiin käyttökustannuksiin merkittävin
vaikuttava tekijä on eri talotyyppien hoitotöiden erilainen omatoimisuusaste. (Kivistö &
Rauhala 1986, 5).

Suunnittelun erityiskysymyksiä

Fyysisen ympäristön suunnittelulla on pitkät perinteet ja sen käytännöt ovat vakiintuneet.
Verkkojen suunnittelu nykyisin tapahtuu monin osin aikaisempaa pienempiin dimensioi-
hin1. Kehitystä ovat edistäneet uudet materiaalit, menetelmät ja toimintatavat.

Tietotekniikka on ollut suunnittelun merkittävä muutostekijä ja lisämahdollisuus. Suun-
nittelu kytkeytyy yhä enemmän paikkatietoihin. Paikkatietoon perustuvat tietojärjestelmät
muuttavat suunnittelun prosesseja. Infrastruktuurin suunnittelu on verkkojen tuotesuunnit-
telua – piirustuksia, työselityksiä ja kustannusarvioita sekä tuotannon suunnittelua, johon
sisältyvät resurssit, ajoitus, työnjärjestelyt, hankinnat, laatuvalvonta sekä niiden ohjatta-
vuuden ylläpito. Infrastruktuurin tuotanto-ohjelmat perustuvat usein toteutuneiden ohjel-
mien seurantaan ja ne tehdään tulevaa tuotantoa ja toimintaa ennustaen. Tuotanto-ohjelmat
koostuvat informaatio- ja laskentajärjestelmistä. Informaatiojärjestelmä kerää, muokkaa ja
välittää tietoa tuotannonohjauksen tarpeisiin. Laskentajärjestelmä palvelee kustannusseu-
rannan ohella suunnittelua ja toimintojen ajoitusta.

Verkkojen pienentämisen suunnittelun lopputulos on usein paikoillaan uusiutumista, ti-
hentymistä tai kutistumista. Edellytys verkkojen tavoitteiden ajanmukaiselle suunnittelulle
ovat paikkatietovarantojen – paikkaan sidottujen ominais- eli attribuuttitietojen – riittävyys
ja tasokkuus. Niiden sisältöinähän ovat digitaaliset kartta- ja rekisteriaineistot, jotka kuvaa-
vat maankäyttöä, infrastruktuurin kaikkia verkkoja, elinkeinoelämää, maanomistusta ja

1. Osioissa 3.2.1–3.2.6 esitellään infrastruktuurin eri verkkojen a) volyymit ja olemus, b) tärkeimmät kustan-
nussuureet ja c) ajantasaiset suunnittelukäytännöt. Luku 4.4 tuo ilmi eri verkkojen pienenemiseen sopeutta-
van suunnittelun mahdollisuudet ja keinot.
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pinnanmuotoja. Tiedot ovat tallennettuina joko vektori- tai rasteritiedon muodossa. Nykyi-
sin paikkatietojärjestelmät ovat usein hybridijärjestelmiä, joilla voidaan käsitellä sekä vek-
tori- että rasteritietoa (Tokola et al. 1994, 13). Kohdassa 3.3.2 käsitellään paikkatietojärjes-
telmää suunnittelun toteutusympäristönä.

Haavoittuvuus ja turvallisuus

Pienenevien yhdyskuntien verkkojen haavoittuvuus on ratkaistava ongelma. Järjestelmien
tekninen riippuvuus on lisääntynyt. Palvelujen häiriöttömyydelle asetetaan kuitenkin li-
sääntyviä vaatimuksia agglomeraation kasvaessa ja tekniikan monipuolistuessa. Pienien
yksiköiden haavoittuvuusriski resurssien kapeuden (avainhenkilöt, päivystys ym.) seurauk-
sena on suurempi kuin isoissa järjestelmissä. Elintärkeä toiminto saattaa olla yksittäisen
toimijan varassa. Resurssien pienetessäkin on uhkakuviin ja poikkeustilanteiden hoitami-
seen varauduttava määrätietoisesti. Fyysisessä rakenteessa on huomiota kiinnitettävä oleel-
listen rakenteiden toimintakyvyn säilymiseen (4.5.2 Verkkojen stabiilisuus). Verkostojen
kuntotietojen ajantasaisuus antaa mahdollisuuden pienentää riskiä. Energiataseen laatimi-
sen yhteydessä (4.4.4) kannattaa varautua toimitushäiriöihin sekä määrä- ja hintakriiseihin.
Taloudellisten vaikeuksien puskurointikyky on huonompi pienenevissä yhdyskunnissa.
Verkkojen rahoituksen pettäminen johtaa pahimmillaan fyysisen rakenteen rappioon.

Vesihuollon, energian ja liikenteen verkkojen toimintahäiriöt ovat tuttuja ja mahdollisia.
Rapistunut kunto lisää verkkorikkojen riskiä. Koko kunnallistekniikan verkostoista 10–
15 % vaatisi välitöntä korjausta (Paajanen 1996, 80). Vuoteen 2010 mennessä rakenteiden
ikääntymisestä aiheutuva saneeraustarve on suuruudeltaan 252,3–336,4 miljoonaa euroa
(Pääomien tuottavuuden parantaminen. Kiinteistöt ja yhdyskuntarakenne 1997, 23). Verk-
kojen kunnossapidon vähentäminen kumuloi ongelmia ja muodostaa alun kriisien syntymi-
selle.

Turvallisuus on taajaman elämänmenoon liittyvä ajankohtainen kysymys, joka ilmenee
erilaisissa yhteyksissä. Paloturvallisuus, terveysturvallisuus ja liikkumisen turvallisuus
ovat asukkaiden odottamia turvapalveluita. Poliisipalvelujen keskittämisen seurauksena
jotkin kuntataajamat ovat niiden suhteen kaukovalvonnan varassa. Kunnan toimintojen ul-
koistamisen priorisoinneissa on turvallisuuspalveluja pidetty tärkeinä kunnalle jäävinä teh-
tävinä.

3.2.1 Rakennukset

Volyymit, olemus ja talous

Suomessa on rakennuksia 340 miljoonaa m2, jonka jakauma samalla dimensiolla on pien-
talot 106, asunto-osakeyhtiöt 71, vuokra(kerros)talot 21, teollisuus- ja varastorakennukset
56, muut toimitilarakennukset 69 ja maatalouden rakennukset 17. Rakennukset ovat infra-
struktuurin taloudellisesti merkittävin osa. Rakennuksiin tontteineen arvioitiin vuonna
1997 sitoutuneen 227 miljardia euroa, kun infrastruktuurin muiden verkkojen arvo oli noin
50 miljardia euroa. Vuosittainen kassavirta on ollut rakennuksiin kohdistuvana vajaa 13,5
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miljardia euroa ja muuhun infrastruktuuriin 3,3 miljardia euroa. (Pääomien tuottavuuden
parantaminen. Kiinteistöt ja yhdyskuntarakenne 1997, 7).

Kunnat omistavat noin 9 % koko maan rakennuskannasta. Rakennuskannan jakaantu-
minen tilavuudeltaan eri käyttötarkoituksiin on kunnissa ja kuntayhtymissä seuraava: kou-
lut 40 %, hoitolaitokset 19 %, toimistot 7 %, kokoontumisrakennukset 7 % ja muut raken-
nukset 27 % (Ruokojoki 2000, 59). Kiinteistöt ovat kuntien toiseksi suurin menoerä palk-
kojen jälkeen (Vartiainen 2001,40). Julkisten rakennusten tilat ja tilapalvelut on saatettu
käyttäjien kustannustietoisuuteen sisäisen vuokran avulla.

Kuntien palvelurakennusten osalla rakennuksen käytettävyys ja elinkaari ovat riippu-
vaisia alueen väestön kehityksestä (Raatikainen & Ruokojoki 1994, 23). Kaikkien yhdys-
kuntaverkkojen käyttöasteen pieneneminen alkaa rakennusten verkosta tai oikeammin ra-
kennuksen toiminnan – asuminen, palvelu tai elinkeino – vähenemisestä. Rakennusten ver-
kon koostumus ja tyypit heijastavat yhdyskunnan kehityksen suuntaa. Päiväkodin muutta-
mistarve vanhusten tiloiksi osoittaa väestön demografisia muutoksia. Yhdyskunnan moni-
en toimintaverkkojen, kuten koulutus, terveys, sosiaaliala, järjestäminen on suorassa yhte-
ydessä rakennusten asukkaiden määrään ja koostumukseen.

Rakennusten mitoitus on usein normityyppistä, käyttötarkoituksen ja käyttäjämäärän tai
-ryhmien mukaan. Rakennusten taloudelliset käyttöiät vaihtelevat suuresti rakennustyyppi-
en mukaan 10–60 vuoden välillä (Raatikainen 1996, 74 ja 171). Rakennuksen ja sen toi-
minnon elinkaaret voivat myös erkaantua. Rakennusten käyttöaika samassa tarkoituksessa
on yleisesti lyhentynyt. Rakennuksen arvo määräytyy ympäristönsä mukaan ja sen tuotto
riippuu sijaintipaikasta. Rakennusten markkinat ovat alueellisia, vaikka niiden kysyntään
vaikuttavat muutkin tekijät kuten väestön ja rakennusten ominaisuudet. Asuntoalueiden ra-
kennuskustannukset ovat sitä korkeammat, mitä pienempi on rakennusten keskimääräinen
koko. Ympäristön mittakaavan pienentäminen lisää sekä laatua että kustannuksia (Kivistö
1987, 68).

Maan asuntokannasta (tilanne vuonna 2000) noin 40 % koostuu erillisistä pientaloista,
rivi/ketjutalojen osuus on 13,5 %, asuinkerrostalojen 43,5 % sekä asuntola- ja muiden ra-
kennusten osuus vajaa kolme prosenttia. Asuntojen keskipinta-ala on suurimmillaan aivan
taajamien keskustan lähivyöhykkeillä, minkä jälkeen se laskee tasaisesti aina 30 kilometrin
etäisyydelle saakka (Keränen 2002, 26). Asuntovaraumasta lähes puolet (47 %) on kerros-
taloissa, noin 34 % pientaloissa, rivi/ketjutaloissa 12 % ja asuntolatyyppisissä rakennuksis-
sa 7,4 %. Asuntovaraumaan kuuluvien asuntojen huoneistoala on noin 60 m2 eli noin 15 m2

vähemmän kuin asuntokanta keskimäärin. Varauman asunnot ovat myös hieman vanhem-
pia (noin 60 % rakennettu ennen 1970-lukua) ja huonommin varusteltuja (noin neljännes
erittäin puutteellisesti varusteltuja). Asuntojen poistuma on pienentynyt selkeästi 1990-lu-
vulle tultaessa, 80-luvun vuosittaisesta määrästä 13000 90-luvun 1800 asuntoon (Mukkala
2001, 20–23 ja 7–8).

Suomalaista omistusasumisen korkeaa osuutta on arvioitu työvoiman liikkuvuutta ra-
joittavaksi tekijäksi (Kangasharju et al. 1999 b, 7–10). Asuntokannasta on vuokra-asuntoja
30 % ja kunnat ovat vuokra-asuntojen huomattavin omistava taho – niillä on yhtiöidensä
välityksellä 240 000 asuntoa (Kuntien perusrakenne ja ympäristö 1998, 28 sekä Parviainen
& Valanta 2000, 16). Lisäksi kunnilla on noin 45000 muuta vuokra-asuntoa. Aravavuok-
ra-asuntojen kokonaismäärä on yli 350 000 asuntoa, joista on arvioitu olevan tyhjinä 2 pro-
senttia. Ongelmallisiksi tulleita tyhjiä asuntoja on vapautettu (n. 9000) aravavuokra-asun-
toja koskevista käyttö- ja luovutusrajoituksista, kun omistaja on ensin maksanut jäljellä ol-
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leen aravalainan. Asuntovarauman (tyhjät ja tilapäisesti asutut asunnot) määrissä alueelli-
set erot ovat kasvaneet voimakkaasti 1990-luvulla (Mukkala 2001, 1–3). Kunnat subven-
toivat vuokrataloyhtiöitään vajaalla 20 miljoonalla eurolla vuonna 1999 (Yli 7000 tarpee-
tonta vuokrakotia 2001). Ruotsalaisessa Karlskogan taajamassa on todettu, että muuttoliike
kuntaan ja kunnasta tapahtuu paljolti vuokra-asuntojen kautta (Salmela 2000, 31). Tyhjät
vuokratalot muuton lähtökunnissa osoittavat samaa Suomenkin osalta. Arvion mukaan
asuntoja vuonna 2001 oli tyhjillään maaseutumaisissa kunnissa noin 10 %, taajaan asutuis-
sa kunnissa 8 % ja kaupungeissa hieman yli 6 % (Parviainen 2001, 30).

Taloudellisessa mielessä rakennusten käyttöasteen väheneminen ja käytöstä jääminen
ovat luonnollisesti menetyksiä. Rakennusten, myös yksityisten omistamien, arvo laskee
kysynnän pienentyessä ja niiden tuottoarvo alenee vuokrausmarkkinoiden pienentyessä.
Rakennusten kanssa rinnan tapahtuu muutos myös rakennusmaan suhteen.

Suunnittelukäytännöt

Yhteiskunnan toimintarytmi on merkittävä rakennusten suunnittelun muuttaja – suunnitte-
luajat ovat lyhentyneet ja suunnittelu on reaaliaikaisempaa, kun toteutus usein välittömästi
seuraa suunnittelua ja osa suunnittelusta tehdään vielä rakennusaikana. Sekään ei ole epä-
tavallista, että rakennussuunnittelu alkaa jo kaavoituksen aikana ja kulkee limittäin sen
kanssa. Rakennusten suunnittelu on muuttunut tietotekniikan apulaitteiden kehittymisen
myötä. Suunnittelutekniikan laitteiden ja ohjelmistojen muuttuminen näyttää edelleen jat-
kuvan. Sähköinen laiteympäristö on vallitseva, koska kaikki tarpeelliset osapuolet kommu-
nikoivat siellä. Suunnittelutyö on tehokkaampaa laitteiden avulla, kun mm. luonnosten ja
mallinnusten lukumäärää voidaan vaivatta kasvattaa. Rakennusajatkin ovat lyhentyneet ja
toteutus jaetaan usein aikaisempaa pienempiin osaurakoihin. Rakennustekniikka ei ole
muuttunut oleellisesti elementtijärjestelmän käyttööntulon jälkeen, mutta rakennuksissa
olevat järjestelmät ovat kehittyneet huomattavasti. Toiminnalliset muutokset ja uudet tar-
peet ovat rakennusteknisiä syitä yleisempiä rakennusmuutosten aiheuttajia. Ylläpidon
suunnittelutarve on lisääntynyt myös huoneilman laatuun liittyvien ongelmien seuraukse-
na. Suunnittelukulttuurin muutoksia ovat rakennusajan lyhentymisen ohella lisääntyneet
määräykset ja säännökset sekä edelleen jatkuva järjestelmien uuden tekniikan käyttöön ot-
taminen. Suunnitteluvaiheeseen liittyy usein vielä rahoitusratkaisujen hakeminen (EU).

3.2.2 Liikenne

Liikenteen koostumus on moninainen – tieliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne ja raidelii-
kenne. Pienenevien yhdyskuntien osalla on yleensä merkitystä vain tieliikenteen verkolla
ja seuraavassa rajoitutaankin tarkastelemaan vain tieliikennettä. Liikenneverkon terminaa-
leja ei käsitellä tässä tutkimuksessa.

Volyymit ja olemus

Suomessa on valtion hoitamia teitä 78 000 km, kuntien ylläpitämiä katuja ja teitä
21 500 km sekä yksityisiä, kuntien avustamia teitä 60 000 km (Nordisk Infrastruktur 1997,
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22). Yhteensä yksityisiä teitä oli vuonna 1994 130 000 km (Virtanen 1995, 90). Kuntien
tie- ja katuverkolla kulkee noin kolmannes koko tieliikenteestä (Kivelä & Mannermaa
1999, 61). Kevyen liikenteen verkko muodostuu jalkakäytävistä, jalankulku- ja pyöräteistä,
pyöräkaistoista, puistokäytävistä ja ulkoiluteistä sekä vähäliikenteisistä kaduista ja teistä.
Kevyen liikenteen väylistä kunnat ylläpitävät kahta kolmannesta (Heino & Berghäll 1998,
15).

Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 1998–1999 tuloksista voi kaksi erilaista
näkökohtaa kohdistaa myös pieneneviin taajamiin. Julkisen liikenteen osuus henkilöliiken-
teestä on Etelä-Suomessa 35 %, Länsi-Suomessa 21 % ja Oulun läänissä 29 %, mutta
Itä-Suomessa 19 % ja Lapissa vain 13 %. Saman tutkimuksen mukaan ihmisten liikkumi-
sen matkasuorite kasvaa vuosiansioiden mukaan (Liikenneministeriö 1999, 17 ja 54). Jouk-
koliikenteen järjestäminen on periaatteessa kuntien vastuulla (Heino & Berghäll 1998, 16).
Ymmärrettävää luonnollisesti on se, että joukkoliikennetarjonta on sitä parempi, mitä
enemmän taajamassa on asukkaita (Liikenteen vaatima energia ja kaupunkirakenne 1994,
25). Joukkoliikenteen tavoitettavuus perustuu keskustan synergiaan. Joukkoliikenteen kan-
nalta työpaikka-alueiden, tavaratalojen ja erilaisten markettien paras sijainti onkin taaja-
man keskustassa (Markat ja maankäyttö. Kaavatalouden näkökohtia päättäjille 1997, 24).
Joukkoliikenne kilpailee matkustajista lähinnä kevyen liikenteen kanssa. Henkilöauton
hankinta puolestaan ei ole paljoakaan sidoksissa yhdyskuntarakenteeseen. Autoja ostetaan,
kun siihen on varaa ja niitä käytetään yhdyskuntarakenteesta riippumatta. Rajoittavaksi te-
kijäksi voi muodostua pysäköinti. (Himanen 1985, 79). Auto on tärkein liikkumaväline taa-
jamien sisäisessä liikenteessä. Jo matkoilla 1–3 km auto on merkittävä kulkuväline. Mat-
kapituuksilla 3–6 km matkoista tehdään valtaosa – noin 60 prosenttia – autolla. Lukumää-
räisesti pääosa matkoista on kuitenkin lyhyitä, alle kilometrin matkoja (Matinheikki 1996,
31). Ihmisten päivittäinen matkasuorite on luonnollisesti henkilökohtainen, mutta keski-
määrin arvioidaan ihmisen käyttävän runsaan tunnin liikkumiseen ja tekevän sinä aikana
vajaa 3 matkaa.

Liikenteen tärkeää suuretta, energiakustannuksia, kuvaavat muuttujat asukaskohtainen
taajama-ala, taajamarajan pituus asukasta kohden sekä rakennusten yhteenlaskettu kerros-
ala taajama-alaa kohden tai pientalojen kerrosalan suhde asuinrakennusten kerrosalaan.
Eräänlaisina raja-arvoina kahden ensin mainitun osalla voidaan pitää 2 200 m2/asukas ja
noin 5 m/asukas (Matinheikki 1996, 86–87).
Tapaussovellus 14. Suomussalmen osa-alueiden Ämmänsaaren keskusta, Taivalalanen, Siikaranta,
kirkonkylä ja Kaljuskylä asukaskohtaiset taajamarajan pituudet ovat 5,1 m, 4,3 m, 7,1 m, 7,6 m ja
12,7 m sekä taajama-alat 1 217 m2, 1 576 m2, 3 626 m2, 3 159 m2 ja 4 044 m2.

Liikenteen energiankulutuksen vaihteluista voidaankin selittää 68 % asukaskohtaisella taa-
jama-alalla, taajamarajan pituudella ja asuinkerrostalojen osuudella rakennusalasta (Tielii-
kenteen energiankulutuksen ja kaupunkirakenteen välisiä yhteyksiä 1995, 66). Vuosittai-
nen tieliikenteen energiankulutus on alle 20 000 asukkaan kunnissa 33,4 GJ asukasta koh-
den ja 20 000–50 000 asukkaan kunnissa 31,5 GJ. Väkirikkaimmissa kunnissa arvo on
edellä mainittuja selvästi pienempi eli 25,2 GJ. Väestömäärältään suurissa kaupungeissa
näyttäisi olevan paremmat edellytykset pienempään tieliikenteen suhteelliseen energianku-
lutukseen (Matinheikki 1996, 39 ja 85).

Liikenteen verkon työt ovat infrastruktuurin palveluista kaikkein riippuvaisimpia vuo-
sittaisista säätilojen vaihteluista. Ne ovat paikkaan ja vuodenaikaan sidottuja. Liikennever-
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kon ylläpidossa on yleisesti käytössä niin Tiehallinnon kuin kuntienkin osalla väylien kun-
nossapidon prioriteettijärjestelmä, joka perustuu väylän liikenteelliseen merkittävyyteen.

Kustannukset

Tieliikenteen kustannusjako yleisillä teillä osoittaa, että väyläkustannukset ovat noin puolet
ja onnettomuus- ja päästökustannukset puolestaan molemmat noin neljännes kokonaiskus-
tannuksista (Tieliikenteen tarkennettu kustannusvastaavuus yleisillä teillä 2000, 19). Lii-
kenneverkon vuotuiset käyttökustannukset ovat keskimäärin 3 % verkon rakennuskustan-
nuksista (RIL 1987, 194). Kuntien tie- ja katumenot ovat vuosien mittaan kasvaneet huo-
mattavasti hitaammin kuin liikenne (Huuhtanen 1995, 36). Asukasta kohti ne ovat alhai-
semmat pienenevän asukasluvun kunnissa, koska maaseudulla Tiehallinto huolehtii suures-
ta osasta paikallisenkin liikenteen tarvitsemista väylistä (Kuntatekniset palvelut uudelle
vuosituhannelle 1996, 12). Liikenneväylien toimintamenojen osuus on viidennes kuntien
teknisen sektorin menoista, mutta asukasta kohti lasketun rahoitustarpeen vaihtelu kuntien
välillä on erittäin suurta (Siitonen & Martikainen 2002, 83–87). Kunnan ylläpitämiä väyliä
on keskimäärin 11 metriä asukasta kohti. Kiinteistöjen tehtävänä on katujen puhtaanapito
ja jalkakäytävien talvikunnossapito.

Taloudellinen liikenneverkko on hyvin jäsennelty, jolloin verkon matka-ajat ja liiken-
nöintikustannukset ovat minimissään. Matkakustannukset ovat tärkein yksittäinen yhdys-
kuntakustannusten tekijä ja niissä on huomattavia eroja eri alueiden välillä (Lahti et al.
1996, 42). Matkoihin käytetyt aikakustannukset ovat yleensä vain teoreettisia eivätkä ole
realisoitavissa. Seutukohtaiset keskimääräiset työmatkakustannukset ovat Littowin (1989,
70) mukaan Helsingin seudulla jopa viisinkertaiset verrattuna pieniin paikkakuntiin.

Keskimääräiset henkilöliikenteen kustannukset matkaryhmittäin olivat Asta II -tutki-
muksen mukaan: työmatkat 37 %, ajanvietematkat 27 %, muut asiointimatkat 20 %, vierai-
lumatkat 15 %, koulumatkat 0,4 % ja elintarvikeostosmatkat 0,3 % (Kivistö et al. 1986,
28). Keskimääräistä asuntoa (ruokakuntaa) kohden aiheutuu jokapäiväisestä liikenteestä
vuodessa lähes 3000 km:n kevyen liikenteen suorite ja yli 3500 km:n ajoneuvosuorite (Ki-
vistö & Rauhala 1987, 61). Palvelutason kasvaessa ulkoiset liikennekustannukset vähene-
vät, kun suurempi osa matkoista voidaan tehdä kevyellä liikenteellä oman alueen sisäisiin
palvelupisteisiin. Tämän negatiivisen riippuvuuden voi olettaa olevan voimassa myös toi-
sin päin eli pienenevissä taajamissa ulkoinen liikenne lisääntyy. Liikenteen kustannusten
kannalta asuntojen tulisi luonnollisesti sijaita mahdollisimman lähellä työpaikkoja, ellei
etätyöskentelyn mahdollisuuksia ole olemassa. Työvoiman käyttö kauempaa tai joustavam-
min lisääntynee kuitenkin vähitellen.

Ajankohtainen ilmiö monissa taajamissa on liikenneväylien rappeutuminen. Parantavia
väylärakenteiden korvausinvestointeja tehdään vähän, mitä osoittaa sekin, että liikenne-
väylien poistokirjaukset ovat selvästi suuremmat kuin investoinnit (Siitonen & Martikai-
nen 2002, 8 ja 115).

Suunnitteluperusteita

Liikennejärjestelmät suunnitellaan hierarkkisesti koko maan tarkastelusta lähtien alueille ja
edelleen paikallisesti. Taajamien liikenneverkon perusteet ratkaistaan niiden maankäytön
suunnittelun yhteydessä. Laadittavien kaavojen ohella valmistellaan myös vastaava liiken-
nesuunnitelma. Väylien hierarkiataso perustuu alueen yleiskaavaan, liikenteen yleissuun-
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nitelmaan tai edellisten puuttuessa pelkistetysti liikenteen muovaamaan käytäntöön. Lii-
kennejärjestelmien ja -väylien kehittämistapaa ohjaavat paikalliset, taajamakohtaiset lähtö-
kohdat ja tavoitteet. Lähdekirjallisuudessa löytyy kattavasti erilaisia suunnittelu- ja mitoi-
tusperusteita (RIL 1987 ja RIL 1988). Liikennejärjestelmät vaikuttavat taajamien sisäisen
ja ulkoisen vuorovaikutuksen muodostumiseen. Liikennejärjestelmien vaikutusta yhdys-
kuntien rakenteiden kehityksessä pidetään myös kielteisinä väittämällä, että taajamien ja
kaupunkien yhdyskuntarakenteet on suunniteltu autoliikenteen ehdoilla (Parviainen 2001,
21). Monien taajamien liikenneverkossa on myös nähtävillä, miten pääväylä on rakennettu
Tiehallinnon normeilla ja rahoituksella. Jälkimmäisen merkitystä on kunnissa pidetty rat-
kaisevana ja näin myös Tiehallinnon normitus on tullut mukaan.

Taajamien liikennejärjestelmäsuunnittelun tarkoituksena on liikennejärjestelmien ja
muun yhdyskuntarakenteen yhteinen tarkastelu – liikenteen ja maankäytön vuorovaikuttei-
nen suunnittelu. Sen pääkysymyksiä ovat liikenneturvallisuuden, liikenneympäristön viih-
tyisyyden ja aluerakenteen kehityssuuntien pohtiminen. Pienelläkin ja pienenevällä taaja-
maseudulla voidaan parantaa ainakin kevyen liikenteen palvelutasoa (Liikenne ja maan-
käyttö 1997, 19–21). Liikenteen verkon yhden osan volyymin muuttuminen diffusoituu as-
teittain muilla liikenteen verkon osilla. Fyysisistä verkoista liikenteen toiminta mielletään
luontevasti verkkomuodossa, jota voidaan havainnollisesti kuvata matriiseilla (4.6.3). Mat-
riiseilla kuvataan etäisyyksien jakaumaa, liikenteen intensiteettiä tai käytettävissä saattaa
olla liikenteen toteutustapajakauman määrittelymatriisi. Liikkumisen päätöksenteon ele-
mentit – matkapäätös, määräpaikka, kulkumuoto, reitti – tehdään kuitenkin todellisuudessa
samanaikaisesti. Käsittelemällä matriiseja saadaan selville haluttuja suureita. Aikaperiodil-
la liikennemäärien kehitystä seurattaessa otetaan lähtötietomatriisit eri ajankohdilta. Lii-
kenteen määrien muutosten perusteella tarkastellaan osa-taajamien välisten liikenneväyli-
en mitoituksen oikeellisuutta.

Eri väylätyypeillä, esimerkiksi pää- tai paikalliskaduilla, on luonnollisesti erilaiset suun-
nittelun lähtökohdat ja tavoitteet. Liikenneverkon suunnittelun ja mitoituksen lähtökohtia
ovat liikennemäärä sekä väylän hierarkiataso – toiminnallinen luokitus ja palvelutaso. Lii-
kennelaskennat (osin automatisoituja) tuottavat liikennemäärätiedot. Määräpaikkatutki-
mukset ovat tarpeen monien suunnittelutehtävien kannalta. Liikennettä arvioidaan ennus-
tettujen (15–20 vuotta) mitoitusmäärien, -nopeuden ja -ajoneuvojen suhteen. Ennustamis-
käytäntöjä, generointi- ja attrahointi-periaatteita, soveltamalla on muodostettu vetovoima-
malli (myös nimitys Voorheer-malli), jossa analysoidaan osa-alueiden synnyttämiä ja vas-
taanottamia liikennemääriä. Etäisyyden matkoja vähentävää vaikutusta osoittaa matkavas-
tus- eli etäisyysfunktio (RIL 1987, 110–111). Attrahointia saavat aikaan työpaikkojen ohel-
la palveluiden ja opiskelun paikat.

Kuormituskertalukua käytetään liikenneväylien kantavuusmitoitukseen ja se osoittaa
mitoitusajanjaksona (10–30 vuotta) tulevaa mitoittavien akselien määrää (100 kN) (Harti-
kainen 1989, 26). Henkilöautoilla on vähäinen merkitys kuormituskertalukua laskettaessa;
onhan niiden vastaavuuskerroin vain 0,0003, kun esimerkiksi linja- tai kuorma-auton vas-
taavuuskerroin on 0,4 eli 1300 kertaa suurempi (RIL 1988, 219–220). Henkilöauton tila-
kuormituskerroin on yksi, kuorma- ja linja-autoilla 2–6 (RIL 1987, 144–145). Henkilöau-
tot, joita maassa on noin 2 miljoonaa autoa, tekevät kuitenkin kokonaisliikennesuoritteesta
80 prosenttia (Lahti et al. 1996, 35).

Liikenneväylien tulee olla välityskyvyn, turvallisuuden ja ympäristön puolesta tarkoi-
tuksenmukaisia. Väylän poikkileikkaus mitoitetaan kvl:n (poikkileikkausliikenne), htk:n
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(huipputuntikerroin), toiminnallisen luokan, mitoitusnopeuden ja laatutaso-odotusten pe-
rusteella. Tielaitoksen suunnitteluohjeiden mukaan väylän suuntauksen suunnittelun lähtö-
kohtana on nopeus ja laatuluokkatavoite, jotka määräytyvät väylätyypin, liikenteen ja
maankäytön mukaan (Pääväylät kaupunkialueilla 1993, 11 ja 41). Taajamien väylien suun-
nittelun nopeustasoilla 30–40 km/h ajodynamiikka ei vielä vaikuta geometrian suunnitte-
luun (Taajamien keskustateiden suunnittelu 1995, 53). Liikenteen koostumuksen, väylä-
luokkien ja huipputuntiliikenteen määrien avulla mitoitetaan liittymät – etenkin liikenne-
valojen tarve tai kääntymiskaistat. Tielinjojen suunnittelussa on otettava huomioon geo-
metria, näkemien aikaansaaminen, oikeat kaltevuudet ja pyöristykset, optinen ohjaus ym.
Liikenneväylän maksimi välityskyky lasketaan kaavoilla, jotka ottavat huomioon liikenne-
määrän koostumuksen ja suuntajakauman, palvelutason, väylän poikkileikkauksen, mäki-
syyden ja ohitusmahdollisuudet (RIL 1987, 147–151).

Liikenneverkon suunnittelussa on runsaasti väylien oheissuunnittelua. Erilaiset liitty-
märatkaisut, rampit, turvalaitteet kuten kaiteet ja suoja-aidat, kuivatusjärjestelyt, valaistus,
sillat ja tukimuurit, liikenteen opastus, liikenteen ohjaus, liikennevalot, pysäköinti, melun-
torjunta ja ympäristön viimeistely ovat liikenteen verkon elementtejä. Kevyen liikenteen
verkon suunnittelun prioriteetti on nykyisin korkealla (Kevyen liikenteen suunnittelu
1998).

Liikenneympäristön viestintää muuttamalla yritetään vaikuttaa liikenteen käyttäytymi-
seen. Liikennetilan kalustamisella penkeillä, kukilla, amppeleilla, puilla, lippusaloilla, vit-
riineillä, puhelinkopeilla, viitoituksilla ja muilla detaljeilla on yhtä tärkeä vaikutus näky-
mälle kuin itse liikennetilan muodolla. Muistisymboleilla on tärkeä sija myös liikenne-
väylien jaksottamisessa (Trieb 1977, 189, 190 ja 215). Liikenteen ympäristön kaunistami-
nen ja maisemointi valomuodostelmilla luo hyviä vaikutelmia.

Yleisesti ottaen liikenteen kuormituskertaluku nousee, matkatuotos/ajoneuvo on laske-
massa, mutta kokonaisliikennesuorite eli liikenteen määrä lisääntyy eikä sen vähentäminen
onnistu useinkaan kuin kielloin tai rajoituksin. Kasvavien taajamien vaikutusalue synnyt-
tää erityisiä piirteitä myös pienenenevien taajamien liikenteen muodostukseen. Kasvavan
taajaman palvelullinen etäisyys – mm. joukkoliikenne tai kilpailua tuova palvelutuotanto –
vaikuttaa vuorovaikutuksen sisältöön ja muotoon. Pendelöinti on yleisesti lisääntynyt Suo-
messa ja pendelöintialueet saattavat ulottua kymmenien kilometrien etäisyydelle (Halme
1994, 54–56). Nykyisin hyväksytään pitemmät työmatkat ja asuinpaikan valinnassa on työ-
paikan sijainnin merkitys vähentynyt. Noin 30 prosenttia suomalaisista on ansiotyössä
asuinkuntansa ulkopuolella (Työssäkäyntitilasto).

3.2.3 Vesihuolto

Volyymit, olemus ja kustannustekijät

Vuoden 1996 lopussa oli talousvesijohtoja yhteensä lähes 74000 km ja viemäriverkostoja
runsaat 36000 km (Kopra 1999, 16). Väestöstä 86 % on liittynyt vesilaitokseen ja lähes
80 % viemärilaitokseen (Kivelä & Mannermaa 1999, 61). Vesihuollon verkko (vesijohto,
jätevesiviemäri) on lainsäädännön perusteella oltava kaavoitetuilla alueilla. Vesijohto on
eräissä kunnissa rakennettuna koko kunnan alueella riippumatta kaavoituksen asteesta.
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Tapaussovellus 15. Utajärven kunnassa on rakennettuna vesijohtoverkko käytännöllisesti katsoen ko-
ko kunnassa. Verkon pituus on n. 400 km ja se käsittää 9 vedenottamoa. Laajentuneen vedenjakelun
ohella kehityspiirteenä on nähtävissä myös jätevesien puhdistuksen keskittäminen. Jätevesien käsit-
telyä on keskitetty siten, että Rokuan puhdistamo on poistettu käytöstä ja jätevedet johdetaan kirkon-
kylän puhdistamolle. Lähivuosina rakennetaan Utajärveltä ja Muhokselta siirtoviemäri Ouluun, jossa
tapahtuu keskitetty jätevesien puhdistus.

Vesilaitosten raakavetenä yli 75 % laitoksista on pohjavesi ja vajaassa neljänneksessä pin-
tavesi (Kuntatekniset palvelut uudelle vuosituhannelle 1996, 7). Sadevesiviemäri voi olla
erillisenä putkistona, yhdistettynä jätevesiviemäriin tai korvattuna muilla pintavesijärjeste-
lyillä. Salaojaverkot ovat sadevesiviemärin lähtöverkko. Vesihuollon suurimmat kustan-
nustekijät ovat ymmärrettävästi verkon pääosat – vedenottamo, syöttöjohto, vesisäiliö ja jä-
tevedenkäsittelylaitos, joiden osuus on lähes 2/3 vesihuollon kustannuksista (Littow 1982,
88). Valtion rahoitusta kunnat saavat vesihuoltoavustusten, korkotukilainojen ja vesihuol-
totöiden muodossa. Lisäksi on mahdollista saada EU:n avustuksia.

Suunnittelun perusteet

Vesijohtojen suunnittelun ja mitoituksen peruslähtökohtina ovat olleet käyttäjämäärä sekä
asukkaiden arvioitu ominaisvedenkulutus, ovk. Lisäksi otetaan huomioon suurimmat vuo-
rokausi- tai tuntikulutuskertoimet sekä vaadittavat painetasot. Mikäli sammutusveden han-
kinta perustuu vedenjakeluverkkojen hyväksikäyttöön, asettaa se 20 metrin painetasovaa-
timuksen kullakin ottopaikalla (Vesijohtojen ja viemäreiden suunnittelu 1979, 49 ja 54).
Käytännössä sammutusvesi otetaan huomioon riittävänä poikkileikkauksen kokona, mutta
painevaatimus hoituu paloautojen pumppujen avulla. Säiliöautokuljetukset ainakin alkus-
ammutukseen ovat myös mahdollisia. Toimenpiteet on ratkaistu kunnan sammutusvesi-
suunnitelmassa.

Jätevesiviemärin mitoitus perustuu mitoitusvirtaamaan, käytettyihin kaltevuuksiin ja
putkimateriaaleihin. Viemäreiden huuhtoutuminen mitoitetaan virtaamien ja riittävien kal-
tevuuksien avulla. Vanhoilla viemärilinjoilla vuotovedet viemäriin ovat merkittävä ongel-
ma. Kun viranomaisten määräykset puhdistustehosta lasketaan vesimäärän suhteen, aihe-
uttavat vuotovedet lisäponnisteluja puhdistamoiden toiminnalle. 

Taajaman rakenne on oleellinen tekijä vesirakenteiden mitoituksessa. Rakennustyypit,
jätevesien koostumus ja olemassa olevan fyysisen vesilaitoksen rakenne vaikuttavat vesi-
huollon elementtien suunnittelussa. Eri vesirakenteiden suunnittelussa on myös omat eri-
tyistekijänsä. Sadevesiviemärin suunnittelussa otetaan huomioon valumiskerroin, valu-
ma-alueet ja sulamisvedet. Puhdistamojen suunnittelussa ratkaisevaa on jätevesien koostu-
mus ja hulevesien määrä, puhdistamoiden mitoitus tehdään biologisen hapenkulutuksen,
BHK, määrällä 75 grammaa asukasta kohti. Vesisäiliöiden mitoituksessa vaikuttavat arvi-
oitu kulutus, taajaman muodot ja pumppaustekniikka.

Suomessa vedenkulutus on laskenut merkittävästi viimeisen 25 vuoden aikana. Vesika-
lusteet ovat kehittyneet säästeliäimmiksi. Enimmillään ominaiskulutus oli koko maan kes-
kiarvona 335 l/as./vrk (1972), mutta oli 1990-luvun lopulla enää noin 250 l/as./vrk (Kunti-
en perusrakenne ja ympäristö 1998, 21). Pienenevien taajamien vesihuollon verkkojen yli-
mitoitus aiheutuu ovk:n pienenemisen ohella tarpeettomaksi tulleesta verkon laajennus- ja
huippukuormavarasta. Ylävesisäiliöitä on jätetty pois käytöstä niiden vääräksi tulleen kor-
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keusaseman takia. Käyttötekniikan muutosten ansiosta kaikkia verkoston vesiä ei myös
kierrätetä enää niiden kautta.

Vesijohto- ja viemäriverkostojen vajaakäyttöä ei kunnissa pidetä taloudellisesti suurena
ongelmana, sillä vajaakäyttöä suurempi ongelma tällä hetkellä on verkostojen huono kunto
(Parviainen 2001, 115).

Vesihuollon mitoitus tehdään nykyisin aikaisempaa pienempiin dimensioihin. Mitoituk-
sen parempaa reaaliaikaisuutta edistävät myös käyttöön tullut taajuusperusteinen pump-
paustekniikka, vesien varastointi putkistoihin, ohjaus- ja seurantajärjestelmien nopea kehi-
tys sekä uudet materiaalit. Vesilaitosten osien tietotekniikkaan perustuvien kommunikoin-
ti- ja älykkyysominaisuuksien parantaminen tulee lähivuosina vielä jatkumaan. Sen avulla
voidaan edelleen parantaa vesihuollon osien optimaalista käyttöä. Muita tulevaisuuden to-
dennäköisiä piirteitä ovat ovk:n hienoinen kasvu nykytasollaan, puhdistamoiden toiminta
biologisena ja niiden edelleen tiukentuvat toimintakriteerit, vesilaitosten lisääntyvä toimin-
nallinen verkottuminen ja niiden fyysisten verkkojen yhdistäminen. Pienten vesilaitosten
yhdistämistä pidetään tarpeellisena voimavarojen kokoamisena, sillä veden laatuvirheitä
on ollut eniten pienillä laitoksilla.

3.2.4 Energia

Energian verkkoja ovat sähköä, kaukolämpöä tai kaasua siirtävät verkot. Energiankulutus
jakaantuu seuraaviin osatekijöihin: rakennusten lämmitys 61 %, rakennusten sähkönkulu-
tus 18 %, liikenne 17 %, kaukolämpöverkon lämpöhäviöt 3 % ja ulkoalueiden valaistus
1 %. Energiakustannukset muodostavat kaikista asuntoalueiden käyttökustannuksista kes-
kimäärin 45 % (Kivistö & Rauhala 1986, 5 ja 31). Energian jakelussa – kaukolämmössä ja
sähkönsiirrossa – on yhtiöillä usein monopoliasema.

Sähköenergia

Sähkönjakelu kattaa lähes kaikki ympärivuotisessa käytössä olevat asuinrakennukset. Taa-
jamien sähköjohtoja ovat keski- ja pienjännite- sekä katuvalaistusjohdot. Keskijänniteverk-
ko on 10–20 kV ja pienjänniteverkko 400 V / 230 V. Johdot ovat ilmajohtoja tai maakaa-
peleita. Muita verkon osia ovat muuntamot ja jakokaapit. Jakelumuuntajat voidaan asentaa
pylväisiin, kiinteistöjen sisälle tai niitä varten rakennettuihin ulkokoppeihin. Verkoston mi-
toitus tehdään nykyisin ilman ylimääräistä kasvuvaraa.

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönsiirtoverkkojen omistajien on annettava verkkonsa
myös muiden sähkönmyyjien käyttöön ja kotitaloudet sekä yritykset voivat ostaa sähkö-
energiansa miltä tahansa sähkönmyyjältä. Lain mukaan energialaitoksilla on sähkön toimi-
tusvelvollisuus omalla toimialueellaan vaikka käyttäjämäärä pienenisi. Sähköverkon sa-
neerauksesta ei voida periä korvausta verkon olemassa olevilta käyttäjiltä. Uusien liittymi-
en rakentamisessa voi verkonhaltija periä ko. liittyjiä koskevat todelliset rakentamiskustan-
nukset. Rakennusten sähköliittymien suurentamisesta suoritetaan sähköntoimittajan hin-
naston mukainen korvaus. Liittymissopimusta toimittaja ei voi sanoa yksipuolisesti irti.

Rakennuksissa olevien sähköverkkojen käyttö on mahdollista myös informaation verk-
kona. Niin sanottu datasähkö ei ole kuitenkaan vielä laajalti kehittynyt kannattavaksi liike-
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toiminnaksi. Tällä hetkellä lähetetään sähköverkossa erilaisia mittaus- ja säätötietoja. Kiin-
teistöjen mittareille voidaan lähettää energialaitokselta tariffinohjauskäskyjä tai kuorman
päälle/pois-käskyjä. Käytettäessä kaksisuuntaisia päätelaitteita on mahdollista kaukolukea
laskutustietoja kiinteistöjen mittareilta. Mittareiden kaukoluentaa sähkö- ja puhelinverkon
kautta ollaan ottamassa yleisesti käyttöön.

Sähkömarkkinoiden vapautumisen myötä monet kunnat ovat myyneet omistamiaan
energialaitoksiaan tai osuuksiaan niistä.

Kaukolämpö

Kotimaisen energian osuus kaukolämmön tuotannossa on noin 20 % (Suomen Kaukoläm-
pö ry, Kaukolämpö 1999). Pienenevissä taajamissa käytetään energialähteenä öljyn ohella
turvetta ja puuta. Siirrettävät lämpökeskukset käyttävät vain öljyä. Kaukolämmön ominais-
kulutusta ovat pienentäneet rakennusten lämpölaitteiden kehittyminen ja lämpötaloudelli-
set parannustoimenpiteet rakennusten ulkovaipoissa ja putkistoissa. Mittaustarkkuus on
myös parantunut, samoin verkoston säätäminen ja tasapainotus.

Kaukolämpöverkon osalla saatetaan tosin tulevaisuudessa tarvita kriittistä teknistalou-
dellista tarkastelua, kun rakennusten ominaislämmönkulutus on säästöinvestointien ansios-
ta laskemassa, kuljetettavan energian määrä laskee ja lämpöhukan osuus kasvaa (Lahti et
al. 1996, 53 ja Lahti 1996, 28). Kaukolämmön edullisuus on kuitenkin vakaampi, jos ver-
kon lämpöenergia syntyy sähkön ja lämmön yhteistuotantona lauhdevoimaloissa. Voimak-
kaasti kohonneen öljyn hinnan oloissa on kaukolämpö myös kilpailukykyisempi, etenkin
kotimaisia energialähteitä hyödyntävissä laitoksissa.

3.2.5 Informaatio

Informaatio on laaja käsite, johon liittyvät myös tiedon sisältö ja siirto, kommunikointi tai
tietotekniset palvelut ja verkot. Informaatiota voi pitää myös vuorovaikutuksen muotona –
parhaimmillaan asukkaiden suuntaan se on enemmän kommunikointia kuin tiedon jaka-
mista. Kaikissa informaation verkoissa on kohinaa. Tiedon siirron verkkoja ovat telekom-
munikaation ohella laveasti ajateltuina myös resursseja ja tavaroita siirtävät verkot, tiedon-
jakoa tekevät laitokset tai erilaiset kontaktit (Kobayashi 1995, 132–133).

Varsinaisina informaatioverkkoina voidaan pitää eri puhelinverkkoja, tietoverkkoja,
TV- ja radioverkkoja sekä myös yhteisantennijärjestelmiä. Puhelinverkko on kokonaan di-
gitalisoitu ja keskukset ovat automatisoituja ja etävalvottuja. Tietoverkko toimii lähes koko
maassa joko puhelinverkon kautta rakennettuna modeemiyhteytenä (ISDN, ADSL) tai lan-
gattomien matkapuhelimien kautta. Kattava tietoverkko on Suomessa rakennettu runsaassa
kymmenessä vuodessa (Talvitie 2003). Modeemien määrä on lisääntymässä. Langaton pu-
helinverkko, ennen kaikkea GSM-verkko, on tullut hyvin nopeasti yhtä tärkeäksi kuin lan-
kaverkko ja sen merkitys kasvaa edelleen. Tekniset edistysaskeleet ovat erittäin nopeita in-
formaatioverkkojen kehityksessä ja verkkojen suorituskyky on noussut mm. valokaapelien
osalla ilman ylärajaa olevaksi. Rakennusten sisällä käytetään erityisiä dataverkkoja, joiden
niidenkin välityskyky voi olla hyvin suuri.
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Informaation siirtymistä ja vastaanottoa kuvataan diffuusiolla ja absorptiolla. Informaa-
tion siirtyminen on etäisyyksien funktio ja sen leviäminen voidaan kuvata diffuusiona ajan
ja tilan suhteen. Diffuusion aste huononee lähetyspaikalta poispäin mentäessä – näin myös
taajaman keskustan virastoista reuna-alueiden asuntoihin päin. Asukkaan kontaktien mää-
rä, informaation kenttä (information field) vähenee etäisyyden funktiona (Bradford & Kent
1986, 131). Diffuusion estetekijät voivat olla esimerkiksi fyysisiä tai taloudellisia. Dif-
fusoituva ilmiö on meneillään oleva tietotekniikan leviäminen, jonka hidastimena eivät
niinkään ole verkot kuin osaamisen tai myönteisen mentaalisen tilan puute eri alueilla.
Vuorovaikutusta lähiympäristön kanssa voidaan kuvata naapuruuden vaikutuksella, neigh-
bourhood effect. Tietoyhteiskunnan aikana taajamaseudun vaikutusaluekin voidaan määri-
tellä esimerkiksi paikallisradion ulottuvuusalueena tai sanomalehden levikkialueen mu-
kaan. Innovaatioiden omaksumisessa ja välityksessä on hierarkkista diffuusiota, hierarchi-
cal diffusion, jonka mukaan innovaatiot otetaan käyttöön suurimmista taajamista alkaen
(Bradford & Kent 1986, 129 ja 135).

Infrastruktuuri ja palvelut sekä niiden yhteistoiminta tai verkkojen keskinäinen toimin-
ta, integroituvat informaatioverkkoon yhä enemmän.

Informaation rooli – tiedon, ideoiden, tavaroiden ja rahan siirtyminen sekä niiden edel-
lyttämät verkot ja laitteet – on muodostunut entistä tärkeämmäksi yhteiskunnan kehityksen
säätelijänä. Sen kehitys ja kehityksen diffuusio vaikuttavat esimerkiksi taloudelliseen kas-
vuun (Higano & Mao 2000, 335):

ED = A0 PKα SEIβ, (3.2.5.a)

missä ED on taloudellisen kehityksen taso (Economical Development),
PK on pääoman ja työn suhde (per capita national income),
SEI on informaation kehityksen synteettinen, yhdistävä taso,
A0, α, β ovat parametreja.

Informaation kehitysindikaattoreina voidaan nähdä ”osaamisen taso, alan henkilömäärä,
koulutustaso, tietotason diffuusio, laitteet ja palvelut, alan teollisuus, osuus kansantulosta
ja informaation tehtävien taso yhdyskunnassa ja päivittäisessä elämässä” (Higano & Mao
2000, 328). Alueiden ja keskusten kehitysastetta kuvataan joskus pelkistetysti esimerkiksi
informaatiosektorin osuudella alueen työpaikoista. Koko maassa tämä osuus oli vuonna
2001 9,5 % (Rakennemuutoskatsaus 2003, 45).

Informaation sektorilla verkkoineen, tuottajineen, yrityksineen ja kaikkine toimijoi-
neen, on voimakas agglomeraatiotaipumus. On syntynyt korkealla osaamisen tasolla olevia
tietoteknisiä yhdyskuntia ja sitten toisaalla joissakin taajamissa on vain vähäistä kiinnos-
tusta tietotekniikkaan. Agglomeraatio mahdollistaa paremman diffuusion, mutta ”ruuhka”
voi aiheuttaa lisäkustannuksia (Kobayashi et al. 1991, 6). Agglomeraatio on ymmärrettävä
funktionaalisena käsitteenä eikä siihen välttämättä liity fyysistä keskittymää. Agglomeraa-
tio ilmaisee synergisten mahdollisuuksien määrää.

Tietoverkon kautta toimiva Internet on mullistanut tiedonjakelua. Vastaisuudessa infor-
maatioverkon tehtävinä saattaa korostua tavanomaisen tietoliikenteen lisäksi erityyppinen
myyntitoiminta ja muu tarjonta kuten turvapalvelujen järjestäminen. Samoin ovat tulleet
käyttöön kuntaverkko-tyyppiset tietoverkkoratkaisut, joissa kunta toimittaa asukkailleen
palveluita, neuvontaa, tiedotuksia, ohjausta tai asiapapereita kopioitavaksi, esimerkiksi
kaavoista. Informaation levittäminen on ollut tärkein kuntaverkkojen funktio. Parhaimmil-
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laan verkko on vuorovaikutteinen, joka vapauttaa asioiden hoidon ajasta, etäisyydestä, ti-
lasta, paikasta ja hierarkiasta. Asukkaille tarjoutuu verkon kautta mahdollisuus osallistua
kuntakeskusteluun, jota Internetissä kuitenkin käydään vain vähän. Internet pysynee väli-
neenä epävirallisten kyselyjen tekoon, mutta vaalien kanavana siihen ei luoteta. Ihmisten
vapaa-aikana tapahtuvaan toimintaan verkolla ja Internetillä voisi olla huomattava merki-
tys. Palveluliiketoiminta käyttää entistä enemmän sähköistä viestintää. Esimerkiksi kirje-
postin kulku on muuttumassa vallitsevaksi nopeamman ja vaivattomamman sähköpostin
kautta. Tietotekniikka ei korvaa reaalikuljetuksia, mutta parantaa niiden rationaalista toteu-
tusta. Kommunikaatiopalveluilla on kaksitahoinen merkitys infrastruktuurissa – ne ovat
omaa tuotantoaan varten riippuvaisia infrastruktuurista ja toisaalla ne itse muodostavat inf-
rastruktuuria (Hallin 1999, 83).

Luvun yhteenvedoksi voi esittää Talvitien (2003) tutkimuksen päätelmän, että tieto- ja
viestintäteknologia ICT on yhteiskunnan keskeinen muutosvoima ja alueellisia muutoksia
aiheuttava tekijä. Siirtyminen tietoyhteiskuntaan on vaikuttanut ja vaikuttaa toimintojen si-
sältöihin ja niiden keskinäiseen sijaintiin ja siten esimerkiksi liikenteen määrään muokaten
näin jopa taajamarakennetta. Tietoyhteiskunta muovaa yhdyskuntarakenteen itseään pal-
velevaksi. Asumisen ja työn sekoittuminen on alkanut. Tuotanto, palvelut, markkinointi ja
jakelu muuttavat toimintatapojaan, millä seikalla on suuri vaikutus yhteiskunnan elämään.
Muutos tuleekin uusien toimintatapojen ja -mahdollisuuksien kautta. Tosin tietotekniikan
tulevia vaikutuksia on vaikea ymmärtää eikä lopullista tietoyhteiskunnan määrittelyä ole
mahdollista tehdä. Perinteiset palvelutkin säilyvät vielä pitkään, sillä kaikki asukkaat eivät
kuitenkaan siirry tietoverkon käyttäjiksi. Esimerkiksi postinkulun merkitys säilyy edelleen
tärkeänä.

Tietoverkot ovat poikkeuksellisia siinä suhteessa, että kunnat eivät ole vastanneet niiden
kehityksestä. Vaihtoehtoisia verkko-operaattoreita on useita ja niiden toiminta on vapaan
kilpailun piirissä. Operaattorit vastaavat omien verkkojensa taloudesta ja suunnittelukysy-
myksistä. Lankaverkot sijoitetaan muun infrastruktuurin yhteyteen.

3.2.6 Ympäristö

Ympäristö-sanalla on useita merkityksiä, se on kompleksinen, temaattisesti vaihteleva kä-
site. Ympäristö on luontoa, ekosysteemiä, jonka osia myös itse olemme. Ihmisellä on ym-
päristösuhteensa kuten eläimillä ja kasveilla (Nyman 1998, 83). Ympäristö on kulttuuriym-
päristö, jossa me elämme. Se voi olla myös käsitteellinen abstraktio erilaisissa yhteyksissä.
Arkipäivän kielenkäytössä se on toimintaympäristö erilaisille toimijoille. Ympäristönä
koetaan usein ihmisten lähiympäristö. Taajamien ulkopuolella on maa- ja metsätalouden
tuotantoympäristöä.

Tutkimuksen tavoitteen (1.3) yhteydessä on määritelty tutkimuksen ympäristö-käsitteen
piiriin taajaman ulkoasun tekijät, ympäristörakenteet kuten puistoalueet, pihat, kentät ja to-
rit sekä vapaa-ajan, turvallisuuden ja jätehuollon toiminnot. Käsitteen alle on monin osin
koottu verkkotarkastelujen ulkopuolelle jääneet rakenteet ja toiminnot. Ympäristömäärit-
tely voisi olla myös päinvastainen eli ympäristö olisi verkkotarkastelujen lähtökohta.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (90§) mainitaan “yleisen alueen sopeutumisesta asemakaa-
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van mukaiseen ympäristöön”. Ympäristö on lopulta kokonaisuus, jossa yhdyskuntateknii-
kan järjestelmät liittyvät toisiinsa. Ympäristö mielletään kuitenkin sekä koko rakennetuksi
ympäristöksi että verkkojen välissä olevaksi luonnoksi. Virkistysalueiden fyysisten puittei-
den lisäksi tutkimus sivuaa ympäristön virikkeisyyttä ja maisema-arvoja sekä myös fyysi-
sen turvallisuuden toimintoja.

Perinteistä määrittelyä noudattaen infrastruktuuri (1.3) muodostaa rakennetun ympäris-
tön. Kokonaisuudessaan ihmisen rakentama ympäristö muodostuu tilajärjestelmistä, ai-
neellisista elementeistä ja toiminnoista, joita voidaan nimittää ympäristöuniversaaleiksi.
Periäisen (1996, 21–22) mukaan rakennettuja universaaleja ovat esimerkiksi taajama, katu,
talo ja esine.

Rakennetun ympäristön ulkopuolella on luonnon ympäristö. Tutkimuksessa ei ymmär-
rettävästi käsitellä globaalin ympäristökehityksen tilaa ja ongelmia, mutta kestävä kehitys
on mukana paikallisissa ympäristön tilan ratkaisuissa. Ympäristönsuojeluna voi pitää ilma-
ja vesiensuojelua, meluntorjuntaa ja jopa rakennusvalvonnan toiminta-aluetta. Ympäris-
tönsuojelulain, YSL:n mukaisesti myönnettyjen ympäristölupien (28 §) kirjo osoittaa ym-
päristön määrittelyjen monipuolisuuden. Tutkimuksen ympäristö-käsitteen kautta kuvataan
ennen kaikkea suunniteltavien verkkorakenteiden ympäristövaikutuksia. Kaikki infrastruk-
tuurin suunnittelun ratkaisut sopeutetaan taajamaympäristöön.

Olemus

Rakennettu ympäristö ilmentää asukkaidensa historian ja kulttuurin juuria. Rakennetun
ympäristön vaikutus tulee esille ihmisten mielikuvissa, joka ympäristöstä välittyy. Ympä-
ristö on tärkeä visuaalinen tekijä taajaman imagon rakentamisessa, vaikkakin myös imago
on osin sumea käsite. Tietynlaisesta merkkituotannosta (imago) ei Äikäksen (2001, 55–75)
mukaan kausaalisesti seuraa tietynlaisia merkityksiä (mielikuvia), vaan muodostetut mer-
kitykset voivat vaihdella paljonkin eri tilanteiden mukaan. Kaupunki-imagojen ilmenemis-
muotojen määrittelyssä ei myöskään ole olemassa absoluuttisia kategorioita. Periaatteelli-
sesti ympäristöimago sisältää komponentit identiteetti, rakenne ja merkitys (Waterhouse
1972, 40). Mielikuvien simulointi ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Selkeä kehittymisvireys
tai taantuminen ainakin ovat todettavissa mielikuvin. Ympäristömielikuvat pienenevissä
taajamissa välittyvät usein kielteisinä – ainakin ulkopuolisten näkeminä. Käyttämättömät
rakenteet koetaan lähes poikkeuksetta huonoina viesteinä. Tärkeää olisi tietää, miten mie-
likuvat ja kokemukset välittyvät asukkaiden mielessä. Siltä osin kuin ympäristö ei vastaa
käyttäjän pyrkimyksiä, se on hänelle mieltä vailla. Kielteiset ympäristön piirteet aiheutta-
vat hänelle stressiä. Asukkaiden ympäristömielikuvien visuaaliset ja tilalliset piirteet voi-
taisiin ja tulisi ottaa huomioon fyysisen ympäristön suunnittelussa (Allas 1993, 11). Ympä-
ristön suunnitteluun liittyvät tulkinnat käsittävät useita vaiheita (Raivo 1996, 35).

Ympäristö on havainto- ja kokemisjärjestelmä. Siinä havaitseminen on aistinvaraista ja
kulttuurista. Jälkimmäisen sisällön, olosuhteet ja vaikutukset tuntevat ja kokevat parhaiten
ympäristön asukkaat. Ympäristö vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti inhimilliseen elämään –
mm. toiminnallisuuteen, sosiaalisiin kontakteihin, viihtyvyyteen ja virkistykseen sekä mo-
niin muihin asioihin. Ympäristö manipuloi ihmisiä, halusivat nämä tai eivät. Aina ihminen
ei tiedosta ympäristön vaikutuksia. Ympäristöllä on valtaa – persoonallisuus muodostuu ja
toimii ympäristön kielen kautta. Vuorovaikutusta tulee monin koodein – arkkitehtuurin, ul-
koasun tai sosiaalisten ja taloudellisten implikaatioiden kautta. Taajama kaiken kaikkiaan
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koetaan tilasarjoina, näkyminä, toiminnallisina ja visuaalisina solmukohtina, keskittyminä,
rajoina ja erilaisina alueina. Avautuvat julkiset tilat – sosiaaliset tilat, tapahtumapaikat –
ovat taajamaympäristön vaikuttavimpia tekijöitä. Ihmisen toiminta eli kulttuurinen ja sosi-
aalinen sisältö on taajaman tärkein ominaisuus, joka myös vaikuttaa kaupunkikuvan muo-
dostumiseen (Helenius 1999, 7–8).

Ihmisten ja ympäristön välinen vuorovaikutus on aktiivinen, dynaaminen tekijä heidän
hyvinvoinnissaan. Ympäristöstressi on heikko signaali, mutta sillä on kasautuva vaikutus.
Ihminen suhtautuu ympäristöönsä arvovälitteisesti – tulkiten sen arvoja henkilökohtaisten
käsitystensä, uskomustensa ja tunteidensa värittäminä (Rapoport 1977, 20 ja 368). Ympä-
ristö kommunikoi sanattomasti suorien havaintojen kautta. Havainnoidessaan ympäristö-
ään ihminen liittää sen rakenteeseen ja ominaisuuksien synnyttämään mielikuvaan omia
käsityksiään, maailmankuvaansa, tavoitteitaan ja tuntemuksiaan (Helenius 1999, 8). Neut-
raalia havaintokykyä ei ole olemassa, sillä kokemuksissa on aina erottamattomasti käsit-
teellinen komponentti.

Fyysinen muoto on vailla merkitystä irrotettuna mentaalisesta. Mentaalinen sanoma tuo
sisällön fyysiselle muodolle (Nyman 1998, 33). Muoto voidaan ymmärtää laajemmin ta-
vaksi, jolla ympäristö on pantu kokoon osasista. Mahdollisuus tehdä valintoja ympäristön
suhteen on tärkeä tekijä siinä, miten ympäristö vaikuttaa ihmisten käytökseen. Subjektiivi-
set etäisyydet, kognitiiviset maisemakuvat ja mentaaliset mielireitit osoittavat käsitteinä,
että fyysisten tekijöiden vaikutustapa on sidoksissa niiden aikaansaamiin, assosioituihin in-
himillisiin mielikuviin. Ihminen näkee ympäristöstään symboleita. Imago muodostuu sti-
mulointiärsykkeistä. Taajaman esittävä symboliikka on symbolisten merkitysten muodos-
tama kokonaisuus. Mitä laajempi ja monitahoisempi on välitettävä merkityssisältö, sitä
monimutkaisempi on symbolinen järjestelmä (Tuovinen 1985, 133). Symboliarvoja voi-
daan korostaa siluetin suhdetekijöillä (korkeus), monimuotoisuudella, rakennuksen osilla
(julkisivu), materiaaleilla, väreillä, valaistuksella, luonnonelementeillä, taideteoksilla tai
ornamenteilla.

Symbolit välittävät yhdyskunnan jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Rakennetun
ympäristön arvo on sitä suurempi, mitä enemmän merkityksiä se sisältää, mitä monipuoli-
sempi se on eli sitä suurempi mahdollisuus sillä on tulla kiinnekohdaksi asukkailleen. Ra-
kennus on yleisin symbolinen elementti, katu sen sijaan yhteisöllinen tapahtumatila ja ver-
tauskuvallinen yhdistäjä, aukiot ovat mentaalisten karttojen kiintopisteitä.

Elämisen laatuun sisältyy luonnollisesti fyysisen ympäristön ominaisuuksien lisäksi
myös ihmisen sosiaalisiin suhteisiin liittyviä tekijöitä, joiden tarpeiden tyydytys pitäisi to-
teutua. Ihmisten psyykkisten tarpeiden tyydyttäminen on kaupunkisuunnittelussa yhtä tär-
keä tekijä kuin taloudelliset tai oikeudelliset kysymykset (Trieb 1977, 24). Ympäristön
merkitys muodostuu monista osatekijöistä – fysikaalisista ja sosiaalisista elementeistä sekä
ajallisista eroista (Rapoport 1982, 97 ja 106–107). Yksilöllinen hyvinvointi on lukuisien te-
kijöiden funktio (Knox & MacLaran 1978, 201):

Wi = f(aiA, biB, ciC, …, niN), (3.2.6.a)

missä Wi on yksilön hyvinvointi (welfare),
ai, bi, ci,…,ni ovat painoarvoja palveluille, tavaroille ja ulkoisille arvoille
(externalities) A, B, C,…, N.
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Yhdyskunnan verkot rakennetaan käyttöarvonsa takia – rakennuksilla on funktionsa, vesi-
johdoilla siirretään vettä, kaduilla kulkee liikenne, mutta monet verkoista ovat myös osa
kulttuuriympäristöä kuten rakennukset tai tiet. Ne ovat myös ympäristön perimätietoa. Jos
infrastruktuurilla monilta osin on vain välinearvoa, niin erityisesti ympäristöllä on myös
itseisarvo. Vaatimukset asumisen ja ympäristön laadusta ja yksilöllisyydestä lisääntyvät
edelleen, kun asukkaiden vapaa-aika lisääntyy. (Irion ja Sieverts 1991, 286). Vapaa-ajan ja
virkistyksen toiminnot on järjestettävä paikkakunnan luonteen mukaan (Henkel 1995,
222).

Suunnittelun perusteita

Ympäristön suunnittelu on monialaista ja se on taajamakohtainen ratkaisu. Ympäristön
mittakaavan tulee olla tasapainoinen. ”Yllätyksellisyys, arvaamattomuus, seikkailu” ku-
vaavat sen hyviä ominaisuuksia. Ulkoasun hyvä laatu on taajaman elämän pysyvä stimu-
loija. Laadun toteutetut ratkaisut ovat ehkä kuitenkin tulleet lyhytikäisemmiksi.

Rakennettu ympäristö on rakenteiden ja luonnon ohella kulttuurirakenne, taideteos tai
suuri kommunikaatiojärjestelmä. Jokainen muutos kommunikaation komponenteissa vai-
kuttaa sen laatuun ja rakenteeseen. Taajama viestii luonnollisesti ennen kaikkea omalla ra-
kentamisellaan, jonka tuloksena sen tulisi olla sekä rakenteeltaan että toiminnallisesti mah-
dollisimman monipuolinen. Taajamakuvan muutoksissa ei ole olemassa lopputulosta –
vain pysyvä, toisiaan seuraavien toimenpiteiden ja vaiheiden sarja. Jotta taajamatilan muo-
dostus tulisi riittävästi huomioon otetuksi, pitää sen olla mukana kaikilla suunnittelutasoilla
(Trieb & Markelin 1976, 99 ja 17).

Taajamakuvaa muodostavat myös siinä liikkuvat ihmiset. Lynchin (1965, 10) mukaan
taajaman liikkuvat elementit – etenkin ihmiset toimintoineen, aktiviteetit – ovat yhtä tär-
keitä kuin kiinteät fyysiset elementitkin. Taajama voidaankin nähdä myös elävänä organis-
mina, jolla on omat luonteenomaiset piirteensä (Lynch 1987, 88–98). Keskusta on tehty ih-
misille, jotka ovat siinä näyttelijöitä, mielenkiinnon kohteita ja jotka synnyttävät keskustan
elämän. Näkymä riippuu tarkkailijan paikasta – ohikulkeva ihminen on erilainen näky vas-
taantulijalle kuin rakennuksen ikkunasta katsovalle (Epstein 1979, 81). Pienenevien yhdys-
kuntien väestön vanhusvoittoisuus, sosiaalinen eroosio on näkyvillä (Henkel 1995, 229).
Liikkuminen siellä on vähäisempää. Myös kulutuksen aste voidaan nähdä – pienenevissä
taajamissa vähäisempänä.

Mielikuva ympäristöstä syntyy havainnoitsijan ja ympäristön kesken tapahtuvassa pro-
sessissa. Havainnoija valitsee ympäristöstään eroja ja suhteita, kokoaa välittömät havainnot
ja aikaisemmat muistikuvansa ja antaa niille merkityksen. Asioilla on silti erilainen merki-
tys eri ihmisille. Lynch on todennut, miten ihmiset kokevat eri tavoin ympäristöään, koska
heillä on erilainen luonne ja syntyperä. Koettava ympäristö myös muuttuu koko ajan, aina-
kin yksityiskohtien osalta. Jokaisen taajaman ympäristöstä on kuitenkin olemassa myös
jonkinlainen yleinen, kollektiivinen mielikuva, joka on syntynyt yksilöllisten mielikuvien
muotoilemana. (Lynch 1965, 11, 16 ja 60).

Pienissä taajamissa on alueiden kehittämisessä mahdollista soveltaa tavanomaista aktii-
visempaa vuorovaikutusta yhdessä asukkaiden kanssa (Repo 1990). Lähtökohtana on ym-
päristön kehittäminen paikalliskulttuurin arvojen mukaisesti, jossa ulkopuolisen maailman
objektiivinen tarkastelukulma on kuitenkin mukana. Suhtautumisessa ympäristöön on suo-
malaisilla oma perinne. Keski-Euroopassa aluesuunnitelmat ovat sisältäneet ympäristö-,
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virkistys- ja suojelualueet sekä maisemasuunnitelman (Barbe et al. 1967, 24). Viimeksi
mainittu on usein myös rakentamislupien myöntämisen ehtona. Luontoon suhtautuminen
yhdyskuntasuunnittelussa on suomalaisesta poikkeavaa. Keski-Euroopassa luonto ja yh-
dyskuntarakenne rajataan tiukasti, täällä niiden sallitaan lomittua keskenään. Suomalainen
suhde metsään on usein eurooppalaista läheisempi. Suomessakin suhtautuminen ympäris-
töön vaihtelee; maaseudulla suhde ympäristöön on funktionaalisempi. Ympäristöä ajatel-
laan enemmän toiminnan kannalta.

Ympäristön tilassa usein eniten huomiota saavat yksittäiset kohteet. Ympäristönsuoje-
lun toimialan ratkaistavaksi saattaa tulla käytöstä poisjääneiden rakennusten tai laitosten,
esimerkiksi vanhojen sahojen tai huoltoasemien purkaminen ja joissakin tapauksissa työ-
läät ympäristötyöt, pahimmassa tapauksessa ilman rahoittajaa konkurssi- ja vastaavissa ta-
pauksissa. Suomessa ei ole selkeää järjestelmää hylkyrakennusten hävittämiseksi.

Ympäristön suunnittelu toteutetaan käytettävissä olevissa puitteissaan, luokitteluissaan.
Lainsäädännön velvoitteet suosivat suunnitteluprosessin avoimuutta. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain (MRL) tavoitesäännöksessä tuodaan esiin asukkaiden osallistumismahdolli-
suuksien turvaaminen asioiden valmistelussa, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asi-
antuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävistä asioista. MRL:n
166 §:n mukaan “rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyt-
tää jatkuvasti terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä ai-
heuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä”. Käyttökelpoisuuden vaatimus ei tarkoita
velvoitetta pitää rakennusta asuttuna tai lämmitettynä, vaan että rakennuksen käytön raken-
nustekniset edellytykset säilyvät. MRL:n 170 §:n perusteella “jos rakennuksen käyttämi-
sestä on luovuttu, rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se
vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöään. Rakennus on myös riittävästi suojattava
säältä ja mahdolliselta vahingonteolta”. Sanktioita joustavampi tapa on neuvotella ja sopia
epäkohtien hoitamisesta. Tärkeinä pidettävien maisema-arvojen tai ympäristön kohteiden
ylläpito voidaan jopa järjestää maksamalla yksityisille korvausta niiden hoidosta.

Lain velvoittama YVA-menettely selvittää suunnitelmien ja hankkeiden vaikutuksen
luontoon, rakennettuun ympäristöön ja yhteiskuntaan. Mukanaolo eurooppalaisessa toi-
mintaympäristössä saattaa aikaansaada pohjoiseen periferiaan saakka ulottuvia ympäristö-
politiikan uusia ratkaistavia kysymyksiä. Euroopan unioni myös rahoittaa merkittäviäkin
ympäristöhankkeita. Euroopan komissio julkaisee säännöllisesti erilaisista asioista vihreitä
kirjoja (Green Paper) julkista keskustelua varten. Esimerkiksi komission jo vuodelta 1990
olevissa ohjeissa yhdistetään ympäristön tila elämän laadun kehityksen kanssa. Ohjeissa
esitetään eurooppalaisen tradition mukaan rakennetun tiiviin taajaman saavan aikaan ener-
gian säästöä ja olevan sosiaalisesti houkuttelevan (Breheny 1992, 156).

3.3 Suunnittelun hallinta

Fyysisiin verkkoihin liittyy huomattava määrä toiminnallisia ulottuvuuksia. Verkkojen so-
peuttamisessa analysoidaan rakenteita teknisen suunnittelun ohella verkkotoimintoina
(3.3.1), joissa tarkastellaan verkon fyysisiä ja toiminnallisia elementtejä yhdessä, koko ra-
kennetta monista osista koostuvana, yhtä verkkoa monien joukossa sekä verkkoa yhteyksi-
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en muodostajana, liikkeenä tai väliaineen liikkumisena, yksi- tai useampisuuntaisina virta-
uksina, vaihtuvina optimoinnin näkökulmina, ilmiöiden keskinäisenä yhteisvaikutuksena,
operaattorin intresseinä, muutosten sarjana, vaikutusalueen ulottuvuutena, etäisyyksien yh-
distäjänä, tieto- ja informaatiojärjestelmän hyödyntäjänä, simuloitavana kohteena tai kus-
tannus- ja käyttäjäpintana. Näkökulma edistää suunnittelun hallintaa verkkomuutosten yh-
teen sovittamisessa, yhteyksien vähimmäistason säilymisessä, optimoinnin kohdistamises-
sa oleellisiin kriteereihin, liikkuvien elementtien ja aineiden liikkeen ylläpitämiseen, etäi-
syyksien esteiden poistamiseen, verkon tietojärjestelmän turvaamiseen ja verkon säilymi-
seen yhtenäisenä. Suunniteltujen verkkomuutosten kausaalisuus ja keskinäinen vaikutus
on käytävä läpi kokonaisuutena (4.6.2).

Suunnittelun hallintaa on myös suunnittelun osioiden fyysinen kokoaminen, mikä teh-
dään paikkatiedon (3.3.2) avulla. Tärkeä paikkatiedon etu on tietokannan yhdistäminen.
Kohdassa 5.3 ”Fyysisten rakenteiden sopeuttamisen malli” esitetään pienenemiseen so-
peuttamisen mallin tekninen yleisrakenne paikkatietojärjestelmän käyttöliittymänä. Infra-
struktuurin suunnittelun olennainen osa on talouden seuranta, vertailujen laskenta (3.3.3).

3.3.1 Verkkomallien ja -ominaisuuksien hyödyntäminen

Yhdyskunnat ovat verkkojen maailmaa. Jo perinteisesti on ajateltu, että taajamat muodos-
tavat teiden varsien asutuksen kanssa maan asutusrakenteen verkon. Yhdyskuntia käsitel-
lään verkkokäsitteen kautta monin tavoin. Palvelut muodostavat verkkojaan. Talous ja lii-
ketoiminta verkottuvat ja integroituvat maailmanlaajuisesti. Hallintokin muodostuu verk-
korakenteista. Rakennusten toiminnot muodostavat verkkorakenteita, vaikka rakennukset
itse ovat fyysisinä rakenteina pikemminkin irrallisia ryppäitä. Hyvin monet asiat voidaan
tulkita verkkoina. Verkot ovat jatkuvia tiloja, joilla on kattavuus ja usein myös suunta. Ver-
kot ovat sekä paikkojen että virtojen tiloja. Verkot välillä tiivistyvät, harvenevat ja katkea-
vat kokonaan. Kaikki liikkuva on verkoilla. Verkkojen koko vaihtelee yksikkökohtaisista
globaaleihin. Verkkojen toiminnot ovat käyttäjiensä tavoin hajautuneita1. Verkkojen dy-
naamisuus määräytyy sisällön mukaan. Informaatioverkon solmupisteiden vaihtoehtoisten
yhteyksien suuri määrä kuvaa erästä dimensiota. Staattiset fyysiset verkot toimivat paik-
kaan sidottuina, mutta sisältö on liikkuvaa. Verkkojen fyysinen rakenne muodostuu väylis-
tä, putkiyhteyksistä, kaapeleista, kuiduista tai väliaineena voi olla pelkkä ilma. Verkoilla
liikkumisen resistanssi ja rajoitukset ovat erilaisia, mikä otetaan huomioon optimoinnissa,
jossa esimerkiksi lyhin etäisyys ei aina ole paras ratkaisu. Etäisyysvastuksen merkitys tai
suhtautuminen ympäristöön ovat materia- tai henkilökohtaisia. Optimiverkko (best path)
vaihtelee eri käyttäjien – operaattorit, rakentajat, hyödyntäjät – näkökulmasta, ts. on haet-
tava erilaisia ratkaisuja (Adler et al. 1971, 278).

Verkko ja verkosto ovat käsitteinä lähes analogisia. Verkosto on metafora, jolla kuvataan
monimutkaista, hajautettua järjestelmää. Verkosto on eräissä mielleyhtymissä yhteisen int-

1. Hajautuneisuutta voidaan tarkastella laskemalla kaikkien yksiköiden etäisyys kaikkien muiden yksiköiden
luo. Jakamalla keskietäisyys alueen pinta-alan neliöjuurella voidaan eliminoida alueen erilaisen koon vaiku-
tus. Luku kasvaa sitä suuremmaksi, mitä hajaantuneemmasta alueesta on kysymys (Huhdanmäki et al. 1999,
38).
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ressin hoitamista, järjestäytyneesti tai syntyneen yhteistyön avulla. Taajaman suhdetta ym-
päröiviin muihin taajamiin on mahdollista tutkia verkkoteorian kautta.

Vaikuttaako viereinen taajama edistävästi vai hidastaen omaan pienenemiseen? Silloin
verkko on aluejärjestelmä. Tietomaailman ja -markkinoiden toimintatapojen yhteydessä
verkot ovat luontevia. Solmukohdat voivat olla asuinalueita kuten kaupunkeja, joita voi-
daan karakterisoida tietotuotannon määrillä, rakenteilla, varannoilla ja muilla resursseilla.
Solmua ympäristöineen kuvaa formaalisti pari Ai = {Ri, Si}, missä Ri on esimerkiksi pai-
kallisten resurssien hintafaktori ja Si solmun tietovaranto. Linkit solmujen välillä käsittävät
etenkin telekommunikaation ja kuljetusten muodot (Kobayashi et al. 1991, 5 ja 8).

Verkkomalleilla kuvataan toimintojen ja tehtävien liikkeitä – solmujen välisiä yhteyksiä.
Verkkojen väliset yhteydet ovat tietoa, jonka tarpeen määrittelevät osapuolten intressit. Tie-
toa käytetään vastaanoton tarpeiden mukaan. Pienenevän taajaman harvenevassa verkko-
maailmassa yhteyksien vähetessä häviää tietoa. Tärkeä on vähenemisen raja, jonka jälkeen
verkko ei enää toimi kunnolla.

Verkon yksinkertaisin liike on ”pisteestä pisteelle” (point-to-point). Monet toiminnot ta-
pahtuvat siten. Monipuolisemmat liikkeet ovat ”pisteestä linjalle, pisteestä alueelle, pis-
teestä moniin pisteisiin, linjan pisteistä yhteen pisteeseen, linjan pisteistä toisen linjan pis-
teisiin, linjan pisteistä alueelle, linjan pisteistä koko volyymin pisteisiin, alueen sirotelluista
pisteistä pisteeseen ja alueen muut liikkeet esimerkiksi alueelta toiselle”. Infrastruktuurin
verkkojen liikkeet tulevat kuvatuiksi edellä mainituilla liikkeillä, käytännössä kaksi- tai
kolmedimensionaalisilla verkoilla. Pienenevässä taajamassa verkkojen liikkeet (yhteydet)
pelkistyvät ja niiden toiminta-alue voi myös muuttua.

Liikkuminen on osa kommunikaatiota, joka puolestaan on paljon enemmän kuin fyysi-
set verkot – se on monialaista vuorovaikutusta, etenkin ilman fyysisiä yhteyksiä. Taajamas-
sa on immobiileeja ja mobiileja resursseja kuten tutkimuskontekstissa verkot ja verkon vä-
liaineet. Mobiileita resursseja on yleisemmässä katsannossa esimerkiksi työvoima. Piene-
nevässäkin taajamassa mobiliteetti, ihmisten, tavaroiden, palvelujen, ja tiedon liikkuminen,
on tärkeä entropian tekijä. Toimintojen vähetessä on tarkasteltava ja suunniteltava uudel-
leen myös toimintojen sijainti, mikä onkin pienenemiseen liittyvä tärkeä suunnittelukysy-
mys. Taajaman pieneneminen saattaa muuttaa myös sijaintipaikkojen edullisuusjärjestystä.
Tosin myös toimintojen sisäiset sijaintiperusteet saattavat muuttua. Sijaintikysymys on tär-
keä taloustekijä – hyvän sijainnin edut kapitalisoituvat kiinteistöjen hintoihin tai heijastu-
vat toiminnan volyymiin.
Tapaussovellus 16. Suomussalmen keskustaajamien elintarvikeliikkeiden määrä on 90-luvun aikana
muuttunut siten, että Taivalalasen, Siikarannan ja Kaljuskylän ainoat elintarvikeliikkeet ovat lakan-
neet. Kirkonkylän liikkeiden määrä on pudonnut kolmesta yhteen, mutta Ämmänsaaren neljää liikettä
on laajennettu. Liikkeet ovat keskittyneet ja asukkaiden asiointimatkat ovat pidentyneet. Korvaavia
ratkaisuja ovat olleet elintarvikekioskit.

Useimmat liiketoiminnan palvelut, esimerkkinä huoltoasemat, ovat paikasta riippuvaisia
(”sijaintibisnestä”). Liikkumisessa on logistiikan optimointia. Mobiilien palvelujen kehit-
täminen tuottaa joissakin tapauksissa edullisimmin uutta entropiaa. 

Verkko-operaattori määrittelee ja identifioi toimivaltansa puitteissa parhaan polun ver-
kon toiminnalle eli yhteyksille. Ratkaisuna voi olla yksinkertainen yhteys, puu, silmukka tai
solumainen malli. Viimeksi mainittuun sisältyy lineaarisia esteitä (Haggett 1968, 609).
Verkko-operaattorit ovat erilaisia intressitahoja. Operaatiot perustuvat käytettävissä ole-
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vaan verkkoon, verkon sääntöihin ja dimensioon sekä liikkuvaan väliaineeseen. Verkkojen
vaikutusalueet muuttuvat, kun operaattorit pyrkivät muuttamaan toiminta-alueitaan intres-
siensä mukaan. Palveluvyöhykkeiden eroja on aina ollut ja tulee muuttuvien markkinoiden
oloissa olemaan. Asukkaat ovat sopeutuneet lukuisiin palveluvyöhykkeiden muutoksiin.
Lainsäädännön mukaiset verkkopalvelut eivät lakkaa, mutta palvelujen taso saattaa joilta-
kin osin huonontua. Verkkojen vaikutusalueiden hyvä kattavuus on suunnittelun eräs tavoi-
te. Taajamien, palveluiden ja verkkojen vaikutusalueiden analysoinnilla voidaan suunnit-
telussa luoda tasoja, joissa on määritelty etäisyydet ja alueet, joilla etäisyys on raja-arvoa
pienempi. Toimintojen (kuljetus, työ) sijoittumista taajamaan tutkitaan edullisuus- ja ra-
ja-arvokäyrillä (critical isodapanes). Samoin laaditaan toimintojen markkina-alueiden to-
dennäköisyyskäyriä etäisyyden kitkan funktioina (Bradford & Kent 1986, 15, 46 ja 122).
Verkoittuneiden toimintojen tarkastelussa on tunnettu kriittisen polun menetelmä (critical
path method, CPM) (Kolman & Beck 1995, 379). CPM on käyttökelpoinen toimintaverk-
kojen – solmut ovat tapahtumia ja niiden väliset yhteydet toimintaa – analysointien yhtey-
dessä (Komonen et al. 1976, 81).

Poismuutto ja markkinoiden pieneneminen vaikuttavat verkkoihin ja aiheuttavat verk-
komuutosten sarjoja, joista eräs pelkistetty on seuraava: muutto > asunto tyhjenee > verk-
kojen käyttö vähenee > verkkojen talous huononee > kriittinen toimintojen tarkastelu > pal-
velutaso laskee > pieneneminen kumuloituu > kommunikoinnit vähenevät > entropia kape-
ampi >>>. Eri rakennustyyppialueilla (kerros-, rivi- ja omakotitalo) verkkomuutosten sarja
on jonkin verran erilainen – verkot pienenevät eri tavoin ja pienenemisen vaikutukset ovat
erilaisia. Verkot voidaan kuvata numeroarvoilla, verbaalisesti, graafisilla esitysmuodoilla
(graphs), matriiseilla (matrices) tai sama-arvoisuuskäyrillä (isochrones) kartalla. Verkoille
voidaan laskea eri pisteiden keskinäisten yhteyksien määrä tai yhteyksien sidonnaisuus
(connectivity). Verkkojen painopisteet vaikuttavat suunnitteluratkaisuihin. Fyysisten verk-
kojen keskus sijaitsee usein taajaman keskustassa, joka määräytyy markkinoiden, liiken-
teen tai hallinnon mukaan. Kuitenkin esimerkiksi viemäriverkon keskipisteenä voi pitää jä-
tevedenpuhdistamoa.

Verkkojen ulottuvuuspuu (spanning tree) on verkon reitti, joka kiertää haluttujen pistei-
den, esimerkiksi kaikkien solmujen kautta. Se voidaan suunnitella myös siten, että sillä on
yhteys valituille katuosuuksille. Ulottuvuuspuun avulla on mahdollista suunnitella verkon,
esimerkiksi liikenteen, reittejä tai priorisoida verkon ylläpitoa. Ulottuvuuspuun voi mini-
moida tai maksimoida. Minimointia on myös lyhimpien polkujen (shortest paths) hakemi-
nen. Verkoilla sijaitsevilla paikoilla on etäisyys – maantieteellinen, suora linnuntie-etäi-
syys, tiestöä pitkin, aika- tai kustannusetäisyys. Liikenne hakeutuu valitun kriteerin mukai-
selle verkon reitille – esimerkiksi nopeimmalle, halvimmalle tai lyhimmälle. Jos verkkojen
solmukohdat esitetään koordinaateilla (i,j,k), voidaan koko verkko esittää vektoreiden
avulla. Manuaalisesti laskelmat on tehty vektorilaskelmina, napakoordinaatein, suorien ja
tasojen yhtälöillä sekä edelleen kolmirivisillä determinanteilla.

Yksisuuntaisia verkkoja on muun muassa vesihuollossa ja liikenteessä. Verkon suunnan
vaihtaminen edellyttää erityisiä perusteita. Monilla infrastruktuurin verkkojen virtauksilla
fij on molemmat suunnat (forward edge, backward edge). Solmuissa syöte = palaute:

(3.3.1.a)fij
i
∑ fki

i
∑– 0= , paitsi lähtö- ja loppupaikalla.
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Solmujen asteluku on sen yhteyksien kokonaismäärä.
Verkon kokonaisvolyymi lasketaan kaavalla

(3.3.1.b)

missä 
cij on verkon osien maksimikapasiteetti,
xij on verkon osien mittayksikkö, esimerkiksi pituus tai poikkileikkaus.

Asettamalla

voidaan tehdä verkon osien priorisointia. Verkkojen mitoittamisessa on kuitenkin otettava
huomioon, että verkon pienin kapasiteettiosuus saattaa määritellä koko alueella käytettä-
vissä olevat resurssit. Erityisesti gravitaatioverkoilla kapasiteetti määräytyy osuuksien pie-
nimmästä läpäisykyvystä.

Infrastruktuurin verkkojen pienenentämisen suunnittelun peruskysymys on fyysisten
ominaisuuksien ja teknisten yksityiskohtien ohella niiden käytön intensiteetti. Käyttötieto-
jen mukaan määritellään verkkojen talous ja suunnitellaan niiden toiminnallista tulevai-
suutta ja teknistä elinkaarta. Käyttötietoa vastaava kuvaus on verkkojen yksikkökustannus-
ten muodostuminen. Verkkojen analysoinnin kohteina voivat myös olla kokonaiskustan-
nukset, joita lasketaan kustannusten {kij} ja etäisyyksien {xij} tulona.

Aikaisemmin kohdassa 3.2 ”Infrastruktuurin olemus ja suunnittelu” on todettu
McLoughlinin (1969) esittäneen informaatiojärjestelmän rakentamisen olevan ratkaiseva
yhdyskuntien kehityksessä. Saman riippuvuuden voi arvioida koskevan yhdyskuntien
verkkoja. Tietoon perustuva infrastruktuuri on osaamisen haaste. Tieto- ja informaatiojär-
jestelmän toiminnan suunnittelu on lähtökohta koko pienenemisen suunnittelussa. Verkko-
jen kanssa kommunikoivalla tietoverkolla tulee olla tarpeeksi suuri kaistaleveys, jotta se ei
rajoita kaikkien osapuolten integroitumista. Tiedonsiirto ja -käsittely ovat infrastruktuurin
verkkojen kehittämisen mahdollisuuksia. Toiminnan rationalisointi on tiedon hyötykäyttöä.
Rakennusautomaatio, liikenteen älykkäät ohjaus- ja seurantajärjestelmät, uudet logistiikat,
vesihuollon ja energian kauko-ohjaus ja optimointi tai informaation uudet mediat ovat me-
neillään olevia muutoksia. Analysoitaessa tietoverkon hyödyntämisen mahdollisuuksia
haetaan nykysysteemiä kuvaava tietovirtakaavio. Verkon fyysinen kuvaus muutetaan loo-
giseksi kuvaukseksi ja kehittämistoimenpiteet tehdään muuttamalla loogista kuvausta. Pa-
rannettu looginen toiminta muutetaan takaisin fyysiseksi kuvaukseksi.

Kaikki verkot kommunikoivat omalla teknisellä tasollaan. Niiden käyttötiedot ovat saa-
tavissa erilaisin medioin. Verkot voidaan simuloida käyttötehokkuuden tai yksikkökustan-
nusten virtauksilla. Verkkojen käytön simulointi1 suoritetaan verkon koordinaatteja hyväk-
sikäyttäen. Tasokartoilla ovat tarpeellisia ainoastaan verkkojen solmukohtien x- ja y-koor-

1. Havaintomateriaalin puuttuminen estää käytännön testaukset.
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dinaatit. Kolmannella z-koordinaatilla voidaan ilmaista käyttöasteen määrää ja kehittymis-
tä verkon eri osuuksilla. Verkkomallin tyyppisenä voi pitää taajaman tasoyhtälöiden muo-
dostamista ja niiden perusteella mahdollistuvaa kustannuspinta-analyysiä1.

Useissa verkoissa eteneminen on korkeussidonnaista, korkeusasemat aiheuttavat haitto-
ja tai saavat aikaan etuja. Infrastruktuurissa edullisuus onkin usein paikka- ja korkeussidon-
nainen. Taajamien korkeimmat ja matalimmat alueet ovat usein kalleimpia rakentaa ja yl-
läpitää. Näkymä-, viihtyvyys- ja ilmasto-olosuhteet ovat myös korkeusasemasta riippuvai-
sia. Sopeuttavan suunnittelun mahdollisuudet korkeusasemien optimoinnille ovat usein
kuitenkin rajalliset.

Käyttämällä koordinaatteja x ja y spatiaalisesti ilmaisemaan rakennuksen (keskipiste-
kohta) sijaintia ja koordinaattia z rakennuksen asukasmäärän ilmaisijana, voidaan mallin-
taa asukkaiden sijaintia taajamassa. Tuloksena on topografinen ns. taajaman asukaspinta1.
Demografinen ikävuosien asukaspinta on myös mahdollista laatia. Taajaman asukaspinnan
avulla on laskettavissa asukkaiden keskittymisen asteita, yksinkertaisimmillaan asukkai-
den keskimääräinen etäisyys taajaman keskustasta. Myös topografiset asukaspintakuvauk-
set ovat havainnollisia. Käytännössä asukaspintojen muodostaminen voi tapahtua myös
pieninä alueina, esimerkiksi ruutuina tai kortteleittain. Kolmantena kuvauskoordinaattina
voi asukasmäärän ohella olla mikä hyvänsä yhdyskunnan suure. Kun kolmantena tai nel-
jäntenä koordinaattina käytetään aikakoordinaattia, voidaan mikä tahansa tapahtuma tai
fysikaalinen kappale paikallistaa tila-aika-jatkumossa (space-time-continuum)1 (Periäi-
nen 1996, 121–123).

Suunnittelussa kannattaa usein paremman käsityksen saamiseksi työstää saatavilla ole-
vaa aineistoa, esimerkiksi indeksoimalla. Matinheikki (1996, 78) on esittänyt seuraavat in-
deksit:

Asukkaiden keskittymisindeksi (INDas): taajaman asukkaiden keskimääräinen etäisyys
aluekeskuksesta jaettuna alueiden maantieteellisen etäisyyden keskiarvolla.

Työpaikkojen keskittymisindeksi (INDtyö): taajamassa sijaitsevien työpaikkojen keski-
määräinen etäisyys aluekeskuksesta jaettuna alueiden maantieteellisen etäisyyden keskiar-
volla.
Tapaussovellus 17. Suomussalmen tärkeimpien väestön osa-alueiden – Ämmänsaaren keskusta, Tai-
valalanen, Siikaranta, Kaljuskylä, kirkonkylä – etäisyydet kunnanvirastolta kerrotaan osa-alueiden
väestömäärillä ja yhteen laskettu tulojen summa jaetaan osa-alueiden asukkaiden yhteismäärällä, jol-
loin saadaan asukkaiden keskimääräinen etäisyys 2,534 km kunnantalolta. Osa-alueiden keskimää-
räinen etäisyys kunnantalolta on 2,544 km. Asukkaiden keskittymisindeksi on 0,995. Suomussalmen
osa-alueiden väestö on tasaisesti jakaantunut.

3.3.2 Paikkatietojärjestelmä (GIS) pienenemisen analysoinnissa

Perustekniikkana infrastruktuurin tarkastelussa on analysoinnin suorittaminen osissa ja
edelleen kokonaisuutena. Monet osiot on tarkoituksenmukaista tehdä tietojärjestelmiä hyö-
dyntäen. Tietomäärän kasvaessa korostuu tietojen hallinnan merkitys. Suunnittelun graafi-
nen suorittaminen on tunnetusti vaivattomampaa tietokoneavusteisesti editoinnin mukaan

1. Havaintomateriaalin puuttuminen estää käytännön testaukset.
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ilman toistuvia piirustuskertoja. Huomattava edistysaskel on, kun analysoinnin operointi
voidaan tehdä yhdistetyn tietokannan puitteissa. Numeeristen maankäyttösuunnitelmien ja
ominaisuusrekisterien yhdistäminen tietokannaksi paikkatietojärjestelmää (GIS, Geo-
graphical Information Systems) käyttäen on mahdollista kunnissa. Kaavat, rekisterit ja
verkkosuunnitelmat esitetään numeraalisessa muodossa ja yhdistetään. Paikkatietojärjes-
telmän avulla yhdistetään erilaiset tietokannat – suunnitelmat ja ominaisuudet – kartta-
maisessa visuaalisessa esitysmuodossa. Kohteiden ja ilmiöiden tietojen yhdistämiseen
käytettävä rajapinta, yhteinen tekijä, on sijaintitieto. Toinen osa paikkatiedosta on haluttua
ominaisuustietoa. Perustietoja ovat asukkaiden määrä, verkkojen toiminnot dimensioineen,
ominaiskulutukset, verkkojen kunto ja sen edellyttämät toimenpiteet. Paikkatiedon avulla
voidaan analysoida perusmuuttujan, väestön, sijoittumista ja ominaisuuksia.

Sopeuttamisen suunnittelun ratkaisujen kokoaminen ja visuaalinen esittäminen on mah-
dollista karttakäyttöliittymänä, jossa karttapohjalle yhdistetään taulukkomuotoon kootut
verkkojen sopeuttamisratkaisut.

GIS-järjestelmä tuo suunnitteluun lisäarvoa tietojen loogiseksi kokonaisuudeksi yhdis-
tämisen ohella tietojen analysointiin, jalostamiseen ja havainnollistamiseen kuvina sekä
eräänlaisena tiedonsiirtojärjestelmänä. Myös spatiaalisten ilmiöiden keskinäinen yhteis-
vaihtelu havaitaan esimerkiksi GIS:n overlay-operaatioilla. Taajaman pienenemisenhän
voi sanoa olevan siihen liittyvien ilmiöiden yhteisvaikutusta. Teemakarttoja käytetään usein
suunnittelun olennaisten asioiden havainnollistamiseen.

Taajamissa olevat aktiviteetit liittyvät johonkin paikkaan ja ovat nykyisillä satelliittime-
netelmillä globaalia paikkatietoa. Fyysisen ympäristön tietojärjestelmän alustana käytetään
paikkatieto-ohjelmistoa, esimerkiksi sovellusohjelma MapInfo on laajalti käytössä. Ma-
pInfo on 2D-ohjelma, johon voidaan 3D:ssa liittää ominaisuustaulukoita kuten korkeustie-
dot tai esimerkiksi lisäulottuvuutena käyttöaste. Paikkatieto-ohjelman toiminnot mukautu-
vat eri taajamien vaihtelevaan valmiuteen lähtötietojen ja tarpeiden suhteen.

Paikkatietoa käyttävän suunnittelun pääkohde on rakentamisen näkökulma, mutta paik-
katieto-ohjelmien laajennuksena toteutettujen käyttöliittymien avulla tehdään myös yhdys-
kuntien rakentumisen seurantaa, jonka tuloksena selviää rakentamatta jäänyt infrastruktuu-
ri. Kuten kohdassa 3.1.2 on todettu, kaava-alueet eivät yleensä rakennu täysin, vaan niiden
rakennusoikeudesta jää käyttämättä jopa viidesosa. Valmiin tekniikan piirissä olevan tont-
timaan käyttöasteen tai kunnallistekniikan rakentamisen valmiuden seuranta on myös mah-
dollista. Tietoaineisto sisältää yhdyskunnan kaavatiedot tonttitasolla sekä tiedot rakennuk-
sista ja kunnallisteknisistä verkoista.

Rakentamismahdollisuuksien analysointia varten haetaan tonttien pinta-alat ja raken-
nusoikeus, toteutumisasteet ja varannot. Rakenteiden tietoja on poimittava useasta eri läh-
teestä. Kerätty tietokanta menettää nopeasti ajantasaisuutensa, ellei tietokanta ole yhtey-
dessä lähdejärjestelmäänsä. Taajaman rakenteiden pienenenevään käyttöön liittyvä suure
on ”pienemmälle käytölle tai tarpeettomana käytöstä pois jäävän kunnallistekniikan
osuus”.

Rakennuksiin liittyvät ominaisuustiedot kytketään rakennuksiin niiden keskipisteiden
koordinaateilla, jotka ovat muuttumatonta tietoa. Päivitetyt ominaistiedot ja sijaintipistei-
den, likimäärin keskipisteiden koordinaatit, saadaan joko kunnan tai väestörekisterikeskuk-
sen tiedostoista. Maanmittauslaitoksen numeerinen kiinteistörekisterikartta sisältää jako-
lain mukaiset kiinteistöt palstoittain sekä rajaviivat ja -merkit. Kaupunkien tonttirekisterit
ovat myös vastaavassa muodossa. Kaavakartan voi skannata numeraaliseksi ja edelleen
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vektoroida. Skannauksen rekisteröinti edellyttää vähintään kolmen pisteen koordinaattitie-
toja. Pienenevissä kunnissa voi tarpeen mukaan käyttää alan yrittäjiä – kustannukset GIS:n
käytössä ovat kohtuulliset. Usein kunnissa kuitenkin koordinaattipohjaiset datatiedot puut-
tuvat ja ajantasaisten, relevanttien tietojen hankkiminen on selkeästi kalliimpi ja työläämpi
toimenpide kuin varsinainen tiedostojen käsittely. Tietojen ylläpidosta ei ole ollut kattavia
määräyksiä ja sitä on tehty resurssien mukaisesti.

GIS:n yhteydessä on mahdollista soveltaa eri tutkimusmenetelmiä. Lineaarista opti-
mointia voidaan soveltaa käyttäen vaihtoehtoisia yksikkökustannuksia, jotka määräytyvät
esimerkiksi toteutuksen vaiheiden mukaan. Herkkyysanalyysillä on testattavissa muutok-
sien rajoitteita tai hallitsemattomuutta. Toteutuvuusrajoituksia saattaa syntyä resurssien vä-
hentyessä ennakoitua enemmän. Verkkojen ulottuma ja vaikutusalue voidaan hakea ohjel-
mallisesti paikkatietoa käyttäen ja tuloksena on kartta verkon vaikutuspiirissä olevasta alu-
eesta.

Teknisten ominaisuustietojen lisäksi tietojärjestelmään voidaan sisällyttää tietoja verk-
kojen kustannuksista tai arvoista (Lahti et al. 1996, 89–152). Kaavataloudellinen analyysi
on mahdollinen tonttimaan arvon, rakennusten arvon sekä liikenteen, vesihuollon, energian
ja informaation verkkojen kustannusten ja ulottuman/vaikutusalueen avulla. Kunnilla on
maan hinnasta tiedostoja. Tosin on otettava huomioon, että arviointitilanne on usein yksi-
löllinen. Ajantasaiset arviot perustuvat tehtyihin tonttikauppoihin. Rakennusten nykyarvo
lasketaan jälleenhankinta-arvosta ikäalennuksien kautta. Taajamien tiestö on vektorimuo-
toinen, numeerinen kartta-aineisto. Kunnissa on liikenneväylistä tiedostoja esimerkiksi
keskiviiva-aineistona. Niihin liitetään kunkin katutyypin arvioitu metrihinta. Vesihuolto-,
energia- ja informaatioverkot digitoidaan tietokantaan skannatuista verkostokartoista, ellei
verkostotietoja ole saatavissa vektorimuotoisena tiedostona. Vesihuollon kolmen verkon –
vesijohto sekä jäte- ja hulevesiviemärit – yksikkökustannuksiin vaikuttaa olennaisesti se,
sijaitsevatko ne yhteiskaivannossa vai erikseen. Yksikkökustannuksiin perustuvalla, päivi-
tettävällä hinnastotietokannalla lasketaan johto-osien kokonaishintoja. Kunnallistekniikan
verkkojen pääomien poisto-osuudet otetaan huomioon, kun lasketaan ennestään käytössä
olleiden verkkojen arvoja. Laskentamallin sisältö ei olekaan keskeinen ongelma, vaan nii-
den käytössä tarvittava suuri lähtötietoaineisto ja usein myös laaja tulosaineisto. Lähtötie-
dot ovat oltava samalla tavoin päivitetyt. Yhdyskuntarakenteen tietovarannossa olevia
puutteita ovat monenlainen yhteensopimattomuus, tietojen hajautettu sijainti ja verkkopal-
velujen puute (Kopra 1999, 32). Hyvänä tavoitteena on kehittää perusaineistoa yhä globaa-
limpaa hyödyntämistä varten.
Tapaussovellus 18. Taivalalasen osa-alue on mahdollista havainnollistaa kunnassa käytössä olevalla
paikkatietosovelluksella ZetView. Sovelluksella on yhteys väestörekisteriltä tuleviin väestötietoihin
sekä rakennus- ja kiinteistörekistereihin. Rakennuskohtainen kiinteistötunnus sisältää tiedot ”kunta–
kylä–tila–talo sekä x- ja y-koordinaatit (2D). Paikkatieto-ohjelma on muutettavissa 3 D:ksi.

3.3.3 Infrastruktuurin vertailulaskelmat

Kustannusarvo nykyarvomenetelmällä on infrastruktuurin arvon mittauksessa käyttökel-
poisin arvolaji. Kauppa-arvo ja tuottoarvo eivät ole realistisia osalle infrastruktuuria. Kus-
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tannusten arvioinnissa ja yhteismitallistamisessa voidaan käyttää pääoma-arvo-, annuiteet-
ti-, hyötykustannussuhde-, sisäisen korkokannan tai taulukkomenetelmiä (Meronen 1999,
18).

Kustannuslaskenta perinteisessä muodossaan – logiikkana tuotantomäärien maksimoin-
ti ja yksikkökustannusten minimointi – ei sellaisenaan ole tarpeellinen tai käyttökelpoinen
pienenevissä taajamissa. Yksioikoinen hyötykustannussuhde ei ole riittävä arviointikriteeri
esimerkiksi liikenteen verkoilla, joilla pyritään maksimoimaan lähinnä aika-, ajoneuvo- ja
onnettomuuskustannussäästöjä. Verkkojen kustannukset, kuten liikenteen väyläkustannuk-
set, ovat sekä kiinteitä että muuttuvia. Verkkojen palvelusuoritteet ovat lisäksi usein kol-
lektiivisia suoritteita, mikä heikentää laskennan mahdollisuuksia. Yhteiskunnalliset vaih-
toehtokustannukset, varjohinnat (shadow prices, accounting prices), kuvaavat markkina-
hintoja paremmin yhteiskunnallisia uhrauksia ja hyötyjä (Matala 1986, 20 ja 48–52). Pie-
nenemisen kustannukset ovat luonteeltaan esimerkiksi portaittaisia kynnyskustannuksia,
liukuvia differenssikustannuksia tai rajakustannuksia. Tarpeellisia ovat vaihtoehtois- ja
erilliskustannuslaskelmat sekä tietenkin budjettiseuranta. Kasvun tavoin myös pienenevän
kehityksen analysointiin liittyy vertailulaskelmien tekeminen.

Muuttajan mukana eivät siirry kaikki kustannukset, vaan ainoastaan rajakustannukset
(Kallio et al. 2001, 35–37). Menot ja tulot riippuvat myös kunnan palvelujen ja verkkojen
käyttötilanteesta, jossa voi käyttämättömän kapasiteetin ohella olla poikkeavasti kapasi-
teettivajaustakin. Muuttajan palveluprofiili määrittelee vaikutukset. Jos kunta pystyy pur-
kamaan tai suuntaamaan uudelleen käyttämätöntä kapasiteettia, voivat rajakustannukset
laskeakin.

Yhdyskuntien rakenteiden pienenemistä tarkastellaan kustannushyötymenettelyn kaut-
ta. Kustannushyötyanalyysin tekijöitä lasketaan muuttamalla investointi- ja ylläpitokustan-
nukset nykyarvoiksi (Miettilä et al. 1993, 6). Kustannushyötyanalyysi lasketaan useiden tu-
levien vuosien ajalle, sillä pienenemisen suunnitelmien toteuttaminen on dekrementaalista.
Investointitasolla arvioituna pienentäminen on edullista, kun saadut hyödyt ovat suurem-
mat kuin pienenemisen investoinnit.

(3.3.3.a)

missä H1, H2, , Hn ovat odotettavissa olevat hyödyt vuoteen n saakka,
K1, K2,…, Kn ovat odotettavissa olevat kustannukset vuoteen n saakka,
i on korkokanta,
Jn on vuoden n jälkeen realisoituva hyötyarvo, jäännöshyöty,
Jk on vuoden n jälkeen realisoituva kustannus, jäännöskustannus.

Tapaussovellus 19. Taivalalasen pienenemiseen liittyen on siellä suoritettu toimenpiteitä. Kaksi vuok-
rakerrostaloa on vuokralaisten puuttuessa laitettu koipussiin, jolloin ylläpito taloa kohti vuodessa
maksaa 12 000 € normaalin 37 000 euron sijaan. Kunnallistekniikan ylläpidon menoja on alennettu
34 000 € ja vuokratalojen kunnossapitoa 17 000 € vuodessa. Lyhyellä tähtäimellä toimenpiteet ovat
taloudellisesti perusteltuja – niiden toteuttaminen ei vaadi rahoitusta eivätkä ne vähennä myöskään
tuloja.

Pienenevien verkkojen sopeuttamisen toimenpiteiden taloutta voidaan seurata rajakustan-
nusvastaavuudella, jonka tulisi olla alle 100 %.

H1

1 + i( )1
------------------

H2

1 + i( )2
------------------ …

Hn Jn+

1 + i( )n
------------------

K1

1 + i( )1
------------------

K2

1 + i( )2
------------------ …

Kn Kk+

1 + i( )n
--------------------,+ + +≥+ + +
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Rajakustannusvastaavuus = (tuottojen vähenem. x 100%) : (kustannussäästöt) (3.3.3.b)

Paikkatietopohjaisia ohjelmia käytetään infrastruktuurin käyttöasteen laskemiseen. Tieto-
järjestelmiä hyödyntäen saadaan reaaliaikaisesti selville, paljonko tonttien rakennusoikeut-
ta on käyttämättä ja missä vajaasti rakennetut tontit sijaitsevat. Lisäksi tonttien kunnallis-
tekniikan valmiusaste tulee selville. Rakennusvaiheessa toteuttamatta jäänyt rakennusoike-
us kaavan mukaiseen maksimiin verrattuna on vajaakäyttöä, jonka arvo on vajaakäytön
osoittama osuus rakennusten ja kunnallisteknisten verkkojen rakentamiskustannuksista.
Hukkakäyttönä voidaan pitää täysin rakentumattomien tonttien kunnallistekniikan arvoa. 
Tapaussovellus 20. Taivalalasen kaavassa on osoitettu runsaasti rakennusoikeutta. Tehokkuus on
omakotitalotonteilla 0,20–0,25, rivitalotonteilla 0,25–0,40 ja asuinkerrostalotonteilla 0,40–0,60. To-
teutumatta jäänyt rakennusoikeus, vajaakäyttö, on kolmasosa.

Täysin rakentamattomia tontteja ovat 18 omakotitalotonttia, 5 rivitalotonttia, 1 asuinkerrostalo-
tontti ja yksi asuin/liiketalotontti. Valmiin kunnallistekniikan piirissä olevaa käyttämätöntä rakennus-
oikeutta, hukkakäyttöä, on alueella 16000 k-m2, jonka arvona pidetään 11 €/k-m2.

Infrastruktuurin pienentyneen käytön kustannuksia ovat tyhjentyneiden rakennusten ja nii-
den yhteydessä olevan kunnallistekniikan arvo. Edellä mainittuihin arvoihin lasketaan mu-
kaan myös maan hinta.

Verkkojen kustannukset siirtyvät kiinteistöjen maksettaviksi. Kustannusvaikutukset lo-
pullisen käyttäjän toimintoihin kuten yksittäisiin kiinteistöihin tai hankkeisiin ovat arvioi-
tavissa sekä pääomakustannusten että käyttömenojen osalta kiinteistökohtaisesti. Samoin
jokaisella tontilla voidaan laskea reaaliajassa oleva yhteisarvo, joka koostuu rakennusten,
rakennusmaan sekä sisäisen ja ulkoisen kunnallistekniikan (verkkojen) nykyarvosta sekä
käyttömenojen pääoma-arvoista. Käyttämällä x- ja y-koordinaatteja päärakennuksen si-
jainnin merkitsemiseen, voidaan z-koordinaatilla osoittaa ”infrastruktuurin arvoa asukasta
kohti” (kokonaisarvo / tontin asukkaiden määrä). Näin saadaan väritettynä tai symbolein
taajaman (infrastruktuuri/asukas)-arvo-topologia. Sen symboleilla tai värityksin ilmaistut
muodot osoittavat, missä asukkaiden väheneminen aiheuttaa eniten taloudellisia tappioita
ja minne olisi perusteltua suunnata vähäinenkin täydennysrakentaminen.
Tapaussovellus 21. Vanhusten kasvavan määrän asumisolosuhteiden järjestäminen tulee olemaan
eräs merkittäviä ratkaistavia asioita pienenevissä taajamissa. Vanhusten omatoimisen asumisen mah-
dollistavan muutosrakentamisen edullisuutta Taivalalasen Jänispolku 14:n yhteen tyhjään vuokrata-
loon tai vastaavasti Ämmänsaaren keskustaan, Rantakadun 7:ssä sijaitsevaan aktiivikäytössä olevaan
vuokrataloon, on verrattu eri tekijöiden avulla.

Molemmat kohteet ovat hissittömiä kerrostaloja. Jäniksenpolku 14:ssä on yhteensä 80 asuntoa
neljässä kerrostalossa. Vertailutalossa nro 4 on kahden ja kolmen huoneen asuntojen määrä 12 huo-
neistoa. Rantakatu 7:ssä on kahden ja kolmen huoneen asuntoja yhteensä 18 huoneistoa.

Rantakadun kiinteistön käyttö pysyvästi vanhusväestön asumiseen liittyy taajaman tiivistämispyr-
kimyksiin ja pienenemiseen mukautumiseen. Myös vanhukset itse haluavat keskustaan palvelujen ää-
relle. Jänispolun rakennukset sijoittuvat taajaman laidalle, jonne tyhjät rakennukset on tarkoituksen-
mukaista järjestää keskitetysti mahdollista purkua varten. 

Molempiin rakennuskohteisiin on valmiit verkkoyhteydet, joiden elinkaarien vaihe on vanhempi
Rantakadulla. Verkkojen operaattorit ovat samat molemmissa kohteissa. Useiden verkkojen käyttä-
minen on sitä kalliimpaa, mitä kauempana keskustasta käyttö tapahtuu. Asiointiyhteydet Taivalala-
selta ovat 700 m pitemmät ja yhdyskuntatoimintojen kustannuseroja syntyy matkakustannuksissa.
Asukkaille tarjottavissa virike-, ajanviete- ja kodinhoitopalveluissa kustannukset poikkeavat matko-
jen ja ajankäytön eroina. Molemmat kohteet käyttävät pääosin samoja palveluverkkoja. Palvelujen
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hyödyntämismahdollisuudet, esimerkiksi terveyskeskukseen tai päivittäistavarakauppoihin, ovat pa-
remmat Rantakadulta käsin.

Merkittävimmät kustannuserot syntyvät muutostöiden rakennuskustannuksissa. Rantakadun ker-
rostalo on valmis luhtikäytävätalo, jonne tarvitsee rakentaa vain yksi hissi. Jänispolun kerrostaloissa
on kaksi tai kolme erillistä porttikäytävää, joten hissejä on rakennettava vastaavasti kaksi tai kolme.
Myös yhteistilojen rakentaminen on kalliimpaa Jänispolku 14:ssä kuin Rantakatu 7:ssä, missä yhteis-
tilat voidaan sijoittaa nykyisten häkkivarastojen tilalle. Muutostyöt maksavat Rantakatu 7:ssa
350 €/m2 ja Jäniksenpolku 14:n talossa 4 yli kaksinkertaisesti eli 925 €/m2.

Taivalalasella on huonompi imago ja siellä talojen käyttöasteodotukset ovat 10 % pienemmät.
Kun Rantakatu 7 otetaan vanhusten käyttöön, pienenee markkinakelpoisten tavanomaisten vuok-
ra-asuntojen määrä ja vuokratulot vähenevät.

Työllistämisvaikutusten erot riippuvat rakennuskustannusten määrästä. Rakennuttajalle ei synny
eroja rahoituksessa, avustuksissa tai muissa saamisissa lukuun ottamatta kustannusten suuruuden ai-
kaan saamia eroja. Lainarahoitus on markkinaehtoista. Kunnossapidossa tai energian kulutuksessa ei
ole merkittäviä eroja – molemmilla rakennuksilla on sama elinkaarivaihe. Kiinteistöjen hoitotyöt vas-
taavat toisiaan mitoitukseltaan ja kustannuksiltaan.

3.4 Suunnittelun yhteiskunnallinen viitekehys

3.4.1 Muuttuva toimintaympäristö

Taajaman toimintaympäristö käsitteenä on sumea ja siitä rajataan tutkimukseen tekijöitä,
jotka liittyvät fyysisten rakenteiden kehitykseen.

Ympärillä oleva maailma on muuttunut ja muuttuu paljon. Tietotekniikka on ollut mer-
kittävä vaikuttaja. Globalisaation, EU:n ja yleisen toimintojen kansainvälistymisen ja in-
tegroitumisen vaikutukset ovat eriasteisia taajamissa. Taajamien väliset kehityserot näyttä-
vät vahvistuneen. Erilaistuminen ilmenee palvelutason mahdollisuuksissa. Kuntien toimin-
taidea ja kuntien tuottamat palvelut ovat tulleet uudelleen määriteltäviksi niukkenevien re-
surssien oloissa. Yhteiskunnalliset muutokset ovat taajamarakenteidenkin kehittymisen
määräävä tekijä.

Kuntahahmo

Tutkimuksen tavoitteen kaltainen analysointi ei ole vielä yleinen. Kuntien toiminnassa on
edelleen käsityksiä, jotka eivät edistä pienenemisen näkemistä ja siihen sopeutumista. Pie-
nentyvätkin kunnat haluavat vielä myös uutta rakentamisrahaa valtiolta. Kuntaorganisaati-
oissa voidaan pitää yllä perusteettomia toiveita ja yrittää luoda keinotekoista imagoa, jonka
juopa todellisiin olosuhteisiin on suuri. Ongelma heijastuu kyvyttömyytenä tehdä pienene-
misen edellyttämiä rakenteellisia päätöksiä. Tilannetta saatetaan päinvastoin pitkittää eri-
laisin tukitoimin. Vain kasvua pidetään mallina menestyksestä. (Lumijärvi 1993, 282–293).
Kasvu ja kehitys samaistetaan. Oman tilan tunnistaminen kuitenkin selkeyttäisi kunnan to-
dellisia toimintamahdollisuuksia (Selviytymisen käsikirja maankäyttäjille 2002, 10–11).
Kunnallishallintoonkin kuuluva ominaisuus on, että kielteisiksi mielletyt päätökset tehdään
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usein vasta sitten, kun on taloudellinen pakko tehdä jotakin. Tämä ei luonnollisesti ole op-
timaalinen tapa toimia.

Kunnat ovat päätoimijoita ja keskeisiä päätöksentekijöitä taajamaympäristöjen ja infra-
struktuurin verkkojen kehityksessä. Itsehallinnollisina yksiköinä toimivien kuntien toimin-
tamekanismit ovat erilaisia. Niiden omat toimintaympäristöt, organisoituminen, työnjako
sisäisesti ja ulospäin, tuloksellisuus sekä johtaminen ja ohjaus vaihtelevat ja muuttuvat ko-
ko ajan. Poliittinen järjestelmä, päätöksenteko, näyttää olevan vuorovaikutussuhteiden, ei
yksilöiden, joukko. Organisaatiot ja eturyhmät toimivat kuitenkin yhdessä, jos yhteistyö
sujuu yksilöiden tasolla. Päätöksentekojärjestelmien kokoonpano muodostuu vapaaehtoi-
sista jäsenistä ja on suhteellisen lyhytaikainen (enintään valtuustokausi). Poliittinen järjes-
telmä on muiden käyttäytymismallien tapaan myös abstraktio todellisuudesta (Anttiroiko
et al. 1993, 20). Yksittäisten päätösten tekeminen voi olla helpompaa kuin linjausten mää-
rittely. Yhdyskuntasuunnittelunkaan päätöksenteossa ei aina edistetä yleistä etua vaan ase-
tutaan puoltamaan muita etuja eli ns. erityisintressejä (Virtanen 1993, 19). Päätöksenteon
ongelmat vaikuttavat sopeuttamiseen reagoimiseen. Kunnallinen toiminta ei aina ole ratio-
naalista. Periaatteessa kunnan hierarkkiset tasot voisivat toimia siten, että ylemmän tason
päätökset muodostavat viitekehyksiä alemman tason päätöksille. Suunnittelussa on kuiten-
kin epäselviä tilanteita, monia tulkintoja eikä tulevaisuutta aina nähdä päivänkohtaisilta
asioilta. Operatiiviset asiat menevät strategisten ohitse. Päätöksenteko voi olla hidasta ja
purkamispäätökset tehdään vasta viimeisinä vaihtoehtoina. Toimintatavat ovat usein myös
järjestelmä- ja viranomaiskeskeisiä, eriytyneitä, fyysisiä puitteita arvostavia ja resurssipai-
notteisia. Epävarmuuden tunnistus ja tunnustaminen, jaetut ja yhteiset päämäärät, hedel-
mällinen yhteistyö ja rationaalisuus olisivat hyviä käsityskantoja.

Pienenevissä kunnissa on tosin usein resurssipuutteita osaamisessa ja asiantuntemukses-
sa, joita hankitaan ulkopuolelta, mutta ostettu tieto voi vanheta ja olla kertakäyttöistä. Kon-
sultoinnin yhteistyötapojen kehittäminen on ajankohtaista. Kunnissa saattavat näkemykset-
kin olla rajautuneita ja asenteet turhautuneita. Suunnittelutilanteet ovat kuitenkin vaativia
vuorovaikutusten osalta. Ne sisältävät tavallisten kansalaisten lisäksi yritysten, talouden tai
politiikan toimijoiden motiivien ristiriitoja. Resurssien vähäisyyden tuoma kiire, huono
valmistautuminen tai puutteellinen aineistomateriaali tekevät tällaiset neuvottelutilanteet
vaikeiksi.

Asukkaitaan menettävien kuntien organisaatioiden koon pieneneminen on yleinen il-
mentymä ja kehitystilanne. Organisaatioiden rakenne on yksinkertaistunut. Lumijärven
(1993, 282–293) mukaan taloudellisten resurssien väheneminen muuttaa organisaation ra-
kenteita ja tehtäviä mekanistiseen suuntaan. Toiminnan jäykistyminen voi tulla esille rajoi-
tuksina ja kaavamaisuuden lisääntymisenä. Yksikön toimintakulttuuri saattaa muuttua ja
sitoutuminen yksikköön vähenee.

Teknisiin verkkoihin liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet ovat samat suurissa ja pie-
nissä, kasvavissa tai pienenevissä kunnissa. Operaattorin tehtävien lisäksi kunnilla on myös
monia viranomaistehtäviä. Pienenevissä kunnissa henkilöresurssit ovat usein supistumas-
sa, mikä voi tapahtua erilaisin järjestelyin. Yhdistelmävirat lisääntyvät, palveluja tai tuo-
tantoresursseja (esimerkiksi tietotekniikka) ostetaan ulkopuolelta tai kunnat rekrytoivat yh-
teisiä työntekijöitä. Pienissä kunnissa yhdistelmävirat ovat aina olleet tavallisia. Ulkopuo-
lelta hankittavien palvelujen osalla tehdään rajankäyntiä vielä siinä, voiko viranomaistoi-
minnan päätöksenteko olla yksityisiltä yrittäjiltä ostettua. Kuntien yhteisiä viranhaltijoita
voivat olla esimerkiksi kaavoittaja, rakennustarkastaja tai ympäristösihteeri. Tällöin mah-
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dollisia haittapuolia ovat paikallistuntemuksen väheneminen sekä palveluja käyttävien
henkilöiden pitemmät asiointimatkat.

Fyysisten tai hallinnollisten rakenteidenkaan pienenemisen asteet eivät ole symmetrisiä
kasvun aiheuttamiin muutoksiin. Kasvulla ja pienenemisellä on omat logiikkansa. Palvelu-
rakenteet ovat muuttuneet yhdyskunnissa ja yhteisöissä uusien toimintatarpeiden, organi-
soinnin, tietotekniikan tai taloudellisten vaikutusten myötä. Muutosprosessit ovat ainakin
osittain ulkoisten muutosten pakottamia. Infrastruktuurin pääoperaattorien, kuntien, toi-
minnan muutoksia ovat ohjanneet etenkin taloudelliset tekijät. Kuntien ja valtion välisessä
kustannusjaossa on tapahtunut muutoksia, mutta toisaalla kuntien valinnanvapaus on li-
sääntynyt.

Kunnat ovat monialaisia toimijoita, jollaisia ainakin yritysmaailmassa usein pidetään te-
hottomina. Lyhyessä ajassa onkin kuntien eri toimialoille tulossa erimuotoisia yhtiöitä.
Kuntien palvelurakenteiden uusia ratkaisuja ovat tulosjohtaminen, yksityistäminen, palve-
lulaitosten yhtiöittäminen, kilpailuttaminen, ostopalveluihin siirtyminen, tilaajan ja tuotta-
jan roolien erottaminen tai palvelujen priorisointi (Huuhtanen 1995, 7–13). Säätelyn pur-
kaminen ja kumppanuus ovat myös olleet termeinä esillä. Kunnat hakevat yleisesti uusia
toimintamuotoja yksityisen sektorin kanssa. Teknisten peruspalvelujen tuotanto on kuiten-
kin järjestetty hyvin kuntakohtaisesti, voihan esimerkiksi ostopalvelujen käyttämistä rajoit-
taa tarjonnan puute tai yhteistyötä pitkät etäisyydet (Siitonen & Martikainen 2002, 133–
135). Yksityisrahoituksella tuotetut investoinnit, esimerkiksi uima- tai urheiluhalli, ovat jo
mahdollisia markkinavoimaisissa taajamissa. Pienenevissä yhdyskunnissa erityisesti ovat
uudet toimintatavat tarpeen, jotta vähenevät resurssit voidaan käyttää tehokkaasti. Verkos-
toituminen ja yhteistoiminta muiden mahdollisten osapuolten kanssa ovat keskeisiä vaihto-
ehtoja toiminnalle.

EU:n myötä ovat kaavoituksen, ympäristönsuojelun tai elinkeinojen edistämisen suun-
nittelukäytännöt muuttuneet. Hankkeiden rahoituksen saamisen edellytyksenä on alueelli-
sen suunnitteluohjelman laatiminen, jossa käyvät ilmi yhteistyökumppanit ja jonka perus-
teella valitaan toteuttamiskelpoiset ratkaisut. Aluepolitiikan muuttamisen ohjelmaperustei-
seksi ja Euroopan unioniin liittymisen jälkeen on hanketoiminta tullut keskeiseksi väli-
neeksi suomalaisessa suunnittelukäytännössä (Keränen 2001, 10).

Verkostoituminen on tullut tietoyhteiskunnan tärkeäksi toimintatavaksi. Taajamienkin
toimintaa voidaan tarkastella virtojen tilana. Parhaimmillaan hierarkkiset yhteydet muuttu-
vat joustaviksi yhteistyöverkostoiksi. Verkostoituminen on lisännyt työnjakoon perustuvaa
yhteistyötä hierarkiapohjaisen toiminnan kustannuksella (VTT 1992, 22 ja 67). Vuorovai-
kutus tuottaa synergiaetuja, sen avulla saadaan aikaan yhteistyön, kokemuksen ja asiantun-
temuksen vaihdantaa. Alueelliset toimintojen yhteistyöverkostot ovat tärkeitä taajaman ke-
hitykselle. Perinteet taajamien väliselle yhteistyölle ovat kuitenkin vielä ohuet.

Infrastruktuurin operaattorien yhteistyö on suunnittelun mahdollisuus

Kuntien rajat ovat olemassa vain hallinnollisin perustein. Talouden vaikutus, asunto- ja
työssäkäyntialueet, ilma ja pohjavedet tai niiden saastuminen ovat kuntarajoista riippumat-
tomia. Esimerkiksi liikenneverkon muodostuminen kiinteästi hallintoalueiden mukaan ei
palvele kuljetusten kasvun ja luonteen tarpeita – se on oma orgaani (IVA 1993, 25). On kui-
tenkin totuttu rajoihin. Kuntaliitoksien torjumisessa on myös mukana pelko liitettävän kun-
nan käyttöomaisuuden – rakennusten, maan tai maankäytön vaikutuksen ja ohjauksen ar-
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von laskemisesta markkinoiden hiipuessa pienemmässä keskustaajamassa. Epätasapainoi-
nen suuren ja pienen kunnan yhdistäminen johtaa usein myös palvelujen keskittämiseen
suurimpaan taajamaan. Palvelujen tuottaminen kuntien yhteisten yhtiöiden avulla on kui-
tenkin lisääntymässä.

Voimavaroja säästyisi, jos joka kunnalla ei tarvitsisi olla palveluilleen omia johto- ja tu-
kitoimintojaan. Pienenevien kuntien välinen yhteistyö on mahdollisuus, jonka hyödyntämi-
nen ei verkkomaailmassa ole eri syistä realisoitunut mahdollisuuksiensa mukaisesti. Taus-
talla on ennakkoasenteiden lisäksi epäilyjä pitkien etäisyyksien tuomista vaikeuksista,
puutteellisista liikenneyhteyksistä tai asutuksen hajanaisuudesta – tekninen huolto on paik-
kaan sidottua kuten useat muutkin yhteiskunnan toiminnot. Saksalaiset kokemukset, ennen
kaikkea kuntien muodostamat piirit (Kreise), osoittavat kiistattomasti useiden kuntien yh-
teisten palvelujen järjestämisen hyödyt. Suomessakin maankäytön, joukkoliikenteen, tieto-
verkkojen, vesihuollon, jätehuollon (yhteiset kaatopaikat), jätevesien puhdistamisen, ym-
päristönsuojelun, palo- ja pelastustoimen tai elinkeinotoiminnan suunnittelu ja kehittämi-
nen olisi edullista monissa tapauksissa tehdä useiden kuntien yhteistyönä. Myös hankinnat,
erilaiset velvoitetarkkailut tai tiedostot ja varikko- ja varastotoiminnat olisivat hyödyllisiä
yhteistyön alueita (Huuhtanen 1995, 9–13). Kiinteistöpalveluja voidaan tuottaa yhdessä.
Yhteiset päivystys- ja varallaolojärjestelmät ja erilaiset turvajärjestelyt voisivat myös olla
mahdollisia. Jos kapasiteettia on vajaassa käytössä, kannattaa sitä tarjota muille. Tosin pal-
velujen tuottaminen ja käyttäminen voivat olla vain rajallisia. Markkinoidenkaan lait eivät
ole kumottavissa.

Ruotsissa Sambruk-yhteiskäyttöprojektin yhteydessä valtio, kunta ja maakäräjäkunta
yhdistivät voimavarojensa käyttöä tavoitteena palvelujen parantaminen ja kustannusten
hillitseminen. Yhteistyön mahdollisuuksia on löydetty muun muassa tietohallinnossa, kul-
jetuksissa, hankinnoissa sekä kiinteistöjen huollossa ja hyväksikäytössä. Tutkimuksessa on
huomattu, että yhteiskäyttö synnyttää uutta yhteiskäyttöä ja hyvin monet toiminnot ovat
toistensa substituutteja. Valtion ja kunnan kiinteistönhuoltoyksiköt yhdistämällä saavutet-
tiin Sambruk-projektissa 10–15 % säästöt vuotuisissa kustannuksissa (Leiwo et al. 1995,
34). Ranskassa on kattavia, pitkäaikaisia kokemuksia infrastruktuurin verkkojen toimilupa-
ja vuokraustoiminnasta yksityisille palvelujen tuottajille ja myös kuntien välisten yhteen-
liittymien malleista (Morange 1993, 5–40). Meillä Suomessa maakunnalliset sähköyhtiöt
ovat vanha yhteistyömuoto. Kuntien yhteisten jätevedenpuhdistamojen ja kaatopaikkojen
rakentaminen on lisääntynyt viime vuosina. Erilaisten käyttömenojen rajoittamiseen olisi
kuntien yhteistyö mahdollisuus. Samoin investointien riskien hallintaan yhteistoiminta on
luonteva toimintatapa. Riskiä käyttöasteen riittävyydestä voidaan jakaa. Alueellinen työn-
jako syntyy asteittain, mikäli tarvittava kiinnostus on olemassa. Tuloksena on monta ydin-
keskusta sisältävä tiedon, palveluiden ja tavaroiden yhteisverkko (IVA 1993, 18).

Teknisiä tehtäviä voidaan tarkastella alueellisina ja paikallisina. Ensin mainituissa on
luontevaa selvittää yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollisuudet muiden kuntien kanssa.
Yhteistyöverkostot ovat hajautettuja järjestelmiä, jotka eivät elä päivänkohtaisten markki-
noiden mukaan eikä niihin vielä liity tarpeetonta byrokratiaa. Parhaimmillaan toiminta niis-
sä on työnjakoa ilman hierarkkista vallankäyttöä. Verkostoihin pääsee vain, jos voi tuoda
jotakin lisäarvoa niihin. Yhteistoimintaa on parasta tehdä lähtemällä toteuttamaan sitä yh-
teisesti hyväksytyn, tehtävää koskevan strategian toteuttamiseksi. Tärkein toimenpide en-
nen yhteiskäytön käynnistämistä on yhteisten voimavarojen inventointi (Suomen julkishal-
linnon yhteiskäytön lisäämisen perusteista ja tarpeista Ruotsin Sambruk-yhteiskäyttöpro-
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jektin valossa 1992, 5–71). Kun palvelujen käyttöaste on kunnassa laskenut, on mahdollista
ja tarpeellista toteuttaa yhteistyötä ja työnjakoa muiden kuntien kanssa käytön lisäämiseksi.
Yksi kunta hoitaa yhden toiminnon, toinen toisen. Yritysmaailmassahan erilaiset yhteen-
liittymät ovat tuttuja ja sopivat toimintamalleiksi myös seuduille ja kunnille (Lahti et al.
1996, 13). Kuntien yhteistyön avulla on jo pyritty parempaan palveluun kirjasto- ja koulu-
toimessa, oikeusaputoimessa ja kuluttajaneuvonnassa (Leiwo et al. 1995, 33). Elinkeino-
politiikassa on alueellisia hankkeita ja kehittämissuunnitelmia. Julkisen ja yksityisen sek-
torin voimavarojen yhdistäminen voi toteutua yhteisissä uudistamishankkeissa ja sen avul-
la voi esimerkiksi löytyä käyttöä tyhjille toimitiloille (Pirinen et al. 1997, 34). Seudullisten
vuokrataloyhtiöiden muodostaminen on esitetty mahdollisuutena tasata vuokratalojen
käyttöasteita ja iso yhtiö olisi taloudellisesti vakaampi. Asukkaiden siirtely ei kuitenkaan
käytännössä ole ongelmatonta.

Kuntakohtaisen suunnittelun lisäksi on olemassa alueellisia suunnittelu- tai sen seuran-
tajärjestelmiä (maakuntaliitto, TE-keskus, ympäristökeskus ym.). Maakunnan liiton kes-
keinen tehtävä on maakuntakaavan laatiminen. Muita maakunnan suunnittelun osioita ovat
maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Alueellinen ympäristökeskus edistää ja kont-
rolloi kuntien alueiden ja rakennustoimen järjestämistä.
Tapaussovellus 22. Kainuun kunnat arvioivat maakunnallisten suunnittelujärjestelmien hyödyllisyyt-
tä varauksellisesti. ”Maakuntakaava on ajantasainen kokonaisnäkemys, johon pitäisi saada mukaan
realistinen käsitys taajamien muodostaman verkon muuttumisesta. Tärkeimmät verkostojen solmu-
kohdat tulevat määritellyiksi. Entisten rakennusalueiden tiivistäminen ja mahdolliset uudet alueet
voidaan määritellä kaavan yhteydessä. Maakuntakaavan laadinta on kuitenkin pitkäaikainen prosessi
ja vaatii paljon työtä”. Alueellisten suunnittelujärjestelmien hyötyinä nähdään ”kokonaisuuden hah-
mottaminen, verkottumisen edistyminen, ympäristökeskuksen rooli kaavoituksissa, vertailutietojen
saaminen ja kriittinen suhtautuminen taajamien laajentamiseen”.

Taajaman strateginen kysymys on, mitä yhteistyötä se haluaa tehdä ja missä verkostoissa
se on mukana. Lopulta on jossakin määrin hyväksyttävä myös taajaman itsekäs antiverkos-
toituminen, mikä tarkoittaa kilpailua vetovoimassa ja jopa varautumista muiden taajamien
toimenpiteisiin.

Suunnittelun strategisuus

Pienenemiseen suhtautumista jäntevöittää sitä varten laadittu suunnittelun strategia, joka
hyväksytään ja otetaan ohjeeksi kunnallishallinnon eri tasoilla. Tällöin pienentymiseen so-
peutuminen on ennalta suunnitellun toimintamallin mukaista ja järjestelmällistä. Kyseessä
ei ole vain ns. alasajon strategia, vaan selviytymisen mahdollisuuksien kartoitus ja niihin
liittyvien valintojen tekeminen. Pelkkänä alasajon strategiana ei sitoutumista ymmärrettä-
västi saada syntymään. Nykytilanteen avoin tiedostaminen on strategian laatimisen lähtö-
kohta. Strategia muodostuu silloin korostetummin resurssiperusteiseksi kuin kehittämisen
strategiaksi. Strategisen ajattelun painopiste pienentymiskehityksen oloissa onkin ensisi-
jassa resurssiorienteinen; markkina- ja kilpailuorientaatiot jäävät taustalle. Strategialla on
käyttöarvoa vain, jos se sisältää valintoja tai saa aikaan muutoksia. Strategia sisältää myös
toimenpiteet, joita tehdään pienentymisen hidastamiseksi. Sellaisia saattaisivat olla esimer-
kiksi valitut luksuspalvelut. Palvelujen tuottamistapa on myös usein strateginen valinta.
Kun pienenevän kehityksen ongelmiin on vaikea tarttua ja priorisoida niitä, selkeyttää stra-
tegia toimintaa. Sitovuus sopeuttamisen toimenpiteisiin tulee talousarvioiden kestojen yli.
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Priorisoinnilla ohjataan fyysisten puitteiden vähäinenkin kehitys strategisesti hyödyttäväl-
lä tavalla olevaa rakennetta täydentävästi ja ympäristön laatuun panostaen.

Kehittäminen edellyttää seurantaa. Kun strategian toteutumista arvioidaan, selvitetään
mitkä asiat edistävät ja mitkä vaikeuttavat toteutusta. Strategisen suunnittelun ja strategian
toteutumisen välille ei kuitenkaan aina muodostu yhteyttä. Implementaatiotutkimus tar-
koittaa tässä selvitystä, miten strategiset päätökset ovat vaikuttaneet toimintaympäristöön
(Leskinen 2001, 72–123). Pienenevissä taajamissa strateginen suunnittelu voi olla strate-
gia-asiakirja, tavoitesuunnitelmia tai erilaisia ohjelmia.
Tapaussovellus 23. Strateginen ote ei ole laajasti mukana pienenemisen toimenpiteiden suunnittelus-
sa, jota Kainuun kunnissa (10) toteutetaan useimmin ”satunnaisina yksittäispäätöksinä”. Osa ratkai-
suista syntyy ”järjestelmällisen tutkimisen tuloksena”, osa vain ”olosuhteiden pakosta”. Toimenpiteet
tehdään usein ”hajautuneesti organisaatioiden eri tahoilla” tai ”tavanomaisen toiminnan puitteissa”.
Päätöksiä on tehty ”koordinoidusti erillisen päätöksenteon yhteydessä” vain kahdessa tapauksessa
(2.4 Kainuun kuntakysely).

Missä on suunnittelun arvoperusta?

Kuntahahmo keskustelee omalla tavallaan – sen arvokeskustelut ovat usein toiveiden ja ha-
lujen listaamista. Tutkimustiedon puuttuessa saavat sijaa spekulatiiviset kannanotot. Stra-
tegian luomisen yhteydessä tulee tarkasteltavaksi myös se, miten pienentymiskehityksen
oloissa yhdyskunnan arvot ovat muuttuneet tai mitkä arvot ovat säilyneet taajaman kehit-
tämisen suhteen. Jokaiseen päätökseen sisältyy kahdenlaisia elementtejä – arvoja ja tosiasi-
oita (Simon 1982, 48–51). Yhdyskuntienkin päätösten ja toimintatapojen arvot ovat muut-
tuneet itsekkäämmiksi. Eettisesti hankalana piirteenä on tullut esille kuntien halu ainakin
jossakin määrin valita asukkaitaan. Kunnissa puhutaan avoimesti ”korkeatasoisten asuk-
kaiden houkuttelemisesta”. Pienenevissä taajamissa mahdollisuudet ja tarpeet siihen ovat
rajallisemmat kuin kasvavissa taajamissa, joissa maankäytöllinen segregaatio esimerkiksi
poissulkevalla kaavoituksella on mahdollista (Virtanen 1993, 8–10). Haluttomuus rakentaa
vuokra-asuntoja valikoi asukkaiksi sellaisia, joilla on varaa ottaa lainaa. Vuokra-asukkai-
den kontrolloitu valinta tai tonttien priorisoitu jako ovat useissa taajamissa yleisiä käytän-
töjä. Lopulta kaikissa taajamissa asukkaiden välillä on eroja palvelujen kehitykseen pääse-
misessä. Monet kuntalaiset voivat jäädä osattomiksi palveluista, esimerkiksi informaatio-
tai kommunikointiverkkojen kehityksestä.

Taajama, jossa sen asukkailla on pysyvä, jatkuva mahdollisuus uudistumiseen ja itsensä
kehittämiseen, on elinvoimainen innovaatioiden hautomo. Markkinat menestyvät siellä ja
nehän ovat ratkaisevia taajaman kehitykselle. Jos taajama-arvoja 1960-luvulla olivat uudis-
rakentaminen, käyttötekniikan kritiikitön hankkiminen ja modernismi, niin 2000-luvun
alussa ne voisivat olla rakennetun omaisuuden jalostaminen, high tech ja verkottuminen.
Esimerkiksi maaomaisuus voidaan nähdä dynaamisena, muuttuvana resurssina. Kunnan
omaisuuden myynnissä on lähtökohtana myyntihinnan nykyistä taloudellisempi käyttö. On
kuitenkin otettava huomioon, että myytävän omaisuuden tai toiminnon ollessa monopoli-
asemassa, syntyy myynnin seurauksena yleensä yksityinen monopoli.

Kerroksellinen, hyvän entropian taajama on tietenkin paras lähtökohta toiminnan ener-
gisyydelle. Kuntataajaman mittakaavatekijät, fyysiset rakenteet eivät sittenkään ole ratkai-
sevia, vaan tärkeitä ovat taajamien edut verkostojen solmukohtina ja innovaatioympäristöi-
nä. Kunnan menestystekijöinä pidetään fyysisen ympäristön ominaisuuksien ohella myös
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”aktiivista, dynaamista, osaavaa hallintokulttuuria, sen yleisiä myönteisiä mielikuvia, tu-
loksellista verkostoitumista ja hyvää tietoa omasta tilasta” (Lahti et al. 1996, 167).

Suomessa fyysisten verkkojen palvelut ovat yleisesti kuntien tai julkisten yhtiöiden tuot-
tamia. Markkinaehtoisen liiketoiminnan mahdollisuudet eivät niissä ole merkittävästi to-
teutuneet. Markkinoiden merkitys julkisissa palveluissa on Suomessa vähäisempää kuin
monissa muissa maissa, mikä heijastuu kielteisten vaikutusten hitaampana toteutumisena
pienenevien taajamien asukkaille. Käyttäjien määrän vähetessä saattaa kuntakin pyrkiä
luopumaan velvoitteistaan hakemalla uusia toimintamalleja. Kuntaoperaattorin tilalle voi-
daan äärimmillään ajatella uudenlaisia kollektiiveja – vesihuollon osuuskuntia tai yksityis-
tiekuntia. Uudet toimintamallit perustuvat usein rahoituksen perinteestä poikkeavalle jär-
jestelylle.

Tehokkaiden organisaatiomuotojen ja johtamistapojen kategorinen esittäminen ei ole
mahdollista – ne ovat hyvin tilannespesifejä. Kunnissakin pätevät kontingenssiteorian pe-
rusväittämät – ei ole vain yhtä parasta organisointitapaa tai organisointitapojen tehokkuu-
dessa on eroja tai organisaation tulee löytää rakenne ja toimintamalli, joka parhaiten vastaa
sen edessä olevien tilannetekijöiden joukkoa. Tosin kukin aika tuottaa omat organisaatio-
muotonsa. (Anttiroiko et al. 1993, 44, 46 ja 139). Toiminnan olisi kuitenkin edullista olla
nopealiikkeistä, paljon tietoainesta sisältävää ja sisäisesti nopeassa tahdissa organisoituvaa.

Kunnat informaatioverkkoina, ”neuroverkkoina”

Kunnat ovat infrastruktuurin sopeuttamisen tärkeimpiä päätöksentekijöitä. Yritettäessä
ymmärtää kuntien päätöksentekoa, voidaan niitä tarkastella neuroverkkojen kaltaisina ra-
kenteina, informaatioverkkoina. Neuroverkot ovat teoreettinen käsite, jolla voidaan kuvata
esimerkiksi päätöksentekoa tai suunnittelua oppimisen prosessina. Neuroverkoille on omi-
naista niiden oppimiskyvyn lisäksi rinnakkainen, hajautettu rakenne. Kuntia simuloidaan
neuroverkoilla pienenemisen toteuttamis- ja rahoituspäätösten tekemisessä (kuvio 9). Syö-
teaineisto sisältää arvot, tunnusluvut ja piirteet. Myös toimenpiteiden optimointi on mah-
dollista neuroverkoilla. Diagnostiikan syy-seurausyhteyksiä on haettavissa neurolaskennan
avulla. Neuroverkkojen algoritmi on sumea, joka ei ole aikainvariantti, mutta sen tulokset
voivat olla aikainvariantteja. Oppimisella syntyy päättelysäännöstö. Myös asiantuntemus
siirtyy sääntökantaan. Neuronit ja painokertoimet ovat menetelmän perusrakenteita. Neu-
roni on yksinkertaisimmillaan luku, jota kutsutaan synapsiksi. Painokertoimet kuvaavat
kytkentöjen voimakkuutta. Syötteen vastaanottava osa on neuroverkon input layer. Syöte-
vektori on muuttujavektori, joka sisältää verkkojen ja entropian datan. Verkon output esi-
tetään vasteen muodossa eli syötevektorista prosessoidaan vastevektori. Käsittelevien pii-
lokerrosten, hidden layers, oppimia esityksiä kutsutaan sisäisiksi esityksiksi, jotka varas-
toidaan painokertoimiin ja kynnysparametreihin. Oppiminen tapahtuu siten, että neuro-
verkko muuttaa painokertoimiaan saamiensa syötteiden pohjalta. Ohjatussa oppimisessa
verkko opetetaan vastaamaan annettuihin syötteisiin halutulla vasteella. Opetuksen aikana
verkko muuttaakin painoja minimoidakseen halutun vastauksen ja antamansa vastauksen
eroa (manipulointia). Tämä pitäisi nähdä myönteisenä kehityksenä eikä painostuksen tu-
loksena. Opetuksen etenemistä seurataan halutun vasteen ja neuroverkon vasteen erotukse-
na saatavan virheen perusteella.

Itseoppivat verkot pyrkivät löytämään lainalaisuuksia syötemateriaalista. Verkko voi
tuottaa vasteen myös sellaisille syötteille, joita ei sisälly opetusaineistoon, mutta jotka ovat
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johdettavissa aineiston perusteella (luovuus). Itseoppimisessa tunnetaan syötemateriaali,
mutta ei vastetta (demokratiaa). Päättäjien oppiminen ei ole pelkästään tiedon lisääntymis-
tä, vaan myös prosessi, jonka ansiosta luottamushenkilö tulee kyseisen luottamuselimen jä-
seneksi ja kykenee kommunikoimaan sen kanssa. Kehittämisen yhteydessä oppiminen
omasta toiminnasta on tärkeässä roolissa.

Kuvio 9. Kuntajärjestelmän toiminta neuroverkon omaisesti.

Neurolaskennassa käytetään yleensä iteratiivista ratkaisemista, jossa täsmällistä ratkaisua
haetaan toistuvien yritysten kautta. Neuroverkkojen tehtäväsisältöjä ovat ennustaminen,
kontrolloinnit, assosiaatiot, approksimointi tai luokittelut.

Neuroverkkojen toimintatapa ei tosin ole ilmiöitä erityisemmin ymmärtävä ja simuloi-
va, ne hakevat vain inputin ja outputin väliset suhteet. Toisaalla myös kuntahahmon ratio-
naalisen oppimisen mahdollisuuksista voi esittää varauksia. Kuntien reagointi pienenemi-
sen ongelmiin on vielä epätäsmällistä. Täsmälliset toimenpiteet korvataan äärellisellä mää-
rällä reagointimahdollisuuksia.

Neuroverkko muuttaa datan sumeiksi säännöiksi (Kosko 1993, 237). Myös aikasarjoja
voi mallintaa neuroverkoilla, joilla saadaan myös aikasarjaennusteita (Koskela 1996, 73 ja
74). Ennustaminen tapahtuu käyttäen virheenkorjausoppimista, jossa opetusaineistona on
itse aikasarja.

Mäntysalo (2000) on selvittänyt maankäytön suunnittelua oppivana organisaationa, joka
korjaa toimintatapojaan, kun suunnittelu on reflektiivisenä käytäntönä organisaatioiden vä-
lisen oppimisen dialektista dynamiikkaa. Suunnittelukäytännöissä pitäisi pyrkiä kohti ref-
lektiivisyyttä. Reflektio avaa uusia vaihtoehtoja maankäytön suunnittelun eri osapuolille
(Mäntysalo & Nyman 2001, 75–88). Ehkä meillä on vain liian idealistisia uskomuksia ih-
misten ja yhteisöjen arvostelukyvystä, tavasta toimia ja kehittää yhteisiä asioitamme kuten
maankäytön ratkaisuja. Habermaskin (1985, 27) on sitä mieltä, että yhteiskunnat voivat ot-
taa askelia evolutionaarisessa oppimisprosessissa ainoastaan metaforisessa mielessä, sillä
ensi sijassa subjektit oppivat. Kehitystä yhteiskunnassa tapahtuu ainoastaan poliittisten
taisteluiden ja sosiaalisten liikkeiden kuten joidenkin marginaaliryhmien toiminnan tai
muun vastaavan kautta.

 

  annetut    kuntajärjestelmän  saadut       

herätteet     päätöksenteko  vasteet 

 

  takaisin-           opetusaineisto   

  kytkennät       opetus 

     jalostunut käsittely 
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3.4.2 Sopeuttamisen lähtökohtia

Pienenevien rakenteiden sopeuttavaa suunnittelua tehdään muuttuvissa oloissa ja vaihtu-
vassa arvomaailmassa – parhaimmillaan se on myönteinen mahdollisuus. Taajaman pie-
nenemisen ohjaus rakenteita tiivistämällä voidaan nähdä optimitavoitteena. Pienemmän
mittakaavan asuminen kiehtoo osaa ihmisiä. Kodikkuus, läheisyys, tuttavuus ja turvallisuu-
den tunne ovat heille mieluisia piirteitä. Tyhjien rakennusten ilmaantuminen ei tosin lisää
läheisyyden tunnetta. Subsidiariteetti, läheisyysperiaate, on EU:ssakin tunnustettu periaate.
Viihtyisyys ja turvallisuudentunne ovat kaikkialla asuin- ja elinympäristön arvoja. Fyysi-
sessä reaalimaailmassa pienenemisen seurauksia ei ole mahdollista puristaa kokoon, vaan
rakenteet pyrkivät harvenemaan. Yhteisöllisen rakenteen vahvuus on kuitenkin tärkeä elin-
voimaisuustekijä.
Tapaussovellus 24. Sopeuttamissuunnittelua edistäviä lähtökohtia ovat Kainuun kuntien (10) arvioin-
nin mukaan painoarvoin 8/10 ”asukkaiden huomioon ottaminen ja aktiivinen mukanaolo”, 7/10 ”taa-
jaman markkinoiden edistäminen”, 6/10 ”kunnolliset informaation järjestelmät”, 5/10 ” verkkojen
toimintaminimien määrittely”, ”verkosto-operaattorien yhteistyön lisääminen” ja ”suunnittelun sisäl-
tönä ovat intressien vuorovaikutus ja voimavarojen aktivointi” (2.4 Kainuun kuntakysely).

Suunnittelun perimmäinen tarkoitus on asukkaiden hyvinvointi

Sopeuttamissuunnittelun lähtökohdiksi on arvioitava toivotut hyvinvoinnin piirteet. Tässä
tutkimuksessa ei ymmärrettävästi käsitellä hyvinvointikysymystä yksilötasolla – elintaso,
yksilöllinen elämänlaatu, luokka-asema ja asema työnjaossa, yhteisyyssuhteet, itsensä to-
teuttaminen, vaan lähinnä kuntaoperaattorin tarjoamien toimenpiteiden osalta. Kunta vai-
kuttaa jäsentensä tarpeentyydytykseen erilaisilla palveluilla, tulonsiirroilla ja avustuksilla.
Kunnan perusrakenne – elinkeino-, väestö- ja yhdyskuntarakenne – sisältää pääosin asuk-
kaiden asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristön. Kunnan tarjoamat palvelut ja yleinen elämän-
laatu ovat peruslähtökohtia hyvinvoinnille. Elinoloja on tutkittu faktorianalyysillä erilaisil-
la muuttujilla (Aronen & Siirilä 1981, 26). Siinä kunnan elintaso on sen asukkaiden elinta-
son keskiarvo. Elintaso on puolestaan elämänlaadun perusedellytys ja elämänlaatua mita-
taan yksilöiden elämänlaadun ilmauksilla. Elintasoerot yksilöiden välillä johtuvat heidän
erilaisesta asemastaan yhteiskunnallisessa työnjaossa, joka on Arosen ja Siirilän mukaan
”oleellisesti alueellista”. Kunnan tasolla alueellinen työnjako ilmenee kuntien perusraken-
teiden erilaisuutena. Kunnan tarjoama hyvinvointi perustuu paljon sen asemaan alueelli-
sessa työnjaossa. Globalisaation aikana aluerakenteisiin vaikuttaa niiden ominaispiirteiden
ohella niiden asema kansainvälisessä työnjaossa (Okko et al. 1998, 1).

Millainen taajama on kilpailukykyinen?

Pienenevien taajamien sopeuttamisessa arvioidaan taajama-alueen tulevaisuutta mm. sen
kilpailukyvyllä. Alueiden kilpailukyvyn elementteinä on esitetty infrastruktuuri, verkostoi-
hin kuuluminen, instituutiot ja toimiva kehittäjäverkosto, asuin- ja elinympäristön laatu, in-
himilliset voimavarat, yritykset, imago ja luova jännite (Sotarauta 2001, 206). Talvitien
(2003, 230) tutkimuksessa puolestaan on todettu liikenneverkon ja -yhteyksien toimivuu-
den määrittävän alueiden ja kuntien kilpailukykyä. Toimintojen sijoittumisratkaisuissa
näyttää myös korostuvan paikan erityisominaisuuksien merkitys. Lopulta ihmiset muutta-
vat menestyville seuduille hakiessaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Olemassa olevien
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taajamarakenteiden käyttöä pidetään hyvänä ja hyödyllisenä, mutta yksilöiden tai yritysten
oman toiminnan tasolla sitä ei enää mielletä eikä valintoja tehdä sen perusteella.

Paikallisen ja omaehtoisen kehittämisen vaikuttavuutta on EU:n jäsenmaissa parannettu
uusilla ajattelu- ja toimintatavoilla kuten strateginen ote ja ohjelmallisuus, verkostoitumi-
nen ja kumppanuus sekä kommunikatiivinen suunnittelu (Rantama 2002, 72–85). Korkea
koulutus, laadukas liikenteellinen ja teollinen infrastruktuuri, turvallisuus ja hyvä sijainti
ovat globaalissa kilpailussa valtteja. Houkuttelevan ympäristön tekijöinä pidetään alueella
esiintyvää inhimillistä pääomaa, innovatiivisuutta, keskittymistä ja saavutettavuutta (Moi-
sio et al. 2001, 26–30). Taajamalla on toimijoidensa kautta onneksi jonkinasteinen kyky so-
peutua ja uudistua. Taloudelliset reunaehdot ovat kuitenkin samankaltaisia paikasta riippu-
matta. Taloudelliset tekijät muodostuvat asukkaiden määrästä, työpaikkojen määrästä, kan-
santulosta, ostovoimasta, käyttöomaisuudesta ja tuotantomääristä. Määrällinen kehitys on
keskeisesti sidoksissa väestö- ja työpaikkakehitykseen, laadullista kehitystä voidaan yrittää
tehdä myös pienentyvillä resursseilla.

Perroux (1983, 34) on esittänyt kehityksen dynaamiset tekijät: väestön demografiset ja
laadulliset tekijät sekä kapasiteetti tekniseen kehitykseen – investoinnit, innovaatiot ja ins-
tituutioiden uusiminen organisoimalla ne tuotannon mukaan tai standardoimalla niitä
markkinoiden ja jakelusysteemien perusteella.
Tapaussovellus 25. Pienenevien taajamien myönteisinä markkinoitavia tekijöitä voisivat olla edulli-
set asumiskustannukset, ympäristöarvot, väljyyden tuomat mahdollisuudet, laitosten ja koulujen riit-
tävä kapasiteetti, työmatkojen lyhyt kesto, voimavarojen suuntautuminen investointien loputtua yllä-
pitoon ja ympäristökysymyksiin, turvallinen ja tuttu ympäristö, riittävät peruspalvelut tai ruuhkatto-
muus. Joissakin kunnissa pidettiin taajaman vahvaa yhteisöllistä rakennetta ja henkeä (”taajaman hoi-
tokunta”) paikallisena vahvuutena (2.4 Kainuun kuntakysely).

Alueiden vetovoimatekijöinä pidetään kysyntä- ja väestötekijöitä, tietoympäristöä, liiken-
nesijaintia ja elinympäristöä sekä mahdollisuuksia aluepoliittisiin tukiin. Toimintaympäris-
tön kilpailukyky riippuu keskeisesti seuraavista tekijöistä: a) tuotannontekijäolot eli tuotan-
nontekijöihin kuten ammattitaitoiseen työvoimaan liittyvät olosuhteet esimerkiksi asunto-
kanta, viestintäyhteydet, kuljetusjärjestelmä tai kulttuurilaitokset b) kysyntäolot c) kan-
sainvälisesti kilpailukykyiset lähi- ja tukialat d) yritysten strategia, rakenne ja kilpailutilan-
ne (Mikkonen 1994, 25–27, 171–173). Onnistuneina panostuskohteina pidetään nuoria ih-
misiä, koulutusta tai kulttuuria. Osaavien ihmisten määrä on yksi tärkeimpiä kehittämisre-
sursseja. Samoin uutta tietoa luovat ja uusia osaajia kouluttavat oppi- ja tutkimuslaitokset
ovat hyödyllisiä kuten myös niiden vuorovaikutus. Kuntaliiton Rakennepolitiikka-julkai-
sussa (2/2001, 5) esitetään alueiden kilpailukyvyn olevan sidoksissa alueiden resursseihin:
inhimilliseen pääomaan, innovatiivisuuteen, keskittymiseen ja saavutettavuuteen. Vetovoi-
ma määräytyy kuitenkin henkilötasolla ihmisten mielissä heidän työ-, perhe- ja elämänvai-
hetilanteillaan. Ihmisten haluaman elinympäristön laatu on myös yksilöllinen ja kulttuuri-
nen asia.

Asuinympäristön laatuun voi ajatella kuuluvan rakennusten ominaisuuksien lisäksi lä-
hiympäristön piirteet, lähipalvelut ja liikenneyhteydet. Tosin arvostuksiin vaikuttavat myös
kysymykset työstä, harrastuksista, sosiaalisesta kanssakäymisestä tai ajankäytöstä. Entistä
suuremman painoarvon on saamassa ekologisesti kestävä yhdyskuntarakenteen kehitys.
Pienenevissä yhdyskunnissa on mahdollista järjestää väljyyden lisääntyessä uusia ympäris-
tötoimintoja: puutarhapalstoja taajaman keskeltä, luontoa lisää tonttien yhteyteen, yleisten
alueiden ja tilojen kohentaminen, kompostointia jätehuollossa tai vaikkapa kotieläinpuisto.
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Hyvä infrastruktuuri ei enää välttämättä ole kilpailuetu, mutta sen puuttuminen heiken-
tää olennaisesti kilpailukykyä.

Taajaman markkinoita on edistettävä kaikin mahdollisin tavoin

Markkinat kuvaavat elinkeinojen volyymia. Ne toimivat kilpailun ehdoilla. Euroopan rajo-
jen avautumisen takia kilpailu on muuttunut valtioiden väliltä maakuntien, seutujen ja kau-
punkiseutujen väliseksi (Lahti et al. 1996, 14). Kuntien välinen keskinäinen kilpailu on jo
avointa toimintaa. Ratkaiseva seikka kuitenkin on, että markkinoilla viime kädessä kilpai-
levat yritykset, eivät kunnat tai kansakunnat.

Kehitystä ei rajoita kategorisesti sekään seikka, millainen kunta itsessään ja yksinään
on, vaan miten toimivat yhteistyöverkostot se on kyennyt luomaan. Menestystekijöitä ovat
seutuyhteistyö, kansainvälinen verkottuminen sekä kunnan ja kolmannen sektorin välinen
yhteistyö (Kivelä & Mannermaa 1999, 7). Pienenevässä taajamassa tosin vähenevät myös
kolmannen sektorin voimavarat. Osuuskuntamuotoista toimintaa on syntynyt joillekin teh-
täväalueille. Jos kunnan järjestämät peruspalvelut ovat kunnossa, käyttävät asukkaat myös
oman alueensa kaupallisia palveluja, mikä on edellytys alueen elinvoimaisuuden säilymi-
selle (Kytö 2001, 63–68).

Kunnan vetovoima muodostuu työnsaantimahdollisuuksista, viihtyisästä ja terveellises-
tä ympäristöstä ja asuinoloista sekä kattavista palveluista. Luonnonympäristön tai elinkei-
nojen muovaamien, taajamalle ominaisten piirteiden vahvistamisella on suuri merkitys
viihtyisyydelle, mutta uudistettaessa rakenteita usein juuri ne kadotetaan (Selviytymisen
käsikirja maankäyttäjille 2002, 6–7). Yritysten sijoittumispreferensseissä taajaman menes-
tymiseen vaikuttavat entropian taso ja sen tuleva kehitys ovat tärkeitä. Infrastruktuurin
osalta perusvaatimus on, että se on taloudellinen eivätkä sen käytöstä perittävät maksut
näin ollen ole liian suuria eli yhdyskunnan rakenteen tulee olla tiivis. Toimintojen ja palve-
luiden tavoittaminen on sitä palkitsevampaa, mitä parempi läheisyyden ja saavutettavuu-
den tunne toimintojen ja palveluiden tarjonnassa on.

Asukkaat arvostavat monipuolisia ja -arvoisia palveluita. On eduksi, jos taajama yrittää
hankkia ja isännöidä valtakunnallisia tai laajempiakin tapahtumia ja näyttelyitä. Taajaman
yhteisöt ja laitokset voisivat pyrkiä suurempien samankaltaisten kanssa yhteistyöhön, jon-
ka tuloksia tarjottaisiin myös asukkaille. Säilyvien palvelupisteiden monipuolisuutta on
mahdollista lisätä totutuista rajoista, puitteista ja paikoista. Uusia palveluja ja neuvontaa
voi tarjota ennakkoluulottomasti esimerkiksi koululta tai huoltoasemalta. Vastaavaa ajatte-
lua on tyhjien rakennusten lisääntyvä tilapäisten käyttöjen salliminen.

Kunnan myönteinen julkinen kuva on tärkeä niin vakinaisesti asuvalle kuin muuttoa
suunnittelevallekin. Imagoa ei voi pitää enää pintamielikuvana, vaan esimerkiksi yritys-
maailmassa se on koko yrityksen toimintaa koskeva asia. Kunnan fyysinen rakenne on yksi
tärkeimmistä kunnan resursseista ja hyvin ratkaiseva vaikutelmien syntymisessä. Fyysisen
rakenteen avulla synnytetty imago on myös kestävä. Kunnat kilpailevat keskenään imagoil-
laan. Taajaman markkinointia varten haetaan avain- ja menestystekijöiden profiili. Sitä ei
tulisi laatia lyhytaikaisten markkinajippojen kannalta, vaan siten, että se säilyttää arvonsa
pitkällä tähtäimellä1. Taajama saattaa löytää itselleen sopivimmat niin sanotut niche-mark-
kinat (market niche, markkinarako).

Toimijoiden kokoonpanot muuttuvat resurssien pienetessä. Paikalliset kumppanuuspro-
jektit ovat tärkeitä – niiden avulla voidaan parantaa ja turvata taajaman palveluspektriä.
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Kunnan kohtalon integraatiokehityksessä ratkaisee sen elinkeinorakenne. Markkinat ja kil-
pailu tunkeutuvat yritysten kautta suoraan paikallistasolle (Kivistö 1995, 28). Merkittävä
muutos talouden perinteisessä ajattelussa on sikäli tapahtunut, että BKT:n kasvu ei välttä-
mättä enää toteudu uusina työpaikkoina (Peltola 1997, 113–117).

Taajaman kansainvälistyminen tukee sen elinvoimaisuuden kasvua. Kansainvälinen yh-
teistyö tuottaa verkostoitumista ja edelleen taitotietoa sekä tunnettavuutta. Euroopan pro-
jekteissa mukanaolo luo synergian uusia mahdollisuuksia. Kytkentöjä erilaisiin verkostoi-
hin pyritään saamaan mahdollisimman paljon. Entropiaa edistävät väestön kansainväliset
piirteet, siirtolaiset ja pakolaiset.

Kysyntä- ja väestötekijät liittyvät läheisesti toisiinsa. Koulutus ja osaaminen ovat olleet
yritystoiminnan sijaintitutkimuksissa tärkeimpiä avaintekijöitä. Mikkonen (1994, 102–
107) on tutkinut koulutustasoa tutkinnon suorittaneiden osuudella 15 vuotta täyttäneestä
väestöstä. Samassa tutkimuksessa on selvitetty tietoympäristön merkitystä pisteyttämällä
toimialan keskeisten yksiköiden luettelo. Vastaavasti myös liikennesijainti on pisteytetty
henkilöliikenteen, tavaraliikenteen ja viestiliikenteen suhteen.

Päätieverkolla on vaikutusta teollisuuden sijoittumiseen. Liikenneverkkojen, nykyisin
korostetusti lentoliikenteen, toimivat olosuhteet ovat välttämätön resurssi.

Informaation järjestelmän oltava toimiva

Markkinoiden mukana taajamat kasvavat tai pienenevät. Taajamarakenteiden tulisi pysyä
muutosten mukana. Reagointiin tarvitaan entropian ja verkostojen dataa, jonka saatavuus
ja tarkkuus ovat lähtökohta. Informaation järjestelmän toimivuuden ja sen tuottaman tiedon
käyttökelpoisuuden kehittäminen on pienenemisen suunnittelun ja toteuttamisen ensim-
mäisiä tehtäviä.

Pääsy tietoon hallitsee sijainnin logiikkaa. Uusi tekniikka vaikuttaa kahdella tavalla –
synnyttämällä uutta perusteollisuutta ja muuttamalla liikenne- ja tiedonvälitysjärjestelmää
(Lahti et al. 1997, 59). Vahvat tietoliikenneverkot korvaavat aktiviteettien vähenemistä.
Talvitie (2003, 2) pitääkin tietoliikennettä liikennemuotona. Perinteisen yritysinfrastruk-
tuurin – toimitilojen ja keskitettyjen yhdyskuntahuollon palvelujen – lisäksi tarvitaan toi-
mivat kommunikoinnin yhteydet. Tiedonsiirron hyvää infrastruktuuria voidaan pitää taaja-
man elinvoimaisuuden perusedellytyksenä. Se lisää toimintojen kuten elinkeinojen tehok-
kuutta. Myös taajaman saavutettavuutta voidaan parantaa hyvällä tietotekniikan tasolla. Ta-
voitteena on laajakaistainen monipalveluverkko, joka välittää dataa, kuvaa ja ääntä molem-
piin suuntiin.

Verkkojen toimintaminimi on määriteltävä

Infrastruktuurin verkkojen toimintaminimi määräytyy halutun palvelutason ja normien pe-
rusteella. Asukkaat odottavat verkoilta pienentyneen volyymin oloissakin aikaisempaa
vastaavaa, vähintään tyydyttävää palvelutasoa. Lainsäädäntö ja normiohjaus määrittelevät
vähimmäistason. Kunnan ratkaisujen tulee olla sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristölli-

1. Kunnat ovat yrittäneet vaikuttaa muuttajien kiinnostukseen erilaisilla rahalahjoilla, joita ovat olleet mm.
rakennuskustannusten avustukset tai lainatakaukset, matkakulujen korvaus, vuokranalennukset, vauvarahat,
kiinteistöveron säätely, tonttien hinnoittelu tai opiskelijoille tukiraha kotipaikan säilyttämisestä. Vaikutukset
muuttoon ovat kuitenkin olleet vähäisiä.
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sesti kestäviä hankalissakin olosuhteissa (Selviytymisen käsikirja maankäyttäjille 2002, 4).
Usein kunnan vastuuta teknisen perusrakenteen toimivuudesta ja ympäristön tilasta pide-
tään juridista vastuuta laajempana. Tosin määräyksissä ja normeissa on myös tarkoituksen-
mukaisuusharkintaa, jota viranomainen voi käyttää. Infrastruktuurin vähimmäistaso on
määritelty MRL:lla ja muulla erityislainsäädännöllä. Lain mukaisesti määritellyillä toimin-
ta-alueillaan (energia, informaatio) on verkko-operaattorien tuotettava tehtäviensä mukai-
set palvelut. Miten pienenä yhdyskunta pystyy järjestämään toimintakelpoiset olosuhteet?
Impivaaran olosuhteissa voitiin elää jo seitsemän asukkaan populaatiolla. Ratkaisevaa pie-
nenemisen rajan hakemisessa tässä ajassa on rahoituksen järjestäminen.

Kun pienenevässä taajamassa suunnitellaan palveluiden vähentämistä, olisi hyödyllistä
käyttää arvioinnissa palveluvaje-kriteeria. Palveluvajeen vaikutus vaihtelee eri toimijoiden
näkökulmasta. Tarkastelu palveluntuottajan kannalta ei enää riitä – päinvastoin voisi tar-
kastella palvelun tuottamiselle uusia vaihtoehtoja perinteisten tilalle. Julkisten palveluiden
tuotekehittelylle on tarvetta. Parannusten ja säästöjen pysyvyys on luonnollisesti kertaluon-
teisuutta arvokkaampaa.

Suunnittelu on intressien vuorovaikutusta ja voimavarojen aktivointia

Taajaman toimintakulttuuri ei ole staattinen, vaan se muokkautuu jatkuvasti sosiaalisen
vuorovaikutuksen kautta. Pienenemisen suunnittelu on toimintatavaltaan yhteistyötä, jonka
tuloksena ei voimallisesti revitä pihoja ja katuja auki, vaan muutokset tehdään olemassa
olevaa täydentäen ja muuttaen. Suunnitteluideaaleina ovat vuorovaikutus asukkaiden kans-
sa, heidän omaehtoisen toimintansa edistäminen, luonnon säilyttäminen sekä pienempi ja
läheisempi mittakaava.

Ilmeisenä vaarana pienenevien yhdyskuntien suunnittelussa on, että suunnittelu on
staattista – yhteen kehityssuuntaan, usein talouden raameihin nojaavaa eikä tarpeellista dy-
naamisuutta ole mukana. Pienenevissä yhdyskunnissa on myös erityisen mahdollista, että
toimenpiteistä syntyy ”zero-sum-game” eli yhtäällä tapahtuva toimenpide karsii toisaalla
resursseja (Hall 1992, 246–250). Painopisteiden asettelu on aikaisempaa jatkuvia lisäpal-
veluja tuottavaa toimintatapaa pulmallisempaa. Pienenemisen vaiheessa tarvitaan intensii-
visempää suunnittelua kuin kasvun yhteydessä.
Tapaussovellus 26. Pienenemisen suunnittelu on ensi sijassa ”olemassa olevien rakenteiden tiivistä-
mistä” sekä ”toimintojen ja infrastruktuurin yksityiskohtien ratkaisemista”. Vähäisemmässä määrin
se on ”kokonaisuuden tarkastelua ja visiointia eli kunnan tulevaisuuden kuvan analysointia” (2.4 Kai-
nuun kuntakysely). Rakenteiden tiivistämisestä on esimerkki koulujen keskittäminen.

Taajaman suunnittelun lähtökohdiksi hyväksytään aluksi tietyt periaatteet (guidelines), joi-
ta tarvitaan erityisesti rakennusten ja liikenneväylien osalla. Rakentamisen ulkonäkö muo-
dostuu kaavamääräyksistä, ilma- ja valostandardeista, määrä- ja korkeussäännöistä, paikal-
lisista lähtökohdista ja suunnittelun periaatteellisista suuntaviivoista (Rainer 1990, 119).
Rakentaminen on normitettua. Selvitykset ja seurantaraportit toimijoiden kanssa ovat erin-
omaisia työkaluja – ne parantavat yhteistyön edellytyksiä ja lisäävät kunnan toimien avoi-
muutta.

Sopeuttamissuunnittelun kuluessa seurataan tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Myös
kontrolli on vuorovaikutusta. Kehittäminen ei luonnollisesti pääty kertaluonteisena, vaan
on jatkuva prosessi. Hall (1992, 228–232) on määritellyt, että ”suunnittelu on jatkuva pro-
sessi, joka toimii keksiäkseen sopivia tapoja kontrollointiin ja vaikutuksia edelleen valvo-



123
malla tutkii, onko kontrolli ollut tehokasta”. Suunnitteluun liittyvän kontrolloinnin ohella
on korostettava suunnittelun tärkeämpää puolta eli mahdollistamista.

Suunnittelun kohteet muuttuvat monin tavoin, esimerkiksi asumis- ja työpaikkaväljyy-
det kasvavat edelleen (Lahti et al. 1996, 13). Pienentyvässä taajamassa asukkaiden odotuk-
siin ja vaatimuksiin vastaaminen edellyttää voimavarojen yhä tehokkaampaa aktivointia.
Siellä tehtävien investointien tulee olla tuottavia – ei välttämättä rahassa mitattavia. Inves-
toinnit tiedon välitykseen ovat yleensä hyvätuottoisia. Kaavojen uusimisen yhteydessä tar-
kastellaan pienenemisen mitoitusta. Maankäytön suunnittelu on täydentävää, tasapuolista
ja entropian edellytyksiä tarkastelevaa. Rakennusjärjestystä voidaan käyttää siinä oheistyö-
välineenä. Taajaman optimikokoa on vaikea esittää täsmällisesti – se riippuu näkökulmasta.
Infrastruktuurin rakentamisen vähentyessä on mahdollista suunnata voimavaroja rakentei-
den ylläpitoon. Liikenneverkon, sen turvallisuuden, katukuvien ja ympäristönhoidon,
suunnittelu ja toteutus ovat hyvin mahdollisia. Kunnallistekniikka, kuten viemäröinnit ja
jätehuolto, on avainasemassa ympäristön puhtauden ja siisteyden vaalimisessa. Puistoalu-
eet, istutukset ja valaistus ovat tärkeitä tekijöitä viihtyvyyden lisäämisessä. Joissakin ta-
pauksissa taajaman valaistuksen parantaminen voi olla tehokas toimenpide. Yhdyskunnan
fyysisten rakenteiden manipuloitavuus ja muutoskapasiteetti vaihtelevat eri yhteyksissä.
Ympäristön osalla manipulointia voidaan tehdä pienimmillä resursseilla.

Suunnittelun luonne on muuttunut sääntelystä voimavarojen aktivointiin. Vähäiset re-
surssit on suunnattava entistä strategisemmin ja samalla uusia toimintatapoja hakien. Asuk-
kaiden osallistuminen pienenemisen suunnitteluun tuo sitoutuneisuutta, osallisuutta, tyyty-
väisyyttä ja vastuullisuutta sovittuihin velvoitteisiin ja halukkuutta jopa maksamaan ratkai-
suista. Tärkein peruste asukkaiden mukaantulolle liittyy kuitenkin yhteisölliseen oppimi-
seen. Yhteensovittavassa suunnittelussa on oltava riittävä tietoisuus suunnittelun konteks-
tista. Tuloksena on parhaimmillaan asioiden monimutkaisuuden ymmärtäminen ja laajem-
pi asiantuntemus. Eräänä pulmana on tiedon yhteinen hallinta. Tieto ei aina siirry kaikille
sitä tarvitseville, tietoa ei osata käyttää hyväksi, yhtenäiset tilanne- ja kehityskuvat puuttu-
vat tai verkostoituminen on puutteellista. Yhteiskunnan koko potentiaali ei tule hyödynne-
tyksi. Kuitenkin, kun kaikilla osapuolilla on usein osittainen näkökulma, täydentäisivät eri
intressipiirit toisiaan (Viirkorpi 1996, 12–52). Osallistuminen olisi hyvä organisoida aktii-
visuuden ylläpitämiseksi. Prosessin lopputuloksena voi olla ”taajaman hoitokunta”.
Tapaussovellus 27. Kaikki Kainuun kunnat (10) pitävät ymmärrettävästi sopeuttamissuunnittelun ta-
voitteena ”toimintojen ja talouden turvaamista”. Lisäksi priorisoitiin tavoitteiksi painoarvoin 9/10
”asukkaiden parempi hyvinvointi”, 6/10 ”koko yhteisön elinvoiman edistäminen”, 5/10 ”yhteinen ke-
hittämisideoiden hakeminen”, 4/10 ”taajaman voimavarojen aktivointi” ja 3/10 ”parempi yhteinen
tiedon hallinta” (2.4 Kainuun kuntakysely).

3.5 Teoreettinen yhteenveto ja johtopäätökset

Yhdyskuntien suunnittelun mitoituskäytännöt ovat luontaisesti perustuneet laajenemistar-
peisiin, lisääntyvään käyttöön, kasvavaan volyymiin, suurempiin poikkileikkauksiin, tihe-
neviin käyttökertoihin, laatutason nostamiseen tai nopeampaan toimintaan. Suuressa mää-
rässä taajamia suunnittelua tehdään vakiintuneen, miltei muuttumattoman taajamakoon
mukaan. Käyttövaraumaa syntyy rakenteiden sisällä. Yhdyskuntien elinkaarissa yleisty-
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neet pienenemisen vaiheet on usein jätetty järjestelmällisen suunnittelun ulkopuolelle.
Yleensä rakenteet ovat vain jääneet käyttämättömiksi tai ne on purettu.

Ensimmäisiä tutkimuksen kuluessa ilmenneitä johtopäätöksiä oli, että systemaattista
suunnittelujärjestelmää yhdyskuntarakenteiden pienenevää käyttöä varten ei ole missään
olemassa. Sen luominen oli aloitettava perustekijöistä. Infrastruktuurin sopeuttamissuun-
nittelu voidaan arvioida monidimensionaaliseksi, lukemattomin vaiheaskelin tapahtuvaksi
pitkäaikaiseksi prosessiksi. Suunnittelun tyypilliset vaiheet ”päämäärien asettaminen – py-
syvä informaatio kohteelle – kehitetyt vaihtoehdot – valinnat – jatkuvat tarkastelut” muo-
dostavat prosessin.

Yksittäisiä poikkeuksia kasvavan tai säilyttävän suunnittelun toimintatapaan on toki
käytössä. Rakenteiden tiivistämiseen on orientoiduttu sisäisen kasvun ajattelun avulla. Va-
rautuminen pienempään kysyntään on usein ollut perusteena väljän tehokkuuden uuskaa-
voitukselle. Taajamien tarkastelu verkkoina on puolestaan mahdollistanut useiden pienene-
vienkin toimintojen rationalisoinnin suunnitteluperusteet, esimerkiksi yhdyskuntahuollon
verkottamisen ratkaisuissa (yhteinen vedenpuhdistamo, jätehuolto, hankintatoimi tai ener-
giayhtiö).

Suunnittelun vallitsevat menetelmät eivät ole kovin kattavia ja päteviä yhdyskuntien
pienentyessä. Niiden avulla ei voida rationaalisesti ottaa huomioon pienenevien yhdyskun-
tien lukuisten osatekijöiden muutosta ja keskinäistä vaihtelevuutta. Pienenevän kehityksen
ympäristössä jo pelkkä mitoitus edellyttää erilaista yhdyskunnan analysointia. Pienemmät
dimensiot on suunniteltava olemassa oleviin rakenteisiin ja koko ajan muuttuvaan käyttö-
ympäristöön. Suunnittelu tarkoittaa nykytilan vertaamista ja muuttamista tavoitetilaan.
Suunnittelulla on ratkaistava kysymykset

– miten mitoitetun pienentämisen voi toteuttaa rakennetussa ympäristössä; suunnitte-
lulla ei ratkaista vain mitoittamisen, vaan myös toteuttamisen huomattavia ongelmia,

– mitkä pienentämiset ovat tarkoituksenmukaisia; toimenpiteet eivät saa edistää ja
kumuloida muuta yhdyskunnan pienenemistä,

– millaisilla pienennyksillä saavutetaan riittävästi hyötyä; taloudellisesti arvioiden pie-
nentämisen kustannusten on oltava muodostuvia hyötyjä pienempiä (3.3.3.a).

Pienempään käyttöön liittyy korostetusti toiminnan haavoittuvuuden tarkastelu. Haavoittu-
vuus saattaa ilmetä toiminnan puutteina ja vajavuutena, huonompana seurantana ja valvon-
tana käyttöfrekvenssin laskiessa tai suoranaisena pienemmän mitoituksen aiheuttamana
riskinä. Käyttöhäiriöt ja -rikot tulevat yleisemmiksi. Ääritarkasteluna on järjestelmien sta-
biilisuuden säilyminen, toiminnan kaatumisen estäminen.

Rakenteiden pienentäminen edellyttää omaa lähestymistapaansa. Suunnittelun määrää-
vät tekijät ja rajoitteet ovat erilaisia kuin laajenevien rakenteiden yhteydessä. Suunnittelulla
haetaan ratkaisuja, joilla pienenevä käyttö hyödynnetään suunnittelussa parhain päin – jopa
parantamaan olevia rakenteita. Suunnittelu vallitsevaan toimintaympäristöön ei kuitenkaan
voi aina tuottaa optimiratkaisuja. Peruskysymys pienentämisen suunnittelussa on ratkaisu-
jen sovittaminen olemassa oleviin puitteisiin, joiden asettamat reunaehdot ovat määrääviä
rajoitteita. Muita odotettavissa olevia piirteitä saattavat olla suunnittelun epärationaalisuu-
det ja ajoittain huono hyötysuhde sekä ennen kaikkea pienet etenemisaskeleet. Nämä seikat
eivät vähennä pienentämisen suunnittelun tarvetta, joka ilmenee ainakin ajoittain tai joilla-
kin osa-alueilla useimmissa yhdyskunnissa.
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Pienenemiseen soveltuvat suunnittelumenetelmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti
suunnittelumallin vaiheiden mukaan. Suunnittelun moninaisen sisällön tähden ne ovat kes-
kenään hyvin erilaisia ja ne kulminoituvat infrastruktuurin perinteiseen fyysiseen suunnit-
teluun. Kaikki esitettävät menetelmät tuottavat tietoa fyysisen rakenteen sopeuttamiseen
pienenevään käyttöön.

Suunnittelun menetelmiä kehitetään suunnitteluperinteestä. Mikäli mahdollista, esite-
tään myös uusia suunnitteluun soveltuvia suureita ja toimintatapoja. Taajamien kasvuun
liittyviä menetelmiä vastaavasti sovelletaan rakenteiden muuttamiseen pienemmiksi. Käy-
tettävissä oleva aineisto tuottaa toki myös omat käsittelytapansa. Suunnittelu on kuitenkin
lopulta monipuolista perehtymistä konteksteihin.



4 Suunnitteluun kehitetyt – sovellettavat menetelmät

Yhdyskuntien suunnittelukysymyksissä on niiden pyörteisyydestä huolimatta tietyt riip-
puvuussuhteet, selkeimmillään lainalaisuudet.

Kohteen agglomeraatio

Taajaman agglomeraation aste on monien tarkastelujen lähtökohta. Agglomeraatiolla on
eri ilmentymiä. Jo Christaller (1933) totesi, että “keskushakuisten hyödykkeiden kulutus
– liike-elämä, terveyskeskus – on ratkaisevaa keskuspaikkojen kehitykselle. Keskusha-
kuisten hyödykkeiden käyttö on riippuvaista väestön tulotasosta ja erityisesti agglomeraa-
tion asteesta. Toimintojen määrä vähenee usein asteittain (order, järjestys) keskustasta
lähtien”. Väestön rakenne vaihtelee niin, että tiiviimmin asutuissa taajamissa on voimak-
kaampi työnjako (Christaller 1933, 33). Agglomeraation – yhteistyön, työnjaon ja yhteyk-
sien – edut ovat tärkeitä. Esimerkiksi monet tieto-orientoituneet tutkimus- ja suunnittelu-
yritykset hakevat tiiviillä sijoittumisellaan agglomeraation etuja diffuusion toteutumi-
seen, erityisesti tietotuotannon alueella (Kobayashi et al. 1991, 4 ja 20). Keskittymistä on
tapahtunut alueellisesti yhteen kasaantumalla ja poikkeuksellisen voimakkaalla yritysten
integroitumiskehityksellä. Agglomeraation eroja heijastavat myös eri keskusverkkoteori-
at, joiden mukaan taajamien välillä on tietty hierarkisuus, jota ohjaavat dominoivat kes-
kukset. Fujita et al. (2000, 191 ja 205) mielestä valmistetut tuotteet voidaan jakaa eri jär-
jestyksen tuotteisiin – M3 on korkeimman, M2 toisen järjestyksen ja M1 kolmannen jär-
jestyksen teollisuutta. Vastaavasti korkeamman järjestyksen taajama sisältää laajemman
toimialarakenteen kuin matalamman järjestyksen taajama.

Kohteen tahdonilmaisu

Fyysisen järjestyksen suunnittelu ei voi tapahtua tuntematta käyttäjien käsityskantoja ja
toimintamalleja. Elintilan reagoitavia ilmiöitä ovat havainnot eli käsitykset ja merkityk-
set, kokemukset eli tunnetilat, toiminta eli liikkuminen ja kommunikointi sekä fyysiset
dimensiot tai topologinen asema. Vaikka yhdyskuntarakenteiden toimijaryhmiä on suun-
nittelussa, toteutuksessa ja päätöksenteossa, on ensiarvoisena pidettävä loppukäyttäjien
tahdonilmaisua. Asukkaiden reaktiota taajamien muutoksiin mitataan eri tavoin. Water-
house (1972, 80 ja 150) on todennut, että asukkaiden tietyt luonteenpiirteet, ikä, sukupuo-
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li ja arvot määräävät yksilöllisen suhtautumisen rakennetun ympäristön muutoksiin. Puh-
tailla esteettisillä arvoilla ei tutkimuksen mukaan ole sittenkään suurta merkitystä muu-
toksien hyväksymisessä – vaikka miten toivoisimme. Pelkistetysti asukkaiden reaktion
laji ja suuruus riippuvat reaktio-olosuhteista ja persoonallisuudesta. Kollektiivisen mieli-
piteen löytäminen saattaa joissakin tapauksissa olla työlästä.

Kohteen analysointi

Taajamaelämän analysoitavat ominaisuudet muodostuvat asukkaista, rakenteista ja toi-
minnoista sekä niiden vuorovaikutuksesta. Suunnittelua varten tarvitaan paljon aggregoi-
tua tietoa, jonka saamista saattaa rajoittaa tietosuojakin. Tosin alueittain määritellyillä tie-
doilla ei yleensä ole tietosuojaa. Gresch (1975, 16 ja 113) on esittänyt ominaisuus- ja
hyötyanalyysin eri alueiden taloudellisten mahdollisuuksien selvittämiseksi. Jokaisella
alueella on omat paikkafaktorinsa esimerkiksi fyysiset olosuhteet, jotka eritellään paikka-
vaatimusten ja -reunaehtojen mukaan. Ominaisuusanalyysissä selvitetään jokaisen tutki-
musalueen tai -ruudun vaatimusten vastaavuus reunaehtojen kanssa ja alueet kuvataan
näin eri aluetyyppeinä. Tulokseksi saatua ominaisuuskarttaa käytetään hyötyanalyysissä,
jossa erilaiset ominaisuuskombinaatiot työstetään hyötyprioriteetiksi (Nutzungskartie-
rug). Pienenevän kontekstin analysointikin on itse asiassa sen elementtien hyödyllisyy-
den arviointia. Pienentyvässä taajamassa on usein pitkään käyttämättöminä olleita voima-
varoja – tyhjät rakennukset, vähäkäyttöiset verkostot, työvoiman tai palveluiden vajaa-
käyttö. Näiden resurssien hyödyntäminen on tietenkin suunnittelun tavoite. Hyötyanalyy-
sissä alueelliset rajaukset arvioidaan todellisen elämänmenon mukaisesti – ne eivät ole
jyrkkiä vaan sumeita. Taajama on elävässä, funktionaalisessa suhteessa myös ympäristön-
sä, vaikutusalueensa kanssa. Tuo alue on vaihteleva eri hyödykkeissä – aktiivisuus on eri-
asteista. Kysymyksessä voidaan erottaa palvelullisten, taloudellisten tai toiminnallisten
etäisyyksien vaikutus.

Kohteen toimijoiden intressit

Suunnittelun käynnistyminen edellyttää intressien aktivoitumista. Toimijoiden suhtautu-
mistapa pienenemisen suunnitteluun on erilainen. Kunnan käsityskanta on tärkeä, koska
kunnan vaikutusmahdollisuudet pääoperaattorina ovat parhaat. Kuntien tilanteet, valmiu-
det ja reagointi vaihtelevat. Aktiivisuus ja haetut ratkaisukeinot voivat olla erilaisia. Ske-
naariosuunnittelun tai asukaskeskeisen suunnittelun ohella on esitetty vaihtoehtoja, joissa
taajama jätetään oman onnensa nojaan eli infrastruktuuri alkaa nopeasti rappeutua ja sille
annetaan vain saattohoitoa (Rajaniemi 1997). Systemaattista pienenemiseen sopeuttavaa
suunnittelua ohjataan ja johdetaan kunnan toimivaltaan kuuluvien rakenteiden kautta.
Kunta on ”pääsuunnittelija ja -urakoitsija”.

Kohteen ulkoinen malli

Suunnitteluun orientoituminen alkaa usein taajaman ulkoisesta olemuksesta. Tutkimuk-
sessa tehtyjen välttämättömien rajausten (1.4) mukaan taajamakuvan kattava käsittely on
jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle, mutta monilla verkkomuutoksilla on yhtymäkoh-
tia taajaman ulkomuotoon. Taajamakuvan elementtejä ovat erityisesti tiet, alueet, solmu-
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kohdat tai rajat (Lynch 1965 ja Aura 1982). Taajamakuva on erilainen eri toimijoille –
kun taajamakuvan yhtenäisyys on tärkeää yhdelle, saattaa toinen arvostaa enemmän siitä
näkemäänsä toiminnallisuutta.
Tapaussovellus 28. Suomussalmen väestön osa-alueet voidaan arvioida siten, että Ämmänsaaren
keskusta on M3 alue, kirkonkylä ja Siikaranta M2 alueita sekä Taivalalanen ja Kaljuskylä M1 alu-
eita. Ämmänsaari on osa-alueiden verkostossa hierarkkisesti korkein alue, dominoiva keskus. Sen
vaikutusalue on selkeästi suurin sekä palvelullisten, taloudellisten että toiminnallisten etäisyyksien
suhteen.

Tutkimuksen kohteena olleen Taivalalasen 137,6 ha alueen käyttöjako on seuraava: asuminen
38,0 %, liiketoiminta 0,8 %, puistot ja virkistys 56,7 %, yleiset rakennukset 3,2 % sekä erityisalueet
venelaiturialue, muuntamo ja vesistö yhteensä 1,3 %. Taivalalasen aktiviteeteista asuminen on mer-
kitykseltään yli 90 %. Kaikki asumismuodot, kerros-, rivi- ja omakotitalo, ovat alueella. Varustustaso
on tyypillinen. Asumista tukevat palvelut eivät ole kehittyneet, mm. asukkaiden yhteiset kokoontu-
misen tilat puuttuvat.

Taivalalasen tuotannollisen perusrakenteen toimintojen määrä on pieni – asuminen, palvelut
(koulu, päiväkoti, metsähallinnon toimipiste, muutamia pieniä yrityksiä), liikenne ja virkistys. Asuk-
kaita alueella on 1600 ja työpaikkoja 50–60. Asukkaiden ammattijakauma on kapeahko ja työttömien
määrä on korkea. Väestön yleisilme on keski-ikäinen.

Taivalalasen aggregoitu tieto oli saatavissa kunnalta, verkko-operaattoreilta ja Tilastokeskukselta.
Kommunikoinnin analyysi osoittaa taajaman yhteydet ja kuvaa taajaman tietoympäristön tilaa,

mitä parhaimmillaan voi pitää osaamisen ja sen yritysten sijoittumisen suunnannäyttäjänä. Taivalala-
sella tietoympäristö on vaatimattomalla tasolla – puhelinverkon yhteydessä oleva tietoverkko ja yksi
tietotekniikan yritys. Informaatiosektorin piirissä on vain yksittäisiä tehtäviä. Tekniikan ansiosta
informaatiovirtojen saavutettavuus on hyvä. Viestiliikenteen verkosto on vain perusvarustus – sano-
malehdet, postiliikenne, radio, televisio ja puhelimet. Taivalalasen liikenteellinen sijainti on Suomus-
salmen keskustaajamassa ja valtatien nro 5 vierellä. Valtakunnan verkkoon nähden saavutettavuus on
huono pitkistä etäisyyksistä johtuen. Rautatien verkko toimii tavarakuljetusten osalla Suomussal-
melta. Taivalalasen väyläyhteyksistä voidaan mainita, että alueella on päällystetyt tiet ja säännöllinen
bussiyhteys. Kevyen liikenteen olosuhteet ovat hyvät ja turvalliset.

Taivalalasen taajamakuva käsittää väljän, viimeistellyn liikennetilan, hyväkuntoiset, modernit
rakennukset, valmiiksi rakennetut, viihtyisät pihapiirit ja luonnonmukaisen, rajattomalta vaikuttavan
ympäristön.

Taivalalasen elinkaaressa on meneillään kypsymisen loppuvaihe – päiväkoti ja koulu toimivat
vielä aktiivisesti 5–15 vuoden ajan. Ulkoisesti alue ei ole muuttunut muuttoliikkeen seurauksena.
Uudisrakennuksia ei kuitenkaan ole valmistunut pariin vuoteen. Asuntovarauma alueella on noin
15 %.

4.1 Suunnittelukonteksti

4.1.1 Yhdyskuntaentropian sovellukset

Yhdyskunta on olemassa sisältämänsä elämän tähden ja myös toimii sen kautta. Yhdys-
kunta on elävä organismi. Sellaisena se pyrkii varmistamaan olemassaolonsa, tarpeelli-
suutensa, yhdyskuntien työnjaossa. Tehokkuusajattelun mukaan sen tulisi kilpailussa
muiden yhdyskuntien vetovoiman kanssa keskittää toimintaansa ja erikoistua omissa vah-
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vuuksissaan – usein lähtökohdiltaan aineettomissa, inhimilliseen osaamiseen perustuvis-
sa. Jos yhdyskunta haluaa vahvistua, sen on tuotettava uutta tietoa omalla vahvuusalueel-
laan. Kuitenkin erikoistuneena ja keskittyneenä se menettää entropiaansa, joustavuuttaan
– entropia on vaihtoehtoisten tilojen määrä.

Entropialla (eräs käännös ’haje’) on useita tieteellisiä merkityksiä. Suure on lähtöisin
termodynamiikasta, olotilojen runsauden määrittelynä. Perinteisen määrittelyn mukaan
entropia kasvaa, kun monipuolisuus vähenee. Kaikissa tapahtumissa, joissa ajan kululla on
merkitystä (syy ennen seurausta), näin määritelty entropia kasvaa. Suljetun systeemin omi-
naisuuksiin kuuluu, että sen entropia kasvaa tai pysyy entisellään ajan kuluessa. Entropialla
kuvataan myös esimerkiksi uusiutumattoman energian muuttumista käyttökelvottomaksi
(Periäinen 1996, 136–137).

Informaation entropia muodostuu sen eri osien entropioiden summana. Entropian las-
kenta perustuu todennäköisyyksiin, joista osa on loogisia ja osa subjektiivisia. Matemaat-
tisesti se esitetään muodossa −∑ pi log pi, missä pi on informaation välittymistodennäköi-
syys. Logaritmisuus painottaa asteikon alkupään arvoja. Miinus eliminoi nollan ja yhden
välillä olevien lukujen logaritmiarvojen negatiivisuuden.

Chadwick (1981, 54) on esittänyt entropian muodossa:

Entropia E = Σ pi
 klog (1/ pi) = −Σ pi

 klog pi, (4.1.1.a)

missä pi on todennäköisyys,
kantaluku k > 0 on mikä tahansa, tavallisimmin 2, e tai 10.

Informaation entropian hyödyntämisen mahdollisuuksia ovat mm. vuorovaikutuksen mal-
lintaminen ja arviointi.
Tapaussovellus 29. ”Ämmänsaaren nimen muutoksen Suomussalmeksi” hyväksyntä on todennäköi-
syyksin vaihtelevaa taajaman eri osa-alueilla: Ämmänsaaren keskusta 30 %, Taivalalanen 40 %,
Siikaranta 60 % ja Kaljuskylä 60 %. Hyväksymisen entropia E on osataajamien kannalta:

E = −0,3 2log 0,3 − 0,4 2log 0,4 − 0,6 2log 0,6 − 0,6 2log 0,6 = 1,154 < 2,0 = 4 (−0,5 2log 0,5)

Entropiaa voidaan pitää myös systeemin sisäisen epäjärjestyksen tai epävarmuuden mitta-
na (”epäjärjestysentropia”). Informaation lisäys ja epäjärjestyksen kasvaminen ovat tässä
yhteydessä synonyymeja. Määrittelyssä informaation tärkeä ominaisuus – kyky tuottaa
järjestystä – on negatiivista entropiaa.

Jakaumaentropia on suurimmillaan, kun p1 = p2 =… =pn. Entropian avulla määritellään
myös suure ”monipuolisuus (redundancy)” (Croft et al. 1996, 731 ja 732):

Monipuolisuus = (maks. entropia - nyk. entropia) : (maks. entropia) (4.1.1.b)

Viestinnän yhteydessä informaatiolähteiden entropia ei yleensä saavuta teoreettista mak-
simiarvoaan, vaan niissä esiintyy redundanssia (redundancy).

 Binäärisillä luvuilla 0 ja 1 sekä niiden sumeilla väliarvoilla ilmaistuna todennäköisyys
saa arvoja p(0) = 0…1 ja p(1) = 1…0. Jos p(0) = p(1) = 0,5, on informaatio
I = −2log (0,5) = 1 bitti.
Tapaussovellus 30. Suomussalmen väestön osalla sukupuolijakauma 31.12.1999 on miehet 51,20 %
ja naiset 48,80 %. Taivalalasella vastaavat lukemat ovat 49,02 % ja 50,98 %.

Koko Suomussalmen osalla sukupuolijakauman entropia on -0.5120 2log (0,5120) - 0,4880 2log
(0,4880) = 0,9996 ja Taivalalasella -0,4902 2log (0,4902) - 0,5098 2log (0,5098) = 0,9997.
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Suomussalmen kunnan tärkeimmät väestön osa-alueet ovat Ämmänsaaren keskusta, kirkonkylä,
Taivalalanen, Siikaranta ja Kaljuskylä. Ämmänsaaresta muille osa-alueille olevien etäisyyksien eri-
laisuutta mittaava entropia saa arvon 0,6151, kun maksimiarvo on 10log 5 = 0.6990. Jakaumien suu-
ruuksien samankaltaisuuden tähden on laskelma tehty neljän desimaalin tarkkuustasolla.

Välimatkojen analysoinnissa – etäisyydet, saavutettavuus – maksimoitava entropian lau-
seke on muotoa

(4.1.1.c)

missä N on kohteiden lukumäärä,  ja osatekijät xi ≥ 0, i = 1,…,N.

Etäisyysentropia saa suurimman arvonsa log N, kun xi = b/N, i = 1,…,N eli kun kaikki
etäisyydet xi ovat yhtä suuria. Tavoitettavuus on suurimmillaan, kun entropia saa maksi-
miarvonsa. Vastaava asiantila on taajaman kompaktiuden kanssa.

Entropialla määritellään myös tiedon maksimisisältöä, jossa mahdollisimman pienellä
merkkimäärällä pyritään välittämään mahdollisimman paljon tietoa. Vastaavasti järjestel-
män tilan täydellisesti kuvaavan viestin entropia on sitä parempi, mitä enemmän vaihtoeh-
toisia tiloja järjestelmällä voi olla.

Yhdyskuntien analyyseissä käytetään jakaumaentropiaa, etäisyysentropiaa ja ennen
kaikkea joustavuusentropiaa. Jakauman ja etäisyyksien myönteisinä arvoina pidetään mah-
dollisimman suurta tasaisuutta, kompaktiutta, jossa entropian maksimi on ymmärrettävissä
hyvänä koossapysymisenä. Joustavuustavoitteena on puolestaan suuri erilaisuus. Yksipuo-
lisuutta pidetään sivilisaation uhkana.

Matemaattisesti määriteltävissä olevan entropian lisäksi tarvitaan yhdyskuntaentropian
käsitettä.

Määritelmä: Yhdyskuntaentropia mittaa tämän tutkimuksen yhteydessä järjestelmien,
asiantilojen ja vaihtoehtojen monipuolisuutta kokonaisuuksien sisällä, mutta lisäksi myös
kokonaisuuksien kompaktiutta. Yhdyskuntaentropian arvo kasvaa monipuolisuuden lisään-
tyessä. Entropian osatekijöiden todennäköisyys muuttuu rajoissa nollasta yhteen (sataan
prosenttiin).

Entropiamitta määritellään logaritmifunktion avulla vastaavasta prosenttimäärästä. Täy-
sin mahdotonta tai yksipuolista tekijää ei oteta arvosteluun mukaan; sovitaan, että
0 log 0 = 0. Täysin varman tapahtuman entropiaksi sovitaan 100 10log 100 = 200.

Yhteisön monimuotoisuus, taajamadiversiteetti1, on sen voimavara. Pienenevässä
yhdyskunnassa asukkaiden itsensä entropia pienenee väestön segregoituessa. Ammattikun-
tajakauma ja sosiaaliryhmien määrä kaventuvat, sukupuolijakauma ja ikärakenne usein
yksipuolistuvat ja elämäntavat polarisoituvat, mikä ilmenee mm. kulutuksen ja palvelujen
käytön profiileissa. Hyvinvointierot ovat lisääntyneet yleisestikin (Kytö 1998, 216–220).
Pienenemisen kannalta riskialttiin taajaman elinkeinorakenne on kapea. Rakennusten tyy-
pit ovat muutamia harvoja. Toimintojen määrä ja monimuotoisuus olisivat joustavuuden
edullinen piirre ja myönteinen vetovoimatekijä. Palvelurakenteen muutokset diffusoivat

1.  Taajamadiversiteetti vastaa perusteiltaan tutkimuksen entropian käsitettä.

maks xi b⁄( )
i = 1

N

∑ xi b⁄( )log– ,

b xi
i = 1

N

∑=
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muuttoliikettä, kun kuntien resurssierot palvelujen rakentamisessa ja ylläpidossa ovat kas-
vaneet (Kytö 1998, 216). Nuorten koulutusmahdollisuuksien entropia on huono. Harrastus-
mahdollisuudet ovat niukemmat. Kapea osaamisentropia ei luo tulevaisuuden toiveita.
Pieni yhdyskuntaentropia, eristynyt olotila, voi olla myös heikkoa erilaisuuden sietokykyä,
vähäistä osallistumista yhteisössä, alakulttuurien vähäisyyttä tai ahdas yhteisöllinen iden-
titeetti.

Mahdollisuudet tasa-arvoiseen elämänhallintaan sen sijaan ovat hyvää yhdyskuntaent-
ropiaa. Entropian osatekijänä on mitattavissa myös yhteisön sosiaalinen pääoma, joka
yksinkertaisimmillaan on vuorovaikutussuhteissa ilmenevää luottamusta yhteiskuntaan tai
yhteisöihin, vuorovaikutukseen ja toimintatapoihin. Sosiaaliseen pääomaan kuuluvat myös
erilaiset ilmiöt ja tapahtumat. Niiden elinkaari on nykyisin usein aikaisempaa lyhyempi.
Yrityksissä sosiaalisen luonteen, pääoman, merkitys on ymmärretty niiden menestysteki-
jäksi (Autio 2001, 28–31). Yhteisön pääomaa ovat taloudellisten ja inhimillisten panosten
lisäksi rakenteellinen pääoma – asiakassuhteet, toimintamallit ja organisaatiot.

Joustavuusentropia kuvaa hankkeiden ohjattavuutta – sisällön, laadun, talouden ja ajoi-
tuksen suhteen. Infrastruktuuriin liittyvien organisaatioiden joustavuus vaikuttaa siihen,
miten hyvin ne pystyvät nopeisiin toiminnallisiin päätöksiin tai taloudellisesti hyvään
tulokseen ennakoimattomien muutosten vastaan tullessa. Suunnittelun joustavuusentropia
riippuu mm. siitä, miten täydelliset tietovarannot hankkeeseen on käytettävissä ja miten
korkeana pidetään vuorovaikutuksen astetta. Jos alue on suunniteltu tehokkaasti yhteen tar-
koitukseen, on sitä vaikea käyttää toiseen tarkoitukseen, kun olosuhteet yllättäen vaatisivat
reagointia. Alue on haavoittuvainen nopeiden muutoksien yhteydessä ja kykenemätön toi-
mimaan niiden mukana. Yhdyskuntaentropia joustavuuden mittana on sitä suurempi, mitä
sekoittuneempia alueen toiminnot ovat. Pelkkiä kerrostaloja sisältävällä alueella on pieni
entropia. Toiminnallinen monipuolisuus syntyy asumisen, palvelujen ja työpaikkojen
lomittumisella. Erilliset asuin- ja työpaikka-alueet etäällä toisistaan ei enää voi olla ajanta-
sainen konsepti ja lähtökohta. Toimintojen keskinäinen sijainti on avainasemassa. Kortte-
lityöpaikat ovat eräs ratkaisu.

Yhdyskuntaentropialla voidaan kuvata taajaman fyysinen ja aineeton olemus. Pieni
yhdyskuntaentropia eri muodoissaan on keskeinen lähtömuuton aiheuttaja. Riskialttius pie-
nenevään kehitykseen on sitä suurempi, mitä pienempi entropia on.

Jotkin entropian osatekijät kuten sukupuolijakauma ovat perusteiltaan suuruusluokkaa
0…1/2, mutta normalisoituna kaksinkertaisiksi niitä voidaan käsitellä yhdenmukaisesti
välillä (0…1). Väestön sukupuolen suhteen jakauman entropia saa maksimiarvonsa, kun
molempien sukupuolten osuudet ovat yhtä suuret. Yhdyskuntaentropiaa soveltamalla mita-
taan yhdyskunnan suureiden joustavuutta muutoksien suhteen.

Taajamien muutosherkkyyden analysoimiseksi on tutkimuksen yhteydessä muodostettu
sitä mittaava yhdyskuntaentropian kombinaatio:

– väestön ikärakenne: 3 x alle 20-vuotiaat,
– väestön sukupuolijakauma: 2 x (vähälukuisempi sukupuoli/koko väestö),
– taajaman kompaktius, määrittely suhteutettuna parhaaseen mahdolliseen,
– valtion ylläpitämät asiointipalvelut (posti, sairauskassa, poliisi, verotoimisto, työvoi-

matoimisto),
– julkiset instituutiot (valtion ja aluehallinnon viranomaiset, kirkot),
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– kunnallispalvelut (kunnantalo, terveyskeskus/vastaanotto ja/tai vuodeosasto, kirjas-
tot, päiväkodit, sosiaalitoimen vastaanotto, nuorisotilat),

– osaamisen instituutioiden määrä ja high tech -taso,
– oppilaitosten tyypit,
– luksuspalvelujen määrä esimerkiksi golf-kenttä tai jäähalli,
– liikunta- ja vapaa-ajan palvelujen määrä (urheiluhallit ja -kentät, kuntopolut, uima-

rannat, kuntosalit, kulttuuritarjonta, kerhot, tanssipaikat, kokoontuminen),
– tukkuliikkeet ja alueelliset tavaratalot,
– vähittäiskauppojen määrä ja toimialat, kioskien määrä (elintarvike-, kukka- ja lehti-

kioskit),
– pankkipalvelut,
– tekninen varustetaso (voimalaitokset, energiaverkot, pohjavesi, tietoverkot),
– matkailun vetovoima (erikoiskohde kuten vanhoja rakenteita, laskettelurinne, hiihto-

putki, näkötorni),
– matkailupalvelut (järjestettyä toimintaa kuten kiertoajelut, laivaristeilyt, leirintäalue),
– ympäristön varustus (puistot, vesistöjen hyödyntäminen, liikenteen kalustus),
– elinkeinorakenne, teollisuuden alat (lukumäärä, monipuolisuus, volyymi),
– työllisyys, ammattijakauma, koulutusjakauma, erilaisten ammattien määrä, sosiaali-

ryhmät,
– taajaman toimintojen sekoittuneisuus, pelkkien asuntoalueiden vähäisyys,
– kilpailun olemassaolo ja intensiteetti, kaupan ja palvelujen rakenteiden riittävyys,
– yleisötapahtumien laajuus ja kirjo,
– kuljetusjärjestelmien ja logistiikan toimivuus, nopeus ja edullisuus,
– synergian olemassaolo ja hakeminen, aktiivisuuden aste, taajaman ulkopuolisen maa-

ilman tila,
– muutosvalmiuden, sietokyvyn ja suvaitsevaisuuden määrä,
– tiedotus, paikallisviestinten valikoima, paikallislehti ja -radio, kuntasivut Internetissä, 
– huoltosuhde: työlliset/kaikki asukkaat,
– käytetyt rakennustyypit, pientalojen osuus,
– kestävän kehityksen huomioon ottaminen, 
– tietotekninen taso taajamassa; miten suuri osa asukkaista osaa käyttää tietokonetta.

Jokaisen entropian osatekijän arvostus tehdään asteikolla 0…1 (100), missä suurin luku-
arvo tarkoittaa täydellistä osatekijän ominaisuutta suhteutettuna ko. taajaman kontekstiin.
Tapaussovellus 31. Em. entropian kombinaatiosumma (30 indikaattoria) oli tutkimuksen kohdetaa-
jamissa seuraava: Lorient 3 476,63, Neathinlaakson Glyncorrwg 2 084,66, Burg 3 004,18,
Karlsskoga 3 444,42 ja Suomussalmi 3 134,52 sekä Taivalalanen 1 389,88. Taivalalasen entropia on
pieni, sillä se on pääosin asuntoalue. Palvelut on haettava Ämmänsaaren keskustasta, jossa ne ovat
hyvätasoisia.

Lisäksi vertailtiin joillekin erikokoisille taajamille vastaavan entropian arvoja. Ranskalaisen
Colpon (1 800 as.) entropia oli 2 364,03, walesilaisen Neathinlaakson Cymmerin (3 300 as.) entropia
2 204,72 ja westfalenilaisen Soestin (22 000 as.) entropia 3 874,51.

Entropian lukuarvot vastasivat hyvin taajamien kehitysasteesta silmämääräisesti muodostunutta
mielikuvaa. Entropian laskennassa käytetty tarkkuustaso osoittautui käyttökelpoiseksi osatekijöiden
hajonnan ja logaritmilaskennan kannalta.
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Pääsääntöisesti entropia lasketaan painottamattomien osatulojen pi log pi summana, mut-
ta osatekijöiden painoarvossa voi eräissä tapauksissa olla myös kertoimia. Väestön koos-
tumus on entropian osatekijöistä tärkeimpiä. Väestöenergiaa voidaan kuvata valitulla
muuttujalla, esimerkiksi alle 40-vuotiaiden suhteellisella osuudella koko väestöstä.

Muodostamalla erilaisia entropian kombinaatioita, voidaan niiden perusteella arvioida
taajamien vastustuskykyä negatiiviseen muuttoliikkeeseen. Erilaisten taajamien, myös kas-
vavien ja varakkaiden, yhdyskuntaentropian arvoja on hyödyllistä vertailla keskenään. Taa-
jaman entropiasta voidaan tehdä symboleilla entropiaa kuvaava kartta. Entropian avulla
seurataan taajaman kehitystä ja elinkaarta. Taajamasysteemin voi sanoa olevan vakiintunut
täysi-ikäiseksi, kun sen entropia ei enää kasva.
Tapaussovellus 32. Ruotsalaiseen Flenin kuntaan kuuluva Hälleforsnäsin taajama (1800 as., nyk.
yhdyskuntaentropia 1 801,34) on taantunut suurimman työllistäjän, terästehtaan lopetettua toimin-
tansa 1980-luvulla. Kymmenen vuotta sitten taajaman (2 100 as.) entropian suuruus oli 2 008,45 ja
kaksikymmentä vuotta aikaisemmin (2 450 as.) oli laskennallinen entropia 2 100,30.

Taajaman elinvoimaisuutta voidaan tarkastella entropian ja sumean logiikan avulla hake-
malla yleismääritelmää rajoilla ”taantuva…kehittyvä (kuollut…elävä)”. Vastaus voi olla
esimerkiksi 0,50-fraktaali eli neutraali. Taajaman elinkaari ilmaistaan entropian vaiheil-
la ”entropia kasvaa, on vakiintunut tai vähenee”.
Tapaussovellus 33. Kainuun kunnat (10) esittävät keskustaajamiensa elinvoimaisuuden fraktaalilu-
vuksi keskimäärin 0.5323. Asukasmäärän pieneneminen ei siis ole este entropian kehityspyrkimyk-
sille.

Entropian kasvu kuvaa vaihtoehtojen lisääntymistä, mikä puolestaan tarkoittaa taajaman
laadullisten arvojen ja palveluspektrin paranemista. Mitä keskeisemmästä toiminnasta on
kyse, sitä tärkeämpää on sen entropian suuruus.

Entropiaa kehitetään toimintojen olemassaolon lisäksi niiden sijoittelulla. Yhdyskunta-
rakenteen hajoamisen estämiseksi toimintojen funktionaalista erottelua vältetään ja pyri-
tään niiden sekoittamiseen. Asunnot ja työpaikat tulee sijoittaa lähelle toisiaan ja niiden
määrien tulisi olla tasapainossa keskenään (Lahti et al. 1996, 53). Aikaisemmin kohdassa
3.2 ”Infrastruktuurin olemus ja suunnittelu” on todettu, että asuinalueiden vuotuiset käyt-
tökustannukset, joista lähes puolet koostuu energiasta, ovat riippuvaisia toimintojen sijoit-
telusta. Edullisen energiankulutuksenkin saavuttamiseksi tulisi toimintoja sekoittaa keske-
nään ja tasaisesti taajaman alueelle (Kivilaakso 1987, 3, 86–87).

Suunnittelukäytännöt (kaavoitus) saattavat kuitenkin nykyisin pyrkiä eriyttämään toi-
mintoja eri alueille. Puhdasoppinen kaavoitus ei useinkaan suosi entropian lisäämistä.
Myös yhdyskunnan taloudelliset pyrkimykset voivat olla erilaiset. Heterogeeninen taajama
olisi vastustuskykyinen. Pieni teollinen entropia tekee alttiiksi muuttoliikkeelle. Poikkeus-
tapauksina aikaisemmin olivat tietotekniikan huippuyritykset, mutta niiden tämänhetkiset
vaikeudet saattavat muuttaa sijaintikuntien olosuhteita huomattavasti.

Maankäytön vaihtoehdot voidaan luokitella asumiseen, kunnallisiin verkkoihin (lii-
kenne, puistot), kunnallisiin palveluihin (opetus, terveys), vähittäiskauppaan, muihin yksi-
tyisiin palveluihin, teollisuuteen, varastoihin ja vapaa-aikaan. Maankäytön entropian
indeksi lasketaan kaavalla 
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(4.1.1.d)

Mitä suurempi indeksi Ientr on, sitä sekoittuneempi taajama on maankäytöltään ja esimer-
kiksi asiointimatkojen keskipituus on lyhyempi.

Monimuotoinen entropian edistäminen ja lisääminen ovat pienenevän kehityksen teho-
kas rajoittaja. Entropia otetaan huomioon päätöksenteon lähtöarvona. Entropia voidaan
jopa määritellä kunnan peruspalveluksi tai -rakenteeksi.

Kahden muuttujan yhteisentropialla H(x/y) tarkoitetaan muuttujien yhteisjakauman
Πij = P(xi,yi) entropiaa (Niiniluoto 1992, 30–36 ja 105–106).

(4.1.1.e)

missä Πij on todennäköisyys tapahtumalle xi,yj. Yhteisjakauma Πij on piqj/i tai qipj/i,
missä p ja q ovat tapahtuman osatekijöiden todennäköisyyksiä itsessään ja toisessa.

Yhteisentropia voidaan laskea esimerkiksi koko taajaman ja sen osa-alueen entropian
yhdistämisessä tai vaikkapa väestön ammattijakaumalle ja sen tietotekniselle tasolle.
Tapaussovellus 34. Taivalalasen yhteisentropia koko Suomussalmen taajaman kanssa on H(x/y) =
-∑ ∑ Πij log Πij. Arvioidaan tutkimuksen entropian kombinaation mukaisten indikaattorien yhteis-
jakauma Πij = qi pj/i, missä p ja q ovat Suomussalmen ja Taivalalasen indikaattorien todennäköi-
syyksiä. Yhteisentropian arvo on 1905,36. Se osoittaa Taivalalasen entropian suuruutta, kun siinä
otetaan huomioon Suomussalmen entropian lisämahdollisuudet.

Sumea entropia mittaa sumean joukon (fuzzy set) sumeuden astetta. Sumea joukko on
sitä sumeampi, mitä enemmän se muistuttaa vastakohtaansa. Sumean logiikan vallitessa
systeemi pyrkii keskimääräiseen tilaansa. Pienenevä taajama on tulevaisuudessa sumea
taajama nykyiseen olotilaansa nähden.

Sumealla taajamajärjestelmällä on monia sääntöjä (4.1.3) sumeutensa suhteen. Sumean
joukon A entropia E(A) on leikkauksen A ∩ AC alkioiden lukumäärän suhde unionin
A ∪ AC alkioiden lukumäärään (Kosko 1993, 158):

(4.1.1.f)

missä AC on A:n komlemetti eli joukko ei-A,
c on alkioiden määrä.

Tapaussovellus 35. Taivalalasen keskimääräinen entropia-aste on noin 0,45. Entropian kombinaati-
ossa on 30 indikaattoria. Keskimääräinen entropian indikaattorin sumeus on 0,10.

Ientr

100 maankäyttömuodot eri ruuduissa, jokaisessa erikseen( )∑
ruutujen määrä( )∑

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=
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m

∑
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n

∑–=
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c A AC∪( )
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4.1.2 Suunnittelun lähtökohtana pienenevä käyttötaajuus

Infrastruktuurin verkkojen toimintaa tarkastellaan yleensä ajan suhteen, aika-alueella
(time domain). Verkkojen kulutuslukuja aika-alueella mitataan jatkuva-aikaisesti (conti-
nuous time), mutta mittausten lukeminen ja laskutus ovat diskreettiaikaisia (discrete
time). Verkkojen käytön huippuarvot ja niiden toistuvuus on myös perinteisesti haettu
ajan funktioina. Lineaarinen aika on kuitenkin liian pelkistetty muuttuja verkkomaailmas-
sa. Verkkojen mitoitus perustuu käytön ääriarvoihin. Yleisesti arviointeja tehdään myös
taloudellisuuden funktioina (euro domain). Suunnittelun kohteiden asemointi haetaan
paikkakoordinaatein (location domain).

Verkkojen lyhytaikaisilla käytön muutoksilla ei ole rakenteellisia vaikutuksia. Vähäi-
semmän käytön jatkuminen useiden vuosien ajalle kumuloi ongelmia ja alkaa näkyä tyhjinä
rakenteina. Teoreettinen ääritapaus on käytön mukainen eli viimeisen käyttäjän poislähtö.

Muutoksien analysointi muuttuu todellisuuspohjaiseksi, kun niitä suhteutetaan käyttä-
jien määrän tai käyttökertojen mukaan. Verkkojen kulutusmäärät ja toimintojen hyödyntä-
minen ovat käyttäjäperusteisia. Taajuusperusteinen tarkastelu (frequency domain) osoittaa
verkon toimintaa valittua taajuuden dimensiota kohti. Havainnollinen, yleispätevä taajuus
on asukasmäärä (inhabitant frequency). Verkkojen käyttö, kuten veden kulutus, ei riipu
ajasta, vaan käyttäjämäärästä. Tosin myös käyttäjien kesken on erilaisia käyttötottumuk-
sia.

Käytön määrää on mahdollista analysoida kategorioittain esimerkiksi ikäluokittain.
Pelkkä asukasluku ei sellaisenaan ole riittävä kaikissa kysymyksissä kuten esimerkiksi
kuntatyypin määrittelyssä. Taajaman rakenteesta saadaan parempi kuva asukastiheyden
avulla. Myös taajaman rakenteiden sisältö, kuten omakotitalojen suhteellinen osuus raken-
nuskannasta, on vaikuttava tekijä. Keskeneräiseksi jäänyt pientaloalue on verkkotalouden
ja -toiminnan kannalta luonnollisesti aivan erilainen kuin täyteen rakennettu kerrostalo-
alue. Parametrien ohella tärkeää on myös taajaman funktionaalinen asema alueellaan.
Erillään oleva maaseudun kirkonkylä edellyttää erilaisia suunnittelun näkökulmia kuin
kaupungin pendelöintivyöhykkeellä oleva taajama. Samankaltaisissa toiminnoissakin voi
eri taajamissa olla keskenään hyvin erilaisia käyttötaajuuksia. Taajuusperusteiset mitoituk-
set ovat hyödyllisiä verkkojen ylläpidossa. Käytön mukaista mitoitusta sovelletaan useim-
missa kiinteistötehtävissä kuten siivouksessa. Vähenevän käytön mukana kasvavat ylläpi-
don suoritusvälit. Joitakin ylläpidon tehtäviä on pienemmän käytön oloissa mahdollista
siirtää ja suorittaa ne edullisemmissa olosuhteissa. Käyttömäärän funktioina määräytyvät
monin osin rakennusten sisäkorjaukset, liikenteen kulutusvaikutukset väylien päällysra-
kenteissa, vesihuollon ja energian laitteiden huolto tai tietoverkon tulostimien vaihto-osat. 

Verkkojen maailman muutokset tapahtuvat dekrementaalisesti. Ehkä havainnollisin
muutos pienentyvässä taajamassa on toimintojen väheneminen, jota monet asukkaat pitävät
supistumisen haitallisimpana muutoksena. Useimmat rakennusten toiminnoista korreloivat
suhteessa käyttäjämääriin. Liike-elämä, palvelut ja hallinto ovat lähes poikkeuksetta käyt-
täjäperusteisia mitoitukseltaan. Palvelujen frekvenssin kautta tarkastellaan niiden kulutuk-
sen vaihteluja, vajaakäytön toistoja, käyttäjien kuten vuokralaisten kiertoa, materian tai
varastojen vaihtuvuutta, ruuhkautuvuuden harvenemista tai vaikkapa toiminnon vuoroti-
heyttä.
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Vaikka verkkojen suoriteyksiköt haetaan usein aikayksikköä kohti, voidaan niiden
dimensiot muuttaa käyttöperusteisiksi. Taajuusperusteisten toimintojen hallitulla pienene-
misellä pyritään säilyttämään mahdollisimman suuri entropia. Pienenevien toimintojen
suunnittelua varten on tiedettävä niiden käytön profiili. Toimintojen käyttöä on tarkoituk-
senmukaista arvioida ja mitata todennäköisyyksillä. Asukas joko käyttää tai ei käytä toi-
mintoa eli muuttujalla on kaksi mahdollista lähtöarvoa. Laskennassa arvioidaan yhden
asukkaan ja lopulta kaikkien asukkaiden todennäköisyys käyttää eri toimintoja. Teoreetti-
sesti ajatellen toimintojen käyttötarve ei muutu jäljelle jäävien asukkaiden osalla, mikäli
tarjonta pysyy entisellään. Käytännössä käytön todennäköisyys p muuttuu palvelutarjon-
nan ja demografisten muutosten tähden. Toimintojen maksimimäärä pienenee asukkaiden
domainissa. Asukkaiden joukon a = {1,..,j,..,A} jokaisella jäsenellä on tarjolla olevien toi-
mintojen T = {α1,..,αj,..,αN} joukosta oma käyttämänsä toimintovektori, jonka toimintojen
määrä on αasukas ja sisältö α(asukas). Toimintojen käytön periaatteellinen profiili (action
profile) on

(4.1.2.a)

missä p on toiminnon todennäköinen käyttö,
N on toimintojen maksimimäärä, joka pienenee asukasmäärän domainissa.

Todennäköisyyksien laskentaan liittyy kuitenkin epätarkkuutta ja osa asukkaista ei käytä
jotain palvelua lainkaan. Samalla tavoin binomijakauman (Ryan 1989, 37–44 ja Karttu-
nen 1994, 56 ja 160–162) soveltaminen käytön jakautumisen laskentaan on epävarmaa.
Toimintojen analysointi matemaattisesti tuottaa kaavamaisia tuloksia ja edellyttää vai-
keasti saatavilla olevaa lähdeaineistoa. Toimintojen intensiteetti on kuitenkin lähtökohdil-
taan keskeinen mitoitusperuste. Tosin operatiivisetkaan toimenpiteet, kuten verkkojen
ylläpito, eivät kaikilta osin ole suoraan käytöstä riippuvaista. Tietty kunnossapito on tar-
peen vähäisen käytön verkolle tai tyhjälle rakennukselle. Liikenteen kunnossapidossa
saattaa esimerkiksi sää olla määräävä tekijä. Olosuhteiden vaikutusta voi yrittää vakioida
esimerkiksi astepäiväluvuilla tai sadantatilastoilla.

4.1.3 Taajamasysteemi – vähenevien toimintojen systeemi

Valtakunnallinen yhdyskuntarakenne on hierarkkinen kokonaisuus, joka koostuu yhdys-
kunnista ja niiden välisistä yhteyksistä. Taajamat nodaalialueineen muodostavat edelleen
toisten taajamien kanssa alueellisia systeemejä, toimintaverkkoja ja niiden hierarkioita.
Lähivuosina muotoutuva, valtioneuvoston hyväksymä 34 aluekeskuksen verkko muodos-
taa uuden alueellisen systeemijärjestelmän. Myös yksittäinen yhdyskunta voidaan nähdä
operationaalisesti systeemin näkökulmasta. Yhdyskuntien sisäinen rakenne, spatiaalinen
systeemi, koostuu toiminnoista ja niiden sisäisistä yhteyksistä (Komonen et al. 1976, 18–
25). Yhteydet ovat muun muassa informaatio-, materiaali-, liikenne- ja energiavirtoja.
Taajama on ennen kaikkea toiminnallinen järjestelmä – se on vain puitteiltaan ja lähtö-
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kohdiltaan fyysinen rakenne tai hallinnollinen keskus. Sen suunnittelu on toimintojen
mitoitukseen, sijoitteluun ja niiden välisiin yhteystarpeisiin liittyvää suunnittelua. Taaja-
ma käsittää lukuisia ilmiöitä ja toimintamekanismeja, joihin lähestymistapa voi olla sys-
teemin näkökulmasta. Systeemi on toisiinsa liittyvien asioiden kokonaisuus, jossa erilai-
set tekijät ovat yhteistoiminnassa tai vuorovaikutuksessa keskenään. Kun jonkin elemen-
tin ominaisuus muuttuu, vaikuttaa se useihin muihin elementteihin ja koko systeemiin
(Brante 1980, 26). Systeemin konnotaatio on tässä toiminnallisten, teknologisten ja orga-
nisatoristen tekijöiden yhdistelmä. Taajamasysteemi on luonnollisesti osin käsitteellinen
järjestelmä eikä sitä sellaisenaan todeta reaalimaailmassa. Systeemin osien välisiä lakeja
ei myöskään ole juurikaan selvitetty eikä riippuvuuksien voimakkuuksia osata estimoida.

Taajaman rakenne on toimintojen prosessi ja systeemi. Prosessin perustana toimivat
informaation järjestelmät. Taajama prosessina sisältää seuraavia ominaisuuksia:

– mitä korkeampi käyttömäärä, sitä parempi hyötysuhde (rajoittavina tekijöinä ovat
muun muassa ruuhkat, hidastimet, kapasiteetit ja kohina),

– säädinten dimensio on erilainen eri verkoilla ja niiden toimintaympäristö vaihtelee
kontekstien mukana,

– prosessin häiriöitä aiheuttavat vikojen, virheiden ja resurssien ohella muun muassa
talous, politiikka tai ilmastotekijät 

– prosessien haavoittuvuusriski on kasvava ja osin ennustamaton,
– eri järjestelmien keskinäinen riippuvuus on lisääntynyt, agglomeraation edut ovat sel-

keät, mutta järjestelmillä on myös keskinäisiä negaatioita,
– hyödyt ja ongelmat voivat siirtyä järjestelmästä toiseen,
– järjestelmien rakenteen, muodon ja yhteyksien ylläpito kuluttaa energiaa,
– sääntökantaa ei ole systemaattisesti olemassa.

Systeemin sisältönä olevat toiminnot ja niiden väliset yhteydet heikkenevät molemmat
pienenevissä taajamissa. Useiden toimintojen kehityshistoria on edennyt aktivoitumisen
ja sitä seuranneiden toimenpiteiden jälkeiseen aikaan. Usein elinkaaren lyhenemisen
aiheuttaa vähentynyt käyttö. Toimintojen analyysissä on kiinnostavaa löytää systeemin
dominoivat osatekijät eli tekijät, jotka vaikuttavat ratkaisevasti taajaman elinvoiman säi-
lymiseen tai menettämiseen. Systeemin stabiilisuuden kaatavia tekijöitä voidaan pitää
kriittisinä rajaportaina (4.2.4).

Taajama on systeemiteorian viitekehyksessä avoin systeemi, joka on yhteydessä ympä-
ristöönsä ja sen materiaan ja joka vaihtaa energiaa ja informaatiota ympäristönsä kanssa.
Systeemin koon määrittelee sen monimutkaisuus, ei fyysinen koko (Chadwick 1981, 45 ja
49). Avoin systeemi on alituisessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja reagoi toi-
mintaympäristöään simuloiden. Kun taajamasysteemi kykenee itse muuttamaan rakennet-
taan ja vaikuttamaan myös ympäristöönsä, voidaan sitä periaatteellisesti pitää avoimuuden
lisäksi itseohjautuvana, ergodisena systeeminä. Lopulta taajama on monien muuttujien
kompleksinen, muuttuvien vuorovaikutusten, orgaaninen, monitavoitteinen systeemi. Jos
kuntia kokonaisuutena pidetään tavoitteellisena systeeminä, niin infrastruktuuri on deter-
ministinen systeemi, joka valitsee keinonsa annettujen tavoitteidensa saavuttamiseksi
(Anttiroiko et al. 1993, 31–34, 39, 131).
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Avoimelle systeemille ominaisia epävarmuuden tekijöitä taajamissa ovat toimintaympä-
ristön muutosten merkitys, lisääntyvä eri järjestelmien välinen riippuvuus ja muutosnopeus
tai talouden resurssien kaventuminen. Systeemiä ohjaa päätöksenteko saamansa informaa-
tion avulla. Toteuttaminen/tuotanto realisoivat päätöksenteon.

Systeemitarkastelun vahvuutena on, että taajamaa tarkastellaan kokonaisuutena ja taa-
jama nähdään osana laajempaa kokonaisuutta, jonka kanssa se on vuorovaikutuksessa.
Systeemimetodologia toimii myös joustavana ongelmanratkaisutilanteiden kehikkona,
jonka kautta kohdetta arvioidaan systemaattisesti. Teoriassa systeemi on tavoitteellinen toi-
mija, joka pyrkii johonkin lopputilaan. Taajaman kehityksellä ei kuitenkaan ole ehdotonta
lopputilaa. Systeemi on myös organisaatioiden ja yhteisöjen sisäisten ja ulkoisten suhteiden
jäsennys. Systeemi on enemmän kuin osiensa summa.

Yhdyskunnan toimintojen automaatiotason nousu on muuttanut yhdyskuntien toimintaa
entistä enemmän systeemin tapaiseksi.

Systeemin muutoksina pieneneminen ilmenee eri vaihein:

1. Systeemin kommunikaation hyötysuhde huononee, kun toimintojen harveneminen ja
oheneminen lisäävät kommunikoinnin ja asioinnin vaivannäköä. Osa tarpeista jää rea-
lisoitumatta ja osa toteutuu kalliimmalla tai lisäenergialla.

2. Koska systeemin muuttujat ovat vuorovaikutuksessa keskenään, diffusoituvat useim-
mat vaikutukset koko järjestelmään. Pienenemisen ilmiö etenee aika- ja taajuusta-
soilla (time and frequency domain). Muutoksissa on syy–seuraus-suhteita, mutta
muutoksia kattavasti kuvaavaa mallia ei ole olemassa. Mallin lähtökohta on luonteel-
taan palvelujen ja infrastruktuurin käytön optimointi.

3. Kun olosuhteita kuvataan tilajoukolla U, jolloin kutakin tilaa u ∈ U vastaa yksikäsit-
teiset olosuhteet, x on input ja h on input/output-kuvaus, niin output y = h(x,u).

4. Kielteisen kehityksen tavoin etenevät myös myönteiset lisäpanostukset systeemin eri
osiin – siinä on suunnittelun mahdollisuus. Yhdyskunnan järjestelmiä analysoidaan,
suunnitellaan ja ohjataan resurssien puitteissa ja myös muuttuvilla intresseillä. Taa-
jama toimii muutostilanteessa entropiansa mukaisesti.

Toimintakaavio (kuvio 10) on samankaltainen kaikilla kunnallisen tekniikan verkoilla.
Verkkosysteemi käsittää verkkojen olemassaolon perusteet – toiminnot sekä niiden puit-
teet ja käyttäjät – sekä verkkojen keskeiset ominaisuudet – kapasiteetti, kelpoisuus ja
talous. Systeemin järjestystä, laajuutta ja joustavuutta kuvataan entropialla. Verkkojen
yhteisiä tekijöitä ovat sijainti ja käyttötaajuus – käytön volyymi kuitenkin muuttuu eri
tavoin verkoilla. Tavoite on saada pieneneväkin käyttö mahdollisimman intensiiviseksi,
tarjonta vastaamaan kysyntää.



139
Kuvio 10. Kunnallisen tekniikan kulutusverkkojen pelkistetty toimintakaavio, jossa
suorakaiteella ilmaistaan toimintoa tai käsittelyä ja suunnikkaan muodolla informaatiota,
tietojoukkoa

Ohjattavuus on systeemin sisään rakennettu ominaisuus, joka riippuu toimintatavoista,
käytettävissä olevasta informaatiosta ja päätöksenteon toimivuudesta. Kukin verkko-ope-
raattori ohjaa omaa verkkosysteemiään, jonka muutoksille ympäröivä entropia asettaa
rajat. Verkko-operaattoreiden määrä tulee vastaisuudessa lisääntymään toimintatapojen
muuttuessa. Koko infrastruktuurin systeemin ohjausvastuu on kuntaoperaattorilla.

Taajaman toiminnallinen laajuus määräytyy sen merkityksestä ja asemasta yhteisössä.
Tärkeimmät taajaman merkityksen järjestysasemaan vaikuttavat tekijät ovat mark-
kina-alue, työllisyys ja väestörakenne (Bradford & Kent 1986, 10). Taajaman entistä use-
ammat asiat ovat riippuvaisia toisistaan – asioilla on lisääntyvä riippuvuussuhteensa, verk-
konsa (3.3.1). Fyysisillä verkoilla tällainen asiantila on jo perinteinen. Infrastruktuurin sys-
teemissä on eri verkkojen alasysteemit {Sr, Sl, Sv, Se, Si}.

Kommunikaatio yhdistää alasysteemit. Byrokratiassa se toimii hierarkiaperusteisesti.
Itsesäätelyyn kykenevään systeemiin kuuluu inputin ja outputin lisäksi palaute, takaisinkyt-
kentä, feedback loop. Feedback toimii eri tavoin – se voi olla totaalinen tai osavaikutteinen,
suora tai epäsuora, positiivinen tai negatiivinen ja ulkoinen tai sisäinen. Feedback käsit-
teenä sisältää säätöä, kontrollia, hallintaa, heijastamista, vastavuoroisuutta, toistoa, iteroin-
tia, uusiutumista, sykliä, kiertoa, pyörintää, rotaatiota, mukauttamista, kohdistumista,
kehittymistä tai mukaan ottamista (Seppänen 2001, 10–14). Systeemi- ja ohjausajattelu
korostaa palautetiedon tärkeyttä niin, että tiedosta on tullut ohjauksen tärkein väline. Tie-
don hankinta ja takaisinsyöttö on ohjauslaite tällaisessa systeemissä. Arviointi on ohjausta
(Sinkkonen & Kinnunen 1994, 71–72). Systeemiajattelua voidaan käyttää myös erilaisten
arviointien lähestymistapana.

Pienenevässä yhdyskunnassa muuttuvat monet inhimilliseen toimintaan liittyvät asiat.
Aluksi pitäisi miettiä uudelleen pienenevän taajaman toiminnallisuus – muun muassa asuk-
kaista entistä pienempi osa käy ansiotyössä. Toinen asukkaiden käyttäytymisen muutoste-
kijä on väestön keski-iän kohoaminen. Muuttuvan populaation intressit edellyttävät toimin-
tojen säätöä. Miten taataan ikääntyvän, pienenevän, huonompituloisen väestön nykyaikai-
sen taajamaelämän perusedellytykset karsiutuvien palvelujen avulla? Palvelujen tulevai-
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suus on käytävä läpi ja organisoitava. Monien palvelujen tarjonta toteutuu verkostoitumi-
sen avulla. Terveyskeskukset voivat olla suurempia, usean kunnan yhteisiä. Palveluetäisyy-
det kasvavat, mutta niiden haitallisuutta voidaan järjestelyin vähentää.

Taajaman toimintosuunnittelun lähtödataan haetaan kaikki taajamassa toimivat aktivi-
teetit (5.2 Toimintojen muutoksenhallinta). Toimintomatriisi on suuri, vaikka aktiviteettien
määrä pienenevissä taajamissa laskee. Verkostoanalyysi tarkastelee toimintojen ja asukkai-
den välisiä tai toimintojen keskeisiä parametrejä – suosiota, ekspansiota, vastavuoroisuutta
tai muita suhteita. Suosion lukumäärä ilmaisee toimintoon kohdistuvien valintojen määrää,
ekspansio valintojen määrää muihin vaihtoehtoihin nähden ja vastavuoroisuus suhteiden
monipuolisuutta. Toimintojen suhteen on mahdollista laatia tarpeellisuuden, merkittävyy-
den tai laajuuden asteikkoja. Tämän tutkimuksen yhteydessä on laadittu seuraava luokitus:

Luokka 1 (primääritoiminnot): Peruskoulun ala- ja yläaste, pankin asiointipiste, pieniä
vähittäiskauppoja (market), asiamiesposti, terveyskeskus/vastaanotto, aluepuistoja, kunto-
polkuja, sivukirjasto,…

Luokka 2: Elokuvateatteri, ostoskeskus, laajaa vähittäiskauppaa, postikonttori, pankin
konttori, terveyskeskus/vuodeosasto, vakinainen poliisi, verotoimisto, Kela, työvoimatoi-
misto, yleiskirjasto, …

Luokka 3: Ammattikorkeakoulu, erikoisliikkeet, tukkuliike, voimalaitos, konserttihalli,
taidemuseo, uimahalli, erikoiskirjasto,…

Markkinoiden pienetessä toiminnot yleensä vähenevät luokan 3 palveluista alkaen. Suu-
rinta väestöpohjaa edellyttävät toiminnot, kuten erikoisliikkeet, alkavat vähentyä ensim-
mäisten joukossa. Toimintojen asteikko on paikallinen ja arvoperusteinen. Luksuspalveluja
voivat olla vetovoimatekijät jäähalli tai golf-kenttä. Monilla kunnilla on resurssien kohden-
tamisen päätöksentekoon omia palveluluokituksiaan, mutta ne ovat Hounin (1995, 8)
mukaan olleet keskenään yhtäläisiä vain peruspalvelujen osalla.

Koko toimintakulttuurin muuttaminen on mahdollista, kuten joidenkin yritysten yllättä-
vänkin nopeat uusiutumiset osoittavat. Yrityksissä muutostarpeiden pääselittäjät ovat
olleet talous- ja kysyntätekijä, mutta kunnat ovat olemassa palvelujaan varten, joiden
sisältö pyrkii muuttumaan resurssien vähetessä. Vähenevä käyttö saattaa luoda mahdolli-
suuksia organisoida toimintoja uudelleen ja siten eliminoida pienenemisen haittoja. Kei-
noja palveluiden järjestämisessä on löydettävissä tuotekehityksen korvaavilla ratkaisuilla
kuten ”asiakaspisteillä, liikkuvilla tai yhdistetyillä palveluilla, tietoverkkojen kautta,
uusien operaattorien (ns. kolmas sektori) avulla”. Tosin viimeksi mainitun sektorin suhteel-
linen osuus koko palvelutuotannosta jäänee vaatimattomaksi myös vastaisuudessa. Uusien-
kin toimintatapojen mitoitus perustuu käytön taajuuteen (4.1.2). Palvelujen organisointi
pienenevän kehityksen toimintaympäristössä on eräänlaista säätöä, joka onkin yleiskäsite
toimenpiteille, joilla saadaan aikaan parempi vuorovaikutus eri osapuolten välille. Periäi-
nen (1996, 161–167) esittää ympäristöjen säätämisen kohteina laajalti metabolisen, talou-
dellisen, teknisen, toiminnallisen, esteettisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja yksilöllisen sää-
dön. Käsitteen säätö alle tulevat näin ollen myös esteettisen muotokielen, tunnelman ja
ilmapiirin virittäminen. Toiminnallinen säätö tarkoittaa olosuhteiden parantamisen ohella
interaktiivista vuorovaikutusta. Ympäristön sosiaalinen säätö käsittää muun muassa fyysi-
sen ympäristön vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen.

Taajamasysteemin panos–tuotos/vaikuttavuus/toteutettavuus-mallissa infrastruktuurin
verkot ovat panoksia, jotka systeemin prosessissa tuottavat hyötyjä ja tarjontaa. Infrastruk-
tuurin säätö voidaan kuvata konkreettisten sääntöjen avulla, joiden on oltava sumeita.
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Vaikka säännöt eivät voi olla kategorisia, on säännöillä oltava alaraja – toimintaminimi.
Säännöt ovat esimerkiksi muotoa ”if liikenne vähenee 20 % and palveluodotukset eivät
muutu, then pienennetään kunnossapidon tasoa 15 %”. Yleiskäsitteisillä termeillä sääntö Ir
on kirjoitettavissa muodossa:

Ir: if X1 is A1 and X2 is A2, then Y1 is B1,

missä A1 ja A2 ovat sumeita lingvistisiä nimikkeitä tulosuureille X1:lle ja X2:lle sään-
nössä Ir. Ehto- ja toiminto-osia voi olla useita. Lingvistinen nimike B1 kuvaa modifioin-
nin määrää. Säännöt kannattaa korvata relaatioilla ja edelleen yhtälöillä, koska niissä esi-
tysmuoto on tehokas. Infrastruktuurin säätimen suunnittelu perustuu mittaustuloksiin sekä
asiantuntijoilta, operatiivisilta yksiköiltä ja asukkailta kerättyyn tietoon ja tavoitteisiin.
Lingvistiset yhtälöt tarjoavat joustavan tavan erilaisille asiantuntijailmaisuille ja ne voi-
daan edelleen esittää joko relaatioiden tai yhtälöiden avulla. Lingvistiset tasot ovat kor-
vattavissa myös kokonaisluvuilla. Infrastruktuurin sääntökanta olisi kuitenkin iso määrä
erilaisia sääntöjä. Infrastruktuurin säädin on lohkomainen viiden verkon mukaan toimiva
järjestelmä. Säädin sisältää jokaiselle mittaukselle sumeutuksen, sääntöjen ehto-osien ja
toiminto-osien käsittelyn sekä ohjauksien täsmentämisen.

Infrastruktuurin systeemin sääntöjen luominen on modulaarista – perussääntökanta/
perussäädin soveltuu kaikille verkkolohkoille. Perussääntöjä voisivat olla toiminnalliset
resurssirajoitteet sumean logiikan mukaisesti käyttäjämäärän pienentyessä. Lisäksi kaikilla
verkoilla on omat erityiset sääntökantansa. Ne ovat esimerkiksi lähtö- ja tulosuureiden
skaalausta eri jäsenyysfunktioiden arvoilla. Laajan ongelman käsittelyä koskeva sääntö on
mahdollista jakaa osaongelmia käsitteleviin sääntöihin. Sääntökanta voi sisältää erilaisia
funktioita – perustoiminnan, haavoittuvuuden tai entropian piiristä. Sääntökannalla varus-
tettua sumeaa säädintä voidaan parantaa lisämoduuleilla adaptiivisesti – esimerkiksi talous-
moduulilla. Sääntökannan voi katsoa muodostavan kehittämisympäristön työkalut, joita
käytetään sumean logiikan kehittämismalleilla. Sumean taajamasysteemin säätö parhaim-
millaan säästää taajaman resursseja ja täsmentää infrastruktuurin olemusta. Säädin voi
käsitellä myös parametrityyppisiä toimintoja.

Laadittu sääntö voi osoittautua liian vaativaksi ja laueta. Ennakkoon on määriteltävä,
millä määrällä ja sääntöjen laukeamisasteella ryhdytään virheiden korjaamiseen. Taajama-
systeemin sumea säädin on tietokoneohjelma siten, että ensimmäisiksi määritellään sumeu-
den asteet eli jäsenyysfunktioiden määrä, sen jälkeen sääntöjen ehto-osat ja toiminto-osat.
Täsmentämisen jälkeen on mahdollista säädön hyödyntäminen, ohjaus.

Säännöt ovat vain rajallinen, teoreettinen lähestymistapa pienenemiseen sopeutumi-
sessa. Niiden käyttökelpoisuus on varauksellinen – sääntöjen soveltaminen saattaa olla
muodollista ja mekaanista. Sääntöjen entropia voi jäädä kapeaksi. Toisaalla voidaan aja-
tella, että eräänlaiset säännöt toimivat useimpien valintojen ja päätösten sisällä.
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4.1.4 Taajaman sumea rakenne

Taajaman rakenne on moninainen, kun sitä kartoitetaan laajalti eri näkökannoilta. Raken-
teen sisältö esitetään eräänlaisen hahmopuun (shape tree) muodossa. Rakenteen osateki-
jöistä osa on staattisia (esim. topografia), osa taas muuttuu taajaman kehityksen myötä
(esim. infrastruktuuri) ja vaikuttaapa joidenkin tekijöiden muuttumiseen yleiset arvokäsi-
tyksetkin (esim. imago). Kokonaisuutena taajamarakenteen muutos on sumeaa ja jatkuvaa
– myös sen nopeus on sumea käsite. Jokaisella ajankohdalla on oma rakenteensa.

Taajaman sumean rakenteen (kuvio 11) tarkasteltavina päätekijöinä voi pitää olemusta
ja toiminnallisuutta, mutta pienenevien taajamien kontekstiin erityisesti liittyvät myös
pysyvyys ja muutokset. Suureet on luotu pienenemisen suunnittelun näkökulmalla. Ole-
muksella kuvataan taajaman fyysisiä ja aineettomia ominaisuuksia. Toiminnallisuus on taa-
jaman toiminnallinen sisältö. Epävarmojen olosuhteiden aikana erityisesti on tarpeen kar-
toittaa taajaman pysyvyys ja muutokset. 

Taajaman sumea rakenne kattaa koko taajamaelämän. Rakennetarkastelun etuja ovat
tärkeimpien muutostekijöiden, niiden etenemisvaiheiden ja muutosherkkyyden havaitse-
minen. Sen jälkeen tulee pohdittavaksi suunnittelun ja vaikuttamisen mahdollisuudet eri
tekijöihin. Analysoinnin kautta on mahdollista havaita pienenemisen erot ja yhtäläisyydet
muihin taajamiin.

Lisäarvoa taajaman sumean rakenteen analyysistä tulee erityisesti, jos sen avulla voi-
daan nähdä ja ennakoida lähestyvät muutokset.
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Kuvio 11. Taajaman sumea rakenne.

  Tila  Ympäristö Mittakaava Valaistus 

  Topografia Pienilmasto Talven sietokyky 

Mobiliteetti Saavutettavuus  Logistiikka Väylien hierarkia 

    Virikkeisyys Virkistys             Taajaman hoitotaso 

Olemus  Miellyttävyys Julkinen tila Perinteet, historia  Luonto 

    Hylätyt ihmiset Rakentamistaso Asumisympäristö 

Identiteetti Paikan ja asukkaiden identiteetti       Imago       Estetiikka 

Talous  Tulotaso  Agglo- /deglemeraation talous  

Palveluiden tehokkuus (yksityistäminen, yhtiöittäminen) 

 

  Kulttuuri  Taidetarjonta  Harrastusmahdollisuudet  Viihdepalvelut 

    Informaation entropia Tapahtumat 

Toiminnallisuus Integrointi Kommunikaatiot      Työmatkat Diffuusio 

    Verkottuminen Suhteet vaikutusalueelle 

Valintojen mahd. Markkinoiden entropia Palveluiden runsaus 

    Yhteydet muualle      Pendelöinti Urbaanius 

 
   

Infrastruktuuri Verkostojen rakenne       Huonojen osien vahvistaminen 

Väestöenergia Muutto (sis./ulk.)     Koulutustaso Työllisyys 

Pysyvyys 

  Elinkeinot Elinkeinoelämän nykyaikaisuus/monipuolisuus 

Valmiudet Teolliset yhteydet muualle Tietotekninen taso 

Yksityiset ja julkiset investoinnit 

     

   

Eturyhmät Yksityinen rakentaminen Vanhan saneeraus 

    Asukkaiden preferenssit Ulkopuol. mahdollis. (valtio) 

Elvytys  Kotitalouksien olosuhteet Verkkopalveluiden riittävyys 

Muutokset 

Toimenpiteet Keskustojen piristäminen Hidastimien poistaminen 

Aktiivisuus ja ratkaisujen hakeminen 

Erikoistuminen Pysyvien vahvuuksien rakentaminen 
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4.2 Havaintomateriaalin analysointi

Datan analysointi on kehityksen analyyttistä tarkastelua, jossa haetaan käyttötaajuudella
muuttuvia suureita, jotka voivat koskea suoritteita, kapasiteettia tai kustannuksia. Ope-
rointi on pääosin matematiikkaa. Usein matemaattisia mallintamistekniikoita käytetään
myös pienenemisen syiden, seurausten ja ennusteiden tarkastelussa. Matemaattinen muo-
to on käytännöllinen, kun asioita tulee muokata ja käsitellä loogisesti tai esittää lukuina
tai symbolein tietotekniikkaa hyödyntäen. Matemaattisten menetelmien etuna on, että ne
tuottavat täsmällisiä, tarkkoja ja luotettavia estimaatteja edellytyksellä, että suureilla on
mitattavissa oleva dimensio. Matematiikka on luontevaa mm. talouden tarkasteluissa.
Matemaattisilla lausekkeilla voidaan kuvata parametrejä, rajoituksia, riippuvuuksia tai
funktioita. Hyvänä tavoitteena matemaattisten analyysien tulostamisessa on löydettyjen
riippuvuuksien esittäminen havainnollisessa, pelkistetyssä muodossa varsinaista yhdys-
kuntasuunnittelua varten.

Infrastruktuurin verkkoja analysoidaan verkkokohtaisesti kunkin verkon omilla päätös-
muuttujilla. Matematiikan ohella analyysillä haetaan verkkojen toiminnallisen pienenemi-
sen portaat, joista monet toteutuvat myös fyysisinä sopeuttamisen askeleina.

4.2.1 Korrelaatioanalyyttinen tarkastelu

Korrelaatioanalyyttinen tarkastelu osoittaa verkkojen riippuvuussuhteet käyttäjien mää-
rästä ja keskenään. Yleisesti tunnettuja ovat staattiset laskentatavat korrelaatioille, regres-
sion selvittämiseksi tai kausaalisille riippuvuussuhteille. Regressioanalyysihän sisältää
korrelaatioon verrattuna lisäksi eräänlaisen kausaalisen selityssuhteen.

Korrelaatiokerroin R voi saada arvoja -1:n ja +1:n välillä ja täydellinen lineaarinen riip-
puvuus on arvoilla ±1. Korrelaatiokertoimen neliö R2 ilmaisee kuinka suuren osan x selit-
tää y:n varianssista. Ristikorrelaatiolla Rxy (cross-correlation) lasketaan kahden erilaisen
signaalin korrelaatiota ja autokorrelaatiolla Rxx (autocorrelation) saadaan selville signaalin
korrelaatio itsensä kanssa (Phillips & Parr 1999, 587).

Verkkojen tuleva kehitys on keskeinen suunnittelukysymys. Jokaiselle verkolle laadi-
taan regressioanalyysi – haetaan lineaarinen regressioyhtälö (reg.y.) verkon käytöstä ajan /
asukasmäärän funktiona (esimerkiksi 95 % varmuusväli). Regressioanalyysina käytetään
yleistä, pienimmän neliösumman periaatteelle perustuvaa menetelmää (Bolton 1997, 656).

Verkkomaailman yhteinen tekijä – verkkojen kausaalisuus – tehdään polkuanalyysilla,
jossa endogeeninen muuttuja on asukasmäärä. Tutkittavilla verkoilla on kausaalinen – osit-
tain paralleelinen – rakenne, jossa perusverkkona on rakennusverkko. Sen käyttöasteella ja
muiden verkkojen käyttömäärällä on korrelaatio. Verkkojen assosiaatiota osoittava moni-
ulotteinen rakenneyhtälö voidaan hakea. Samoin on mahdollista hakea yhteiskorrelaatio-
kerroin rakennusverkon ja muiden verkkojen korrelaatioista. Muut verkot voidaan myös
jyvittää rakennuksille.

Jyvitys voi tapahtua esimerkiksi liukuvan keskiarvon (moving average) avulla, jossa
tasoitetut arvot lasketaan havaintojen liukuvana keskiarvona (Karttunen 1994, 113–114).
Tasoituksen määrää voi säädellä sekä lukumäärillä että painoarvoilla. Rakennusten tyypit
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voidaan jyvittää esimerkiksi painokertoimilla AK = 0.68, AR = 0,24 ja AO = 0,08. Ver-
koille on mahdollista määritellä verkkotyypeittäin yhteistodennäköisyys ja ehdolliset
todennäköisyydet. Määrittely perustuu verkkojen graafisiin kuvauksiin.
Tapaussovellus 36. Tutkimustaajama Taivalalasen asukasluku on pienentynyt vuoden 1990 mää-
rästä 2139 asukasta 509 henkilöllä vuoteen 1999. Taivalalasella oli 1990-luvulla asukasmäärän kes-
kiarvo 1912, keskihajonta 151 ja variaatiokerroin 0,08. Vuosikymmenen vuosittaisia asukasmääriä
kuvaava regressioyhtälö on y = −48,12x + 2129.

Taivalalasen verkkotoiminnoista liikenteen ajoneuvojen määrä korreloi asukaslukua kertoimella
91,3 %. Vesihuollon käyttö vuosina 1995–1999 on toiminut varianssiyksiköin 79,6, sen kulutusmää-
rien keskihajonta oli 8,9 ja variaatiokerroin 0,1. Muutokset ovat siis selkeän suuruisia. Vesihuollon
käytön ja asukasmäärän korrelaatio on luonnollisesti korkea, 94,3 %. Vesihuollon ja rakennusten
verkkojen käyttöasteiden välinen regressiosuora on muotoa y = 1,31 x - 27,9. Taivalalasen sähköener-
gian kulutus vuosina 1995–1999 korreloi asukasmäärän muutoksen kanssa suuruudella 64,4 %. Säh-
kön ja asumisen käyttöasteiden regressiosuora on muotoa y = 0,16 x + 82,6. Kaukolämpöenergian
kulutus on mm. uusien liittyjien seurauksena kasvanut vuosina 1995–1999 ja korrelaatio asukasmää-
rän muutoksen kanssa onkin -81,6 %. Kaukolämmön ja asumisen käyttöasteiden regressiosuora on
y = -0,30 x + 130. Uusia liittyjiä on kolme omakotitaloa.

4.2.2 Verkkojen käytön vasteet

Verkkojen kehityksen tekijöistä on keskeisimpiä niiden muuttuva kuormituskapasiteetti.
Sen tutkiminen tehdään verkoittain. Lisäksi verkkoja tutkitaan yhdessä – verkostona ja
kausaalisena rakenteena. Verkkojen tutkimussarjan avulla muodostuu käsitys koko infra-
struktuurin käyttöintensiteetistä.

Verkkojen matemaattisessa analyysissä verkkoja käsitellään verkkosysteemeinä, joissa
yhdyskunnan yleisindikaattorit – asukasluku tai kulutusluku – toimivat herätteinä ja kun-
kin verkkolajin käyttöä kuvaava käyttöaste painofunktiona, impulssivasteena.

Ominaiskulutus on myös mahdollinen heräte vesihuollon ja energian verkoilla. Vaihto-
ehtoinen heräte rakennusten osalla voi olla asumisväljyys m2/asukas, liikenteen verkolla
ajoneuvoja/vrk ja informaation verkolla viestimien lukumäärä/asukas. Samoin verkkojen
arvoindikaattori, pääoma-arvo, voi myös olla herätteenä. Vaikka yhdyskuntaverkoilla ei
varsinaisesti ole diskreetissä muodossa siirtyviä signaaleja, ovat verkkojen käyttötiedot
diskreettejä eivätkä jatkuvia. Asukasluku muuttuu ajan t funktiona. Verkkojen käyttö ei
riipu ajasta vaan väestöliikkeiden taajuudesta. Tilannetta kuvataan systeeminä

missä aika on diskreetti muuttuja t,
x[t] = heräte (syöte) = asukasluku ajan funktiona,
h[t] = impulssivaste = painofunktio,
y[t] = vaste = verkkovaste = verkon käytön vaste.

   x[t]    y[t] 

                         h[t] 
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Kaavamuodossa: y[t] = x[t] * h[t], (4.2.2.a)

missä * tarkoittaa konvoluutiota.

Verkon käytön vaste on asukasluvun (verkon piirissä olevien asukkaiden) ja verkon käyt-
töasteen (välillä 0–1,0) konvoluutio (convolution). Määritelmän mukaan verkon käyttöas-
teen maksimiarvo on laskennallinen, suurin todettavissa oleva tai pienenevän käytön las-
kentaperiodin alkuarvo.

Diskreettien infrastruktuurin verkkojen kulutustietojen yhteydessä on vasteen laskenta
käytännöllistä suorittaa konvoluutiosumman (convolution sum) avulla (Phillips & Parr
1999, 430):

(4.2.2.b)

Koko verkoston yhteisvaste (Phillips & Parr 1999, 93) saadaan konvoluutiolla
x[t] * {h1[t] + h2[t] + ... .h5[t]}, missä h1[t] … h5[t] ovat rakennusten, liikenteen, vesi-
huollon, energian ja informaation verkkojen painofunktiot. Yhteisvasteen avulla nähdään
koko infrastruktuurin keskimääräinen muutosnopeus. Verkostojen yhteisvastetta voidaan
pitää infrastruktuurin käytön kokonaiskuvana. 

Verkon käytön vasteen avulla saadaan käsitys käytöstä suhteutettuna asukasluvun muu-
toksiin. Käytön vasteen lukuarvot pitävät sisällään myös ominaiskulutuksen muutokset.
Vaste esittää verkkojen käyttöasteen muutokset tasattuina tutkimusperiodin ajalle ja sen
voimakkuus on selkeästi pienempi kuin asukasluvun ja kulutusmäärän tulo tai suora verkon
käyttömäärän muutos. Vastejärjestelmän toiminnan voi mieltää painotettuna keskiarvona,
jossa voimakkain painoarvo on keskimmäisillä näytearvoilla. Tästä johtuen tarkasteluperi-
odien tulisi olla suhteellisen lyhyitä, 5–10 vuotta. Verkkojen käytön vasteiden polynomien
kertaluku on sitä korkeampi, mitä pitempi tarkastelujakso on valittu. Korkean kertaluvun
polynomit ovat usein häiriöalttiita, jolloin pieni muutos kertoimessa aiheuttaa suuria muu-
toksia juurien arvoihin (Virkkunen 1993, 25). Tämä on analogista muutosherkkyyden
lisääntymiselle tutkimus- ja ennusteperiodin kasvaessa.

Vasteanalyysi luo perusteita sopeuttamisen ratkaisuille. Verkkojen stabiilisuuden (4.5.2)
seurannassa vaste on mahdollinen suure. Kun verkon käytön vaste putoaa selkeästi, on käy-
tävä läpi verkon toiminta eri toimintarajoitteiden, laitteiden, energialähteiden ja muiden
kriittisiksi arvioitavien tekijöiden suhteen. Vasteiden avulla voidaan myös suunnitella yllä-
pidon tason muutostarpeita. Kun liikenteen käytön verkon vaste pienenee n %, on mahdol-
lista vähentää myös ylläpitoa m % (infrastruktuurin säännöt kohdassa 4.1.3). Vastetta voi
myös hyödyntää verkon käytön tavoitteiden asettamiseen. Vasteen avulla voidaan lisäksi
tehdä ennustuksia muuttamalla inputia eli asukasmäärää tai kääntäen verkon käyttöastetta,
jolloin nähdään, miten suurta asukasmäärää pystytään milläkin käyttöasteella palvelemaan.
Konvoluutio on nimittäin käänteinen ja symmetrinen (Phillips & Parr 1999, 437):

x[t] * h[t] = h[t] * x[t] (4.2.2.c)

Kunkin verkon vaste esitetään graafisesti – niitä käsitellään diskreetteinä funktioina eli
jonoina. Kun edellä mainittujen vasteiden pulssijonoille tehdään z-muunnos, on mahdol-
lista tarkastella niiden ominaisuuksia. Z-muunnos tehdään kaavalla

y[n] x[k] h[n - k]
k ∞–=

∞

∑=



147
(4.2.2.d)

Yhteisvasteen z-muunnosten avulla voidaan analysoida yhteiskunnan infrastruktuurin
pienenemistä tietyn asukasmuuton seurauksena. Havainnollisin tapa selvittää verkkojen
muutossuunnat on vasteiden lukujonon {yn} analysointi. Vuosittaisista vastearvoista voi-
daan muodostaa polynomeja, joiden juuret haetaan analysoitaviksi. Tämä tapahtuu käy-
tännöllisesti tietokoneohjelman avulla. Vaste ja heräte ovat yksikköympyrän (z-muun-
nos) sisällä samanmuotoisia – jos syöte on askel, on myös vaste askelmuotoinen.

Verkkosysteemit ovat sarjassa, jos edellisen lähtösuure on jälkimmäisen tulosuureena.
Kuten todettua infrastruktuurin verkkojen kytkentä tapahtuu siten, että rakennusten verkko
reagoi käyttöasteellaan ensimmäisenä asukasluvun muuttumiseen ja muiden verkkojen
käyttöintensiteetit muodostuvat paralleelisesti sen jälkeen. Rakennusten verkko ja muut
verkot ovat siis peräkkäin eli sarjassa ja muut verkot keskenään rinnan (kuvio 12). Infor-
maation verkolla on joskus negatiivinen takaisinkytkennän vaikutus.

Kuvio 12. Systeeminä esitetty infrastruktuurin käyttö.

Yksittäisten verkkojen käyttöintensiteeteistä voidaan konstruoida kokonaisuuden eli inf-
rastruktuurin käyttöintensiteetti seuraavasti:

Gkok = Grak (Gliikenne + Gvesihuolto + Genergia + Ginformaatio ) (4.2.2.e)

Tapaussovellus 37. Taivalalasen asukasluvun suhteelliset määrät vuosina 1995–1999 olivat
x[t] = {100, 93,7, 88,9, 85,3, 81,7}. Verkkojen käyttöasteet h[t] on laskettu vastaavasti suhteelli-
sesti lähtövuoteen 1995 verrattuna. Kaavan 4.2.2.b perusteella on laskettu Taivalalasen verkkojen
käytön vasteet y[t] asukasluvun x[t] ja verkkojen käyttöasteiden h[t] konvoluutioina vuosina 1995–
1999. Rakennusten osalla on vuotuisten käytön vasteiden jono y[t] = {100, 96,9, 94,1, 91,7, 89,6}.
Polynomin muodossa jaoteltuina se on z-muunnoksena 100 + 96,9z-1 + 94,1z-2 + 91,7z-3 + 89,6z-4.
Vastaavasti muut vasteiden z-muotoiset polynomit ovat:

Z y[n]( ) y[n]z n–

n = 0

4

∑=

 
     y(t)RAK 
      
     y(t)LIIK 
      
     y(t)VESIH  
    x(t)    y(t)RAK      y(t)KOK 
      
     y(t)ENERG 
      
     y(t)INF 
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liikenteen verkko 100 + 98,5z-1 + 97,2z-2 + 94,5z-3 + 90,2z-4,
vesihuolto 100 + 99,0z-1 + 96,9z-2 + 92,6z-3 + 89,7z-4,
sähköverkko 100 + 97,9z-1 + 97,3z-2 + 96,9z-3 + 97,0z-4,
kaukolämpöverkko 100 + 101,0z-1 + 102,1z-2 + 102,1z-3 + 103,1z-4 ja 
informaation verkko 100 + 99,5z-1 + 99,3z-2 + 99,0z-3 +  98,5z-4.

Vuosina 1995–1999 pieneni Taivalalasen asukasmäärä 18,3 %. Rakennusten verkon käyttöä mitat-
tiin asuntojen käytön avulla. Käytön vaste supistui samana aikana 10,4 %. Liikenteen verkon käyt-
töä selvitettiin rekisteröityjen ajoneuvojen määrän perusteella. Vuosien 1995–1999 aikana väheni
liikenteen verkon käyttö 10,4 % ja vaste 9,8 %. Tutkimusperiodin aikana pieneni veden kulutus
21,7 % , vedenkulutuksen ja asukkaiden tulon määrä 36,0 % ja vesihuollon käytön vaste 10,3 %.
Ominaisvedenkulutus putosi Taivalalasella vuosien 1995–1999 välisenä aikana 4,3 % - määrästä
194,1 l/as.,vrk määrään 185,8 l/as.,vrk. Sähköverkon käytön pienentyminen vaihteli vuosittain
rajoissa 3,0–4,0 % ja vastaava vaste arvoilla 2,1–3,1 % lähtötilanteeseen nähden. Kaukolämmön
verkon osalla vuosittainen kasvu vaihteli rajoissa 2,0–7,0 % ja vaste kasvoi 1,0–3,1 % lähtövuoteen
verrattuna. Informaation verkon suoranainen käyttö väheni 3,0 % ja vaste 1,5 %.

Tutkimusperiodilla infrastruktuurin vasteiden muutosten hajonta oli melko suuri eli 5,2 prosent-
tiyksikköä. Kaukolämmön verkon käytön muista verkoista poikkeava kasvava vaste aiheutti hajon-
taa.

Rakennusten käytön z-muunnosten nollakohdat ovat -0,787  ±  j 0,572 ja 0,302 ± j 0,925. Vastaa-
vat muut verkkojen käytön z-muunnosten nollakohdat ovat liikenteen verkolla -0,787 ± j 0,571 ja
0,295 ± j 0,931, sähköverkolla -0,801 ± j 0,574 ja 0,311 ± j 0,943, kaukolämmön verkolla
-0,805 ± j 0,585 ja 0,308 ± j 0,948 sekä informaation verkolla -0,815 ± j 0,595 ja 0,310 ± j 0,958.
Nollakohdat on esitetty liitteen 6 kuviossa.

Taivalalasen koko infrastruktuurin vaste on 600 + 592,8z-1 +  586,9z-2 + 574,8z-3 + 568,1z-4 ts.
koko infrastruktuurin käytön vaste on pienentynyt viidessä vuodessa (600 - 568,1) : 6 = 5,3 %. Verk-
kojen painoarvoja toisiinsa nähden ei analyysissä ole otettu huomioon.

Jos yhteisvasteen muutokset olisivat 20 % vuodessa, olisivat nollakohdat yksikköympyrän ulko-
puolella eli -0.839 ± j 0,639 ja 0,319 ± j 0,986. Yksittäisen verkon nollakohdat muuttuvat 10 %:n vuo-
sittaisilla pienenevillä muutoksilla kovin suuriksi eli 0,339 ± j 1,083 ja -0,922 ± j 0,666.

Rakennetun ympäristön käyttöintensiteetin muutoksia ei aikaisemmin ole pystytty kuvaa-
maan matemaattisesti. Tässä luvussa esitetyillä vastesuureilla voidaan kuvata infrastruk-
tuurin osien käyttöintensiteetin muuttumista matemaattisesti niiden keskeisten muuttuji-
en – käyttäjämäärä ja käyttöaste – avulla. Parametrien riittävänä arviointitarkkuutena
pidetään vasteiden ja käyttöasteiden osalla prosentin kymmenyksen tarkkuutta. Vasteiden
vuotuisen kehityksen päätelmien tekemisessä sama tarkkuus näyttää myös riittävän
havainnolliselta. Verkkojen käytön vastepolynomien nollakohdat edellyttävät toisiaan
lähellä olevina suureina kolmella desimaalilla ilmaisua.

Liitteessä 6 esitetään Taivalalasen infrastruktuurin vastepolynomien juuret eli nollakoh-
dat. Verkkojen kuviot ovat hyvin samankaltaisia. Eri verkkojen nollakohtien kuviot ovat
lähellä toisiaan, mikä aiheutuu siitä, että kaikilla verkoilla on käyttäjien taajuus herät-
teenä. Liitteen 6 kuvioiden perusteella voidaan päätellä, että infrastruktuurin eri verkkojen
käytöt ovat lähes ekvivalentteja ja symmetrisiä. Verkkojen järjestelmässä niiden käytöt
näyttävät indikoivan keskenään. Varauksena on esitettävä näkökohta, että kyseessä oli vain
yksi tutkimustapaus.

Edellä esitetty systeemiteorian mukainen tarkastelu avaa mielenkiintoisia hyödyntämi-
sen näkymiä infrastruktuurin verkkojen analysoinnissa ja suunnittelussa. Aihepiiriltään ja
etenkin empiiristen laskelmien suorittamisen osalta vastelaskennan teoria on kuitenkin niin
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laaja, että se edellyttää oman erillisen lisätutkimuksensa. Kuvaako verkkovasteiden muu-
tosten summa oikeassa suhteessa koko rakennetun ympäristön käyttöintensiteetin kehi-
tystä? Verkkojen vasteiden summan laskennassa pitäisi ottaa huomioon myös verkkojen
painoarvot muihin verkkoihin nähden. Mielenkiintoista olisi myös todeta, mitkä ovat verk-
kojen toiminnan muutokset käytännössä, jos vasteiden nollakohdat asettuvat yksikköym-
pyrän ulkopuolelle. Vastelaskennan herätteinä ja impulssivasteina voi olla muitakin muut-
tujia kuin esille tuodut. Verkkojen käytön vasteet on mahdollista korvata sopeuttamisen
suunnittelun lähtötietoina myös muilla suureilla.

4.2.3 Lineaarisen ohjelmoinnin soveltaminen

Matemaattisen ohjelmoinnin (optimoinnin) tuloksena on jonkin lausekkeen ääriarvo –
esimerkiksi hyötyfunktion maksimi tai kustannusfunktion minimi. Suuri osa ohjelmointi-
tehtävistä on kuitenkin suurimpien mahdollisten väliarvojen hakemista – usein suoravii-
vaisesti interpoloiden. Lineaarisen ohjelmoinnin käsitteitä ovat tavoitefunktiot, päätös-
muuttujat, rajoitukset ja lähtötiedot. Yleinen lineaarinen ohjelmointimalli on muotoa, jos-
sa on löydettävä päätösmuuttujien xj, j = 1,2,…,J arvot niin, että tavoitefunktio

(4.2.3.a)

saa maksimiarvon (Wilson & Kirkby 1980, 322) ja samalla seuraavat rajoitukset ovat voi-
massa

(4.2.3.b)

ja 

xj ≥ 0, j = 1,2,…,J (4.2.3.c)

Lineaarisen ohjelmoinnin avulla voidaan laskea eri perusteiden mukaan edullisimmat
vaihtoehdot, joista usean tavoitteen optimoinnin tuloksena löytyy usein kompromissivaih-
toehto. Vaihtoehtojen valintaperusteena on tavoitefunktio – esimerkiksi kustannus- tai
etäisyysfunktio tai tavoitearvoista poikkeamisten summafunktio, joka pyritään minimoi-
maan. Päätösmuuttujat ovat tekijöitä, joiden arvoja voidaan muuttaa. Ratkaisujen vaihto-
ehtoja on yhtä paljon kuin päätösmuuttujien kombinaatioita. Rajoitukset ovat yhtälöitä tai
epäyhtälöitä, jotka ratkaisuksi saatujen päätösmuuttujien arvojen on täytettävä. Mitoitus-
malleilla ratkaistaan, millainen suhteellinen painotus tai hinnoittelu on mitoitustekijöiden
rajoille sekä käytettävissä oleville resursseille annettava, jotta löydettäisiin halutut ehdot
täyttävä mitoitus yhdyskunnalle.

cjxj

j = 1

J

∑

aijxj

j = 1

J

∑ bi, i = 1, 2, ..., I≤
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Lineaarinen ohjelmointi on mahdollinen, jos käsiteltävät aktiviteetit ovat suhteellisia,
ei-negatiivisia, additiivisia ja lineaarisia (Dantzig 1974, 32–34). Epälineaariset funktiot
korvataan paloittain lineaarisilla lausekkeilla. Lineaarisella ohjelmointitehtävällä on vas-
taava duaalitehtävä. Alkuperäisen tehtävän maksimoitavan tavoitefunktion arvo on yhtä
kuin vastaavan duaaliongelman minimoitavan tavoitefunktion arvo (esimerkiksi määrä-/
hintamalli). Kaikissa tapauksissa tosin duaaliratkaisua ei löydy. Lineaarinen ohjelmointi on
malli, joka luontevasti maksimoi muuttuvan tekijän vaikutuksen. Se on itsearvioiva malli,
joka ennustaa tulevaisuutta (Hall 1992, 234–237).

Seppälä (1973, 63) esittää viisi kriteeriä hyvälle yhdyskuntasuunnittelulle. Nämä kritee-
rit vastaavine matemaattisine lausekkeineen sopivat myös yhdyskuntarakenteiden lineaari-
seen ohjelmointiin:

– toteutuvuus/riskirajoitus, esimerkiksi kustannusraja,
– tarpeellisuus/kysynnän ja tarjonnan erotuksen minimointi,
– tehokkuus/kokonaistavoitettavuuden maksimointi,
– joustavuus/entropian maksimointi,
– tasa-arvoisuus/syrjäisimmän alueen tavoitettavuuden maksimointi.

Lineaarisessa optimoinnissakin haetaan tehokkaimpia ratkaisuja. Tehokkuutta kartoite-
taan asettamalla tavoite kerrallaan tavoitefunktioksi. Kun useita tavoitteita asetetaan mak-
simoitavaksi, voidaan puhua laajemmasta tavoiteohjelmoinnista (Pykäläinen & Kangas
1996, 14). Lineaarisen optimoinnin tehtävät tulee saada niin muotoilluiksi, että ne vas-
taavat päätöksenteon ja käyttäjien preferenssejä. Tehtävien muotoilu on kuitenkin jousta-
vaa. Päätöksenteon hyötymalli pyritään kuvaamaan tavoite- ja rajoiteyhtälöin. Päätöksen-
teon preferenssejä voidaan hakea esimerkiksi parivertailuin (Pykäläinen & Kangas 1996,
10). Stokastisissa ohjelmointimalleissa lähtötiedot ovat satunnaislukuja. Vastaava menet-
tely on ”lineaarinen ohjelmointi epävarmuuden vallitessa”. Mallin rajoitukset voivat
edustaa esimerkiksi kunnan tarjoamien palvelusten kysyntään liittyvää epävarmuutta
kuten kustannusten aiheutuminen tarjonnan ylittäessä tai alittaessa kysynnän.

Joissakin malleissa jaetaan suunnittelutehtävä pääongelmaksi (master problem) ja ala-
ongelmaksi (sub problem). Näin tapahtuu dekompositiomenetelmässä, jossa ratkaisualgo-
ritmi ratkaisee vuorotellen sekä pääongelman että alaongelmat niin, että eri osaongelmien
ratkaisut lähestyvät asteittain koko suunnittelutehtävän optimiratkaisua (Beale 1968, 151).
Infrastruktuurin käytön ratkaisuissa on dekompositiomenetelmä käyttökelpoinen, sillä
väliainetta kuljettavien kunnallistekniikan verkkojen toiminta jakaantuu osiin: verkon väli-
aineen tuotanto, väliaineen siirtäminen ja jakelu sekä väliaineen hyväksikäyttö. Esimer-
kiksi aluelämmityksen eri vaiheita ovat lämmön tuotanto, siirtäminen ja jakelu sekä loppu-
käyttö rakennuksissa (Forsström & Tamminen 1990, 7). Ongelmat ja valinnat koostuvat
myös eritasoisista tekijöistä. Esimerkiksi laitosten sijoittelumallissa voisivat perustamis- ja
käyttökustannusten ohella olla erikseen todettavina valintakriteereinä laitoksen yleinen
tavoitettavuus (peitto) ja syrjäisimmän käyttäjäryhmän tavoitettavuus (Seppälä 1973, 129–
134).

Kaksoislineaarisessa interpoloinnissa tehdään linearisointia kahden muuttujan suhteen
– x- ja y-akselien suhteen ja lopullinen arvo määräytyy x- ja y-suunnissa laskettujen arvo-
jen keskiarvona (Tokola et al. 1994, 44–45). Linearisointi usean ominaisuuden suhteen on
tarpeellinen monipuolisten verkkojen optimoinnissa. Linearisoinnin kohteet vaihtelevat
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verkkomaailmassa – ne voivat koskea volyymia, mitoitusta, käyttötaajuutta tai ylläpitoa.
Optimointi toimii monimutkaisissa asiayhteyksissä hierarkkisesti ja valitulla priorisoin-
nilla.

Lineaarisen ohjelmoinnin aluksi haetaan yhdyskunnan lähtötiedot. Keskeinen tarpeelli-
nen tieto on asukasluvun ja sen ikärakenteen arvioitu kehittyminen. Yhdyskuntasuunnitte-
lun tärkeimpiä päätösmuuttujia ovat väkiluku, palvelusten ja työpaikkojen määrät sekä
etäisyydet alueiden välillä. Palvelujen, liikenteen, asumisen, elinkeinotoiminnan ja
vapaa-ajan kysymykset ovat mahdollisia mitoitusongelmia.

Lineaarisessa mitoitusmallissa päätösmuuttujat vastaavat pienenemisen synnyttämiin
kysymyksiin xj, j = 1, …, J, joita voidaan kutsua mitoitustekijöiksi ja kullekin tällaiselle
mitoitustekijälle asetetaan ala- ja yläraja:

aj ≤ xj ≤ bj, j = 1, …, J (4.2.3.d)

Tavoitteena on, että tulokseksi saadut mitoitustekijöiden arvot olisivat mahdollisimman
keskellä vaihteluvälejä (4.2.3.d). Tällöin niiden pitäisi tyydyttää tarpeet suurimmalla
todennäköisyydellä.

Infrastruktuurin verkkojen yhteydessä mitoitustekijät ovat yleensä toiminnallisia tai
taloudellisia. Esimerkiksi vesihuollossa on mitoitustekijöiden aikaansaaman ylärajan
lisäksi myös alaraja veden riittävän vaihtuvuuden tai jäätymisriskin muodossa. Eri verkko-
jen mitoitustekijöiden suuruudet, ala- ja ylärajat, riippuvat toisistaan, tulevasta väestökehi-
tyksestä, ominaiskulutuksen muutoksista ja muista riippuvuussuhteista.

Riippuvuussuhteet ovat normityyppisiä esimerkiksi kerrosalan tarve tietylle asukaslu-
vulle tai verkon antoisuus tietyllä poikkileikkauksella. Normien laatu ja määrä on lähes
rajoittamaton – teoriassa normeja voi olla yhtä paljon kuin on erilaisten mitoitustekijöiden
muodostamia pareja eli (J2 − J)/ 2 kpl. Epäyhtälön muodossa asiantila voidaan merkitä

cij xj ≤ xi ≤ dij xij, i, j = 1, …, J, (4.2.3.e)

jossa cij ja dij, i, j = 1,…J ovat mitoitusnormien ala- ja ylärajat.

Mitoitusta säätelevät luonnollisesti käytettävissä olevat resurssit, jotka määrittelevät
toteutuvuusrajoitukset. Pienenevien yhdyskuntienkin resursseja ovat muun muassa varal-
lisuus ja fyysiset verkot – niiden kunto ja toimintakelpoisuus. Esimerkiksi osaamisen taso
on ei-fyysinen resurssi.

Merkitään resurssi-indeksejä n:llä, n = 1,…,N ja resurssien ylärajaa gn:llä. Kutakin
mitoitustekijää vastaava resurssien tarve olkoon ejn, jolloin kustannusten osalta ejn vastaa
hintaa. Termi ejn saattaa olla nolla. Resurssien käytön rajoitukset ovat

(4.2.3.f)

Infrastruktuurin palvelujen – kunnallistekniikka, asunnot, kaavoitettu maa – tarve ja val-
miina oleva tarjonta voidaan arvioida käyttöryhmien mukaan asukasta kohden. Suunnitte-
lun keskeisenä tavoitteena on saada tarve ja tarjonta vastaamaan mahdollisimman hyvin

ejnxj

j = 1

J

∑ gn, n = 1, ..., N≤



152
toisiaan eli kyseessä on tarpeellisuusrajoitus. Tavoiteohjelmoinnissa minimoidaan tar-
peen xj ja tarjonnan yj, j = 1,…,J erotus ottaen huomioon siihen liittyvät lineaariset rajoi-
tukset, riskirajoitukset sekä muut ehdot. Minimoitava tavoitefunktio on muotoa:

(4.2.3.g)

jossa p on paino, joka voi saada arvoja p = 1, 2 tai ∞. Päätösmuuttujien xj ja yj arvot voi-
vat olla määriteltyjä lineaarisilla lausekkeilla eivätkä ne saa negatiivisia arvoja. Tavoite-
funktio voidaan minimoida lineaarisella ohjelmoinnilla, jos p = 1 tai ∞ ja kvadraattisella
tai separoituvalla ohjelmoinnilla, jos p = 2 (Seppälä 1973, 75). Kun p lähestyy ääretöntä
∞, tulee suurimman erotuksen xj - yj merkitys tärkeämmäksi muiden vaikutuksien lähes-
tyessä nollaa. Erotus |xj - yj| on itseisarvo, joka osoittaa liikatarjontaa tai puutetta. Tavoit-
teena on erotuksen minimointi. Se voidaan ratkaista lineaarisella ohjelmoinnilla. Mini-
moidaan luku z, joka täyttää normaalien lineaaristen ehtojen lisäksi ehdot:

xj − yj ≤ z, yj − xj ≤ z, j = 1, …, J (4.2.3.h)

Lineaarisen mitoitusmallin varsinaisen ongelman (primal problem) ohella muodostuvalla
duaaliratkaisulla (dual problem) saattaa olla käyttöarvoa. Molemmista malleista saadaan
vastaavat lopputulokset. Duaalimallin varjohinnat (shadow prices, accounting prices)
ovat varsinaisen mallin päätösmuuttujia xj, j = 1, …, J. Toki myös varsinaisen mallin var-
johinnat, ymmärrettyinä yhteiskunnallisiksi vaihtoehtokustannuksiksi, ovat usein selvittä-
misen arvoiset. Tällaisia tapauksia saattaa esiintyä etenkin ympäristön osalla. Liikenteen
verkoilla on käytetyn ajan arvo eräänlainen varjohinta. Mikäli liiketaloudellisten ja
yhteiskunnallisten kustannusten tai hyötyjen välillä on ristiriitoja, haetaan varjohinnat.
Suuret varjohinnat edellyttävät toimenpiteitä, joiden mukaan on yritettävä hakea uusi rat-
kaisu muuttamalla rajoja, normeja tai resurssien määrää.

Tietotekniikkaa hyväksikäyttäen voidaan ratkaista pieneneviä yhdyskuntia koskevia
ohjelmointitehtäviä, joissa voi olla runsaasti lineaarisia rajoituksia ja päätösmuuttujia. Teo-
riassa on rakennettavissa yhdyskunnan suunnittelumalli, johon sisältyisivät normatiiviset
tavoitteet – tarpeellisuus, tasa-arvoisuus ja joustavuus – sekä strategisena tavoitteena kus-
tannusten nykyarvon minimointi. Malliin sisältyisivät toteutuvuusrajoitukset sekä lukuisia
teknisiä rajoituksia koskien käytettävissä olevia resursseja, kokonaisuuden ja osien välisiä
suhteita, erilaisia ajanjaksoja sekä verkkojen rakenteita (Seppälä 1973, 88).

Lineaariset riippuvuudet ovat yksittäisten rajoitusten lisäksi 1. asteen yhtälön muodossa,
useista yhtälöistä muodostuvia matriiseja tai vektoreita. Ne voivat olla investointi-, käyttö-,
varustus-, ympäristö- tai integrointiongelmia. Rajoitukset ovat esimerkiksi yksittäisiä, suo-
ran/suorien kuvaamia, kaarevia tai kolmedimensionaalisia (Kolman & Beck 1995, 70–81).

Pienenevien yhdyskuntien verkkojen analysointi lineaarisen optimoinnin avulla tehdään
seuraavin vaihein:

xj yj– P

j = 1

J

∑
1 P⁄

,
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1. Ongelman määrittely, muotoilu ja dimensio, optimoinnin tavoite, vaihtoehdot, rajoi-
tukset, vaatimukset ja kohteen resurssit: pääoma, työ, osaaminen ja teknologia.

2. Mallin konstruointi: tavoitteen ääriarvo, hyöty tai raha-arvo (maksimi tai minimi),
rajoitukset, vaatimukset ja vaihtoehdot esitetään matemaattisessa muodossa – yhtä-
löinä, epäyhtälöinä, algoritmeina. Lähtötaulukot esitetään matriiseina. Approksi-
mointi.

3. Matemaattinen ratkaisu manuaalisesti tai tietokoneella. Tuloksena on mahdollista
saada toimintojen volyymi, entropian ja tavoitettavuuden arvoja, liikenteen tarvemi-
toitus tai laitosten inventointi ja tarpeellisuus. Lisäksi ovat käytössä duaaliratkaisut.

4. Herkkyysanalyysi: likiarvoina annettujen muuttujien relevanttius. Mahdolliset muu-
tokset.

5. Mallin käyttökelpoisuus: mahdolliset muutokset toimintatavoissa.
6. Toistolaskennat uusilla arvoilla optimiratkaisun löytämiseksi. Tutkimuksen implikaa-

tiot.

Pienenemisen intensiteetin mittaus tehdään laskemalla kohdassa 4.2.2 esitetty verkon
käytön vaste. Vasteen pienenemisestä on eri verkoilla erilaisia seurauksia. Esimerkiksi
asuntojen verkon vasteen 30 % pienenemisestä seuraa vastaava määrä vähenemistä kulu-
tusluvuissa ja rakennuksen sisätiloissa tulee kulumisen säästöjä. Liikenteen verkon vas-
teen pienennys 25 % vähentää jollakin asteella rakenteiden ylläpitoa.

Lineaarinen optimointi on käyttökelpoinen vesihuollon verkon pienentämisen suunnit-
telussa ja toteuttamisessa. Vesihuollon verkot (ja kokoonpuristumaton vesi) täyttävät line-
aariselle optimoinnille tarvittavat edellytykset – käyttöaste on välillä 0–100 % ja niiden toi-
minta voidaan nähdä lineaarisena, additiivisena ja suhteellisesti mitattavana. Vesihuollossa
lineaarisen optimoinnin tehtävät voidaan helposti toteuttaa operaattorin ja käyttäjien prefe-
renssien mukaan. Vesihuollon verkon veden viipymä voidaan rajoittaa alle vuorokauden
rajoittamalla lineaarisesti ylävesisäiliön täyttöaste pienemmäksi. Aikaohjauksisten yksi-
köiden kuten pumppaamoiden pumppujen toimintaa on mahdollista säätää suoraviivaisesti
lyhyemmiksi. Laitosten materiaaliannostelut ja energiankulutus korreloivat vesimääriä.
Monet lineaariset riippuvuudet hoidetaan automatiikan avulla. Henkilö- ja pääomakustan-
nukset eivät muutu kovin lineaarisesti. Jotkin supistamistoimenpiteet on myös tehtävä por-
taittain (4.2.4 Pienenemisen portaiden analysointi). Esimerkiksi vedenottamoiden, säiliöi-
den ja jäteveden puhdistamoiden altaiden lukumääriä vähennetään vesimäärien funktioina
portaittain.
Tapaussovellus 38. Painopiste vesihuollon tulevan suunnittelun suhteen on tavoitteen asettelua eikä
ennustamiseen perustuvaa kategorista suunnittelua.

Taivalalasen vedenkulutus on laskenut 21,7 % vuosina 1995–1999, jolloin myös ominaisveden-
kulutus laski 4,3 %. Kulutus vuorokaudessa pieneni periodin aikana 83,8 m3.

Mikäli veden kulutus edelleen laskee selkeästi koko taajamassa, voidaan vedenottamoiden määrää
vähentää nykyisestä kolmesta kahteen. Normityyppinen rajoite on, että ottamoiden määrää ei vähen-
netä alle kahden. Alkalointikemikaalien kulutus vähenee vesimäärän mukaan. Vedenoton pienentä-
minen edellyttää veden ohjaamista pienentyneen tarpeen mukaisesti. Samalla ehkäistään se, että vii-
pymät eivät kasva liian suuriksi. Vesijohtojen mitoitusta φ 110 mm ei voida pienentää sammutusve-
den riittävyyden tähden. Sammutusveden riittävä painetaso saadaan aikaan palokaluston pumpuilla.
Viemäröinnin putkien poikkileikkaukset sallivat mahdollisten sujutuskorjausten käytön.

Reitityksen muuttamiseen ei pienentynyt vedenkulutus anna vielä mahdollisuuksia, sillä asukkai-
den väheneminen tapahtuu hajanaisesti. Vesisäiliön täyttöasteen säätöä muutetaan vajaammaksi vii-
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pymien lyhentämiseksi. Pumppujen käyntiajat lyhenevät omien ylä- ja alarajoitteidensa mukaan.
Pumppuasemilla otetaan käyttöön taajuusmuuttajat. Putkien itsepuhdistuvuus ei häiriinny tiedossa
olevilla virtaamamuutoksilla. Jätevedenpuhdistamolla, rinnakkaissaostuslaitoksella, on kaksi allasta,
jotka jäävät toimimaan. Puhdistamon prosessi säilyy riittävän aktiivisena vähentyvällä tulovirtaamal-
lakin. Hulevesijohtojen mitoitus on sadantaperusteinen ja riittävä.

Duaaliratkaisu ovat toimenpiteitä vastaavat säästöt.

4.2.4 Pienenemisen portaiden analysointi

Kasvavien taajamien uusien alueiden käyttöönotosta aiheutuvia lisäkustannuksia, kynnys-
kustannuksia (threshold costs) tutkitaan usein kynnysanalyysilla (threshold analysis)
(Kozlowski ja Hughes 1971, Mähönen 1977). Kynnysanalyysin tuloksina saadaan kyn-
nyskustannusten ohella vaihtoehtoisten alueiden kynnystekijäyhdistelmät, edullisuusjär-
jestys ja kapasiteetit. Portaittaisia muutoksia synnyttävistä kustannuksista voi olla kriitti-
sin esimerkiksi vesihuollon lisävarustuksen kuten pumppaamon rakentaminen. Kynnys-
teorian malli on käyttökelpoisin pienien taajamien yhteydessä, jossa kynnysten muodos-
tuminen ei ole liian monimutkaista.

Kuten kasvaminen myös pieneneminen on erilaisia kynnyksiä ja raja-arvoja sisältävä
ilmiö. Pienenevän infrastruktuurin suunnittelussa ei voida sellaisinaan tai käännettyinä
käyttää kasvavien yhdyskuntien suunnittelun menetelmiä. Merkittävä tekijä on myös verk-
kojen suppenemisen päätösten tekotapa. Kasvavien taajamien rakentaminen on perusteil-
taan kuntien suvereenien päätösten mukaista. Sen sijaan pienenevissä taajamissa tekevät
yksittäiset rakennusten verkon haltijat – omistajat tai käyttäjät – ratkaisevat pienenemis-
päätökset, joiden perusteena on ensisijaisesti heitä koskeva markkinatilanne. Laajenemi-
seen liittyneet kehityshypyt eli bifurkaatiopisteet (esimerkiksi uusi voimalaitos) ovat olleet
peruuttamattomia eikä niitä voi rekonstruoida pienenemisen aikana (Kivistö 1995, 23).
Verkkojen fyysisestä ja toiminnallisesta sisällöstä johtuen niiden rakentamiseen liittyneitä
toimenpiteitä ei alkuunkaan voi pienennettäessä tehdä käännetyssä järjestyksessä. Ylisuu-
reksi muodostuneet rakenteet edellyttävät omaa lähestymistapaansa.

Pienenevien alueiden suunnittelua varten on tarpeellinen käänteinen kynnysten analy-
soinnin sovellus eli portaiden analysointi. Inkrementalismi ei toimi, kun verkon käytössä
tullaan portaalle. Vaikka infrastruktuurin useiden verkkojen käytön pieneneminen on
monin osin lineaarista (4.2.3), on siinä havaittavissa myös portaita – toiminnallisia, talou-
dellisia, ympäristöllisiä, hallinnollisia ja kapasiteetin tai resurssien mukaisia. Taajaman
pienenemiseen liittyy eri verkkojen porrastekijäyhdistelmä, jonka koostumus muuttuu verk-
kojen käytön pienenemisen kuluessa. Pienentävät portaat ovat hyvin erisisältöisiä. Infra-
struktuurin verkojen pieneneminen lähtee yleensä liikkeelle rakennusten verkon käyttöas-
teen vähenemisestä, joka tapahtuu omalla logiikallaan rakennuskohtaisesti. Rakennusten
käytön portaat muodostuvat käyttötarkoitusten ja toimintojen vaihtelujen mukaan. Raken-
nusten pienentämispäätökset, liittyen asumiseen tai palveluihin, ovat osittaisia tai koko
rakennusta koskevia. Pienentämisen toteutus on myös vaihteleva – pienenevä käyttöala,
aleneva ylläpito, tyhjilleen jättäminen tai purkaminen. Kahta ensiksi mainittua voi pitää
lineaarisina muutoksina (4.2.3), mutta viimeksi mainitut ovat jo porrastekijöitä. Lakkautet-
tua koulua pidetään kielteisenä kehitysportaana.
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Monet muutokset kehittyvät vähitellen, dekrementaalisesti, portaiksi. Verkkojen osalla
portaat koskevat usein tuotanto- ja jakeluyksiköiden määrää tai kokoa. Monien portaiden
esiintulo riippuu toiminnon ja ilmiön puskurointikyvystä. Operaattorin määriteltävissä
oleva puskuri (buffer) riippuu paitsi tekniikasta myös taloudesta ja toimintastrategiasta.

Entropia (4.1.1) muuttuu sekä lineaarisesti että selkein askelin. Taajaman koko olemuk-
sen vaiheittaista pienenemistä voidaan arvioida entropian pienenemisen portaiden avulla.
Mahdollista on laatia ns. täyden entropian lähtöverkko, jonka suhteen entropian pienene-
misen portaita verrataan – miten paljon entropiaa jää pois käytöstä. Kun fyysinen, toimin-
nallinen, sosiaalinen ja taloudellinen entropia pienenevät rinnakkain, on pienenemisen por-
taiden määrä runsas ja osin kumuloituva.

Portaiden muotoja ovat väliportaat, asteittaiset portaat, rajaportaat tai kriittiset rajapor-
taat, joissa systeemi kaatuu ja joiden ylittäminen ei tule kysymykseen. Väliportaita ovat
esimerkiksi joukkoliikenteen vuorojen väheneminen. Asteittaisia portaita ovat puhdista-
mon toimintamuutokset vesimäärien laskiessa. Rajaportaat ovat nimensä mukaisesti vaka-
via häiriöitä aiheuttavia. Kriittinen rajaporras on kuvaavasti riittävä vesihuollon antoisuus
sammutusvedeksi. Yksi porras saattaa aiheuttaa toisen portaan. Esimerkiksi vähäinen
veden kulutus voi muodostua myös rajaportaaksi viemärin huuhtoutumisen loppuessa.
Rajaportaana on myös pidettävä tilannetta, jossa omaisuus alkaa menettää arvoaan laimin-
lyödyn hoidon tai vähäisen käytön seurauksena. Myös hallinto pienenee usein portaittain.
Hallinnolliset porrastekijät liittyvät verkon omistukseen, verkko-operaattorien toimintapo-
litiikkaan, normeihin tai lainsäädäntöön. Julkisilla palveluilla on omat erityiset porrasar-
vonsa, myös viranomaismääräysten muodossa esimerkiksi enimmäis- ja vähimmäisrajoina
käyttäjien määrille.

Kunnalla on laajin verkko-operaattorin vastuu. Asukkaat odottavat, että kunta viran-
omaisena huolehtii, että kriittisiä rajaportaita ei verkoilla pääse muodostumaan. Taajaman
tulee pystyä huolehtimaan asukkaidensa sovituista tarpeista ja odotuksista. Verkkojen käy-
tön kielteiset portaat tulevat reaalimaailmassa vastaan taloudellisina portaina. Teknisesti ja
toiminnallisesti on mahdollista pitää yllä kadun tekniikkaa yhtä ainoaa rakennusta varten,
mutta yksikkökustannukset tulevat suuriksi. Talouden yksikköhintojen muodostumista voi-
daan kuvata pelkistetyllä raja-arvolla

(4.2.4.a)

missä kerroin k = 0, kun kyseessä on kokonaisuutta tai yhtä käyttäjää koskeva 
määrittely, 
k = 1, kun tutkittavana on usean käyttäjän verkko.

Yhtälön mukaan yksikkökustannukset lähestyvät ∞, kun käyttöyksiköiden määrä lähes-
tyy 0. Usein pienenemisen yhteydessä kokonaiskustannukset laskevat, mutta verkon suh-
teelliset yksikkökustannukset nousevat. Kallistuvat taksat yhdessä palvelufrekvenssin
harvenemisen kanssa ovat huono yhdistelmä vertailussa kehittyviin verkkoihin.

Kaikkiin verkkoihin liittyy kullekin verkolle ominaisia porrastekijöitä. Toiminnalliset
portaat ovat ensimmäinen selvitettävä porrastekijä. Perustavat toiminnalliset rajoitteet ovat
verkostoilla, jotka eivät toimi, ellei niitä käytetä vähimmäiskapasiteetilla. Taloudelliset
portaat ovat lähes aina mukana, eri verkko-operaattoreilla eri tavoin määriteltyinä. Talou-
delliset porrastekijät ovat joko kustannuksia tai hyötyjä, eivätkä ne pienenemisen proses-

kokonaiskustannukset
rak:n tai asukkaiden määrä nk
-----------------------------------------------------------------------

n 0→
lim ,
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sissa aina ole selväpiirteisiä. Kunnallistekniikan suurimmat pääoma- ja käyttökulut aiheu-
tuvat kuitenkin alueen sisäisestä hajanaisuudesta (Selviytymisen käsikirja maankäyttäjille
2002, 26–29). Säästöä syntyy käyttökustannuksissa, kun jokin verkon osa kuten pump-
paamo tai liikenneväylä jää pois käytöstä. Portaita syntyy myös verkkojen tulojen muodos-
tuksessa. Kunnallistekniikan verkkojen vanhentuminen ja tinkiminen niiden oikea-aikai-
sista ylläpitokorjauksista lyhentävät verkkojen käyttöikää ja muodostavat porrasuhkia, joi-
den ennakointi on epävarmaa.

Toimintojen portaat muodostuvat yleensä väestömäärien mukaisesti. Asiakasmäärät
synnyttävät liike-elämän entropian. Yrityksillä ja laitoksilla on omat porrasyhdistelmänsä
toimintansa harjoittamisessa. Kuluttajien määrän vähetessä jää tarjonnan puolella yrityksiä
ja laitoksia pois – kukin oman määrittelynsä kohdalla. Käyttäjätiheys määrää toimintojen
verkkojen muodot. Taloudellinen kannattavuus yleensä huononee käyttötiheyden harventu-
misen mukana ja voi kehittyä liiketaloudelliseksi porrasriskiksi. Usein taajaman taloudel-
linen intensiteetti laskee keskustasta poispäin – sekä toimintojen että rakenteiden osalta.
Portaiden syntyminen onkin todennäköisempää reuna-alueilla.

Operaattori joutuu harkitsemaan portaiden yhteydessä tehtäviä toimenpiteitään. Primää-
risten portaiden tapauksessa on oltava valmiuksia reagoida. Sekundääristen portaiden koh-
dalla on mahdollista antaa kielteisten reaktioiden toteutua. Ongelmien ratkaisujen pitkittä-
misen mahdollisuudet ovat tapauskohtaisia.

Pienenemisen portaiden analysoinnissa on mm. seuraavat vaiheet:
Ensimmäinen selvitettävä porrastekijä ovat toiminnalliset portaat, joista aiheutuvat seu-

raamukset on mitoitettava ja organisoitava – myös taloudellisesti. Toiminnan haavoittu-
vuus otetaan huomioon porrasarvoja määriteltäessä. Rakennuskannan tyhjien osien uusi
käyttötarkoitus riippuu alueen päätoiminnoista ja vallitsevasta entropian asteesta. Liiken-
teen verkon portaat ovat riippuvaisia liikennejärjestelmistä ja -standardeista. Vesihuollon
portaiden käyttäminen edellyttää riskikartoitusta. Energian tuotannon yksiköiden vähentä-
minen on eräs porrasmahdollisuus, mutta lisää haavoittuvuutta. Informaation verkolla ovat
portaina esimerkiksi kaistaleveys, palvelutason aste tai kannattamattoman toiminnan lak-
kaaminen. Ympäristön osalla portaita ovat erilaiset ympäristöarvot tai suoja-alueet. Taaja-
massa on olemassa myös staattisia portaita – esimerkiksi lineaariset rakenteet valtatiet, rau-
tatiet, vesistöt, sillat, joille ei ole tehtävissä mitään.

Talouden yksikkökustannukset muodostavat portaita. Palveluiden, elinkeinojen ja yri-
tystoiminnan yrityskohtaiset porrasarvot ovat osin liikesalaisuuksia. Lainsäädäntö, viran-
omaismääräykset ja normit ovat perusteina verkkojen kriittisille rajaportaille. Analysoi-
daan kaikki muutkin portaat ja tehdään yhteenveto portaiden aiheuttamista haitoista ja hyö-
dyistä. Taajaman eri osien porrastekijäyhdistelmät määritellään. Yhteenveto työstetään toi-
minnallisten, teknisten, taloudellisten ja ympäristöllisten portaiden mukaiseen vertailu-
muotoon soveltuvalla asteikolla:

Edullisin alue: alueet, joilla pienentäminen tuottaa taloudellisia etuja eikä pieneneminen
synnytä ympäristöllisiä haittoja ja toiminnalliset portaat ovat hoidettavissa.
…Väliarvot…
Vähiten toivottava alue: alueet, joilla pienenentäminen tuottaa taloudellisia, ympäristöl-
lisiä ja toiminnallisia haittoja eikä avaintoimintoja enää voida kohtuudella järjestää.
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Laaditaan ohjeellinen pienenemisen edullisuusaluekartta, jota voidaan käyttää hyväksi
korjaus- ja täydennysinvestointien suunnittelussa.

Portaiden analysoinnissa on luonnollisesti erilaisia lähestymistapoja ja tarkkuusasteita
eri konteksteissa. Reaalimaailman toiminnoissa saattaa analyysin osien soveltaminen olla
käyttökelpoinen ja riittävä ratkaisu. Pelkkien kriittisten rajaportaiden hakeminen ja niiden
toteutumisen eliminoiminen on vähimmäistarkastelu.

Pienenevien yhdyskuntien tapauksissa porrasarvot ovat yleensä kielteisiä, mutta eräissä
tapauksissa myös myönteisiä mahdollisuuksia. Verkkojen huonoja osia jää pois käytöstä,
tyhjiä rumentavia rakennuksia puretaan, maisemakuva paranee, saastuminen vähenee,
ympäristön lisäväljyys parhain päin nähtynä on arvo ja ehkä syntyy uusia mahdollisuuksia
toimintojen järjestelyihin.
Tapaussovellus 39. Taivalalasen pienenemisen käännekohtina ja portaina voidaan todeta: 

– väestönkasvun kääntyminen laskuun,
– verkkojen ja verkostojen käyttö alkoivat vähetä, vuokratalojen käyttöaste ja talous huonontui-

vat,
– investoinnit pysähtyivät,
– palveluiden supistamispäätökset, kauppa ja posti lopettivat toimintansa, missä ratkaisussa on

vaikuttanut myös ko. toimialoilla vallinnut yleinen rationalisointi (operaattorien sisäiset kyn-
nykset muuttuivat), asukkaiden oli muutettava asiointitapojaan ja käyttötottumuksiaan,

– tieverkko on myös turvallisuustekijä, sitä on supistettu vain ylläpidon normeja joustamalla,
– vesihuollon verkon käyttö vähenee lineaarisesti, kynnyksiä ei ole syntynyt tähänastisella pie-

nenemisellä, 
– varallisuusarvot ovat laskeneet, asukkaiden varallisuustaso muuttuu,
– palvelut ovat markkinoidensa kokoisia,
– omistusasunnot alkavat tyhjentyä viimeisinä.

Tapaussovellus 40. Kajaanissa ja Suomussalmella on lopetettu vähäiselle käytölle jääneitä leikki-
puistoja, joissa ilkivalta oli alkanut yleistyä. Rakenteet purettiin ja alueet siistittiin. Kajaanissa on
tarkoitus pudottaa portaittain leikkipuistojen määrää 39.stä 25:een ja keskittyä jäljelle jääneiden
puistojen laadun turvaamiseen.

4.2.5 Taajaman pienenemisen talouslaskelmat

Pienenemisen kustannukset ja hyödyt ovat moninaisia, välittömiä tai välillisiä, ehkä var-
johintoja tai operaattorin ulkoisia tai sisäisiä. Kun arvioidaan asukkaiden määrän vähene-
misen taloudellisia menetyksiä, on otettava huomioon seuraavia tekijöitä, jotka tulevat
kunnan, operaattoreiden ja jääneiden asukkaiden rahoitettaviksi:

– Ostovoiman ja palvelujen kysynnän väheneminen
Palvelujen tarve muuttuu väestön mukaan. Muuttava henkilö pienentää ostovoi-

maa, mikä heijastuu edelleen palvelujen työllisyydessä. Etenkin kaupalliset palvelut
reagoivat herkästi aluetalouden muutoksiin. Kaupalliset ja julkiset palvelut toimivat
pienemmällä volyymilla aikaisempaan verrattuna. Osa palveluista lopettaa toimintan-
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sa. Palvelujen puuttuminen merkitsee laatutekijöiden huononemisen lisäksi asukkail-
le lisäkustannuksia ja aikamenetyksiä, kun puuttuvat palvelut joudutaan hakemaan
kauempaa.

Teknisten verkkojen (vesi, energia) käytön väheneminen jää muiden käyttäjien
lisäkustannukseksi.

– Verkostojen käyttö
Käyttämättömiksi jäävien oppilas-, hoito- ja palvelupaikkojen ylläpidon kustan-

nukset kohottavat yksikköhintoja. Saamatta jääneet asuntojen vuokratulot voivat olla
merkittäviä.

Laskennan lähtökohtina pidetään käyttäjämäärien muutoksia ottaen huomioon
todelliset kustannusten ja käytön kertymät.

– Varallisuuden arvonmuutostappio
Käyttöomaisuuden, etenkin asuntojen kysynnän laskiessa putoavat niiden arvot.

Varallisuuden deflaatio koskee sekä julkista että yksityistä omaisuutta. Kun raken-
nusvarallisuuden elinkaari on pitkä, ovat muutokset hyvin todennäköisiä.

– Verotulojen ja valtionosuuksien väheneminen
Verotulojen ja valtionosuuksien väheneminen riippuu oleellisesti muuttajien ikäja-

kaumasta. Valtionavustusten määräytyminen asukasta kohti aiheuttaa sen, että kun-
nat haluavat pitää muualla opiskelevat henkilöt kirjoilla lähtökunnissaan maksamal-
la heille stipendejä, matkarahoja tai muita kannustimia.

– Vajaalle käytölle jäävän pääoman korkotappiot ja poistomenetykset
Koulutus-, sosiaali-, terveys- ja tekniikkainvestointien vajaassa käytössä olevien

pääomasijoitusten – laitteiden, rakennusten, verkkojen ja maapohjan – pääoma-arvo-
jen korkotappiot ja poistomenetykset lasketaan. Koron suuruus voi olla esimerkiksi
se, jonka kunta joutuu lainaamastaan rahasta maksamaan. Korkomenetysten osuus
saattaa olla huomattava.

– Käytöstä poistettujen hyödykkeiden purkukustannukset ja jäännösarvot
Kun puretaan rakennuksia tai jätetään verkko-osuuksia pois käytöstä, menetetään

samalla hyödykkeiden jäännösarvot. Purkamisen kustannukset sekä purkujätteiden
kuljetus ja käsittely on myös rahoitettava.

Tapaussovellus 41. Kontiomäen taajamassa purettiin syksyllä 2001 viisi asuinrivitaloa (17 asun-
toa). Niiden purku-, kuljetus- ja asbestityöt maksoivat 19 900 €. Kaatopaikan vastaanottomaksut
(sis. jäteveron) olivat suuruudeltaan 6 100 €, vaikka osa tarvikkeista meni hyötykäyttöön. Raken-
nuksilla oli vielä poistamatonta jäännösarvoa. Kunta on maksanut vuokratappiot vuodesta 1995
alkaen. Velkasaneerauksessa lainan korkoa oli pudotettu. Sähkö- sekä vesiliittymismaksut olivat
4 200 €. Kunta kuoletti antamansa lainan lopun 35 500 €. Kunnalle ylimääräiset kustannukset oli-
vat yli 85 000 euroa. Tontti on vuokratontti ja se muotoillaan puistoksi.

– Pienenemisen aiheuttamat investoinnit
Infrastruktuurin pieneneminen edellyttää eräissä tapauksissa investointeja verk-

koihin. Ylimitoitusta rakennetaan pienemmäksi tai verkkoyhteyksiä rationalisoi-
daan. Tässä on erotettava verkkojen muutoinkin tehtävät laatutaso-, rationalisointi- ja
kulumisinvestoinnit. Purkamista tapahtuu myös elinkaaren päättymisen tähden.
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– Käyttämättömäksi jäävän rakennusoikeuden arvo
Pienenevissä taajamissa jää usein valmiin kunnallistekniikan piirissä olevia tontte-

ja kokonaan rakentumatta. Tällaisen rakennusoikeuden arvona voidaan suuria taaja-
mia lukuun ottamatta pitää keskimäärin 20,5 €/k-m2 indeksikorotettuna (Lahti &
Rauhala 1994, 43). Laskelmaan ei oteta mukaan kaavojen yleistä, vajaaksi jäävää
toteutumista.

– Operatiivisten yksiköiden mitoitussäästöt
Pienenevien taajamien operatiiviset yksiköt mitoitetaan toimimaan verkkojen

vähäisempää käyttöä vastaavina. Samoin arvioidaan alenevan intensiteetin mahdol-
listamat säästöt verkkojen ylläpidon kustannuksissa. Liikenteen kulutusvaikutuksen
pieneneminen, vesihuollon osien priorisointimahdollisuus tai ympäristön pilaantumi-
sen väheneminen ovat eräitä säästämisen perusteita. Kunnan yleisluonteisista säästö-
syistä tehtyä ylläpidon tason laskua ei pitäisi ottaa laskelmaan mukaan.

Muuttohäviötaajaman taloudellisten menetysten koostumusta voidaan pelkistetysti kuva-
ta muuttohäviöindeksillä (MH).

MH = (P0 − P1) C0 + (I0 − I1) + (K0 − K1) + VV + I00 + I2 + R0−1 − O, (4.2.5.a)

jossa P0 ja P1 ovat yhdyskunnan asukasluvut tutkimusjakson alussa ja lopussa,
C0 on palvelujen ja verkostojen kysynnän arvo jakson alussa suhteutettuna 
asukkaiden määrään, kunnan kannalta on laskettava merkitys verotuloina,
I0 ja I1 ovat yhdyskunnan investointien hyötykäytöt ja vuokratulot muuttojakson
alussa ja lopussa,
K0 ja K1 ovat yksityisten omistaman infrastruktuurin arvot jakson alussa 
ja lopussa,
VV ovat vähentyneet verotulot ja valtionosuudet,
I00 on käytöstä poistettavan infrastruktuurin purkukustannukset ja jäännösarvot,
I2 ovat pienenemisen aiheuttamat investoinnit ja 
R0-1 on käyttämättömäksi jäävän rakennusoikeuden arvo,
O on operatiivisten yksiköiden toiminnan ja verkkojen ylläpidon säästöt.

Muuttohäviöindeksiin tarvittavien tietojen saaminen saattaa olla työlästä. Kuntien kirjan-
pitokaan ei aina kerro investointien pääoma- ja käyttökustannuksia alueittain.
Tapaussovellus 42. Arvioidaan Taivalalasen MH-indeksiä vuonna 2000, jolloin muuttotappio oli
suhteellisen vähäinen, 19 henkilöä. Muuttohäviön kustannukset toteutuvat kuitenkin pysyvänluon-
teisina usean vuoden aikana; tässäkin laskelmassa tulevat monin osin mukaan myös ennen vuotta
2000 alkaneet ilmiöt. Kustannus- ja tuottoluvut ovat osin estimaatteja, sillä täsmällisten lukujen saa-
minen kaikista osatekijöistä on mahdotonta.

Suomussalmen taajaman ostovoiman aleneminen lasketaan keskimääräisen kulutuksen mukaan,
joka muutetaan menetetyiksi henkilötyöajan palkoiksi, josta kunnan verotus on 18,5 % eli 4 730 €.
Ainoan vähittäiskaupan lakkaaminen on aiheuttanut Taivalalasen asukkaille matka- ja aikakustan-
nuksia vuodessa arviolta 25 000 €. Kunnan verkkojen (vesihuolto ja kaukolämpö) käytön vähenemi-
nen edelliseen vuoteen verrattuna oli 29 980 €. Maksujen sisällöstä kiinteiden kustannusten osuus on
90 %, joten kunnan menetys oli 26 982 €. Sähkön käyttö väheni 2 560 €.

Vuonna 2000 oli Taivalalasen infrastruktuurin arvo 2 203 350 €, koulun arvo 871 265 € ja päivä-
kodin arvo 278 966 €. Alueen maapohjan omistava kunta ei ota huomioon maapohjan mahdollista
arvonalennusta, vaan tonttivuokrat nousevat elinkustannusindeksin mukaan. Vajaalle käytölle jäävän



160
pääoman korkotappio lasketaan kunnan lainaprosentilla 5 % ja poistomenetys keskimääräisellä pois-
toajalla 20 vuotta. Koipussissa olevien kahden vuokrakerrostalon laskennalliset korot ovat mukana
vuokratappioissa. Mikäli vajaalla käytöllä olevan infrastruktuurin osuus on neljäsosa koko volyy-
mista, ovat sen vuotuiset korkotappiot 27 541 € ja poisto-osuus 27 541 €. Ala-asteen koululla ja päi-
väkodilla ei ole ollut vajaaksi jääneitä paikkoja, kun laitosten toiminta-alueiden rajat eivät ole liian
kiinteitä. Saamatta jääneet vuokratulot kunnan asunnoista vuonna 2000 olivat 345 364 €, josta Taiva-
lalasen asuntojen osuus oli 307 402 €.

Taivalalasen asuntokäytössä olevien rakennusten arvo on 20 766 163 €. Puolen prosentin arvon-
menetys on 103 830 €. Varallisuuden arvonmuutostappion arviointia vaikeuttaa vähäinen kaupan-
käynti ja rakennusten keskinäinen poikkeavuus. Omakotitalojen keskiarvoiset, vuosittaiset myynti-
hinnat (€/m2) ikäalennus 2,5 % / v huomioon ottaen ovat vuodesta 1990 lähtien olleet (suluissa kaup-
pojen määrä): 806.60 (3), 666,38 (4), 614,97 (5), 733,13 (1), 516,76 (3), 913,32 (3), 648,68 (9),
615,96 (4), 884,16 (6), 830.15 (5) ja 817,08 (2). Myöskään kiinteistövälityksen tilastoinnin mukaan
omakotitalojen arvo ei ole muuttunut, rivitalojen vähän ja 25 vuotta vanhojen kolmen asunto-osake-
kerrostalon arvo on laskenut markkinoiden pienentymisen seurauksena arviolta yhden prosentin vuo-
dessa eli vuonna 2000 yhteensä 13445 €.

Verotulojen ja valtionosuuksien väheneminen on laskettu kunnan keskimääräisillä luvuilla ja on
suuruudeltaan 27 591 € + 95 736 € = 123 327 €.

Taivalalasella ei ole purettu investointihyödykkeitä eikä investoitu pienenemiseen.
Valmiin kunnallistekniikan piirissä olevaa käyttämätöntä rakennusoikeutta on alueella

16 000 k-m2, jonka arvona pidetään 11 €/k-m2. Vuotuinen korko siitä on 8 800 €.
Taivalalanen yksinomaan ei ole aiheuttanut kunnan operatiivisen toiminnan mitoituksen laskua.

Ylläpidon tasoa on laskettu muun muassa liikenneväylillä ja rakennusten kunnossapidossa.
Pienenemisen kustannuksista osa kohdistuu kunnan kassavirtaan, osa jää muiden operaattorien

maksettaviksi. Loppujen lopuksi pääosa kustannuksista siirtyy julkisen vallan ja asukkaiden makset-
taviksi.

Muuttohäviöindeksin (MH) tuoma lisäarvo perustuu sen sisällön hyödyntämiseen infra-
struktuurin analysoinnissa ja suunnittelussa. Indeksiä käytetään myös, kun arvioidaan
sijoituksia pienenevän kehityksen hidastamiseen tai pysäyttämiseen.

Matemaattisesti on mahdollista laskea edellä mainituista tekijöistä myös taajamassa
toteutetut, mutta käyttämättömiksi jääneet investoinnit, joita joskus nimitetään arvovälittei-
sesti hukkainvestoinneiksi. Optimistiset suunnitelmat ovat aiheuttaneet niitä useissa taaja-
missa, kun kasvuhakuisuutta on pidetty oikeana toimintatapana. Pienenevissä kulutus-
oloissa suunnittelu voi perustua vain fyysisten rakenteiden käyttöperusteiseen, realistiseen
ennusteeseen.

4.3 Entropian ennuste ja vasteiden kehitys

Nopeiden muutosten maailmassakin yhdyskuntien elinkaarien muutokset ovat niin vakai-
ta, että toimintojen suunnittelu voi perustua ennustamiseen. Taajamakokonaisuuden ylei-
sen kehityksen ennustaminen tehdään entropian (4.1.1) pohjalta. Verkkojen tulevia muu-
toksia on luontevaa tarkastella niiden käytön vasteiden (4.2.2) kehityksenä.
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Aikasarjoja käyttämällä saadaan selville entropian ja vasteiden muutoksien suunta, voi-
makkuus ja mahdollinen stabiloituminen. Aikasarjan havaintojen korrelaatioanalyyttisen,
vastetarkastelun, lineaaristen riippuvuuksien ja mahdollisten kehitysportaiden laskennalla
selvitetään ennusteen lähtökohdat. Ennustamisen optimitilanne syntyisi, jos aikasarjasta
voidaan havaita kehityksen vakiintumistaso.

Ennustetta ei lopulta laadita ainoastaan trendien perusteella, vaan siinä otetaan huomi-
oon myös yhteiskuntien kehitys yleisesti, paikalliset tekijät tai teknisen kehityksen mahdol-
lisuudet. Suunnitteluperusteiden valinta on ennusteiden toteuttamista.

4.3.1 Aikasarjojen analysointi

Entropian laajuudesta ja verkkojen käytöstä on saatavilla aikasarjoja, joiden avulla saa-
daan niiden ajalliset muutokset havainnollisesti esille. Aikasarjojen käyttöarvo on ennen
kaikkea ennusteiden hallinnassa. Aikasarja vertaa kehitystä itseensä.

Tasavälin otettujen näytesarjojen tai mittaustulosten – aikasarjojen (time-series) – pie-
nenemistä voidaan kuvata autoregressiivisellä mallilla (Chatfield 1989, 35–40). 

Ensimmäisen kertaluvun mallina on

xt = a + ϕ xt-1 + εt, (4.3.1.a)

jossa xt = havainto hetkellä t,
xt-i = hetkeä t edeltävä havainto,
a = vakio, lähtötaso,
ϕ = konvergenssikerroin, joka riippuu muutoskehityksestä,
εt on satunnaistermi, kohina.

Edellä esiteltyä ensimmäisen kertaluvun mallia vastaa Markovin prosessi (Chatfield
1989, 35). Sijoittamalla yhtälöön todetut käyttöasteet saadaan verkoille niiden kehitystä
kuvaava konvergenssikerroin, stabiloitumisnopeus ϕ ja lähtötaso a. Niiden estimointi
tapahtuu tietokoneella pienimmän neliösumman periaatteeseen perustuvalla ohjelmalla.
Pienenemisnopeus kulminoituu konvergenssikertoimeen.

Toisen kertaluvun mallina estimointi voidaan ilmaista vastaavasti

xt = a + ϕ1xt-1 + ϕ2xt-2 + εt, (4.3.1.b)

missä ϕ1 ja ϕ2 ovat kaksi peräkkäistä konvergenssikerrointa,
xt-1 ja xt-2 ovat kaksi peräkkäistä havaintoa.

Tarkastelemalla ensimmäisen kertaluvun mallia, huomataan, että pienenemisen saavutta-
essa stabiloitumistasonsa (xt = xt-1) on sen suuruus seuraava:

stab.taso = a / (1 − ϕ). (4.3.1.c)

Stabiloitumisnopeus vaihtelee välillä (0…1). Mitä lähempänä se on arvoa yksi, sitä
hitaampaa stabiloituminen on.

Manuaalisesti aikasarjoilla laskenta on työlästä ja käytännössä aikasarjoja hyödynne-
tään tietokonesovelluksilla.
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Tapaussovellus 43. Taivalalasen väestön vähenemisessä ei ole havaittavissa stabiloitumistasoa, vaan
väheneminen näyttää edelleen jatkuvan. Myös verkkojen käytön vasteet muuttuvat ilman havaitta-
vaa vakiintumista.

4.3.2 Suunnitteluperusteiden valinta

Sopeuttavan suunnittelun perusteiden määrittely käsittää suunnittelun mahdollisten koh-
dealueiden kartoittamisen, pienenemisen vaikutusten tunnistamisen ja ulottuvuudet, muu-
tosten vaikuttavien tekijöiden valinnan sekä niiden kehitysennusteen laatimisen.

Tutkimuksen tavoitteen (1.3) yhteydessä rajataan pienentävän suunnittelun kohdealu-
eeksi infrastruktuurin verkot, joiden uudelleenmitoitus koskee rakenteiden ja toiminnan
fyysisiä puitteita, resursseja, toimintanopeutta ja -tapaa sekä laatutasoa. Verkkojen muutos-
ten mallin vaikuttaviksi tekijöiksi valitaan käyttäjien määrä, käytettävissä olevat volyymit
ja niiden käyttövaraumat, laatuparametrit sekä muutoskapasiteetit.

Asukkaiden palvelutarpeet ovat henkilökohtaisia, mutta ne määrittelevät palveluraken-
teet. Väestömäärä osoittaa useiden verkkojen käyttäjämäärää, vaikka esimerkiksi liiken-
teen verkolla on paljon myös ulkopuolisia käyttäjiä. Yksinomaan numerollinen asukkaiden
määrä ei ole riittävä. Verkkojen käytön ja toiminnan intensiteetti ei ole suoraan käyttäjien
määrän korrelaatio. Käyttäjien profiili (ikä, sukupuoli, ym.) on haettava mitoituksen perus-
teeksi. Demografisten tekijöiden aiheuttama ikäprofiilin muutos vaikuttaa verkkojen käyt-
töprofiiliin. Asenteiden tai arvojen, globalisoitumisen, talouden, jopa öljyn hinnan ja mui-
den ilmiöiden muutokset vaikuttavat muun muassa auton käyttöön. Asukkailla on erilaisia
käyttötottumuksia – esimerkiksi vanhusväestön veden ominaiskulutus on todettu keski-
määräistä pienemmäksi. Huonetilojen lämmön ja sähkön käyttö ei myöskään laske suora-
viivaisesti käyttäjien vähenemisen mukana. Sääolosuhteet vaikuttavat useihin kulutuslu-
kuihin. Hulevesiviemärien kuljettama vesimäärä riippuu ensisijassa säätilasta ja luonnon
olosuhteista. Informaation hyödyntäminen on kovin henkilökohtaista.

Verkkojen käytön kannalta on myös merkitystä, miten aktiivisesti asukas on paikkakun-
nalla. Toisella paikkakunnalla työssä oleva saattaa olla pääosan ajastaan poissa verotuskun-
nastaan. Myös päinvastaista tilapäisasumista on, mutta kokonaisuutena vaikutukset ovat
yleensä marginaalisia. Tärkeitä ovat asukkaiden valtaosaa koskevat elämäntapojen muu-
tokset, vaikkakin myös heidän elämäntapansa pyrkivät erilaistumaan. Toiminta- ja elinym-
päristöjen muutokset verkkojen käyttöön pitäisi pystyä ennakoimaan. Työajan lyhenemi-
nen lisää liikennettä ja virtuaalikaupat vähentävät henkilöliikennettä, mutta lisäävät tavara-
kuljetuksia. Vain osa verkkojen käyttöperusteista on determinististä.

Vaikutusanalyysi käytön muutosten seurausvaikutuksista on niin heterogeeninen, että
sitä ei voi summata. Seurausvaikutukset heijastuvat verkoilla, entropiassa, taloudessa, dif-
fuusiossa tai toimintatavoissa. Näkökulma on erilainen asukkaalla ja operaattorilla (kunta,
valtio, yhteisöt). Monien asioiden reaaliaikaisuus on kuitenkin lisääntynyt.

Kunnan väkilukuun ei vaikuta kunnassamuutto, joka on keskimäärin ollut kaksi kertaa
niin suuri kuin kuntien välinen muuttoliike (Suomi keskittyy ja autioituu 1997, 13). Keski-
määrin joka kymmenes vaihtaa vuoden aikana asuinpaikkaa kunnan sisällä. Palvelujen
sijoittumisessa seikalla on merkitystä. Väestöliikkeiden monia vaikutuksia tapahtuu yhtä
aikaa ja tapahtumat ovat yhteismitattomia. Muuton seuraukset ovat sumeita (fuzzy logic),
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olivatpa muuttotapahtumat miten ripeitä tai ehdottomia tahansa. Muuton jälkeenkin pois-
muuttajan vaikutusta esiintyy verkoissa, esimerkiksi informaation verkoilla. Rakennuksen
elinkaari jatkuu jossakin muodossa – erilaisella käyttöasteella tai tyhjänä. Myös jotkin
verkkojen maksut, rakennuksen verot tai palvelujen riippuvuussuhteet1 säilyvät muutosta
huolimatta.

Taajamien eri osilla on erilainen kehitys. Yhden osan pienetessä saattaa toinen alue säi-
lyttää tai kasvattaa asukasmääräänsä. Tästä syystä ennusteet tehdään taajamaosittain. Taa-
jama muodostuu osista A ∪ B ∪ C ∪ ... niin, että A ∩ B ∩ C ∩ … = 0. Taajaman väestö-
määrä on ”asukkaat ∩ poismuutto ∪ syntyneet ∩ kuolleet ∪ paluumuutto”. 

Verkkojen volyymi on uustuotanto lisättynä ja poistuma vähennettynä. Käyttövarauma
ilmaisee vapaana olevan käyttö- tai kulutusväljyyden. Käyttövaraumaa muodostuu muun
muassa rakennusten käytössä (asumiskulutus ym.), hyödykkeiden kulutuksessa tai liikku-
misen tarpeissa. Yhdyskuntarakenteessa syntyy asukasluvun vähetessä sekä taajamatilan
että huonetilan väljempää käyttöä. Asukkaiden fyysisten rakenteiden kysyntä vähenee asu-
misen, työpaikkojen ja palvelujen tilantarpeissa, joihin kuhunkin liittyy huonetilan sekä
ympäristön ja infrastruktuurin rakenteiden tarve (Kallio et al. 2001, 34). Kun tilojen koos-
tumus on näin laaja-alaista, jää sitä myös käyttämättömäksi hyvin epätasaisesti.

Rakenteiden laatu on tärkeä suunnitteluperuste – se ei määräydy vain siitä, mihin on
varaa, vaan myös suunnittelun onnistumisesta. Verkkojen laatuparametrejä ovat mm. asu-
misväljyys, saavutettavuus, energian saannin häiriöttömyys, kommunikointitaso tai ympä-
ristön virikkeellisyys. Verkon muutoskapasiteetti osoittaa hitauden (puskurit), jolla muu-
tokset alkavat vaikuttaa ja tulevat esille. Kapasiteetti kuvaa päinvastaisesti myös verkon
kykyä sopeutua muutoksiin. Vastaavasti voidaan puhua taajaman koko entropian kapasitee-
tista eli muutosten sietokyvystä, joka sisältää laajan, monipuolisen taajamasisällön ohella
ajattelun eräänlaisesta muutoskestävyydestä. Teollisuuden, kotitalouksien ja väestön muu-
toksilla on keskeinen vaikutus taajamien kasvuun tai muutoksiin, mutta hallinnolla, sosiaa-
lisella kulttuurilla tai rahapolitiikalla ei ole vaikutusta (Forrester 1969, 17).

Yhdyskuntien ennusteiden perustekijänä on pidetty väestön kehitystä. Muuttoliikkeen
voimakkuus on osittain syklistä. Kuntien omat väestöennusteet ovat vielä usein tavoitteel-
lisia. Täsmällistä tietoa väestömääristä on saatavissa Tilastokeskuksen kolmen vuoden
välein julkaisemista kuntakohtaisista väestöennusteista. Myös vuosikymmenen mittaisia
väestöennusteita on käytettävissä (Nivalainen 2000, 2). Yhdyskunnan väestömäärien kehi-
tyksen määräävät yhdyskunnan markkinat ja ennen kaikkea niiden energisyys. Markkinat
käsittävät tässä yhteydessä elinkeinoelämän, työvoiman ja entropian markkinat. Yleisiä
tulevaisuuden ennusteen perusteita ovat tuotannon sekä työpaikkojen kasvun ja koulutetun
väestön sijoittuminen samoihin kasvukeskuksiin (Rakennepolitiikka 2/2001, 3–22).

Väestöprojektiona pidetään edelleen vaihtoehtoa, jossa maan keskusalueet saavat muut-
tovoittoa pienten kaupunkialueiden, kuntien ja maaseudun kustannuksella (Helin et al.
1998, 88). Eräiden arvioiden mukaan keskittyminen kuitenkin hidastuu (Okko et al. 1998,
75 ja 78). Suomen Kuntaliiton arvion (Rakennemuutoskatsaus 2002) mukaan keskittymis-
kehitys jatkuu lähivuodet lähes ennallaan, mutta muuttovoittoa saavien kuntien lukumäärä
kasvaa, kun kasvu levittäytyy suurilla keskusseuduilla keskuskaupungin lähikuntiin. Muut-
totappio jatkuu lähes kaikilla perinteisillä tappioalueilla, jotka ovat muuttumassa vanhus-

1. Kuhmolaisen pankin asuntolainoista puolet menee Kuhmosta muuttaneille henkilöille, sillä 80 % viime
vuosina muuttaneista on säilyttänyt entisen pankkisuhteensa (KS 20.04.2003).
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yhdyskunniksi, kun väestön ikärakenne muuttuu radikaalisti tulevina vuosikymmeninä.
Kainuun väkiluvun arvioidaan putoavan neljänneksen ja Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon
sekä Lapin väestön 15 prosenttia nykyisestään vuoteen 2030 mennessä (Väestöennuste
2030). Muuttajan hahmo on muuttunut, tällä hetkellä muuttaja on usein nuori, koulutettu
henkilö. Toisaalla myös ihmisen käyttäytyminen valintojen tekemisessä on muuttunut
arvaamattomammaksi.

Ennusteen laatiminen on keskeinen osa pienenemisen suunnittelua

Osuva tulevaisuuden ennakointi ja siihen varautuminen on yhdyskunnan menestysteki-
jä1. Taajamien entropia ei ole sellaisenaan tarpeeksi suuri ja joustava sopeutumaan käyt-
tövaraumien muutoksiin ilman ongelmia, vaan kehitykseen on varauduttava ja laadittava
siitä ennusteita. Ennustamiseen ei ole automaattista, todennäköistä logiikkaa. Ennustami-
nen edellyttää kykyä ymmärtää aikakauden rakenteellisia muutoksia. Pelkkä trendiennus-
te ei ole riittävä menetelmä muuttojen ennustamisessa, vaan taloudellisten tekijöiden
(työllisyyden ja tulojen muutokset) huomioonottaminen vaikuttaa asiantilaan (Moisio
1999, 21 ja Seppälä 1993).

Yhdyskuntasuunnittelun aikajänne on poikkeuksellisen pitkä, se on tulevaisuuden visi-
ointia. Perusasenteeltaan pienenevien taajamien kehityspolut, skenaariot ovat pessimistisiä
– optimistisuus osoittaa verkostojen suunnitelmallista sopeutumista ja toimintakyvyn säi-
lymistä. Suunnittelun perusteina ei aina voida pitää parhaita tai huonoimpia ennusteita.
Epävarmuuden hahmottamiseksi tulevaisuudenkuvia, skenaariota pitäisi laatia useita. Inf-
rastruktuurin kannalta ovat tärkeitä muutokset, jotka muuttavat sen ja ympäristön välisiä
vuorovaikutussuhteita.

Infrastruktuurin kompleksisuus, mutta samalla kohtuullinen ennustettavuus puoltaa nor-
matiivisten menetelmien käyttämistä. Painopiste kohdistetaan enemmän tavoitteen asette-
luun kuin ennustamiseen niin, että suunnittelu on kuitenkin selkeän rationaalista luonteel-
taan.

Pienenevien yhdyskuntarakenteiden suunnitelmat laaditaan valittua tulevaisuuden tilaa
varten ja sitä kuvaa ennuste valitulla periodilla. Lyhyellä periodilla ennusteet, esimerkiksi
oppilasmäärät, ovat luotettavia. Suunnittelun ja toteutuksen aikatähtäysjako on (Hautamäki
et al. 1992, 25):

1. maakunta (seutu)- ja yleiskaavoitus, erittäin pitkän aikavälin suunnittelu, noin 20–30
vuotta,

2. kunnan tavoitesuunnittelu, pitkän aikavälin suunnittelu (PTS), noin 10 vuotta,
3. kuntasuunnittelun toteuttamisosa, keskipitkän aikavälin suunnittelu (KTS), 5 vuotta,
4. toteuttamissuunnittelu kuten talousarviot, lyhyen aikavälin suunnittelu, ½–1 vuotta.

Pienenemiseen sopeutuminen on todennäköisesti useiden, yksittäisten toimenpiteiden sar-
ja. Kattavasti se toteutuu PTS:n puitteissa, mutta taloudellisesti ja toiminnallisesti tärkeät
osiot toteutetaan KTS:n aikavälillä ja kiireelliset välittömästi. Reaalimaailmassa tehdään
nopeitakin sopeutusratkaisuja. Kestävän kehityksen teeman mukana on tullut vielä ylipit-
kä, esimerkiksi 60 vuoden, aikatähtäin (Lahti 1996, 26). Pitempi aikaperspektiivi on
lähempänä ekologista kestävyyttä. Verkostoitumisen aikana on toki myös laajoja kysy-

1. Forecasting is the art of saying what will happen, and then explaining why it didn’t.
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myksiä, jotka on käsiteltävä edellä olevan aikatähtäysjaon esittämän monitasoisen suun-
nittelujärjestelmän useimmilla tasoilla. Käytännön suunnittelussa tasot ja aikajaksot saa-
vat limittyä. Pitkään aikajänteeseen saattaa liittyä suunnittelun liika byrokratisoituminen
ja muodollisuus. Sopeuttavaan suunnitteluun on tarkoituksenmukainen 2–15 vuotta eteen-
päin oleva, keskipitkän tähtäimen ennuste.

Infrastruktuurin kehitys ennustetaan entropian ja käytön vasteiden avulla. Vasteen las-
kemisessa käytetään viiden vuoden periodia, johon tarvittavat tiedot ovat kohtuudella saa-
tavissa.

Mitä ja miten suunnitellaan?

Pienentymistä koskeva yhdyskuntasuunnittelu koostuu kaiken kaikkiaan maankäytön tar-
kastelusta, toimintojen muutoksenhallinnasta ja verkkojen suunnittelusta. Kehityshakui-
nen yleissuunnittelu on tavoiteohjausta informaatio-, laatu- ja visio-ohjauksen avulla.
Perustavoitteena on pienentyneen yhdyskunnan rakenteiden toiminnan säilyttäminen.
Verkkosuunnittelu konkretisoi sopeutumisen. Operatiivisessa suunnittelussa ilmenee jopa
sääntelyohjausta.

Pienenemisen verkkosuunnittelu on monin osin verkkojen dimensioiden ja elinkaarien
uudelleen määrittelyä. Pienenemisen dimensiot ovat hyvin erilaisia – volyymi, poikkileik-
kaus, pituus, pinta-ala, toimintanopeus, käyttöfrekvenssi, liikkumistapa (virtaama), opti-
maalinen reititys, painetaso, ympäristön tila, palvelutaso, ylläpidon taso, stabiilisuus tai
laitteiden/toimintojen lukumäärät. Kutakin verkkoa tarkastellaan sille ominaisella, tyypil-
lisellä dimensiolla.

Verkkojen muuttaminen pienempää käyttöä varten voi olla sopeuttamista, uusia vaihto-
ehtoja, priorisointia ja eräissä tapauksissa verkkojen joidenkin osien mitoittamista suu-
remmiksi. Pienentämistä suurentamalla tapahtuu fyysisessä tai toiminnallisessa keskittä-
misessä, linjojen yhdistämisessä tai priorisoinnin muutoksien yhteydessä. Suunnittelurat-
kaisu saattaa olla myös toiminnon uusorganisointi – esimerkiksi ylläpidon, hallinnon tai
käytön osalla. Toimenpiteiden ja toiminnan ajoitustekijöiden säätely on myös suunnittelun
mahdollisuus. Yksittäisiä suunnitteluratkaisuja tehokkaampi muutos saattaa olla koko toi-
mintatavan uudelleen järjestäminen.

Verkkojen pienentämisen suunnittelu kulminoituu lopulta elinkaarien tarkasteluun.
Elinkaaret optimoidaan muuttuneisiin oloihin sen mukaan kuin verkkojen toiminnallinen
ja taloudellinen ympäristö on muuttunut. Infrastruktuurin käyttöikä samassa tehtävässä on
lyhentynyt ja korjausten syistä monet aiheutuvat ympäristön muutoksista. Esimerkiksi
rakennusten korjaussyistä on selvästi yli puolet ei-teknisiä kustannuksilla mitaten (Raati-
kainen 1996, 112–117). Joidenkin yhdyskuntarakenteiden elinkaaren pituus on lyhentynyt,
kun niihin on alkanut vaikuttaa nopeita komponentteja – tietotekniikka, muuttuva turvalli-
suustarve tai vaihtuvat esteettiset arvot.
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4.4 Infrastruktuurin fyysinen pienentäminen

Infrastruktuurin fyysisen pienentämisen suunnittelua tehdään kokonaisuuksina kaavoitus-
ohjauksen tai yksittäisten, joskus olosuhteiden sanelemienkin, suunnitelmien yhteydessä.
Kaavan tehokkuuden vähentäminen on selväpiirteinen ja hallittu tapa fyysiseen pienentä-
miseen. Kaavamuutoksia onkin aina tehty, sekä tehokkaamman että väljemmän maankäy-
tön suuntaan. Tutkimuksen yhteydessä on kuitenkin tullut ilmi, että kunnissa ei aina ole
intressejä kaavoitukseen perustuvalle sopeuttamisen suunnittelulle. Pienenevässä taaja-
massa ei usein ole toimivia rakentamisen markkinoita ja kaavoitusta pidetään työläänä
menetelmänä (3.1.2).

Taajamat pienenevät harvoin fyysisiltä ulkomitoiltaan. Teoreettisesti ajatellen on mah-
dollista, että verkon käyttö vähenee taajaman reuna-alueilla niin paljon, että verkko jää pois
toiminnasta ja kiinteistökohtainen huolto otetaan käyttöön. Yleensä asukkaiden määrän
väheneminen toteutuu asukastiheyden laskuna, ruokakuntakoon pienenemisenä tai demo-
grafisina muutoksina.

Verkkojen fyysinen pienentäminen tarkoittaa verkkojen mitoituksen pienentämistä ja
tässä yhteydessä lisäksi myös niiden ylläpidon ja huollon vähentämistä (4.3.2 Suunnittelu-
perusteiden valinta). Fyysisen pienentämisen yhteyteen voidaan ajatuksellisesti liittää
myös luopuminen verkkojen uusrakentamisesta ja siirtyminen niiden kunnossapitoon.
Etenkin rakennusten ja liikenteen verkon osalla pienentäminen saattaa johtaa käyttötarkoi-
tuksen muuttamiseen tai verkkojen osien käytöstä poistamiseen. Alueperusteisilla verkoilla
(gravitaatioverkot, läpiajoliikenne) ei verkon osia voida täysin jättää pois käytöstä, vaikka
käyttöpaikkoja lakkaisi. Kadun päässä oleva pumppaamo tai kääntöpaikka säilyttävät koko
yhteyden. Yksittäisten verkkolinjojen fyysinen pienentäminen on kannattavinta verkon
kuntokorjausten yhteydessä – pelkästään käyttöasteen alenemisen tähden putkilinjojen pie-
nentämisen taloudellisuus on epävarmaa. Putkiverkkojen – vesihuollon, informaation ja
energian verkkojen – pienentäminen tapahtuu verkkojen solmukohdissa, päätelaitteissa/
-laitoksissa.

Verkkorakenteidenkin ylläpito ja huolto pyrkivät resurssien vähetessä huonontumaan.
Kunnossapitonormeja venytetään ja niiden luokituksen erot pyrkivät kasvamaan. Tavoit-
teena tulisi olla turvallinen ja taloudellinen normien tarkistaminen. Täsmätoimenpiteet ovat
optimaalisia, harkittuja ratkaisuja, joilla toteutus rajataan. Täsmäparantaminen (Roimela
2001, 20–22) on mahdollinen monilla verkoilla. Usein käytetty mahdollisuus ylläpidon
ohjauksessa on ajoitus – siinä on kuitenkin vaarana ylläpidon toimenpiteiden liiallinen siir-
täminen korjausvelaksi. Parhain päin toimittuna resurssien niukkuus aiheuttaa sen, että
ylläpidon tehtävät suunnitellaan aikaisempaa tarkemmin.
Tapaussovellus 44. Taivalalasen fyysinen pienentäminen on runsaasta keskustelusta huolimatta ollut
vähäistä. Rakennuksia ei ole vielä purettu, vaikka niitä on jo tyhjinä. Merkittävimmät toimenpiteet
tullaan kuitenkin tekemään rakennusten osalla. Kunnallistekniikan verkkoja ei voi purkaa, kun käyt-
täjien väheneminen tapahtuu hajanaisesti alueen eri osissa. Ylläpito on pienentynyt vastaavasti kuin
muissakin kunnan taajamissa.

Infrastruktuurin pienentämisen toimet ovat usein hitaita. Mitä aikaisemmassa kehitysvai-
heessa pienenemisen suunnittelu aloitetaan, sitä parempia ovat tulokset. Ongelmat ja
kustannukset alkavat kerääntyä sopeuttamisen viivästyessä.



167
4.4.1 Rakennukset

Rakennusten vähäisempi käyttö on toimintolähtöinen. Vaikeimpia pienenemisen suunnit-
teluun liittyviä kysymyksiä on yhdyskunnan toimintojen, funktioiden läpikäynti – mitkä
ovat niiden tulevat tarpeet ja volyymit. On ratkaistava, mitkä funktiot säilytetään, järjes-
tellään uudelleen, yhdistetään, pienennetään, lakkautetaan tai mitä toimintoja on perustel-
tua vahvistaa. Jatkuvan muutoksen yhteiskunnassa voi syntyä kokonaan uusiakin tarpei-
ta. Julkisten rakennusten – terveys, koulutus, elinkeinot, päivähoito, oikeus ja järjestys –
tilantarpeet tarkastellaan ja organisoidaan tarpeen mukaan. Kaikki muutokset eivät ole
asukkaiden kannalta kielteisiä. Päiväkodeissa, lukioissa ja muissakin laitoksissa on usein
riittävästi kapasiteettia. Peruskoulujen opetusryhmien koot ovat mahdollisesti pienenty-
neet.
Tapaussovellus 45. Utajärven kirkonkylän toimintojen tavoitetasona pidetään nykyisten palvelui-
den säilyttämistä (kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi, tekninen johtaja Jouni Jurva, 01.06.2001)

Julkisten rakennusten tavoiteverkon mitoittamiseksi määritellään taajaman palvelusektorin tavoi-
tetaso. Määrittelyjen lähtötiedoksi haetaan julkisten rakennusten volyymin nykytaso ja kehitys. Jul-
kisten rakennusten koostumus käsittää toimialat koulutus, terveys, hallinto, oikeus ja järjestys,
liike-elämä, Kela, kirjastot ja tekniset toiminnot.

Palvelutason miniminä kuntataajamassa pidetään peruskoulua, terveydenhuollon vastaanottoa,
kunnan perushallintoa (päätöksenteko, sosiaalinen perusturva) ja elintarvikeliikkeitä, mutta välttä-
mättä ei enää mitään valtion ylläpitämää yksikköä.

Mikäli pienenevä kehitys jatkuu, kirkonkylän rakennukset jäävät käytön vähetessä passiivisiksi
siten, että ensimmäisinä ovat yleensä vuorossa keskustasta kaukaisimmat rakennukset, koska mark-
kinat pienenevät etäisyyden mukaan. Sen jälkeen jäävät pois käytöstä asunnot väestömäärän laski-
essa. Koulujen, päiväkotien ja kirjastojen toimintojen siirtäminen ja keskittäminen tulee myös selvi-
tettäväksi.

Pienentyneen käytön ilmentämät ongelmat ovat rakennusteknisiä, taloudellisia ja taaja-
makuvallisia. Pienenevien taajamienkin rakennuskanta on suomalaisittain yksilöllinen –
keskenään samanlaisia rakennuksia ei juuri ole havaittavissa. Tilarakenne ei yleensä
oleellisesti muutu pienenevässä taajamassa, vaikka aktiivisten rakennusten verkko harve-
nee. Taajamatilan uusjako ja taajamamuodon hajoaminen ovat hitaita ilmiöitä. Pienene-
misen on oltava massiivista, jotta rakenne hajoaisi epätaajamaksi. Vaikuttavimmillaan
pieneneminen voi aiheuttaa alueen käyttötarkoituksen muutoksen. Yleistä standardirat-
kaisua ei ole olemassa pienenevien rakenteiden käsittelyssä eikä uusia yleispäteviä ava-
uksia ole esitetty. Pikemminkin neuvottomuus on yleinen piirre. Liian monet rakennukset
on rakennettu joustamattomiksi teknisten ja sosiaalisten muutosten suhteen ja kaavoituk-
sella osoitettu alueen yksi käyttötarkoitus voi aiheuttaa, että koko seutu tulee ennenaikai-
sesti vanhanaikaiseksi lyhyellä periodilla (OECD 1996, 47). Rakennuksen käyttötarkoi-
tuksen muutos vaatii joissakin tapauksissa asemakaavan muutoksen. Pienen entropian
alueella ei rakennuksilla myöskään ole joustavaa markkinakelpoisuutta.

Rakennuksiin liittyvä piirre on, että niissä käyttöasteen lasku ja etenkin käyttämättä jää-
minen lämmityksen poissulun kanssa aiheuttavat suhteellisen nopeasti arvonvähennyksiä.
Rakennuksen käyttö olisi usein sen parasta suojelua. Rakennusta ei yleensä kannata pitää
lämmitettynä ilman aktiivikäyttöä. Rakennusten purkamista vältetään, vaikka rakennus
tulee käyttämättömäksi tai vajaalle käytölle. Omistaja odottaa vielä rakennuksen arvolle
hyötykäyttöä ja purkaminen aiheuttaa kuljetus- sekä käsittelykustannuksia. Asukasluvul-
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taan pienenevän taajaman rakennuskanta saattaa siis lisääntyä. Rakennusten uusrakentami-
nen tai peruskorjaus eivät kokonaan pääty, etenkään taajaman keskustassa. Omakotitaloja
rakennetaan omien mieltymysten mukaan eivätkä valmiit talot pysty niihin aina vastaa-
maan. Uusrakentaminen pyritään yleensä ohjaamaan entisen rakenteen täydentämiseen,
uusia laajennuksia välttäen. Kulttuurihistoriallisten tai rakennustaiteellisten suojeltujen
kohteiden ylläpito on varmistettava rahoituksen ja käytännön toimenpiteiden osalta.

Tyhjät vuokra-asunnot aiheuttavat luonnollisesti omistajilleen taloudellisia tappioita ja
vastaisten korjausten rahoitus jää vajaaksi. Asuntojenkaan purkaminen ei ole ollut laajamit-
taista, mutta yksittäistapaukset, kuten eräät poltetut rivitaloasunnot, ovat saaneet tiedotus-
välineiden huomiota. Operaattorit hakevat käyttöastetta pienentyneilläkin markkinoilla.
Suosituin ratkaisu kuntien asuntojen markkinoinnissa ovat olleet asuntojen korjaustoimen-
piteet sekä uudelleenjärjestelyt huoneistoissa (Parviainen 2001, 81,116). Eri alueiden ja
asuntotyyppien sopivuutta ja kiinnostavuutta kuvaava asukkaiden sijoittumistekijä osoit-
taa, että osa asunnoista voi olla tyhjänä, vaikka ihmisiä on myös vuokra-asuntojonossa.
Tarve omaan asuntoon ei myöskään aina purkaudu kysynnäksi, mihin voivat olla syinä
työttömyys, muutospelko, rahoitus, lasten hoitomahdollisuus tai palvelujen sijainti (Nip-
pala 2000, 21). Käytettyjen, tyhjien asuntojen tarjontamekanismi voi myös olla niin huono,
että uudisrakentamista tehdään, vaikka kunnassa olisi huomattava asuntovarauma. Useissa
muutto- ja väestötappiokunnissa ympäri maata on vakinaisesti asuttujen asuntojen määrä
lisääntynyt vuosina 1993–1997 (Okko et al. 2000, 89–90). Pienenevien taajamien asunto-
varauma on kuitenkin yleensä niin suuri, että se aiheuttaa markkinahäiriöitä vuokratasossa
ja rakennusten myyntihinnoissa. Keskeinen merkitys asumisolosuhteiden ja yhdyskuntara-
kenteen kehityksen kannalta on sillä, miten väestö siirtyy olemassa olevassa asuntokan-
nassa. Yleisesti alle viisi prosenttia koko asuntokysynnästä kohdistuu nykytilanteessa
uusiin asuntoihin (Koverola et al. 1999, 25). Muuttoliikkeen vaikutusta asuntovaraumaan
lieventää se, että muutto ei useinkaan tyhjennä asuntoa, vaan jäljelle jääneet asuvat entistä
väljemmin (Mukkala 2001, 35–36). Pienenevissä taajamissa olisi kysyntää vanhuksille
sopivista pienistä vuokra-asunnoista (Parviainen & Valanta 2000, 5). Pienenevien taaja-
mien haluttu asuntotyyppi ovat laadukkaat, pienet asunnot keskustassa, jossa etenkin iäk-
käät ihmiset haluaisivat asua palvelujen äärellä. Valtion peruskorjaustukea on mahdollista
käyttää muutostöihin, joilla suuria asuntoja pilkotaan pienemmiksi. Kun suomalaisten asu-
mispreferenssit yleisesti kohdentuvat väljän omakotiasutuksen suuntaan, tarjoaisivat pie-
nenevät taajamat niiden toteutumiselle edulliset mahdollisuudet. Ratkaisuja ei kuitenkaan
tehdä ensi sijassa talouden mukaan. Asuntojen kysyntä ei Suomessa ole kovin tulo- tai hin-
tajoustavaa. Böckermanin (1999, 14) mukaan Suomessa asuntokysynnän tulojousto on
suuruudeltaan noin 0,2 ja hintajousto puolestaan noin 0,15.

Kuntien tyhjistä rakennuksista lähes puolet on opetusrakennuksia (Parviainen 2001, 77).
Tyhjien rakennusten määrän vähentämiseksi käytetään keinoina luovuttamista asunnoiksi
tai yritystoimintaan sekä erilaisille yhteisöille (Graf 2000, 20). Joskus rakennuksen kunnon
annetaan rappeutua, mikäli rakennukselle ei ole nähtävillä pitkää käyttöaikaa. Julkisten
rakennusten osalla voi tehdä käyttötarpeiden vähetessä elinkaaren valintoja. On mahdol-
lista valita rakennuksia, jotka ainoastaan käytetään loppuun eikä niihin enää tehdä perus-
korjauksia. Korjaus- ja parantamisinvestointien kohdistamisen oikeilla valinnoilla on huo-
mattava taloudellinen merkitys. Korjaustöiden sisältöä on puolityhjissä rakennuksissa
myös ryhdytty keventämään. Kokoremonttien sijaan toteutetaan keveämpiä remonttiratkai-
suja. Täsmäkorjaukset ovat yleistyneet.
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Kun rakennusten käyttöaste on laskenut, on niiden osittaiskäyttöä jouduttu organisoi-
maan. Julkisten rakennusten ongelmana on sitoutuneisuus tiettyyn käyttöön. Kun uudisra-
kentamista kunnissa vältetään, on rakennusten käytön kierto lisääntynyt. Tyhjän rakennus-
massan hahmottaminen vaatii erityistarkastelunsa. Suunnittelu kohdistuu olevien raken-
nusten sisälle. Toimintosuunnittelu on keskeinen suunnittelun vaihe. Suunnittelua tehdään
elinkaareltaan muuttuneiden toimintojen sijoittamiseksi olevaan rakennuskantaan. Supis-
tuneita toimintoja sijoitetaan aikaisempaa pienempiin huonetiloihin. Toimintojen sisällön
tutkiminen, suunnittelu ja sijoittaminen saattavat aiheuttaa ketjun rakennusten muutostöitä.
Usein samassa yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan myös peruskorjaus. Hankesuunnit-
telun osuus on kasvanut, kun taas varsinaisen fyysisen suunnittelun resurssitarpeet ovat
pienempiä. Hankkeiden koko on yleensä pienentynyt taajamakoon mukana. Rakennusten
käytön muutosten on perustuttava tarkkaan kelpoisuuden arviointiin. Sopimaton käyttötar-
koitus rasittaa rakennusta ja on käyttäjälle epäkäytännöllinen, mistä seuraavat korkeat yllä-
pito- ja henkilöstömenot. Kelpoisuuden tärkeitä osatekijöitä ovat ulkoinen toimivuus – saa-
vutettavuus ja palvelujen synergiaedut – ja sisäinen toimivuus – tilojen muunneltavuus ja
yhteyksien joustavuus sekä käyttäjien tarpeiden toteutuminen. Rakennusten kuntoarviot
tukevat rakennusteknistä suunnittelua.

Valtion oppilaitosten muuttuminen 1990-luvun puolivälissä kunnallisiksi ja niiden tilo-
jen siirtyminen valtiolta kunnille on aiheuttanut uutta suunnittelu- ja korjaustarvetta. Usein
tilat suunnitellaan samalla pienemmiksi ja käytännöllisemmiksi. Oppilaitoksen tai muun
suuren laitoksen lakkaaminen saattaa tuoda huomattavan passiivisen tilavarauman.

Vapaa-ajan asuntojen ympärivuotinen käyttö on lisääntymässä, mikä parantaa useiden
verkkojen – sähkö, vesi, tiet – käyttöasteita. Tosin on otettava huomioon myös varaus ver-
kon ympärivuotisen käytön aiheuttamasta tehostetusta kunnossapidosta esimerkiksi raken-
nusten tai yksityisteiden kohdalla. Kunnalta voidaan vaatia myös panostuksia koulukulje-
tuksiin ja jätevesi- tai jätehuoltoon. Vajaakäyttöisten rakennusten käyttötarkoituksien lisää-
minen ja monipuolistaminen esimerkiksi toisena asuntona lisääntyvän vapaa-ajan myötä on
lähtökohdiltaan entropian edistämistä. Näiden markkinoiden vahvuus riippuu taajaman
vetovoimasta eli monipuolisuudesta. Esimerkiksi asumisen osatekijöihin tai postmateriaa-
lisiin arvostuksiin kuten elämänlaatuun, ympäristöön, identiteettiin ja juurtumiseen kiinni-
tetään huomiota (Kytö 1998, 220–224). Joillakin paikkakunnilla alkanut, pelkillä kunnos-
tuskustannuksilla tapahtuva rakennusten myyminen pudottaa taajaman kaikkien rakennus-
ten hintatason.

Sopeuttamisen ratkaisuja

Vaikka rakentamisen tarvetta ei taajamassa juuri enää olisikaan, on asumisen suunnitte-
lu tarpeellinen hallitsemattoman kehityksen ehkäisemiseksi ja uusien asumisen tarpeiden
järjestämiseksi. Asumisen tarkastelussa haetaan perustiedot asuntoväestön ja puutteelli-
sesti tai ahtaasti asuvien määristä sekä asuntokuntien koosta ja edelleen asumisväljyydes-
tä. Demografiset tekijät muuttavat asuntojen kysynnän tyyppiä. Väestön määrän ja demo-
grafisten tekijöiden sekä asuntokuntien kehitystrendien pohjalta tarkastellaan asumisen
volyymi (asuntotarvelaskelma). Lisääntyviä asumisen tarpeita ovat asuntojen käytön kak-
kosasuntona ohella vanhusten asumisen järjestäminen.
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Pienenevien yhdyskuntien asuntomarkkinoiden kehityksessä on varauduttava vanhusvä-
estön osuuden voimakkaaseen kasvuun ja asunto-olojen järjestämiseen. Vanhusten asumi-
sen suunnittelun lähtökohtina määritellään tavoitteet vaihtoehtojen ”kotona, palveluasun-
noissa tai laitoksissa asumisen” osuuksille. Toimenpiteiden perusteeksi arvioidaan vanhus-
väestön tuleva asuntotarve, jonka jälkeen määritellään tavoitetaso, johon suoritettavilla toi-
menpiteillä pyritään. Kun asuntojen uustuotanto ei aina ole realistinen vaihtoehto muute-
taan olemassa olevaa asuntokantaa vanhuksille sopivaksi mm. tilajärjestelyin, edistämällä
esteetöntä liikkumista etenkin hissien rakentamisella, lisäämällä tietotekniikan kautta tur-
vapalveluja ja kohentamalla asuinympäristöä pienempään liikkumiseen. Asumisen suun-
nittelun yhteydessä on samalla tarkasteltava vanhusten tarpeisiin soveltuvia palveluja ja
lähiympäristön olosuhteita. Parantamalla vanhusten omatoimista asumista tukevia palve-
luja (saatavuus kotiin keskeistä) vähennetään vanhusten tarvetta etsiä uusia asumismuo-
toja.
Tapaussovellus 46. Vanhusten koti- ja hoivapalveluiden järjestämiseksi on muodostunut lyhyessä
ajassa yrittäjien verkosto. Oulun läänin lähes joka kunnassa on jonkin tyyppinen vanhusten hoito-
palveluja tuottava yksityinen yritys.

Reaalimaailmassa vanhusten kotona asumisessa on kuitenkin vaikeita käytännön ongelmia mm.
heidän dementoitumisensa tähden.

Tapaussovellus 47. Lähes kaikkiin rakennuksiin on mahdollista lisärakentaa hissi, joko kaitahissinä
porrashuoneeseen tai rakennuksen ulkopuolelle. Hissityyppi valitaan rakennuksen porrashuoneen
perusteella. Hissin mitoitus perustuu vähintään pyörätuolin tilantarpeille. Muuttuvan porrashuo-
neen mitoituksen on riitettävä paarikuljetuksille. Hissien tarjonta on jo monipuolista ja niiden hinnat
ovat reaalisesti pudonneet (yksi hissi esimerkiksi 80 000–170 000 €). Hissien rakentamiseen on saa-
tavissa valtion tukea. Valtion asuntorahasto ARA myöntää avustusta hissiurakan hinnasta, 40 %
asunto-osakeyhtiöille ja 50 % kiinteistöyhtiöille. Avustuksien saaminen on automaattista ja mahdol-
lista ilman erityisiä hakuaikoja. Myös hissijärjestelmän suunnitteluavustusta on saatavilla. Hissi
nostaa asunnon arvoa ja investointina se voi olla hyvä sijoitus.

Vuokra-asuntoyhtiöiden talous on sidottua eivätkä sen vuokrat ole joustavia, vaan päin-
vastoin asuntojen pienenevä käyttö pyrkii niitä korottamaan. Vuokrat määräytyvät oma-
kustannusperiaatteella hoito- ja pääomakustannuksista ja ovat yleensä nousevia. Väestön
nopean vähenemisen alueilla aravavuokrat ovat vapaarahoitteisten asuntojen vuokria hie-
man korkeampia (Pidot voivat parantua väen vähetessä 2001, 13–14). Vuokratalojen
käyttöasteen vähenemisen mukana huononeva taloustilanne pahimmillaan kumuloituu ja
kärjistää rakennusten ja niiden ympäristön kuntoisuutta. Purkamisen avulla jäljelle jäävi-
en asuntojen käyttö tehostuisi ja ympäristökin kohentuisi. Lainsäädäntökin on muuttu-
massa niin, että pitkään tyhjinä olleiden vuokratalojen purkamisen yhteydessä voidaan
valtion lainoitusta saada anteeksi. Vuokrataloyhtiöiden taloutta on pyrittävä vahvista-
maan, viime kädessä vapaaehtoisella velkasaneerauksella eli lainojen lyhennysten ja kor-
kojen järjestelyillä Valtionkonttorin kanssa. 
Tapaussovellus 48. Suomussalmen kunta on vuonna 2001 järjestänyt Valtionkonttorin kanssa
vuokra-asuntoyhtiönsä asuntolainojen lyhennysperiodeja ja korkotasoa.

Kaikkiaan 89 vuokrataloyhtiötä (suurin osa kuntien yhtiöitä) on päässyt vapaaehtoiseen velkasa-
neeraukseen vuoden 1994 jälkeen (HS 15.05.2003).
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Vuokra-asuntojen tarpeen ja kysynnän selvittämiseksi analysoidaan taajaman asunto-
markkinoiden kehitystä eri skenaarioilla. Näiden perusteella tehtävän ratkaisun mukaan
asuntoja perusparannetaan tai muutetaan toiseen käyttöön, parannetaan asuntojen sopi-
vuutta erilaisille asukkaille, käsitellään alueilla esiintyviä sosiaalisia ongelmia ja lisätään
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.
Tapaussovellus 49. Pienenemisen vaikutukset poikkeavat asumisen eri verkoilla. Pientalojen osalla
käyttöasteen pieneneminen on yleensä vähäisintä. Suomussalmen Taivalalasen asuntoväestö on
pudonnut 1990-luvun aikana 23,8 %, asuinkerrostalojen väestö 41,4 %, rivi-/ketjutalojen asukkai-
den määrä 21,6 %, mutta erillisissä pientaloissa asuvien määrä vain 8,4 %. Sillä seikalla, että ker-
rostalojen asunnot ovat Taivalalasella vuokra-asuntoja, on vaikutusta muuttomääriin.

Maankäyttöä kannattaa ohjata pientalojen rakentamiseen, mikäli taajamassa on rakenta-
misen markkinoita. Rakennusten käytön kiertoa on kaikissa taajamissa. Rakennusten fyy-
siseen kierrätykseen ei ole laajassa mitassa löydetty käyttökelpoisia toimintamalleja.
Rakennusten siirtämisen teknologiaa on olemassa vain uusien elementtitalojen ja hirsita-
lojen rakentamiseen. Tekniikan tuoma mahdollisuus tulee olemaan tyhjien rakennusten
käyttökelpoisina pitäminen etäohjauksen avulla. Tosin ylläpito ei ratkaisevasti muutu
käytön mukaan ja pitkäaikaisesti tyhjien rakennusten säilyttäminen toimintakelpoisina on
taloudellisesti kyseenalaista. Tyhjiä asuntoja pidetään yleisesti lämmitettyinä ja käyttökel-
poisina asutuissa kerros- ja rivitaloissa. Rakennusautomaatiota hyväksikäyttäen voidaan
kuitenkin parantaa tyhjenevien rakennusten turvallisuutta ja toimivuutta sekä vaikuttaa
myönteisesti energia- ja käyttökustannusten suuruuteen (Raatikainen 1996, 56–58).

Rakennusten verkon sopeuttamisen mahdollisuudet määräytyvät taajaman entropian
mukaan. Rakennusten ja ympäristön sopeuttaminen on monin osin yhteistoimintaa asuk-
kaiden kanssa, joiden taajaman perinteeseen liittyvät taajamakuvalliset ja ympäristöesteet-
tiset mieltymykset tulee hyödyntää suunnittelussa. Pienenevään rakennusten verkkoon liit-
tyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus eivät aina ole rationaalisesti helppoja. Raken-
nuksen osalta päätöksen tekee sen omistaja ja hänen lähtökohtansa on subjektiivinen, jossa
mukana voi olla taloudellisia, tunteisiin perustuvia tai muita tekijöitä. Joissakin tapauksissa
omistussuhteet ovat kovin monimutkaiset ja jo ne riittävät estämään päätöksenteon. Omis-
tajien valmiudet toimenpiteisiin on kuitenkin kartoitettava. Kunta voi ostaa tyhjeneviä
rakennuksia mahdollisuuksiensa puitteissa.

4.4.2 Liikenteen verkko

Väylien liikenteellinen merkitys muuttuu yhdyskunnan mukaan. Pienenevän liikenteen
verkoilla poismuuttajan vaikutus leviää asuntokadulta alkaen diffuusion kaltaisesti muita
liikenteen verkon osia koskevaksi. Vaikutus riippuu muuttajan liikennekäyttäytymisestä.
Väestön väheneminen pienentää liikennemääriä, mutta kasvava autoistuminen ja ihmis-
ten yleisesti lisääntyvä liikkuminen vaikuttavat päinvastoin.
Tapaussovellus 50. Suomussalmen Taivalalasen alueen asuntoväestö on vähentynyt 1990-luvun
aikana 23,8 %, mutta rekisteröityjen ajoneuvojen määrä 19,1 %. Ajoneuvotiheys asukasta kohti on
kasvanut vastaavana aikana määrästä 0,345 vuosikymmenen lopun määrään 0,366.
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Pienenevien taajamien työpaikkojen ja palveluiden väheneminen lisäävät osaltaan liikku-
mistarvetta. Asuntoalueiden palveluita muuttuu keskuspalveluiksi. Asiointiliikennettä
voisi yhdistää, mutta sen käytännön organisointi jää ihmisten omatoimisuuden varaan.
Matkapituuksien kasvu vähentää kevyen liikenteen osuutta, kun aiemmin kevyen liiken-
teen yhteyksillä hoidettuja asioita varten tarvitaan automatkoja. Demografiset muutokset
vaikuttavat myös liikkumisen määrään. Vanhusten palveluliikenteen järjestäminen tulee
mietittäväksi ja uusin keinoin ratkaistavaksi.

Sopeuttamisen ratkaisuja

Pienenevän liikenteen verkkoihin liittyy sopeuttamismahdollisuuksia. Liikenteen verkko
ei teknisesti huonone käyttöasteen pienentyessä. Kuormituskertaluvun pieneneminen
osoittaa päinvastoin säästämisen mahdollisuuksia väylien kustannuksissa. Kun väylän
elinkaari on yli 50 vuotta, ovat sen kunnossapidon ja korjausten kustannukset rakentami-
sen kustannuksia suuremmat. Väyläkustannuksissa on kiinteän osuuden ohella myös huo-
mattava suoritteiden, painon ja tilan mukaan muuttuva komponentti (Tieliikenteen tarken-
nettu kustannusvastaavuus yleisillä teillä 2000, 48–49). Liikenteen verkon osien elinkaa-
ritarkastelua voidaan muuttaa. Päällysteen uusiminen esimerkiksi on keskeinen, liikenne-
määristä riippuvainen toimenpide. Pienemmillä liikennemäärillä voidaan myös käyttää
edullisempia päällystemateriaaleja. Liikenteen palvelutaso voidaan säilyttää, kun liiken-
neverkon vapautuvaa kapasiteettia suunnitellaan uudelleen.

Ajoneuvoliikenteen vähetessä tulee mahdolliseksi muuttaa osuuksia liikenneväylistä tai
niiden ajokaistojen leveydestä kevyen liikenteen käyttöön. Kun ylimitoitetuiksi muodostu-
neita väyliä rakennetaan pienemmiksi, on samalla käytännöllistä parantaa liikennetilojen
kalustusta, kasvillisuutta tai valaistusta. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa, liikkumi-
sesteitä poistaa, liikenteen ympäristöhaittoja vähentää, tehdä joistakin asuntokaduista piha-
katuja tai parantaa liikennetilojen ilmettä. Liikenteen vähentymisestä seuraavia kohoavia
ajonopeuksia voidaan rajoittaa hidastimilla. Nopeuksia on rajoitettu myös kiertoliittymillä,
jotka parantavat oleellisesti ajoturvallisuutta. Liikennettä voidaan ehkä yksinkertaistaa esi-
merkiksi pysäköinnin osalla. Jalankulun reittejä on mahdollista muuttaa. Osa väylätilasta
on hyödyllistä ottaa ylläpidon tarpeisiin esimerkiksi lumen varastointiin sen poiskuljetusta
vähentäen. Uusia liikenneväyliä tarvitsee rakentaa vain liikenteen rationalisoimiseksi.
Joukkoliikenteen edistämiseksi tai kunnossapidon helpottamiseksi voidaan pistomaisia
väyliä täydentää rengasmaisilla yhteyksillä. Tieverkon hierarkkista asemaa ja koostumusta
voidaan järjestää uudelleen. Tien liikenteelliset ominaisuudet ja ympäristö tosin usein
muuttuvat pitkin väylää ja suunnittelun apuvälineenä tietä on jaksotettava – sisääntulojak-
sona, kylänraittina, kauppakatuna, kauppa-aukiona tai läpikulkutienä (Taajamien keskusta-
teiden suunnittelu 1995, 12–13). Väylän eri jaksojen käyttöä on mahdollista muuttaa asuk-
kaiden toivomalla tavalla, kun suunnittelun varaa on enemmän käytettävissä. Yhteisesti
käsiteltävä kysymys on myös väylätilan rajaus – yhtenäisesti kaupunkimaiseen vai väljästi
maaseutumaiseen tapaan. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää keskustan pääraitin ja
-raittien sosiaalisen funktion muokkaamiseen. Hyvin toteutettu kävelykeskusta luo sille
puitteet. Keskustamiljööllä on suuri merkitys koko taajamakuvalle. Samoin keskustalla on
symboliarvoa sinne sijoittuvalle toiminnalle. Viime aikoina tehdyt taajamien keskustojen
saneeraukset viihtyisämmiksi kävelykeskustoiksi ovatkin tapahtuneet laadullisista syistä,
riippumatta koko taajaman kasvu- tai pienenemisvaiheesta. Ajoneuvoliikennettä rajoite-
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taan kävelykeskustassa, jossa ihmisillä on luontainen tarve liikkua jalan. Samalla saadaan
tilaa viihtyvyystekijöille, vähennetään päästöjä ja parannetaan ympäristön laatua ja turval-
lisuutta.

Väylien ajosuuntien järjestelyille syntyy uusia mahdollisuuksia liikenteen vähentyessä.
Eräissä tapauksissa voivat pienemmät liikennemäärät antaa mahdollisuuden myös ajono-
peuksien nostamiseen, mikä tosin olisi nykyisissä arvostusoloissa poikkeuksellinen toimi.
Ajo-olosuhteet saattavat parantua, kun liikenne ja sen ruuhka-ajat vähenevät. Täysin mer-
kityksettömiksi käyneitä väylien osia voidaan jättää pois käytöstä, jos liikennettä keskittä-
mällä saadaan parempi käyttöaste. Käytöstä poistamista rajoittaa se seikka, että tieverkon
osilla on usein myös liikennekokonaisuuksia yhdistävä merkitys. Maanpäälliselle pysä-
köinnille, joka on kertaluokkaa edullisempaa kuin kansipysäköinti, saattaa pienenevissä
taajamissa syntyä tilaa ja järjestelyn mahdollisuuksia. Liikenneympäristön älykkäät
ohjaus- ja seurantajärjestelmät ovat uusia mahdollisuuksia tuova ratkaisu. Liikenteen ver-
kon hyödyntäjät tahoillaan kehittävät omia logistiikkaa parantavia teknologioitaan. Tieto-
tekniikka on liikenteen keskeisimpiä muutostekijöitä. Liikenteen toimivuus on liikenteen
peruskysymyksiä. Eri liikennemuotojen yhteiskäyttö, edullisimman kuljetustavan käyttä-
minen, joustavuus ja turvallisuus vaativat useiden liikenteen osapuolten yhteistoimintaa.
Toimiva taajama on yhteyksien verkko. Toimintojen kannalta tärkeää on saavutettavuus.
Kommunikoinnille on oltava hyvät toimintamahdollisuudet niin taajaman sisällä kuin sen
ulkopuolellekin. Liikenneväylien ohella sähköistetty rautatie, riittävän tiheät lentovuorot ja
nopeat tietoliikenteen yhteydet palvelevat tarkoitusta.

Riittävät julkisen liikenteen palvelut on keskeinen suunnitteluongelma vähenevän ja
vanhenevan väestön taajamissa. Väestön ikääntyminen edellyttää uusien liikkumisvälinei-
den kehittämistä. Myös liikkuvien palvelujen lisääminen pienenevissä, harvaan asutuissa
taajamissa on tullut tarpeelliseksi. Monitoimiauto voi palvella useita tehtäviä – terveyden-
hoitoa, kirjastona, kioskina, pankkina, postina tai taksina. Kirjastoautojen toimimisesta
monipalvelupisteinä on myönteisiä kokemuksia. Joukkoliikenteen vähetessä tai lakatessa
on henkilöauto edullisin ja joustavin kuljetusväline. Henkilöautojen yhteiskäyttö korvausta
vastaan tulisi avoimesti sallia, samoin vapaan henkilö- ja tavarankuljetuskapasiteetin
parempi hyödyntäminen koulukuljetuksissa (Virtanen et al. 1981, 180). Eräs vaihtoehto on
tilausten mukaan reittinsä valitsevan niin sanotun kutsubussin järjestäminen. Työssäkäyn-
tialueiden kasvaminen jatkunee ja sitä edistäisi edelleen työmatkojen järkeistäminen.
Tapaussovellus 51. Joukkoliikenteen tukeminen on yleistä taajamissa. Kajaanissa julkinen liikenne
on vähentynyt ikärakenteen muutosten sekä henkilöautojen ja pyöräilyn lisääntymisen myötä. Vielä
1980-luvulla joukkoliikenne oli itsekannattavaa. Tällä hetkellä käytetään erilaisia joukkoliikenteen
tukimuotoja.

Kunnan liikenneverkon töitä voidaan liittää Tiehallinnon verkon töihin. Yhteiset tarjous-
kyselyt esimerkiksi päällystetöihin ovat olleet mahdollisia, mutta niiden hyödyntäminen
on ollut vähän käytetty mahdollisuus (4 % kunnista) (Huuhtanen 1995, 37). Kunnossapi-
don toimijoita ovat kuntien ja Tieliikelaitoksen ohella firmat ja yksityiset henkilöt – teh-
den joskus samoja asioita toisistaan huolimatta. Monitahoiselle rationalisoinnille on mah-
dollisuuksia. Liikenneväylien hoito onkin eräs niistä kuntien teknisen sektorin tehtävistä,
joita on viime vuosina annettu yhä enemmän yksityisten urakoitsijoiden tehtäväksi ja
myös Tieliikelaitoksen rooli katujen ylläpidossa tulleekin jatkossa merkittävästi vahvistu-
maan (Siitonen & Martikainen 2002, 23–26).
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Tapaussovellus 52. Pienenevissä taajamissa on liikenteen määriä ja ennusteita tiedossa yleensä vain
Tiehallinnon ylläpitämien teiden osalta. Suomussalmen liikenteen kasvuksi vuosille 1997–2010,
2020 ja 2030 ennustetaan, asukasluvun laskiessakin, 2, 6 ja 5 prosenttia (Tielaitos: Suomen kuntien
tieliikenteen kasvukertoimet 1997–2010/2020/2030).

4.4.3 Vesihuollon verkko

Pienenevään vesihuollon käyttöön liittyvät ongelmat ilmenevät veden kierron eri vaiheis-
sa raakaveden otosta jätevesien puhdistamiseen saakka. Syntyvät pulmat ovat hyvin vesi-
huoltokohtaisia – sellaisia voivat olla viipymien kasvaminen verkoissa, hulevesien suh-
teellisen osuuden lisääntyminen, koneellisten laitteiden ylisuuriksi tulevat mitoitukset tai
jopa jäätymisriskin lisääntyminen. Liialliset viipymät vesijohdoissa tai -säiliöissä huo-
nontavat veden laatua, saavat aikaan makuhaittoja ja edistävät putkien syöpymistä. Ylä-
vesisäiliöiden täyttöastetta on kuitenkin mahdollista pienentää kulutuksen vähentyessä,
jotta veden viipymä säiliössä jää alle vuorokauden. Verkostoissa on myös usein kiertoyh-
teyksiä, jotka vähentävät veden viipymiä. Raakavedenottamojen kloorin syöttöä voidaan
tarvittaessa lisätä. Vesijohtojen jäätymisriskiä estetään tarvittaessa kaapelilämmityksellä
routarajan yläpuolella tai veden juoksutuksella. Viemäriverkon latvaosien pienet virtaa-
mat aiheuttavat putkien liettymistä ja tukkeutumista sekä putkimateriaalista riippuen
lisäävät korroosiovaaraa. Johtojen itsepuhdistuvuus huonontuu sakkaumien kertyessä vir-
taamien pienentymisen johdosta. Se edellyttää tehostetumpaa mekaanista puhdistusta.
Korjaava toimenpide on viemäriverkon putkien muuttaminen sujuttamalla halkaisijaltaan
pienemmiksi. Puhdistamoiden selkeytystilat voivat tulla liian suuriksi ja puhdistuksen
ilmastointia on lisättävä. Jos allasjako on sopiva, voidaan käytettävien altaiden määrää
muuttaa. Jäteveden puhdistamot ovat yleisesti muuttumassa biologisiksi. Niiden toimin-
nassa on otettava huomioon, että puhdistusprosessi voi muuttua puhdistettavaksi tulevan
vesimäärän pienentyessä. Eliöstö tarvitsee tietyn kasvualustan. Pienenevään vesihuollon
käyttöasteeseen liittyviä hyödynnettäviä seikkoja ovat mitoittaminen pienemmälle dimen-
siolle ja verkoston saneeraus ilman kaivantoja sujutustekniikalla vanhojen putkien sisään
tai elinkaarensa päätepisteeseen tulleista heikoimmista laitosten osista luopuminen. Esi-
merkiksi vedenottamoita voidaan priorisoida. Jokaista taajamaa kohti tulee varmuussyis-
tä olla kuitenkin vähintään kaksi ottamoa. Veden toimitusten varmuutta pyritään lisää-
mään yhdistämällä eri verkostoja keskenään. Veden käytön vähentyessä vesivarojen riit-
tävyys paranee ja vesihuollon kielteiset ympäristövaikutukset (jätevedet) pienenevät.

Resursseja osoitetaan volyymin sijasta laatuun. Taloudellisestikin laatuajattelu on edul-
lista, koska sen avulla säästetään vastaisia ylläpidon menoja ja verkostojen käyttöikä pite-
nee. Vesihuollon verkkojen suunnitelmallisella ylläpidolla ja toimenpiteiden koordinoin-
nilla muiden verkostojen ylläpidon kanssa voidaan saavuttaa huomattavia kustannussääs-
töjä (Salo & Saarikoski 1988, 10). Monissa taajamissa verkostot ovat kuitenkin niin huo-
nossa kunnossa, että niiden peruskorjaus on ajankohtainen. Putkien korroosio on edennyt,
viemärit ja niiden kaivot vuotavat sisälle päin ja virtausominaisuudet ovat huonontuneet
eikä itsepuhdistuvuus toimi.

Vesihuollon painekorkeuksia ja volyymia on käytännöllistä säätää taajuusperusteisella
pumppauksella. Se ei ole vielä käytössä kaikkien taajamien vesihuollossa.
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Poikkeuksellisena ympäristön viihtyvyyden parannustoimenpiteenä voidaan osalla
verkkoa luopua sadevesiviemäröinnin käytöstä järjestelemällä pintavesien kulkua maan-
päälliseksi. Tällainen muutos voi liittyä puistoalueiden lisäämiseen ja asuntoalueiden jaka-
miseen puistojen ympäröimiin ryhmiin (Wohnen im Park) (Irion ja Sieverts 1991, 291).
Hulevedet ovat puhtaampia pienenevän ympäristökuormituksen oloissa. Hulevesien
vapauttamisen toimet voisivat liittyä puutarhataajaman kaltaiseen kehitykseen. Toimen-
pide edellyttää, että rakennusten kuivatusvesien poisjohtaminen tai kellaritilojen olosuhteet
eivät vaikeudu.

Vesihuollon verkkojen osalla saattaa tulla tilanne, jossa johtolinjan päässä on vain yksi
kaksi kiinteistöä. Äärimmäisenä vaihtoehtona on vesihuollon järjestäminen kiinteistökoh-
taisin ratkaisuin (porakaivo, pienpuhdistamo tai jätevesisäiliö). Tiedossa ei ole yhtään täl-
laista ratkaisua taajamien kaava-alueilla.
Tapaussovellus 53. Vesihuollon verkon käyttäjien määrän on pienennyttävä selkeästi ennen kuin
verkon fyysisiä osia voi jäädä pois käytöstä. Taivalalasella ei ole voitu tehdä sellaisia toimenpiteitä.
Materiaalien ja sähkön kulutus pienenevät, millä seikalla ei juuri ole merkitystä

4.4.4 Energian verkot

Sähköverkon pienenevän käytön vaikeudet eivät tule välittömästi esille pienenemisen
alkaessa. Aikaisemmin oli käytäntönä, että pienenevissä taajamissa sähkönjakelu säilyy
ilmajohtoina, mutta sähkön toimintavarmuuden vaatimusten ja korvausvelvollisuuksien
(virhekäsite, vakiokorvaus) lisääntyessä ollaan siirtymässä yhä enemmän maakaapeloin-
tiin. Maakaapelien mitoitus on luotettavaa kulutuksen vakiintuessa käyttäjien määrän
vähetessä, mutta ominaiskulutuksen kasvaessa. Ilmajohtojen siirtokapasiteetti on suhteel-
lisesti huonompi kuin maajohdoilla. Ilmajohdotus on kuitenkin ollut keskeinen selkeä toi-
mintamalli tyhjenevillä maaseutumaisilla alueilla. Vanhat ja lahot ilmajohtojen pylväät
uusitaan alueittain. Joissakin taajamissa ovat samoissa pylväissä sekä sähköjohto, katuva-
lo että puhelinjohto. Pienenevissä taajamissa ei useinkaan riitä resursseja parantaa ver-
kon ulkoista asua puupylväistä metallipylväiksi. Maassa oleville kaapeleille ei kannata
tehdä mitään, vaikka kulutus pieneneekin. Toisaalta voi sanoa, että ne riittävät toiminta-
kyvyltään vuosikymmeniksi eteenpäin (kaapelimateriaali 50 vuotta). Purettuja ilmajohto-
ja voidaan uusiokäyttää jakeluverkon johtoina. Muuntajien mitoitus voidaan tehdä pie-
nemmäksi kulutuksen vähetessä. Muuntajan vaihtaminen pienempään on suhteellisen
yksinkertainen ja nopea toimenpide. Se on myös kannattava, mikäli verkonhaltijalla on
toisaalla toimialueellaan käyttöä erikokoisille muuntajille. Muuntamoiden määrää voi
saneerauksien yhteydessä vähentää yhdistämällä muuntopiirejä. Tosin SFS-standardit
vaativat edelleen tietyn verkon mitoituksen myös piirien laita-alueilla.

Sähköverkon toiminta jatkuu luotettavasti myös pienentyvän kulutuksen oloissa. Kiin-
teistöomistajien on maksettava tyhjistä rakennuksista operaattorille perusmaksua, ellei liit-
tymää ole sanottu irti. Äärimmäisenä poikkeustapauksena on pidettävä verkon purkamista
ja yksittäisen rakennuksen sähköhuollon järjestämistä talokohtaisella aggregaatilla.
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Sähkötoimitusten haavoittuvuuden parantamiseen on kiinnitetty huomiota. Vaikka päi-
vystysten suorittavaa henkilöstöä on keskitetty ja vähennetty, ovat tekniset parannukset ja
toiminnan organisointi selkeine raja-arvoineen (vasteajat) edistäneet toimintavarmuutta.
Sähkön laatu ja kaukoluentaan siirtyminen ovat myös kuluttajan intressejä.

Taajaman valaistuksen suunnittelu on tärkeää viihtyvyyden kannalta. Investointinakin
valaistuksen muutokset saattavat olla edullisia pienentyneiden energiakulujen ansiosta.
Esimerkiksi suurpainenatriumlampuilla on kaksinkertainen valotehokkuus elohopeahöyry-
lamppuihin verrattuna.

Pienenevän kaukolämpöverkon vaikeuksia tulee ilmi lämmöntuotannossa, jossa yksiköt
on mitoitettu tietylle kulutuksen määrälle. Kun lämpökeskuksissa on yleensä useita katti-
loita, voidaan käytön vähetessä jättää kattiloita pois käytöstä. Ainoan kattilan moduloivaa
poltinta voi myös säätää pienemmälle teholle. Mikäli lämpöverkko on toteutettu useiden
siirrettävien lämpökeskusten tuoton avulla, on myös mahdollista vähentää niiden määrää.
Verkostojen rakennepaineethan ovat taajaman sisällä yleensä yhtäläiset (4–16 bar). Pienen
kulutuksen oloissa kiertävän veden lämpötila ei putoa kylliksi ja hyötysuhde huononee.
Lämpöhäviöiden suhteellinen osuus kasvaa niiden jäädessä entiselleen huolimatta kulutuk-
sen vähentymisestä. Pumppausenergialla liikkuvan kaukolämpöveden paine-erot ovat ole-
massa. Rakennuksen jäädessä pois käytöstä ja kulutuksen piiristä rakennetaan talohaaraan
venttiilillä kiertoyhteys.

Pitkän kaukolämpölinjan päähän jääneille yksittäisille rakennuksille saattaa tulla perus-
telluksi rakennusten lämmitystavan muuttaminen talokohtaiseksi ratkaisuksi, esimerkiksi
sähkölämmitykseksi. Vesikeskuslämmitys pannaan toimimaan sähköboilereita hyödyn-
täen. Mikäli talokohtainen lämmitysverkko on huonokuntoinen, saattaa suora sähkölämmi-
tys olla edullisin ratkaisu. Tyhjäksi jääneet rakennukset toimivat usein kakkosasuntoina –
tällöin sähkö on vaivaton ja helpposäätöinen lämmitysjärjestelmä. Tosin lämmitysmuoto-
jen edullisuutta pitkällä tähtäimellä ei voi luotettavasti ennustaa.

Energian verkkojen yhteydessä on luontevaa käsitellä taajaman energiasisältöä laajem-
minkin. Taajamarakenne sisältää suuren määrän energiaa – sen rakentamiseen ja ylläpi-
toon käytetyn/käytettävän energian. Energiakäsikirjan mukaan yhdyskuntarakenteissa
energian osuus on noin 12 % rakennuskustannuksista ja koko yhdyskuntarakenteen käyttö
ja kunnossapito kuluttavat energiaa noin 20 000 kWh/asukas/vuosi. Rakennusten välitön
lämmittäminen, 14 000 kWh/as./v, kuluttaa yli kolmanneksen maamme energiankulutuk-
sesta. Kotitaloussähkö ja muu rakennustekninen sähkö mukaan laskettuna kulutus on n.
19 000 kWh/as./v. Muun yhdyskuntarakenteen energiankulutus on 500–1000 kWh/as./v ja
se koostuu lähinnä ulkovalaistuksesta (350–900 kWh/as./v), teknisen huollon verkkojen
käytöstä (150–300 kWh/as./v) ja aurauksesta sekä puhtaanapidosta (150–300 kWh/as./v)
(Lappalainen 1983, 138–140). Asta II:n mukaan asuntoalueilla energiankulutus oli 8 MWh/
as./v. Samaan suurusluokkaan on päädytty Suomen Kaupunkiliiton julkaisussa C 35: kes-
kimääräinen asumisen hyötyenergia on 7–8 MWh/as./v, julkinen sähkönkulutus 500 kWh/
as./v, palvelujen sähkönkulutus 700 kWh/as./v ja liikenteen polttoaineet bensiini 300 l/as./
v ja dieselöljy 150 l/as./v (Lento 1980).

Energiakustannukset ovat noin puolet alueiden käyttökustannuksista. Erään tutkimuk-
sen mukaan alueiden rakennusten lämmittämiseen ja sähköntuotantoon kuluu keskimäärin
kaksi kolmasosaa koko alueen käyttämästä energiasta. Kaupunkien koolla ja energiankulu-
tuksella on tietty yhteys – keskisuurissa kaupungeissa energian kulutus henkilöä kohti on
pienin. Energiankulutuksen kannalta paras taajaman koko on alle sadantuhannen asukkaan
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tiivis kaupunki. Liikenteen energiankulutuksen kannalta parhaita taajaman muotoja ovat
nauha ja tähti. (Kivilaakso 1987, 62–63, 84 ja 86). Taajaman rakenteiden järjestelyille saat-
taa joskus syntyä liikkumatilaa. Säteittäinen rakennetyyppi on pistemäiseen ja nauhamai-
seen verrattuna 20 % edullisempi energiankulutukseltaan. Energian kulutukseen vaikuttaa
asukasluvun lisäksi muun muassa liikenneverkon pituus ja muoto. Tieliikenteen energian-
kulutus asukasta kohti on keskimääräistä suurempaa pienissä kunnissa. (Matinheikki 1996,
88, 39, 85). Energian hinnoittelulla on mahdollista vaikuttaa vaihtoehtojen energiatehok-
kuuteen ja niiden prioriteettiin (Lahti et al. 1997, 65).

Suomalaisissa suhteellisen uusissa, pienikokoisissa ja väljästi rakennetuissa taajamissa
”energiasaneerausta” on mahdollista tehdä parantamalla taajaman tiiveyttä. Mahdolliset
yhdyskunnan uudet toiminnot sijoitetaan entisen rakenteen sisälle ottaen lisäksi huomioon
myös pienilmasto-olosuhteet. Energian käyttöä on havainnollista selvittää taajaman ener-
giataseella eli energian tuotannon ja kulutuksen jakautumisella.

Energiataseella tarkoitetaan rajatun alueen energian tuonnin, viennin ja kulutuksen esi-
tystä. Tase esitetään kulutussektoreittain ja energialähteittäin (Lento 1980). Sen avulla saa-
daan kokonaiskuva energiavirroista, kulutuksen suuruudesta ja tuotantorakenteista. Pri-
määrienergialähteitä ovat kemialliset öljy ja puu, mekaaniset vesimassat ja tuuli tai ydin-
energia. Energiataseen kaikkia energiankulutustietoja ei ole suoraan saatavissa, vaan osa
niistä joudutaan arvioimaan ja laskemaan ko. sektorin volyymitietojen ja ominaiskulutus-
ten perusteella. Verkko-operaattorien, kunta ja sähköyhtiöt, kulutustiedot ovat täsmällisiä.
Tieliikenteen energiankulutuksen laskemiseen sisältyy epätarkkuuslähteitä.

Ominaiskulutuslukujen avulla on mahdollista arvioida energian käytön tehokkuutta ja
energiankulutuksen suuruutta tulevaisuudessa. Pienenevissä taajamissa energian asukas-
kohtainen ominaiskulutus kasvaa – muun muassa liikenteen, kaukolämmön ja katuvalais-
tuksen osalla. Tämä pienentää keskittymisestä muutoin aiheutuvia energian säästöjä ja
päästövähennyksiä.

Pienenevän taajaman suunnittelun yhteydessä laaditaan taajaman energiatase ja tarkas-
tellaan sen avulla taajaman energiahuollon tulevaisuutta.
Tapaussovellus 54. Taivalalasen energiataseen laatimiseksi on selvitetty alueen lämmitysenergian ja
sähkönkulutuksen määrät. Lisäksi on arvioitu liikenteen energian osuus. Pääpiirteittäinen energia-
tase on laadittu vuodelle 1999. Taivalalasen käyttämän energian tuotanto eri verkoilla oli seuraava:
kaukolämpö 8 108 MWh, sähköenergia 4 630 MWh ja liikenne 2 990MWh. Katuvalaistus sisältyy
sähköenergian kulutusmäärään. Myös palveluiden tarvitsema sähköenergia sisältyy em. operaattorin
ilmoittamaan määrään. Liikenteen energiaosuuteen vaikuttavien rekisteröityjen ajoneuvojen määrä
oli 596, kun asukkaiden määrä oli 1630 henkilöä. Määrä on keskimääräistä alhaisempi, sillä valta-
kunnan autokanta 1000 asukasta kohti vuonna 1999 oli autoja 465, joista 403 oli henkilöautoja
(Rekisteröityjen ajoneuvojen määrä 1999). Linja-auto-, paketti- ja kuorma-autojen liikennöinti alu-
eella on suhteellisen vähäistä. Taivalalanen on asuntoalue ilman teollisia työpaikkoja. Muilla ener-
giamuodoilla kuin kaukolämmöllä huollettavien rakennusten määrä on 230. Useissa rakennuksissa
on talokohtaisissa lämmitysjärjestelmissä vuorottelua puu/öljy, sähkö. Rakennuskohtaisen öljyläm-
mityksen osuudeksi on arvioitu 3680 MWh sekä puulämmityksen energiatuotoksi 345 MWh. Muita
energiankulutuksen osuuksia kuten kaukolämmön lämpöhäviöitä ei ole arvioitu.

Asukasta kohden kokonaisenergian kulutus oli 12,12 MWh vuodessa. Sähköenergia ja kauko-
lämpö ovat sekundäärienergiaa eli alueen ulkopuolelta tuotavia. Kaukolämpö tuotetaan Siikarannan
lämpökeskuksella, jossa primäärienergiana ovat 90 % puuhake ja 10 % polttoöljy. Taivalalasella on
varalämpökeskuksena öljykäyttöinen kattila. Sähkön energialähteet ovat tuotantolajeittain vesi 51 %,
puu 10 %, turve 10 %, kivihiili 5 %, öljy 5 % ja ydinvoima 18 %. Sähköstä 24 % on sähköyhtiön
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omaa tuotantoa, loppuosa on tukkusähkömarkkinoilta hankittua (DI Pertti Claudelin 28.11.2000).
Kriisiherkkyyden kannalta on myönteistä energiahuollon monipuolisuus ja korkea kotimaisuusaste.
Öljyjalosteiden osuus energiankulutuksesta on 39 %.

4.4.5 Informaation verkko

Informaation verkkojen taso on paranemassa yleisesti myös pienissä yhdyskunnissa.
Ongelmat korostuvat palvelujen, toimintojen ja informaation sisällön hitaampana kehitty-
misenä. Kommunikaatio- ja vuorovaikutusprosessien hallinta on perustavaa yhdyskun-
tien toiminnalle. EU-jäsenyyden myötä voimistunut suomalaisten kuntien ja maakuntien
kansainvälistyminen myös edellyttää toimintakykyisiä informaatioverkkoja. Globalisaati-
on eräänä edellytyksenä on ollut informaatioteknologian kehitys etäisyyksien haittojen
vähentämisessä. Lohdullista pienien taajamien suhteen voisi olla, että taloudellinen kas-
vu ei enää ole riippuvaista suurista teollisista investoinneista vaan teknologian tuotannos-
ta ja palveluista sekä tietenkin korkeasta osaamisen tasosta. Moderni toiminta on mahdol-
lista myös suurten keskusten ulkopuolella. Erilaisilla yhteys- ja tietoverkoilla on ratkaise-
va käynnistävä vaikutus toimintojen sijoituspäätöksiin (VTT 1992, 69). On kuitenkin
muistettava, että informaatioteknologian kehitys on ollut aluerakenteen käynnissä olevan
suuren muutoksen keskeinen syy (Okko et al. 1998, 6,9,63 ja 73). Tietoyhteiskunta itses-
sään näyttää johtavan keskittymiseen. Paradoksaalisesti kommunikaatioteknologian
kehittymisestä huolimatta osaamisintensiivisissä tehtävissä fyysisen läheisyyden ja yksi-
löiden välisen vuorovaikutuksen merkitys on korostunut ja etätyöhönkin kohdistuneet
odotukset ovat osoittautuneet ylimitoitetuiksi (Autio 2001, 25–27). Etä- ja joustotyö ovat
kuitenkin Internet-yhteyksien aikana mahdollisuuksia ja niillä saattaa olla vaikutusta
paluumuuttoon ja sijoittumiseen pieneneviin taajamiinkin. Yritykset ja julkinen hallinto
(verohallinto, Kela) ovat viime vuosina siirtäneet lukuisia puhelinpalvelun tehtäviä ja työ-
paikkoja muuttotappioseuduille. Toisaalla perinteiset puhelinkeskukset ovat vähentyneet
merkittävästi ja keskittyneet.

Pienissä taajamissa on tietomaailman kehittymisessä ongelmana riittävän käyttäjämää-
rän syntyminen – kriittisen massan muodostuminen palvelun jatkuvaksi kehittämiseksi.
Alkuinnostuksen jälkeen saattaa pieni käyttövolyymi alkaa näivettyä. Sisältötuotanto myös
edellyttää riittäviä resursseja. Tietoyhteiskunnan suurin haaste on kuitenkin erilaisten sisäl-
töjen ja palvelujen tuottaminen verkkoon. Uusien työpaikkojen syntyminen liittyy usein
osaamiseen ja siihen tietoympäristöllä on yleensä selkeä vaikutus. Hyvässä tietoympäris-
tössä on fyysisten verkkoratkaisujen lisäksi osaava tietotekniikan henkilöstö, joka kommu-
nikoi yritysten ja yksityisten kanssa. Ilman toimenpiteitä on vaarana, että pienenevä taa-
jama jää pois mediamaailmasta, ulkopuolelle uudesta teknologiasta ja globalisoitumisesta
sinne yltävät vain kielteiset vaikutukset. Tietotekniikan henkinen ja fyysinen saavuttamat-
tomuus on äärimmäisin uhkatekijä.

Informaation verkkoa voidaan käyttäjien vähentyessä fyysisesti pienentää etenkin
pääte- ja palvelinlaitteiden osalta. Kun operaattorit ovat liikelaitoksia, saattaa palvelutaso
päivystysten ja korjauksien osalta huonontua verkon käyttöasteen laskiessa. Maan sisässä
oleville kaapeloinneille ei ole perusteltua tehdä mitään. Ilmajohtoja purettaisiin turvalli-
suussyistä, mikäli verkon käyttäjät loppuvat täysin. Joissakin tapauksissa informaation ver-
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kon osuutta on lisätty pienenevissä yhdyskunnissa varmistus- ja turvallisuuspalvelujen täh-
den. Pitkiä lankapuhelinyhteyksiä on myös korvattu langattomilla verkkoyhteyksillä. Täl-
löin Internet-yhteyksien kapasiteetti pienenee ainakin tämänhetkisellä tekniikalla. Infor-
maatioverkon käyttöasteen laskiessa tulee vastaan verkon toimintakyvyn valvonnan huo-
noneminen.

Tavoitteena pienenevienkin tietoverkkojen osalla on Internet-tasoisten yhteyksien, tieto-
tekniikan kansainvälisesti tärkeimmän ilmentymän säilyttäminen ja parantaminen. Periaat-
teessa jokaisella taloudella on tällä hetkellä mahdollisuudet liittyä Internet-yhteyksiin
puhelinverkon kautta modeemeilla. Laajakaistayhteyksillä (256 kbit/s) saadaan lisää käyt-
töä ja tuottoa kiinteille linjoille. Vastaisuudessa saattaa jopa verkko 2 Mbit/s olla useimpien
talouksien hyödynnettävissä. Valokaapelien rakentaminen on lisääntynyt harvaan rakenne-
tuilla alueillakin. Nykyisellä tekniikan kehitysvauhdilla tietoverkon kokonaiskapasiteetti
paranee kaikkialla, myös pienenevissä yhdyskunnissa. Päätelaitteiden toiminnallisuus ja
käytettävyys kehittyvät nopeina sykleinä. Langaton kolmannen sukupolven UMTS-verkko
lähtee rakentumaan suurimmista taajamista alkaen eikä se tämänhetkisillä näkymillä tule
olemaan yhtä kattava kuin nykyinen GSM-verkko.

Informaatioverkon suuri vaikutus tulee esille lisääntyvänä muutoksena asukkaiden päi-
vittäisessä elämässä, jopa elämäntavoissa sekä asukkaille järjestettävissä toiminnoissa.
Kaupalliset verkkopalvelut tulevat käyttöön markkinoiden kehittymisen mukaan. Tilaami-
nen ja varaaminen siirtyvät ostamista nopeammin verkon puolelle. Julkiset verkkopalvelut
lisääntyvät nopeasti, mutta kehitettäviä asioita niissä ovat vielä ainakin käyttömukavuus ja
tietoturva. Verkkopalvelujen ja -sivustojen laatukriteereissä on suuria eroja. Asukkaat halu-
avat sovelluksia, jotka parantavat ja yksinkertaistavat heidän elämäänsä. Julkinen sektori
on suuri yksittäinen sisällön haltija ja tuottaja. Opetusta, hallintoa, tiedotusta, neuvontaa,
etätyötä ja muita etätoimintoja tai jopa avohoitoa ja turvallisuusvalvontaa voidaan siirtää
tietoverkon kautta. Vanhusten huollossa on potentiaalisia mahdollisuuksia. Erilaiset radio-
yhteyksien avulla toimivat rannekkeet esimerkiksi voivat valvoa lääkintää, vireyttä, liikku-
mista tai muuta turvallisuutta. Terveydenhuollossa tietotekniikka lisääntyy väistämättä,
vaikka ihmisten toimintatapojen muuttaminen on vaativa ja monimutkainen prosessi. Tie-
totekniikka auttaa ja nopeuttaa keskeisenä elementtinä tiedon keruussa ja kulussa, se on
tehnyt uusien tutkimuslaitteiden (tomografia) käytön mahdolliseksi, se vähentää fyysisen
siirtelyn tarvetta, auttaa toiminnan seuraamista reaaliajassa tai mahdollistaa kliinisen hoi-
don vaikuttavuuden tutkinnan.
Tapaussovellus 55. Puolangan terveyskeskuksen järjestämä erikoishoidon etälääkäreiden vastaan-
otto Oulussa on osoittautunut tehdyn kyselyn mukaan toimivaksi ratkaisuksi myös asiakkaiden mie-
lestä.

Merkittävä hyöty tietotekniikan käyttöönoton yhteydessä on ollut mahdollisuus miettiä
toimintaprosessien rationaalisuutta yleisemminkin. Verkkopalvelun kautta yksikön
kyvykkyys palvelujen tuottamisessa ja sujuvuudessa tulee esille. Verkkopalvelun ratkai-
sut eivät saa olla liian monimutkaisia ja niiden tulisi kohdistua osuvasti asiakkaan tarpei-
siin. Palvelujen luotettavuus ja avoimuus sekä vaikuttamismahdollisuudet niihin ovat kes-
keisiä laatukriteerejä. Tietoverkkojen vuorovaikutteisuus on tärkeä tavoite ja tietoturva on
välttämätön perusedellytys. Tähän mennessä aidosti vuorovaikutteisten verkkopalvelujen
kehitys on ollut hidasta. Lisäarvo perinteiseen palveluun nähden on vaihtelevaa. Parhaim-
missa tapauksissa vanhusten tai vammaisten omatoiminen ja itsenäinen selviytyminen
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kotioloissa saattaa tulla mahdolliseksi tietotekniikan avulla. Paikkatietoaineistot tai keski-
tetyt kiinteistöjen ohjausjärjestelmät vaativat kuitenkin suurta kapasiteettia tietoverkoilta,
etenkin tosiaikaisena siirtona.
Tapaussovellus 56. Kainuun kunnilla on yhteinen ATM-tekniikalla toteutettu laajakaistainen tiedon-
siirron verkko. Verkon toiminta on järjestäytynyt alueverkko-yhdistyksen muotoon. Tietoliikenteen
ohella myös sisältötuotanto verkon kautta tulee lisääntymään.

Tietotekniikan tärkeä etu on toimintoihin liittyvien erilaisten rutiininomaisten tukiproses-
sien suorittaminen kustannustehokkaasti, hyvällä laadulla ja päällekkäisiä työvaiheita kar-
sien. Tietotekniikan käyttäminen on kuitenkin myös lisännyt monien toimintojen haavoit-
tuvuutta. Ajantasaisen tietoturvapäivityksen asentaminen, laitteiden nopean kehityksen
hyödyntäminen ja käyttäjien tietotason parantaminen pienentävät riskiä.
Tapaussovellus 57. Informaation verkot ovat kehittyneet Taivalalasellakin. Kotitaloudet ovat hank-
kineet uusia Internet-yhteyksiä ja matkapuhelimien määrä nousee.

4.4.6 Ympäristö

Ihmisen jalanjälki, aktiivikäytössä oleva tila, kutistuu pienenevässä taajamassa. Luonnon-
tilaisuus alkaa lisääntyä. Ympäristön kuormitus vähenee useista eri syistä – kulutus, lii-
kenne, asuminen ja jätevedet ovat pienemmällä volyymilla. Rakennetun ympäristön tilaa
saattaa kuitenkin uhata toimeliaisuuden laskeminen resurssien vähetessä ja tyhjien raken-
nusten ilmaantuessa tai erilaisten joutomaiden syntyessä. Asukkaiden perustarpeet ympä-
ristön suhteen eivät muutu.

Pienenevän ympäristön suunnittelu käsittää infrastruktuurin suunnittelun tulosten huo-
mioon ottamisen ympäristökokonaisuuteen sekä alueiden ja paikkojen kohentamisen, kes-
kustan kehittämisen ja ulkoasun eli käsiteltävänä on elinympäristön fyysinen laatu. Piene-
nevillä resursseilla ympäristön laadun tekijöitä on suunnittelussa priorisoitava.

Taajaman tekninen valmius, rakenteiden talous, toimintojen käyttömahdollisuudet tai
esteettiset ja luonnon arvot kulminoituvat usein taajaman keskustassa. Monissa suomalai-
sissa taajamissa keskusta on hallinnollinen keskus, kirkko tai vain pääteiden/-tien risteys.
Asukkaat mieltävät usein keskustaksi aktiivisen kuluttamisen alueen (Antikainen et al.
2002, 6). Keskustan julkiset ulkotilat ovat monipuolisia ja -käyttöisiä. Usein tie on kuiten-
kin hallitseva elementti, sillä mielikuva taajamasta syntyy sillä liikuttaessa. Taajaman iden-
titeetin puutteet ovat nähtävissä väylien persoonattomuutena (Helenius 1999, 9). Pääväylän
tilasuunnittelussa on tärkeää uusien elementtien ja ratkaisujen sovittaminen ympäristöön.
Usein pienimuotoisella rakenteiden muuttamisella saadaan visuaalisesti ja myös taloudel-
lisesti paras tulos. Taajamakuva ei kuitenkaan enää ole yhtä paljon tieverkon kuva kuin
aiemmin (Kekkonen & Kukkonen 1991, 33).

Taajaman ulkoasun kohentamisen suunnittelu alkaa yleensä keskustasta. Toimintojen
valikoituessa saattaa keskusta kuihtua tai painottua sinne, missä ovat elinvoimaisimmat toi-
minnot. Keskustan rapistumisen ehkäisyä pidetään mielikuvien kannalta tärkeänä. Keskus-
tan kehittäminen on pienenevän taajaman eräs suunnitteluratkaisu. Toimivaan kunnan
keskustaan ovat sijoittuneet niin julkiset kuin yksityisetkin palvelut. Pienet taajamat ovat
monosentrisiä ilman alakeskuksia. Taajamalla on keskipiste – usein taajaman historian läh-
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töpiste. Taajama on kasvanut siitä eri suuntiin. Keskipiste voi vaihtaa paikkaa, usein niin
tapahtuu tieverkon muutosten seurauksena. Taajamakuvalle siirron seuraukset ovat lähes
poikkeuksetta olleet kielteisiä (Kekkonen & Kukkonen 1991, 24–25).

Yleensä kunta laatii ympäristön laatutavoitteet. Kuntaoperaattori käy vaikeimpien asi-
oiden kimppuun aktivoiden myös muut. Kunnan oikein kohdennettu panostus ympäristön
laatuun innostaa myös yksityisiä kohentamaan ympäristöään. Puhtauteen ja siisteyteen
panostetuilla pienilläkin toimilla saadaan aikaan näkyviä tuloksia. Kunta voi tukea eri toi-
mijoiden omaehtoista toimintaa ympäristön kohentamiseksi. Kunta voi myös olla aloitteel-
linen ja ohjata eri toimijat yhdistämään voimavaransa käynnistämällä taajamakeskustan
jatkuvan kehitystyön. Kuntaliiton tuottamassa ”Selviytymisen käsikirjassa maankäyttä-
jille” (2002, 24–25 ja 30–31) suositellaan myös, että alueella olevat ympäristön täydennys-
ja uusimistarpeet tunnistetaan. Samoin joutomaita voidaan kartoittaa, kuvata ja suunnitella
ympäristön parantamiseen.

Taajaman omaleimaisuus, ymmärrettävyys, edustavuus ja historia ilmenevät sen koko-
naiskuvassa. Taajamakuva on myös kunnan markkinointiväline, tavaramerkki. Siihen sisäl-
tyy monikerroksisesti se, mitä taajama on – toiminnot, rakennukset, ihmiset, ympäröivä
luonto (Helenius 1999, 7–18).

Suunnittelussa on hyvä kartoittaa asukkaiden tarpeita ja toiveita, luonteen mukaisia pre-
ferenssejä ja hakea paikan olemus ja henki. Kuitenkin jo kohdassa 3.2.6 mainittujen erilais-
ten toiminnallisten solmukohtien ja symbolisten avainpaikkojen nimeäminen ja sijainnin
selvittäminen on vaikeaa jopa asiantuntijoille (Hentilä 2002). Hentilä kysyykin, onko mah-
dollista selvittää asukkaiden ja muiden ympäristön käyttäjien asenteita ja löytää ympäristön
käyttäjien yhteisiä tiettyyn paikkaan liittyviä merkityksiä? Myönteisessä tapauksessa
yhdyskuntien muutoksien suunnittelussa voidaan silloin paremmin huomioida asukkaiden
tärkeiksi kokemien laadullisten tekijöiden säilyminen tai niiden vahvistuminen.

Tärkeä seikka pienenevien yhdyskuntien rakenteiden sopeuttamisessa on paikkakunnan
identiteetin ja traditioiden, yksilöllisen luonteen ja perinteisen taajamamaiseman säilyttä-
minen ja vahvistaminen. Omaleimaisuus ja identiteetti tarkoittavat eroja muihin taajamiin.
Alueen ominaisten piirteiden vahvistamisella voi olla suuri merkitys sen viihtyisyydelle
(Selviytymisen käsikirja maankäyttäjille 2002, 6). Taajamalla on arvot, joita se edustaa.
Taajamakuvan takana on taajaman kulttuuri, ihmisten toiminta. Mikäli taajamakuvien
muuttuminen on pienenevässä prosessissa hidastunut, on parempi mahdollisuus kiinnittää
sen kehitykseen huomiota. Taajaman fyysisissä rakenteissa on kollektiivinen muisti,
perimä. Historiallisen kerrostuneisuuden, vanhojen rakennusten ja rakennelmien säilyttä-
minen ja kunnostaminen on tärkeää. Valokuvaus saattaa olla käyttökelpoinen menetelmä.
Mikäli kohdetaajamasta on käytettävissä ortokuvia, ovat ne käyttökelpoisia analysoinnin
käynnistämiseen ja rakenteiden ajantasaisen tilanteen toteamiseen.

Pienentävän suunnittelun kohteina olevien itäisen ja pohjoisen Suomen taajamien
urbaani kulttuuri on kapeaa ja nuorta – enimmäkseen sotien jälkeiseltä ajalta. Luonto on
säilynyt vahvasti mukana ilman rajauksia, taajaman sisällä ja ulkopuolella. Elävän luonnon
elementit ovat läsnä. Luonnonelementit ovat vuoden ja ajan kulun mukana vaihtelevia.
Asukkaille yhteys luontoon ja metsiin on tärkeää ja näköala luontoon on arvostettu. Vihreät
alueet, vaikkapa siisteinä luonnontilaisina, palvelevat tarkoitusta.

Pienenevissä yhdyskunnissa voidaan vastaavasti kuin kasvavissakin parantaa rakenne-
tun ympäristön laatua joissakin kysymyksissä pienillä lisäkustannuksilla. Esimerkkinä voi-
daan mainita pihaistutusten ja ulkovarusteiden määrä ja laatu tai kevyen liikenteen verkko-
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järjestelmä (Kivistö 1987, 72). Viherrakenteiden osuus asuntoalueiden kustannuksista on
vain noin 2 %. Tämä sisältää sekä kiinteistökohtaisten pihojen että julkisten puistojen ja
virkistysalueiden kustannukset (Markat ja maankäyttö. Kaavatalouden näkökohtia päättä-
jille 1997, 20). Kuitenkin viherrakenteiden laiminlyöty hoito on ensimmäisiä näkyviä taan-
tumisen merkkejä. Vihersuunnittelussa kannattaa ottaa huomioon istutusten helppohoitoi-
suus. Puistoilla, kentillä ja liikennealueiden reunavyöhykkeillä on suuri merkitys imagon,
viihtyisyyden ja siisteyden kannalta. Tässä suhteessa voidaan myös suhteellisen vähäisin
panoksin saada aikaan näkyviä, merkittäviä parannuksia (Osara & Viirkorpi 1994, 63). Pie-
nienkin toimenpiteiden pitemmän ajanjakson tavoitteena tulisi olla luonnon hyödyntämi-
nen, parhaimmillaan puutarhataajaman kaltaiseksi rakenteeksi. Viihtyisyyttä rakennetaan
pala palalta. Kunnallistekniikan töitä toteutetaan viivyttelemättä ja keskeneräisiksi jääneet
työt tehdään valmiiksi. Suomalaisiin kaupunkeihin tyypillisesti kuuluvien metsien osuuden
voidaan myös antaa lisääntyä. Taajamametsiä varten voidaan laatia hoidon ja käytön tavoit-
teet, jotka poikkeavat talousmetsien hoito-ohjeistosta. Boreaalisilla kaupunkivyöhykkeillä
metsät valtaavat luontaisesti alueet ihmisten toiminnan loppuessa niillä.

Kun taajama on melkoisen osan ajasta valaistuna, on valaistuksen huolellinen ja tasokas
suunnittelu hyödyllinen viihtyvyyden kannalta. Taajaman yhtenäinen värityssuunnitelma
voi olla tarpeen. Rakennusten ja laajennusosien tyylien ja mittakaavojen sekamelska on
liian tavallista. Joskus purkaminen tuo myönteisiä mahdollisuuksia uudelleen järjestelyille
kuten vapaa-ajan vietolle, kokoontumiselle, taajamakuvalle tai liikenteelle. Yksi autio, rän-
sistynyt talo voi tärvellä laajalti maisemaa. Eräänä taloudellisena rajoitteena on purettavan
rakennuksen, esimerkiksi kerrostalon, purkujätteiden melkoinen jätteenkäsittelymaksu.
Käsittelylle on mahdollista löytää muita vaihtoehtoja, jopa hyötykäyttöä.

Tyhjentyneet rakennukset sijoittuvat varsin sattumanvaraisesti ja niiden sopeuttami-
sessa taajamakuvaan tarvitaan erittäin paljon vuorovaikutusta – joskus lukuisan toimija-
määrän kanssa. Tällaista kollektiivista toimintaa edistäisivät eri instituutioiden ja asukkai-
den yhdessä suunnittelemat ja toteuttamat taajamatalkoot. Positiiviset esimerkit levittävät
innostusta ympäristön kehittämiseen. Ajattelutavan muutosta ilmentää se, että kunta antaa
nykyisten asukkaiden hyödyntää tyhjät rakentamattomat tontit silloin, kun näkee asian tar-
koituksenmukaiseksi (Selviytymisen käsikirja maankäyttäjille 2002, 17). Myös tyhjenty-
neiden rakennusten tilapäiskäyttöjä esimerkiksi vapaa-aikaan liittyviin toimintoihin voitai-
siin tukea kunnan taholta.

Rakenteet edellyttävät myös aktiviteetteja. Fyysisten tuotteiden ohella halutaan sisältöä,
toimintaa, erilaisia tapahtumia. Ihmisten toiminta voi niin ikään toimia taajaman ominais-
laatua luovana tekijänä. Yhteisön heikko sisäinen kiinteys, disorganisoituminen, on mah-
dollinen sosiaalisen kontrollin heiketessä epävakauden oloissa ja ihmissuhdeverkon vaih-
tuessa (Aura 1982, 52 ja 104). Pienenevän taajaman asukkaiden osallisuus, yhteisöllinen
toimintatapa tai paikallisen osaamisen hyödyntäminen saattavat lamaantua. Kuitenkin esi-
merkiksi lähiympäristöjen pikkuvikojen kohentamiseen tarvittaisiin entistä enemmän
yhteistyötä ja talkoohenkeä.

Ympäristöllisiä muutoksia ei resurssien rajoittaessa ole mahdollista koko laajuudessaan
toteuttaa nopealla aikataululla. Itse asiassa niiden toteutus on sidottava pitkän aikavälin
(PTS) suunnitteluun. Elinympäristön laatutasotavoitteeksi valitaan korkein taso, johon voi-
mavarojen arvioidaan riittävän pitkällä tähtäimellä.
Tapaussovellus 58. Tutkimustaajama Taivalalanen on monosentrinen. Tosin keskustan havaittavuus
on vähentynyt ainoan kauppakeskuksen lakattua. Keskusta on kahden päätien risteyksen ympäristö.
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Katuväljyys alueella on ollut alkuperäinen, tietoinen valinta. Katuverkon selkeyttä voisi parantaa
lisäviitoituksella ja opastuksella. Kevyt liikenne toimii turvallisesti ajoneuvoliikenteen joukossa.

Taajaman rakennusten korkeus on puiden latvojen alapuolella eikä siluettia ole nähtävillä. Raken-
nustyyppien, kerros-, rivi- ja omakotitalot, vaihtelevuus on kurinalaisesti rajattu. Rakennuslupien
myöntämisen perusteena on ollut värityssuunnitelma, jota sovelletaan myös vastaisissa korjauksissa
ja muutostöissä. Huonokuntoisia, purettavia tai kunnostettavia rakennuksia ei alueella tarkasteluajan-
kohtana ollut.

”Metsäinen, rauhallinen, väljä, valmiiksi rakennettu” ovat Taivalalasen taajamakuvan tuottama
mielikuva. Liike-elämän puuttuminen saa aikaan syrjäisen sijainnin merkityksen. Alueen malleja ja
symboleita ovat suuret, täysikasvuisen metsän peittämät omakotitalojen tontit ja asuinympäristön
väljyyden tunne. Kuitenkin kerros- ja rivitalokorttelien sisällä on ahtauden vaikutelma. Puistomaisten
alueiden osuus maa-alasta on suuri, yli puolet. Koko alue on metsäinen, metsät ovat luonnontilaisia
ja siistittyjä. Alue näyttää valmiiksi rakennetulta ja viimeistellyltä. Yksittäiset rakentamattomat tontit
eivät erotu, vaan sulautuvat puistoiksi. Yhteys luontoon on välitön ja virkistäytymisen mahdollisuu-
det luonnossa ovat erinomaiset.

Toiminnallinen solmukohta on koulun, päiväkodin ja urheilukentän yhteisalue. Em. julkiset
rakennukset on sopeutettu muiden rakennusten joukkoon samoilla pintaverhousmateriaaleilla eikä
rakennusten julkinen luonne haitallisesti korostu. Kiinnekohtia alueella on julkisten rakennusten
ohella kerrostalojen kortteli. Kerrostaloalueen suunnittelu ei ole onnistunut. Rakennusten sijoittelu on
tiivis ja autojen määrät ovat suuria tässä vuokratalokorttelissa. Talviajan lumimäärät korostavat ahta-
utta. Rivitaloalueilla on eri rakennuttajien yhteistyön puuttumisesta ja toteutuksen eriaikaisuudesta
johtuvaa huonoa ja sekavaa rakennusten ja toimintojen sijoittelua.

Taivalalanen on rakennettu viimeisen 30 vuoden aikana ja sen perinteet ja omaleimaisuus ovat
siinä ajassa. Toiminnalliselta ilmeeltään Taivalalanen on asumalähiö. Tyhjiä omakotitaloja ei ole lain-
kaan eivätkä vajaakäyttöiset kerrostalot erotu. Rakentamattomat tontit ovat puistomaisessa tilassa.
Alueen väestön väheneminen ei ole havaittavissa ulkoisessa asussa. Ostovoiman ja kulutuksen vähe-
neminen on lopettanut alueen ainoan kaupan. 

Viereinen vesistö tuo huomattavaa lisäarvoa Taivalalasen ympäristölle. Lineaarinen elementti on
Emäjoki ja sen ylittävä silta. 

Rakennukset pihoineen ja myös yleiset alueet ovat valmiiksi rakennetut. Puistojen tasoa tulisi
parantaa. Ympäristö- ja turvallisuuspalvelut toimivat nekin kustannusrajoissaan. Jätehuollon, palo-
turvallisuuden päällikkötehtävien, erilaisten tarkastusten ym. verkottuminen kuntien yhteistyönä on
lisääntymässä.

4.5 Ratkaisujen arvostelu ja priorisointi

Rakennusten ja verkkojen toimintaa arvioidaan ensisijaisesti niiden oman laatutason,
käyttökehityksen ja toimintaympäristön suhteen. Ympäristön arvot ovat sekä yleisiä että
paikallisia. Jotkut arvot ovat kuitenkin sidoksissa myös yhteiskunnallisiin suhdanteisiin.

Pääoperaattoreina toimivien kuntien valintatilanteiden pysyvä tekijä on talous. Julkisen
rahoituksen peruselementti, verotus, on joutunut entistä enemmän mukaan sekä kansainvä-
liseen että kansalliseen verokilpailuun. Käyttömaksujen suuruuksia vertaillaan ja valtion-
osuuksiin liittyy epävarmuutta. Rahan käyttöä varten on perusteltua arvioida ja valmistella
toimenpiteet monipuolisella arvoasteikolla. Ratkaisut perustuvat sittenkin lopulta monita-
voitteiseen optimointiin. Niiden herkkyys, epävarmuus ja riskisisältö on myös otettava
huomioon.
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Yhdyskuntien suunnitteluratkaisut eivät kuitenkaan yleensä ole puhtaasti mitattavia,
vaan arvoasteikot ovat vaihtelevat. Arviointiperusteilla ei aina ole fyysistä vastinetta.
Yhteismitattomista arvioistakin on kuitenkin löydettävä yhteinen ratkaisu. Infrastruktuurin
verkkomaailman kehittämisratkaisujen arvostelussa numeerisilla arvottamismenetelmillä
parannetaan intressiryhmien – asiakkaat, operaattorit – arvioiden analysointia.

4.5.1 Arviointi sumean logiikan avulla

Yhteiskunnan arvojen skaala on laaja. Arvomaailma näkyy myös päivittäisen elämän-
menomme puitteissa, fyysisten rakenteiden varustuksessa ja tasossa. Arvojen maailma ei
tunnetusti ole täsmällinen ja yksiselitteinen, vaan vaihtuva ja vaikutuksille altis. Eettisten
näkökohtien oikeellisuutta ei edes ole mahdollista yksiselitteisesti todeta. Päätöksiinkin
liittyy kahdenlaisia elementtejä, tosiasioita ja arvoja.

Pienenevien yhdyskuntien suunnittelun ja toteuttamisen päätöksentekoon liittyy arvoja,
jotka ovat epävarmoja, moniselitteisiä, likimääräisiä tai niitä ei saada yhteismitallisiksi
rahan arvon kautta tai muilla tarkoilla mittareilla. Ne on mitattava omissa asteikoissaan.
Epävarmuutta on jopa tavoitteiden asettelussa – joitakin niistä pidetään välttämättöminä,
osaa pelkästään toivottavina. Aikatekijällä voi säädellä ratkaisujen vaikutuksia, jotka aina-
kin lyhyellä aikavälillä ovat verkkojen osalla peruuttamattomia. Ilmiöt ja toiminnotkaan
eivät ole jyrkästi rajautuneita, vaikka dokumentit ja kartat niin osoittaisivat. Yhdyskuntien
dimensiot ovat määrällisten tekijöiden ohella myös monin tavoin laadullisia.

Usein kysymyksiä ratkaistaan digitaalisen logiikan kaksiarvoisilla vaihtoehdoilla tosi
(1) tai epätosi (0). Varman ja epävarman välissä olevia ratkaisuja voidaan tutkia sumeiden
systeemien (fuzzy systems) teorioilla. Aihepiirin teorian on esittänyt professori Zadeh
vuonna 1965 (Terano et al. 1992, 1).

Määritelmä: Perusjoukon X = {x} sumea joukko (fuzzy set) µ on funktio joukosta X
yksikkövälille ts.

µ: X → [0,1] (4.5.1.a)

X:n kaikkia sumeita joukkoja kuvaa joukko F(X) (Kruse et al.1994, 9).

Sumean logiikan (fuzzy logic) voi sanoa olevan epätäydellisen informaation tietoista
käyttämistä eli sumeat joukot ja sumea logiikka mahdollistavat epätäsmällisen tiedon
esittämisen matemaattisen täsmällisesti. Lähestymistapa ei ole sumea, vaan sumeita ovat
sen käyttökohteet. Sumean joukon tulee luonnollisesti olla sopusoinnussa sen täsmällisen
tiedon kanssa, jota on saatavissa myös verkkoja koskien. Sumeuden jäsenyysfunktioilla
ilmaistaan sumeuden asteiden määrää (Isomursu et al. 1994, 9 ja 15). Taajamien rakentei-
den arvostelut ovat usein havaintoperusteisia. Sumean logiikan yksiköillä, fittiarvoilla,
ilmaistaan vaihtuvan havainnoinnin dimensiota (Kosko 1993, 338).
Tapaussovellus 59. Kontiomäen erään asuntokadun talojen kuntoisuuden fittiarvot ovat (0,9 0,8 0,5
0,2 0,1) ts. kahden talon kunto on erittäin hyvä, yhden neutraali ja kahden erittäin huono. Bittivekto-
rilla (1 1 1 0 0 ) voidaan esimerkiksi osoittaa, että kolme taloa on asuttuna ja kaksi tyhjinä. Kolmen
asutun rakennuksen tyhjenemisjärjestyksen vaihtoehtoja on 3! eli kuusi.
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Sumean logiikan analyysin ensimmäisessä vaiheessa kootaan verkkojen data, lähtötiedot.
Ne ryhmitellään päätöksentekokriteereiksi (m) eli tavoitteisiin ja kriteereihin sekä samalla
esitettäviin ratkaisuvaihtoehtoihin (n). Toisessa vaiheessa muodostetaan intressi (asuk-
kaat ym.)- ja päätöksentekoryhmien haastattelutulosten perusteella arviointimatriisit Rk,
jotka muodostuvat relevantteja ratkaisuvaihtoehtoja ja toiseksi päätöksentekokriteereitä
kuvaavien tekijöiden joukosta. Päätöksentekokriteerit ovat premissejä, joilla valitaan rat-
kaisuvaihtoehdoista halutuin. Ne vaihtelevat eri yhdyskunnissa. Inhimillisen omaksumis-
kyvyn kannalta on todettu hyväksi rajoittaa erilaisuuden asteiden määräksi m enintään
yhdeksän. Työstämisen selkeys edellyttää samaa.

Taulukko 2. Arviointimatriisin elementti ri,j
k mittaa tekijän Fi arvoa vaihtoehdossa Aj ja

sen arvot vaihtelevat nollasta (suurin negatiivinen arvo) yhteen (suurin positiivinen arvo).

Yksittäiset, taulukon 2 intressiryhmä k:n kaltaiset arviointimatriisit yhdistetään sumean
systeemin arviointimatriisiksi R, jonka alkiot rij voidaan laskea pessimistisen, optimisti-
sen, keskiarvoisen ja modifioidun vaikutuksen eli pienimmän, suurimman, aritmeettisen
keskiarvon tai muun matemaattisen kaavan mukaisesti.

Arviointimatriisista R lasketaan eri tekijöiden painoarvot ja priorisoidaan siten päätök-
sentekokriteereiden keskinäinen tärkeysjärjestys. Vaihtoehtojen vertaaminen tapahtuu
edelleen arviointimatriisista R lasketulla dominoivalla matriisilla, jonka muodostaminen
perustuu tekijöiden dominointiin eri vaihtoehtoihin. Dominanssimatriisista nähdään halu-
tuimmat ratkaisut pystysarakesumman ja vaakasarakesumman erotuksena. Ratkaisuvaihto-
ehtojen keskinäistä edullisuutta verrataan erikseen jokaisen päätöksentekokriteerin avulla
(Matala 1986, 99–139). Dominointi on käyttökelpoinen haluttaessa useamman vaihtoeh-
don prioriteetin selvittämistä. Dominoinnin ohella toisena käsittelytapana voi olla päinvas-
tainen eli vaihtoehtojen samankaltaisuus (Penttinen 1998, 36).

Arviointimatriisit edustavat tarkasteluhetken arvioita, jotka yleensä muuttuvat proses-
sien aikana. Sen tähden arviointeja on uusittava mahdollisuuksien mukaan.

Infrastruktuurin muutokset ovat monimuotoisia ja sumeita eli epätäsmällisesti ennalta
arvioitavia. Kuten kohdassa 4.3.2 on esitetty verkkojen muuttaminen pienempää käyttöä
varten ei aina tarkoita fyysistä pienentämistä, vaan monia muitakin ratkaisuja on olemassa.
Aina korvaavat ratkaisutkaan eivät ole yksiselitteisiä. Vanhusväestön olojen järjestäminen
esimerkiksi on hyvin pulmallinen kysymys. Ympäristön verkko on myös havainnollinen
esimerkki. Ympäristön suunnittelussa huomioon otettavat asiat ovat teknisten kysymysten
ohella abstrakteja kuten esimerkiksi elintaso, elämisen taso, esteettiset ja eettiset arvot,
yhteinen hyvä, laatu. Ne voivat olla ratkaisevan tärkeitä tavoiteltavan lopputuloksen kan-

Tekijät Fi=   Vaihtoehdot Aj
tavoitteet,  A1 A2 A3 An-1 An

kriteerit
F1 r1,1

k r1,2
k r1,n-1

k r1,n
k

F2 r2,1
k

Fm-1

Fm rm,1
k rm,2

k rm,n-1
k rm,n

k
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nalta. Pienenemisen suunnitteluun keskeisesti liittyvä monitavoitteisuus ja kokonaisuuden
optimoinnin tarve paranevat oleellisesti, kun koko kirjo ratkaisuun liittyviä vaihtoehtoja,
näkemyksiä ja näkökulmia on mukana valmistelussa ja vertailussa. Tekijät voidaan nor-
meerata välillä [0,1] oleviin arvoihin. Sumean logiikan käytön etuna on, että alkioita on
mahdollista laskea erikseen sekä kvantitatiivisille että kvalitatiivisille kriteereille (taulukko
3).

Taulukko 3. Arviointimatriisien sisältö (päätöksentekokriteerit, ratkaisuvaihtoehdot)

Tietotekniikan avulla on niin haluttaessa käytettävissä paljon informaatiota pienenemisen
ratkaisuvaihtoehtojen evaluointiin. Immateriaaliset arvot ovat yhtä lailla validia aineistoa
kuin teknistaloudelliset kysymyksetkin. Pienenemiseen sopeuttamisen prosessi painottuu-
kin enemmän yhteisesti hyväksyttyihin, ihmisten hyvinvointia ylläpitäviin ja edistäviin
kehitysaskeliin kuin mittaviin rakennemuutoksiin.

Sumea logiikka simuloi päätöksentekoa valitun perussäännön mukaan. Prosessissa mer-
kittävät näkökannat käsitellään kukin omana kriteerinään. Verkkojen arviointimatriisit hae-
taan haastattelemalla eri ryhmiä. Tällaisia ovat ainakin asukkaat, päätöksentekijät, yrittäjät
ja yhteisöt jaettuina tarkoituksenmukaisiin ryhmäkokoihin huomioon ottaen heidän intres-
sinsä. Arviointimatriisien lukumäärää ei ole rajattu, vaan se määräytyy taajaman kehityk-
seen vaikuttavien intressipiirien määrän mukaan. Ratkaisuvaihtoehtojen keskinäistä edul-
lisuutta verrataan erikseen jokaisen päätöksentekokriteerin avulla. Nollavaihtoehtona voi
mukana olla ”ei tehdä mitään”.

Joissakin verkkojen arvioinneissa päätöksenteon kriteerit ovat viitekehyksien kaltaisia.
Päätöksentekokriteerien keskinäinen järjestys tulostetaan arviointitekijöiden vertailumat-
riisina.

Taajaman sumean rakenteen (4.1.4) päätekijöiden – olemus, toiminnallisuus, pysyvyys,
muutokset – arviointi (taulukko 4) tehdään sumean logiikan periaatteilla, jolloin tuloksena
on tietoisuus siitä:

– mitä arvoja pidetään tärkeinä?
– mihin toivotaan panostuksia?
– miten vähennetään riskiä taajaman pienenemiseen?

Päätöksentekokriteerit Ratkaisuvaihtoehdot
Kvantitatiivisia purkaminen 

pienentäminen
kunnostus 
peruskorjaus

uudelleen 
suunnittelu

rakentaminen

F1, rakennusten määrä
F2, liikenneverkon kapasit.
F3, vesihuollon mitoitus
F4, energian huolto
F5, informaation peitto
Kvalitatiivisia syrjäyttäminen pidetään yllä uusia toimintatapoja lisäresursseja
F1, entropian edistäminen 
F2, taloudellisuus
F3, toiminnallisuus
F4, haavoittuvuus
F5, ympäristön laatu
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Menetelmässä tavoitellaan kehittämisvaihtoehtojen esittämistä staattisista dynaamisiksi.

Taulukko 4. Taajaman sumean rakenteen kehittämismatriisin sisältö (päätöksentekokritee-
rit, kehittämisvaihtoehdot). Matriisissa on esitetty Taivalalasen yhdistetyn arviointimatrii-
sin alkiot. 

Intressiryhmien esittämät arviointimatriisit yhdistetään alkioiden keskiarvoina sumean
systeemin arviointimatriisiksi. Se osoittaa kunkin kriteerin toivotun sisällön. Intressiryh-
mien antamat painokertoimet ovat erilaisia eri kriteereille, joiden prioriteetti määritel-
lään. Dominoivan matriisin avulla voidaan määritellä halutuimmat vaihtoehdot.
Tapaussovellus 60. Taivalalasen sumea rakenne arvioitiin kolmen intressiryhmän – hallinto, asuk-
kaat, operaattorit – toimesta. Kaikki mielipiteet otettiin huomioon tasavertaisesti eli keskiarvoisena
vaikutuksena. Tuloksena on taulukossa 4 esitetty yhdistetty arviointimatriisi. Intressiryhmät priori-
soivat sumean rakenteen tekijät seuraavasti: olemus 29,3, toiminnallisuus 25,6, pysyvyys 22,0 ja
muutokset 23,1. Ratkaisuvaihtoehdot olivat erilaisia eri kriteereillä ja niiden edullisuus määräytyy
suoraan taulukon 4 matriisin lukuarvoina. Tärkeimpänä ratkaisuvaihtoehtona pidettiin ”toimenpi-
teitä” eli aktiivisuutta, uusien ratkaisujen hakemista, hidastimien poistamista ja keskustan piristä-
mistä.

4.5.2 Verkkojen stabiilisuus

Pienenevän infrastruktuurin järjestelmien stabiilisuuden säilyttäminen tarkoittaa sitä, että
häiriöt eivät kaada järjestelmän toimivuutta. Stabiilisuus on raja-arvojen hakemista suun-
nittelutarkastelussa. Periaatteessa systeemi on stabiili, jos rajoitettu heräte tuottaa rajoite-
tun vasteen. Stabiilissa systeemissä tilan liike ajan kasvaessa lähestyy tiettyä raja-arvoa
eli järjestelmä asettuu silloin, kun input x1 → x2 ja vaste y1 → y2. Stabiilisuus määritel-
lään myös niin, että tilan liike ajan kasvaessa lähestyy tiettyä raja-arvoa tai pienet muu-
tokset inputissa aiheuttavat pieniä muutoksia outputissa.

Yhdyskuntien toimintojen stabiilisuutta analysoitaessa input/output-suureet ovat osin
käsitteellisiä vaihtelevine dimensioineen. Analyysia voi käyttää kuvaannollisesti ilman
eksakteja lukuarvoja. Tarkasteltaessa verkkojen toimivuutta suureilla ”on/off, aktiivinen/
passiivinen, tosi/epätosi, läsnä/poissa tai kaatuu/säilyy”, voidaan vasteesta 1 tai 0 muodos-
taa totuustauluja ja suorittaa laskelmia Boolen algebran mukaisilla yhtälöillä. Infrastruk-
tuurin hitaus huomioon ottaen menetelmä on vielä teoreettinen. Toimintojen loppuminen ei

Päätöksentekokriteerit Kehittämisvaihtoehdot
tila identiteetti miellyttävyys mobiliteetti

Olemus 0,73 0,73 0,63 0,67
talous kulttuuri integrointi valintojen mahdollisuus

Toiminnallisuus 0,67 0,57 0,73 0,47
rakenne väestöenergia elinkeinot valmiudet

Pysyvyys 0,67 0,43 0,50 0,53
eturyhmät elvytys toimenpiteet erikoistuminen

Muutokset 0,33 0,53 0,87 0,50
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yleensä ole ”nopea on/off-ratkaisu”, vaan siihen liittyy sumea käsittelyvaihe. Kuitenkin joi-
denkin verkkojen (sähkö) kohdalla toiminnassa on vähän vapausasteita, yleensä ilman väli-
muotoja vain on/off. Ymmärrettävästi niiden toiminta onkin säänneltyä. Sähkön laatu esi-
merkiksi on yhteiskunnan prioriteeteissa hyvin korkealla.

Kohdassa 4.2.2 on stabiilisuutta käsitelty systeemiteorian kannalta. Käytännössä stabii-
lisuus saattaa hävitä erilaisista syistä johtuen. Vähäinen käyttö, huonontunut fyysinen kunto
tai toiminnalliset puutteet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Huonoa stabiiliutta ovat käyttömu-
kavuutta haittaavat jatkuvat korjaustyöt. Eri verkoilla on omat häiriöriskinsä. Stabiilisuu-
den arvostelussa on vähimmäistasona normien ja reunaehtojen mukainen tarkistaminen.
Vaikka normit ja reunaehdot eivät salli pitkäaikaisia keskeytyksiä, vastaavat ne luonteel-
taan kuitenkin toimintaminimiä. Niitä alempi standardi tarkoittaa tietoista palvelutason
lopettamista. Operaattorien toiminta-alueiden muuttaminen tai asemakaavan kumoaminen
ovat äärimmäisiä velvollisuuksista vetäytymisen toimenpiteitä.

Verkkojen toimenpiteiden arvostelun yhteydessä rajataan infrastruktuurin stabiilisuuden
häiriötekijät ja pyritään muuttamaan niiden ominaisuuksia stabiilisuutta vahvistaviksi. Sel-
vitetään, millä tavoin stabiilisuuden vaatimukset ovat muuttuneet pienemmän käytön seu-
rauksena. Stabiilisuuden tarkastelussa kiinnitetään huomiota toiminnan säilymisen kan-
nalta oleellisiin kysymyksiin. Verkkoyhteyksien analysoinnin yhteydessä arvioidaan niiden
tarpeellisuus ja tarpeen mukaan voidaan yhteyksiä priorisoida. Yhteyksien (4.6.3. Yhteys-
matriisit) liiallisesta harvenemisesta seuraa stabiilisuuden menetys. Systeemin (4.1.3) sta-
biilisuuden kaatavat tekijät ovat kriittisiä rajaportaita (4.2.4).

Moninaisten fyysisten rakenteiden häiriöalttius vaihtelee. Kun fyysisen verkon käytön
vaste putoaa selkeästi, on käytävä läpi verkon toiminta. Esimerkiksi vesihuollon osalla on
rajattava täyttöasteet, säädettävä pumput, arvioitava voimanlähteiden määrä ja tutkittava
muut mahdolliset toimintahäiriöt.

Infrastruktuurilla on korkea riippuvuus sähköenergian saatavuudesta ja tietotekniikan
toimivuudesta. Niiden häiriöt ja ongelmat siirtyvät järjestelmästä toiseen. Sähköverkon
katkos aiheuttaa perustavia häiriöitä rakennusten toiminnassa, lämmitys ei toimi, vesijoh-
dot voivat jäätyä eivätkä kaikki informaatiovirrat kulje. Tietoverkon kaatuminen pysäyttää
monia tärkeitä toimintoja. Esimerkiksi tietokonevirukset ovat kuitenkin usein globaaleja.
Taajaman pieneneminen saattaa vähentää verkkojen huippukuormituksia ja siten pienentää
niiden kaatumisen riskiä. Vesihuollon, lämmityksen, joukkoviestinnän ja monien huolto-
palvelujen toimivuus ovat tärkeitä yhdyskunnan kannalta.

Stabiiliuden turvaamiseksi tehdään toimintojen tulevaisuuteen painottuvia haavoittu-
vuusanalyysejä riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi sekä kehittämistoimien suunnitte-
luun. Sen osatarkasteluja ovat ”toimintaedellytykset, toiminnan organisointi, talous, osa-
puolet/sidosryhmät, tekninen taso ja osaaminen”. Erityisesti pienenevän infrastruktuurin
haavoittuvuuden tarkastuslistalla ovat ”riippuvuudet (muuttuvat tarpeet), laatu, laiterikot
tai putkirikot”. Riskejä on toiminnassa (energiahuolto), tuotteissa (veden laatu), henkilöky-
symyksissä (päivystys), sopimus- ja vastuukysymyksissä (toimitusten oikea-aikaisuus),
ympäristökysymyksissä (puhdistamojen toiminta) tai taloudessa (vakavaraisuus). Riskeille
analysoidaan todennäköisyys sekä niiden syyt ja seuraukset. Riskien pienentämisen toimia
ovat paremmat seurantajärjestelmät, kattava huolto tai toimiva päivystys. Riskilajit voivat
esiintyä samanaikaisesti, osin päällekkäin tai toisiaan seuraavina. Huono talous lisää haa-
voittuvuutta, kun riskitekijöitä ei kyetä vähentämään, vaan päinvastoin niiden määrä voi
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kasvaa. Suomen taajamissa infrastruktuurin verkkojen haavoittuvuutta lisää ilmastotekijöi-
den aiheuttama isotöisempi ylläpito. Verkot ovat pääosin pitkäikäisiä, mutta verkkoihin liit-
tyvien monien tuotteiden ja osien elinkaaret ovat muuttuneet selkeästi lyhyemmiksi.

Riskienhallinnan huononeminen liittyy taajamien pienenevien voimavarojen kiertee-
seen. Pienenevien yhdyskuntien jääminen sivuun kehityksestä ja sen seurauksena eräänlai-
nen uusosaamattomuus on mahdollinen epävarmuustekijä. Kansainvälistymiseen liittyvät
haasteet ja määräykset, tietomaailman kehitys, mahdollisuudet verkostoitumiseen tai kil-
pailukyvyn kehittäminen vaativat osaamista. Laitteiden ja järjestelmien nopea kehitys voi
myös ylittää käyttäjien omaksumiskyvyn. Kontrolloitavuus huononee, jos palautejärjes-
telmä supistuu.
Tapaussovellus 61. Taivalalasen infrastruktuurin stabiilius on hyvä. Verkkojen häiriöt ovat tilapäi-
siä, kuten sähkökatkoksien aiheuttamia.

Taivalalasen verkkojen elinkaaret ovat 20–30 vuoden ikäisiä ja verkkojen kuntoisuus on niin
hyvä, ettei perusteellisempia korjaustöitä ole tarvinnut tehdä. Verkkojen stabiiliuden riski liittyykin
tällä hetkellä niiden käyttöasteeseen ja ylläpidon tasoon. Verkkojen säiliöt, koneet ja laitteet käydään
läpi ja säädetään niiden toiminta pienemmälle käyttöajalle tai -teholle. Alhaisempi käyttöaste ei
aiheuta vielä riskiä veden vaihtuvuudelle tai jäätymisuhkaa. Joidenkin toimintojen päivystys on
supistunut tai päivystyksen suorittava henkilöstö on kauempana, mikä seikka kasvattaa häiriöiden
kestoajan riskiä.

Talouden riskejä ovat verkkojen tulojen väheneminen ja varallisuusarvojen lasku. Entropian pie-
neneminen edistää poismuuttoa ja syventää kielteisten vaikutusten kierrettä. Demografisten muutos-
ten mukana ikääntyvä väestö suhtautuu varauksellisesti Taivalalasen etäisyyteen keskustasta ja alu-
een käyttöaste sekä markkina-arvo laskevat.

Teknisten verkkojen pienenevän käytön riskit korostuvat viemäriverkolla, jossa pienenevien vir-
tausten seurauksena voi syntyä saostumia. Vuotovedet ovat verkoston elinkaaren mukana ilmaantu-
via ongelmia. Veden osalla saattaa ajan kuluessa tulla laatuongelmia hitaamman kierron seurauksena.
Liikenteen verkon elinkaari jatkuu pienemmän käytön mukaan, kun väylien pinnat eivät kulu. Taiva-
lalasen joukkoliikenne reitittyy laajempaan liikennereittiin. Yhteys lakkaa, mikäli kuljetustarve vähe-
nee kannattamattomaksi.

4.5.3 Monikriteerinen (-tavoitteinen) arvottaminen

Sumeaa logiikkaa vastaavaa arvottamista on luonnollisesti mahdollista tehdä monin
tavoin. Painottamiset ja rajoitukset ovat riippuvaisia asiayhteydessä käytettävissä olevis-
ta lähtötiedoista, halutuista tavoitteista ja esilläolevista vaihtoehdoista. Yksinkertaisim-
millaan arvottaminen on tutkittavan asiakokonaisuuden eri vaikutustekijöiden ja niiden
painoarvojen tulojen summa

Y = aA + bB + cC + dD + … (4.5.3.a)

Sumean logiikan ongelmia ovat sääntöjen luomisen työläys tai asiantuntemuksen rutiinin-
omainen käyttö. Siinä arvottamisen tuloksena on ratkaisuvaihtoehtojen keskinäinen edul-
lisuus. Kun sumea logiikka priorisoi eri vaihtoehtoja, niin monikriteerisessä menetelmäs-
sä vaihtoehtoja verrataan useiden eri näkökulmien suhteen. Kun sumea logiikka sovel-
tuu operaattorin intressien ja käyttötarkoitusten täsmälliseen vertailuun, niin monikritee-
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ristä arvottamista hyödynnetään luontevammin asiakasnäkökulman arviointeihin. Jälkim-
mäinen menetelmä on havainnollistava, pohdiskeleva ja usein tarkastelussa enemmän
muuttujia sisältävä.

Monikriteerisen arvottamisen (multi-criteria analysis tai multiple criteria decision
making MCDM) yhteydessä verrataan tavoitevaihtoehtoja eri näkökannoista käsin ja vali-
taan paras – tavallisesti kompromissi. Parhaan arvottamispistemäärän saanut vaihtoehto ei
yleensä ole paras kaikkien tavoitteiden suhteen. Menetelmässä voidaan painottaa päätösta-
hojen vaikutusasteita (Penttinen 1998, 32–35).

Monikriteerisella arvottamistekniikalla ei kuitenkaan kuvata syvällisiä prosesseja, vaan
sillä priorisoidaan vaihtoehtoja, jotka liittyvät samaan kokonaisuuteen, vaikka ovat keske-
nään hyvin poikkeavia. Monikriteerimenetelmässä kriteerit ilmaistaan kullekin kriteerille
ominaisessa dimensiossa. Malli lähestyy tutkittavia asioita lähinnä kvalitatiivisesti ja ver-
baalisesti.

Monikriteerinen arvottaminen esitellään tässä yhteydessä kohdistamalla se ympäristön
– tutkimuksen kielellä – ympäristön verkon sisältöön. Ympäristön toimenpiteiden arvotta-
minen on pulmallista, vaihteleehan verkon sisältö erittäin paljon – esimerkiksi venesata-
mien rakentamisesta paloturvallisuuteen. Kovin erilaiset ympäristön verkkoon kuuluvat
asiat saatetaan keskenään suhteellisiksi, jonka jälkeen niiden osuudet voidaan optimoida.
Seuraavassa esitettävät tavoitteet ja tavoitteiden indikaattorit vaihtelevat luonnollisesti eri
ympäristöissä ja yhteyksissä.

Päätöksentekotahoja ovat ainakin asukkaat ja ympäristön operatiivista toimintaa hoita-
vat yksiköt. Päätöksentekijöiden painoasteet on määriteltävä eri arvottamistapauksissa.
Asukkaiden mielipiteiden keräämisessä on otettava huomioon, ettei siitä tule pelkästään
rituaalinen käytäntö, kun perinteet osallistumisessa ovat lyhyitä eivätkä asukkaat ole esi-
merkiksi omaksuneet itselleen kuuluvaa kuluttajanäkökulmaa. Päätöksentekotahot arvioi-
vat eri tavoitteita pisteytyksellä ”yhteensä yksi”. Ottamalla huomioon päätöksentekijöiden
painoarvot saadaan aritmeettisesti laskien eri tavoitteiden, strategioiden prioriteetti kysei-
sessä toimintaympäristössä. Esitetyt tavoitepainotukset lasketaan osallistumispalautteen
pohjalta matemaattisina keskiarvoina. Jokainen tavoite jaetaan itsessään – osallistamisen
tai asiantuntijoiden avulla – eri arvojen, indikaattorien painolukuihin, joiden yhteissumma
on yksi. Monikriteerisen arvottamisprosessin tarkoituksena on siis selvittää erilaisten teki-
jöiden kokonaisarvo suhteessa tavoitteisiin.

Ympäristön verkon tavoitteiksi voidaan liittää toiminnan taloudellisuus/tehokkuus, vir-
kistysarvot, taajamakuvalliset seikat tai sosioekonomiset arvot (taulukko 5). Erilaisia tar-
kastelunäkökulmia on runsaasti – kansalaisten, yhteiskunnan ja yritysten kollektiiviset sekä
yksityiset näkökulmat.

Tavoitteiden osatekijät kartoitetaan. Ympäristön verkon toiminnan taloudellisuutta
kuvaavia mittareita ovat ylläpidon kustannukset ja niiden eräänä esimerkkitekijänä talvi-
kunnossapito, tulolähteiden (kaatopaikat, satamat) tehostaminen, varallisuuden (metsät)
hoito, lisäinvestoinnit ympäristöön tai ympäristönsuojelun kustannukset.

Virkistysarvoja ovat ulkoilumahdollisuudet, ympäristöstressin määrä, virikkeisyys,
puistojen tai torien määrä, puutarhat, kävelykeskusta, uimarantojen lukumäärä, vesistöjen
laatu, mentaaliset mielipaikat, stimulointiärsykkeet, riittävät virkistäytymisen valintojen
mahdollisuudet tai eläytymiskohteet.
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Taajamakuvallisia arvoja ovat ympäristömielikuvan laatu kuten vahva identiteetti
(perinnemaiseman säilyttäminen) ja orientoitavuus, huonokuntoisten rakennusten kohenta-
minen tai poistaminen, ympäristön siisteys, monimuotoisuus, monitahoinen merkityssi-
sältö, harmonia, omaleimaisuus, täydennysrakentamisen sopeutuvuus entiseen rakennus-
kantaan, valaistuksen parantaminen tai taideteosten lisääminen.

Sosioekonomisina arvoina voidaan pitää välillisiä työllisyysvaikutuksia kuten yritysten
sijoittumiseen vaikuttavia ympäristötekijöitä, välittömiä työllisyysvaikutuksia, ympäristön
huoltoa, turvallisuuden muutoksia tai yleisötapahtumien arvoa.

Strategisia näkökulmia ovat talous, hyvinvointi, ympäristön merkitys sekä taajaman
yleinen kehitys. Niiden suhteellinen hyvyys arvioidaan valituilla mittareilla.

Taulukko 5. Periaate-esitys ympäristön verkon monikriteerisestä arvottamisesta 

Arvottamisen herkkyysanalyysiä on perusteltua tehdä muuttamalla päätöksenteon paino-
arvoja tai vaihtamalla indikaattoreita ja niiden prioriteettia. Painoarvot voidaan myös
jättää herkkyystarkastelussa kokonaan pois.

Päätöksentekotahojen preferenssien liian pinnallista tarkastelua voi yrittää parantaa jär-
jestämällä suunnitteluprosessin aikana riittävä tutustumis- ja oppimismahdollisuus suun-
nittelun aineistoon. Suunnitteluun osallistuminen on avainkysymys. Suunnittelun olemuk-
seen kuuluva uuden suunnittelun ja vuorovaikutuksen iteraatiokierto on tärkeää. Interaktii-
visen suunnittelun hyötyfunktion mittareita, painokertoimia ja tavoitetasoja muutetaan ite-
raatiokierroksilla. Pienenemisen yhteydessä voidaan arvostusmenetelmää käyttää myös
mitattaessa sopeuttamismuutosten hyväksyttävyyttä tai muutosten volyymia ja taajuutta.

Sumean logiikan menetelmien tavoin monikriteerinen arvottaminen käsittelee tarpeen
mukaan hyvin moniarvoista dataa. Menetelmää on mahdollista käyttää myös kustannus/
hyöty-analyysin tavoin. Monikriteerisen arvottamisen paradoksi on, että kaikki arvottami-
nen tapahtuu kuitenkin numeerisesti ja moniarvoisuus redusoituu numeeriseen arvoon.

Myös tämän menetelmän yhteydessä on otettava huomioon toimintaympäristön asetta-
mat normit, jotka saattavat velvoittaa joitakin verkon osia toimimaan kaikissa olosuhteissa
(sammutusvesi, ongelmajätteet). Normeja on monia, virallisia ja paljon lukuisammin epä-
virallisia, tottumusten ja odotusten muovaamia. Kuntalaisten tasapuolinen kohtelu on ylei-
sesti hyväksytty tavoite.
Tapaussovellus 62. Ratkaistaan MCDM:lla Taivalalasen ympäristön verkon kehittämistavoitteet.
Arvottaminen vastaa kysymyksiin ”miten ympäristön verkkoa tulisi kehittää ja mitkä ovat sen pai-
nopistealueet”.

Tavoitteita kuvaavien mittarien keskinäinen tärkeysjärjestys määritellään. Päätöksentekotahoina
toimivat asukkaiden (0,6) ja operatiivisten yksiköiden (0,4) edustajat. Heidän esittämiensä arvostelu-

Päätöksentekotahot: asukasryhmät (0,6) operatiiviset yksiköt (0,4)
Tavoitteet: taloudellisuus

(0,20)
virkistysarvot
(0,46)

taajamakuva
(0,22)

sosioekonomiset
arvot (0,12)

Mittarit:
(yht. yksi)

ylläpitokust:t (0,4)
tulolähteet (0,3)
varallisuus (0,2)
ilm. palvelut (0,1)

vesistö (0,4)
ulkoilumahd. (0,3)
virikkeisyys (,25)
ymp. stressi (0,05)

mielikuvat(0,3) 
entropia (0,3)
siisteys (0,3 
tyylit, värit (0,1)

työllis.vaik. (0,4)
ymp. huolto (0,3)
turvallisuus (0,2 )
tapahtumat (0,1)

Strategiat: taloud. strategia
(0,594)

hyvinvointi
(0,757)

ympäristön merk.
(0,716)

yleinen kehitys
(0,589)



192
jen mukaan lasketaan tavoitteiden painoarvot. Numeroarvot on esitetty taulukossa 5. Tärkeimpänä
tavoitteena pidettiin virkistysarvoja – vesistömaisema, uimaranta, venevalkama, kuntopolut tai vir-
kistysmetsät luovat hyviä virkistysmahdollisuuksia.

Strategisia näkökulmia verrataan jokaiseen tavoitteeseen ja summaamalla saadaan strategian suh-
teellinen hyvyys toisiin strategioihin nähden. Hyvinvoinnin strategia saa suurimman prioriteetin
0,757; sen jälkeen tulevat ympäristön laatu 0,716, taloudellisuus 0,594 ja taajaman yleinen kehitys
0.589.

4.6 Suunnittelun synteesi

Synteesi osoittaa, ovatko verkkokohtaiset muutokset kokonaisuutena niin merkittäviä,
että niiden vakiinnuttaminen edellyttää myös maankäytön uutta yleissuunnittelua tai kaa-
voittamista. Usein päällimmäisenä esillä olevan tehokkuuden määrittelyn (rakennusoike-
us) asemesta on kaavan tärkein tehtävä sen laajempi ohjaava aspekti.

Toimintojen vähetessä on suunniteltava ja tarkasteltava toimintojen uudet sijaintipai-
kat. Liiketoiminta hakee tunnetusti sijaintipaikkansa markkinoiden mukaan. Logistiikan
optimointikin on kaikissa kollektiiveissa jatkuvaa päivänkohtaista toimintaa. Yleinen
logistiikan nopea kehittyminen tavoitteenaan ”oikea sisältö, paikka, ajankohta ja hinta”
edellyttävät hyviä liikkumisen ja paikallistamisen, paikkatiedon verkostoja. Toimintoja
myös toteutetaan entistä enemmän keskitettyjen tilaus-, huolto- ja palvelukeskusten avulla.

Toimintojen saavutettavuus muuttuu pienenevillä alueilla ja liian huonolle kehitykselle
pitäisi löytää korvaavia ratkaisuja. Kaavallinen tarkastelu on luontevaa sijaintisuunnitte-
lussa. Syntetisoivassa suunnittelussa tarkastellaan kaikkien aiottujen muutoksien kokonai-
suutta ja limittymistä. Suunnittelun yhteenvetoa toimintotasolla tehdään analysoimalla tar-
peellisten toimintayhteyksien säilymistä muuttuneessa ympäristössä. Päällekkäistä limitty-
mistä ja peittoa syntyy ilmiöissä, ongelmissa, syissä, ratkaisuissa, seurauksissa ja vaiheis-
tuksessa.

Suunnittelu on laajaa yhteistoimintaa (4.6.4) muihin osapuoliin kuten asukkaisiin ja
operaattoreihin nähden. Suunnitteluratkaisujen toteuttamisen valmistelu (4.6.5) on proses-
sin viimeinen vaihe. Synteesin keskeinen osa on resurssienhallinnan tarkastelu – mahdol-
lisimman tehokas tapa käyttää ja ohjata väheneviä resursseja. Hankekohtaisena tarkastelu
käsittää operatiiviset aikataulut, resurssien kuormitussuunnitelmat, alihankinnat ja kustan-
nusvalvonnan. Synteesi tuottaa myös suunnitteluun liittyvät toteuttamisen suositukset ja
kiireellisiä toimenpiteitä aiheuttavat hälytykset sekä yhteenvedot. Synteesin yhteydessä
käy ilmi, minkä rakenteiden osalta hyödyntämisestä luovutaan, mistä toiminnoista operaat-
torit vetäytyvät vai etsitäänkö toiminnalle korvaavaa mallia.

4.6.1 Sopeuttava kaavoitus

Pienenemiseen sopeuttava kaava tarkoittaa yleensä rakentamisvolyymin rajauksia piene-
nevien käyttötarpeiden mukaisesti. Pienentävä kaavoitus voi käsittää väljien, rakentumat-
tomien kaava-alueiden koon supistamista, kaavan sisältämän rakentamiskapasiteetin pie-
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nentämistä tai olevien rakenteiden suunnitelmallista keventämistä. Sen keinoja ovat mm.
rakennusoikeuden tai kerrosluvun vähentäminen ja siten kaavoitetun maan taloudellisen
arvon vähentäminen, mikä voi estää hajautumista pienempivolyymisen rakentamisen tul-
lessa kannattavammaksi keskeisillä alueilla. Tärkeä keino on maan käyttötarkoituksen
muutokset, esimerkiksi kerrostalokortteleista pientalokortteleiksi tai liikekortteleista puis-
toiksi. Jos uusia rakennuspaikkoja on paljon liikaa, voidaan pienentämiskaavoituksella
rajoittaa rakentamisen liikaa hajautumista. Alueen osien käyttöönoton porrastuksella voi-
daan myös saavuttaa vastaava tavoite. Jopa osa-alueen rakennuskieltoa voidaan käyttää
rakentamisjärjestyksen priorisointiin.

Kaavoitukseen sisältyy pienentämisen prosessissa laaja vuorovaikutus ja erilaiset val-
mistelut sekä selvitykset. Suomessa on tehty kaavoja, joissa alueiden rakentamistehok-
kuutta on laskettu. Maanomistajat ovat kuitenkin harvoin valmiita pudottamaan tonttiensa
taloudellista arvoa, vaikka se on imaginääristä todellisen kysynnän puuttuessa. Varsinai-
sessa pienentävässä kaavoituksessa on merkittävänä vaikeutena se, että tyhjäksi jäävät
rakennukset sijaitsevat varsin sattumanvaraisesti eri puolilla yhdyskuntaa. Myöskään
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ei ole esitetty näkökulmaa tällaiselle toimin-
nalle. Pienenemisen kohdentamisen tähden ei ole pakko laatia kaavaa. Maankäyttö- ja
rakennuslain pykälien 60 ja 61 mukaisesti on kuitenkin arvioitava vajaasti toteutuneen ase-
makaavan ajanmukaisuutta kaavan oltua voimassa 13 vuotta. Yleisesti kaavoittaminen
mielletään taajaman kasvuun liittyväksi tai toimenpiteeksi, jonka tavoitteena on rakennus-
oikeuden lisääminen tai ainakin ylläpitäminen. Muutoskaavat ovat toki yleisiä. Erään teh-
dyn tutkimusotoksen mukaan muutoskaavojen osuus oli pinta-alan mukaan 25 %, mutta
hankelukumäärän mukaan noin 60 % koko kaavoitusvolyymistä (Muujärvi et al. 1997, 43).
Kun kaavojen alistamisvelvollisuus on uuden maankäyttö- ja rakennuslain myötä poistu-
nut, on postimerkkikaavoitus muodostunut entistä houkuttelevammaksi (Mäntysalo &
Nyman 2001, 54). Pääsyynä pienien kaavojen laajaan käyttöön on yhteiskunnan toiminnan
muuttuminen suuntaan, jossa yksittäisiä hankkeita lähtee nopeasti liikkeelle. Kaavoitus
onkin yhdyskuntien muodonmuutosten ohella entistä enemmän erilaisten hankeprosessien
hallintaa ja vuorovaikutusta eri osallisten kesken (Hentilä 2002). Maankäyttö on ehkä ylei-
sesti muuttunut strategiseen, politiikkasuuntautuneeseen toimintamalliin, joka pienene-
vissä taajamissa usein kuitenkin tulee vähemmän ilmi. Taajaman pienentymiseen liittyvä
kaavojen kumoaminen on myös harvoin käytetty toimenpide (Parviainen 2001, 115 ja 118).

Pienentämiskaavoituksen toteuttaminen on sidottu tosiasiaan, että infrastruktuurin ver-
kot ja toiminnot ovat paikoilleen kiinnitetyt ja muutokset niihin voivat olla vain rajoitettuja.
Rakennuksia ei kannata siirrellä, mutta alueellinen rakentamistiheys antaa mahdollisuuksia
uudelle suunnittelulle. Suunnittelumahdollisuuksia on toki monia – eräs lukuisista voi olla
puistoalueiden tai tyhjien tonttien yhdistäminen asuintontteihin isoiksi pihoiksi tai pitkän
tyhjenevän kyläraitin talojen ryhmittely maisemasuunnittelun avulla puistojen ja liikenteen
järjestelyin. Suurien viheralueiden hyödyntäminen ei ehkä ole tehokasta pienentyvässä taa-
jamassa. Pienentymisen kaavoitusprosessissa erityisesti on suunnittelu tehtävä asukkaiden
kanssa ”inhimillistä mittakaavaa” noudattaen. Pienentävän kaavan osalla on vuorovaikutus
osallisten kanssa keskeinen resurssi. Asukkaiden käsitykset tulee selvittää ennen kaavoi-
tusta. Monet asukkaat ovat olleet pääosan elämäänsä kyseisessä ympäristössä. Ihmisillä voi
myös olla varauksia kaavoituksen riittävän läpinäkyvyyden suhteen ja kansalaisliikkeet
ottavat aktiivisesti kantaa ympäristökysymyksiin. Intressien yhteensovittaminen vaatii vai-
vannäköä. Ihminen havaitsee ympäristöstään sellaista, minkä hän ymmärtää ja millä on
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hänelle merkitystä. Vaikka jokaisella asukkaalla on oma käsityksensä fyysisestä ympäris-
töstään, voidaan kuitenkin ehkä löytää kyselyiden avulla tyypillinen yhteinen käsitys.
Ympäristöhavaintoihin liittyy aina kaikille ihmisille yhteisiä piirteitä. Ympäristömieliku-
vat sisältävät myös viitteitä paikkojen ja rakennusten virittämistä tunteista ja sellaisista
psyykkisistä merkityksistä, jotka asukkaat liittävät paikkakunnalle kotiutumiseen (Allas
1993, 149). Ehkäpä jo Lynchin esittämä tapa lähettää koulutettuja tarkkailijoita suunnitel-
taviin kohteisiin keskustelemaan asukkaiden kanssa tuo mielipiteet kyllin selkeästi suun-
nitteluun (Lynch 1965, 176 ja 177). Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella on kaavoituk-
sen yhteydessä tapahtuva kanssakäyminen varmistettava erikseen laadittavalla osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmalla (OAS).

Pienentämiskaavoituksen yhteydessä voidaan ottaa huomioon hyväksi todetut esteetti-
set arvot, ympäristön ja rakennusten elävöittäminen, viherrakentaminen, kevyen liikenteen
parantamisen ratkaisut, muuttuva melusuojaus sekä aikaisemmat, edullisimmat kokemuk-
set yhdyskuntarakenteiden hoidossa ja ylläpidossa tai vaikkapa pienilmastotekijät kuten
valoisuus- ja aurinkoisuussuhteet. Parhain päin ratkaisut tehtyinä säästetään sekä voimava-
roja että parannetaan ympäristön laatua. Taajaman muuttuva koko on lähtökohta. Jokaisella
taajamalla on oma optimikokonsa, jossa se pystyy toimimaan parhaiten asukkaidensa
hyväksi (Fujita et al. 2000, 19). Muuttoliikkeen kautta taajamat muodostuvat voimavaro-
jensa kokoisiksi.

Mikäli verkostojen sijoittamista muutetaan, on edullista sijoittaa puistot, kentät ja muut
vastaavat toiminnot verkostojen ulkopuolelle lisäämästä verkkojen pituutta välialueiden
muodossa. Verkostojen pituudella on selkeästi suurempi vaikutus suhteellisiin kustannuk-
siin kuin poikkileikkauskoolla tai muilla rakennevalinnoilla eli on olennaista analysoida
verkostojen pituuden muodostumista (Kivistö 1987, 108). Asumisen tiivistämisen yhtey-
dessä on otettava huomioon työpaikkojen sijainti, jotta työmatkat eivät kasva kohtuutto-
masti. Tunnetusti etäisyyksien kitka kuluttaa sekä energiaa että aikaa. Liikenteen energian-
kulutuksen kannalta tärkein kaavoitustekijä on asukaskohtainen taajamapinta-ala (Liiken-
teen vaatima energia ja kaupunkirakenne 1994, 3).

Taajaman tiivistäminen verkkopituuksia lyhentämällä on teoreettinen mahdollisuus.
Mikäli uutta kulutusta verkoille on tulossa, sitä ei pidä sijoittaa verkkojen latvaosiin. Mil-
loin kaavan toteutuminen näyttää jäävän vajaaksi, olisi tyhjiksi jäävät reservitontit tarpeen
valita alueen reunoille tai puistojen laidoille.

Pienenevissä taajamissa tehdään ensisijaisesti kaavamuutoksia. Kaupallisten ja julkisten
palveluiden määrällä, laadulla ja monipuolisuudella on keskeinen merkitys asukkaiden
kannalta. Alueen laatu paranee palveluiden saatavuuden mukaan. Niiden sijoittamiseksi
kuten koko kaavoituksen pohjaksikin on tehtävä ennusteita, valintoja ja uusia ratkaisuja.
Palveluiden etäisyyden haittojen torjumiseksi on palvelupisteiden kokoa pienennettävä ja
sijoittelua muutettava. Kaava voisi sallia pienet palvelupisteet (toimistot, kioskit, kampaa-
mot, vanhusten ja lasten päivähoito) esimerkiksi kerrostalojen pohjakerroksiin. Entropian
(4.1.1) kannalta hyödyllisiä ovat toiminnalliset seka-alueet. Kerrostaloalueen muuttaminen
seka-alueeksi voisi mahdollistaa uusia ratkaisuja.
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4.6.2 Kokonaisuuden tarkastelu

Kuten kohdassa 1.2 on todettu, yhdyskuntarakenteiden suunnittelun pulma pienenevien
rakenteiden tarkastelussa on suunnittelun detaljien erkaantuminen johtuen esille tulevien
ongelmien eriaikaisuudesta, intressien erilaisuudesta ja toimijapotentiaalin suuresta
määrästä. Kuitenkin yhdyskuntien järjestelmät mielletään entistä enemmän kokonaisuu-
tena, jonka toimivuus on turvattava. Asukkaiden odotukset ja intressit eri verkkojen suh-
teen ovat samankaltaisia. Teknisesti yhdyskuntatekniikka on monin osin integroitu järjes-
telmä. Kun infrastruktuuri on riippuvainen tietojärjestelmistä ja tietoliikenneyhteyksystä,
muodostuu kokonaisuudesta monimutkainen verkosto. Kokonaistarkastelun varmistami-
seksi on luotava järjestelmiä.

Pienentävän suunnittelun kokonaistarkastelu käsittelee toimenpiteiden kausaalisuutta,
yhdistämistä ja vaikutusta kokonaisuuteen sekä koko lopputuleman kelpoisuutta toteutuk-
seen. Kausaalisuutta on sekä suorana että epäsuorana vaikutuksena (Holme & Solvang
1991, 267–275). Kausaalisuuden asteet voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Infrastruk-
tuurin systeemissä on merkittävää kausaalisuutta olemassa selkeimmin rakennusten käytön
muutosten mukaan. Rakennusten muutokset aiheuttavat rinnakkaisia ja peräkkäisiä muu-
tosilmiöitä muissa verkoissa.

Korrelaatiokertoimista muodostuu vektori 1, rl, rv, re, ri T, missä rl, rv, re ja ri ovat lii-
kenteen, vesihuollon, energian ja informaation verkkojen käytön korrelaatiokertoimet
rakennusten käytön suhteen. Yhdyskuntarakenteessa tapahtuvat muutokset ovat kuitenkin
hitaita ja muutosnopeus riippuu ensisijassa rakentamisen tai rakennusten käyttötarkoituk-
sissa tapahtuvien muutosten määrästä (Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä 1999,
20).
Tapaussovellus 63. Taivalalasen 1990-luvun jälkipuoliskolla verkkojen (rakennukset, liikenne, vesi-
huolto, sähkö, kaukolämpö, informaatio) käytön korrelaatiokertoimien vektori rakennusten käytön
suhteen on 1, 0,913, 0,943, 0,644, -0816, -0,400 T. Kaukolämmön ja informaation (kommunikoin-
nin) verkoilla ovat suhteelliset käyttövolyymit lisääntyneet. Liikenteen, vesihuollon ja sähköener-
gian käyttömäärät ovat pienentyneet asukasluvun korrelaationa. Verkkoja koskevat, asukasta kohti
määritellyt, ominaiskäytöt ovat lisääntyneet vesihuollon verkkoa lukuun ottamatta.

Verkkojen käytön tarkastelu tehdään periodien mukaan. Verkkojen käyttövuosista tar-
koituksenmukaisin ja luontevin tarkasteluihin on viimeisin täysi vuosi n. Vertailulaskelmia
varten on mahdollista arvioida verkkojen käytön muutoksia hypoteettisilla väestömuutok-
silla. Asukasmäärän muutoksen t vaikutus asumisen Ai käyttöasteessa xA,t on

xA,t = (An/A1) ± ( t/A1), (4.6.2.a)

missä A1 ja An ovat korrelaation laskentajakson 1. ja viimeisen vuoden asukasmäärät
Kausaalisten korrelaatiokertoimien perusteella voidaan riittävällä tarkkuudella laskea

muiden verkkojen käyttöasteen pieneneminen. Asukasmäärän muutos t aiheuttaa seuraavat
käyttöasteen muutokset liikenteen, vesihuollon, energian ja informaation verkoilla:

xl/v/e/i,t = xA,t rl/v/e/i (4.6.2.b)

Tapaussovellus 64. Taivalalasella olisi 100 lisälähtömuuttajaa 1990-luvun jälkipuoliskolla pudotta-
nut rakennusten käyttöastetta 5,02 %. Vastaavasti olisi liikenteen verkon käyttö pienentynyt
4,58 %, vesihuollon verkon käyttö 4,73 % ja sähkön käyttö 3,1%.
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Kokonaisuus on monitahoinen käsite. Tutkimuksessa luotavat suunnittelun mallit (5.
luku) ovat kokonaistarkastelun puitteita. Pienentäviä muutoksia tarkastellaan, paitsi verk-
kojen kesken, myös koko taajaman kannalta. Eräs kokonaisuuden kuvaus on taajaman
sumea rakenne (4.1.4). Yhdyskuntien verkkojen kokonaisuuden muutosten analysointi ja
arviointi voi olla kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen. Lähtökohtina ovat verkkojen data-
matriisit. Kvantitatiivisessa tarkastelussa matriisin rivit ovat viisi tutkittavaa verkkoa –
rakennukset, liikenne, vesihuolto, energia, informaatio, sarakkeet niiden käyttövuodet n
ja arvot käyttöasteita. Laatuarvioinnissa matriisin rivit osoittavat tarkastelun indikaatto-
reita, sarakkeet verkkoja ja arvot näytteitä.

Verkkojen pienentämistoimenpiteiden keskinäinen koordinointi tarkastellaan verkkojen
kytkinmatriisin (switch matrix) avulla (taulukko 6). Matriisin ruuduissa tarkastellaan
rakennusten R, liikenteen L, vesihuollon V, energian E, informaation I tai ympäristön Y
verkkojen osalla tehdyn muutoksen vaikutusta toiseen verkkoon. Verkko voidaan tarkaste-
lua varten jakaa myös osaverkkoihin, esimerkiksi rakennuskohtaisesti R1, R2,…

Muuttujat 1 ja 0 voivat symboloida ehtoja tosi/epätosi, läsnä/poissa, muuttuu/ säilyy,
aktiivinen/passiivinen, huononee/paranee tai toimintakunnossa/kaatuu. Viimeksi mainitun
vaihtoehdon analysoimiseksi voidaan tehdä verkkojen totuustaulu (truth table) (Ragin
1989, 85–163), jossa arvioidaan infrastruktuurin toimintakyvyn menettämistä verkkojen
toimintaedellytysten huononemisten mukana (4.5.2. Verkkojen stabiilisuus).

Taulukko 6. Infrastruktuurin verkkojen kytkinmatriisi.

Matriisin avulla nähdään verkkomuutosten kausaalisuuden erot. Rakennusten muutos
aiheuttaa kyseessä olevassa infrastruktuurin rakenteessa seurausvaikutukset lukuarvol-
taan viisi, mutta vesihuollon jonkin osan muutos aiheuttaa kaksi seurausvaikutusta.
Rakennuksissa tapahtuvat muutokset ilmenevät etenkin energian ja informaation verkoil-
la viivästyneinä silloin, kun rakennus ei tyhjene kokonaan.

Input R(t) = Output {L(t) + V(t) + E(t + ∆t1) + I (t + ∆t2)} (4.6.2.c)

Kokonaistarkastelulla halutaan sovittaa verkkoihin liittyvät intressit yhteen ja kontrolloi-
da muutokset systemaattisesti käymällä läpi eri intressiyhdistelmät. Esimerkiksi ”intressi
LR” tarkoittaa liikenteen verkon muutoksen vaikutusta rakennuksiin. Diagonaalilla (RR,
LL,..,YY) on nähtävissä pienenemisen kokonaisuus.

Verkkomuutos
R

R1,R2,…
L

L1,L2,…
V

V1,V2,…
E

E1,E2,…
I

I1,I2,…
Y

Y1,Y2,.
R 1 1 1 1 1 1
L 0 1 1 1 0 1
V 0 1 1 0 0 0
E 0 1 0 1 0 0
I 1 1 0 0 1 0
Y 1 1 0 0 0 1
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4.6.3 Yhteysmatriisit

Yhteyksien käsitemaailma on laaja – jopa ystävyyssuhteista tai osaamisesta fyysisiin kul-
jetuksiin. Taajaman sisäisen yhteysverkoston tavoin yhteyksiä on ulkopuolelle, eniten
lähiympäristöön. Monitahoisen vuorovaikutuksen yhteyksien mittaamista rajoittavat
aineistolliset edellytykset. Vuorovaikutuksessa on ajallisintensiivisiä tasoja. Vuorovaiku-
tus syntyy alueiden erilaisuudesta ja työnjaosta johtuvasta liikkeestä, joka ilmenee liiken-
teenä ja kommunikointina. Muuttoliike tai pendelöinti ilmentävät työelämän ja asumisen
välistä vuorovaikutusta. Usein ympäröivä alue hakee palveluja tai työtä taajamasta ja taa-
jama kuluttajia, resursseja tai virkistysarvoja ympäriltään. Molemmat osapuolet saavat
lisäarvoa vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutusta ovat lisänneet nopeutuneet yhteydet, kulu-
tuksen kasvu, logistiikan paraneminen ja lisääntynyt vapaa-aika. Vuorovaikutuksen kes-
keisimmät sisältöalueet ovat a) osaamiseen ja palveluihin liittyvä vuorovaikutus, b)
aineellinen vuorovaikutus, c) työmarkkinat ja liikenne ja d) vapaa-aikaan liittyvä vuoro-
vaikutus (Ålander 2001).

Taajaman pienenemisen tarkastelun oleellinen kysymys on etenkin sisäisten yhteyksien
toimintatason säilyminen. Taajamakokonaisuuden suunnittelun, yleensä kaavoituksen, läh-
tökohtana on toimiva, kohtuullisen intensiivinen asutuksen, palvelujen, tuotannon ja
vapaa-ajan verkosto, joka on yhdistetty tieliikenteen, tietoliikenteen ja logistiikan ver-
koilla. Toiminnot, joilla on yhteystarvetta, pyritään sijoittamaan toimivin yhteyksin.

Yhteysmatriisi on yhteyksien synteesin havainnollinen ilmaisumuoto – yhteyksien
avulla voidaan esittää fyysisten rakenteiden ohella toimintoja, palveluita tai logistiikkaa
(kuljetukset, viestintä). Liikenneyhteydet ovat tärkeä tekijä yhdyskuntarakenteen muotou-
tumisessa, mutta fyysinen liikkuminen on vain eräs yhteydenpidon muoto. Yhteyksien läh-
tökohta on toimintojen sijainti, joiden optimointi muuttuvissa oloissa on synteesin osa.
Yhteyksien optimoinnissa palvelutarjonnan sijaintipaikkojen hakeminen on rajattu reaali-
sesti tarjolla oleviin vaihtoehtoihin kuten esimerkiksi käytettävissä oleviin vapaisiin huo-
neistoihin. Yhteysmatriisi on lähes analoginen verkostoitumiselle (3.3.1). Yhdyskuntien-
kin yhteydet ovat osin sumeita. Tietoyhteiskunnan aikana yhteyksien toteutuminen on
muuttumassa oleellisesti.

Taajaman pieneneminen tarkoittaa yhteyksien määrän harventumista, ohentumista, kes-
kittymistä, lakkaamista tai etäisyyksien kasvamista. Pienenemisen kehitystä analysoitaessa
yhteystarkastelulla saadaan lisäarvoa käyttämällä sitä laaja-alaisesti erilaisten yhteyksien
– fyysisten, toiminnallisten, kommunikatiivisten – vähenevien määrien, muuttuvien suun-
tien ja uusien sisältöjen tarkasteluun. Pienenevän taajaman riippuvuus muista taajamista
lisääntyy, omavaraisuus laskee ja sosiaalinen pääoma turvallisuuden ja luottamuksen muo-
dossa saattaa huonontua. Tarpeiden/tarjonnan –yhteysmatriisi (alkiot ovat yhteyksien
määrä) muuttaa muotoaan. Esimerkiksi työssäkäyntialueet laajenevat, materiaali-, tavara-
ja jätevirrat muuttuvat ja lähipalvelut heikkenevät. Toki yhteydet saattavat myös kohentua
– ruuhkat vähenevät, nopeus voi parantua, törmäykset vähenevät tai pysäköinti helpottuu.
Jotkin osayhteydet voivat toimia uudessa tilanteessa yhtenä kokonaisuutena tai muutos voi
olla päinvastainen. Fyysiset etäisyydet säilyvät aina, mutta niiden suorittaminen vaihtelee.
Etäisyyksien sietäminen on muuttumassa – työpaikka voi olla kauempana, mutta monien
palveluiden tai harrastuksien usein toivotaan olevan lyhyen matkan ulottuvissa.
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Yhteyksien muutoskehitystä on mahdollista tutkia suureella ”kaikkien asukkaiden /
yksiköiden / toimintojen / kerrosalojen keskimääräinen etäisyys kaikkien vastaavien luo
jakamalla summa kohteiden lukumäärällä”. Datan saaminen tarkoitukseen on kuitenkin
työlästä. Yleisestikin matriisien käytön suurin este on käyttökelpoisen datan saamisen vai-
keus.

Yhteysmatriisien sovelluksia

Perinteisen yhteysmatriisin, etäisyysmatriisin (distance matrix), avulla kuvataan taaja-
man sisäisten etäisyyksien, fyysisen kokonaisuuden tai muihin taajamiin etäisyyksien
suuruuksia. Sovellus vastaa käsitteitä yleisyysmatriisi (insidence matrix), naapuruusmat-
riisi (adjacency matrix) tai saavutettavuusmatriisi (reachability matrix). Esitettäessä pel-
kistetysti vain kohteiden yhteydet toisiinsa, muodostuu matriisi M = mij , missä mij = 0,
jos yhteyttä ei ole ja 1, jos yhteys on olemassa (Sumner 1978, 74). Yhteysmatriisi toises-
sa/n:ssä potenssissa kuvaa toisen/n:n tason yhteyksiä eli eri polkujen määrää kahdella/
n:llä siirrolla – potenssi ilmaisee siis yhteyksien määrää askelluvuilla. Liebling (1970, 54)
esimerkiksi on soveltanut vektori- ja matriisilaskentaa sekä grafiikkaa ja matematiikkaa
kunnallisen tekniikan suunnittelu-, kunnossapito- ja reititystehtävissä.

Infrastruktuurin verkkojen yhteisellä verkkomatriisilla kuvataan kokonaisuuden, kaik-
kien verkkojen käyttöasteiden volyymeja tai niiden muutoksia. Kun matriisin alkiot kuvaa-
vat verkon solmujen välisiä siirtolukuja esimerkiksi vesimääriä, on kyseessä kapasiteetti-
matriisi (capacity matrix) (Kolman & Beck 1995, 343). Osa-alueiden välisten liikennemää-
rien kuvaajana kapasiteettimatriisi on luonteva. Analysoitavana voi olla myös verkkotyyp-
pien ja -osuuksien kustannusmatriisi (cost matrix). Laskemalla regressiosuorat
”y = ax + b” eri verkkojen käyttöasteen kehityksestä vaikkapa asukasmäärän funktioina,
saadaan yhtälöryhmä, jonka kertoimista on muodostettavissa kerroinmatriisi (coefficient
matrix) ai bi .

Päätöstilanne on kuvattavissa matriisin avulla siten, että päätösvaihtoehdot
(i = 1, …, n) ovat pystyakselilla, asiantila (j = 1, ..., m) vaaka-akselilla ja päätöksestä i
asiantilassa j seuraava tulema on alkio tij. Synteesiin, vertailuun ja päätöksentekoon liittyvä
malli on n:n parittaisvertailun esittäminen matriisin avulla (Kangas 1992, 47–50, 78–84).
Jokainen alkio on ko. rivin mukaisen kriteerin tärkeyden suhde ko. sarakkeen mukaisen kri-
teerin tärkeyteen. Diagonaalien arvot ovat luonnollisesti ykkösiä, kun kriteeriä verrataan
itsensä kanssa. Matriisi on resiprookkinen eli sen alkiot aij ja aji ovat toistensa käänteislu-
kuja. Matriisin suurinta ominaisarvoa λmaks vastaava ominaisvektori antaa prioriteettijär-
jestyksen. Mitä lähempänä n:ää matriisin ominaisarvo on, sitä yhdenmukaisempia parittai-
set vertailut ovat.

Yhden kohteen tai toiminnan tietovaranto voidaan ilmaista matriisia pienemmällä vek-
torilla. Vektorisuureena on haluttu laskennan ominaispiirre. Tutkimuskohteen vuosittaisia
väestömuutoksia kuvataan väestövektorilla V = |V1, V2, …,Vn|T. Laskelmilla voidaan arvi-
oida, mitä tapahtuu, jos asukasmäärä vähenee ennustetulla määrällä.

Taajaman muuttuvia resursseja kuvataan sisältömatriisilla, joka muodostuu keskeisistä
taajamia kuvaavista ominaisuuksista kuten niiden entropiasta, aktiviteettien määrästä, vuo-
rovaikutuksen tasosta, BKT:sta, työllisyydestä ja asuntojen käyttöasteesta.
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Eräänlaisena yhteysmatriisina voidaan pitää myös toimintaympäristön nelikenttäana-
lyysiä, SWOT-analyysiä, jonka yhteydet ovat vastakohdat ”vahvuudet ja heikkoudet” sekä
”mahdollisuudet ja uhkat”. Tutkittavia suureita voivat olla myös resurssit ja toiveet tai rat-
kaisut ja tarpeet.

Matriiseilla voidaan kuvata erilaisia arvoja tai painokertoimia, joita esiintyy suunnitte-
luprosessien yhteenvedoissa. Matriiseja on mahdollista muodostaa fuzzy-matriiseina, jol-
loin alkiot osoittavat välillä [0.1] olevia arvoja. Tällainen on tarpeen sumeita suureita
kuvaavissa matriiseissa (Terano et al. 1992, 43). Liikenteen matriisien sarjakertolaskussa
voidaan käyttää jakaumamatriisia JAfuzzy, jonka rivit osoittavat kultakin alueelta lähtevien
yhteyksien suuntautumisen suhteellisena muille alueille (summa =1).

Synteesi kattavista vähimmäisyhteyksistä varmistaa yhteyksien toteutumisen muuttu-
vissa olosuhteissa. Yhteyksien verkon harveneminen tuo lopulta ratkaistavaksi kysymykset,
millä tasolla voidaan vielä puhua hyvinvointipalveluista ja miten kansalaisten tasa-arvo
säilyy1. Yhteysmatriisin muutoksien intensiteetti osoittaa kehityksen voimakkuuden, johon
vaikuttavat lukuisat osapuolet. Yhteyksien korvaamiseksi on tuotekehitettävä uusia palve-
luja ja toimintatapoja kuten liikkuvia monipalveluautoja ja etätoimintaa. Liikkuvana palve-
luna on jo ollut muun muassa kiertävä äänestysauto. Perinteiset myymäläauto tai kirjasto-
auto ovat tuttuja. Kaupan alalla voivat muita korvaavia yhteyksiä olla kioskiratkaisut, verk-
kokauppa tai yhteiskuljetuksien organisointi. Tietotekniikan laajenevalla käytöllä on mah-
dollista joiltakin osin korvata harvenevan, hajoavan yhdyskuntarakenteen yhteyksiä.
Tapaussovellus 65. Suomussalmen kokonaisuuden kuvaus eli osataajamien välinen etäisyysmatriisi
ET on seuraava. Diagonaali osoittaa osa-alueiden sisäisten matkojen pituudet.

Osa-alueiden väestövektori V01 vuodelta 2001 on seuraava: |Ä Ki T Ka S|T = |1075 1103 1545 617
1569 |T.

Arvioidaan, että osa-alueen keskimääräinen yhteysintensiteetti IN on tietty vähenevä vektori.
Osa-alueiden väliset suhteelliset yhteysosuudet voidaan arvioida hypoteettisesti. Matriisin rivien
alkiot kuvaavat yhteyksien lähtöpaikkoja ja -määriä. Kommunikaatiossa tapahtuu keskittymistä.
Yhteyksien keskittyminen Suomussalmella jatkuu ja niiden jakaumassa painottuu lisääntyvästi
Ämmänsaaren keskustan osuus. Muualle suuntautuvat matkat arvioidaan erillään omilla havainto-
matriiseillaan.

Yhteyksien hoitumiseen ei vielä tarvita uusia erityisjärjestelyjä. Myöskään alueella olevien toi-
mintojen sijainti ei muutu.

1. Esimerkiksi koulujen lakkautukset tehdään kuitenkin kuntakohtaisesti ja erilaisin perustein.

Ä Ki T Ka S
Ä 0,8 5,17 1,12 2,42 2,38

ET = 
Ki 5,17 1,4 5,15 4,12 6,72
T 1,12 5,15 1,2 1,98 3,2
K 2,42 4,12 1,98 1,3 4,74
S 2.38 6,72 3,2 4,74 2,2
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4.6.4 Suunnittelun yhteistyö

Suunnitteluprosessi toimii alusta alkaen yhdessä eri osapuolten kanssa. Yksityisten verk-
kojen liittäminen pienenemisen sopeuttavaan toteutukseen on tehtävä yhteistoiminnassa
omistajien ja käyttäjien kanssa. Yhteistoiminta on vähimmillään joukko erilaisia sovittu-
ja asioita eikä se aina ole kovin organisoitunutta. Yhteistoiminnan muodot vaihtelevat
luonnollisesti ajassa ja alueittain. Yksityisen sektorin intressit sopeutuvat usein omavoi-
maisesti markkinoidensa mukaan. Sopeuttaminen pienempään käyttäjämäärään tarkoittaa
palvelutoiminnan vähittäistä uudelleen mitoittamista ja rakennusten vajaalle käytölle jää-
mistä, mutta myös aktiivisen rakennuskannan uudistamista ja kohentamista. Ilman asuk-
kaiden ja elinkeinonharjoittajien omaehtoista toimintaa muutoksia ei voi toteuttaa.

Vähenevän väestön alueiden korjaus- ja täydennysrakentaminen on kannattavaa, kun
alueella on riittävästi markkinoita. Kustannukset uusien alueiden käyttöönottoon verrat-
tuina ovat kilpailukykyiset. Aina kannattaa myös muistaa, että korjaamisen ja uudistamisen
vaihtoehtona on rappeutuminen. Alueiden rakennusten ja rakenteiden uudistaminen käy
päinsä vain yksityisten osapuolten ja julkisen vallan yhteistyössä. Perusedellytyksiä ovat
riittävä yksityinen ja julkinen intressi, osallistumishalukkuus ja mahdollisuus hyötyjen syn-
tymiseen. Uudistamisen ja siihen liittyvän yhteistyön rakentamisessa suurimpia ongelmia
ovat uudistamisideoiden löytäminen, resurssien niukkuus, riskien ja kustannusten jakami-
nen, hyötyjen määrittäminen, mittaaminen ja jakaminen sekä uudistamisprosessin hallinta
(Pirinen et al. 1997, 7 ja 8). Joissakin tapauksissa asioita ei kuitenkaan saada järjestymään
muuten kuin kunnan intervention avulla.

Kunta toimii yhteistyössä maanomistajien kanssa täydennysrakentamisen edistämiseksi
ja välittää tonttivaraumasta edelleen tietoa mahdolliseen kysyntään. Kunta kartoittaa
vajaasti rakennetut alueet ja rakennuskäyttöön otettavissa olevat tontit, myös sellaiset,
joissa purkamalla käyttökelvottomia rakenteita syntyy uusia rakentamisen mahdollisuuk-
sia. Vastaavasti kunta kokoaa kartalle alueet, joilla on syntymässä ongelmia verkkojen tai
palvelujen ylläpidossa. Kunta huolehtii ympäristön tilan kohentamisesta. Sen arvojen vaa-
liminen on luonteva tehtävä eri paikallisyhdistyksille.

Kunnan rooli on sopeuttamisen suunnittelussa, kaavoituksessa (rakennusoikeus), ris-
kien jakamisessa, markkinoinnissa, hallinnon joustamisessa sekä yhteistyön ja hankkeiden
organisoinnissa. Useissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa edistetään rakennettujen alu-
eiden uudistamista lainsäädännön avulla, mikä mahdollistaa yhteiskunnan kannustimien
käyttämisen (Pirinen et al. 1997, 10–12). Alueiden parantamistoiminnalle olisivat eduksi
erilaiset kannustimet – valtion tai kunnan avustukset, lainat, korkotuet tai takaukset. Tuki-
muotojen tulee olla niin joustavia, etteivät avustuksen ehdot liiaksi rajoita tai muokkaa toi-
menpiteiden rationaalista suunnittelua. Joustavat rahoitusvälineet saattavat muuttaa toimi-
joiden suhtautumista merkittävästi. Kunta voi resurssiensa mukaan vaikuttaa yhteisten toi-
mintojen ja tilojen järjestämiseen, infrastruktuurin kohentamiseen tai rakennusten uuskäy-
tön edistämiseen. Kunnan taholla hankkeeseen voisi olla nimetty riittävillä resursseilla ja
osaamisella varustettu koordinaattori.

Taajaman rakenteiden seuranta on operaattorien vastuulla. Pääoperaattori voi laatia elin-
kaarikriteerejä omassa harkintavallassaan oleville toiminnoille – kunnan järjestämille pal-
veluille, rakennuksille ja verkoille sekä ylläpitämälleen ympäristölle. Kriteerit osoittavat
uudistamistarpeet. Kunnallisen tekniikan ylläpito on haavoittuvuuden hallintaa. Vanhentu-
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neen tekniikan edellyttämien investointien toteutus suunnitellaan järjestelmäkohtaisesti.
Rakennusten moninaiskäytön lisäämisestä on olemassa selvityksiä. Peruskysymys on
rakennusten sisällä olevien julkisten ja yksityisten toimintojen järjestäminen ja turvaami-
nen. Useiden toimintojen – posti, verotus – tavoitettavuus tapahtuu jo pelkistettyjen asioin-
tipisteiden kautta. Liikenteen verkon kehittäminen tarkoittaa tavoitettavuuden maksimoin-
tia. Yhteydet ja vuorotiheys liikenteen terminaaleihin kuten lentoasemalle tai rautateille
ovat tärkeitä. Vesihuollon peruslähtökohta on hyvä veden laatu ja riittävyys sekä ympäris-
tön huomioonottaminen. Energian verkoilla ovat oleellisia tekijöitä energian tuotantotapa
ja toimintavarmuus. Informaatioverkon tavoitteet kulminoituvat riittävään kaistaleveyteen
sekä tasokkaaseen, monipuoliseen medioiden määrään ja sisältöön sekä inhimilliseen ver-
kostoitumiseen.

Hankekohtainen toimenpideselvitys on suuremmissa kohteissa tarpeellinen, yhteistyön
edellytyksiäkin parantava esisuunnittelun vaihe. Siinä on esitetty perusteet hankkeen
toteuttamiselle ja määritelty suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja periaatteet. Verkko-
suunnittelun yhteydessä toimenpideselvitys käsittää nykytilan kuvauksen, toimenpiteiden
vaihtoehtojen muodostamisen ja tarkastelun sekä toimenpiteiden valinnan ja ajoituksen.

Suunnittelupäätöksiä tehtäessä tulee uudet ratkaisut nähdä kokonaisuuden kannalta,
jossa tavoitteena tiivistetysti on taajaman toimintakelpoisuuden säilyttäminen ja edistämi-
nen. Se on luonnollisesti hyvin moniarvoista ja -tasoista toimintaa, entropian lisäämistä –
usein sarja käytännöllisiä toimenpiteitä, jotka koskettavat aina toisiakin osapuolia. Sumeaa
logiikkaa käyttäen voidaan kuvata kausaalisia toimenpidesarjoja. Kunnan toimenpiteinä
ovat olleet esillä mm. palveluiden verkottaminen, työllisyyden tukeminen, joukkoliiken-
teen avustaminen, vuokratalojen tukeminen ja ostaminen tai paluumuuton rahoittaminen.
Sumealla taajamajärjestelmällä on sumeaa logiikkaa käyttävien laitteiden tapaan monia
vaihtoehtoisia sääntöjä sumeutensa suhteen. Säännöt toimivat usein käytännössä yhteisesti
hyväksyttävissä olevina periaatteina resurssirajoitteiden, haavoittuvuuden tai toimintami-
nimien määrittelyissä.

4.6.5 Operatiivinen suunnittelu

Verkkojen pienentämisen suunnitteluratkaisut ovat kohdassa 3.2 mainittua tuotesuunnitte-
lua, jonka toteuttaminen edellyttää operatiivista tuotannon – resurssit, ajoitus, työnjärjes-
telyt, hankinnat, laatuvalvonta sekä niiden ohjattavuuden ylläpito – suunnittelua. Opera-
tiivinen toteutus on itsenäinen päätösprosessi. Sen suunnittelu ja kommunikointi muuttu-
vat luonnollisesti vaativammiksi, kun aikataulun ja rahoituksen liikkumavarat ovat pieniä.

Suunnittelun vaiheet eivät käytännössä aina ole kategorisoituja. Reaalimaailman päi-
vänkohtaisessa toiminnassa tehdään infrastruktuuria vahvistavia että mahdollisuuden
ilmaantuessa myös pienentäviä toimenpiteitä – ilman erityistä suunnittelua. Pelkistetysti
suunnittelu tehdään käytännön sanelemana rakenteiden dekrementaalisten supistamistoi-
mien yhteydessä. Tällöin sopeuttamistoimien soveltuvuutta kokeillaan ja seurataan käyt-
töönoton aikana. Aina näitä toimenpiteitä ei katsota edes tarpeelliseksi dokumentoida.
Monissa tapauksissa supistamista tehdään ilman rakenteiden muutoksia. Toimintatapojen
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muuttaminen voi olla nopein ja helpoin ratkaisu. Tosin niihin liittyy usein palvelutason tai
-laadun huononeminen. Arkisia sopeuttamisen esimerkkejä voisivat olla liikenneväylän
aurausleveyden pienentäminen tai puistoalueen ylläpidon jättäminen luonnontilaiseksi.

Toteutuksen yhteydessä hankekohtainen toimenpideselvitys tarkistetaan ja kuitataan
lopetetuksi. Vastaava menettely on, jos operaattori hankkeistaa kehittämiskohteen ts. rajaa
alueen, kirjaa tavoitteet, laskee kustannukset, laatii rahoitusselvityksen, nimeää toteutus-
vastuun ja sopii seurantatavoista (Selviytymisen käsikirja maankäyttäjille 2002, 36–39).

Toteuttamisen suunnittelun yhteydessä ratkaistaan käyttämättömiksi tulevien rakentei-
den säilöminen tai purkaminen. Perusedellytys purkutavaroiden uusiokäytölle on tuottei-
den riittävä kuntoisuus ja tarpeellinen kysyntä. Suuren entropian taajamissa on uuskäytölle
paremmat mahdollisuudet. Uuden käytön tulisi olla mahdollisimman lähellä aikaisempaa
käyttöä toiminnallisesti ja läheisyys olisi toivottavaa myös etäisyyden suhteen. Rakennuk-
sen kalleimpia osia – talotekniikka, sisustus, verhoilu – ei voi siirtää ja rakennusosien
uusiokäytön osuus jää yleensä pieneksi. Rakennusosien pitkäaikainen sisävarastointi ei
yleensä ole kannattavaa. Kaivumaiden uusi käyttö edellyttää niiden puhtautta mm. raskas-
metalleista tai öljystä. Uusiokäyttö saattaa tuottaa uusia tuotteitakin kuten kompostimulta
tai asfalttimurske.

4.6.6 Yhteenveto suunnittelun menetelmistä

Suunnitteluprosessi on vaihtuvia suunnitteluotteita. Strateginen, normatiivinen ja operatii-
vinen suunnittelu toimivat eri tasoilla ja vaiheissa, mutta käytännössä myös limittäin.
Suunnittelu käsittää monitahoista valmistelua ja toimintaa. Seuraavassa luvussa tuodaan
esille suunnittelun monet vaiheet, joissa fyysinen suunnittelu on eräs osio. Monet tutki-
muksen suunnittelumenetelmät ovat luonteeltaan lähestymis- tai toimintatapoja.

Infrastruktuurin pienenemiseen liittyvän suunnitteluprosessin kuluessa suunnittelun
menetelmien muoto ja sisältö vaihtelevat huomattavasti. Suunnittelun eri vaiheet, lähtöda-
tan hankkimisesta synteesiin, poikkeavat tarkastelutavaltaan ja tarkoitusperältään. Proses-
sissa tarvitaan sekä suunnittelun toimintatapoja että sisältötarkastelua. Tässä luvussa esi-
tetty menetelmien joukko näyttää kattavalta ja tarkoituksenmukaiselta. Infrastruktuuri
käsittää kuitenkin laajan tekniikan aihepiirin, jonka osien yksityiskohtainen suunnittelu
vaatii monipuolista suunnitteluvalikoimaa. Kaikkia sopeuttavan suunnittelun yksityiskoh-
tia ei tutkimuksen yhteydessä olekaan mahdollista tuoda esille. Verkkojen pienentämisessä
on muitakin mahdollisuuksia kuin tässä luvussa esitetyt.

Suunnitteluprosessin perusvaiheet – kontekstin orientaatio, analysointi, ennustaminen ja
arvostelu – ovat samankaltaisia riippumatta volyymien kasvu- tai pienenemiskehityksestä.
Suunnittelun kohteina olevat rakenteiden dimensiot myös ovat lähtökohtaisesti laajenemi-
sessa ja pienenemisessä yhtäläiset; tosin pienenevään suunnitteluun on pyritty saamaan
myös monia uusia tapoja sopeuttaa rakenteita, esimerkiksi käyttötaajuuden avulla ilman
fyysisiä muutoksia. Uusien menetelmien kehittäminen on perustunut entisen laajenemista
käsittävän ajattelutavan muuttamiseen käänteiseksi, dekrementaaliseksi rakenteiden pai-
koillaan sopeuttamiseksi ja pienentämiseksi.
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Suunnittelumenetelmiä on tässä tutkimuksessa luotu kolmelle eri dimensiolle – yksittäi-
sille verkoille, infrastruktuurin verkoston kokonaisuudelle sekä rakenteiden puitteissa ole-
vien toimintojen suunnittelulle ja arvioinnille. Verkkojen fyysinen pienentäminen, porrasa-
nalyysi, korrelaatioanalyysit, käytön vasteet ja lineaarisen ohjelmoinnin soveltaminen ovat
verkkotasoisia menetelmiä. Kaikkia verkkoja, koko fyysistä infrastruktuuria koskevia
menetelmiä ovat verkko- ja verkostomallit, paikkatietojärjestelmä, entropian laskenta,
sisäinen kasvu, infrastruktuurin kokonaistarkastelu, matriisimenetelmät, erilaiset talouslas-
kelmat ja sopeuttava kaavoitus. Toimintojen suunnitteluun soveltuvat taajamasysteemin
kaltainen ajattelu tai käyttäjäperusteinen tarkastelu taajuusalueella. Taajaman sumea
rakenne parhaimmillaan reflektoi lähestyviä muutoksia. Ennusteet tehdään aikasarjojen ja
valittujen suunnitteluperusteiden mukaan. Päätöksenteon perusteita saadaan sumean logii-
kan mukaisella arvioinnilla, monikriteerisellä arvottamisella tai ääritapauksia varten jopa
stabiilisuuden tarkastelulla.

Sopeuttamisen malli on tutkimuksen päämenetelmä. Tavoitemenetelmänä on verkkojen
fyysinen pienentäminen, johon myös tutkimuksen tavoite kulminoituu.

Osa menetelmistä on täysin uusia sovelluksia. Niistä joidenkin, kuten yhdyskuntaentro-
pian, hyödyntäminen on kohdetaajaman kehitysvaiheesta riippumatonta. Entropian las-
kenta ja vertaileminen tuo lisäarvoa myös kasvavien taajamien tarkastelun yhteydessä.
Eräät esitetyt menetelmät ovat vaihtoehtoisia keskenään.

Esitettyjen menetelmien käyttökelpoisuus ja hyödyllisyys käydään läpi seuraavissa
luvuissa, kun menetelmät liitetään kokonaisuuden osiksi ja vaiheiksi ja ne testataan tutki-
muskonteksteissa.



5 Suunnittelun vaiheet ja mallit

Edellisessä luvussa esitetyt verkkojen fyysisen sopeuttamisen suunnittelumenetelmät ovat
varsinaista sisältötuotantoa. Niiden pohjalta rakennetaan malleja suunnittelun menettely-
tavoille. Rationaalinen malli tuottaa perusteet suunnitteluprosessin ajattelulle ja se käsit-
tää menettelytapojen suunnitteluprosessin (Lang 1987, 33–46). Prosessin pääkehys ovat
menettelytavat, joiden sisällä toimivat erilliset suunnittelumenetelmät. Käsite malli kuvaa
tässä asiayhteydessä toimenpiteiden sarjaa ja toisaalla ilmiöiden ja toimenpiteiden sisäl-
töä. Mallin voi myös ajatella koostuvan osamalleista. Suunnittelumallin pääsisältöinä
ovat entropian ja verkkojen datan ennustemallin pohjalta toimivat valinta- ja mitoitusmal-
lit sekä uudelleen mitoitettujen toimintojen ja verkkojen sijoittaminen, sijoitusmalli.
Implementaatio toteutuu ajoitusmallin mukaan.

Mallin kirjallisen kuvauksen, mallintamisen, avulla tuodaan esille suunnittelun koko-
naisuus, joka sisältää toimenpiteet ja kommunikaation. Pienenemisen kontekstin suunnit-
teluprosessin toteuttamisen edellytyksenä on suunnittelun tarpeiden ja mahdollisuuksien
(5.1) olemassaolo. Toiminnallisen suunnitteluympäristön analysointi ja hallinta (5.2) luo-
vat perusteet fyysisen infrastruktuurin suunnittelumallin (5.3) käytölle. Viimeksi mainitun
mallin puitteissa käytetään luvussa 4 esitettyjä menetelmiä.

Pienenevän taajaman infrastruktuurin vähenevään käyttöön sopeuttava suunnittelu
toteutuu eri laajuus- ja vaikutustasoilla, erilaisilla menetelmillä, vaihtuvilla lähestymista-
voilla, muuttuvilla suunnittelutarpeilla, tapauskohtaisilla suunnittelutavoitteilla ja lopulta
yksilöllisillä näkemyksillä. Yhdyskuntien suunnittelussa, mukaan lukien pienenevän inf-
rastruktuurin suunnittelu, ei yleensä ole vain yhtä ainoaa uniikkia standardimenettelyta-
paa, vaan käytännössä suunnitteluperiaatteita tullaan soveltamaan tapauskohtaisesti.
Lähestymistapoja voi olla erilaisia. Kokonaisuutena suunnittelu kuitenkin etenee järjestel-
mällisesti mallien avulla suunnittelukontekstista toimintotarkasteluun (analogia huonetila-
ohjelman kanssa) ja edelleen varsinaiseen infrastruktuurin sopeuttamiseen.
Tapaussovellus 66. Pienenemisen suunnittelun vaiheanalyysi on ollut Kainuun kuntien arvioitavana
ja sovellettavana. Pienenemisen käynnistävänä tekijänä pidettiin työmarkkinoiden huononemisen al-
kua. Kunnat arvioivat, että parhaimmat vaikutusmahdollisuudet pienenevän kehityksen rajoittami-
seen ja myönteiseen sopeuttamiseen ovat suunnittelun vaiheessa 5.1 (2.4 Kainuun kuntakysely).
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5.1 Suunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet

Prosessina taajaman pieneneminen on laaja-alainen ja enemmän kompleksinen kuin sel-
väpiirteinen (kuvio 13). Pieneneminen tapahtuu omavoimaisesti markkinoiden vaikutuk-
sesta. Siihen reagointi vaatii energiaa ja joutuu toimimaan pitkiäkin aikoja huonolla hyö-
tysuhteella. Markkinoiden manipulointi on vaikeaa. Julkinen valta voi rajallisissa puitteis-
sa ohjata toimenpiteillään pienenemisen vaikutuksia esimerkiksi osallistumalla vuokrata-
lojen kehittämiseen, poistamiseen tai jopa lisäämiseen. Kunnan entropian yleinen edistä-
minen vaikuttaa luonnollisesti verkkojen aktiivisuuteen. Useissa tapauksissa on mahdolli-
suuksia vain sopeuttavaan toimintaan eli tarpeettoman, joskus kalliinkin ylimitoituksen
pienentämiseen. Reaalimaailman ongelma on, miten nopeasti taajaman palvelut voidaan
sopeuttaa pienempään kysyntään. Ohjauskeinoja on vain rajoitetusti. Koulun lakkautta-
minen voi olla vaikeasti toteutettava ratkaisu.

Pienenevän käytön rakenteiden sopeuttamissuunnittelun eräänä tavoitteena (1.3) on
yhdyskuntarakenteiden toiminnan ja talouden turvaaminen. Merkittävä näkökulma on
yhdyskunnan tarpeiden oikea ennakointi ja ajoitus. Kehittämistä tukee informaation hyvä
hallinta ja laaja data toimintaympäristöstä – kokonaisuudesta ja sen yksityiskohdista, joita
taajaman sumeassa rakenteessa (4.1.4) on todella paljon.

Kuvio 13. Taajaman pienenemisen päävaiheet.

Pienenemisen aiheuttamien seurausten ja järjestelyjen toteuttaminen on mahdollista vain
systemaattisen, aktiivisen suunnittelun avulla. Vaikka suunnittelun lähtökohtina ovat ana-
lyyttisyys ja arvioitavuus, on sen oltava myös näkemyksellistä. Merkittävä peruste suun-
nittelulle on koota pienenemisen moniulotteiset osailmiöt holistiseksi näkemykseksi.

 
       Käyttäjien määrä vähenee                      Väestörakenne muuttuu 
 
  Ilmiöitä    –  taajaman sumea rakenne alkaa muuttua    
 
             Palvelujen kysyntä ja markkinat pienenevät           Palvelujen tarve muuttuu 
 
  Toimenpiteitä         –  taajaman sumeaa rakennetta muutetaan    
 
    Operaattorit rationa-       Yksityiset henkilöt muutta-   Uudelleen verkostoi- 
              lisoivat                               vat tottumuksiaan              tumista 
 
  Seurauksia        –  taajaman sumea rakenne muuttuu     
 
  Puretaan  ne tarpeettomat toiminnot    Palvelujen noutoetäisyydet kasvavat  Entropia 
   ja rakenteet, joiden poisto mahd.       ja yksikköhinnat nousevat   laskee 
 
  Purkamaton jää vajaakäytölle     Käyttöomaisuuden arvot laskevat        Ympäristö muuttuu 
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Rakenteiden käytön vähenemisen vaiheet taajamissa ovat perusteiltaan yhtäläiset.
Tämän seurauksena on tutkimuksen yhteydessä havaittu selkeitä suunnittelun mahdolli-
suuksia yhdyskunnan pienenemiseen sopeutumisessa:

– taajaman sumean rakenteen olosuhteiden kartoitus ja toimenpidetarkastelu yksi kerral-
laan ja yhdessä,

– palvelujen järjestäminen toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla,
– vajaalle käytölle jäävän infrastruktuurin kapasiteettitarkastelu ts. reaaliaikainen mitoi-

tus, jolloin tuloksena on parempi toiminnallisuus ja ympäristö sekä säästöjä,
– verkostoitumisen eli operaattorien yhteistyön edistäminen, kunnalla pääoperaattorina

vetovastuu – verkostoitumalla pienennetään haavoittuvuutta ja riskejä,
– holistinen näkemys moninaisista pienenemisen ilmiöistä, pieneneminen saattaa tuoda

mahdollisuuksia palvelun ja toiminnan paremmalle järjestämiselle – entropiakin voi
lisääntyä,

– taajaman ympäristön suunnitelmien toteuttamisella voidaan vaikuttaa ratkaisevasti
taajamakuvista syntyviin mielikuviin ja käsityksiin,

– sisäisen kasvun edistäminen ja esteettisen purkamisen toteuttaminen,
– topologinen tarkastelu osoittaa, miten pienentyneen käyttöasteen rakenteet liittyvät

toisiinsa uudessa kehitysvaiheessa; putkiverkoilla solmukohdat suunnitellaan muuttu-
neen käytön mukaisesti,

– toimintaympäristön informaation parempi hallinta ja hyödyntäminen; paikallinen tie-
tohuolto auttaa analysoimaan omaa tilannetta, kohdentamaan oikeita toimenpiteitä ja
ajoittamaan ne tulevia tarpeita ennakoiden,

– tietotekniikan ja logistiikan hyväksikäyttö aikaviiveiden ja etäisyyksien lyhentämi-
seen.

Tapaussovellus 67. Kainuun kunnat (10) priorisoivat sopeuttamissuunnittelun mahdollisuuksia pie-
nenemiseen sopeutumisessa painoluvuin 8/10 ”ylimitoitusten purkaminen”, 7/10 ”verkostoitumisen
edistäminen ts. palvelujen järjestäminen toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla” ja ”ope-
raattorien yhteistyön lisääminen, kunnalla pääoperaattorina vetovastuu”, 5/10 ”toimenpidetarkastelu
yksi kerrallaan ja yhdessä” ja ”tietotekniikan hyväksikäyttö lisäresurssina sekä aikaviiveiden ja etäi-
syyksien lyhentämiseen”, 4/10 ” toimintaympäristön informaation parempi hallinta ja hyödyntämi-
nen”, 3/10 ”holistinen näkemys moninaisista pienenemisen ilmiöistä” ja ”alentunut käyttö voi eräissä
tapauksissa olla mahdollisuus toiminnon paremmalle järjestämiselle”, 2/10 ”sisäinen kasvu ja esteet-
tinen purkaminen” sekä 1/10 ”yrittäjyyden edistäminen”. Sisäisen kasvun painoarvo jää vähäiseksi,
jos rakentamisen markkinat ovat vaatimattomat (2.4 Kainuun kuntakysely).

5.2 Toimintojen muutoksenhallinta

Suunnittelun mahdollisuudet ja puitteet määräytyvät taajaman entropiasta, jossa keskei-
siä tarkasteltavia piirteitä ovat asukkaiden tarvitsemat palvelut ja operaattorien tarjoamat
toiminnot.

Käytännöllisenä pienenemisen suunnittelun kehikkona esitetään periaate, joka on
perusteiltaan toimintojen käsittelyä. Toimintojen analysointi ja sopeuttaminen on suunni-
teltava ennen fyysisten verkkojen pienentämisen suunnittelua.
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Ratkaisut kulminoituvat toimintojen elinkaarien uusohjelmointeihin, joista puolestaan
seuraavat toimintojen tarvitsemien puitteiden sopeuttamistarpeet. Ratkaisu voi olla myös
täysin uusi palvelukonsepti.

Toimintorakenteen suunnittelu (kuvio 14) on kontekstikohtainen ja esitettyä periaa-
tetta sovelletaan tarkoituksenmukaisesti käytettävissä olevien suunnittelumahdollisuuk-
sien ja saatavilla olevan datan mukaan. Toimintojen kartoitus käsittää niiden sisällön,
ominaisuudet, tehokkuuden ja markkinat. Toimintoja käsitellään taajamasysteemin kaltai-
sena kokonaisuutena, jossa eri elementit ovat usein vuorovaikutuksessa keskenään
(4.1.3).

Kuvio 14. Pienenevän palveluvarustuksen suunnittelukehikko.

Suomessa yhteiskunnan kokonaisuuden käsittely on helpompaa, kun kuntaoperaattorille
kuuluu täällä välttämättömien toimintojen – infrastruktuuri, terveyspalvelut, koulutus –
olemassaolon turvaaminen. Vaikka kunnat huolehtivat pääosasta hyvinvointipalveluja,
toimintospektrin hakeminen ja suunnittelu on koko kuntayhteisön asia. Toteutuva palve-
lutaso määräytyy monista päätöksistä. Pienenevien markkinoidenkin oloissa toimintojen
tavoitetasojen määrittelyä tapahtuu paitsi kuntaorganisaatiossa myös eri tahoilla yhtei-
söä. Jotkin palveluodotukset ovat vaativampia suuremmissa taajamissa. Toimintojen puit-
teet ovat fyysisiä tai kommunikatiivisia.
Tapaussovellus 68. Palvelujen tarjoamiseen ei tarvita kunnan kaltaista hallintoyksikköä. Niiden jär-
jestäminen alueellisesti voi olla rationaalisempaa ja taloudellista. Kainuun maakuntahallinnon kokei-
lussa monet terveydenhuollon, opetustoimen ja elinkeinopolitiikan toiminnot järjestetään kuntien yh-
teisinä. Palvelujen säilyttämiseksi kuntien tehtäviä kootaan maakuntahallinnolle. Itsehallintomallin
kautta päätetään keskitetysti myös alueen valtion rahoituksen käytöstä.

 
 
  Toimintojen                         Asumi-        Palve-        Elin-           Vapaa-       Tietomaailma 
  kartoitus                  nen              lut           keinot            aika           Liikkuminen 
 
 
  Toimintojen 
  puitteet        Verkot  Solmukohdat    Kommunikaatiot 
 
 
  Toimintojen Käyttäjäperus-      Toiminta-      Ennuste         Verkottu-      Haavoittuvuus- 
  tarpeellisuus teinen mitoitus       minimit      kehityksestä      minen                riskit 
 
   Toimintojen    Elinkaarien     Ylläpidon      Rakenteel-     Lineaarinen        Purkaminen, 
   fyysisten puit-      uusohjel-          lasku,   lisia            tai portaittain    kunnostus, 
   teiden sopeutta-       mointi            normien        muutok-       pienentämi-    uustuotanto 
   minen  (= 5.3)            sopeutus           sia              nen 
 
 
   Toimintojen  Toiminta-      Resurssien       Toimintojen    Tietotekniikka    Entropian ja 
   kehittäminen ympäristön    tarkastelut ja          tuote-            ja verkko- markkinoiden 

 muutokset      optimointi          kehitys          automatiikka   edistäminen 
          (uusia toimijoita) 
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Verkostoituminen etenee myös yksittäisten kuntien välillä. Puolangan ja Suomussalmen kuntien
sosiaali- ja terveyspalvelut (mm. terveyskeskus, kotipalvelu, päiväkodit) on yhdistetty 1.2.2003 alka-
en Ylä-Kainuun palvelukeskukseksi. Paltamo, Ristijärvi ja Vuolijoki ovat yhdistäneet terveyspalve-
luitaan maaliskuussa 2003.

Toiminnallisia synergiaetuja on alettu hakea entistä enemmän myös yksityisen ja julkisen
sektorin yhteisillä palveluhankkeilla, joissa yksityistä rahoitusta on saatu esimerkiksi
yhteisen yhtiön kautta. Uudet yhteistyömuodot ovat ajankohtaisia, sillä yhteiskunta on
yleisesti muuttumassa yhä palveluvaltaisemmaksi. Nykyiseen elämänmenoon kuuluu, että
palvelujen tarjonta ja kysyntä ovat muuttuvia. Pienenevissä olosuhteissa on riski, että
molempien määrä supistuu ja sisältö yksipuolistuu. Palvelujen verkko harvenee ja palve-
lupisteiden toiminta-alue kasvaa. Esimerkiksi päivittäistavarakauppa reagoi herkästi osto-
voiman alueellisiin muutoksiin. Palveluissa tapahtuu keskittymistä myös kuluttajien käyt-
täytymisestä johtuen. Monipuolisempi tarjonta ja toiseksi moninaiset asiointitarpeet kes-
kittävät kysyntää vetovoimaisimpiin keskuksiin. (Kytö 2001, 63–68). Yleisesti odotetaan
entistä yksilöllisempiä ja joustavampia palveluja. Julkisten palvelujen saavutettavuutta
tärkeämpänä pidetään usein yksityisiä palveluja kuten päivittäistavarakauppaa. Palvelu-
jen saavutettavuus heikkenee etenkin niillä väestöryhmillä, joilla ei ole mahdollisuutta
yksityisautoiluun (Ahvenjärvi 2001, 94). Palveluiden tarpeellisuus asukkaille vaihtelee –
jotkin palvelut voidaan korvata täysin muilla järjestelyillä. Useimmissa pienenevissä taa-
jamissa ei kunnan järjestämille palveluille ole kuitenkaan olemassa korvaavia toimintoja.
Purettaessa toimintoja on tärkeä toiminnallinen kysymys, miten palveluvaje hoituu.
Taloudellinen lisäkysymys on se, millä ehdoilla toimintojen tarpeettomista fyysisistä puit-
teista pääsee eroon.

Osa taajaman toiminnoista – liikeyritykset, pankit – on osin supistunut myös riippu-
matta käyttäjien määrästä kyseisten toimialojen yleisen rationalisoinnin seurauksena. Val-
tion työpaikkojen – posti, poliisi, työvoimahallinto, verohallinto, tiehallinto, metsähalli-
tus, rajavartiosto, tulli – pudotus on 1990-luvun aikana ollut maakunnissa voimakasta
(jopa puolet pois) (HS 11.12.2002). Kaiken kaikkiaan valtion työpaikat vähenivät vuosina
1990–2001 lähes 80 000. Lisäksi valtioenemmistöisistä yhtiöistä väheni yli 26 000 työ-
paikkaa (HS 11.12.2003). Osa vähennyksistä selittyy yksityistämisellä. Valtion määritte-
lemät alueiden kehittämisen säännöt (alueiden kehittämislaki n:o 602/02) ovat sellaiset,
että peruspalvelut turvataan kohtuuetäisyyksin kaikille, mutta erikoispalvelut rakenne-
taan vain maakunnittain. Lainsäädäntö voi osaltaan edistää tai huonontaa palvelujen säily-
mistä. Tiukentuneet ympäristövaatimukset ovat joissakin tapauksissa myötävaikuttaneet
heikon kannattavuuden omaavien toimintojen kuten huoltoasemien lakkaamiseen.

Palvelujen pienenemiseen haetaan sopeuttavia ratkaisuja. Taajaman omavaraisuusas-
teen huonontuminen on korvattava uusilla järjestelyillä. Toimenpiteet kohdistetaan jäljelle
jäävän palvelun mahdollisimman hyvän tason ja ainakin toimintaminimin turvaamiseen.
Usein uusia ratkaisuja on haettava olemassa olevien ratkaisujen sisältä. Terveysase-
malla on merkitystä vain, jos siellä on ammattitaitoinen henkilökunta. Yleisenä pyrki-
myksenä onkin suurempien verkottuneiden terveyskeskusten muodostaminen. Perhepäi-
vähoito voi olla joustavampaa kuin päiväkotimainen toiminta. Seutukirjasto – pienten kir-
jastojen verkottuminen yhteiseksi lainauskannaksi, hankintarenkaaksi ja hallintokokonai-
suudeksi – mahdollistaa laajemman palveluvalikoiman. Ratkaisuja on kunnissa haettu jo
vuosikausia. Toimintojen tuotekehittely selvittää tuotantotapojen vaihtoehtoja. Tietotek-
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niikka luo mahdollisuuksia toiminnan, esimerkiksi hallinnon, uudelleen järjestämiselle.
Etäopetus on kehittynyt, saanut parempia sisältöjä ja yleistynyt. Myös terveydenhuol-
lossa on tietotekniikan avulla jo järjestetty merkittävästi toimintoja.

Tässä tutkimuksessa käsitellään ensisijassa toimintojen fyysisiä puitteita, verkkoja ja
laitoksia. Niiden sopeuttamissuunnittelun malli esitetään kohdassa 5.3. Tyypillisimmät
fyysisten puitteiden sopeuttamisen keinot ovat toimintojen mukaisesti mitoittuvat elinkaa-
rien uusohjelmointi ja ylläpidon normien muuttaminen. Rakenteiden peruskorjausten
uudelleen ohjelmointi pienemmän käytön mukaan saattaa olla taloudellisesti merkittävä
tekijä. Mikäli alkuperäiset elinkaariarviot osoittautuvat virheellisiksi, käytetään äärimmil-
lään purkamista rakenteiden sopeuttamiseen. Silloinkin kulttuurihistoriallisesti arvokas
tulee suojella purkamiselta.
Tapaussovellus 69. Kainuun kunnat (10) priorisoivat toiminnallisen pienentämisen vaihtoehtoja pai-
noarvoin 8/10 ”mitoitus resurssien mukaan”, 7/10 ”siirtyminen vaihtoehtoiseen toimintatapaan” ja
”optimoimalla kokonaisuutta” sekä 5/10 ”poistamalla osa toiminnoista käytöstä” (2.4 Kainuun kun-
takysely).

5.3 Fyysisten rakenteiden sopeuttamisen malli

Verkkojen käytön väheneminen aiheuttaa niillä ongelmia, joiden peruskoostumus eri ver-
koilla on samantyyppinen – vajaakäyttö, hukkakäyttö, kasvavat käyttövaraumat, muuttu-
va talous, haavoittuvuuden lisääntyminen, ylläpidon lasku tai heikkenevä ulkoasu. Lop-
pukäyttäjä, asukas, saa useissa tapauksissa huonompaa palvelua.

Operaattorille tulee monia ratkaistavia pulmia. Syntyvien ongelmien ratkaisemiseksi
tai sopeuttamiseksi tarvittava malli – asukkaan ja operaattorin näkökulmasta – voi olla
rakenteeltaan yhtäläinen, vaikka optimointi onkin käytännössä monitavoitteista. Malli on
lähtökohdiltaan kvantitatiivinen, mutta monet ratkaisut ovat kvalitatiivisia.

Mikäli mallin avulla halutaan saada konkreettisia toimintaohjeita, on analysointiin tar-
vittava data yksityiskohtainen. Herkkyysanalyysin käyttäminen tuo tarkentavan mahdolli-
suuden ilmiön rajojen hakemiseksi. Jos mallia käytetään tutkittavan ilmiön ymmärtämi-
seen, riittää pääpiirteisempi havaintomateriaali. Infrastruktuurin sopeuttava tarkastelu
toteutuu erilaisten verkkotyyppien rinnakkaisena tutkimisena. Verkkoja tarkastellaan toi-
minnalliselta, tekniseltä, taloudelliselta ja ympäristön kannalta. 
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Kuvio 15. Pienenevän infrastruktuurin suunnittelumalli.

Jokaisesta verkosta tehdään oma spesifikaatio.
Suunnittelumalli muodostuu verkkojen perusselvityksistä, analysoinnista, kehityksen

ennustamisesta, spesifisten ominaisuuksien huomioon ottamisesta ja niiden mukaisesta
todentamisesta sekä edelleen suunnitteluratkaisujen arvostelusta ja synteesistä. Malli vai-
heistuu niin, että vaiheen tuloksia käytetään hyväksi seuraavassa vaiheessa, mutta vaihei-
den tuloksia on mahdollista hyödyntää myös itsenäisesti, erillisinä. Käytännön suunnitte-
lussa eri vaiheet voivat osin limittyä tai edetä poikkeavassa järjestyksessä. Samoin suun-
nittelumenetelmä, esimerkiksi yhteysmatriisi, voi olla käytössä suunnittelun useissa vai-
heissa.

Mallin tarkoituksena on edistää suunnitteluprosessin tehokkuutta, kontrolloitavuutta ja
ennustettavuutta sekä edelleen parantaa prosessin tulosten laatua, kustannustehokkuutta ja
ajoituksia. Perusteiltaan malli on kyberneettinen – sisältäähän se ajatuksen kommunikoin-
nin ja palautetiedon hyödyntämisestä ohjaamiseensa. Tietyt tutkimusosiot koskevat kaik-
kia verkkoja:

– toiminnalliset perusteet, käytön data, käyttöasteen korrelaatiot sekä pienenemisen ete-
neminen ja portaat ovat suunnittelun lähtökohtia,

– teknisiä perusosioita ovat resurssitarkastelu, verkon käytön kriittiset raja-arvot sekä
pienentyneen volyymin aiheuttamat seuraukset – verkon supistaminen,

– taloudelliset laskelmat koskevat verkon supistamis-/pienentämisinvestointien taloutta,
tutkivat verkon arvonkehitystä ja muutostekijöitä – jopa rappeutumisen vaiheita,

– ympäristöllisistä tekijöistä tavoitteellisin, ekologisuus, on palauttavaa ja korjaavaa –
sen sisältöinä ovat rakenteiden optimaalinen hyödyntäminen, kuormituksen vähene-
minen ja lopulta osan purkaminen ja luonnon tilaan palauttaminen (boreaalisella alu-
eilla metsäksi).

– deskriptiivisen kuvauksen avulla nähdään verkon muodot osana ympäristöä ja verkos-
tojen perustetekijää – maapohjan käyttötarkoitusta.

– sosiaalinen näkökulma jää tutkimusprosessissa muutamien erityistekijöiden varaan;
taajaman omavaraisuuden laskeminen, viihtyisyyden ylläpitäminen ja asukkaiden
osallistuminen sopeuttavaan suunnitteluun ovat huomioon otettavia kysymyksiä.

 
 
 1. Suunnittelu- 2. Datan               3. Ennusteen                  4. Verkkojen spesifiset omi-  
   kontekstin analysointi             tekeminen                       naisuudet ja realisointi- 
   orientaatio                                                 ehdotus  

 
                 
    Takaisin 
                 6. Suunnitte- kytkentöjä          5. Arvostelu           Johto 
    lun synteesi                  päätökset 
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Mallin tutkimusosioiden tekeminen edellyttää suunnittelulle tarkoituksenmukaista
käyttöliittymää. Infrastruktuurin sopeuttamisen mallin suunnitteluympäristönä toimii
paikkatietojärjestelmä (GIS). Tutkimuksen konteksteissa sellaisia ovat olleet muun
muassa Mapinfo, Zetview tai Arcview. Suunnittelukokonaisuus toteutetaan GIS:ssä, jolla
yhdistetään erilaiset tietokannat ja laskentamallit sekä havainnollistetaan suunnittelun
tuloksia. Monet liitettävät tiedostot tuodaan GIS:iin taulukoina ja niiden rakenteeseen ja
käyttökelpoisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Mallin kytkeytymistä GIS-järjestel-
mään rajoittavat ohjelman valmiudet suoriutua operaatioista ja esimerkiksi vasteiden las-
kenta on suoritettava GIS:n ulkopuolella.

Kuvio 16. Pienenemiseen sopeuttamisen mallin tekninen yleisrakenne GIS:n käyttöliittymänä.
Numerot viittaavat luvun 4 alalukuihin.

Malli on puitteiltaan yleispätevä, jota sovelletaan tapauskohtaisesti. Reaalimaailmassa
mallin käyttöön liittyy myös toimenpiteiden talouden, logistiikan ja toteutuksen suunnit-
telu. Suunnitteluun liittyvä yhteistyö on hyvä organisoida. Sopeuttamisessa tarvittava
laaja kommunikointi tapahtuu järjestelmällisesti ja juridisesti kehittämisalueen (MRL 110
§, 3.1.2) toteuttamiseen tai sopeuttavan kaavan laadintaan liittyvän vuorovaikutuksen
mukaan.

Suunnittelumalli muodostuu kuudesta pääaskeleesta. Suunnittelumallin osioilla on eri
dimensiot, mutta ne saadaan mallissa toimimaan yhdessä. 

1. Suunnittelukontekstin orientaatio

Entropian data on laaja perustieto tutkimusalueesta – alueen maantieteellinen kuvaus ja
päätoiminnot eli asuminen, palvelut, elinkeinot, vapaa-aika, tietomaailma, liikkuminen –
keskeiset toiminnot: koulut, terveyslaitokset, päiväkodit, virastot, liikenneasemat, liike-
elämä, kirkot, vapaa-ajan rakennukset – ympäristöarvot, maisema-arvot, virkistysarvot,
viheralueet, suoja-alueet, häiriöalueet – väestötiedot, määrä ja profiili – kaavojen tehok-
kuus ja toteutuneisuusaste sekä maanomistus – rakennukset tyypeittäin, omakotitalo, rivi-
talo, kerrostalo – liikenne, vesihuolto, energia/energiatase, informaatio: sijainti, volyymi,
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       KARTAT              4.3. 
    ORTOKUVAT        ENNUSTE 
            GIS               
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             4.5. 
    ARVOSTELU 
                
             4.6.    

   SYNTEESI 
 



212
käyttöaste, kuntoarviot, lisäksi myös joukkoliikenne, vesihuollon ottamot, puhdistamot ja
pumppaamot, kuivatusjärjestelmät/pohjaveden pinta, voimalat, jätehuolto, turvallisuus –
liikenneverkon lineaariset rakenteet eli tiehallinnon tiet, rautatiet, vesistöt ja niiden sillat
– työssäkäyntialueet – yhdyskuntarakenteiden talous ja yksikköhinnat.

Muuttuvan entropian keskellä toimii taajaman muuttuva käyttäjäjoukko. Pienenevät
käyttötaajuudet selvitetään suunnittelun perusteiksi. Verkkojen spesifikaatioita varten
ovat tarpeen verkkokohtaisten lopputuotteiden havaintojen matriisit, joissa esitetään
havainnon ilmiö, dimensio, fuzzy/sumeus-asteet ja jäsenyysfunktioiden arvot. Esimerk-
kinä on vesihuollon verkon veden laatu / pH: Happamuus pH matala 0–5,5 sopiva 5,5–8,5
korkea 8,5–12,0.

Toimintojen inventointi on keskeinen suunnittelun lähtökohta. Taajaman sumean
rakenteen (4.1.4) osatekijät käydään läpi ja arvioidaan.

2. Datan analysointi

Taajaman elinkaaren vaihe selvitetään entropian kehitysvaiheen ja verkkojen käytön vas-
teiden avulla. Entropian suureina lasketaan yhdyskunnan monipuolisuuteen liittyviä teki-
jöitä, joiden ominaisuudet ovat suunnittelutietoa, numerollisina ja verbaalisina.

Datan analyysissä selvitetään yhdyskuntien rakenteiden pienenemisen ominaisuuksia
kuvaavat matemaattiset suureet:

– koko infrastruktuurin ja erillisten verkkojen käyttöä kuvaavat vasteet,
– korrelaatiot, regressiot, kausaalisuus,
– rakennusten ja verkkojen käytön sekä mitoituksen lineaarisuus,
– mahdolliset käytön pienenemisen asteittaiset portaat.

Rakennusten ja verkkojen porrasanalyysin yhteydessä selvitetään asteittaisten portaiden
lisäksi rajaportaat. Porrasanalyysi ei ole pelkästään taloudellinen analyysi, vaan sen por-
taat voivat olla myös toiminnallisia, ympäristöllisiä, hallinnollisia ja kapasiteetin tai
resurssien mukaisia. Ääreiskehityksen varalta haetaan rajaporrashaitat, joita ei saa ylit-
tää eli rajat, joita enempää verkkojen palvelutasoa ei voi pienentää (toimintaminimi).
Ylläpidon toimintaminimi turvaa verkon toiminnan ja hyödyntämisen. Haetaan kriittisin
raja-arvo, joka kaataa järjestelmän toimivuuden.

3. Ennusteen tekeminen

Mallintaminen tehdään tulevaa tilaa varten, jota tarkastellaan eri näkökulmilta. Tavoit-
teen mallintaminen on tärkeä toimenpide. Sopeuttamisenkin tavoitteet liittyvät laatuun,
asukastyytyväisyyteen ja kustannuksiin. Toimintaympäristön tulevat muutokset pyritään
arvioimaan.

Aikasarjojen avulla haetaan pienenemistä kuvaavat verkkojen konvergenssikertoimet
sekä ennustetaan/lasketaan verkkojen pienenemisen mahdolliset stabiloitumistasot.
Sopeuttaminen määritellään tavoiteajankohdan ennusteen mukaisesti (4.3) Ennuste pie-
nenemiskehityksestä laaditaan 5–15 vuotta eteenpäin. Tuon tavoiteajankohdan mukai-
sesti määritellään ennustetta varten tarvittavat asumistaso, kulutusstandardit, volyymit ja
poikkileikkaukset kuten rakennusten, liikenteen, vesihuollon, energian ja informaation
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määrä ja koostumus. Verkkojen muutosten mallin vaikuttaviksi tekijöiksi on suunnittelu-
perusteissa (4.3.2) valittu käyttäjien määrä, käytettävissä olevat volyymit ja niiden käyttö-
varauma, laatuparametrit sekä muutoskapasiteetit.

4. Verkkojen (sis. rakennukset) fyysinen pienentäminen

Fyysinen pienentäminen suunnitellaan verkkokohtaisilla ominaisuuksilla ja pyrkien
samalla pitämään muutoksien laatu mahdollisimman tasokkaana. Käytännön suunnitte-
lussa molemmat suunnitteluvaatimukset ovat rinnakkain.

Verkkojen (sis. rakennukset) spesifiset ominaisuudet

Rakennukset ovat perusverkko, jonka perusteella on rakennettava muu infrastruktuuri.
Käytännössä infrastruktuurin verkot suunnitellaan, toteutetaan tai pienennetään vaihtele-
vassa järjestyksessä. Eri rakennustyypeillä on selkeät pienenemisen erot – vuokrakerros-
talot menettävät käyttöastettaan aikaisemmin kuin asukkaiden omistamat omakotitalot.
Asuinrakennusten käytön väheneminen siirtyy kausaalisesti muiden rakennusten käyttö-
asteisiin. Rakennusten, liikenteen ja ympäristön toimenpiteet ovat sidoksissa toisiinsa.
Pienentymisen kriittisenä rajana rakennusten osalla voi nähdä ainakin esteettiset tekijät ja
käyttöasteen laskeminen niin alhaiselle tasolle, että se rappeuttaa rakennusten kuntoa.

Liikenteen verkkojen analysoinnissa haetaan lähtödata liikennelaskelmista, joiden
perusteella laaditaan mitoitustarkastelu. Alueiden liikenneverkkojen kapasiteettitarkas-
telu tehdään simuloimalla sen verkkovirtauksia. Osa-alueiden välisten väylien tarkaste-
lussa voidaan hyödyntää matriisilaskentaa. Oleelliset liikennemäärien pudotukset antavat
mahdollisuuksia väylien resurssitarkastelulle. Eräs kriittinen pienentymisen raja on jouk-
koliikenteen kannattamattomuus ja loppuminen.

Vesihuollon verkkojen sopeuttamisen suunnittelu perustuu verkon resurssitarkasteluun
ja monin osin lineaariseen optimointiin. Kriittisiä raja-arvoja ovat vedenvaihtuvuus, toi-
miva huuhtoutumisvaikutus, riittävä sammutusveden antoisuus, vuotovedet, jäätymis-
uhka ja liikelaitoksen talous.

Energiaverkoille on tyypillistä verkkojen ylimitoitus huippukuormituksen mukaan.
Käyttöaste vaikuttaa hinnoitteluperusteisiin. Sähköverkkojen välikynnyksiä ovat muunto-
piirien yhdistäminen tai muuntamoiden pienentäminen. Vastaavasti kaukolämpölaitosten
välikynnyksiä ovat lämpökeskusten tai kattiloiden määrän vähentäminen. Kaukolämmön
osalla käyttöasteen pieneneminen heijastuu ongelmina verkon hyötysuhteessa tai verkko-
jen minimikuormissa. Lauhdevoimalan tuottamalle lämmölle olisi edullista säilyä riittävä
käyttötarve.

Informaatioverkoille on ominaista alhainen käyttö resursseihin nähden. Verkon vähäi-
nen käyttö huonontaa verkon käyttökunnon seurantaa. Vaikka yleisesti tietoverkkojen pal-
velut ja sisällöt paranevat ripeästi, saattaa pienenevissä yhteisöissä sisältökehitys jäädä
hitaaksi.

Kuten todettua pienenemisen kohdesuunnitelmien laatiminen suoritetaan paikkatieto-
ohjelmissa, joita hyödynnetään sekä suunnitteluun että tiedon käsittelyyn ja tekemiseen.
Verkkojen pienenemisen eteneminen kuvataan väritehostein. Kohteen, katuosuuksittain
tai suurempinakin alueina, pienentymiseen sopeutumisen operatiivinen suunnitelma (tee-
makartta) voidaan laatia numeraaliselle skannatulle asemakaavan karttapohjalle. Kar-
tan mittakaavaa voi soveltaa tarpeiden mukaisesti. Suunnitelmassa esitetään rakennusten
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käyttöasteen väheneminen tonteittain, liikenteen verkon mahdolliset muutokset, vesihuol-
lon verkon järjestelyt, energian verkon tilanne ja informaation verkon tulevaisuus. Infra-
struktuurin verkkojen muutosten kuvauksissa on tärkeää ja yleensä riittävää esittää vain
muutokset verkkojen solmukohdissa – maan sisällä oleville verkon linjoille ei useinkaan
ole perusteita esittää muutoksia. Vaihtoehtoiset tarkastelut tuovat lisäarvoa päätöksente-
koon. Pienenemisen kokonaisvaltaisen suunnittelun liikkeellelähtö voi tapahtua taajaman
ortokuvia analysoimalla. Ortokuvilla voidaan päivittää reaaliaikaisesti taajaman raken-
nusten ja ympäristön verkot. Päivitys edeltää tietojärjestelmällä tehtävää analysointia.
Ortokuvat vähentävät maastokäyntejä.

Verkkojen (sis. rakennukset) kvalifikaatiot

Verkkojen kvalifikaatiot käsittävät riittävän laadun määrityksen, kelpoisuuden varmista-
misen muuttuvissa oloissa ja sopivuuden toteamisen. Kvalifikaatiot ottavat huomioon
etenkin käyttäjien odotukset ja vaatimukset. Verkkojen sopeuttamisen lähtökohtina ovat
verkkojen käyttömäärät ja -ennusteet sekä kuntoisuustarkastukset. Verkkojen osat luoki-
tellaan käyttöasteen perusteella. Verkot voidaan myös simuloida käyttötehokkuuden virta-
uksilla, jotka kulkevat verkostoissa kiinteistöiltä lähtien. Käytön perusteella verkkojen
ylläpidon luokitukset tarkastellaan – voiko pienemmän käytön oloissa olla myöskin vas-
taavasti rajoitettu ylläpito. Lasketaan pienenevien verkkojen talous – säästöt, kustannuk-
set ja pienemmät tulot.

Kun taajamaa tarkastellaan systeeminä, on mahdollista laatia sen säätämiseksi sään-
töjä – koko infrastruktuurin perussääntökanta ja verkkokohtaiset erityissäännöt. Sään-
nöillä ei saa alittaa hyväksyttyä toimintaminimiä. Koko taajaman säädin on ohjelma, jolla
ratkaistaan sääntöjen muodostamat rajoitteet ja kehitystapa. Yleensä säännöt ilmenevät
vain oikeiksi todettuina, pysyvinä, riittävinä käytäntöinä.

Suunnittelu realisoituu verkkojen dimensioiden uudelleen määrittelyihin ja elinkaari-
muutoksiin. Suunnitteluperusteiden (4.3.2) yhteydessä on esitetty verkkomaailman lukui-
sat dimensioiden vaihtoehdot. Sopeuttamisessa verkkojen elinkaaret ohjelmoidaan uudel-
leen. Verkkojen peruskorjausten siirtäminen ja uusohjelmointi pienemmän käytön
mukaan saattaa olla taloudellisesti merkittävä tekijä. 

5. Ratkaisujen arvostelu ja arviointi

Optimitapauksena voidaan pitää verkon pienenemisen vaihetta, joka synnyttää kustannus-
tehokkuutta eikä pieneneminen aiheuta merkittäviä toiminnallisia tai ympäristöllisiä hait-
toja.

Taajaman verkkojen nykyistä toimintatapaa arvioidaan suhteessa yleisesti yhdyskun-
nissa käytössä olevaan referenssimalliin, poikkeamat siitä arvioidaan ja niistä johdetaan
kehittämistarpeet. Verkkojen kvalitatiivisen tarkastelun mahdollistavat erilaiset arvos-
telu- ja priorisointimenetelmät (4.5). Suunniteltujen toimenpiteiden arviointi suoritetaan
verkoittain.

Taajamarakenteiden arviointi tehdään kyselyn muodossa asukkailta ja vaikuttajilta
(asiantuntijat, päättäjät, operaattorit), joilta pyydetään myös ehdotuksia tärkeänä pitämis-
tään porrastekijöistä. Kyselyn sisältö työstetään sumeaa logiikkaa käyttäen. Asukkaiden
mielipiteiden huomioon ottamiseksi on mahdollista käydä rinnakkaista, asukkaiden oma-
aloitteista suunnitteluprosessia virallista kuntavetoista suunnittelua täydentäen.
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Asukkaiden ja päätöksentekijöiden mielipiteiden mittaus tehdään rakennusten, liiken-
teen, vesihuollon ja informaation verkoille esitettävien toimenpiteiden osalta sumean
logiikan menetelmien (4.5.1) avulla. Ympäristön verkon osalla käytetään monikriteeristä
arviointia (4.5.3). Mikäli arvostelu tehdään koko fyysisen sopeuttamisen suhteen, ovat
sen tavoitteita hyväksyttävyys (oikeutus), taloudellisuus (säästöt), volyymi (taajuus) ja
tekninen toteutus (toiminnan muutos). Kvalitatiivisten tavoitteiden osalla on käytettävä
myös itsearviointia. Metriikat liittyvät verkkojen ja palvelujen käytettävyyteen. Mikäli
ratkaisut eivät täytä stabiilisuuden vaatimuksia (4.5.2), on ne palautettava uudelleen suun-
nittelutarkasteluun. Mallin takaisinkytkennät tarkoittavat, että analysointi ei ole kerta-
luonteista, vaan itseään korjaavaa, jatkuvaa. Reunaehtojen tarkastelu on stabiilisuuden
ylläpitoa, jossa kiinnitetään huomiota etenkin verkkojen toiminnan haavoittuvuuden
ennalta ehkäisyyn. Arvostelussa on vähimmäisvaatimuksena normien ja reunaehtojen tar-
kistaminen. Toki normit ja määräykset ovat mukana jo verkkojen spesifikaatioita tehtä-
essä, mutta kokonaisuuden reunaehdot tarkastellaan erikseen. Normit ovat lainsäädännön
mukaisia. Yhdyskuntasuunnittelun reunaehdot määrittelee maankäyttö- ja rakennuslaki.
Verkkokohtainen lainsäädäntö asettaa toimintavelvoitteet verkoittain. Reaalimaailmassa
verkkojen toiminta onkin normiympäristössä, joka edellyttää niiden toimintaa lähes rajoi-
tuksetta. Taloudellisena reunaehtona on kuitenkin ainakin yksityisoikeudellisilla ver-
koilla kannattavuus. Riskin suuruus määritellään. Asukkaiden yhtenäinen kohtelu on
yleistavoitteena edelleen voimassa ja riittävät toiminnalliset olosuhteet on turvattava kai-
kille. Kuluttaja-, kilpailu- ja ympäristöviranomaiset ohjaavat omilla säännöksillään.

6. Suunnittelun synteesi

Kun yhdyskuntarakenteiden pienenevään käyttöön sopeuttava suunnittelu tuo verkkokoh-
taisia ratkaisuja laajempia maankäytön muutoksia, toteutetaan alueella sopeuttava kaavoi-
tus (4.6.1). Sama tilanne on, jos verkkojen muutokset ovat merkittäviä. Yksityiskohtainen
kaavoitus ja sen mukaiset muutkin viranomaistoimenpiteet on toteutettava, jos suunnitte-
lun ratkaisut edellyttävät rakennusmaan järjestelyjä tai hankkeessa peritään arvonnou-
sun tai sopeuttamisen maksuja. Kehittämisalue-määrittely, joka edellyttää vuorovaikutuk-
sen organisointia, antaa mahdollisuuden kehittämismaksujen käyttämiseen tai hyötyjen ja
kustannusten jakamiseen ilman kaavoitustakin.

Usein sopeuttamisen ratkaisut ovat dekrementaalisia, joiden toteuttamiseksi ei tarvita
esimerkiksi Saksassa sopeuttamiseen kattavasti eri konteksteissa käytettävää kaavoitusta.
Mikäli sopeuttaminen aloitetaan kaavoituksen avulla, on sopeuttamisen kohteena olevan
alueen kaavoituksessa tarpeen riittävän väljä detaljikaava. Sopeuttamisen perusratkaisut
määritellään vaihtoehtoisia toimintamalleja ja -ratkaisuja sisältävällä väljällä kaavalla,
jonka kaavoitustyö on erittäin vuorovaikutteinen.

Synteesin tarkoituksena on koota yksityiskohdista systematisoitu, jäsennetty kokonai-
suus. Sen yhteydessä verkon muutokset sovitetaan muiden verkkojen muutoksiin eli inf-
rastruktuuria tarkastellaan kokonaisuutena. Pienenemisen vaikutukset taajaman sumean
rakenteen (4.1.4) tekijöihin käydään tarkistusluonteisesti läpi ja esitetään reagointi muu-
toksiin. Erityisesti selvitetään pienenemiseen liittyvät ympäristölliset, taajamakuvalliset ja
ekologiset mahdollisuudet, joita ympäristön verkon osalla voi toteuttaa. Synteesin yhtey-
dessä tarkastellaan suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuus kokonaisuutena, esimer-
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kiksi säästöinä. Jos hankkeesta on laadittu toimenpideselvitys (4.6.4), nähdään sen tulok-
sena hankkeen ongelmat, laajuus, periaateratkaisut, kustannusarvio sekä kannattavuus ja
vaikuttavuus.

Suunnitteluratkaisut on joissakin tapauksissa tarkoituksenmukaista esittää yksittäisten
ratkaisujen sijaan kokonaisvaltaisina, vaihtoehtoisina toimintalinjoina. Synteesin yhtey-
dessä tehdään toimintalinjan valinta. Sopeuttamisen osalla tällaisia toimintalinjoja voivat
olla suunnittelumallin eri vaihein seuraavat:

– Suunnittelun tarpeiden ja mahdollisuuksien tasolla (5.1) on tunnistettava realistiset
sopeuttamisen mahdollisuudet, on otettava huomioon toimenpiteiden peruuttamatto-
muus ainakin lyhyellä tähtäimellä ja tarvittaessa on osattava myös luopua palvelun
tasosta.

– Toimintojen muutoksenhallinta tehdään loppukäyttäjien näkökulmasta, jolloin palve-
lun aikaansaaminen on tärkeintä sen toteuttamismuodosta välittämättä, esimerkiksi
liikkuvana toimintona.

– Fyysisten rakenteiden optimointi tapahtuu verkoittain kunkin verkon omalla dimensi-
olla kontekstikohtaisesti mahdollisimman pienin käyttöhäiriöin.

Fyysisen rakenteen tulevaisuuden tilojen esittäminen on mahdollista myös erilaisilla ske-
naariotekniikoilla (Sneck 2002, 84–87). Rakennusten toimintojen sisällöt ovat skenaario-
tarkastelujen luontevia kohteita.

Toiminnon olemassaolon oikeuttaa vasta sen saavutettavuus. Yhteysmatriisia voidaan
käyttää toimintojen ja palvelujen saavutettavuustarkastelussa. Vastaavasti matriisi saattaa
sisältää ongelmien ja niille kehitettyjen ratkaisujen yhteys- ja toimivuustarkastelun. Mat-
riisia voi käyttää myös vertailuun tai arviointiin.

Käyttämättömien, rappeutuvien rakennusten aiheuttama maiseman turmeltuminen on
yleinen visuaalinen haitta ja osa haittaporrasyhdistelmää. Rakennusten osalta käynniste-
tään neuvottelut vajaakäyttöisten, perusparannettavien tai purettavien rakennusten omista-
jien kanssa. Tyhjien ja vajaakäyttöisten tilojen muutosrakentamista on tarkasteltava.

Rahoituksen muodot, myös valtiolta mahdollisesti saatavat, selvitetään. Rakenteiden
sopeuttamisen resursseja voidaan varata jatkuvana ja kampanjanomaisena.

Rakennusten pientäkin uustuotantoa ohjataan täydennysrakentamiseen – alue- tai kiin-
teistökohtaisesti. Tarkastellaan, onko taajamassa verkkojen rakenteita, joiden purkaminen
on perusteltua.

Sopeuttamisen prosessi päättyy suunnitteluratkaisujen toteuttamiseen ja alkavaan yllä-
pitoon. Toteutuksen suunnittelu (4.6.5) ohjaa töiden koordinointia ja ajoitusta. Valittujen
toimenpiteiden toteuttamisen aikataulu sisältyy myös operatiiviseen suunnitelmaan.

Johtopäätökset

Suunnittelun tuloksena on sopeuttamisen mallirakenne, jonka riippuvuussuhteet ovat toi-
mivat. Säännönmukaisuus tulee esille siten, että tavoite ilmenee kaikissa toimenpiteissä.
Malli on systematisoitu, jäsennetty itsenäisiin vaiheisiin.
Tapaussovellus 70. Kainuun kunnat (10) priorisoivat toimintojen fyysisten puitteiden (verkot, laitok-
set) pienentämisen vaihtoehtoja painoarvoin 10/10 ”purkaminen, kunnostaminen ja rakentaminen toi-
seen käyttöön”, 7/10 ”laskemalla normeja, ylläpidon tasoa” ja 4/10 ”elinkaarien uudelleen ohjelmoin-
ti” (2.4 Kainuun kuntakysely).
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Useimmat suunnittelumenetelmät johtavat verkkojen fyysiseen pienentämiseen tai verk-
koympäristön ylläpidon vähentämiseen – fyysistä pienentämistä voi pitääkin mallin
perusmenetelmänä. Mallin rakenne menetelmätasolla kuvaa yhdyskuntarakenteiden
monipuolisuuden edellyttämää kompleksistakin analysointia.

Kuvio 17. Pienenevän infrastruktuurin suunnittelumallin toteuttaminen kehitetyillä menetel-
millä.

Ratkaisujen visualisointi tehdään GIS:n karttakäyttöliittymänä. Taajaman kaava- tai poh-
jakartalle liitetään ja yhdistetään eri verkkojen suunnitellut sopeuttamisen toimenpiteet
ominaisuusruutuihin, jotka voidaan rajata esimerkiksi kortteleittain. Karttakäyttöliitty-

 MALLIN RAKENNE 
PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄN (GIS) SISÄLLÄ 

   KEHITTÄMISALUEEN TAI SOPEUTTAVAN KAAVAN VUOROVAIKUTUS 
   ASUKKAIDEN KANSSA 

                                                                                                                 Tukipalvelut 

              Entropian             Käyttö-           Toimintojen        Taajaman 

              data             taajuudet           tarkastelu      sumea rakenne TUONTI

           Suunnittelukontekstin orientaatio GIS:iin

             Korrelaatio-          Systeemi-              Lineaarinen        Porras- GIS

           analyyttinen          teoreettinen             ohjelmointi         analyysi YHDISTÄÄ

         Datan analysointi     

           Toimintaympäristön            Aikasarjat              Suunnitteluperustei- ANALYYSI

           entropian ja vasteiden        – stabiloitumistaso         den valinta                 GIS:iin

           kehitys  Ennusteen tekeminen     

                

                                                        VERKKOJEN    SUUNNITTELU

                                      FYYSINEN PIENENTÄMINEN   GIS:ssa

                               Verkkojen spesifikaatiot ja kvalifikaatiot 

                    Sumea                     Stabiilisuuden             Monikriteerinen JOHTO-

                   logiikka                    säilyminen                      arviointi  PÄÄTÖKSET

                                                         Arvostelu             GIS:ssa

            Sopeuttava      Verkkojen yhteensovitus ja kokonaistar-      Matriisi-     OPEROINTI

            kaavoitus        kastelu taajaman sumeaan rakenteeseen     menetelmät    GIS:ssa

                                                       Synteesi 
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män käyttöarvoa heikentää sen avautuminen vain paikkatieto-ohjelman kautta. Internet-
yhteyden avulla on mahdollista esittää MS-word-sovellusohjelmassa päivitetty ratkaisu-
kokonaisuus. 

Sopeuttamisen ratkaisut voidaan suunnitella ja esittää myös tavanomaisen piirustustek-
niikan menetelmin ilman paikkatietojärjestelmän hyödyntämistä. Joissakin suunnittelu-
konteksteissa ei ole käytettävissä resursseja kuin suunnittelun perinteisiin toteutus- ja esit-
tämistapoihin.

Esitetty sopeuttamisen malli kattaa infrastruktuurin rakenteet ja ratkaisut kokonaisuu-
dessaan, mutta usein suunnittelun data, tarpeet ja mahdollisuudet ovat rajallisemmat, jol-
loin suunnitteluprosessi on edellä mainittua mallia pienempi ja tuottaa pelkistetympiä rat-
kaisuja.



6 Suunnittelun vaiheiden ja mallien käyttökelpoisuus

Tässä luvussa käydään läpi edellisessä luvussa esitettyjen suunnittelun vaiheiden ja malli-
en käyttökelpoisuus analogisessa järjestyksessä. Luvussa formuloidun suunnittelun etene-
misjärjestyksen ja esille tuotujen sovellettavien mallien testaaminen tehdään eurooppalai-
sessa ja kainuulaisessa kontekstissa. Kaikissa vaiheissa on mukana Suomussalmi, jota
verrataan erilaisissa viiteryhmissä. Suunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet (6.1) selvite-
tään viiden EU-maan tutkimusympäristöissä, toimintorakenteen yleissuunnittelu (6.2)
tehdään kainuulaisissa kuntataajamissa ja yksityiskohtainen infrastruktuurin sopeuttami-
sen mallin testaus (6.3) Suomussalmen Taivalalasella. Lisäksi Kainuun taajamien suun-
nitteluun liittyen analysoidaan sopeuttamisen toteutusta ja mahdollisuuksia yhteenveto-
synteesin avulla (6.4).

Suunnittelun eri vaiheiden sisällä tehtäviä toimenpiteitä kuvataan malleilla, joiden avul-
la pyritään selvittämään suunnittelun toimenpiteiden yhteensopivuus ja eteneminen. Koko-
naisuutta kuvaavien mallien käyttökelpoisuuden toteaminen johtaa lopulta myös analyysiin
suunnitteluteorioiden relevanssista. Useita esitettyjä, erillisiä suunnitteluteorioita ja -rat-
kaisuja on reflektoitu myös asiayhteydessään esitettyjen tapaussovellusten 1–73 avulla.
Niiden määrä kuvaa sumean taajamarakenteen (4.1.4) monitahoisuutta.

6.1 Suunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet EU-kohdemaissa

Suunnittelun mahdollisuuksia ja tarpeita selvitettiin viidessä EU-tutkimusmaassa tehty-
jen tutkimusongelmaa koskevien haastattelujen (international authority interviews) avul-
la, liite 1. Niiden tarkoituksena oli kartoittaa valmiit, käytössä olevat suunnittelumenetel-
mät ja selvittää saatuja kokemuksia menetelmien käytöstä pienenevissä konteksteissa,
testata tutkimuksen teorian sovelluksia ja saada informaatiota pienenevien taajamien
tavoista organisoida infrastruktuuri pienempää käyttöä varten. Suunnittelun mahdolli-
suuksia analysoitaessa päädyttiin sen rinnalla arvioimaan myös erillisten suunnittelun
menetelmien käyttökelpoisuutta.
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Infrastruktuurin pienenevään käyttöön sopeuttavia toimenpiteitä oli kaikissa tutkimus-
kohteissa tehty tapauskohtaisina, yksilöllisinä suunnittelun ratkaisuina. Suunnittelu ei
yleensä ollut kokonaisuutta käsittelevää eikä kovin strategista. Kokonaisvaltainen käsitte-
lyote sopeuttamisen toimenpiteissä oli sattumanvaraista.

Toimintojen muutoksenhallinta oli myös usein lyhytjänteistä.
Taajamien pienenemisen päävaiheet tutkimuskohteissa oli todettu kuvion 13 kaltaisiksi.

Tutkimuksen kohteissa pienenemisen eteneminen oli kuitenkin eri vaiheissaan, mutta yh-
teinen tarkastelu oli siitä huolimatta mahdollista.

Taajamien keskeistä valtakunnallista suunnittelujärjestelmää, jossa rakenteiden säilyttä-
mistä, ylläpitoa, pienentämistä tai purkamista tarkasteltaisiin alueittain, ei yleensä ole toi-
mivana. Saksassa on kuitenkin eri yhdyskuntien intressit ja resurssit kokoava suunnittelu-
järjestelmä.

Pienenevän käyttöasteen taajamarakenteiden analysointi kokonaisuutena oli hyödyntä-
mätön mahdollisuus, kun resursseja siihen ei ollut riittänyt. Määrätietoista sopeuttavaa kaa-
voitusta pidettiin myös tarpeellisena, mutta usein kuntien voimavarat riittivät vain pieniin
kaavamuutoksiin, jotka kuitenkin yleensä toteutettiin olevaa rakennetta täydentävinä.

Rakenteiden poistamisen vaikutusta koko yhdyskuntapolitiikkaan ei ollut missään tut-
kittu – vaikutusten arveltiin ulottuvan diffusoituvana useisiin yhdyskuntien toimintoihin.
Purkaminen ei luonnollisesti ole vaikutuksiltaan käänteisesti identtinen uudisrakentamisen
kanssa, sillä niihin liittyvä toimintaympäristön aktiivisuustaso on erilainen. Purkamiseen
liittyy myös tunnelatauksia, jos sen kohteena on ihmisten elinikäinen asuinympäristö.

Rakennusten käyttötarkoituksia muutettiin ja rakennuksia purettiin, kun ympärillä oleva
entropia muutti niiden elinkaaria. Rakennusten todettiin kausaalisesti määrittelevän myös
muiden infrastruktuurin osien toimintatarpeet. Karlskogassa onkin päähuomio kiinnitetty
rakennusten käyttömahdollisuuksien tarkasteluun ja siitä aiheutuviin toimenpiteisiin. Tyh-
jät asunnot todettiin pienenemisen merkittävimmäksi ongelmaksi eräissä muissakin tutki-
mustaajamissa.

Huononevan talouden seuraukset syntyivät usein näkyvästi ensimmäisinä vuokratalojen
yhteydessä. Talouden lait ovat yhtäläiset kaikkialla. Talouden suunnittelu on välttämätöntä
pienenevien järjestelmien toiminnan turvaamiseksi. Talouden vaikutukset koskevat laajalti
eri osapuolia. Monien palvelujen yksikköhinnat olivat nousseet. Pääoma-arvoja menete-
tään lähes poikkeuksetta pienenevissä yhdyskunnissa. Poikkeuksena on tutkimuskaupunki
Lorient, joka pienenee käyttökelpoisen rakennusmaan loppumisen seurauksena.

Suunnittelumenetelmien relevanssi

Entropian käyttöönotto herätti kohdetaajamissa runsaasti mielenkiintoa. Sen sisältämien
indikaattorien yhdistelmä näyttää muodostuvan vaihtelevaksi eri taajamissa. Entropiaa
pidettiin taajaman kehityksen seuraamisessa ja ennustamisessa hyvänä ja kuvaavana suu-
reena. Yhdyskuntaentropian parantaminen olikin monissa taajamissa keskeinen kehitys-
kohde.

Yksittäisistä suunnittelumenetelmistä paikkatietojärjestelmä GIS on tulossa yhä laajem-
paan käyttöön ja vallitsevaksi toimintatavaksi useissa kohdetaajamissa. Mahdollisuus eril-
listen kohteiden tietokantojen yhdistämiseen, jalostamiseen ja havainnollistamiseen tuo li-
säarvoa suunnitteluun.
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Tutkimuksen käyttämistä menetelmistä porrasanalyysi rajaportaineen ja -kustannuksi-
neen oli melko yleisesti käytössä kohdetaajamissa. Lineaarisen ohjelmoinnin todettiin so-
veltuvan moniin erilaisiin sopeuttamisen tarpeisiin.

Matemaattisia menetelmiä ja verkkomalleja pidettiin mahdollisina ja tarpeellisina me-
netelminä lähdeaineistojen analysointiin etenkin suuremmissa taajamissa, joissa verkot
ovat suuria ja taajamien valmiudet menetelmien käyttämiseen ovat paremmat ja niiden tie-
tovarannot ovat riittäviä.

Vastaavasti taajamasysteemin käytön vaikeuksina pidettiin sen monimutkaisuutta ja tar-
vitsemaa laajaa tietoaineistoa. Systeemin kaltaista tarkastelua oli ilmennyt toimintojen yh-
teistyön lisääntymisessä ja eri laitoksien tai järjestelmien yhdistymisessä. Toimintojärjes-
telmien suunnittelun tarve on edelleen ajankohtainen. Kysynnän pieneneminen pyrkii
muuttamaan markkinavoimaisesti toimintojen rakennetta. Palvelujen noutoetäisyydet ovat
kasvaneet ja yhteyksien ylläpito on tullut vaikeammaksi. Demografiset muutokset ovat
myös olleet eräissä kohteissa huomattavia ja niiden vaikutuksiin tulisi kyetä reagoimaan
myös toimintojen osalla.

Ennusteen laatimisen perusteet olivat vaihtelevia – usein riippuen perinteistä ja käytet-
tävissä olevista tietoaineistoista. Vaikka joidenkin ennustetyyppien epävarmuus on lisään-
tynyt, ennusteet ovat suunnittelun vallitseva peruste. Kehitysennuste tuottaa suunnittelun
lähtöarvot ja on osa ratkaisun tekemistä. Ennustaminen voi olla skenaarioiden luomistakin.

Pienenemisen kontekstin sopeuttava suunnittelu kulminoituu verkkojen fyysiseen pie-
nentämiseen, jota oli jossain määrin tehty kaikissa kohdetaajamissa. Samoin verkkojen yl-
läpidon tehtäviä oli vähennetty monissa tapauksissa. Tosin normitus rajoittaa fyysisten ra-
kenteiden pienentämistä. Pienentävää suunnittelua oli toteutettu myös parhain päin paran-
tamaan olosuhteita esimerkiksi liikenteen verkolla. Kaukolämmön verkkojen laajentami-
nen myös oli useissa pienenevissä taajamissa taloudellisesti kannattavaa.

Arvottamista pidettiin hyvin tarpeellisena suunnitteluratkaisujen kelpoisuuden määritte-
lyssä. Toteutettavien vaihtoehtojen onnistunut valinta on ratkaisevan tärkeää.

Ratkaisujen tekemisen, esimerkiksi koulun lakkauttamisen, yhteydessä ei aina voitu toi-
mia pelkästään taloudellisin perustein. Valintojen mahdollisuuksien uskottiin ja niiden toi-
vottiin sisältävän useita vaihtoehtoja ts. olevan sumeita.

Kohdetaajamissa korostettiin suunnittelun mahdollisuuksia, sillä taajaman toimintapo-
litiikan tulisi olla kokonaisvaltaista, laaja-alaista yhteistoimintaa kuntien, operaattorien ja
asukkaiden kesken edistävää, verkkokohtaisia optimiratkaisuja hakevaa ja oikeita valintoja
tekevää. Yhdyskuntarakenteiden hajautuminen, parhaiden ratkaisujen etsiminen ja väistä-
mätön fyysinen ja toiminnallinen ylimitoitusten pienentäminen osoittivat suunnittelun tar-
peita.

Toimenpiteiden välttämättömyyden tunnustamisen ohella ilmeni kuitenkin myös neu-
vottomuutta ja varauksellista suhtautumista sopeuttamisen mahdollisuuksiin tai toteutumi-
seen. Voimattomuus markkinoiden säilyttämiseen tunnustettiin. Kuitenkin asukkaiden toi-
veet ja vaatimukset hyvästä asuinympäristöstä ovat lisääntyneet.

Yleisesti suunnittelumenetelmien odotettiin olevan käytännöllisiä, yleiseen käyttöön so-
veltuvia. Menetelmien yleiskäyttöisyys tarkoittaa usein kuitenkin sen tekemistä pelkiste-
tyksi, millä seikalla puolestaan on omat kielteiset vaikutuksensa. Suunnittelun kohteiden
tietohuollon ajantasaista järjestämistä pidettiin välttämättömänä.

Hyvänä suunnittelukonseptina pidettiin sellaista, joka on toteuttamiskelpoinen ts. sen
tuomat kustannukset eivät nouse liikaa ja eri osapuolet voivat sen hyväksyä.
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Tutkimustulkinnat EU-kohdemaissa, liite 4

Eri tutkimuskontekstien suunnittelun avainsanoja olivat ”sopeutuminen, unohtuminen,
uudelleen rakentaminen, rakennusten purkaminen ja ratkaisujen hakeminen”.

6.2 Toimintojen muutoksenhallinta Kainuun taajamissa

Toimintorakenteen muutoksenhallintaa on suunniteltu Kainuun kuntien taajamissa (10).
Sopeuttamisen kohteina olivat kuntien keskustaajamat lukuun ottamatta Kajaania, jossa
case-kohteena oli tilastollinen väestön osa-alue, Lohtaja. Taajama-aste 31.12.2001 oli
Kainuussa 69,9 ja kunnissa Hyrynsalmella 54,5, Kajaanissa 91,0, Kuhmossa 61,9, Palta-
mossa 61,0, Puolangalla 52,1, Ristijärvellä 43,9, Sotkamossa 55,7, Suomussalmella 56,1,
Vaalassa 41,0 ja Vuolijoella 50,8 (Suomen tilastollinen vuosikirja 2002, 102).

Toimintosuunnittelun protokolla perustui kyselytutkimuksen (2.4) aineistoon ja sen tar-
kentavaan analysointiin. Tutkimusaineistoa on saatu kyselytutkimusten lisäksi dokumen-
teista, rekistereistä, havainnoimalla ja lopulta kuntien organisaatioiden kanssa kommuni-
koimalla. Tutkimustoiminnan muotona tavoiteltiin myös toimintatutkimusta (action rese-
arch).

Tapaustutkimuksilla pyrittiin saamaan selville pienenemiseen liittyvän toimintosuunnit-
telun mahdollisuudet ja siinä olivat kohdassa 5.2 esitetyn (kuvio 14) suunnittelukehikon
mukaiset vaiheet ”toimintojen kartoitus, puitteet ja tarpeellisuus”. Lisäksi muutoksenhal-
linnan prosessin yhteydessä tuodaan esille analyysit ”fyysisten puitteiden sopeuttaminen ja
toimintojen kehittäminen”. Muutoksenhallinta käsittää mahdollisia selityksiä ongelmiin,
ratkaisulogiikkaa laadittua mallia reflektoiden sekä konkreettista infrastruktuurin käytön
pienenemiskehitykseen reagointia. Muutoksenhallintaa voi pitää pienenemisen kontekstin
tärkeimpänä kysymyksenä. Raportoinnin muotona on taajamakohtainen kirjallinen kuvaus
ja selonteko.

Kainuun taajamien palvelutaso on hyvin korkea Kajaanissa, korkea Kuhmossa, Sotka-
mossa ja Suomussalmella sekä hyvä Hyrynsalmella, Paltamossa, Puolangalla, Ristijärvellä,
Vaalassa ja Vuolijoella (Kainuun maakuntasuunnitelma ja -kaava, lähtötiedot ja tavoitteet,
raportti 4/2001).

Muutoksenhallinta Kainuun taajamissa (päivitetty toukokuulle 2003), liite 5

Toimintojen muutoksenhallinta on jatkuva prosessi, jotta se pysyisi reaaliajassa toimin-
tospektrin muuttumisen kanssa. Yksityiset toiminnot pyrkivät sopeutumaan markkinoi-
densa mukaisesti. Vain osa toiminnoista on julkisen ohjauksen mukaista. Toimintosuun-
nittelun mahdollisuudet ovatkin ennen kaikkea kuntien toimivaltaan kuuluvissa tehtävis-
sä. Toki suunnittelun avulla voidaan vaikuttaa yksityistenkin palvelujen toimintamahdol-
lisuuksiin.

Palvelujen varaumaa syntyy joka puolella pienenevää yhteisöä. Eräissä tapauksissa pal-
veluyksiköiden pienuus vähentää muutoksien jyrkkyyttä. Näin ollen pienien palvelupistei-
den lisääminen on myös hyvin mahdollista. Palveluiden perustaso on pienenevissä taaja-
missa säilynyt, vaikka entropia onkin huonontunut.



223
Toimintosuunnittelun tärkeäksi osoittautunut seuraus on toimintojen muuttumisesta ai-
heutuvat rakennusten käyttötarkoitusten muutokset, joita tehdään nopean yhdyskuntaelä-
män aikana lähes jatkuvasti. Tutkimustaajamissa olivat lisäksi omat erityispiirteensä kuten
selkeät väestön demografiset muutokset. Toimintojen suunnittelun pohjalta voidaan valita
rakennukset, joiden elinkaaren annetaan säilyä tai jopa pidentyä. Koulujen ja päiväkotien
toimintojen keskittäminen oli yleistä ja on edelleen jatkuvaa. Tällainen keskitetty toimin-
tapiste pidetään hyvässä kunnossa, mutta toisarvoiseen tarkoitukseen jäävät rakennukset
käytetään vain loppuun ilman peruskorjauksia, joiden oikea kohdistaminen on taloudelli-
sesti erittäin merkittävä kysymys. Julkisten rakennusten käyttöä on tiivistetty useimmissa
taajamissa. Rakentamisen päätavat pienenevissä taajamissa ovat toimintojen vaihtumisesta
aiheutuvat muutostyöt, peruskorjaus, laajennukset ja kunnossapito. Yksittäisiä uudisraken-
nuksiakin voidaan tehdä uusiin palvelutarpeisiin tai olevan palvelun pienempään tilantar-
peeseen. Uudisrakentaminen pyrittiin sijoittamaan valmiin kunnallistekniikan piiriin. Asu-
miseen liittyvät tarpeet muuttuivat taajamissa. Asunnonhaussa saattoi olla jonotusta, kun
asuntojen tarjonta ei vastannut kysyntää. Hissien rakentaminen on yleistyvä erillistoimen-
pide. Rakenteiden kierrätys, kuten tyhjien koulujen uusi käyttötarkoitus, ei ole vilkasta
markkinoiden vähäisyydestä johtuen. Vastaisuudessa myös rakenteiden purkaminen tulee
tarpeelliseksi.

Kaikkien infrastruktuurin verkkojen käyttömukavuutta haittaavia korjauskatkoksia py-
ritään vähentämään saneerauskorjauksilla.

Sopeuttamisen lähtökohta on toimintojen muuttuva tarve, joka pitäisi kyetä ennakoi-
maan ja suunnittelemaan. Suunnittelun lähtökohtina ovat pienemmät markkinat ja vähene-
vä kysyntä. Suunnittelun avulla on mahdollista parantaa toimintojen tehokkuutta ja niiden
puitteiden oikea-aikaista sopeuttamista.

Suunnittelumenetelmien relevanssi

Muutoksenhallinnan tarkastelu johti sekin analyysiin eri menetelmien käyttökelpoisuu-
desta. Toimintojen porrasanalyysi osoittautui tarpeelliseksi ja käytännölliseksi suunnitte-
lun menetelmäksi. Sekä toimintojen että niiden puitteiden elinkaarianalyysi liittyivät sii-
hen. Elinkaarien uusohjelmointi on reagointia muutostarpeisiin. Lineaarista optimointia
tehdään koko ajan toimintojen kaventuessa.

Verkottuminen on kohdetaajamien osalla voimakkaassa kehitysvaiheessa ja siitä oli
muodostunut muutoksenhallinnan merkittävin tekijä. Yhdyskuntatekniikan osalla verkot-
tumista on jo yhteisenä tietoverkkona, hankinnoissa ja jätehuollossa. Kunnilla on yhteinen
energiahuollon yhtiö. Vesihuollossa yhteistyön mahdollisuuksia on tutkittu eri kohteissa.
Turvallisuuteen liittyvät pelastuslaitokset ovat yhdistyneet alueellisesti ja sopimusperustei-
sesti. Useat yksittäisten kuntien infrastruktuurien palvelut on yhtiöitetty ja palveluja oste-
taan ulkopuolelta aikaisempaa enemmän. Kuhmossa on kunnallistekniikan kunnossapidos-
sa käytössä alueurakointi. Tieliikelaitos hoitaa Paltamon taajaman liikenneväylien kunnos-
sapidon. Ristijärven lämpölaitoksen ylläpito on ulkoistettu Fortumin tehtäväksi. Sotkamon
kunta on vuokrannut kaukolämmön liiketoiminnan Vapolle. Verkottumista voidaan suun-
nitella ja kehittää edelleen esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, kuntatekniikan osaami-
sessa ja suunnittelussa, ympäristönsuojelussa, kunnossapidon toimijoiden yhteistyössä,
asiointiliikenteen yhteiskäytössä, päivystyksissä ja varallaolossa tai rakenteiden ylläpidon
rationalisoinnissa.
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Monia hoito- ja hoivapalveluja hoidetaan myös jo elinkeinonharjoittajien tuottamina.
Yhdistykset ovat järjestäneet ja organisoineet muun muassa vanhusten asumista. Päivähoi-
toa sopeutetaan esimerkiksi perhepäivähoidon volyymia muuttamalla. Maakunnan alkava
hallintokokeilu on kuitenkin merkittävin sosiaali- ja terveyspuolen sekä koulutuksen uudel-
leen organisoiva muutostekijä.

Taajamien entropiaa kehitetään monin tavoin. Etätekniikan avulla hoidetaan jo Puolan-
galla lääkäripalveluja. Monet palvelut toimivat kohtuullisesti palvelupisteiden avulla. Au-
tomatiikkaa on lisätty siellä, missä se on mahdollista. Entropiaa parannetaan myös raken-
nusten ja liikenneväylien saneerauksilla. Rakennuksia, verkkoja ja ympäristöä voidaan kai-
kissa olosuhteissa korjata, kohentaa, täydentää ja niiden tasoakin voidaan resurssien puit-
teissa nostaa. Täydennysrakentaminen, liikennejärjestelyt ja taajamakuvan parantamien
ovat mahdollisia pienenevässäkin taajamassa. Kaavoittaminen on yleensä edellä mainittuja
tavoitteita tukevaa. Usein kaavoilla on kuitenkin pienennettävä rakentamisen tehokkuutta,
esimerkiksi kerrostalokaavasta pientalojen alueeksi.

Suunnittelukaan ei poista tosiasiaa, että pienenevän taajaman toimintojen määrä kape-
nee ja toimijoiden määrä vähenee. Riski osaamisen tai virikkeellisyyden vähenemisestä
muuhun maahan nähden on todellinen. Toimintojen muutoksenhallinta kuvaa, miten pie-
nenemiskehityksen aiheuttamat ongelmat ovat parhaiten hallittavissa järjestelmällisen
suunnittelun avulla. Toimintosuunnittelun sopeuttavat mahdollisuudet osoittautuivat koko-
naisuutena hyvin laaja-alaisiksi. Liitteen 5 analyysi osoittaa toimintosuunnittelun tarpeel-
lisuuden lisäksi monien tutkimuksen esittämien fyysisen rakenteen suunnittelumenetelmi-
en käyttökelpoisuuden.

6.3 Fyysisten rakenteiden sopeuttaminen Taivalalasella

Infrastruktuurin pienenevän käytön suunnittelumallin käyttökelpoisuus todettiin Taivala-
lasen yhdyskuntarakenteilla.

1. Suunnittelukonteksti:

Taivalalanen on Suomussalmen keskustaajaman osa-alue, jonka 137,6 ha suuruisen alu-
een käyttö on asuminen 38,0 %, liiketoiminta 0,8 %, puistot ja virkistys 56,7 %, yleiset
rakennukset 3,2 % sekä erityisalueet venelaituri, muuntamo ja vesistö yhteensä 1,3 %.

Taivalalasen tuotannollisen perusrakenteen toimintojen määrä on pieni – asuminen, pal-
velut (koulu, päiväkoti, metsähallinnon toimipiste ja muutamia pieniä yrityksiä), liikenne
ja virkistys. Informaation piirissä on vain yksittäisiä tehtäviä.

Asukkaita alueella on 1600 ja työpaikkoja 50–60. Asukasluku Taivalalasella on pienen-
tynyt vuoden 1990 määrästä 2139 asukasta 509 henkilöllä vuoteen 1999. Asukasluku on
edelleen pudonnut 1,2 % vuonna 2001 ja 4,0 % vuonna 2002. Asukkaiden ammattijakauma
on kapeahko ja työttömien määrä on korkea. Vuosituhannen vaihteessa palkansaajien osuus
väestä oli 29,9 %, työttömien osuus 18,2 %, eläkeläisten osuus 18,8 %, opiskelijoiden
osuus 10,6 % ja alle 14-vuotiaiden osuus 16,7 %. Väestön yleisilme on keski-ikäinen. Tai-
valalanen on rakennettu viimeisen 30 vuoden aikana ja sen perinteet ja omaleimaisuus ovat
siinä ajassa.
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Taivalalasen aktiviteeteista asuminen on merkitykseltään yli 90 % ja toiminnalliselta il-
meeltään alue on asumalähiö. Kaikki asumismuodot, kerros-, rivi- ja omakotitalot, ovat
alueella. Asuntokunnista 270 asuu rivitaloissa, 222 omakotitaloissa ja 200 kerrostaloissa.
Rakentaminen on hiipunut, kun uusia omakotitaloja ei ole tehty enää pariin vuoteen. Ra-
kentamisen lopputuotteesta on tällä hetkellä 60 % uudisrakentamista (autotalleja, varasto-
ja, katoksia, huvimajoja) ja 40 % korjauksia (kattomuutoksia). Asuntovarauma alueella on
noin 15 %. Taivalalasen elinkaaressa on meneillään kypsymisen vaihe – koulu ja päiväkoti
toimivat vielä 5–15 vuoden ajan. Niiden käyttöaste on vielä hyvä, sillä asiakkaita tulee
myös muilta väestön osa-alueilta.

Koko alue on metsäinen, metsät ovat luonnontilaisia ja siistittyjä. Yhteys luontoon on
välitön ja virkistäytymisen mahdollisuudet luonnossa ovat erinomaiset. Puistomaisten alu-
eiden osuus maa-alasta on suuri, yli puolet. Alue näyttää valmiiksi rakennetulta ja viimeis-
tellyltä. Yksittäiset rakentamattomat tontit eivät erotu, vaan näyttävät ulospäin puistomai-
silta ja sulautuvat puistoiksi. Tyhjiä omakotitaloja ei ole lainkaan eivätkä vajaakäyttöiset
kerrostalot erotu. Rakennukset pihoineen sekä myös yleiset alueet ovat valmiiksi rakenne-
tut. Alueen yleisiä piirteitä, malleja ja symboleita ovat suuret, täysikasvuisen metsän peit-
tämät omakotitalojen tontit ja niiden asuinympäristön väljyyden tunne. Kerros- ja rivitalo-
alueilla on liian ahtauden tuntu.

Taivalalasen ja sen viereisten väestön osa-alueiden dynaaminen säde, tavoitettavuudet,
väen optimoitu jakauma, seudullinen hyötyfunktio ja merkitysluvut on esitetty tapaus-
sovelluksessa 13. Taivalalasen liikenteellinen sijainti on Suomusalmen keskustaajamassa
ja valtatien numero 5 vierellä. Valtakunnan verkkoon nähden saavutettavuus on huono pit-
kistä etäisyyksistä johtuen. Rautatien verkko toimii tavarakuljetusten osalla Suomussal-
melta. Taivalalasen liikenteen verkosta voidaan todeta, että alueella ovat päällystetyt tieyh-
teydet ja säännöllinen bussiyhteys. Kevyen liikenteen olosuhteet ovat hyvät ja turvalliset.

Rakenteet alueella ovat hyvätasoisia. Taivalalasen arvo on 26,9 miljoonaa euroa. Verk-
kojen käyttö- ja kuntotiedot on selvitetty. Kuntoarviot osoittivat verkot hyväkuntoisiksi.
Tapaussovelluksessa 54 esitetään energiataseen avulla energian kulutusjakauma ja lähteet.
Pienenemisen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä on arvioitu MH-indeksin (muuttohä-
viö) avulla tapaussovelluksessa 42. Menetyksiä muodostuu ostovoiman alenemisessa,
verkkojen käytössä, käyttämättömän infrastruktuurin korkotappioina, varallisuuden arvon
alennuksina, vuokratappioina, verotulojen ja valtionosuuksien vähenemisenä sekä käyttä-
mättömäksi jäävän rakennusoikeuden arvossa. Ostovoiman ja kulutuksen väheneminen on
lopettanut alueen ainoan kaupan. Omakotitalojen myyntihinnat ovat kuitenkin säilyneet
suhteellisen vakaina.
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Kuvio 18. Taivalalanen GIS-karttakäyttöliittymän koosteena kunnallistekniikan verkoista.
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Taivalalanen on monosentrinen. Keskusta on kahden päätien risteyksen ympäristö. Tosin
keskustan havaittavuus on heikentynyt kauppakeskuksen ja sen yhteydessä olleen postin
toimintojen lakattua. Keskustan muuttuminen näkyy taajamakuvassa. Uusi toiminnalli-
nen solmukohta on koulun, päiväkodin ja urheilukentän yhteisalue. Nämä julkiset raken-
nukset on sopeutettu muiden rakennusten joukkoon samoilla pintaverhousmateriaaleilla
eikä rakennusten julkinen luonne korostu haitallisesti. Kiinnekohta alueella on julkisten
rakennusten ohella kerrostalojen kortteli. Kerrostaloalueen suunnittelu ei ole onnistunut.
Rakennusten ja autojen määrät ovat liian suuria tässä vuokratalokorttelissa. Talviaikana
lumimäärät korostavat ahtautta. Rivitaloalueilla on eri rakennuttajien yhteistyön puuttu-
misesta ja toteutuksen eriaikaisuudesta johtuvaa huonoa ja sekavaa talojen sekä toiminto-
jen sijoittelua. Huonokuntoisia, purettavia tai kunnostettavia rakennuksia ei alueella ole.

Taajaman rakennusten korkeus on puiden latvojen alapuolella eikä siluettia ole nähtävil-
lä. Rakennustyyppien, kerros-, rivi- ja omakotitalojen, vaihtelevuus on kurinalaisesti rajat-
tu. Rakennuslupien myöntämisen perusteena on ollut värityssuunnitelma, jota sovelletaan
myös vastaisissa korjauksissa ja muutostöissä. Viereinen vesistö tuo huomattavaa lisäarvoa
Taivalalasen ympäristölle. Lineaarinen elementti on Emäjoki ja sen ylittävä silta.

Taivalalasen sumean rakenteen (4.1.4) piirteet on käyty läpi. Kaikki neljä päätekijää –
olemus, toiminnallisuus, pysyvyys ja muutokset – heikkenevät sisällöltään lineaarisesti ja
portaittain. Tärkeimmät muutostekijät ovat asukasmäärän väheneminen, tyhjien asuntojen
ilmaantuminen ja kauppakeskuksen toiminnan lakkaaminen. Alueen väestön segregaatio ei
ole kovin selkeästi havaittavissa ulkoisessa taajamakuvassa. Vaikka asuntoalueen muu-
tosherkkyys on poismuuton vaikutusalueella suuri, on taajamakuvan pysyvyys melko sta-
biili. Taivalalanen poikkeaa monista pienenevistä taajamista siten, että sen pienenemisen
seuraukset jäävät osin rakennusten seinien sisälle. Suunnittelun mahdollisuuksiksi arvioi-
daan vuokratalojen käyttöasteen sopeuttaminen, palvelujen järjestäminen ja entropian yllä-
pitäminen.

Taivalalasen elinkaaressa oli 1980-luvulla ”lisääntyvä entropia”. 1980- ja 1990-lukujen
vaihteen lyhyen ”vakiintuneen entropian” periodin jälkeen on elinkaaren kehitysaste ollut
yli vuosikymmenen ajan ”vähenevä entropia”.

2. Datan analysointi: 

Taivalalanen on väljästi rakennettu. Asukaskohtainen taajamarajan pituus on 4,3 m ja taa-
jama-ala 1576 m2.

Taivalalasen kaavassa on osoitettu runsaasti rakennusoikeutta. Tehokkuus on omakoti-
talotonteilla 0,20–0,25, rivitalotonteilla 0,25–0,40 ja kerrostalotonteilla 0,40–0,60. Toteu-
tumatta jäänyt rakennusoikeus, vajaakäyttö, on kolmasosa.

Täysin rakentamattomia tontteja ovat 18 omakotitalotonttia, 5 rivitalotonttia, 1 kerros-
talotontti ja yksi asuin/liiketalotontti. Valmiin kunnallistekniikan piirissä olevaa käyttämä-
töntä rakennusoikeutta, hukkakäyttöä, on alueella 16000 k-m2, jonka arvona pidetään 11 e/
k-m2.

Taivalalasen entropia on pieni, koska se on pääosin asuntoalue. Palvelut on haettava
Ämmänsaaren keskustasta, jossa ne ovat hyvätasoisia. Tutkimuksessa käytetyn entropian
(4.1.1) kombinaatio on Suomussalmella 3134,52 sekä Taivalalasella 1389,88. Taivalalasen
yhteisentropia Suomussalmen kanssa on 1905,36. Taivalalasen keskimääräinen entropia-
aste on noin 0,45. Keskimääräinen entropian indikaattorin sumeus on 0,10.
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Taivalalasella oli 1990-luvulla asukasmäärän keskiarvo 1912, keskihajonta 151 ja vari-
aatiokerroin 0,08. Vuosikymmenen vuosittaisia asukasmääriä kuvaava regressioyhtälö on
y = -48,12 x + 2129.

Taivalalasen 1990-luvun jälkipuoliskon verkkojen (rakennukset, liikenne, vesihuolto,
sähkö, kaukolämpö, informaatio) käytön korrelaatiokertoimien joukko rakennusten käytön
suhteen on {1, 0,913, 0,943, 0,644, -0816, -0,400}. Viimeksi mainitut kaukolämmön ja in-
formaation verkot ovat lisänneet käyttövolyymiaan. Informaation kulutus on saattanut ab-
soluuttisesti vähentyä, mutta suhteessa asukkaiden määrään se on lisääntynyt. Liikenteen,
vesihuollon ja sähköenergian käyttö on pienentynyt asukasluvun mukana.

Kaikkien infrastruktuurin verkkojen käytön vasteet on laskettu ja niiden polynomien
nollakohdat on määritelty. Rakennusten verkon käyttöä mitattiin asuntojen käytön avulla,
joka pieneni 18,3 % vuosina 1995–1999. Rakennusten käytön vaste supistui samana aikana
10,4 %. Liikenteen verkon käyttöä selvitettiin rekisteröityjen ajoneuvojen määrän perus-
teella. Vuosien 1995–1999 aikana väheni liikenteen verkon käyttö 10,4 % ja vaste 9,8 %.
Tarkasteluperiodin aikana pieneni veden kulutus 21,7 % ja käytön vaste 10,3 %. Sähköver-
kon käytön pienentyminen vaihteli vuosittain rajoissa 3,0–4,0 % ja vastaava vaste arvoilla
2,1–3,1 % lähtövuoteen verrattuna. Kaukolämmön verkon osalla vuosittainen kasvu vaih-
teli rajoissa 2,0–7,0 % ja vaste kasvoi vuosittain 1,0–3,1 % lähtövuoteen nähden. Informaa-
tion verkon suoranainen käyttö väheni 3,0 % ja vaste 1,5 %. Taivalalasen koko infrastruk-
tuurin vaste on 600 + 592,8z-1 + 586,9z-2 + 574,8z-3 + 568,1z-4.

Täsmällisimmät verkon käytön tiedot on saatavissa vesihuollossa. Taivalalasen taaja-
man vesihuollon käyttö vuosina 1995–1999 on toiminut varianssiyksiköin 79,6, sen kulu-
tusmäärien keskihajonta oli 8,9 ja variaatiokerroin 0,1. Muutokset ovat siis selkeän suurui-
sia. Vesihuollon käytön ja asukasmäärän korrelaatio on luonnollisesti korkea, 94,3 %. Ve-
sihuollon ja rakennusten verkkojen käyttöasteiden välinen regressiosuora on muotoa y =
1,31x - 27,9. Alueen asukkaiden ja liikenteen ajoneuvojen välinen korrelaatio on 91,3 %.

Taivalalasen sähköenergian kulutus vuosina 1995–1999 korreloi asukasmäärän muutok-
sen kanssa suuruudella 64,4 %. Sähkön ja asumisen käyttöasteiden regressiosuora on muo-
toa y = 0,16 x + 82,6. Kaukolämpöenergian kulutus on uusien liittyjien seurauksena kasva-
nut vuosina 1995–1999 ja korrelaatio asukasmäärän muutoksen kanssa onkin -81,6 %.
Kaukolämmön ja asumisen käyttöasteiden regressiosuora on y = -0,30 x + 130. Uusia liit-
tyjiä on kolme omakotitaloa.

Verkkojen asukasta kohti laskettu ominaiskäyttö on 1990-luvun aikana muuttunut siten,
että rakennusten (asumisväljyys), liikenteen (ajoneuvoja /asukas), energian ja informaati-
on verkoilla ominaiskäyttö on kasvanut, mutta vesihuollon verkon ominaisvedenkulutus on
pienentynyt. Osa asumisväljyyden kasvua on vain tilastollisen luvun muutosta asukkaiden
määrän vähetessä eli asuntokuntakoon pienentyessä.

Taivalalasen pienenemisen käännekohtina ja portaina voidaan todeta:

– väestönkasvun kääntyminen laskuun,
– verkkojen ja verkostojen käyttö alkoivat vähetä, vuokratalojen käyttöaste ja talous

huonontuivat,
– investoinnit alueelle pysähtyivät,
– palveluiden supistamispäätökset; kauppa ja posti lopettivat toimintansa, missä ratkai-

sussa on vaikuttanut myös ko. toimialoilla vallinnut yleinen rationalisointi (operaat-
torien sisäiset kynnykset muuttuivat); asukkaiden oli muutettava asiointitapojaan ja
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käyttötottumuksiaan; erilaiset yhteydet alkoivat vähetä ja oheta, palveluverkkojen
vaikutusalueet myös muilla väestön osa-alueilla muuttuivat operaattorien järjestel-
lessä toimintojaan,

– tieverkko on myös turvallisuustekijä, sitä on supistettu vain ylläpidon normeja jousta-
malla,

– vesihuollon verkon käyttö vähenee lineaarisesti, kynnyksiä ei ole syntynyt tähänasti-
sella pienenemisellä,

– varallisuusarvot ovat laskemassa, asukkaiden varallisuustaso muuttuu,
– palvelut ovat markkinoidensa kokoisia,
– omistusasunnot alkavat tyhjentyä viimeisinä.

Useilla verkoilla on huomattava käyttövarauma (4.3.2). Rakennusten verkon käytön kiel-
teisiä portaita ovat olleet kaupan lakkaaminen ja vuokratalojen tyhjentyminen. Joukkolii-
kenteen kannattavuus huononee ja sen lakkaaminen on liikenteen kielteinen porras. Vesi-
huollon, energian ja ympäristön verkkojen käytössä ei ole nähtävillä kriittisiä rajaportaita
vuoteen 2010 mennessä. Kaikkien infrastruktuurin verkkojen käyttö säilyy selkeästi toi-
mintaminimien yläpuolella. Liikenteen verkolla ylläpito voi laskea jonkin verran. Vesi-
huollon ja energian verkkojen toimintaminimi on lähes nykyinen ylläpidon taso. Viimeksi
mainituille operaattoreille ei jääkään suuria järjestelymahdollisuuksia kulutuksen laskus-
ta huolimatta.

Verkkojen elinkaarilla on mahdollisuus pidentyä vähentyneen kuormituksen seuraukse-
na. Liikenteen verkon muutoskapasiteetti (4.3.2) on niin suuri, että vähenevä käyttö ei ai-
heuta haittoja, vaan pikemminkin rakenteiden ja pinnoitteiden kulumisen säästöjä. Näkö-
piirissä ei ole uusia teknisiä ratkaisuja, jotka tekisivät infrastruktuurin verkot vanhanaikai-
siksi kesken elinkaaren. Useiden palveluiden ja toimintojen sekä verkkojen sisältötuotan-
non elinkaaret ovat lyhentyneet.

3. Entropian ennuste ja vasteiden kehitys: 

Ennusteajankohta on vuosi 2010. Tavoitteen asettelu on ennustetta tärkeämpi. Tavoittee-
na pidetään vähintään verkkojen nykyistä palvelu- ja laatutasoa. Pienenevän Taivalalasen
mitoituspohja määräytyy asukkaiden määrän mukaan. 1990-luvun vuosittaisia asukas-
määriä kuvaava regressioyhtälö on y = -48,12 x + 2129. Väestöprojektiona pidetään lähes
vastaavaa, laskevaa väestömäärää eli vuonna 2010 Taivalalasella arvioidaan silloin ole-
van noin 1200 asukasta. Pienentymisen stabiloitumistasoa ei aikasarjassa ole havaittavis-
sa. Verkkojen käyttöprofiilit muuttuvat väestön demografisia muutoksia vastaavasti.
Käyttäjien keski-ikä nousee hitaasti, mikä ilmenee verkkojen ominaiskäyttöjen suuruuk-
sissa. Entropia laskee muun muassa väestörakenteen muutosten seurauksena. Alueen
verkkojen yhteydet ohenevat edelleen. Taivalalasen entropian arvioidaan kehittyvän
tämänhetkisestä arvostaan 1390 seuraavasti vuonna 2005: -10, vuonna 2010: -12 ja vuon-
na 2015: -35. Viimeksi mainittu entropian arvo sisältää jo koulun lakkauttamisen. Koko
Suomussalmen taajaman entropian arvioidaan pysyvän tämänhetkisellä tasollaan 3135 ±
muutama pistearvo.

Käytön vasteiden kokonaiskehitys vuodesta 2000 vuoteen 2010 arvioidaan seuraavaksi:
rakennukset -12 %, liikenne -7 %, vesihuolto -9 %, sähköenergia -4 %, kaukolämmön
energia +3 % ja informaatio +2 %.



230
Taivalalasen suunnitteluperusteiksi (4.3.2) valitaan vähitellen pienentyvät eri sektorei-
den markkinat, hitaasti kasvavat käyttövaraumat, toimintojen lyhenevät elinkaaret ja raken-
teiden huonontuva muutoskapasiteetti. Viimeksi mainitun sisältämät puskurit, jotka ovat
hidastaneet muutosten vaikutuksia ja näkyville tuloa, ovat huvenneet. Infrastruktuurin ja
ympäristön vuorovaikutussuhde ei kuitenkaan vielä muutu merkittävästi. Kielteisilläkin
kehitysennusteilla on sopeuttamisella edelleen mahdollisuuksia.

Muutoksenhallinnan nimessä analysoidaan alueen toiminnot. Koulu ja päiväkoti ovat
toiminnassa ainakin vuoteen 2010. Vuokra-asunnot vähenevät useilla kymmenillä (30–40).
Asukkaiden keskittymisindeksi (3.3.1) pienenee. Vähäisten työpaikkojen keskittymisin-
deksi (3.3.1) ei juuri muutu.

Suomussalmen Taivalalasen alueen asuntoväestö on vähentynyt 1990-luvun aikana
23,8 %, mutta rekisteröityjen ajoneuvojen määrä 19,1 %. Tielaitos ennustaa Suomussal-
men liikenteen kasvuksi vuosille 1997–2010, 2020 ja 2030, asukasluvun laskiessakin, 2, 6
ja 5 prosenttia. Taivalalasella liikenteen määrä ei kasvavan liikkumisen ja autoistumisen
seurauksena vähene täysimääräisesti asukasluvun mukana. 

4. Verkkojen spesifikaatiot, kvalifikaatiot ja todentaminen:

Taajaman sopeuttamisratkaisujen yhteinen visualisointi tehdään paikkatieto-ohjelman
karttakäyttöliittymänä. Taajaman kaava- tai pohjakartalle liitetään kootusti eri verkkojen
suunnitellut sopeuttamisen toimenpiteet kortteleittain.

Taivalalasen pienenemiseen liittyen on suoritettu toimenpiteitä. Kaksi vuokrakerrosta-
loa on vuokralaisten puuttuessa säädelty säilytystilaan (”koipussi”), jolloin ylläpito taloa
kohti vuodessa maksaa 12 000 € normaalin 37 000 euron sijaan. Kunnallistekniikan ylläpi-
don menoja on alennettu 34 000 € ja vuokratalojen kunnossapitoa 17 000 € vuodessa. Jäl-
kimmäisten toimenpiteiden taloudellisuus ei ole kiistaton. 

Pienenemisen vaikutukset poikkeavat asumisen eri verkoilla. Pientalojen osalla käyttö-
asteen pieneneminen on vähäisintä. 1990-luvun aikana Taivalalasen asuntoväestö on pu-
donnut 23,8 %, asuinkerrostalojen asukkaiden määrä 41,4 %, rivi-/ketjutalojen asukkaiden
määrä 21,6 %, mutta erillisissä pientaloissa asuvien määrä vain 8,4 %. Sillä seikalla, että
kerrostalojen asunnot ovat Taivalalasella vuokra-asuntoja, on vaikutusta muuttomääriin.

Pientalojen lisä- ja täydennysrakentamista toteutuu eri puolilla asuntoaluetta. Raken-
nukset pihoineen ja myös yleiset alueet ovat valmiiksi rakennetut. Yhden tasokkaan lähi-
puiston rakentaminen toteutetaan. Puistometsien siistiminen ja viimeistely on suhteellisen
halpaa ja sellaista on perusteltua tehdä myös vastaisuudessa Taivalalasella. Ympäristö ja
taajamakuva eivät ole koskaan valmiit. Asukkaiden yhteiset kokoontumistilat ja muut yh-
teistoimintaa aktivoivat rakenteet on järjestettävä pysyvällä tavalla. Ympäristön istutukset,
penkkiryhmät vanhuksille, grillikatos tai lentopallokenttä ovat pieniä, mutta myönteisiä pa-
rannuksia asukkaiden viihtyvyyteen.

Taivalalasen fyysinen pienentäminen ei runsaasta polemiikista huolimatta ole ollut laa-
jaa. Rakennuksia ei ole vielä purettu, vaikka niitä on jo tyhjinä. Merkittävimmät toimenpi-
teet tullaan tekemään rakennusten osalla. Koipussissa olevat kerrostalot arvioidaan puret-
tavan viiden vuoden kuluessa. Muita purettavia rakennuksia ei tällä hetkellä voida nimetä.
Sisäisen kasvun edellytyksiä riittää koko vuosikymmenen ajaksi. Kerros- ja rivitaloalueilla
purkaminen tuo mahdollisuuksia paremmalle ja väljemmälle rakennusten sijainnin ja piha-
toimintojen suunnittelulle.
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Asuntotarvelaskelma osoittaa pientä laadullista uudistumista. Asuntokannassa muutok-
sia tapahtuu siten, että uudisrakentaminen käsittää muutamia yksittäisiä omakotitaloja tyh-
jinä oleville tonteille ja tonttivaranto pienenee hieman. Poistuma on kerrostaloasumisessa.
Asuntokuntakooksi vuonna 2010 arvioidaan koko kunnan ennustettu asuntokuntakoko
1,99 (31.12.2001 2,32). Asumisväljyydeksi ennustetaan 40 m2/asukas. Kerrostalojen osak-
keiden lomaosakkeiksi myynnin vaikutukset asuntojen yleiseen hintatasoon selvitetään.
Nämä vaikutukset tulevat heijastumaan vastaisissa myyntitapahtumissa. Jäniksenpolku
14:ssa sijaitsevan kerrostalon 16 tyhjän asunnon myynnin koemarkkinointi osoittaa mah-
dollisuudet myydä osakkeita ja muuttaa talo asunto-osakeyhtiöksi. Kyseisen kerrostalon
lainat on maksettu ja kunta voi yksin päättää myyntimenettelystä. Kun vuokrakerrostalojen
keskimääräinen asuntokuntakoko on laskenut jo alle kahden henkilön, osoittaa se, että
isoilla osakkeilla ei ole vuokrauskysyntää. Muutettaessa asuntojen käyttötarkoituksia, koh-
distetaan muutokset ensisijassa isoihin asuntoihin.

Kunnallistekniikan verkkoja ei voida jättää pois käytöstä, kun käyttäjien väheneminen
tapahtuu hajanaisesti alueen eri osissa. Ylläpidon normeja voidaan kuitenkin keventää.
Verkon käytön mukaan määräytyvää ylläpitoa voidaan pienentää. Osa ylläpidosta pienenee
lineaarisesti. Mikäli kunnallistekniikan osalla tulee ilmi peruskorjausten tarvetta, toteute-
taan se kohteittain täsmätoimenpiteinä (2.1 ja 4.4)

Taivalalasen väljälle, toimivalle liikenteen verkolle ei tarvitse tehdä oleellisia muutok-
sia. Liikenneverkko pysyy entisillä sijoillaan. Katuväljyys on ollut alkuperäinen, tietoinen
valinta. Katuverkon selkeyttä voi parantaa lisäviitoituksella ja opastuksella. Kevyt liikenne
toimii turvallisesti ajoneuvoliikenteen seassa. Tarvittaessa voidaan kevyttä liikennettä ero-
tella nykyiselläkin väylämitoituksella.

Vesihuollon verkon käyttäjien määrän on pienennyttävä selkeästi ennen kuin verkon
fyysisiä osia voi jäädä pois käytöstä. Vedenottamoiden määrää voi pudottaa kolmesta kah-
teen, mutta säästöt eivät ole merkittäviä. Vedenottoa ohjataan muuttuneen tarpeen mukai-
sesti. Vedenoton reitityksen ja vesisäiliön täyttöasteen säädöillä ehkäistään viipymien liial-
linen kasvu. Puhdistamon prosessi säilyy tavanomaisilla säädöillä toimintakelpoisena pie-
nentyneellä tulovirtaamallakin. Pumppaamoita ei voi vähentää, mutta pumppujen käyntiai-
ka vähenee lineaarisesti. Pumppujen taajuusmuuttajien käyttöönotto helpottaa säätöjen
suorittamista. Vesihuollon sähkön ja materiaalien kulutus pienenevät.

Kun energiahuolto tapahtuu keskitetysti, ei siinä ole kulutuksen lineaarisen pienenemi-
sen ohella nähtävillä selkeitä muutoksia. Koko kuntaa palveleva, vuonna 1974 toteutettu
Taivalalasen sähköasema (suurjännite/keskijännite) rakennetaan uudelleen vuonna 2004.
Muuntamoita voidaan vaihtaa pienemmiksi mikäli sähkönkulutus putoaa selkeästi. Tosin
tarjolla olevien muuntamoiden tehokkuuden arvot muuttuvat isolla jaotuksella. Ylisuuresta
muuntajasta olisi myös hyötyä jännitekuoppien estämisessä.

Tietoympäristön analyysi kuvaa taajaman modernin osaamisen tilaa. Taivalalasella tie-
toympäristö on vaatimattomalla tasolla – puhelinverkon yhteydessä oleva tietoverkko ja
yksi tietotekniikan yritys. Tekniikan ansiosta informaatiovirtojen saavutettavuus on kuiten-
kin hyvä. Viestiliikenteen verkosto on perusvarustus – sanomalehdet, postiliikenne, radio,
televisio ja puhelimet. Informaation verkko ei ole huonontunut eikä huononnu Taivalala-
sella. Pikemminkin kotitaloudet hankkivat uusia Internet-yhteyksiä ja matkapuhelimien
määrä nousee.
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5. Arvostelu:

Taivalalasen rakennetta arvioitiin sumean logiikan avulla kolmen intressiryhmän – hallin-
to, asukkaat, operaattorit – toimesta. Kaikki mielipiteet otettiin huomioon tasavertaisesti
eli keskiarvoisena vaikutuksena. Intressiryhmät priorisoivat sumean rakenteen tekijät
(4.1.4) seuraavasti: olemus 29,3, toiminnallisuus 25,6, pysyvyys 22,0 ja muutokset 23,1.
Taajaman olemuksen osalla korostuivat tekijät fyysinen tila ja immateriaalinen identiteet-
ti. Toiminnallisuuden kehittämisessä intressiryhmät pitivät tärkeimpinä tekijöinä kommu-
nikoinnin edistämistä ja talouden liikkumavaraa. Pysyvyyden suhteen pidettiin tärkeim-
pänä rakenteiden stabiilisuuden säilymistä. Muutoksissa korostuu toimenpiteiden sisältö
ja tärkeimpänä ratkaisuvaihtoehtona pidettiin aktiivisuutta, uusien ratkaisujen hakemista,
hidastimien poistamista ja keskustan piristämistä.

Taivalalasen infrastruktuurin stabiilius arvioidaan hyväksi. Stabiilisuuden kaatavia häi-
riötekijöitä – kunnon, volyymin tai frekvenssin osalla – ei tavoiteajankohtana ole havaitta-
vissa. Verkkojen kuntotiedot ovat ajantasaiset ja osoittavat kuntoa, jossa verkkorikot eivät
ole todennäköisiä. Verkkojen elinkaaret ovat 20–30 vuoden ikäisiä eikä haavoittuvuuden
eliminoimiseksi ole tarpeen tehdä välittömiä korjaustöitä. Verkkojen solmukohdissa toi-
mintahäiriöt ovat tilapäisiä, kuten sähkökatkoksien aiheuttamia. Laadittu energiatase osoit-
taa energiahuollon vakauden – määräkriisejä ei ole odotettavissa eivätkä hintakriisitkään
ole todennäköisiä. Verkkojen stabiiliuden riski liittyykin tällä hetkellä niiden käyttöastee-
seen ja ylläpidon tasoon. Verkkojen säiliöt, laitteet ja koneet käydään läpi ja säädetään nii-
den toiminta pienemmälle käyttöajalle tai -teholle. Alhaisempi käyttöaste ei aiheuta vielä
riskiä veden vaihtuvuudelle tai jäätymiseen. Kunnan sammutusvesisuunnitelma on laadittu
ja Taivalalasella sammutuksen vesilähteenä voidaan käyttää palopostiverkostoa, ajovettä
tai luonnonvettä. Joidenkin toimintojen päivystys on supistunut tai päivystyksen suorittava
henkilöstö on kauempana, mikä seikka kasvattaa häiriöiden keston riskiä. Verkkojen toi-
mintaminimit eivät ole näköpiirissä millään kunnallistekniikan verkolla. Tekniset verkko-
jen pienenevän käytön riskit korostuvat viemäriverkolla, jossa pienenevien virtausten seu-
rauksena saattaa syntyä saostumia. Vuotovedet ovat elinkaaren mukana ilmaantuvia ongel-
mia. Liikenteen verkon elinkaari jatkuu pienemmän käytön mukaan, kun väylien pinnat ei-
vät kulu. Taivalalasen joukkoliikenne reitittyy laajempaan liikennereittiin. Yhteys lakkaa,
mikäli kuljetustarve vähenee taloudellisesti kannattamattomaksi. Kuljetuspalvelujen säily-
minen vaatii kunnalta toimenpiteitä.

Talouden riskejä ovat verkkojen tulojen väheneminen ja varallisuusarvojen lasku. Ent-
ropian pieneneminen edistää muuttoa ja syventää kielteisten vaikutusten kierrettä. Demo-
grafisten muutosten mukana ikääntyvä väestö suhtautuu varauksellisesti Taivalalasen etäi-
syyteen keskustasta ja alueen markkina-arvo laskee.

Stabiilisuuden reunaehdot eivät rajoita toimintaa suunnittelujaksolla. Normeja on mah-
dollista laskea jossakin ylläpidossa (esimerkiksi siivouksessa). Normien huonontaminen ei
saa kohdistua tärkeään verkkojen käytön (esimerkiksi vedensaanti) huoltoon.

Monikriteerisellä arvottamisella, MCDM:lla ratkaistiin Taivalalasen ympäristön verkon
kehittämistavoitteet. Arvottaminen vastasi kysymyksiin ”miten ympäristön verkkoa tulisi
kehittää ja mitkä ovat sen painopistealueet”? Tavoitteita kuvaavien mittarien keskinäinen
tärkeysjärjestys määriteltiin. Päätöksentekotahoina toimivat asukkaiden (0,6) ja kunnan
operatiivisten yksiköiden (0,4) edustajat. Heidän esittämiensä arvostelujen mukaan lasket-
tiin tavoitteiden painoarvot. Tärkeimpänä tavoitteena pidettiin virkistysarvoja – vesistö-
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maiseman, uimarannan, venevalkaman, kuntopolkujen tai virkistysmetsien aikaansaamat
mahdollisuudet siihen ovat hyvät. Strategiaa verrattiin jokaiseen tavoitteeseen ja summaa-
malla saatiin strategian suhteellinen hyvyys toisiin strategioihin nähden. Hyvinvoinnin
strategia sai suurimman prioriteetin 0,757; sen jälkeen tulivat ympäristön laatu 0,716, talo-
udellisuus 0,594 ja taajaman yleinen kehitys 0.589.

6. Synteesi: 

Taivalalanen nimetään kunnanvaltuuston päätöksellä kehittämisalueeksi (MRL 110 §).
Kehittämisalueprojekti käynnistetään suunnitteluprosessille myönteisen ilmapiirin
aikaansaamiseksi, laaja-alaisen kehittämisyhteisön muodostamiseksi, ulkopuolisen kehit-
tämisrahoituksen mahdolliseksi hakemiseksi sekä sopeuttamisen organisoimiseksi ja hal-
lintaan. Kehittämisyhteisön, kehittämisen organisoijan, osapuolina ovat kunta, maanomis-
tajat, vuokratalojen omistajat ja asukkaat sekä muut alueen yhteisöt. Kunnan asema kehit-
tämisessä on ratkaiseva, se on pääoperaattori.

Alueen uudelleen kaavoittaminen on tehtävä sopeuttamisen suunnittelun vakiinnuttami-
seksi ja laadulliseksi varmistukseksi. Pienentämistä ei voida suunnitella rationaalisesti ny-
kyisen taajamarakenteen puitteissa. On laadittava sopeuttava kaava (4.6.1). Muutokset tu-
levat kaikkia velvoittaviksi. Tosin kaavoitus prosessin ohjaamisvälineenä on staattinen kei-
no (Mäntysalo & Nyman 2001). Kaava sitoo rakenteiden muutoskehityksen eikä dekre-
mentalismia voida soveltaa joustavasti. Vaiheittaisen sopeuttamisen ohjaus edellyttäisi
kaavasisältöjen kehittämistä dynaamisemmaksi, mutta tutkimuksessa tällainen problema-
tiikka on rajattu tarkastelujen ulkopuolelle.

Rivitaloalueilla voidaan uudelleen kaavoittamalla parantaa toiminnallisia yhteyksiä ja
korttelin ulkoasua. Purettavat rakennukset valitaan. Muutkin mahdolliset taajamakuvaa
haittaavat, pysyvästi käyttämättömiksi jäävät rakenteet puretaan. Kaavoituksen yhteydessä
on ratkaistava käyttämättömien kerros- ja rivitaloalueiden mahdollinen käyttötarkoituksen
muutos omakotitalojen rakennustonteiksi. Kysynnän kartoitus lähivuosiksi ja arviointi
vuosikymmenen periodilla eteenpäin osoittavat intressejä, kun samalla otetaan huomioon,
että tyhjiä rakentamattomia omakotitalotontteja on vielä tällä hetkellä 18. Omakotitalojen
etuna on pisin odotettavissa oleva käyttöaika; tosin niiden tonteille jää myös huomattava
toteutumaton rakennusoikeus (3.1.2). Taivalalasella on aikaisemmin jäänyt kolmasosa ra-
kennusoikeudesta toteutumatta. Osin väljien tonttienkin ansiosta saattaa olla, että omako-
titalot ovat vuosikymmenen mittaisen periodin myyntitilaston mukaan säilyttäneet hyvin
arvonsa (tapausovellus 42). Palvelujen toteutuminen jää yleensä kaikkialla vajaaksi samoin
kuin asuntorakentaminenkin (3.1.2). Toimintojen sijoitussuunnittelu on tarkistettava ja en-
nakkoluulottomasti katsottava sen tuomia mahdollisuuksia. Asumisen vähentyminen jättää
sattumanvaraisesti huoneistoja tyhjiksi ja vaikuttaa kausaalisesti verkkojen käyttöastee-
seen. Taivalalasellahan todettiin 90-luvun jälkipuoliskolla selkeä rakennusten käytön kor-
relaatio muihin verkkoihin (liikenne, vesi, sähkö, lämpö, tieto) vektorimuodossa ilmaistuna
1, 0,913, 0,943, 0,644, -0816, -0,400 T. Vastaavasti sata lisämuuttajaa olisi pudottanut
käyttöastetta rakennuksissa 5,02 %, liikenteessä 4,58 %, vesihuollossa 4,73 % ja sähkön
käytössä 3,1 %.
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Operatiivisia toimenpiteitä on tehtävä koko ajan tilaisuuden tullen. Suomussalmen kun-
ta on vuonna 2001 järjestänyt Valtionkonttorin kanssa vuokra-asuntoyhtiönsä 12,8 miljoo-
nan euron asuntolainojen lyhennysperiodeja ja korkotasoa niin, että vuosittainen etu kun-
nalle on 269 000 euroa.

Eri suunnittelutasoilla (5.1–5.3) voidaan kiteyttää suunnittelun toimintalinjoiksi (5.3)
seuraavaa:

– suunnittelun lähtökohdaksi hyväksytään hitaasti vähenevä rakenteiden käyttö; ver-
kostojen käyttöastetta pyritään ylläpitämään edistämällä tyhjiin kerrostaloihin sijoit-
tuvia palveluja ja/tai pienimuotoista teollista tuotantoa,

– toimintojen järjestäminen tehdään ennakkoluulottomasti, esimerkiksi vanhusten päi-
vähoitoa voidaan järjestää lasten päivähoidon tiloissa; alueen entropian säilyttämi-
seksi kehitetään liikkuvia palveluja (myymäläauto, kirjastoauto, terveysauto) tai jär-
jestetään toimivat yhteydet paremman entropian alueille,

– verkkojen haavoittuvuuden hallinta on perustehtävä; fyysisen yhdyskuntarakenteen
kuntoa pidetään yllä vähintään nykyisellä tasolla eikä rakenteiden käyttötiheyden
muutosten kielteisiä seurauksia päästetä haitallisesti esille; ympäristön laatutason
parantaminenkin on mahdollista kohtuullisilla investoinneilla.

Rakennusten osalta valitaan seuraavien vuosien toimintatapa. Taivalalasen rakennuskan-
nan korjaus- ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet selvitetään valittavin periodein.
Rakennusten uudet käyttömuodot kartoitetaan ja tarkoituksenmukaiset muutostyöt toteu-
tetaan. Asuntojen laadullista muutostarvetta on aina olemassa ja sen toteutumista ediste-
tään. Tuleva asuntojen kysyntä kohdistuu nykyistä enemmän pientaloihin ja asuntokunta-
koon pienenemisen myötä pienempiin, mutta paremmin varusteltuihin asuntoihin.

Vanhusten omatoimisen asumisen tilojen muutosrakentaminen toteutetaan tapaussovel-
luksessa 21 esille tulleilla perusteilla rakennuksessa Rantakatu 7.

Suomussalmen osa-alueiden välinen yhteysmatriisi osoittaa pieneneviä yhteyksien ko-
konaismääriä. Taivalalasen fyysinen kokonaisuus ei ole pienenemässä. Alueen yhteydet
ovat vähentyneet, ohentuneet ja harventuneet sekä keskittyneet Ämmänsaaren keskustaan,
jonka entropia on Taivalalasen asukkaille välttämätön. Riippuvuus Ämmänsaaren keskus-
tan palveluista on lisääntynyt ja monet päivittäiset asioinnit tapahtuvat siellä. Taivalalasen
omavaraisuusaste on huonontunut ja palveluetäisyydet kasvavat, mutta säilyvät kohtuulli-
sina. Muuttuvat toiminnalliset yhteydet turvaavat kuitenkin hyvinvointipalvelut eikä tällä
hetkellä ole selkeitä uusia uhkakuvia asukkaiden tarpeellisten yhteyksien olemassaololle.
Palveluvajeet ovat tunnetusti erilaisia eri toimijoiden näkökulmista. Yhteisöillä ei aina ole
saatavilla riittävästi tukipalveluja. Asukkaiden kannalta suuri palveluvaje on päivittäistava-
roiden myynnin supistuminen. Korvaavat yhteysmuutokset ja kioskiratkaisu ovat toimin-
nassa, mutta liikkuvien myymäläpalvelujen lisääminen alueella on tarpeen. Suomussalmen
julkisen liikenteen, lääkäripalvelujen, erikoisliikkeiden tai verkkopäivystysten palvelujen
säilyminen hyvänä vaativat huomiota. Joukkoliikenteen vähentyminen heikentää yhteyksiä
muihin kuntataajamiin. Työssäkäyntialue kuitenkin kasvanee ja materiaali-, tavara- ja jäte-
virrat liittyvät entistä suurempien toiminta-alueiden virtoihin. Yhteyksiä kuvaavat matriisit
(yleisyys, naapuruus, saavutettavuus) kohdistuvat yhä suurempiin alueisiin.
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Markkinoiden kiinnostuksen mukaan kunta toimii alueen täydennys- ja lisärakentami-
sen edistämiseksi. Kunnalla on reaaliaikainen tieto vapaan rakennusoikeuden sijainnista.
Yksityistä aktiivista rakennuskantaa pyritään uudistamaan ja kohentamaan yhteistyössä
omistajien kanssa ja estämään näin uudistamisen vaihtoehtona oleva rappeutuminen.

Taivalalasen turvapalvelut ovat toimivat. Paloturvallisuuden, terveysturvallisuuden tai
liikkumisen turvallisuuden osalla ei ole nähtävissä huononevaa kehitystä, uhkatekijöistä
puhumattakaan.

Aluetalouden lähimmät osapuolet, viereiset väestön osa-alueet, ovat vastaavassa kehi-
tyskulussa kuin Taivalalanen. Maakunnan talouskehitys vaikuttaa työllisyyteen ja asumi-
sen volyymiin.

Taajamarakenteen osatekijöistä todetaan, että taajaman olemus ei ole merkittävästi
muuttumassa. Hylätyn alueen imagoa ei synny. Sosiaalinen pääoma huononee väestön ak-
tiivisuuden laskiessa. Väestön tulotaso ei kohennu. Sosiaalista kanssakäymistä alueella or-
ganisoiva ja ylläpitävä lähiöprojekti jatkaa toimintaansa.

Keskenään erilaiset osatekijät – uudet valinnat, yhteistyö, kulttuuri – ovat mahdollisia
muutostekijöitä. Infrastruktuurin investoinnit ovat suhteellisen vähäisiä. Investointeja tar-
vitaan elinkeinojen edistämiseen, verkostoitumiseen ja ulkoasun piristämiseen. Elinkeino-
toiminnat voivat sijoittua tyhjeneviin kerrostaloihin. Alueen pysyviä vahvuuksia ovat val-
mis infrastruktuuri, riittävästi vapaata kerrosalaa eri tarkoituksiin ja väljä luonnonympäris-
tö.

6.4 Yhteenveto sopeuttamisen suunnittelusta Kainuussa

Esitetty suunnittelun malli (5. luku) on kokonaisuus, jonka hyödyntäminen tapahtuu usein
yksittäisinä osina. Yksittäisten menetelmien käyttökelpoisuus vaihtelee kulloisestakin
käyttöyhteydestä riippuen. Malli taustana antaa eri toimille näkökulman ja perusteet.

Kainuun kunnat (tekninen johto) ovat arvioineet kuvion 19 mukaisesti suunnittelume-
netelmiä 4-portaisella asteikolla ”merkityksetön, melko merkityksetön, melko merkittävä
ja merkittävä”. Kunnat ovat myös esittäneet menetelmien käytölle konkreettisia perusteita.
Vastaajien mielestä fyysisiä puitteita käyttävien palveluiden toiminnallinen tarkastelu on
tärkein ja ensimmäinen toimenpide sopeuttamisen suunnittelussa. ”Fyysinen pienentämi-
nen, GIS-suunnittelu, entropian edistäminen ja arviointimenetelmien käyttäminen” arvioi-
tiin kaikki melko merkittäviksi suunnittelutavoiksi. ”Matemaattista analyysia, verkkomal-
leja ja porrasanalyysia” pidettiin melko merkityksettöminä. Yleensä useita menetelmiä on
käytettävä rinnakkain tai sarjassa.

Kunnan koko vaikuttaa arviointeihin siten, että pienemmissä konteksteissa pidetään pel-
kistetympiä menetelmiä riittävinä. Sopeuttamisen suunnittelun ajankohtaiset hankkeet ovat
kuitenkin melko yhtäläiset.
Tapaussovellus 71. Kainuun kunnat arvioivat tämänhetkiseksi pienenemisen suunnittelun ajankohtai-
seksi toimenpiteekseen ennen kaikkea kunnan pääoperaattorina käynnistämää pienenemisen syste-
maattista suunnittelua, jonka avulla voitaisiin välttää sektorikohtaiset erillisratkaisut. Kuten edellä to-
dettua kunnat itse olivat käyttäneet eniten toimintojen sopeuttavaa tarkastelua, fyysistä pienentämistä
ja paikkatietoja sekä erilaisia arviointeja. Tarpeellisina toimina pidetään myös taajaman toimintaym-
päristön yleisanalysointia detaljien perusteiksi ja infrastruktuuriin liittyvän informaation parempaa
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hallintaa. Erityisiä suunnittelun piirteitä ovat ennusteen laadinnassa tarvittava toimintaympäristön
muutoksien huomioon ottaminen tai suunnittelukokonaisuuden toteuttaminen sopeuttavalla kaavoi-
tuksella.

Tutkijan reaalimaailmaan pohjautuva arvio on, että muuttuva kainuulainen taajamakon-
teksti on pienenevää entropiaa – huononevia palvelurakenteita, lakkaavia erikoispalvelui-
ta, omaisuuden laskevia arvoja, inkrementaalista täydennyskaavoitusta, dekrementaalista
verkkosuunnittelua, vaihtelevia rakentamisen markkinoita, käyttämättömiä rakennustont-
teja tai tyhjiä vuokra-asuntoja. Myönteisenä indikaattorina voidaan pitää vapaa-ajan
rakennusten lisääntyvää ympärivuotistakin käyttöä pysyvän asutuksen kaltaisena ja sen
tuomaa kysyntälisää verkkoihin. Edelleen vireänä jatkuvaa vapaa-ajan rakentamista ohja-
taan olemassa olevien pysyvien verkkorakenteiden yhteyteen.

Tärkeä ilmiö on kunnissa virinnyt kiinnostus verkkojen sopeuttamiseen. Taajaman su-
mea rakenne (4.1.4) on jonkin verran huonontunut kaikilta keskeisiltä ominaisuuksiltaan
(olemus, toiminnallisuus, pysyvyys ja muutokset), vaikka pieneneminen ei koko volyymil-
laan näy taajamakuvissa. Poismuutto on tapahtunut pääosin asuntokuntakoon pienenemi-
senä eikä tyhjiä rakennuksia ole paljon. Asuntovaraumaa Kainuussa voidaankin kokonai-
suutena pitää vähäisenä (Mukkala 2001, 16).

Sopeuttavia toimenpiteitä on tehty kaikissa kuntataajamissa. Fyysisten verkkojen raken-
taminen ja ylläpito ovat vähentyneet lineaarisesti, portaittain tai epäsäännöllisesti. Yhdys-
kuntien toimintoja on myös rationalisoitu – keskittämällä, mitoittamalla tai uudelleen orga-
nisoimalla. Rakennusten käyttötarkoituksia ja elinkaaria on muutettu toimintaympäristön
mukaan. Verkkojen stabiilisuutta on lisätty kaukovalvonnan ja automaation avulla, vesi-
huollossa sujutuskorjauksilla tai kaikkien verkkojen kunnossapitoa täsmäämällä. Stabiili-
suuden uusina uhkatekijöinä ovat verkkojen (sähkö, informaatio) päivystyksen suoritusyk-
siköiden toiminta-alueen kasvaminen tai operaattorien mahdolliset talousvaikeudet. Taaja-
maympäristöjä on kohennettu voimavarojen mukaan.

Konkreettinen verkottuminen kuntien kesken on toteutunut tietopalveluissa, hankinnois-
sa, energiajakelussa, jätehuollossa, pelastustoimessa ja ympäristöterveydenhuollossa. Yh-
teistyötä on organisoitu itsenäiseksi tietoverkon yhtiöksi, jätehuollon kuntayhtymäksi ja
maakunnalliseksi pelastuslaitokseksi. Energiayhtiön omistus on jo muuttunut kansainväli-
seksi. Mahdollisuuksia on edelleen turvallisuusjärjestelyissä, päivystyksissä, vesihuollos-
sa, kuntatekniikan osaamisessa, suoritustöissä ja palveluiden järjestämisessä. Kilpailutta-
minenkin tuottaa parempia tuloksia suurempien yhteiskyselyjen kautta. Pitkällä tähtäimellä
infrastruktuurin verkko-operaatiot voidaan kokonaisuudessaan hoitaa keskitetysti koko
maakunnassa!
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Kuvio 19. Kainuun kuntien (10) arviot suunnittelun toimintatavoista painoarvoilla 1–4.

Yhteenvetona Kainuun case-sovelluksista voi todeta, että suurimmat sopeuttamisen hyö-
dyt ja edut ovat saatavissa toimintolähtöisistä muutoksista. Samankaltaisia toimintoja
(kouluja, päiväkoteja) yhdistetään, jolloin eniten etua tulee palkkauskustannuksissa. Joil-

 
Verkkojen fyysinen pienentäminen 29/40  – sisältää myös ylläpidon  

       – hyvin kontekstikohtainen 
      
 
 Matemaattinen analysointi  20/40 – riippuvuussuhteet laskennallisesti 
             – korrelaatiot ja talous euroa/käyttäjä 
    – väärä säästäminen on epätaloudellista 
 
  
 Verkkomallit   19/40 – verkon stabiilisuuden menettäminen 
         lopettaa verkon toiminnan 
    – käytön simulointi, muutokset solmukohdissa 
    – pienin poikkileikkaus voi määritellä koko verkkoa 
 
 Paikkatiedon hyödyt  28/40 – yhdistetty tietokanta 

– maankäytön muutosten kuvaus 
    – suunnittelun tulokset kootaan digitaalisessa muodossa 
   – suunnittelun ja tiedon hallintaa 
 
 Monipuolisuuden edistäminen 33/40                – entropia kuvaa markkinoita  
         ja on ennusteen peruste 
    – entropia otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa 
 
  
 Toimintojen tarkastelu  39/40               – elinkaaret 
 
 – agglomeraation etujen tilalle palveluvajeita tai toimintaminimien määrittelyjä 
 – uusia ratkaisuja haetaan entisten sisältä 
 

Portaittainen pienentäminen  23/40    – pienentäminen on dekrementalistista 
             – koulu lakkaa tai leikkipuisto puretaan 

 – puskurit estävät kielteisten porrastekijöiden vaikutuksia 
 
 
Arvioinnit ja arvostelut  27/40 – asukkaat usein reagoivat  nopeasti  
   laadun muutoksiin 

 
 

  – välttämätön, jos maan omis- 
 Sopeuttava kaavoitus   30/40    tusjärjestelyjä ja muutoksien 
         vakiinnuttamisessa kokonaisuutena 
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lakin osin saattaa tosin palvelutaso heiketä. Palvelupisteiden toimintasädettä kasvatetaan
ja palvelupisteiden verkko harvenee. Erityyppisillä toimenpiteillä pyritään tyhjien asunto-
jen aiheuttamien vuokratappioiden pienentämiseen. Mikäli alueella on rakentamisen
markkinoita, käytetään sen ohjauksessa sisäisen kasvun periaatetta. Kaavoituksen toimin-
tatapana on palakaavoilla haettava kysynnän mukainen käyttötarkoitus. Vähäinenkin asu-
misen lisärakentaminen ohjataan pientalorakentamiseen, sillä pientalojen osalla säilymi-
nen aktiivisessa käytössä on pitkäaikaisinta eri talotyypeistä. Suurissa taajamissa poikke-
uksina edellä mainittuun ovat vanhusväestöä varten rakennettavat hissivarusteiset, palve-
lujen välittömään tuntumaan sijoittuvat kerrostalot.

Verkostoitumisen selkeitä hyötyjä on saatu ja on edelleen saatavissa lukuisissa toimin-
noissa. Itse asiassa eräiden palvelujen olemassaolo edellyttää verkostoitumista (lääkärien
vastaanotto). Lukioiden määrän vähentäminen tulee myöskin ratkaistavaksi. Infrastruktuu-
rin tukipalveluja vaaditaan myös tuotettavaksi entistä edullisemmin, jolloin yhteistyö mui-
den taajamien kanssa on eräs ratkaisu. Jos taajamien välinen fyysisten verkkojen yhteistyö
kehittyy kiinteäksi, tulee jo ratkaistavaksi kiinteistöveroprosenttien yhtenäistäminen.

Palveluiden tarpeen muutokset vaikuttavat etenkin rakennusten verkolla. Rakennusten
entropian pohjalta priorisoidaan rakennuksia ja päätetään niiden elinkaarista. Rakenteiden
peruskorjausten kohteet valitaan säilytettävien elinkaarien pohjalta. Tarpeettomiksi tullei-
den verkkojen purkaminen määräytyy mahdollisista visuaalisista haitoista, purkujätteiden
hyödyntämisestä ja purkamisen kustannuksista. Kaukolämmön taloudellisuus saattaa pit-
källä tähtäimellä tulla ratkaistavaksi verkon kuorman vähetessä, mutta tällä hetkellä kehitys
on vielä päinvastainen. Kaukolämmön verkon uusrakentaminen (Vuolijoelle uusi verkko)
perustuu kotimaisen energian käytön edullisuuteen. Samoin verkon laajentaminen esimer-
kiksi teollisuuden tarpeisiin on perusteltua.

Verkkojen pienentäminen on erityisen hyödyllistä, kun samalla resurssien käyttö tehos-
tuu. Poistettaessa rakenteita voidaan niitä priorisoida myös energiasaneerauksen (4.4.4)
kannalta. Taajamaympäristön parantamisessa voi suhteellisen pienillä panostuksilla saada
aikaan näkyviä tuloksia. Esimerkiksi talonomistajat parantavat tarvittaessa ulkomaalauk-
sia. Puistometsien hoitotasoa voidaan nostaa pienin kustannuksin. Vesihuollossa pohjave-
den käyttö on laajaa ja uusia jätevedenpuhdistamoja rakennetaan taajamiin. Liikenneväyli-
en korjaustöiden yhteydessä parannetaan turvallisuutta ja kevyen liikenteen mahdollisuuk-
sia. Kun uutta kunnallistekniikkaa ei tarvitse rakentaa, voidaan parantaa olevia verkkoja
esimerkiksi päällystämällä liikenneväyliä.

Sopeuttava suunnittelu kehittää entropiaa uusien ennakkoluulottomien toimintatapojen
avulla – esimerkiksi tietotekniikan tuottamin mahdollisuuksin. Vakiintuneiden toimintata-
pojen kriittinen tarkastelu, resurssien hankkiminen, hyödyntäminen ja mobilisointi sekä
paikallisten ydintarpeiden tunnistaminen ovat tarpeen. Informaatio-ohjausta vahvistetaan
levittämällä tietoa hyviksi osoittautuneista pienemmän volyymin toimintatavoista ja palve-
lukonsepteista, yksiköiden välille muodostetaan laatuvertailua ja -seurantaa.

Kunnat hakevat yhdyskuntatekniikan keskinäistä työnjakoa yhteistyön pohjalta omat
vahvuudet ja heikkoudet huomioon ottaen. Kuntien arviot omien taajamiensa vahvuuksista
olivat ymmärrettävästi erilaiset, mutta samantyyppisiä tulevaisuuden kehitystekijöitä oli
niissä kuitenkin havaittavissa.
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Tapaussovellus 72. Kainuun kunnat (10) arvioivat tulevaisuuden kehitystekijöikseen painoarvoin 9/
10 ”verkottuminen/yhteistyön lisääminen”, 8/10 ”markkinoiden edistäminen”, 7/10 ” imagon paran-
taminen” ja ”yhteisöllisen hengen luominen (taajaman hoitokunta)”, 6/10 ”tietotekniikan ajantasai-
suus”, 3/10 ”entropian huomioon ottaminen kaikessa päätöksenteossa” ja 2/10 ”uusien intressien syn-
tyminen”(2.4 Kainuun kuntakysely).

Yhteenveto suunnittelun vaiheiden ja mallien käyttökelpoisuudesta

Tämän luvun tärkeä tulos on suunnittelun vaiheiden ja mallien käyttökelpoisuuden totea-
minen. Pienenemisen kontekstin suunnittelun eteneminen oli esitetty kolmivaiheisena.
Kuten suunnittelussa yleisestikin vaiheistus limittyy käytännössä, kun suunnittelun kysy-
myksiä käsitellään joko tietoisesti tai tiedostamatta vaiheiden yli. Vaiheistus osoittautui
kuitenkin tarpeelliseksi suunnittelun hallintaan sekä sen toteutuksen organisoimiseksi ja
rationalisoimiseksi. Esitetyistä kolmesta vaiheesta (5.1–5.3) keskimmäistä muutoksenhal-
lintaa (5.2) voidaan pitää eräänlaisena resurssi- eli tilaohjelmana. Muutoksenhallinta-osio
on esitetty toimenpiteiden käsittelyssä niin kattavana, että sitä voi tarpeen mukaan käyt-
tää myös itsenäisenä analyysinä. Vaiheiden sisällä olevien mallien rakenteet ovat tutki-
muksen luomia sovelluksia. Mallien avulla tarkastellaan suunniteltujen toimenpiteiden
etenemistä ja yhteensopivuutta. Sekä eurooppalaisten että kainuulaisten tutkimuskonteks-
tien arviot tukivat oletusta vaiheiden ja mallien käyttökelpoisuudesta ja sopivuudesta pie-
nenevän käytön infrastruktuurin suunnittelussa. Kokonaisuuden suunnittelua esitettyjen
vaiheiden ja mallien mukaisesti ei kyseenalaistettu. Suunnitteluprosessin vaiheistusten ja
mallintamisten sisältöihin tai muotoihin ei myöskään todettu eikä esitetty muutostarpeita.
Yksittäisten suunnittelumenetelmien käyttökelpoisuuden arvioinneissa oli kuitenkin vaih-
telua (kuvio 19).

Esitetyistä malleista pienenevän infrastruktuurin suunnittelumalli (5.3) on tutkimuksen
tavoitteen (1.3) kannalta keskeisin. Malli noudattaa pääpiirteissään perinteistä infrastruk-
tuurin suunnittelukulkua. Testaukset sekä kyselyin ja haastatteluin saadut arvioinnit osoit-
tivat infrastruktuurin suunnittelun mallintamisen (6.3) toimivuuden.



7 Arviointi ja johtopäätökset

Tutkimus rakentui taustatiedoista viidessä EU-maassa, käsitteellisistä osioista (teoria,
suunnitteluideat), materiaalisista elementeistä (kyselyt, teemahaastattelut), tapaussovelluk-
sista, suunnittelumalleista sekä arviointiosuuksista ja luonnollisesti näiden osioiden vuoro-
vaikutuksesta. Infrastruktuurin pienenevään käyttöön sopeuttamisen malli on tutkimuksen
pääkontribuutio ja mallin luomisen voi myös sanoa olevan lähtökohtaisesti tutkimuksen
päätavoite (1.3).

Taajamaa ei luonnollisesti voi suunnitella pelkistetyllä mallilla – yhdyskuntarakenteiden
vaikutukset eivät ole niin selkeitä ja yksinkertaisia. Ongelmien sisälle paneutuvien suunnit-
telun menetelmien kehikkona malli on tarpeellinen. Suunnittelu on yleensä peräkkäisiä toi-
menpiteitä. Esitetty malli sisältää suunnittelun peruselementit: suunnittelutarpeen kartoit-
tamisen, suunnittelutilanteen ja -mahdollisuuksien analysoinnin, ennustamisen ja spesifi-
oinnin sekä laadittujen sopeuttamisratkaisujen arvostelun ja yhteenvedon, synteesin. Tutki-
muksen teoreettisina näkökulmina olivat infrastruktuurin sopeuttamisen mahdollisuuksien
selvittäminen esille tuoduilla tutkimusmenetelmillä reflektoiden mahdollisuuksia erilaisiin
taajamaympäristöihin. Tarkastelu tapahtui pienenevien resurssien kehikon kautta. Tutki-
muksen aineisto ja problematiikka on varsin laaja ja monisyinen ja siksi kovin yksityiskoh-
taisia päätelmiä ja toimintaohjeita ei kaikilta osin voida laatia. Tutkimuksesta voidaan vetää
kuitenkin se periaatteellinen johtopäätös, että mallinnettu pienenemisen suunnittelu on
mahdollista ja kannattavaa.

Laajojen ongelmien käsittely saattaa johtaa väljään, kuvailevaan tutkimusotteeseen.
Tutkimuksen viitekehyksessä ei kuitenkaan haluttu lähteä toteutunutta tarkempiin rajauk-
siin, vaikka rajatumpi aihepiiri olisi antanut mahdollisuuksia syvällisempään analysointiin.
Kattavan tutkimuksen toivottiin kunnianhimoisesti tuovan esille sopeuttamisen etuja ja
hyötyjä mahdollisimman laaja-alaisesti.

Tutkimuksen tavoite oli suunnittelun mallin luominen pienenevien yhdyskuntarakentei-
den toimintakelpoisuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Fyysisen yhdyskunnan kaik-
kien ongelmien ratkaiseminen suunnittelun avulla on tutkimuksellista ja yhteisöllistä itse-
petosta, sillä sellaisia menetelmiä ei ymmärrettävästi voi olla olemassa. Käytännössä suun-
nittelu on useiden elementtien vuorottelua, ongelmien ratkaisua, jossa myös talous on ra-
joittavana tekijänä mukana. Tutkimuksella ei ole haettu yhtä mahdollista ratkaisua, vaan
yleisemmin ongelmia ratkaisevan toiminnan periaatteita ja mahdollisuuksia erilaisissa kon-
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teksteissa. Pienenevien taajamien suunnitteluun ei olekaan mahdollista löytää yhtenäistä,
ehdotonta standardiratkaisua, sillä lähtökohdat suunnittelulle ovat aina erilaisia. Samoin
kontekstien koon vaikutus on myös käynyt ilmi. Mitä pienempi yhteisö, sitä pienemmät
asiat saavat usein suuren merkityksen. Keinovalikoima ja tietovaranto ovat monesti pienis-
sä taajamissa rajallisemmat. Kehitystä ei voi pitää yhtenäisenä, sillä jokaisella taajaman ke-
hitysvaiheella on omat edellytyksensä.

Pienenemisen suunnittelun edut syntyvät hyvin erilaisissa yhteyksissä ja konstruktio-
mallin kokonaisuus muodostuu elementeistä, jotka koherentisti liittyvät yhteen. Mallin yh-
teydessä ja myös käytännössä monet tekijät vaikuttavat lopputulokseen. Tutkimuksen avul-
la muodostuu kuva pienenemisen todellisuudesta suhteellisen yksityiskohtaisesti ja luotet-
tavasti – ainakin arvioitavissa olevilla näkymillä. Tutkimukseen on koottu uutta informaa-
tiota pienenemiseen sopeutumisessa. Tutkimus on tietämyksen ja kokemusten kooste, joka
fyysisten verkkojen osalla selkeästi ylittää olemassa olevat selvitykset. Tieteellinen keskus-
telu kuntasektorilla on tapahtunut yhteiskuntatieteiden näkökulmasta, usein kuntien talou-
den, väestökehityksen, työllisyystilanteen tai hallinnon kannalta. Tutkimuksella aikaansaa-
tu taajamien fyysisten rakenteiden pienenemiseen sopeuttamisen suunnittelun malli on en-
simmäinen tiedossa oleva – ilmeisesti koko EU:n alueella tarkasteltunakin.

Tutkimus lähti liikkeelle empiriasta – aikaisempaa tietoa ja kokemusta käytettiin ilmiö-
alueen ymmärtämiseen – jatkuen teorian hyödyntämisellä ja edelleen sen kehitystulosten
testauksena. Deduktiivinen tutkimusote näkyi erilaisina hypoteettisina ratkaisumalleina ja
esitettyinä tutkimusmetodeina.

Tutkimus pyrki pienenemisen suunnittelun uudenlaiseen ymmärtämiseen. Sen sisäinen
validiteetti osoittaa tutkimuksen käsitteiden ja päätelmien johdonmukaisuuden. Tutkimuk-
sen metodit ovat keinoja päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Menetelmällisesti tut-
kimus pohjautui monin osin tutkijan omiin innovaatioihin. Metodista edistystä tapahtuu
huomattavasti, kun uusia tutkimusmenetelmiä ja -välineitä on kehitetty ja tuotu esille. Ta-
voitesuunnittelun ohella tehtiin välinesuunnittelua eli kehitettiin uusia suunnittelumenetel-
miä. Luvuissa 3 ja 4 esitetyistä menetelmistä monet (verkko- ja verkostoteoriat, taajama-
systeemi, verkkojen käytön vasteet, lineaarisen ohjelmoinnin käyttö, pienenemisen portai-
den analyysi, sumean logiikan käyttö infrastruktuurin verkkojen arvioinnissa) perustuvat
olemassa oleviin teoreettisiin käsitteisiin. Menetelmiä käytettäessä ja arvioitaessa on kui-
tenkin pidettävä mielessä, että liian kapea-alaisilla matemaattisilla laskentatavoilla tai ku-
vauksilla joutuu luonnollisesti yksinkertaistamaan ilmiöitä. Suunnittelun yhteydessä niiden
käyttöarvo on lähinnä lähtötietoina tai ratkaisujen arvostelumittareina.

Tämä tutkimus käsitteli melko monipuolisesti yhdyskuntien supistumisen suunnittelu-
teorian kehittämistä – siinä mielessä se on eräänlaista perusteiden tutkimusta. Tutkimuksen
yhteydessä on samalla havaittu monia selkeitä jatkotutkimuksen tarpeita. Jos esimerkiksi
pääoperaattori kunta ylläpitää perusteettomia odotuksia taajaman asukasmäärän kehityk-
sestä, eivät esitetyt suunnittelumenetelmät sovellu käyttöön. Pitkän aikavälin suunnittelus-
sa erityisesti ei haluta ennakoida kehitystä luotettavasti, vaikka erityisesti silloin virherat-
kaisut korostuvat. Yhteiskuntatieteellinen jatkotutkimustarve politiikan valmiuksista ja
vaikutuksista realistiseen sopeuttamiseen olisi tarpeen. Esille tuotujen uusien suureiden ja
menetelmien laajempi käyttö saattaa myöhemmin tuoda vielä parannuksia niiden sisältöi-
hin. Esimerkiksi kohdassa 4.2.2 on ehdotettu lisätutkimusta vastelaskennan soveltamisesta
ja eduista yhdyskuntaverkkojen suunnittelun yhteydessä. Verkkojen käytön vasteiden käyt-
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täminen infrastruktuurin analysoinnissa on vielä hyvin alkuvaiheessaan. Yhdyskuntaentro-
pian hyödyntäminen taajamien ehkä tärkeimmän ominaisuuden, monipuolisuuden, kuvaa-
jana edellyttää myös tutkimuksellista kehittämistä.

Kontekstien tapaussovellukset osoittivat sopeuttamisen laajan skaalan ja tarpeet monille
erilaisille menetelmille. Menetelmien yhteiskäyttö oli sekä rinnakkaista että suunnittelun
mallin (5.3) mukaan peräkkäistä. Rinnakkaisilla, toisiaan täydentävillä menetelmillä (trian-
gulaatio) vahvistetaan tutkimisen luotettavuutta. Edistystä tapahtuu, vaikka menetelmät ei-
vät tuottaisi samaa tulostakaan. Vaihtelevat näkökulmat vaikuttivat suunnittelutilanteiden
tarkasteluun ja tulkintoihin.

Rationalistisen suunnitteluteorian perinne edellyttää vaihtoehtoja toimintatavoissa. Tut-
kimuksen teoreettinen lähestymistapa (2.1) lähti siitä, että sopeuttaminen on monimenetel-
mällistä. Mallinnukset osoittivat erilaisten metodien ja tutkimustyyppien toimivan samois-
sa yhteyksissä ilman ongelmia. Positivistinen tutkimusote kyettiin säilyttämään koko pro-
sessin ajan. Positivistiseen rationaalisuuteen kuuluivat havainnoista, mittauksista ja kokeis-
ta koottavat tosiasiat. Samoin muuttujien välisten riippuvuuksien tarkastelu edusti positi-
vistis-empirististä tutkimusotetta.

Tutkimuksen tulosta, sopeuttamisen mallia (5.3) hyödynnettiin arviointinäkökulman
kautta. Empiirinen todentaminen painottui haastatteluin kerättyihin arviointeihin. Dekre-
mentaalisuus todettiin välttämättömäksi suuren suunnittelumassan käsittelyssä. Tietomas-
sassa piti liikkua yleisillä ja yksityiskohtaisilla tasoilla (mixed scanning).

Yksittäisiä sopeuttamisen menetelmiä on varmaan maailmalla käytössä esille tuotujen
lisäksi muitakin, onhan suunnittelumaailman kirjo laaja ja dynaaminen. Uusia innovaatioi-
ta perustavampi tutkimuksen tulos onkin tehokkaiden sopeuttamisen prosessien mahdolli-
suuksien esilletuonti ja esittäminen. Sopeuttamiseen on luotu lähestymistapa ja tarpeelliset
käsitteet. Suunnittelumalli oli menettelytapojen suunnittelua (2.1). Suunnittelu on rationa-
lististen menetelmien hakemista, joilla sopeuttava kehitys saadaan käyntiin ja toimimaan
oikeaan suuntaan. Monet todetut suunnittelumenetelmät edellyttävät suhteellisen laajaa da-
taa. Taajamien rakenteiden pienenemisen suunnittelussa tarvittava informaatiomäärä on
kattavimmillaan suuri – se kattaa melkein koko yhteiskunnan ja sen palveluvarustuksen.

Menetelmien esittäminen edellyttäisi vakuuttavaa testausta, mutta pienenevillä kunnilla
ei useinkaan ole riittävää tutkimusaineistoa tarjottavanaan. Pääoperaattorilla materiaali on
kokoamatonta ja organisaation ulkopuolelta käsin sitä on lähes mahdotonta hankkia. Tietoa
on hajallaan monilla eri toimijoilla ja tarvetta vastaavan, oikealla tavalla muokatun, reaali-
aikaisen, riittävän yksilöidyn ja analysointiin sopivan tiedon saaminen on työlästä – ellei
jopa mahdotonta. Tietotekniikan kehitys ei ole vielä ulottunut kattavasti infrastruktuurin
tietoihin, vaan ne olisi osin koottava manuaalisesti. Kun tutkimuksen kaltainen kysymyk-
senasettelu ei ole vielä kovin yleinen, ei myöskään siihen tarvittavaa tietojen keräystä ole
järjestelmällisesti kehitetty. Datan keruu nykyisillä käytännöillä on isotöistä ja tuottaa osin
vanhentunutta aineistoa. Tietolähteiden ajantasaisuus on tiedon laadun välttämätön ominai-
suus. Paikkatieto antaisi kuitenkin mahdollisuuden tiedonhallinnalle. Karttoja lukuun otta-
matta saatavilla oleva tieto kokonaisuutena on vaatimatonta, kun ottaa huomioon rakentei-
den merkityksen ihmisten päivittäisenä toimintaympäristönä tai kansallisvarallisuuden
keskeisenä osana. Pääoma-arvoina käytettyjen verotustietojen joiltakin osin puutteellinen
vastaavuus markkina-arvoihin on myös otettava huomioon. Valtakunnallinen tieto pirsta-
loituu eri sektoreille. Tilastokeskus veloittaa luovuttamistaan tiedostoista ja laskutushinnat
ovat niin kalliita, että jo ne rajoittavat tutkimushalukkuutta kuntien piirissä. Paikkatietojär-
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jestelmien koordinaattipohjaiset datatiedot ovat kunnissa myös usein puutteellisia. Raken-
nusten asukastietoja tai käyttötarkoituksen muutoksia ei tiedetä reaaliajassa. Myös raken-
nusten varauman ominaisuuksien arvioiminen on hankalaa luotettavien ja kattavien tietojen
puuttuessa. Tyhjiä tai vajaakäyttöisiä rakennuksia on lukumääräisesti eniten yksityis- ja
yritysomistuksessa, mutta tällaisista rakennuksista ei aina ole saatavissa tarkkaan kirjattua
tietoa – vain selkeä purkupoistuma rekisteröidään kunnissa. Vesihuollon ja energian verk-
kojen kulutustiedot ovat käytettävissä, mutta ymmärrettävästi esimerkiksi liikkumisen tai
lisäenergian (polttopuu) määrät eivät voi olla täsmällisiä. Informaation osalla on medioita,
joiden käyttöä ei seurata. Tutkimuskohteista käytettävissä oleva tietomäärä kuitenkin rat-
kaisee käytettävät menetelmät. Tietotarve on moniulotteista ja paikallista kohdistuen ra-
kenteiden muutosilmiöihin ja niiden kehityssuuntiin. Taajamien rakenteiden käytön seu-
rantajärjestelmän luominen ja kehittäminen paikkatietoa käyttäen on välttämätön lähitule-
vaisuuden toimenpide. Seurannan avulla tieto kerätään systemaattisesti, hallitaan, analysoi-
daan, raportoidaan ja tietojen yhteiskäyttö tehdään mahdolliseksi. Tietojen pysyvän päivi-
tyksen järjestäminen turvaa tietovarannon ajantasaisuuden. Milloin sopeuttavaa ohjausta
halutaan tehdä reaaliajassa, on tietolähteet kytkettävä suoraan ohjaukseen. Kun tietovaran-
toja ei pystytä muodostamaan kovin nopeasti, on rationaalisen päätöksenteon pystyttävä
kuitenkin toimimaan epätäydellisenkin informaation perusteella (2.1). Informaation ollessa
riittämätöntä tai ristiriitaista, pitää pystyä valitsemaan toiminnan suunnat kokemusvaraisen
tiedon avulla sekä arvoja asettamalla.

Tutkimuksen laadinta- ja testausaineistot ovat monin osin samoilta paikkakunnilta, mut-
ta kohdistuvat kuitenkin eri tekijöihin. Kohdassa 1.5 on esitetty perusteena, että tutkimuk-
sen hallittavuuden ja toteutuksen kannalta on perusteltua samojen tutkimuskohteiden käyt-
täminen. Testausaineiston saamisen vaikeus oli perusteena sille, että eräät mallinnukset oli-
vat osin teoreettisia ja muutamat esitetyt menetelmät jäivät hypoteesin asteelle. Tutkimuk-
sen edelleen jatkaminen tuottaisi varmaankin vielä hyödyllistä lisäarvoa. Tutkimuksessa
testaamisen puutteena voi pitää myös sen luonnetta, mikä joissakin yhteyksissä on tarkoit-
tanut subjektiivisin havainnoin tapahtunutta teorian käyttökelpoisuuden osoittamista. Laa-
jimmin menetelmien käyttökelpoisuutta on kuitenkin tarkasteltu tapaussovellusten, mallin-
nuksien ja kyselyjen yhteyksissä. Tapaussovelluksista (73) pääosa on asiaa havainnollista-
via eikä testaavia. Tutkimuksen laadinta- ja testausaineistot on koottu laajalta alueelta – al-
kaen EU-maiden ja Suomen tutkimuskohteista muuttuen yksityiskohtaisemmaksi Kainuun
taajamien yhdyskuntarakenteiden tarkasteluun.

Tutkimuksen aineiston pääosa muodostui yhtä maakuntaa koskevista tapaustutkimuk-
sista, mutta tutkimuksen tulosten validiteetti koskee epäilemättä myös muita paikkakuntia.
Tutkimuksen teorian avulla voitiin selvittää erityisen luotettavasti maaseutumaisten kir-
konkylien fyysisten rakenteiden sopeuttavaa suunnittelua, jossa infrastruktuurin data on
laajuudeltaan hyvin hallittavissa ja vaihtoehtoisten ratkaisujen määrä on kohtuullinen.

Useat esitetyt tarkastelut perustuivat tehokkuuden arviointeihin asukasluvun funktiona.
Kuten kohdassa 4.3.2 on esitetty, eivät verkkojen käytön tai toiminnan intensiteetti ole suo-
raan käyttäjien määrän korrelaatio. Muuttuvissa olosuhteissa saattavat verkkojen ominais-
kulutukset eriytyä kuten esimerkiksi tietoverkon käyttö eri ikäluokissa tai väestöryhmissä
osoittaa. Paikalliset toimintatavat, perinteet ja merkitykset vaikuttavat etenkin palvelujen
tuotannossa ja käytössä. Hyvä suunnittelu pyrkii ottamaan huomioon myös muuttujien si-
sällä olevat vaihtelut eri yhteyksissä, vaikka kokemusperäisen tiedon saaminen saattaa olla
työlästä. Tehokkuuserojen selityksiä on varmaankin myös muualla kuin tilastolähteissä.
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Tutkimuksen yhteydessä empiriaa on haettu myös kyselytutkimuksin. Kysymysten aset-
teluun yritettiin kiinnittää huomiota, jotta kysymykset eivät rajoittaisi tai pelkistäisi liikaa
arviointia. Samoin kysymysten sisältöä oli mietittävä valmiiksi – yleispiirteisyys ei tuota
tietoa, yksityiskohdat ovat tarpeettomia.

Tapaustutkimusten määrä on suhteellisen laaja. Tällä tavoin on saatu tulosten parempi
yleistettävyys. Erilaisten käyttäjien kautta iteroituu yleinen ja yhtenäinenkin mallikonst-
ruktio. Suurissa yhteisöissä on käsityskantojen ristiriitoja ja yksittäisessä pienessä taaja-
massa saattavat mielipiteet olla rajoittuneita, pinnallisia ja kovin paikkakuntakohtaisia.

Tutkimusmenetelmät ovat lukuisia infrastruktuurin moninaisesta ulottuvuudesta johtu-
en – niiden tulisi kuitenkin olla keskenään integroitavissa. Ne myös täydentävät toisiaan.
Monet menetelmistä ovat myös toisensa korvaavia. Menetelmät kokoava suunnittelumalli
näyttää massiiviselta. Käytännön toteutuksen yhteydessä mallia usein kuitenkin käytetään
suppeammin, tarkoituksenmukaisesti osioita valiten. Myös datan saatavuus ratkaisee käy-
tettävien menetelmien monipuolisuuden. Suunnittelumallia on paloittain testattu eri koh-
teissa Suomessa, Ranskassa, Britanniassa, Saksassa ja Ruotsissa. Eri maiden suunnittelu-
järjestelmät ovat erilaisia, mutta sopeuttamisen ratkaisulogiikan voitiin todeta olevan pe-
rusteiltaan samankaltainen eri tutkimusympäristöissä.

Vaikka suunnittelun menetelmät Suomessa ovat samantapaisia eri instituutioissa, todet-
tiin yhteisöjen suunnittelupolitiikka yksilölliseksi. Instituutioiden ominaispiirteet määritte-
levät kehittämisprosessien vaikutuksia. Prosessin lanseeraus on tärkeä – normatiivinen sää-
tely, asiantuntijavetoisuus, joidenkin toimijoiden aseman korostuminen tai kireä aikataulu
eivät edistä omaehtoista kehittämistä. Kuntien organisaatioiden käytännöt ovat vaihtelevia
– joskus päivänkohtaisiin toimenpiteisiin keskittyviä, osittain pinnallisia ja talouden reuna-
ehdoilla toimivia, mutta parhaimmillaan uusia ratkaisuja hakevia. Kuten todettua, tietova-
rannot ovat myös eritasoisia – hyvien tietovarantojen taajamissa voidaan suunnitella vaih-
toehtoisilla menetelmillä, verrata tuloksia ja valita optimaaliset ratkaisut.
Tapaussovellus 73. Kainuun kuntakyselyn (10 kuntaa) yhteydessä pitivät kuusi kuntaa pienenevien
fyysisten yhdyskuntarakenteiden sopeuttamisen suunnittelua hyödyllisenä ja neljä kuntaa arvioivat
suunnittelun aivan välttämättömäksi. Yksikään kunta ei esittänyt kielteistä arviota suunnittelun tar-
peesta ja mielekkyydestä.

Sopeuttava suunnittelu vähentää infrastruktuurin mitoitusylijäämiä ja vajaakäyttöä, tuottaa talou-
den etuja, varmistaa aktiviteettien toimintaa, pienentää haavoittuvuusriskiä ja antaa mahdollisuuden
paremman ympäristön rakentamiseen.

Sopeuttava suunnittelu ei ole itseisarvoista eikä sitä kaikissa yksityiskohdissa ole mielekästä teh-
dä. Suunnittelun avulla pitää syntyä etuja.

Yhdyskuntien rakenteiden tiedonkeruun järjestymisen mukaan voidaan ottaa käyttöön
uusia suureita kuten entropia, joka nimensä mukaisesti edellyttää monipuolista tietokantaa.
Yhdyskunnan tulisi laatia ja sopia itselleen tarkoituksenmukaiset entropian kombinaatiot,
jonka osatekijöitä seurataan pitkillä periodeilla. Paras tilanne syntyy, jos useat taajamat voi-
vat käyttää samaa indikaattorien kombinaatiota, jolloin entropian vertailu paranee.

Yhdyskuntarakenteiden normit määräytyvät lainsäädännön perusteella. Kasvavan ent-
ropian taajamissa on kuitenkin erilaiset mahdollisuudet ja tarpeet kuin pienenevien resurs-
sien ympäristöissä. Yhteismitallisuus on saattanut johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin ja nor-
mit ovat käytännössä osin muodostuneet erilaisiksi. Saatavilla olevat palvelut määräytyvät
joka puolella entropian mukaan. Lainsäädännön määrittelemässä normituksessakin voisi
olla entropian mukaan määräytyvää joustavuutta erilaisissa yhteyksissä. Vähemmän vaa-
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tiva normitus ei välttämättä tarkoita huonompaa lopputulosta, vaan tarkoituksenmukaista
järjestelymahdollisuutta. Vaarana saatetaan pitää, että alempi luokitus sisältää ajatuksen
huonompien palvelurakenteiden yksioikoisesta hyväksymisestä. Pienissä ja edelleen piene-
nevissä taajamissa rakenteiden käyttäjät voisivat oma-aloitteisesti hakea ja toteuttaa verk-
koratkaisujaan, mutta voimassa oleva normitus on esteenä. Eräissä tapauksissa verkkojen
toiminnot saattaa olla käytännöllisempää järjestää erillisratkaisuina.

Rakennetun ympäristön merkitys on peruskysymys pienenevissäkin taajamissa. Tämän
tutkimuksen tuloksena on käytäntöä palvelevaa tietoutta tekniseltä, toiminnalliselta ja talo-
udelliselta kannalta. Kehitetyt menetelmät liittyvät suunnittelun mallintamiseen ja havain-
nollistamiseen sekä arviointikriteerien määrittelyyn ja ennakoimiseen. Tavoitteena on
suunnittelukulttuuri, jossa lähtökohtana on sopeuttava, paikallisten toimijoiden kanssa yh-
teistyössä tehtävä suunnittelu. Tosin pääoperaattori kunnan on oltava valmis myös inter-
ventioihin. Kun pienenemisen suunnittelua usein tehdään voimavaroiltaan pienissä yhdys-
kunnissa, se on pienimuotoista, käytännönläheistä ja dekrementaalista. Laaja-alainen mal-
lintaminen ei vähentänyt pienenevän infrastruktuurin suunnittelun dekrementaalisuutta.
Yksittäisten verkkojen pienentäminen on usein luonteeltaan korjaavaa, askel askeleelta ta-
pahtuvaa monenlaista operointia, joka parhaimmillaan tuottaa myös uusia kehittämisen
mahdollisuuksia.

Käytännön teoretisointi syventää suunnittelun ymmärtämistä ja pyrkii saamaan aikaan
entistä toimivampia käytäntöjä. Tehty tutkimus tähtää käytäntöä palvelevan tiedon tuotta-
miseen – se on soveltava suunnittelututkimus. Tutkimus ei ole pelkästään arjen ongelmien
ymmärtämistä ja ratkaisemista, vaan myös teoreettinen kehys sopeuttamisen mahdolli-
suuksiin. Metodologisesti suunnittelumenetelmien suunnittelua ei ole helppoa tuoda ilmi.
Kehitettyjen uusien tekniikoiden ja toimintamekanismien suhteen tehty työ oli myös kehit-
tämistutkimus. Niiden mallinnuksien ja tapaussovelluksien avulla on saatu aikaan reflek-
toiva yhteys käytännön kohteisiin, jotka sijaitsevat eri EU-maissa ja ovat keskenään erilai-
sia. Suunnittelun tutkiminen käsitti nykyisten ja kehitettyjen menetelmien analysoinnin.
Suunnitelman avulla ollaan suhteessa tutkittavana olevaan ilmiöön. Suunnittelussa pääte-
tään asiayhteyden mukaan, millaista suunnittelun tietoa ja taitoa on tarkoituksenmukaista
käyttää ja soveltaa kussakin yhteydessä. Suunnitelma edustaa suunnittelupainotteisen tut-
kimuksen empiriaa. Kun tutkimuksen ongelmia ratkottiin monien samankaltaisten yhteisö-
jen kanssa, jossa tutkija oli eräänlaisena synapsina, voidaan tutkimusta pitää myös verkos-
totutkimuksena. Tutkimus on tuottanut käytäntöä jäsentävää teoriaa ja tuloksia, jotka ovat
sovellettavissa erilaisten taajamien pienenemisen ongelmien ratkaisemiseen. Ulkoista vali-
diteettia, yleistettävyyttä ja käyttökelpoisuutta on testattu paloittain eri maiden erilaisissa
olosuhteissa. Tulosten siirtäminen kontekstista toiseen on ollut mahdollista. Kehitettyjen
suureiden, entropia ensisijassa, reliabiliteetista on saatu luotettavaa testaustietoa. Kaikki
esitetyt suunnittelutavat kuten verkkojen käytön vasteet eivät ole välttämättömiä suunnit-
teluprosessin läpiviemiseen, vaan ne voidaan korvata muilla analyyseillä.

Käytettävien menetelmien mukana ilmenevät aihepiirin invarianssit – staattiset ja muut-
tuvat. Tosin yhdyskuntasuunnittelu on usein induktiivista eikä invariansseja ole helposti
havaittavissa. Rakennusten verkon dominoiva asema muihin verkkoihin nähden on verk-
komaailman vaikuttava invarianssi. Tärkeä assosiaatio on ollut, että pienenevän kehityksen
indikaattorit infrastruktuurin verkoilla olivat samankaltaisia sekä toimivat samalla logiikal-
la ja vastaavalla järjestyksellä eri taajamissa. Rakennustyyppien välillä todettiin eroja vas-
tustuskyvyssä asuntojen totaalisen tyhjentymisen suhteen. Kerrostaloasuntoja tyhjenee en-
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siksi ja suhteellisesti eniten, toiseksi nopeimmin tyhjenee rivitalojen asuntoja, mutta oma-
kotitalot säilyvät kaikkein pisimpään asuttuina. Verkkojen asukasta kohti laskettu ominais-
käyttö on 1990-luvun aikana pienenevissäkin taajamissa muuttunut siten, että rakennusten
(asumisväljyys), liikenteen (liikkuminen, ajoneuvoja /asukas), energian ja informaation
verkoilla ominaiskäyttö on kasvanut, mutta vesihuollon verkolla se (ominaisvedenkulutus)
on pienentynyt.

Kehitetty malli sisältää sopeuttamisen vaiheet tapauksissa, joissa rakenteiden sopeutta-
minen ei yleensä ole niin massiivista, että se ehdottomasti vaatisi perustakseen kaavamuu-
toksia. Saksalaista saneerausmenettelyä vastaavaa toimintamallia tarvitaan vain poikkeus-
tapauksissa. Maankäytön muutokset ja omistusjärjestelyt edellyttävät kaavoitusta, mutta
verkkokohtainen suunnittelu voi toteutua olemassa olevan kaavan mukaan. Fyysisraken-
teellisten muutosten ollessa huomattavia, voidaan ne vakiinnuttaa uudelleen kaavoituksel-
la. Kuten kohdassa 6.3 on todettu, kaavan käyttäminen sopeuttamisen ohjausvälineenä
edellyttäisi kuitenkin kaavasisältöjen kehittämistä dynaamisemmiksi. Nykyisellään kaava
on riittämätön sopeuttamisprosessin ohjausvälineenä.

Pääasiallinen tutkimusväline on ollut suunnittelun tarkastelu. Suunnittelun menetelmien
esittäminen ei tuota tuloksia, ellei suunnittelulle ole saatavissa relevanttia ja riittävää dataa
olevista oloista. Suunnittelun dekrementaalisuus auttaa lähtötietojen riittävyydessä. Käy-
täntöjen liikaa teoretisointia on varottava. Suunnittelu on pidettävä läheisessä yhteydessä
toimintaan, koska suunnittelun kohteet ovat usein taajamissa, joiden resurssit ovat vähäiset
ja joiden kiinnostus suuntautuu käytännön toimenpiteisiin. Pelkistetyimmät suunnittelun
esitysmuodot ovat tutkimusraportteja. Hyvä tutkimusväline ovat tarkoituksenmukaiset ky-
symykset, joilla epätäsmällinen tietämys muuttuu täsmälliseksi.

Teorian ja käytännön dialoginen suhde saattaa toteutua yhdessä, yhtä jalkaa, pienin as-
kelin. Toimintatapa on ollut intresseihin nähden osallistuva, mutta aina kriittisyytensä säi-
lyttävä. Toimintatutkimuksen tavoin tutkimuksen ja käytännön tilanteet olivat samanaikai-
sia, mikä on osoittautunut sopivaksi työvälineeksi. Ajattelutavaksi on haettu selkeää ja loo-
gista tapaa käsitellä pienenemisen ongelmia.

Tutkijan lähestymistapa on ollut osallistuva. Luvussa 6 esitettyjen pienenemisen suun-
nittelun mallien toteuttaminen on kybernetiikkaa, laaja-alaista kommunikointia ja palaute-
tiedon hyödyntämistä. Käytännön relevanssia ei saavuteta suurimittaisilla tavoitteilla. On-
gelma ei ole teorian puuttumisessa, vaan sopivien käytännön ratkaisujen löytämisessä.
Aristoteleen käyttämä suure, fronesis, käytännön viisaus, kuvaa toimintatapaa.

Tutkimuskulku, tie päämäärään, eteni tutkimusongelmasta alkaen infrastruktuurin ylei-
sillä ja pienenemiseen liittyvillä teorioilla, mukaan lukien talous, edelleen uusiin ehdotuk-
siin, joiden käyttökelpoisuus todettiin empiirisen aineiston avulla. Laajalla infrastruktuurin
suunnitteluperinteen esittelyllä ja erityisesti katsauksella verkkojen ajan tasalla olevista
suunnittelumenetelmistä haluttiin tutkimuksen asettuvan sisälle tiedeympäristöönsä.

Tutkimuksella ei ole haettu yhtä mahdollista ratkaisua tai totuutta vaan ongelmia ratkai-
sevan toiminnan mahdollisuuksia ja periaatteita eri konteksteissa. Tutkimuksella saadut tu-
lokset toteuttavat kohdassa 1.3 esitetyn tutkimuksen tavoitteen. Päätuloksia ovat sopeutta-
misen malli, uudet sopeuttamisen menetelmät ja rationaalinen suhtautumistapa pienenevän
taajaman fyysisen rakenteen ongelmiin. Tutkimuksen tuottamalla uudella tiedolla on mah-
dollista toimia niin, että infrastruktuuri pienenevässä taajamassa pysyy toimintakelpoisena
ja kehittyy. Tutkimuksessa kävi ilmi runsaasti sopeuttamisen etuja ja hyötyjä (luku 6). So-
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peuttamisen mallia (luku 5) ei voikaan paremmin todistaa oikeaksi kuin arvioimalla sen so-
veltamisen yhteydessä syntyvää lisäarvoa. Tutkimus kokonaisuutena on katsaus pienene-
vistä taajamarakenteista käytävään keskusteluun, jota se stimuloinee.

Infrastruktuurin sopeuttavan suunnittelun tarvitseman informaation määrä on suuri, jopa
enemmän kuin uudisrakentamisen suunnittelun vaatima. Usein pienenevissä kunnissa tie-
tohuolto toimii lähinnä päivänkohtaisia tarpeita varten. Taajaman rakenteiden reaaliajassa
toimivan ja päivittyvän seurantajärjestelmän luominen ja kehittäminen, parhaimmillaan
paikkatietoa käyttäen, on välttämätön toimenpide, kun halutaan järjestää systemaattinen ra-
kenteiden sopeuttaminen.

Tutkimuksen kuluessa on käynyt ilmi, että infrastruktuurin kertaluonteisen, massiivisen
pienentämisen tarve on harvinaista Suomessa. Yhdyskuntarakenteiden uudelleen järjeste-
lyjen tarvetta mittavien kaavoitusoperaatioiden avulla ei tavattu. Kokonaisten alueiden
käyttötarkoitusten muutokset ovat myös harvinaisia. Saksassa on perusteellisen sopeutta-
misen lähtökohtana uudelleenkaavoitus. Purkamisen tarve Suomessa koskee Ruotsin ja
Saksan tapaan lähinnä vuokra-asuintaloja. Suomessa pienenemisen aiheuttamat toimenpi-
teet jäävät yleensä rakenteiden sopeuttamiseksi, johon tutkimuksella löydettiin monia suun-
nittelun ulottuvuuksia – volyymin, fyysisen mitoituksen, optimaalisen reitityksen, käyttö-
frekvenssin (toistumiskertojen) tai toimintanopeuden muuttaminen. Mukana tarkastelussa
ovat myös paremmat toimintatavat, elinkaarien ohjelmointi, ajoitustekijät ja ylläpidon tai
laatutason muutokset. Infrastruktuurin verkoilla voitiin todeta olevan kohtuullinen muutos-
kapasiteetti eikä käyttövarauman kasvu kovin nopeasti johtanut stabiilisuuden menettämi-
seen ja yleensä sopeuttamisen suorittamiseen jää kylliksi aikaa. Dekrementaalinen, vaihe-
askelin tapahtuva rakenteiden sopeuttaminen, on ainakin ajoittain tarpeen useimmissa taa-
jamissa. Esitetyn mallinkin soveltaminen tapahtuu vastaavasti paloittain. Valittu dekre-
mentaalinen suunnittelukäytäntö osoittautui perustelluksi. Muutoksia voi olla paljon ja ne
toteutetaan usein eriaikaisesti. Verkkomuutokset ovat yleensä konkreettisia fyysisiä ja toi-
minnallisia asioita. Muutostarpeet voivat olla jatkuvaluonteisia. Dekrementaalisessa suun-
nittelussa empiria tuottaa kokemusoppia, kontekstikohtaisuus korostuu ja lisätarpeiden en-
nakoimisen sijaan painotetaan entisten palvelujen muuttamista tai täydentämistä. Dekre-
mentaalinen, rationalistinen suunnittelu oli pienin askelin tapahtuvaa kyberneettista ohjai-
lua ja säätelyä, jossa palautetarkastelu ohjasi suunnittelun lisäksi päätöksentekoa, tulevan
ennustamista ja implementaatiota. Useissa ratkaisuissa sopeuttaminen oli monimenetel-
mällistä (triangulaatio), jossa uudet kehitetyt menetelmät olivat tarpeen.

Pienentävä suunnittelu ei yleensä ole kertaluonteista. Pääoperaattori tarkastelee sopeut-
tamisen strategian ja suunnittelun etenemistä ainakin vuosittain talousarvion yhteydessä.
Rakenteiden muutostarpeet ja uusien suunnittelumahdollisuuksien avautuminen eivät silti
noudata vuosirytmiä. Muutoksia tehdään operaattorien toimesta dekrementaalisesti. So-
peuttamisen mallia (5.3) käytetään pääoperaattorin aloitteesta suunnittelun kokoamiseen
ja päivittämiseen tietyin periodein, joiden pituus vaihtelee kohdassa 4.3.2 esitetyn mukai-
sesti hyvin paljon (2–15 vuotta). Dekrementaalisuus toimii mallin yhteydessä ja sen päivi-
tysten välisissä suunnittelutarpeissa. Lopulta on otettava myös huomioon, että sopeuttami-
nen ei ole kovin lineaarista toimintaa.

Tutkimuksen päämenetelmä oli rakennusten, verkkojen ja ympäristön sopeuttamisen
suunnittelumalli, joka sisältää lukuisia erillismenetelmiä, joista monet kehitettiin tutkimuk-
sen yhteydessä. Esimerkiksi yhdyskuntaentropia todettiin yhdyskunnan rakenteiden kuva-
uksen kattavaksi suureeksi. Taajamissa päästään valitsemaan mieleiset ja tarkoituksenmu-
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kaiset entropian kombinaatiot. Useat suunnittelumenetelmät tuottavat tuloksia ennen kaik-
kea pääoperaattorin näkökulmasta, mutta esimerkiksi monikriteerinen arvottaminen (4.5.3)
on käyttökelpoinen myös asiakkaan kannalta.

Suunnittelun mallin aktivointi tapahtuu pääoperaattorin toimesta. Mallin kehittäminen
dynaamiseksi – tuntosarvilla varustetuksi, suunnittelun päivityskynnyksen esimerkiksi ai-
kasarjojen pohjalta tarpeelliseksi osoittavaksi – olisi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen
kohde. Tarkasteluajankohtien ennalta määrittely jäntevöittää yhdyskuntien pienenemiseen
sopeuttavaa suunnittelua.

Yhdyskuntien rakenteiden pienenevän käytön määräävä tekijä on rakennusten käyttöas-
teen kehitys, joka riippuu rakennuksen sisältämän toiminnon tai asumisen elinkaaresta.
Omakotitaloilla näyttää asuntojen osalla olevan paras muutoskapasiteetti eli niiden hyö-
dyntäminen on aktiivisinta ja pitkäikäistä. Verkkojen käyttöasteisiin vaikuttavat myös ih-
misten käyttötottumusten, arvojen ja elintason muutokset.

Taajamien pienenemiseen liittyvä diskurssi on ollut poleemista. Pienenemisen toimen-
piteitä tehdään käytännön tarjoamina ratkaisuina ilman teoretisointia, joka voisi syventää
toimenpiteiden ymmärtämistä ja myös johtaa entistä toimivampiin käytäntöihin. Samoin
päivänkohtaisessa toiminnassa tehdään edelleenkin yksittäisiä sekä rakenteita pienentäviä
että suurentavia toimia niitä erikseen suunnittelematta.

Tutkimus tuotti tietoa keinoista ja instrumenteista, joilla pienenemisen suunnittelua on
mahdollista tehdä. Tutkimustapa on ollut käytännöistä lähtevä, käytäntöpainotteinen. Vä-
estö- ja verkkomuutosten ohella on otettava huomioon yleiset yhteiskunnan toimintaympä-
ristön muutokset. Verkostoituminen lisääntyy monilla alueilla. Toimintojen automaatiota-
son nousu on muuttanut yhdyskuntia entistä enemmän systeemin kaltaiseksi. Avoin systee-
mi reagoi epävarmuuden tekijöihin ja haavoittuvuudessa on ilmennyt uusia heikkoja koh-
tia. Kun infrastruktuurin systeemin ohjausvastuu on kunnilla, ovat niiden intressit ja osaa-
minen ratkaisevia. Kontekstikohtaiset erot sopeuttamisen toteuttamisessa tulevat olemaan
suuret.

Pienenevien taajamien uudistamista koskevaa erityislainsäädäntöä ei Suomessa ole,
mutta lainsäädännön puuttuminen ei ole rajoittava sopeuttamisen tekijä. Sopeuttamisen
suunnittelu, organisointi ja toteutus tehdään rakentamisen lainsäädännön mukaan. Kuiten-
kaan esimerkiksi ”hylkyrakennusten” hävittämiseksi ei ole selkeää järjestelmää.

Yleisesti rakenteiden tervehdyttäminen on yhteiskunnalle edullista. Valtio avustaa ra-
kentamista, joten vastaavasti se voi avustaa purkamista, jonka kustannusten kohdistuminen
ei ole aiheuttajaperusteinen. Suomessa olisi myös tarpeen pienenevien alueiden laaduk-
kaan sopeuttamiskehityksen tukeminen, esimerkiksi avustustyyppisillä kannusteilla. Maan-
käyttö- ja rakennuslain (n:o 132/1999) mukaisessa kehittämisaluemenettelyssä on lainsää-
dännölliset valmiudet erityisiin tukijärjestelyihin.

Tutkimuksessa kävi empiirisen aineiston perusteella myös ilmi, että yleisellä tasolla eni-
ten taajamien kehitykseen vaikuttavat tekijät olivat markkinat, entropia, agglomeraatio ja
työpaikkavarannon kehittyminen, joiden heikentyessä ilmenevät monet kielteiset seuraus-
ilmiöt. Elvyttävät panostukset ja toimenpiteet on kohdistettava näihin tekijöihin.

Kun yhdyskuntarakenteet suunnitellaan käyttöasteen edellyttämälle tasolle, syntyy talo-
udellisia ja toiminnallisia etuja, jotka voivat hidastaa pienenemisen kumuloituvaa kierrettä.
Säästyneet voimavarat osoitetaan verkkojen aktiiviseen osaan, jolloin myös palvelun pa-
rantamiseen tulee liikkumavaraa. Voimavarojen kulutuksen optimoinnin ja uusien kehitys-
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toimien myötä taajamalla on mahdollisuudet tulla paremmaksi ympäristöksi ja kilpailuky-
kyisemmäksi yhdyskunnaksi. Tiivistetysti sanoen fyysisen yhdyskunnan on edullista olla
oman sisäisen energiansa kokoinen.

Monivaikutteinen pienenemiseen sopeutumisen prosessi on varsin todennäköisesti epä-
täydellinen tuloksiltaan. Sopeuttaminen jatkuu ajankohtaisena keskusteluna läpi seuraavi-
en vuosikymmenten. Tärkeintä onkin pitää prosessi alituisesti käynnissä hakien uusia rat-
kaisuja yhä uudelleen esille tuleviin pulmiin. Se on prosessin idea.
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Liitteet



Liite 1 International authority interview concerning the 
declining centres / built-up areas

This case study for the doctoral thesis is made in the chosen French, British, German, 
Swedish and Finnish communities. The research method is a depth interview based on a 
personal visit.
The case study protocol is the following:
The purpose of this case study and the aim of the interview is 
a) to find information about ready plan methods and experiences in the declining built-

up areas 
b) the testing of the new plan methods of the research 
c) to get information about the circumstances in the declining communities i.e. how to

organize the infrastructure under such conditions all over Europe.

The key feature of this case study is to compare different declining built-up areas in 
Europe and to find common regularities and features in community nets – nets of 
buildings, traffic, water maintenance, energy and information.

The sampling of the reference communities and persons is not statistical, it is only
based on resources. This interview is a one-step examination. The communities organize
the source of evidence in the case research.

The economy of the nets will be explained in the way, how big the cost recovery ratio
in different nets is. The expenditure of the nets include fixed and variable infrastructure
costs.

The organization of this protocol:
0 phase: Preliminary information of the reference community. The choice of the persons
to be interviewed. The ready plan methods in the community are also asked to be
expressed.
I phase: A questionaire, where the trends or the factors of the technical infrastructure –
which have impact on the urban form of the declining center – were asked to be
nominated.

The impacts were asked to be listed and the level of the impact was asked to be
defined towards ”inhabitant or group of inhabitants or net or community”. There is a cer-
tain amount of trends and impacts as result.
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The trends could be, for example, the technological change, the globalisation, the
economic factors, the market, the energy factors, the traffic indicators, the demographic
factors or the housing questions.

The impacts could be, for example, the emptied communities, the concentration, the
differentation of communities or the inner differentation and the operational or economic
difficulties of the maintenance in the infrastructure. The impact assessment is important,
but their forecast and control are the most important.
II phase: In this examination different plan methods have been developed for the
declining infrastructures, for the communities that lose their inhabitants.

The alternative methods:
– The physical reduction of the nets and the improvement of the image of the built-up

areas,
– The mathemathical analysis of the consumpion of the nets (correlations, regressions,

convolution sums, time-series, nets in the frequency domain, linear programming),
matrix methods (distance, insidence, adjacency, reachibility, capacity, coefficient,
cost or fuzzy matrixes),

– Net models, critical path method, spanning tree,
– Geographical Information System (GIS),
– Entropy, redundancy,
– System theory,
– Threshold analysis,
– Fuzzy logic, multi-criteria analysis,
– Forecasting.

The responders are asked to aim and plan these methods for their reference communities 
and to define their applicability with 5 steps ” the most applicable – applicable – neutral – 
unapplicable – the most unapplicable”considering the trends and their impacts of the 
infrastructure.
III phase: The approach of the case studies is analytical and descriptive and both of them
are included in the adapt scheme. The analytical quantity is made for example to the
entropy = average information per event/matter. Given a source producing a set of events/
matters E1, E2, …, En with probabilities pi (probability of an event occuring) is the
entropy E

The redundancy = (maximum entropy - actual entropy) : (maximum entropy)
The local entropy with its typical contents and distribution is searched in the case 
communities. The amount of the entropy and its distribution are noted down and a 
comparison of the entropy is made between these amounts of different communities.
IV phase: The evaluation of the development. The simulation of the infrastructure of the
reference communities with the periods + 5 years, + 10 years and + 15 year.

The means of expression are descriptive.

E pilog10pibits
i = 1

i = n

∑=



Liite 2 Suomen kuntakysely

ARVOISA SUOMALAINEN KUNTA

Lukumääräisesti tarkasteltuna suuri osa suomalaisista kunnista on väestömäärältään piene-
neviä. Tämän seurauksena monien yhdyskuntien tarjoamien verkostojen käyttöaste on alen-
tunut. Käynnistyneessä tutkimuksessa tarkastellaan infrastruktuurin verkkojen – rakennus-
ten, liikenteen, vesihuollon, energian ja informaation – pienenevän käyttöasteen aiheuttamia
toimenpiteitä. Tekn. lisensiaatti Seppo Raatikainen on tekemässä väitöskirjaa aiheesta ”pie-
nenevän infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta”. Kunnallisalan kehittämissäätiö on rahoitta-
nut tutkimushanketta. Työssä tarkastellaan fyysistä infrastruktuuria em. viiden verkon
kautta. Työn tavoitteena on hakea pienenevien yhdyskuntarakenteiden suunnittelulle teoreet-
tinen ja hyödynnettävissä oleva malli niin, että verkot säilyvät toimintakykyisinä.

Kyselyn avulla selvitetään lisäksi, miten paljon kuudennen eli ympäristön verkon – viher-
alueet, ympäristörakenteet, vapaa-aika, turvallisuus – osalla on tehty tai suunniteltu tehtä-
väksi korvaavia tai parantavia toimenpiteitä ko. verkon itsensä tai muiden verkkojen pienen-
tymisen seurauksena. Kyselyn ensimmäisessä osassa ”verkkojen pienenevän käyttöasteen
vaikutukset” halutaan saada selville, mitä käyttöasteen aleneminen on vaikuttanut verkkojen
toimintaan, esim. vesihuollon verkon tapauksessa vaikutukset putkistojen, puhdistamoiden,
vedenottamoiden ja pumppaamoiden ym. toimintaan. Vastaukset tulisi kohdistaa ajanjakson
1995–2000 tapahtumille. Toisessa osassa ”tehdyt toimenpiteet” pyydetään kirjattavaksi vas-
taavat korjaavat toimenpiteet eri verkkojen osalla. Kyselyn kolmannessa osassa ”suunnitellut
toimenpiteet” pyydetään arvioimaan tulevaa verkkojen käyttöä sekä niiden käyttöasteen pie-
nenemiseen liittyviä vastaisia, mahdollisia toimenpiteitä.

Kyselyä tuloksia käytetään pienenevien taajamien yhdyskuntarakenteiden sopeuttamisen
suunnittelumallin laadinnassa. Tämän lisäksi esitetään teoreettisia suunnittelumenetelmiä,
joissa ovat mukana myös muista maista haetut ratkaisut.

Väitöskirjatyön sisällöstä tulee olemaan hyötyä pienenevien taajamien verkkojen kehittä-
misessä. Parhaassa tapauksessa verkkojen sopeuttavalla suunnittelulla saadaan pienenemisen
kumuloituva vaikutus hidastumaan tai pysähtymään. Tästä syystä kyselyn eräs osa käsitte-
leekin pienenemiseen liittyviä mahdollisuuksia ja etuja, joita niitäkin on olemassa. Pienene-
misen eri suunnittelumenetelmien käyttökelpoisuus on viimeinen arvioitava kyselyn osa.

Kyselyn piiriin kuuluvat 40 taajamaa on valittu ns.ryväsotoksella. Pienen otantamäärän
takia kyselyyn vastaaminen olisi kovin tärkeää. Kuntia käsitellään tutkimuksessa anonyy-
meinä eikä mm. leimautumista tarvitse millään muotoa pelätä.

Tutkijana toimivan Seppo Raatikaisen yhteystiedot ovat: osoite Puomitie 9, 87250
Kajaani, puh.08-624332 tai 050-3459049 sekä e-mail seppo.raatikainen@pp2.inet.fi.

Kajaanissa 12. päivänä maaliskuuta vuonna 2001

Seppo Raatikainen
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Pienenevän infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta  Suomalaisia taajamia koskeva kysely

Kunta__________________________Taajaman nimi ____________________________________

Taajaman sijainti____________________________Taajama-aste___________________________

Kunnan yhteyshenkilö___________________Osoite _____________________________________

Puhelimet__________,___________fax___________e-mail _______________________________

Tutkittavan taajaman asukasluvun kehitys viimeisten 5–6 vuoden aikana

v.2000_____, v.1999______,v.1998______, v.1997______, v.1996______,v.1995_____.

Pienenemisen perussyyt: muuttohäviö , huonontunut työllisyys , vanhentuva ikärakenne .

Verkkojen pienenevien käyttöasteiden todetut vaikutukset (kielt./myönt.), verkoittain eriteltyinä

Rak.verkko: Rakennusten arvot laskeneet , nousseet , eivät ole muuttuneet . Vuokrataso 
laskenut , noussut , ei ole muuttunut . Tyhjät rakennukset huonontavat taajamakuvaa , 
ei ulkoista haittaa . Kunnan rakennuksia runsaasti tyhjillään , tyhjillään , ei ole tyhjinä .

Liikenteen verkko: Liikenteen väljyys lisääntynyt , vähentynyt , ei oleellisesti muuttunut . 
Joukkoliikenne vähentynyt , lisääntynyt , pysynyt entisellään . Liikenteen verkon kunto 
viimeisen 5 vuoden aikana huonontunut , parantunut , ei ole muuttunut .

Vesihuollon verkko: Verkon toimintavarmuus huonontunut , parantunut , ei ole muuttunut . 
Veden laatu huonontunut , parantunut , ei ole muuttunut . Veden jäätymis- ja 
vaihtumisongelmia , ei ole tullut . Vuotovesien osuus viemäreissä lisääntynyt , 
vähentynyt , entisellään .

Energian verkko: Toimintahäiriöt lisääntyneet , vähentyneet , ei muutoksia . Energian 
hintataso noussut runsaasti , vain norm. kustannusnousua vastaavasti , entinen , laskenut .

Informaation verkko: Verkon kapasiteetti parantunut , huonontunut , pysynyt entisellään . 
Huolto- ja ylläpitopalvelut huonontuneet , parantuneet , ovat entisellään .

Haittavaikutusten eliminoimiseksi tehdyt toimenpiteet – verkkojen pienentämistoimenpiteet

Rakennusten verkko: Rakennusten käyttötarkoituksia muutettu , vain poikkeustapauksissa .
Tyhjiä rakennuksia purettu , vain yksittäisiä , ei lainkaan . Kunta ostanut tyhjiä rakennuksia 
muuttaakseen aktiivisiksi . Kunta myynyt tyhjiä rakennuksiaan . Vuokra-asuntoja tyhjillään 
_____ kpl tai _____m2/m3. Tyhjiä rakennuksia peruskorjattu . Tontteja myyty erik. hinnalla . 
Muita toimia kuten _____________________________________________________________.

Liikenteen verkko: Taajamassa tehty uusia teitä , peruskorjausta , vain kunnossapitoa . 
Joukkoliikenteen/yhteiskuljetusten mahdollisuuksia tuettu . Väylien osia jätetty pois käytöstä . 
Kevyen liikenteen olosuhteet tulleet paremmiksi , ovat entisellään , huonontuneet . 
Muita toimia  kuten _____________________________________________________________.

Vesihuollon verkko: Putkien poikkileikkaus pienentynyt sujutuskorjauksilla , uusilla putkilla . 
Laitoksissa alhaisen käyttöasteen seurauksena toimintahäiriöitä , ei havaittuja häiriöitä . 
Muita vaikutuksia  kuten _________________________________________________________.

Energian verkko: Vähennetty kaukolämmön lämpökeskuksia , kattiloiden määrää . 
Sähköverkkoa pienennetty , entisellään . 
Muita muutoksia  kuten __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.



267
Informaation verkko: Taajaman tietoverkko rakennettu , ei ole rakennettu . Informaation 
verkkoon liitetty kunnallisia palveluita , vain tiedotuksia , ei mitään kunnan toimesta . 
Muita muutoksia  kuten __________________________________________________________.

Suunnitteilla olevat toimenpiteet verkkojen käyttöasteen pienenemisen takia

Pienenemistä ei ole suunniteltu järjestelmällisesti lainkaan , vain olosuhteiden pakosta , 
tietoisesti säästöjä hakien . Pieneneminen on keskeinen ongelma , vain olosuhde .

Rakennusten verkko: Määrätietoisesti kehitetään vuokra-asuntojen olosuhteita . Kunnan toimesta 
puretaan tyhjiä, yksityisiä rakennuksia . Muuta _____________________________________.

Liikenteen verkko: Liikennettä priorisoidaan enemmän , ei muutoksia priorisoinnissa . 
Vähennetään liikenteen resursseja  kuten ____________________________________________.
Yhteistyötä tiehallinnon kanssa . Ylimitoitetuiksi tulleita väyliä pienemmiksi . Muita 
toimenpiteitä  kuten _____________________________________________________________.

Vesihuollon verkko: Heikoimmista laitoksen osista luopuminen . Pitkien linjojen korvaaminen 
talokohtaisilla ratkaisuilla (porakaivoilla, päätekaivoilla) . Muita toimia 
kuten __________________________________________________________________________.

Energian verkko: Kaukolämmön korvaaminen muilla energiamuodoilla . Muita ratkaisuja  
kuten___________________________________________________________________________.

Informaation verkko: Pitkien lankayhteyksien korvaaminen langattomilla yhteyksillä . Muita 
toimia  kuten .__________________________________________________________________.

Arvioidut taloudelliset menetykset verkkojen pienenemisen seurauksena; verkoittain / vuosittain 

- rakennukset: v.2000____, v.1999___, v.1998___, v.1997____, v.1996____, v.1995____
- liikenne: v.2000____, v.1999____, v. 1998____, v.1997____, v.1996____, v. 1995____
- vesihuolto: v.2000___, v.1999____, v.1998____, v. 1997____, v.1996____, v.1995____
- energia: v.2000____, v.1999____, v.1998____, v.1997____, v. 1996____, v.1995____
- informaatio: v.2000____, v. 1999___, v.1998____, v.1997____, v.1996____, v.1995___

Ympäristön – viheralueet, ympäristörakenteet, vapaa-aika – osalla suoritetut toimenpiteet 
tutkimusvuosina 2000–1995. Tässä yhteydessä halutaan selvittää lähinnä muiden verkkojen 
pienenemisen, esim. purkamisen, jälkeisiä toimenpiteitä: Ympäristön tilaan panostettu , ei 
lisäpanostuksia . 

Rakennuksen ja tontin huonosta kunnosta annettu omistajille kehoituksia , ei ole annettu .

Valaistusta parannettu . Rakennusten purkujätteille hyötykäyttöä . Yhteissuunnittelua 
asukkaiden kanssa . Muita toimia  kuten ___________________________________________.
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Pienenemisen mahdollisiin etuihin liittyvä arvomuotoinen kysymyssarja

melko melko
Arvotekijä merkityk- merki- merkit- merkit-

setön tyksetön tävä tävä
Työttömyys vähenee     
Työttömyyskorvaukset pienenevät       
Asumisväljyys lisääntyy        
Asuntojen hinnat alhaalla        
Kunnalliset investoinnit vähenevät       
Liikenteen väljyys kasvaa        
Vesilaitoksen osien priorisointi       
Veden ja energian kulutus vähenevät       
Informaatioverkko toimii (ei ruuhkia)        
Saastuminen vähenee       
Koulujen ja laitosten paikat riittävät       
Laitosten väljyys paranee       
Ympäristön väljyys paranee       
Ihmisten aiheuttamat häiriöt vähenevät       
Ympäristö hiljenee       

Taajaman pienenemisen ilmiössä on määrittelyongelmia ; pienentävät toimenpiteet tehdään 
erillisen päätöksenteon yhteydessä , vain talousarvion sisällä .

Pienenemisen suunnittelu on kokonaisuuden visiointia , yksityiskohtien ratkaisemista , 
molempia edellä mainittuja .

Pienenemisen suunnittelumenetelmien käyttökelpoisuus

Arvostus: melko melko merkit-  ei osaa
Menetelmä: merkityk- merki- merkit- tävä  sanoa

setön tykse- tävä
tön

Fyysinen pienentäminen      
(esim. pienempi putki)
Matemaattinen analysointi     
(esim. korrelaatiot ja vasteet)
Verkkomallit     
(esim. muutokset verkoilla)
Paikkatietojen hyöty     
(esim. yhdistetty tietokanta)
Monipuolisuuden edistäminen     
Toimintojen tarkastelu     
Portaittainen pieneneminen     
Arviointi ja arvostelu     

Sopeuttavana suunnittelun hyödyllisyys ja mahdollisuudet
Sopeuttamissuunnittelun lähtökohtia ovat: 1) verkkojen toimintaminimin määrittely , 2) verkosto-
operaattorien yhteistyön lisääminen , 3) taajaman markkinoiden edistäminen , 4) asukkaiden 
hyvinvoinnin parantaminen  tai 5) suunnittelu on intressien vuorovaikutusta ja voimavarojen 
aktivointia . Myönteisten vastausten 1–5 priorisointi: _, _, _, _,_.

Kannanotto tutkimuskysymykseen ”onko pienenevien fyysisten yhdyskuntarakenteiden suunnittelu 
mahdollista ja edesauttaako se yhdyskunnan rakenteiden toimintakelpoisuutta”: Suunnittelu on 
hyvin hyödyllistä , hyödyllistä , vähän hyödyllistä , ei merkitystä , voimavarojen 
tuhlausta .

Kunnan tulevaisuudenkuvat: Pienentämisen suunnittelua tehdään strategian pohjalta , muutoin 
järjestelmällisesti , vain olosuhteiden pakosta .



Liite 3 Kainuun kuntakysely

ARVOISA KAINUUN KUNTA

Teen väitöskirjatutkimusta pienenevistä yhdyskuntarakenteista. Tutkimuksen teoria alkaa
olla koossa ja sen testauksia on jo tehty. Empiirinen osio edellyttää kuitenkin vielä lisä-
selvityksiä. Niiden kohteiksi toivon kainuulaisia kuntia, joiden palvelukyky on tunnetusti
hyvä. Aluksi on tarpeen tuoda esille tutkimukseni sisältöä ja metodeja. Tutkimuksessa
tarkastellaan infrastruktuurin verkkojen – rakennusten, liikenteen, vesihuollon, energian
ja informaation – pienenevän käyttöasteen aiheuttamia toimenpiteitä. Työn hypoteesina
on hakea yhdyskunnan pienenemisen suunnittelulle sellainen teoreettinen ja hyödynnettä-
vissä oleva malli, että verkot säilyisivät toimintakykyisinä.

Tässä kyselyssä vastaajia pyydetään suuntaamaan näkökantansa tulevaisuudenkuviin –
kuinka hyödyllistä ja mahdollista on suunnitella infrastruktuurin ja palveluvarustuksen
pienenemistä parhain päin. Kyselyn kohteina ovat suunnittelun käytännöt, mahdollisuudet
ja sisällöt.

Tutkimuksen perusteella laaditaan pieneneviin taajamiin suunnittelumalli, jossa
esitetään myös muista maista haetut ratkaisut. Väitöskirjatyön sisällöstä on hyötyä
pienenevien taajamien kehitystyölle, jossa sopeuttamisella yritetään saada pienenemisen
kumuloituva vaikutus hidastumaan tai jopa pysähtymään.

Pienen otantamäärän takia kyselyyn vastaaminen olisi kovin tärkeää. Kuntia
käsitellään tutkimuksessa anonyymeinä eikä mm. leimautumista tarvitse millään muotoa
pelätä.

Tutkijana toimivan tekn. lis. Seppo Raatikaisen yhteystiedot ovat: osoite Puomitie 9, 
87250 Kajaani, puh.08-624332 tai 050-3459049 sekä e-mail 
seppo.raatikainen@pp2.inet.fi.

Kajaanissa 23. päivänä lokakuuta vuonna 2001 _____________ Seppo Raatikainen

Oheinen kyselylomake pyydetään palauttamaan 17.12.2001 mennessä tutkijan
osoitteeseen tai sähköpostina. Kunta voi käyttää vastauksen antamiseen myös tutkijan
puhelinhaastattelua. Kysymysten sisältö määräytyy tekeillä olevan väitöstyön jaottelun
mukaan, jolloin ne osittain toistuvat, ovat päällekkäisiä ja myös osin epäloogisesti
esitetyt. Siitä huolimatta pyydetään vastaajia kärsivällisesti vastaamaan niihin kaikkiin.
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Pienenevän infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta Kainuulaisia taajamia koskeva kysely

Kunta_____________________ Taajaman nimi ja asukasluku _____________________________

Yhteyshenkilö______________________puh._________e-mail ____________________________

Taajaman pienenemisen ilmiössä on määrittelyongelmia , se on selkeästi kunnassa rajattu 
ongelma , se on vallitseva, mutta reagoimaton olosuhde . Se on 
__________________________________.

Pienentävät toimenpiteet tehdään 1) koordinoidusti erillisen päätöksenteon yhteydessä , 
2) hajautuneesti organisaatioiden eri tahoilla , 3) tavanomaisen toiminnan puitteissa .
Pienenemisen suunnittelu on 1) kokonaisuuden visiointia eli koko kunnan tulevaisuudenkuvan 
analysointia , 2) toimintojen ja infrastruktuurin yksityiskohtien ratkaisemista , 3) sekä 
kokonaisuuden että yksityiskohtien tarkastelua , 4) olemassa olevien rakenteiden tiivistämistä .

Pienenemisen suunnittelumenetelmien käyttökelpoisuus
Arvotekijä: melko melko ollut
Menetelmä: merki- merki- mer- mer- en kunnas-

tykse- tykse- kit- kit- osaa sa käy-
tön tön tävä tävä sanoa tössä

Fyysinen pienentäminen       
(esim. pienempi väylä)
Matemaattinen analysointi        
(esim. korrelaatiot tai vasteet)
Verkkomallit       
(esim. käytön simulointi)
Paikkatietojen hyöty        
(esim. yhdistetty tietokanta)
Monipuolisuuden edistäm.        
Toimintojen tarkastelu        
Portaittainen pieneneminen        
Arviointi ja arvostelu        

Sopeuttamissuunnittelun mahdollisuuksia pienenemiseen sopeuttamisessa ovat 1) verkostoitumisen 
edistäminen ts. palvelujen järjestäminen toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla , 
2) ylimitoitusten purkaminen , 3) toimenpidetarkastelu yksi kerrallaan ja yhdessä , 
4) operaattorien yhteistyön lisääminen, kunnalla pääoperaattorina vetovastuu , 5) holistinen 
näkemys moninaisista pienenemisen ilmiöitä , 6) alentunut käyttö voi eräissä tapauksissa olla 
mahdollisuus paremmalle toiminnon järjestämiselle , 7) sisäinen kasvu ja esteettinen 
purkaminen , 8) toimintaympäristön informaation parempi hallinta ja hyödyntäminen , 
9) tietotekniikan hyväksikäyttö lisäresurssina sekä aikaviiveiden ja etäisyyksien lyhentämiseen . 
Muita seikkoja ___________________________________________________________________.
Myönteisten vastausten 1-10 priorisointi: _, _, _, _, _, _, _, _,_,_.

Taajaman pieneneminen etenee vaihein: asukkaiden määrä vähenee >  (1.vaihe) kysyntä ja 
markkinat pienenevät > (2. vaihe) operaattorit rationalisoivat, uudelleen verkostoitumista, 
käyttötottumusten muutoksia. Vai haluatko esittää erilaisen etenemispolun:___  ___  ___  ___  ___
Eo. vaihemallissa suunnittelun ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat 1.vaiheessa , 2.vaiheessa ; 
niitä ei ole ; kehitykseen vaikuttaminen on marginaalista ; vain rahoituksen riittävyys ratkaisee 
asiantilan .

Sopeuttamissuunnittelun tavoitteita ovat 1) toimintojen ja talouden turvaaminen , 2) taajaman  
voimavarojen aktivointi , 3) parempi yhteinen tiedon hallinta , 4) yhteinen kehittämisideoiden 
hakeminen , 5) asukkaiden parempi hyvinvointi , 6) koko yhteisön elinvoiman edistäminen .
Myönteisten vastausten 1-6 priorisointi: _, _, _, _,_,_.
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Sopeuttamissuunnittelua edistäviä lähtökohtia ovat: 1) verkkojen toimintaminimin määrittely , 
2) kunnolliset informaation järjestelmät , 3) verkosto-operaattorien yhteistyön lisääminen , 
4) suunnittelun sisältönä ovat intressien vuorovaikutus ja voimavarojen aktivointi , 5) taajaman 
markkinoiden edistäminen , 6) asukkaiden aktiivinen mukanaolo , 7) ____________________.
Myönteisten vastausten 1-7 priorisointi: _, _, _, _, _, _, _.

Toimintojen fyysisten puitteiden (verkot, laitokset) sopeuttaminen tehdään 1) ohjelmoimalla niiden 
elinkaaria uudelleen , 2) purkamalla, kunnostamalla tai rakentamalla toiseen käyttöön , 
3) laskemalla normeja, ylläpidon tasoa . Priorisointi on _, _, _.

Palveluvarustuksen toiminnallinen pienentäminen pyritään tekemään 1) siirtymällä vaihtoehtoiseen 
toimintatapaan , 2) optimoimalla kokonaisuutta , 3) mitoittamalla resurssien mukaan , 
4) poistamalla osa toiminnoista käytöstä . Priorisointi on _, _,_, _.

Pienenevien taajamien myönteisiä tekijöitä ovat 1) edulliset asumiskustannukset , 2) lyhyet 
työmatkat , 3) ympäristöarvot esimerkiksi pohjavesi , 4) koulujen ja laitosten riittävä 
kapasiteetti , 5) väljyyden antamat mahdollisuudet , 6) _________________, 
7) ______________, 8) ______________, 9) ______________, 10)________________.
Priorisointi on _, _, _, _, _, _, _, _, _, _:

Tärkeitä tulevaisuuden kehitystekijöitä pienenevässä taajamassa ovat 1) markkinoiden edistäminen 
, 2) tietotekniikan ajantasaisuus , 3) verkottuminen / yhteistyön lisääminen , 4) imagon 

parantaminen , 5) yhteisöllisen hengen luominen (”taajaman hoitokunta”) , 6) entropian 
huomioon ottaminen kaikessa päätöksenteossa , 7) uusien intressien syntyminen . 
Priorisointi on _,_,_,_,_,_,_.

Oman kuntataajamani vahvuuksia ovat 1) vahva yhteisöllinen rakenne , 2) asukkaiden hyvä 
osallistumishalukkuus , 3) hyvä kommunikaation ja vuorovaikutuksen ilmapiiri , 4) eripuran ja 
kateuden synnyttämä kilpailu , 5)___________________________________________________.

Oman kuntataajamani pienenemisen suunnittelun ajankohtaisia toimia ovat 1) taajaman 
toimintaympäristön yleisanalysointi esim. SWOT-analyysilla , 2) infrastruktuurin informaation 
parempi hallinta , 3) kunnan tulisi pääoperaattorina käynnistää systemaattinen sopeuttamisen 
suunnittelu , 4)______________________________, 5)_________________________________.

Suunnittelun tulevaisuudenkuvat: Pienentämisen suunnittelua tehdään strategian pohjalta , 
muutoin järjestelmällisesti , satunnaisesti yksittäispäätöksinä , vain olosuhteiden pakosta .

Arvomuotoisena kysymyksenä pyydetään vastaajan arviota kuntansa elinvoimaisuudesta asteikolla 
”taantuva…kehittyvä (kuollut…elävä)” (0…1,00) fraktaalilukuna esim. 0,40 on lähempänä 
taantuvaa. Arvio kuntani elinvoimaisuudesta:___________________________________________.

Kannanotto tutkimuskysymykseen ”onko pienenevien fyysisten yhdyskuntarakenteiden suunnittelu 
mahdollista ja edesauttaako se yhdyskunnan rakenteiden toimintakelpoisuutta”: Suunnittelu on 
välttämätöntä , hyödyllistä , vain viitteellistä , ei merkitystä , voimavarojen tuhlausta .

Infrastruktuurin pienenemiskehitykseen reagointi - konkreettisia ehdotuksia:1) infrastruktuurin 
reaaliaikainen mitoitus (verkot ja ylläpito), 2) elinkaarien uusohjelmointi, 3) stabiilisuuden 
vahvistaminen, 4) purkamisen kohteet, 5) muutokset taajamahahmossa, 6) verkostoitumisen 
mahdollisuudet, 7) entropian edistäminen, 8) uudet toimintatavat ja ratkaisut - sisäisen kasvun 
mahdollisuudet, 8) informaation hallinta - miten parannetaan. Priorisointi on _, _, _, _, _, _, _, _.

Mallien käyttökelpoisuus

Tutkimuksen yhteydessä haetaan pienenemisen aiheuttamien seurausten suunnittelulle mallia. 
Pienenemisen suunnitteluprosessin malli tarkentuu yleisestä pienenevän taajaman vaihemallista 
(6.1) palveluvarustuksen suunnittelun mallintamisen (6.2) kautta edelleen fyysisen infrastruktuurin 
suunnittelumalliin (6.3).
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Seuraavaksi pyydetään kohteliaimmin kunnan näkemystä ja mahdollisia muutosehdotuksia koskien 
“taajaman pienenemisen päävaiheita”, “pienenevän palveluvarustuksen suunnittelumallia” ja 
“infrastruktuurin pienenemisen analyysiä”.

Taajaman yleinen vaihemalli (= kaikki operaattorit mukana): ilmiöt, toimenpiteet ja seuraukset: 
niiden sisältö ja olemus. Onko kehitys mennyt vaihemallin 6.1. mukaan vai miten poikkeaa?

Pienenevän palveluvarustuksen suunnittelumalli (= kuntapalvelujen operaattorit mukana): käsitteet, 
volyymit ja lähtötiedot, epävarmuuden ja riskien sietokyky, kriteerit, entropian ja markkinoiden 
edistäminen. Palveluvarustuksen sopeuttaminen esitetään luetteloinnilla. Onko malli 6.2. reaalisen 
kehityksen mukainen?

Infrastruktuurin pienenemisen analysointi (= infrastruktuurin operaattorit mukana): menetelmien 
valinta, esimerkiksi fyysinen pienentäminen sisältää myös ylläpidon ja huollon tarkastelun. 
Vastaako malli 6.3.muutostarpeisiin? 

Kainuun kuntataajamien asukasluvut ovat kasvaneet 1990-luvun puoliväliin saakka. Sen jälkeen 
asukasluvut ovat alkaneet laskea selkeästi. Millaisia toimenpiteitä kuntataajamasi infrastruktuurin 
suhteen on asukasluvun vähenemisen seurauksena tehty? Millaisia toimenpiteitä arvioit 
infrastruktuurin osalla tulevaisuudessa tehtävän, jos asukasmäärä laskee edelleen?



Liite 4 Tutkimustulkinnat EU-kohdemaissa

Ranskalainen tutkimustulkinta: Professeur Jean-Paul Carriére, Ingenieur en Chef Paul 
Cornic, Chargée de mission pour le Schéma Directeur Nadine Minier, Ingenieur 
Catherine Tord-Brétéché.

Tutkimuskohteina olivat Bretagnessa sijaitsevat kohdetaajamat Lorient, Pluvigner,
Bubry, Colpo ja Locmine.

Tapaustutkimusten puitteet: Erikseen pienenevän infrastruktuurin suunnitteluun nimet-
tyjä menetelmiä ei ole käytössä. Käyttämättömiä rakennuksia kuten armeijan käytössä
olleita on purettu. Samoin rakennusten käyttötarkoituksia on muuttunut.

Pienenemiseen liittyvä avainsana on ”sopeutuminen”.
Kehityssuunnat: Yhdyskuntien hajoaminen ja leviäminen on suuri ongelma Bretag-

nessa. Muuttoliikkeen syinä ovat tavanomaisen työllisyyden ohella myös pyrkimys päästä
parempiin asuinympäristö- ja ilmasto-oloihin meren rannikon tuntumaan. Julkisissa
rakennuksissa etenkin on vajaata kapasiteettia. Pienenevien kuntien kehityspiirteitä ovat
myös globalisaation ulkopuolelle jääminen tai vanhojen, keskeisessä asemassa olleiden
teollisuustoimintojen lakkaaminen.

Vaikutukset: Julkisen liikenteen, vesihuollon ja energian verkkojen kustannukset ovat
kohonneet yhdyskuntarakenteen hajautumisen myötä.

Ehdotettujen suunnittelumenetelmien arviointi ja käyttökelpoisuus:
Verkkojen fyysinen pienentäminen on käyttökelpoinen menetelmä; tosin Ranskassa 
pieneneminen ei ole voimakas ilmiö.
Matemaattinen analysointi soveltuu lähdeaineiston analysointiin.
Verkkomallit ovat mahdollisia.
GIS arvioitiin erittäin hyödylliseksi menetelmäksi.
Entropian käyttämisen edullisuuden ratkaisee oikein valittu indikaattoriyhdistelmä.
Taajamasysteemi on liian monimutkainen ja raskas hyödynnettäväksi.
Porrasanalyysi on jo käytössä ranskalaisissa kunnissa.
Arvottaminen: toteutettavien vaihtoehtojen onnistunut löytäminen on tärkeää ja 
menetelmää kannattaa käyttää.
Ennustaminen tuottaa suunnittelun lähtöarvot.
Yleisesti menetelmien tulisi olla yksinkertaisia ja käytännöllisiä, yleiseen käyttöön 
soveltuvia. Visuaalisilla toimenpiteillä saatetaan aikaansaada huomattavia parannuksia. 
Vertailujen yhdenmukaisuuden tähden tulisi aineiston olla riittävän pelkistettyä. 
Yleispätevien menetelmien hakeminen on kuitenkin vaikeaa. Taajaman toimintapolitiikan 
tulee olla kokonaisvaltaista, esimerkiksi kouluja käytettäisiin myös muihin tarkoituksiin. 
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Kuntien yhteistoiminta on turvannut ja pelastanut useiden pienenevien kuntien palvelut. 
Voimavarojen yhdistämistä pidetään edelleen avainkysymyksenä. Paikallisesta 
taitotietotasosta on huolehdittava. Jo avustusmahdollisuuksien hyödyntäminen toiminnan 
muotoon edellyttää sitä. Uusia aktiviteetteja ei ole helppo käynnistää. Pienenevää 
yhdyskuntaa on kuitenkin mahdollista suunnitella ja kehittää myönteiseen suuntaan.

Lorient:n kaupungin entropian arvoille asetetaan tavoitteet v. 2005: 3480, v. 2010:
3490 ja v. 2015: 3497.

Britannialainen tutkimustulkinta: The Authority’s Principal Regeneration Officer Colin
Ede, Development &Tourism Manager Chris Fray

Tutkimuskohteina olivat Walesissa Neathinlaaksossa sijaitsevat kohdetaajamat Glyn-
corrwg, Cymmer ja Cynonwille.

Tapaustutkimusten puitteet: Pienenevän infrastruktuurin käytön suhteen ei ole järjes-
telmällisesti reagoitu. Verkkojen ylläpito oli vähentynyt selkeissä yksittäistapauksissa.

Pienenemiseen liittyvä avainsana on ”unohtuminen”.
Kehityssuunnat: Hiilikaivostoiminta oli vähentynyt ja huonontuneen työllisyyden seu-

rauksena nämä eristyneet kunnat menettivät asukkaitaan. Taajamissa on paljon käyttämä-
töntä omaisuutta, jonka arvo on pudonnut ja jota on vaikea myydä.

Työllisyyden parantamiseksi on käynnistetty kehitysohjelmia, joiden vaikutukset ovat
kuitenkin rajalliset. Väestön tulotason laskeminen on pienentänyt kysyntää ja yksityistä
palvelutarjontaa merkittävästi. Liike-elämä on kaventunut.

Vaikutukset: Kuljetuksien matkat sekä työ- ja asiointimatkat ovat pidentyneet. Infra-
struktuurin perusverkot, rakennukset, liikenne, vesi, sähkö ja puhelin, ovat toiminnassa
joka puolella taajamaa, mutta niiden hyödyntäminen on vähentynyt.

Ehdotettujen suunnittelumenetelmien arviointi ja käyttökelpoisuus:
Verkkojen fyysinen pienentäminen tapahtuu luontaisesti, sillä pienentyvissä taajamissa 
on osittain vanhoja ja huonokuntoisia verkkoja.
Matemaattinen analysointi vaatii paljon lähtötietoja, joita kunnilla ei aina ole. Tiedostot 
ovat monin osin valtakunnallisia.
Verkkomalleja käytetään liikenteen kuvaamiseen.
Entropia kuvaa hyvin taajaman monimuotoisuutta ja menetelmä on erittäin hyödyllinen.
Porrasanalyysi on käytössä koulujen ja eri palvelurakennusten käytön arvioinnissa.
Yleisesti voi todeta, että pienentämiseen liittyvät toimenpiteet ovat aina tapauskohtaisia ja 
yksilöllisiä. Kunta on myös voimaton, kun teollisuus ja kauppa tekevät omia 
supistamisratkaisujaan.

Glynncorrwg:n entropian arvoille asetetaan tavoitteet v. 2005: 2085, v. 2010: 2087 ja
v. 2015: 2010.

Saksalainen tutkimustulkinta: Pressesprecher Bernhard Ruth, Leiter der Wohnungsgesell-
schaft Herr Thein, Beamtin Frau Tüngler

Tutkimuskohteina olivat Sachsen-Anhaltissa sijaitsevat kohdetaajamat Burg, Stendal ja
Wittenberg

Tapaustutkimusten puitteet: Huolimatta asukkaiden määrän vähenemisestä infrastruk-
tuurin verkkoja rakennetaan uudelleen ja laajennetaan.

Pienenemiseen liittyvä avainsana on ”uudelleen rakentaminen”.
Rakennusten purkamisen määrittelemiseksi ja rahoittamiseksi on käytössä valtakun-

nallinen suunnittelumekanismi. Sen mukaan kaupungit arvioivat realistisesti asukasmää-
ränsä kehityksen ja sen mukaisen asuntotarpeen. Taajamakohtaiset suunnitelmat kootaan
valtioittain yhteen, purettavat rakennusmäärät määritellään taajamakohtaisesti ja suoritet-
tavat purkutoimet rahoitetaan. Rahoituksen riittävyydestä ei ole varmuutta.
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Kehityssuunnat: Muuttotappio, alentunut syntyvyys ja huonontunut työllisyys ovat vai-
kuttaneet, että itäisen Saksan taajamissa on runsaasti asuntoja tyhjillään. Ihmisten vapaa-
aika on lisääntynyt, hyviä ympäristöjä arvostetaan enemmän ja autoistuminen lisää liikku-
misen määrää. Demografiset muutokset ovat huomattavia. Burgissakin on kaupungin-
osia, joissa yli 70 % asukkaista on yli 40-vuotiaita. Parin vuosikymmenen kuluttua van-
husten osuus on niissä suuri, koska odotettavissa ei ole nuorten muuttoa alueelle.

Vaikutukset: Rakennusten arvot ovat pudonneet ja tyhjien rakennusten purkaminen on
alkamassa massiivisesti.

Uusrakentamisen myötä taajamien verkot tulevat hyvätasoisiksi.
Demografisten muutosten seurauksena päiväkotien ja urheilupaikkojen ym. kapasitee-

tin tarpeellisuus kyseenalaistuu.

Ehdotettujen suunnittelumenetelmien arviointi ja käyttökelpoisuus:
Verkkojen fyysisen pienentämisen esteiksi voivat esimerkiksi liikenteen väylillä tulla 
erilaiset normit.
Matemaattinen analysointi on tarpeellinen, kun tehdään laskelmia 2000 asunnon 
purkamisesta tai väestön sijoittumisesta purkamisen jälkeen. Tosin purkaminen on 
laajempaa yhdyskuntapolitiikkaa, vaikuttaahan se lukuisiin yhteisön toimintoihin.
Verkkomallit ovat mahdollisia.
GIS on jo käytössä.
Entropian avulla saadaan hyvä poikkileikkaus yhdyskunnasta.
Taajamasysteemi on erittäin havainnollinen, mutta sen käytössä on otettava huomioon, 
että jokaisella systeemin instituutiolla tai hallintoyksiköllä on oma oikeutuksensa ja 
merkityksensä. Systeemiin vaikuttavia tasoja on Saksassa useita, kunta/piiri/osavaltio/
liittovaltio. Päätöksenteossa tasoja on vielä enemmän.
Porrasanalyysi on käytössä.
Arvottaminen on tarpeen, sillä taloudelliset laskelmat yksin eivät riitä.
Ennustaminen on nopeasti muuttuvissa olosuhteissa epävarmaa, mutta tarpeellista.
Yleisesti voi todeta, että paras suunnittelukonsepti on sellainen, joka on myös 
toteuttamiskelpoinen ts. kustannukset eivät nouse liikaa ja asukkaat hyväksyvät 
toimenpiteet. Pienentämisen vaikutukset saattavat olla laajakantoisia ja syvälle käypiä. 
Ihmisten elinikäinen asuinympäristö saattaa olla purkamisen kohteena

Burgin entropian arvoilla asetetaan tavoitteet v. 2005: 3005, v. 2010: 3005 ja v. 2015:
3010.

Ruotsalainen tutkimustulkinta: Avdelningschef Birgitta Sandkvist, Gatuingenjör Johnny 
Skålberg, Teknisk chef Bo Aläng, Adm. chef Per-Olof Wahlin, Miljö-och 
hälsoskyddsinspektör Peter Lantz

Tutkimuskohteina olivat Örebron läänissä sijaitseva kohdetaajama Karlskoga ja Söder-
manlandin läänissä sijaitsevat taajamat Oxelösund, Flen ja Hälleforsnäs.

Tapaustutkimusten puitteet: Rakennusten verkon vajaakäyttö koetaan ongelmaksi,
muiden verkkojen käytön vähenemistä ei pidetä yhtä merkittävänä kysymyksenä. Katu-
osuuksia on purettu, mutta purkamisalueilla muut verkot ovat jääneet maan sisälle.

Pienenemiseen liittyvä avainsana on ”rakennusten purkaminen”.
Koska päähuomio kiinnittyy rakennusten verkkoon, ei erityisiä menetelmiä ole ole-

massa pienenevän infrastruktuurin suunnittelemiseksi. Taloudelliset perusteet määrittele-
vät rakennusten purkukohteet. Rakennusten vaihtoehtoisia käyttöratkaisuja haetaan ennen
purkamisen suorittamista. Hallinnollisia työryhmiä on ollut pohtimassa erilaisia pienene-
misen aiheuttamia seurauksia.

Kehityssuunnat: Teollisuuden rakennemuutokset ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat väes-
tön siirtymisiä. Nuorten muuttajien osalla muuttotapahtuma on usein peruuttamaton.
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Asukkaiden houkuttelemiseksi annetaan rakentamisen tapahtua aikaisemmin rajoituk-
sien alla olleille alueille kuten vesistöjen rannoille. Ympäristöön kiinnitetään toisaalla
myös huomiota vetovoiman lisäämiseksi.

Kunnat eivät voi paljon vaikuttaa markkinoihin. Tekninen kehitys vähentää työvoi-
man tarvetta kaikkialla. Kunnat hakevat huonontuneessa taloustilanteessaan erilaisia sääs-
tämiskeinoja.

Vaikutukset: Tärkein ongelma ovat tyhjät asunnot. Rakennuksia on purettu kustannus-
ten säästämiseksi.

Kunta menettää muuttotappion yhteydessä myös verotuloja sekä verkkojen taksamak-
suja. Vanhemmille asukkaille jää vastuu kunnan kustannuksista ja palveluista.

Pieneneminen vaikuttaa kunnan talouden ja palvelujen ohella liike-elämän supistumi-
seen, kiinteän omaisuuden käyttöarvon alenemiseen sekä myös asukkaiden mielialoihin.

Ehdotettujen suunnittelumenetelmien arviointi ja käyttökelpoisuus:
Verkkojen fyysistä pienentämistä on toteutettu liikenteen turvallisuuden parantamisen 
yhteydessä. Pienentämisenä voi pitää myös ylläpidon tason laskemista, jota on tehty mm. 
liikenneväylien osalla.
Matemaattinen analysointi on jossakin muodossa välttämätöntä. Taustoja on 
analysoitava.
GIS on käytössä.
Entropian avulla voidaan arvioida taajaman rakennetta, jos indikaattorit ovat oikein 
valittuja.
Taajamasysteemi on todettavissa. Kuntien vesilaitoksia on yhdistetty suuremmiksi 
yhtiöiksi.
Porrasanalyysi on käytössä. Päiväkoteja on lakkautettu syntyvyyden laskiessa. Kouluja ei 
aina ole voitu lakkauttaa vastarinnan tähden.
Arvottamista tehdään käytännön ratkaisuissa.
Ennusteiden laatiminen on osa ratkaisujen tekemistä.
Yleisesti voi todeta, että pienenevillä alueilla ei yleensä rakenneta laajassa mitassa 
verkkoja. Tietoverkkojen valokaapelit, liikenneturvallisuuden parantaminen ja 
kaukolämmön laajentaminen ovat kuitenkin mahdollisia rakennuskohteita.

Karlskogan taajaman entropian kehitykselle asetetaan tavoitteet v. 2005: 3450, v.
2010. 3520 ja v. 2015: 3600.

Suomalainen tutkimustulkinta: Ympäristökeskuksen johtaja, arkkitehti, TkL Heikki Aron-
pää, Kainuun Liiton maakuntajohtaja Hannes Kemppainen ja suunnittelujohtaja Heino
Hiltunen, Suomussalmen kunnanjohtaja Timo Säkkinen, talousjohtaja Asta Tolonen ja
tekninen johtaja Antti Westersund.

Tutkimustaajama oli Suomussalmi, erityisesti Taivalalasen osa-alue.
Tutkimustapauksen puitteet: Suomussalmen syrjäinen sijainti on aiheuttanut, että

markkinat eivät ole tulleet kovin suuriksi. Taajamassa valmistettujen tuotteiden loppukäy-
tölle ei ole olemassa riittäviä linkkejä. Viime vuosina työpaikkojen rationalisointia on
tehty useimmilla toimialoilla. Palvelurakenne on keventynyt. Työttömyys on korkea ja
poismuutto kunnasta melko voimakas. Väestön väheneminen on laskenut talouden inten-
siteettia. Markkinat ovat myös edelleen pienentyneet. Verkottuminen ei ole edennyt pit-
kistä etäisyyksistä, asenteista ynnä muusta johtuen niin hyvin kuin pieni maakunta antaisi
mahdollisuuksia. Kielteiset tulevaisuuden näkymät heijastuvat asenteissa, kulutuksessa ja
valinnoissa. Kunnallisia vuokra-asuntoja on runsaasti tyhjillään. 

Pienenemisen ilmiön avainsanana on kuitenkin ”ratkaisujen hakeminen”.
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Pienenemisen strategista suunnittelua ei ole tehty. Toimintoja ja palveluja on kauttaal-
taan supistettu (ns. juustohöylä). Kaavamuutokset ovat olleet yhdyskunnan rakennetta
täydentäviä.

Kehityssuunnat: Väestön demografiset muutokset ovat selkeitä. Asukkaiden osaami-
sen taso näyttää eriytyvän. Ostovoiman pienentyessä ovat liike-elämän palvelut supistu-
massa. Globalisaation vaikutukset tuntuvat muun muassa yritysten markkinoilla. Julkiset
ja yksityiset omaisuusarvot ovat laskeneet. Raha siirtyy kasvaville rintamaille, kun arvot
muuttoliikkeen lähtöpäässä laskevat ja tulopäässä nousevat.

Vaikutukset: Infrastruktuurin verkkojen yksikkökustannukset kohoavat ja palvelutaso
laskee. Rahoituksen suunnittelu on työläämpää.

Ehdotettujen suunnittelumenetelmien arviointi ja käyttökelpoisuus:
Verkkojen fyysinen ja toiminnallinen pienentäminen on väistämätöntä pienentyvissä 
oloissa.
Matemaattiset menetelmät tuottavat hyvin mitattavia suureita. Menetelmät edellyttävät 
kuitenkin hyvää verkkojen tietokantaa, jota pienissä kunnissa ei aina ole saatavissa.
Verkkomalleilla on liikenteen verkon osalla käyttömahdollisuuksia.
GIS on käytännöllinen mm. väestömuutosten kohdentamiseen.
Entropian laskennan avulla voidaan seurata taajaman kehitystä.
Taajamasysteemi ei ehkä tuo lisäarvoa, kun muitakin menetelmiä on useita.
Porrasanalyysi on mahdollinen hyödyntää. Rajakynnysten löytäminen on hyvin 
tarpeellista. Pienenemiseen liittyy erilaisten kynnysten sarja.
Arvottaminen ja ennustaminen ovat suunnittelun perusosioita. Ennustaminen on 
skenaarioiden luomista.
Yleisesti menetelmien käyttöä harkittaessa on otettava huomioon kunnan 
toimintapolitiikka, sen suhtautuminen ja priorisointi eri kysymyksiin.

Suomussalmen taajaman entropian arvioidaan pysyvän tämänhetkisellä tasollaan
3135 ± muutama pistearvo. Taivalalasen entropian arvioidaan kehittyvän tämänhetki-
sestä arvostaan 1390 seuraavasti vuonna 2005: -10, vuonna 2010: -12 ja vuonna 2015:
-35. Viimeksi mainittu entropian arvo sisältää jo koulun lakkauttamisen.



Liite 5 Muutoksenhallinta Kainuun taajamissa

(päivitetty toukokuulle 2003)

Hyrynsalmi kk: Asukkaiden määrä on pudonnut 1990-luvun jälkipuoliskolla 2001:sta
1835:een.

Konteksti: Sahalaitosten loppuminen on aikanaan aloittanut pienenemiskehityksen.
Kostamuksen rakentaminen tuotti väliaikaisesti Kainuun taajamille lisäresursseja.

Vapaa-ajan keskukseen, Ukkohallaan, rakennetaan loma-asuntoja. Hallantalon rakenta-
minen alkaa syksyllä 2003.

Toimintojen kartoitus: Asumisen ja palvelujen varaumat ovat kasvaneet. Taajaman elin-
keinoelämä muodostuu pienistä yksiköistä eikä siinä tapahdu jyrkkiä muutoksia. Jokin pal-
velupiste, kuten 5-tien risteysalueen liiketila, voi tulla lisääkin.

Taajaman sisälle rakentaminen on vähäistä, mutta rantarakentamiseen on enemmän
kiinnostusta. Emäjoen rannalle on rakentumassa uusi 12 tontin alue.

Toimintojen puitteet: Pieneneminen näkyy taajamakuvassa, sillä liikerakennuksia on
tyhjillään. Vuokra-asuntoja on tyhjillään kymmenkunta noin 300 asunnosta.

Toimintojen tarpeellisuus: Entropia on pienentynyt vähitellen, mutta palveluiden
perustaso on säilynyt.

Tarpeet kunnassa ovat muuttuneet. Toimintojen suunnittelun pohjalta valitaan raken-
nukset, joiden elinkaari säilytetään todellisena ja ne kohteet, joiden elinkaaren annetaan
lyhentyä ja käytetään ne vain loppuun ilman peruskorjauksia. Säästöjen mahdollisuudet
em. menettelyssä ovat huomattavat. Väärin kohdistetut peruskorjaukset ovat kalliita. Kes-
kittäminen voi tapahtua niinkin, että osa tiloista jätetään tyhjilleen.

Infrastruktuurin pienenemiskehitykseen reagointi – konkreettisia ehdotuksia:
Verkkojen stabiilisuus: Verkkojen käyttöhäiriöt ja korjaustyöt eivät oleellisesti lisäänny 
nykyisestä määrästään.

Sisäistä kasvua ei voi soveltaa, sillä uuden rakentamisella on markkinoita vain vesistö-
jen rannoille. Emäjoen rannan uuden alueen 12 tontista on 8 omarantaisia. Asemanmäen
kaava-alueella on valmis tekniikka, mutta alueesta on rakentunut vain puolet.

Kaavoittaminen: Ydinkeskustan kaavamuutos on hyväksytty huhtikuussa 2003. Kaa-
vassa on luotu edellytyksiä täydennysrakentamiselle, hyvälle taajamakuvalle, pääraitin ja
sen ympäristön liikennejärjestelyjen parantamiselle ja taloudelliselle yhdyskuntaraken-
teelle.
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Asemakaava on valmistunut em. Emäjoen rannan 12 tontin Tervatörmän alueella.
Asuntoalue on mukana myös osayleiskaavassa. Uusi kunnallistekniikka, 100 000 €,
rahoitetaan tonttien hinnoilla. Liikenteen ja vesihuollon runkoyhteydet ovat jo lähellä
aluetta.

Elinkaarien uudelleen ohjelmointia: Kun väestön ikärakenne vanhenee, on palvelutar-
peiden muutokset ja vanhusten asunto-olojen järjestäminen ratkaistava.

Infrastruktuurin reaaliaikainen mitoitus: Kunnossapidon toimijoiden verkottumista
edistetään liikenteen verkolla. Asiointiliikenteen yhdistäminen olisi hyväksi, mutta sen
parantaminen jää kuntalaisten omatoimisuuden varaan.

Toimintaympäristö muuttuu. Kunnan lämpö- ja vesilaitostoiminnot on yhtiöitetty huh-
tikuussa 2003.

Hoiva- ja hoitopalveluja on myös elinkeinoina kahdessa hoitokodissa. Yksityistämistä
lisätään hoiva- ja hoitopalvelujen tuottamisessa.

Toimintojen kehittäminen: 
Entropian edistäminen: Kunnassa on lähes 500 loma-asuntoa, jotka parantavat myös 
taajaman verkkojen – liike-elämä, vesihuolto, jätehuolto, sähköverkko, tekninen hallinto 
– taloutta. Erilaisten tapahtumien järjestämiseen on kiinnitetty huomiota.

Keskeisen väylän, Hyryntien, mittava saneeraus yhdessä Tiehallinnon kanssa alkaa
lähivuosina. Rakennustyön avulla parannetaan taajaman yleisilmettä ja liikenneturvalli-
suutta mm. kaventamalla ylileveää ajoväylää.

Verkostoituminen lisääntyy palveluiden tuotantomuotona edelleenkin – tällä hetkellä
sitä käytetään muun muassa hankinnoissa, yhteisenä tietoverkkona ja jätehuollossa.
Kajaani, Lohtajan osa-alue: Lohtajan asukasmäärä on ollut 1614 vuonna 1985 ja suu-
rimmillaan 1969 vuonna 1990. Pienenemistä on tapahtunut vuosikymmenen ajan. Asuk-
kaiden määrä on pudonnut 1990-luvun jälkipuoliskolla 1800:sta 1622.een.

Konteksti: Lohtaja on pääosin 1980-luvun alkupuolella rakentunut asuntoalue, jonka
vanhimpien rakennusten elinkaari on lähestymässä peruskorjausvaihetta. Omakotitaloja
on peruskorjattu vasta muutamia, sillä peruskorjausten periodi pientaloilla on pitempi
kuin vuokrakerrostaloilla. Asukaskuntien elinkaaressa on yleinen vaihe, että nuoriso on
muuttamassa pois kotoaan. Asukkaiden väheneminen liittyy kerrostalojen kasvavaan
vajaakäyttöön ja omakotitalojen ruokakuntakoon pienenemiseen. Väheneminen ei selke-
ästi erotu taajamakuvassa.

Koko kaupungin alueella on asumisen väljyys lisääntynyt vuoden 1990 lukuarvosta
29,7 m2/henkilö vuoden 2000 määrään 34,1 m2/henkilö.

Toimintojen kartoitus: Palvelujen taso on monipuolinen: ala-asteen koulu, 3 päiväko-
tia, kirjasto, terveyskeskus, neuvola, nuorisotilat, lähikauppa, grillikioski ja lähiöravin-
tola.

Asumisen määrä Lohtajalla on vähentynyt ja vähenee edelleen. Väestön vähenemi-
seen on eri syitä. Asuntokuntakoon muutokset, tyhjät vuokra-asunnot ja opiskelija-asun-
tojen vähentynyt käyttö ovat keskeisimmät. Viimeksi mainittuun kehitykseen on vaikutta-
nut se, että asuntopaikkojen määrä on pienentynyt saneerauksissa kolmen henkilön
solusta kahteen yksiöön. Peruskorjaamattomissa asuntolarakennuksissa on vajaakäyttö
lisääntynyt. Opiskelijoita menee muihin asuntoihin, koska Lohtajan asunnot ovat kau-
kana keskustasta eikä niiden vuokratasokaan ole enää riittävästi edullisempi kuin yleisillä
vuokramarkkinoilla. Kajaanissa on vuokra-asunnoista pysyvää ylitarjontaa, minkä seu-
rauksena vuokrausjaksot ovat lyhentyneet, kun asukkaat voivat hakea itselleen tarkoituk-
senmukaisia asuntoja.

Lohtajalla on myös vuokratalojen alueellinen keskittymä. Kaupungin yhtiö omistaa
423 yleistä vuokra-asuntoa, joista tyhjinä on parikymmentä asuntoa.
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Omakotitalot ovat eri rakennustyypeistä vastustuskykyisimpiä täyden autioitumisen
suhteen. Täysin tyhjiä rakennuksia ei ole Lohtajalla. Omakotitalojen myyntihinnat ovat
siellä alhaisempia verrattuna moniin muihin Kajaanin alueisiin.

Toimintojen puitteet: Entropian lasku ei ole vielä rajakynnys. Infrastruktuurin taso on
huonontunut lähinnä elinkaarien mukaan.

1990-luvun aikana rakentamisen volyymi ja markkinat ovat olleet Lohtajalla vähäiset.
Alueella on muutamia rakentamattomia omakoti-, rivi- ja kerrostalotontteja. Kaupungissa
muutoin hyödynnettyjä rakentamiskehoituksia ja korotettua kiinteistöveroa ei voida käyt-
tää, sillä kaupunki omistaa maapohjan. Kaupungin omistus on edistänyt alueen hyväta-
soista rakentamista.

Toimintojen tarpeellisuus Eräiden julkisten toimintojen (päivähoito) toiminta-aluetta
on suurennettu, jolloin asiakkaiden määrä on säilynyt. Päivähoidon tarve supistuu ja siinä
joustaa myös perhepäivähoidon vähentäminen. Lähivuosina saattaa joidenkin toiminto-
jen, kuten neuvola, pysyvyys tulla harkittavaksi.

Pienenemisen portaiden analysointi: Tähän mennessä ei vielä ole voitu todeta selkeitä
pienenemisen portaita. Yksi päiväkoti tulee lopettamaan toimintansa. Vastaisuudessa lak-
kaavia toimintoja ovat ehkä myös neuvola tai jokin erikoisliike.

Suunnitteluperusteiden valinta: Elinkaarien vaikutusta on analysoitava. Vuokra-asumi-
sen ja -talojen elinkaaren mukaan ensimmäinen vuosikymmen on mennyt yleensä ilman
ongelmia, mutta toisella vuosikymmenellä alkavat sosiaaliset vaikeudet ja rakennusten
kuntokin alkaa heikentyä. Peruskorjaustarve on tullut toteutettavaksi opiskelija- ja mui-
denkin vuokra-asuntojen yhteydessä noin 20 käyttövuoden jälkeen. 

Omakotitalojen asukkaiden koostumus muuttuu siten, että asumisen kestäessä useita
vuosikymmeniä asuntokuntakoko pienenee.

Infrastruktuurin pienenemiskehitykseen reagointi – konkreettisia ehdotuksia:
Infrastruktuurin reaaliaikainen mitoitus: Fyysisiä verkkoja ei voida pienentää tällä 
hetkellä muuten kuin ylläpidon osalla, mikä kuitenkin saattaisi edelleen huonontaa alueen 
ilmettä.

Joukkoliikenteen vuorotiheys Lohtajalla on harventunut hieman, mutta on edelleen
hyvää tasoa. Kaupunki tukee joukkoliikennettä subventoimalla matkalippujen hintoja.

Verkkojen stabiilisuus: Lohtajan verkot on rakennettu hyvällä teknisellä tasolla ja nii-
den peruskunto on stabiili. Sähköverkko on maakaapelina. Turvallisuusratkaisut ovat toi-
mivat, etäisyys kaupungin keskustaan on kohtuullinen.

Käyttäjäperusteinen arviointi: Asukkaiden määrän väheneminen näkyy verkkojen
käyttöasteissa. Rakennusten, liikenteen, energian ja informaation verkoilla ominaiskäyttö
asukasta kohti on lisääntynyt. Vesihuollon verkolla on ominaiskulutus laskenut vuoden
1995 määrästä 159,05 l/as.,vrk vuoden 2000 määrään 156,25l/as.,vrk ts. 0,35 % vuodessa.
Kokonaisuutena vedenkulutus on 90-luvun jälkipuoliskolla laskenut 2,30 % vuodessa,
kun asukkaiden väheneminen on vuosittain ollut 2,0 %.

Toimintojen kehittäminen:
Entropian edistäminen: Vähäinenkin asumisen lisärakentaminen tulisi olla 
omakotitalovaltaista. Asemakaavan kerrostalotontteja muutetaan pientalotonteiksi. 
Uusien pientalojen rakentamisen arvioidaan tuovan alueelle lisää lapsia, mikä on tarpeen 
koulun käyttöasteen säilymiselle.

Lohtajan alueella on meneillään lähiöprojekti, jonka avulla parannetaan alueen veto-
voimaa, sosiaalista toimivuutta ja asukkaiden tietoyhteiskuntataitoja (nettikahvila).

Kajaanissa on myös kartoitettu kerrostalot, joissa ei ole hissejä ja taloyhtiöiden hissien
rakentamista edistetään ohjaamalla niitä valtion asuntorahaston avustusten käyttämiseen.
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Hyvä taajamakuva ja kaupunkirakenteiden laatu ovat Lohtajallakin tavoitteita. Koulun
ympäristöön sekä koulun ja Mainuantien välissä sijaitsevalle, ei-kenenkään-hoidossa-ole-
valle alueelle rakennetaan monipuolinen lähiliikuntapaikka. Ensimmäisessä rakennusvai-
heessa toteutetaan leikkipaikka, betanque-rata, seikkailumetsä, tekniikkarinne, liuku- ja
pulkkamäki sekä hiekkakentän laajennus. Myöhemmin alueelle rakennetaan skeitti-
paikka, monitoimikaukalo ja kuntopolku. Taajamametsien kunnostamistyöt ovat myös
ajankohtaisia.

Kaupungin alueella olevilla noin 1300 loma-asunnolla ei ole merkittävää vaikutusta
suurehkon keskustaajaman verkkojen käytölle.

Informaation hallinta: Kahden puhelinoperaattorin valokaapelit ovat alueella. Lohta-
jalla kupariparikaapelia on rakennettu asutuksen leviämisen mukana kattavasti koko alu-
eelle. Kaapelitelevision koaksiaalikaapeliverkkoon ovat liittyneet lähes kaikki omakotita-
lotkin.
Kuhmo, keskusta: Asukkaiden määrä on pudonnut 1990-luvun jälkipuoliskolla 7169:sta
6598:een.

Konteksti: Asukkaiden väheneminen taajamassa tapahtuu pääosin ruokakuntakoon pie-
nenemisenä eikä väheneminen näy taajamakuvassa. Kuhmon kesätapahtumat, etenkin
kamarimusiikki, tekevät kaupunkia tunnetuksi.

Toimintojen kartoitus: Taajamassa ovat säilyneet rakentamisen markkinat – ehkäpä vii-
desosan suuruisina vilkkaimpiin Kostamuksen rakennusvuosien aikaisiin verrattuna.
Rakennusten osalla ovat ostajan markkinat ja rakennusten hintataso on pudonnut hieman.
Viimeisin kerrostalo on rakennettu vuonna 1997, mutta yksi uusi on parhaillaan suunnit-
teilla. Rivitalojen rakentaminen on satunnaista, yksi valmistui keväällä 2003 ja toisen
toteuttaminen on aloitettu. Omakotitaloja rakennetaan muutamia vuosittain. Peruskor-
jaus, laajennukset ja kunnossapito ovat rakentamisen päätavat keskustaajamassa.

Toimintojen puitteet: Muutamia liikehuoneistoja on tyhjillään, mutta tyhjiä pientaloja
ei juuri ole. Taajamassa on suuri kaavojen ja tekniikan piirissä oleva tonttivaranto eli
käyttämätöntä rakennusoikeutta on noin 150 000 k-m2: lle, mistä määrästä yli
50 000 k-m2 on omakotitaloja varten. Maapohjan omistavat kaupunki, luterilainen seura-
kunta ja yksityiset. Rakentamiskehoituksilla ei uskota saatavan tuloksia, koska aktiiviset
markkinat puuttuvat.

Kaupungin asuntoyhtiöllä on 667 vuokra-asuntoa, joista tyhjinä on kaksi kolme pro-
senttia, mikä vastaa vuokraustoiminnan viivästymiä. Asunnonhaussa ei ole jonotusta. 

Vastaisuudessa tyhjiä vuokra-asuntoja tulee todennäköisesti nykyistä enemmän nimen-
omaan vuokrataloissa. Vanhusten asuntojen puolella kysyntä tulee olemaan tarjontaa suu-
rempi. Vanhustentaloyhdistyksellä on 114 asuntoa. Erityisesti hissien tarve asuinkerrosta-
loissa kasvaa nykyisestään väestön ikääntymisen vuoksi. Yhden vuokrakerrostalon hissin
rakentaminen onkin meneillään.

Toimintojen tarpeellisuus: Entropian laskua ei juuri havaitse. Valtion laitoksia toimii
runsaasti, osa tosin selkeästi aikaisempaa pienemmällä volyymilla. Rajavartiolaitos on
merkittävä työllistäjä. Metsähallitus toimii nykyään pienemmällä vahvuudella. Posti,
poliisi, Kela, työvoimatoimisto, Alko ja Tielaitoksen tukikohta ovat taajamassa. Tullin ja
rajavartioston toimipisteet sijaitsevat keskustaajaman ulkopuolella.

Terveydenhuollon palveluille ei taajamassa tule supistuksia, mutta näköpiirissä ei
myöskään ole erityisiä kehitysaskeleita. Kainuun hallintokokeilun mukaiset järjestelyt
aiheuttavat näissä palveluissa organisatorisia muutoksia. Opetuksen tarjonta on monipuo-
listunut. Oppimiskeskus peruskorjataan. Julkisia rakennuksia voi jäädä pois käytöstä tuo-
tannon loppumisen tai voimakkaan supistumisen myötä. Saarikosken koulu jää todennä-
köisesti pois käytöstä viiden vuoden kuluessa oppilasmäärän supistumisen vuoksi. Kai-
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nuun hallintokokeilu vaikuttaa jatkossa myös peruskoulun jälkeisen opetustoimen organi-
sointiin.

Suunnitteluperusteiden valinta: Elinkaarien uusohjelmointia on tehtävä niin toiminto-
jen kuin niiden puitteidenkin osalla. Saarikosken koulun elinkaaren pituudeksi jää alle 30
vuotta, mikäli koululle ei löydy uutta käyttötarkoitusta.

Infrastruktuurin pienenemiskehitykseen reagointi – konkreettisia ehdotuksia:
Infrastruktuurin reaaliaikainen mitoitus: Uusinvestoinnit jäävät vastaisuudessa alhaiselle 
tasolle. Uutta kunnallistekniikkaa ei keskustaajamaan tarvitse rakentaa, vaan tekniikan 
työt ovat uusimista ja täydentämistä. Leikki- ja jääkiekkokentät vähenevät.

Minimitason määrittely: Energian, vesihuollon ja jätehuollon verkoilla minimitaso on
hyvin lähellä nykyistä tasoa. Järjestelyvaraa olisi tarvittaessa rakennusten ja liikenteen
verkoilla.

Verkkojen stabiilisuus: Verkkojen peruskunto säilyy. Turvallisuusratkaisut ovat toimi-
vat. Paikallinen palokunta on välttämätön myös vuoden 2004 alusta lukien käynnisty-
vässä Kainuun aluepelastuslaitosjärjestelyssä. Sähkö- ja informaatioverkkojen päivystyk-
seen liittyvä suorittava taho keskittyy ja sen toimintaetäisyys kasvaa. Sähköverkon maa-
kaapelointia tehdään Koulukatu/Peurapolku-verkolla.

Käyttäjäperusteinen arviointi: Rakennusten käyttö on tiivistynyt. Lakkautettujen sivu-
kylien koulujen oppilaat ovat kasvattaneet keskustan koulujen käyttöastetta. Kansalais-
opisto ja vapaa kansansivistystyö hyödyntävät peruskoulujen vapaata käyttöaikaa. Esi-
opetusta on sekä kouluilla että päiväkodeissa. Päivähoidon tarve vähenee – perhepäivä-
hoitajien määrä pienenee, mutta päiväkoti säilyy. Kiertävän päiväkodin toiminta loppuu.

Lineaarinen ohjelmointi: Verkkojen käytön pieneneminen vähentää käyttötarvikkei-
den menekkiä.

Pienenemisen portaiden analysointi: Tämänhetkisellä pienenemisen nopeudella ei ole
nähtävissä oleellisia toimintojen supistumisportaita. Jokin erikoisliike saattaa vähentyä.

Toimintojen kehittäminen:
Entropian edistäminen: Kunnan noin 2230 loma-asuntoa parantavat myös taajaman 
verkkojen – liike-elämä, vesihuolto, jätehuolto, sähköverkko, tekninen hallinto – taloutta. 
Vapaa-ajan rakentaminen on vieläkin merkittävää. Loma-asunnot rakennetaan nykyisin 
usein jo kakkosasunnon tasolla.

Ympäristöä on parannettu mittavilla rakennustöillä. Läpikulkuväylät ympäristöineen,
julkisten rakennusten ympäristötyöt ja rantojen viherrakentaminen on toteutettu viime
vuosien aikana.

Toimintaympäristö muuttuu. Vanhainkoti on muuttunut palvelulaitokseksi ja yksityinen
vanhustenhoitokoti on käynnistynyt. Kaupunkikonsernin keittiötoiminta keskittyy suu-
remmiksi yksiköiksi.

Katujen ja yleisten alueiden sekä kiinteistöjen talvikunnossapito on annettu alueura-
kointina yksityisen urakoitsijan tehtäväksi.

Verkostoitumisen avulla hoidetaan hankintoja ja tietotekniikkaa. Kuntien välinen
yhteistyö lisääntyy vastaisuudessa ja siinä löytynee uusiakin mahdollisuuksia. 

Kuhmokin liittynee Kainuun yhteiseen jätehuoltoon ja luopuu omasta kaatopaikasta.
Kaupungin ja Kuhmo Oy:n yhteinen energialaitos, Kuhmon Lämpö Oy, tuottaa sekä

lämpöä että sähköä. Kuhmo Oy:n puunjalostuslaitos on kaukolämmön energialähteen
tuottaja sekä lämmön kuluttaja. Varsinaisen kaukolämpöverkon toimintaan ei Kuhmo
Oy:n mahdollisilla tuotantomuutoksilla ole vaikutusta.

Vastaisuudessa verkostoidutaan palvelujen tuotannossa vielä nykyistä enemmän yksi-
tyisten yrittäjien kanssa. Kuhmossa yhteistyö saattaa ulottua myös valtakunnan rajan yli.
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Informaation hallinta: Kunta on mukana Kainuun alueverkossa. Valokaapeli on kes-
kustan verkkona.
Paltamo kk: Asukkaiden määrä on pudonnut 1990-luvun jälkipuoliskolla 1969:sta
1794:een.

Konteksti: Entropia ei ole riittävän korkealla, jotta paluumuuttoa olisi syntynyt.
Lähimmän kaupungin, Kajaanin kanssa pendelöinti on merkittävää molempiin suuntiin.

Toimintojen kartoitus: Palvelujen entropia on laskenut hieman. Toiminta muuttuu pie-
nenevän käytön mukana. Palveluiden monipuolisuus on kaventunut. – posti, rautatie-
asema, poliisi ja jotkin liikkeet ovat lopettaneet toimintansa. Valtion laitoksista Kela, työ-
voimatoimisto ja Alko ovat toiminnassa. Kunnallisten palveluiden mitoitus on riittävä.
Koulujen peruskorjaus ja uusi jätevedenpuhdistamo ovat merkittäviä investointeja lähi-
vuosina. Harkittavana on koulujen toiminnan keskittäminen, jolloin saneerattavien koulu-
jen määrä putoaa yhteen. Kahden päiväkodin toiminnot on jo yhdistetty yhteen päiväko-
tiin.

Toimintojen puitteet: Verkostojen pienenemiskehityksen aiheuttamat ongelmat ovat
hallittavissa. Omaisuuden arvon putoaminen ei ole selkeää – myynnissä olevat omakotita-
lot menevät hyvin kaupaksi.

Taajamaverkkojen uusrakentaminen on vähäistä, mutta parannustöitä tehdään useilla
verkoilla. Poismuutto pienentää verkkojen käyttöä. Verkkoja ei kuitenkaan ole vielä
purettu. Vuokra-asuntoja on tyhjillään muutamia prosentteja kokonaismäärästä vajaa 600
asuntoa. Joitakin liikehuoneistoja on myös tyhjillään.

Infrastruktuurin pienenemiskehitykseen reagointi – konkreettisia ehdotuksia:
Infrastruktuurin reaaliaikainen mitoitus: Ylläpidon tasoa voidaan vielä keventää. Kunta
myy tarpeettomiksi tulleita rakennuksiaan, joille löytynee uuskäyttöä.

Elinkaarien uusohjelmointi: Toimintoja sijoitetaan tarkoituksenmukaisesti, esimerk-
kinä päiväkotien keskitys.

Sisäinen kasvu: Tyhjiä, tekniikalla varustettuja tontteja riittää myös vastaisuudessa
uudisrakentamisen tarpeisiin. Metelinniemeen kaavoitetaan tosin uusia teollisuustontteja.

Stabiilisuuden vahvistaminen: Vesihuollon vuotovesien määrää pienennetään sujutta-
malla putkia ja sekaviemäröinti lopetetaan. Verkkojen käyttömukavuutta haittaavia korja-
uskatkoksia pyritään vähentämään peruskorjauksilla. Uuden jätevedenpuhdistamon
rakentaminen on alkamassa.

Kaavateitä päällystetään sen mukaan kuin alueet rakentuvat.
Muutokset taajamarakenteessa: Puistometsien hoitotasoa parannetaan, yksityiset

parantavat rakennuksiensa ulkomaalauksia. Liikenneväylien turvallisuutta parannetaan.
Rinnekadulle rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Kiehimänjoen rannan viihtyvyyttä
parannetaan – Leinon patsaan ympäristöä kohennetaan ja venerannasta rakennetaan käve-
lypolku jokivarteen.

Verkostoitumisen mahdollisuudet: Hankinnoissa, tietotekniikassa, jätehuollossa ja
paloturvallisuudessa on kuntien välistä yhteistyötä.

Toimintojen kehittäminen:
Entropian edistäminen: Kirkonkylään rakennetaan uutta urheiluhallia. Metelinniemen 
golf-keskus on uusi virkistyskohde. Alueella on myös tarjolla vapaita rakennuspaikkoja. 
Vapaa-ajan asuntojen ympärivuotinen käyttö on tullut hyväksytyksi, mikä parantaa 
taajaman palvelujen käyttöastetta. Kunnan alueella on 1200 vapaa-ajan asuntoa.

Uudet toimintatavat ja -ratkaisut: Tieliikelaitos on hoitanut kaavateiden kunnossapi-
don. Uutta kunnallistekniikkaa ei rakenneta, vaan uudet rakenteet toteutuvat ensisijaisesti
sisäisenä kasvuna.
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Informaation hallinta: Kunta on mukana Kainuun alueverkossa.
Puolanka kk: Asukkaiden määrä on pudonnut 1990-luvun jälkipuoliskolla 2108:sta
1959:een. Kunta on asukasluvultaan maan suhteellisesti nopeimmin pieneneviä kuntia
(lähes 4 % vuonna 2001).

Konteksti: Kunnan alueella on hyvät luonnon olosuhteet matkailulle, jonka kehittämi-
seen panostetaankin. Kunnan taloudellista tilaa kuvaa korkea veroprosentti 19,75.

Toimintojen kartoitus: Taajaman pitkillä etäisyyksillä naapuritaajamiin on ollut myös
myönteisiä vaikutuksia entropian säilymiselle. Taajamassa on mm. erikoisliikkeitä toi-
minnassa. Pienen taajaman sisällä etäisyydet ovat lyhyitä. Joukkoliikenne kaupunkeihin
on vähentynyt voimakkaasti.

Toimintojen puitteet: Taajaman verkkojen rakentaminen on peruskorjausta. Kun vesi-
huollon verkko on jo saneerattu, ohjataan resursseja väylien peruskorjaukseen. Kauko-
lämpöverkko laajenee. 

Talonrakennus käsittää korjausinvestointeja. Muutto on pienentänyt rakennusten käyt-
töastetta, mutta täysin tyhjiä rakennuksia on vain muutama. Vuokra-asuntoja on tyhjil-
lään. Pari rakennusta on purettu. Vapaa-ajan rakentamisella on markkinoita.

Toimintojen tarpeellisuus: Liike-elämä ei ole supistunut kovin paljon. Valtion laitok-
set – työvoimatoimisto, Kela, poliisi, Alko – toimivat.

Terveyskeskuksen toimintakykyä huonontaa pätevän henkilökunnan riittämättömyys.
Jotkin palvelut siirtyvät verkostoitumisen myötä pois taajamasta. Muualta haettavia pal-
veluja voivat vastaisuudessa olla lääkärien vastaanotto, työterveyshuolto tai äitiyshuolto.
Verkostoitumisesta saattaa parhaimmillaan tulla merkittävin muutostekijä.

Suurin kunnallinen investointi on vuonna 2003 käynnistynyt pienemmän koulukeskuk-
sen rakentaminen. Lukion ja yläasteen nykyiset tilat (4800 m2) puretaan ja tilalle raken-
netaan tarkoituksenmukaiset ja puolta pienemmät (2400 m2) tilat oppilasmäärän vähene-
misen mukaan. Lisäksi korjataan teknisen työn rakennus. Ensimmäisen vaiheen kokonais-
kustannukset ovat noin 4,4 miljoonaa €, johon saatava valtionosuus on 1,2 miljoonaa €.
Vuonna 2004 alkavassa toisessa vaiheessa (2,2 miljoonaa €) peruskorjataan ala-asteen
tilat ja liikuntasali.

Suunnitteluperusteiden valinta: Elinkaarien uusohjelmointia on tehtävä niin toiminto-
jen kuin niiden puitteidenkin osalla. Eräästä isosta asunnosta on tehty lasten iltapäiväkoti.
Purettavien ja säilytettävien rakennusten osalta on tehtävä valinnat. Peruskorjausten koh-
teina ovat vain rakennukset, joille on odotettavissa riittävän pitkä elinkaari.

Väestön ikärakenne aiheuttaa muutoksia palveluihin. Eniten palveluja tarvitsevien, yli
75-vuotiaiden, asukkaiden määrä on lisääntymässä huomattavasti.

Infrastruktuurin pienenemiskehitykseen reagointi – konkreettisia ehdotuksia:
Infrastruktuurin reaaliaikainen mitoitus: Yli 60 tekniikalla varustettua tonttia olisi 
välittömästi otettavissa käyttöön. Uutta kunnallistekniikkaa ei tarvitse enää rakentaa ja 
vastaisia investointeja voi kohdistaa kaavateiden parantamiseen. Infrastruktuurin 
ylläpidon organisaatio on viime vuosina pienentynyt viidesosan.

Pienenemisen portaiden analysointi: Eri tehtävissä arvioidaan toimintaminimi, jota ei
voi alittaa.

Verkkojen stabiilisuus: Verkkojen automatiikkaa (kaukovalvonta) on lisätty. Sähköver-
kon maakaapelointia tehdään taajaman itäosissa.

Käyttäjäperusteinen arviointi: Rakennusten käyttö on tiivistynyt. Kunnan yli kymme-
nestä koulusta on enää kolme aktiivikäytössä. Säilytettävät toiminnot ja niiden puitteet on
valittava täsmällisesti, sillä peruskorjausten oikea kohdistuminen on taloudellisesti tär-
keää.
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Toimintojen kehittäminen:
Entropian edistäminen: Ydinkeskustan ilmeen parantaminen ja pääraittiin liittyvät 
jalankulku- ja paikoitusjärjestelyt ovat taajaman keskustan seuraavia töitä. Väylien 
valaistusta parannetaan uusimalla valaisimet.

Matkailun lisääntyminen ja loma-asuntojen ympärivuotinen käyttö parantavat myös
kirkonkylän markkinoita ja verkkojen käyttöastetta. Kunnan alueella on noin 1500 vapaa-
ajan asuntoa ja väkiluku melkein kaksinkertaistuu kesäasukkailla.

Toimintaympäristö muuttuu koko ajan: Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön. Kun-
nan perusturvatoimi on yhdistetty Suomussalmen kanssa ja niillä on yhteinen lautakunta.
Vanhainkotia ei ole enää. Vanhusten asuminen on organisoitu yhdistysten ja yksityisten
palvelukotien toimesta. Kesällä 2003 valmistui Puolangan Vanhustenkoti ry:n rakennut-
tama uusi 2600 m2 laajuinen palvelukoti (lähes 4 miljoonaa euroa), jossa on 12 palvelu-
asunnon lisäksi 12 asuntoa dementikoille ja 6 soluasuntoa vammaisille.

Verkostoitumisen avulla hoidetaan vesihuoltoa, hankintoja, jätehuoltoa, paloturvalli-
suutta ja tietotekniikkaa. Verkottumisella on vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia (osaa-
minen, päivystys, ylläpidon työt). Palvelurakenteiden muutoksia tulee tapahtumaan myös
vastaisuudessa. Etälääkärikokeilu on käynnistynyt terveyskeskuksessa ja kokemukset
siitä ovat kohtuullisen myönteisiä.

Informaation hallinta: Kunta on mukana Kainuun alueverkossa. Valokaapeli on raken-
nettuna keskustassa.
Ristijärvi kk: Asukkaiden määrä on pudonnut 1990-luvun jälkipuoliskolla 892:sta
810:een.

Konteksti: Asukkaiden väheneminen taajamassa tapahtuu pääosin ruokakuntakoon pie-
nenemisenä eikä väheneminen erotu selkeästi taajamakuvassa. Kirkonkylällä on aina ollut
pienen taajaman imago. Koko kunnan asukasluku on vähentynyt viime vuosina noin 3 %
vuosivauhdilla.

Toimintojen kartoitus: Asuminen pienenee vähitellen. Myös toimijoiden määrä vähe-
nee eikä etenkään vapaaehtoiseen toimintaan löydy riittävästi aktiivisia henkilöitä. Muu-
tamat toimintansa lopettaneet erikoisliikkeet ovat sijainneet pääraitin varrella.

Toimintojen puitteet: Taajaman rakentaminen on pienimuotoista. Vähäinen uudisra-
kentaminen tapahtuu pääosin haja-alueille. Saukkovaaran osayleiskaava-alueelle on
pientä tonttien kysyntää. Käyttöomaisuuden arvo on laskenut, mutta ei ole romahtanut.
Tonttien arvot ovat alhaisia. Tarjotuilla tonttien erikoishinnoilla ei ole ollut merkitystä
rakentamisen aktiivisuuteen. Peruskorjauksia ja laajennuksia tehdään kirkonkylän pie-
nessä rakennuskannassa. Muutamia liikehuoneistoja on tyhjillään, mutta tyhjiä asuintaloja
on vain pari huonokuntoista.

Kirkonkylän kaava-alueella on tonttireserviä, mutta kysyntää siellä ei ole. Tonttivaran-
non noin 60 tontista omistavat yksityiset parhaat rakennuspaikat. Rakentamiskehoituksia
ei ole annettu.

Kunnalla tai sen yhtiöillä on vuokra-asuntoja, joista tyhjinä on noin 20 asuntoa. Asun-
nonhaussa on kuitenkin jono, kun tarjonta ei vastaa kysynnän toiveita. Uusille omistus-
asunnoillekin saattaisi löytyä ostajia maanviljelyksestä luopuvista. Asuntoja ei kuitenkaan
ole myynnissä. Jossakin mielessä taajamassa on siis asuntopula.

Toimintojen tarpeellisuus: Valtion laitokset, verotoimisto, Kela, Tielaitoksen tuki-
asema, ovat lopettaneet toimintansa. Opetustoimen ja terveydenhuollon palveluille ei taa-
jamassa tarvita supistuksia.

Toimintaminimit ja haavoittuvuus: Työvoimatoimistolla on yksi päivystyspäivä vii-
kossa.
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Turvallisuuden säilymisen uhkakuvana on sähköverkolla toteutettu päivystyksen
vähentäminen ja kauemmaksi siirtäminen.

Suunnitteluperusteiden valinta: Elinkaarien uusohjelmointia on tehtävä niin toiminto-
jen kuin niiden puitteidenkin osalla.

Infrastruktuurin pienenemiskehitykseen reagointi – konkreettisia ehdotuksia:
Infrastruktuurin reaaliaikainen mitoitus: Ylläpidon organisaatiota on kevennetty. Esalan 
alueen kaukolämmön verkko voi tulla purettavaksi, kun alue ei näytä rakentuvan täyteen 
ja osalle entisiäkin rakentajia on annettu vapautus kaukolämpöön liittymisestä. Uutta 
kunnallistekniikkaa ei tarvitse kirkonkylään rakentaa. Vesihuollon verkkoa on 
kunnostettu sujuttamalla pienempi putki entisen sisälle. Saukkovaaran vedenottamolle on 
rakennettu 150 m3 ylävesisäiliö kulutushuippujen vedensaannin turvaamiseksi. Säiliön 
yhteyteen sijoitettiin alkalointisuodatin ja radonin poistolaitteisto. Liikenne ei ole 
vähentynyt, kun autoistumisen ja liikkumisen lisääntyminen on korvannut asukkaiden 
vähenemistä. Liikenteen turvallisuutta parannetaan.

Kaavoittaminen: osayleiskaavoja ja ranta-asemakaavoja tehdään tarpeen mukaan.
Verkkojen stabiilisuus: Verkkojen peruskunto säilyy. Turvallisuuspalvelut (palo, sai-

raankuljetus) ovat kunnossa.
Käyttäjäperusteinen arviointi: Rakennusten käyttötarkoituksia on muutettu ja raken-

nusten käyttö on tiivistynyt. Yhdistetty peruskoulu käsittää ylä- ja ala-asteen opetusta.
Kansalaisopisto (Paltamon) hyödyntää peruskoulujen vapaata käyttöaikaa. Esiopetus
tapahtuu peruskoululla.

Päivähoidon tarve vähenee – päiväkodin toiminta loppunee ja jää perhepäivähoidon
varaan.

Vanhusten suhteellinen osuus lisääntyy voimakkaasti niin, että yli 65-vuotiaiden osuus
on vuonna 2030 noin 45 %.

Lineaarinen ohjelmointi: Verkkojen käytön pieneneminen vähentää käyttötarvikkei-
den menekkiä.

Pienenemisen portaiden analysointi: Tämänhetkisellä pienenemisen nopeudella ei ole
nähtävissä oleellisia toimintojen supistumisia. Jokin kauppaliike saattaa vähentyä.

Toimintojen kehittäminen:
Entropian edistäminen: Kunnan yli 500 loma-asuntoa parantavat myös taajaman 
verkkojen – liike-elämä, sähköverkko, jätehuolto, yksityisteiden operatiivinen työnjohto – 
taloutta. Kunnassa on myös lähes sadan rakentamattoman lomatontin varanto.

Ympäristön verkkoa on parannettu lisärakentamisella. Venesatama ja uimaranta ovat
valmiit. Matkailun myötä rakentuvat erikoispalvelut palvelevat myös asukkaiden virkis-
täytymistä. Luontoon liittyviä vapaa-ajan palveluja – kuntoilu- ja luontopolkuja, mootto-
rikelkkareittejä – on rakennettu lisää.

Uusia ideoita ovat ”valtatie 5:n levähdyskylä” ja ”seniorikansalaisten ihannekylä”.
Kunta myöntää uudis-, peruskorjaus- ja lisärakentajille avustuslainaa, joka kuoleentuu
asumalla kunnassa.

Kunnan järjestämä yhteispalvelupiste hoitaa kunnan toimintojen lisäksi verotoimiston,
poliisin ja Kelan palveluja sekä Tiehallinnon infopistettä.

Toimintaympäristö muuttuu. Vanhusten asumiseen on käytettävissä vanhainkotisäätiön
palveluasuntoja, kunnan ryhmäkoteja tai terveyskeskuksen vuodeosasto.

Kunnassa on hoiva- ja hoitopalvelut otettu käyttöön myös elinkeinotoimintana muun
muassa päihdeongelmaisten hoitokotina.

Ostopalveluja on lisätty esimerkiksi kiinteistönhoidossa. Lämpölaitoksen ylläpito on
ulkoistettu Fortumin tehtäväksi elokuun 2002 alussa.
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Verkostoitumisen avulla hoidetaan hankintoja, jätehuoltoa ja tietotekniikkaa. Verkos-
toitumista tapahtuu muiden kuntien lisäksi yksityisten liikkeenharjoittajien kanssa.
Ambulanssitoiminnan hoitaa yksityinen.

Informaation hallinta: Kunta on mukana Kainuun alueverkossa. Valokaapelia on
rakennettu kirkonkylään kunnan rakennuksille. Kirjastossa on kuntalaisten PC.
Sotkamo kk: Asukkaiden määrä on pudonnut 1990-luvun jälkipuoliskolla 4610:sta
4532:een.

Konteksti: Asukkaiden väheneminen taajamassa tapahtuu pääosin ruokakuntakoon pie-
nenemisenä eikä väheneminen näy taajamakuvassa. Matkailu ja vapaa-ajan toiminta ovat
merkittäviä palvelutyöpaikkojen generaattoreita. Kunnan imago myös perustuu vahvasti
niihin. Matkailun volyymi näyttää edelleen kasvavan.

Toimintojen kartoitus: Asumisen ja palvelujen volyymit ovat laskevia. Elinkeinojen
painopiste muuttuu vapaa-ajan palveluihin. Tietomaailma ja liikkuminen kehittyvät ylei-
siä muutossuuntia vastaavasti. Lisääntyvä Vuokatin matkailu tuo ostovoimaa. Kirkonky-
län 2–3 vähittäiskauppaa laajentaa toimitilojaan suuryksiköiksi (> 2000 m2). Muutamia
liikehuoneistoja on tyhjillään, mutta tyhjiä asuintaloja ei juuri ole.

Toimintojen puitteet: Taajamassa ovat säilyneet rakentamisen markkinat. Uusrakenta-
minen keskittyy kuitenkin Vuokatin alueelle. Yhdyskuntarakenteen painopiste siirtyykin
Vuokatin suuntaan. Riittävä kysyntä, entropia ja uusrakentaminen ylläpitävät käyttöomai-
suuden arvoa, joka ei ole laskenut. Peruskorjaus, laajennukset ja kunnossapito ovat kui-
tenkin rakentamisen päätavat kirkonkylässä.

Kirkonkylän Makkosenmäellä on tonttireserviä, mutta kysyntää siellä ei ole. Tonttiva-
rantoa on keskustassa yli 200 tonttia. Rakentamiskehoituksilla ei uskota saatavan tulok-
sia.

Kunnalla tai sen yhtiöillä on yli 500 vuokra-asuntoa, joista tyhjinä on noin kaksi pro-
senttia, mikä vastaa vuokraustoiminnan kitkan viivästymää. Asunnonhaussa onkin jono-
tusta. Vuonna 2000 valmistui vielä vuokrakerrostalo Vuokattiin lähelle Katinkullan kyl-
pylää.

Toimintojen tarpeellisuus: Entropian laskua ei juuri havaitse. Jotkin valtion laitokset
(verotoimisto, Tielaitoksen tukiasema) ovat lopettaneet toimintansa. 

Lyhyt etäisyys Kajaaniin heikentää joidenkin palveluiden kannattavuutta ja muutamat
liiketoiminnat saattavat ennen pitkää lakata. Asiointiliikenne Kajaaniin vähentynee kir-
konkylän markettien laajennusten myötä.

Vastaisuudessa tyhjiä vuokra-asuntoja arvioidaan tulevan esiin Tiilitörmän vuokrata-
loissa.

Opetustoimen ja terveydenhuollon palveluille ei taajamassa tarvita supistuksia, mutta
näköpiirissä ei myöskään ole erityisiä kehitysaskeleita.

Pienenemisen portaiden analysointi: Tämänhetkisellä pienenemisen nopeudella ei ole
nähtävissä oleellisia toimintojen supistumisportaita. Jokin erikoisliike saattaa vähentyä.

Suunnitteluperusteiden valinta: Elinkaarien uusohjelmointia on tehtävä niin toiminto-
jen kuin niiden puitteidenkin osalla.

Infrastruktuurin pienenemiskehitykseen reagointi – konkreettisia ehdotuksia:
Infrastruktuurin reaaliaikainen mitoitus: Meijeri on sekä kaukolämmön tuottaja että 
kuluttaja. Meijerin tuotannon lakatessa vuonna 2003 kunnan ja meijerin yhteisen 
lämpökeskuksen toimintaa olisi muutettava olennaisesti pienemmälle teholle. Ratkaisuna 
on Vuokatin alueen kaukolämpöverkon liittäminen yhdysputkella kirkonkylän 
lämpöverkkoon, jolloin kummassakin taajamassa vältytään mittavilta 
kattilainvestoinneilta. Myös vedenkulutus pienenee 20–40 % meijerin lopettaessa – 
ottamoiden ja puhdistamon toiminnat pienenevät vastaavasti lineaarisesti.
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Uutta kunnallistekniikkaa ei tarvitse kirkonkylään rakentaa. Vuokatissa laajennetaan
kunnallistekniikan verkkoja.

Verkkojen stabiilisuus: Verkkojen peruskunto säilyy. Turvallisuusratkaisut ovat toimi-
vat. Sähköverkon maakaapelointia tehdään taajaman itä- ja pohjoisosissa.

Käyttäjäperusteinen arviointi: Rakennusten käyttö on tiivistynyt. Lakkautettujen sivu-
kylien koulujen oppilaat ovat ylläpitäneet kirkonkylän koulujen käyttöastetta. Kunta on
aktiivisesti tarjonnut myyntiin omistamiaan rakennuksia. Kansalaisopisto hyödyntää
peruskoulujen vapaata käyttöaikaa. Esiopetusta on sekä kouluilla että päiväkodeissa.

Päivähoidon tarve vähenee – perhepäivähoitajien määrä pienenee ja päiväkoteja keski-
tetään.

Lineaarinen ohjelmointi: Verkkojen käytön pieneneminen vähentää käyttötarvikkei-
den menekkiä.

Toimintojen kehittäminen:
Entropian edistäminen: Kunnan vajaa 2 000 loma-asuntoa ja 4 000 
matkailuvuodepaikkaa parantavat myös taajaman verkkojen – liike-elämä, vesihuolto, 
jätehuolto, sähköverkko, tekninen hallinto – taloutta. Kunnan maankäytön suunnitelmissa 
on varauduttu 15 000 matkailuvuodepaikkaan. Kunnassa on lisäksi suuri, noin 1000 
rakentamattoman lomatontin varanto. Katinkullan periodivuokraustaloissa asuu vuosittain 
yli 40 000 ihmistä, mikä myös tukee useiden verkkojen käyttöastetta.

Ympäristöä on parannettu maisemoinnilla ja kunnostustöillä. Matkailun myötä raken-
tuvat erikoispalvelut palvelevat myös asukkaiden virkistäytymistä.

Toimintaympäristö muuttuu. Vanhainkodin toimintamuotoa on muutettu siten, että osa
laitospaikoista on muutettu avohoitopaikoiksi.

Kunta vuokraa kaukolämmön liiketoimintansa Vapolle, jonka laskutushinnat sidotaan
yleisessä käytössä oleviin indekseihin.

Verkostoitumisen avulla hoidetaan vesihuoltoa, hankintoja, jätehuoltoa ja tietotekniik-
kaa. Verkostoitumista tapahtuu pääasiassa Kajaanin suuntaan. Vastaisuudessa verkos-
toidutaan palvelujen tuotannossa myös yksityisten yrittäjien kanssa.

Informaation hallinta: Kunta on mukana Kainuun alueverkossa. Valokaapeli on raken-
nettu Kajaanista Vuokattiin ja edelleen kirkonkylään. Tietoverkon käyttö ja kehitys perus-
tuvat asukkaiden omatoimisuuteen. Kirjastossa ovat kuntalaisten käytettävissä PC:t.
Suomussalmi: Asukkaiden määrä on pudonnut 1990-luvun jälkipuoliskolla 5363:sta
4909:een. 

Konteksti: Entropian lasku tapahtuu pienin muutoksin. Pieneneminen on selkeimmin
havaittavissa tyhjinä vuokra-asuntoina.

Toimintojen kartoitus: Palveluvarustus ei ole oleellisesti huonontunut. Valtion laitok-
set – posti, työvoimatoimisto, Kela, poliisi, Alko, Tielaitoksen tukikohta – toimivat.

Toimintojen puitteet: Taajaman ulkoasu on hyvä eikä pienentyminen näy taajamara-
kenteessa. Rakennuksia peruskorjataan jatkuvasti. Purkaminen on kohdistunut vain huo-
nokuntoisiin rakennuksiin, vastaisuudessa mahdollisesti myös muihin käytöstä tyhjenty-
neisiin kohteisiin.

Toimintojen tarpeellisuus: Mikäli pienenevä kehitys jatkuu, ainakin liike-elämän tar-
jonta alkaa kaventumaan.

Pienenemisen portaiden analysointi: Pienentävä kertatoimi on ollut muun muassa leik-
kikentän lopettaminen.

Suunnitteluperusteiden valinta: Elinkaarien uusohjelmointia tehdään niin toimintojen
kuin niiden puitteidenkin osalla. Purettavia rakennuksia on valittava. Peruskorjausten
kohteina ovat vain rakennukset, joille on odotettavissa riittävän pitkä elinkaari.

Väestön demografiset muutokset vaikuttavat vähitellen palvelurakenteisiin. 
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Infrastruktuurin pienenemiskehitykseen reagointi – konkreettisia ehdotuksia:
Infrastruktuurin reaaliaikainen mitoitus: Vuokratalojen taloutta on parannetaan erilaisilla 
toimenpiteillä. Vuokrataloja on koipussissa ja niiden huoneistoja on muutettu 
yrityskäyttöönkin. Kunnallistekniikan ylläpidon tasoa voidaan vielä keventää. 
Kaukolämpölaitos peruskorjataan.

Sisäinen kasvu on keskeinen toimintatapa, sillä kaikki uusrakentaminen sijoitetaan val-
miin kunnallistekniikan piiriin.

Kaavoittaminen käsittää pieniä muutoskaavoja valmiin tekniikan sisällä.
Matemaattinen analysointi: Taajama on jo niin suuri, että sen verkkojen analysointia

on käytännöllistä tehdä matematiikan avulla. Kehityksen korrelaatiot, verkkojen käytön
stabiilisuus, taajuusperusteinen toiminnan tarkastelu, linearisointi kahden tai useamman
ominaisuuden suhteen tai matriisien hyödyntäminen mm. liikennevirtojen seuraamisessa
ovat hyödyllisiä.

Paikkatietojärjestelmä on käytössä ja siitä kehittynee vastaisuudessa päämenetelmä
koko yhdyskuntasuunnitteluun.

Toimintojen kehittäminen:
Entropian edistäminen: Kunnalla on taloudellisia voimavaroja parantaa taajaman entropi-
aa. Pääväylän saneeraus on saatu päätökseen.

Kunnan alueella on vajaa 2000 loma-asuntoa.
Toimintaympäristö muuttuu siten, että ympärillä olevilla pienemmillä kunnilla on ver-

kostoitumisen tarvetta Suomussalmeen.
Informaation hallinta: Kunta on mukana Kainuun alueverkossa.

Vaala kk: Asukkaiden määrä on pudonnut 1990-luvun jälkipuoliskolla 1669:sta
1604:een.

Konteksti: Asukkaiden väheneminen taajamassa tapahtuu ruokakuntakoon pienenemi-
senä eikä pieneneminen juuri näy taajamakuvassa. Matkailu ja vapaa-ajan asuminen ovat
merkittäviä luonnon tarjoamien hyvien puitteiden ansiosta. Väestön harrastukset ja
yhteistoiminta saattavat kutistua.

Toimintojen kartoitus: Asumisen ja palvelujen volyymit putoavat. Muutamia liikehuo-
neistoja on tyhjillään, mutta tyhjiä asuintaloja ei ole. Kauppapalvelujen tasoa pitää yllä
runsas kesäasutus.

Toimintojen puitteet: Taajamassa ovat säilyneet rakentamisen markkinat (3–4 omakoti-
taloa vuodessa) – kolmasosan suuruisena vilkkaimpiin rakentamisen aikoihin verrattuna.
Uudisrakentaminen ylläpitää käyttöomaisuuden arvoa, joka ei olekaan laskenut. Perus-
korjaus ja kunnossapito ovat kuitenkin rakentamisen päätavat.

Taajamassa on vuonna 2001 otettu käyttöön uusi asuntoalue, jossa on jo valmis kun-
nallistekniikka. Alueella olevat 50–60 rakentamatonta tonttia, joista 30 on valmiin teknii-
kan piirissä, tyydyttävät tonttikysynnän vuosikausiksi. Tonttivarantoa on kunnan mielestä
oltava jonkin verran markkinoinnin mahdollistamiseksi. Rakentamiskehoituksia ei voida
antaa, sillä kunta omistaa maapohjan.

Vuokra-asuntoja on tyhjinä ainoastaan vuokraustoiminnan kitkan viivästäminä – noin
400 kunnan vuokra-asuntoa ovat käytössä. Vuokratalojen rakentaminen on pääosin lope-
tettu jo vuosikymmen sitten – sen jälkeen on rakennettu vain vajaa 10 vuokrahuoneistoa.

Toimintojen tarpeellisuus: Entropian lasku ei ole kovin merkittävää, mutta se näkyy
erikoisliikkeiden ja merkittävämmin valtion laitosten (posti, Tielaitoksen tukiasema, rau-
tatieasema) lakkaamisena. Matkustajajunat pysähtyvät kuitenkin Vaalassa. Kelalla ja
Alkolla on toimipiste kirkonkylällä. Verotoimisto on ollut aina Muhoksella.

Pitkät etäisyydet muihin taajamiin säilyttävät ja ylläpitävät joitakin palveluja eikä esi-
merkiksi elinkeinoelämällä ole aina ulkopuolista kilpailua
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Opetustoimen ja terveydenhuollon palveluille ei taajamassa ole tehty supistuksia eikä
sellaisia ole näköpiirissäkään. Ammattikoululla on tosin oppilaspula.

Suunnitteluperusteiden valinta: Elinkaarien uusohjelmointia on tehtävä niin toiminto-
jen kuin niiden puitteidenkin osalla.

Infrastruktuurin pienenemiskehitykseen reagointi – konkreettisia ehdotuksia:
Infrastruktuurin reaaliaikainen mitoitus: Uutta kunnallistekniikkaa ei tarvitse rakentaa. 
Kaavateitä kuitenkin päällystetään ja kaukolämpöverkkoa laajennetaan teollisuuden 
tarpeiden mukaan.

Verkkojen stabiilisuus: Verkkojen peruskunto säilynee nykyisellään.
Kaavoittaminen: Uusia asemakaava-alueita ei tarvita. Rokualle, kolmen kunnan osa-

alueelle, laadittu yhteinen yleiskaava on valmistumassa.
Käyttäjäperusteinen arviointi: Rakennusten käyttö on tiivistynyt. Lakkautettujen sivu-

kylien koulujen (5 koulua viimeisen 10 vuoden aikana) oppilaat ovat kasvattaneet kirkon-
kylän koulujen käyttöastetta. Kansalaisopisto hyödyntää peruskoulujen vapaata käyttöai-
kaa.

Päiväkodin toimintaan sisältyy nykyisin myös esiopetus.
Lineaarinen ohjelmointi: Kaikkien palveluiden tasasuuruinen pienentäminen (ns. juus-

tohöylä) on toiminut lineaarisin periaattein.
Pienenemisen portaiden analysointi: Tämänhetkisellä pienenemisen nopeudella ei ole

nähtävissä oleellisia toimintojen supistumisia. Jokin erikoisliike saattaa vähentyä.

Toimintojen kehittäminen:
Entropian edistäminen: Kunnassa on yli 1800 loma-asuntoa. Ympäristön osalla on tehty 
erityispanostuksia. Oulujärven etelään aukeavalla rannalla on uimaranta ja venesatama. 
Vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia parantavat järven läheisyys ja liikkumisen 
mahdollisuudet (kuntopolut). Saavutettavuutta parantaisi Oulujärven oikotie.

Kunta rakentaa vuosittain uusia teollisuustiloja, joiden käyttöastekin on ollut kohtalai-
nen.

Toimintaympäristö muuttuu. Vanhainkoti on lakkautettu. Terveyskeskuksen vuode-
osasto korvaa sen toimintaa.

Meneillään oleva terveyskeskussairaalan saneeraus ja laajennus on merkittävä, kun-
nan kokonaan rahoittama hanke (1,4 miljoonaa euroa).

Verkostoitumisen avulla hoidetaan vesihuoltoa, hankintoja, jätehuoltoa ja tietotekniik-
kaa. Verkostoitumista tapahtuu pääasiassa Kajaanin suuntaan, mutta myös Pohjanmaan
kuntiin (kansalaisopisto, terveystarkastus, eläinlääkärin päivystys). Taajaman puhelinope-
raattori on oululainen.

Informaation hallinta: Kunta on mukana Kainuun alueverkossa. Valokaapelia on
rakennettu kunnan toimintayksiköiden välille.
Vuolijoki kk: Asukkaiden määrä on pudonnut 1990-luvun jälkipuoliskolla 712:sta
664.een.

Konteksti: Kunnan elinvoima on riippuvainen yhdestä työnantajasta, vaunutehtaasta.
Investointeihin liittyvä pääoma-arvojen romahtamisen riski on niin suuri, että talonraken-
nus taajamassa on loppunut. 

Entropian heikkoa tasoa osoittaa se, että kunnan työttömyysaste on noin 20 %, vaikka
työpaikkaomavaraisuus on noin 110 %. Tulo- ja lähtöpendelien ero on selkeästi kunnalle
tappiollinen.

Toimintojen kartoitus: Entropian lasku näkyy liike-elämän supistumisena ja valtion lai-
tosten (Kela, työvoimatoimisto, posti) lakkaamisena. Väestöpohja ei tosin ole koskaan
ollut riittävän suuri erikoisliikkeille.
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Toimintojen puitteet: Kaava on vanhentunut ja jäänyt osittain toteutumatta. Kaavoitus
on hidas prosessi ja se vaatii rahoituksen. Rakentamiskehoituksia ei ole annettu, sillä nii-
den vaikutukseen ei ole perusteita. Rakennuksia on purettu vain uudisrakentamisen täh-
den eikä tyhjiä rakennuksia ole monta. Taajaman verkkojen rakentaminen on peruskorja-
usta. Resursseja ohjataan verkkojen parantamiseen. Kaavatieverkoston pääteiden sanee-
raus valmistuu kesäkuussa 2003.

Kiinnostusta vesistöjen rannoille rakentamiseen on olemassa, sillä investointien riski
siellä on pienempi.

Toimintojen tarpeellisuus: Asiointipisteiden kaltaisella toiminnalla korvataan toimipis-
teiden lakkaamista. Otanmäen ja kirkonkylän terveydenhuollon palvelut voivat tulla
yhdistettäviksi. Kainuun hallintokokeilun alkaminen saattaa muuttaa sosiaali- ja terveys-
palvelujen sisältöä.

Suunnitteluperusteiden valinta: Elinkaarien uusohjelmointia on tehtävä niin toiminto-
jen kuin niiden puitteidenkin osalla. Kunnan asuinrakennusten huoneistojakoja muute-
taan kysynnän mukaisiksi. Entinen kauppa on saneerattu lasten hoitokodiksi.

Infrastruktuurin pienenemiskehitykseen reagointi – konkreettisia ehdotuksia:
Infrastruktuurin reaaliaikainen mitoitus: Verkkojen fyysinen pienentäminen toteutuu 
käytännössä vain vähäisessä määrin. Värjäntie on jätetty osapituudeltaan auraamatta. 
Infrastruktuurin ylläpidon organisaatio on supistunut viidesosaan 1980-luvun alun 
volyymista. Tehtäviä on ulkoistettu, organisoitu uudelleen tai supistettu. Kunnalla ei ole 
kunnallistekniikan työkoneita lainkaan. Myös teknisten luottamushenkilökollektiivien 
määrä on puoliintunut.

Verkkojen stabiilisuus: Verkkojen peruskuntoisuudesta ei voi tinkiä. Sähköverkon päi-
vystyksen suorittavaa tahoa ei ole taajamassa, vaan se toimii kauempaa.

Käyttäjäperusteinen arviointi: Rakennusten käyttö on tiivistynyt. Kunnan kymme-
nestä koulusta on enää kolme aktiivikäytössä. Koulunkäyntiä on keskitetty isoimpiin taa-
jamiin.

Lineaarinen ohjelmointi: Automatiikka hoitaa vesihuollon verkon käyttöaineiden line-
aarisen vähenemisen.

Linearisointi usean ominaisuuden suhteen: Monissa pienentämisratkaisuissa, esimer-
kiksi koulujen yhdistämisessä, on tarkasteltu asioita usean ominaisuuden suhteen.

Pienenemisen portaiden analysointi: Tämänhetkisellä pienenemisen nopeudella ei ole
nähtävissä oleellisia toimintojen supistumisia.

Toimintojen kehittäminen:
Entropian edistäminen: Kirkonkylän verkkojen elinvoimaa parantavat kaavoitettujen 
loma-alueiden rakennuskanta, noin 600 rakennusta. Investointien vähennyttyä on tullut 
mahdolliseksi kiinnittää huomiota taajaman ympäristön parantamiseen. Taajaman 
vetovoimaisuuden ja kyläkuvan parantamiseen on kaavoitus mahdollinen. Joidenkin 
vanhojen rakennuksien (pappila) säilymistä kannattaisi tukea.

Taajaman keskustaan rakennetaan kesällä 2003 uusi kaukolämpöverkko, jonka lämpö-
keskuksen polttoaineena käytetään palaturvetta ja mahdollisesti haketta.

Toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Uusia toimintatapoja on otettu käyttöön. Van-
hainkotia ei enää ole, vaan vuokrattavat ryhmäkodit toimivat sen tilalla. Verkostoitumisen
avulla hoidetaan vesihuoltoa, hankintoja, jätehuoltoa ja tietotekniikkaa. Kunnan isoim-
mat rakentamiskohteet varaudutaan teettämään ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Palvelura-
kenteiden muutoksia tulee tapahtumaan myös vastaisuudessa.

Informaation hallinta: Kunta on mukana Kainuun alueverkossa. Valokaapeli on raken-
nettu kunnantalolta terveyskeskukseen.
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