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Johdanto 

Raine Mäntysalo & Heli Villanen 

Kasvavan Oulun kaupunkiseudun seutuistumiskehitys on saavuttanut vaiheen, jossa kysyntä 
uusista asuinpaikoista kohdistuu enenevässä määrin kaupungin läheiseen maaseutuun, 
erityisesti Oulun eteläpuolella hyvien liikenneyhteyksien varrella. Tyrnävän kunta sijaitsee 
tällä reunavyöhykkeellä ja se lukeutuukin Suomen nopeimmin kasvaviin kuntiin. Kunnan 
väkiluku kasvoi viime vuonna peräti 4,5 prosenttia ollen nyt n. 5600 asukasta (Kaleva 
19.3.2005). Muun muassa tätä kehitystä pyritään ohjaamaan parhaillaan laadittavalla Oulun 
seudun kuntien yhteisen yleiskaavan 2020 laajennuksella, jossa kaava-alue ulotetaan 
koskemaan myös Oulun seutukuntaan vuonna 2001 liittyneitä Oulun eteläpuolisia kuntia: 
Tyrnävä, Liminka ja Lumijoki. 

Tyrnävän uudisasuinrakentamista on 1990-luvulta alkaen ohjattu uuteen, nyt jo täyteen 
rakennettuun Murron taajamaan kunnan pohjoisrajalla sekä tämän jälkeen Tyrnävän 
kuntakeskuksen yhteyteen Puujaakolan pientaloalueelle, jonka asemakaava hyväksyttiin 
vuonna 2003. Tulevan rakentamisen ohjaamiseksi on katseet Tyrnävällä käännetty myös 
länteen Temmeksen suuntaan – entiseen n. 700 asukkaan kuntaan, joka liitettiin Tyrnävään 
vuonna 2001. Kolme-neljäkymmentä kilometriä Oulun eteläpuolella sijaitseviin Temmeksen 
kyliin on viime vuosina kohdistunut tonttikysyntää, mitä on kiihdyttänyt nelostien jatkaminen 
etelään moottoritienä Limingan Haarasillalle saakka. Temmeksen kylät – Haurukylä, 
Kirkonkylä ja Meijerikylä – muodostavat pohjois-eteläsuuntaisen kylien helminauhan 
nelostien ja Temmesjoen varrella. Suunnittelemattoman hajarakentamisen välttämiseksi on 
Tyrnävän kunta päättänyt laatia Temmekselle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan. Toisaalta 
lisääntyvään uudisrakentamiseen suhtaudutaan Temmeksellä myönteisesti, sillä – kuten usein 
pienemmän kunnan liittyessä suurempaan – Temmeksellä ollaan huolestuneita palvelujen 
kohtalosta, ja väestön lisääntymisen uskotaan edesauttavan niiden säilymistä. 

Nämä ajankohtaiset yhdyskuntamuodostuksen ohjaustarpeet olivat syynä siihen, että 
Tyrnävän kunta tarjosi Temmestä yhdeksi kohdetaajamaksi tutkimus- ja 
kehittämishankkeellemme EkoSuKaT. Hankkeemme puitteissa oli mahdollista tutkia 
monialaisesti Temmeksen elinympäristöoloja sekä selvittää asukaskyselyin ja 
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vuorovaikutteisesti suunnitellen temmesläisten mielipiteitä asuinympäristöstään, 
palveluistaan, kodin ja ympäristön suhteesta, lasten ja nuorten elinympäristöstä, vapaa-ajan 
vietosta sekä mahdollisesta lisäasuinrakentamisesta Temmekselle: onko se toivottavaa, mihin 
se voisi sijoittua, miten sen tulisi ryhmittyä suhteessa rakentamisen tiiviyteen ja nykyiseen 
kylärakenteeseen ja millaista rakennustapaa sen tulisi noudattaa. EkoSuKaT-hankkeessa 
tehtävästä tutkimus- ja suunnittelutyöstä Tyrnävän kunta sai näin tukea Temmeksen 
osayleiskaavan valmistelutyölleen. 

Tämä kirja on raportti kaksivuotisen EkoSuKaT-hankkeen (2004-2005) 
tapaustutkimuksista ja maankäyttösuunnitelmista, joiden kohteena on Temmes. Kirja on 
järjestyksessä toinen hankkeemme väliraportti. Ensimmäinen, Oulunsalon Karhuoja-
Niemenrantaa käsittelevä väliraportti ilmestyi alkusyksyllä 2004. 
 

EkoSuKaT 

Ekotehokkuus Supistuvissa ja Kasvavissa Taajamissa: muuttuvan yhdyskuntarakenteen 
fyysinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys – EkoSuKaT – on monitieteinen tutkimus- ja 
kehittämishanke, jonka toteuttaa Oulun yliopisto yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
maakuntaliittojen ja ympäristökeskusten sekä empiiriseen tutkimukseen valittujen 
kohdekuntien – Suomussalmi, Ristijärvi, Kajaani, Oulunsalo, Liminka ja Tyrnävä – kanssa. 
Tutkimushankkeessa pyritään monipuoliseen ja kokonaisuuksia hahmottavaan käsitykseen 
niistä vaatimuksista, joita kasvavien keskusten lähialueiden kasvaminen ja toisaalta 
perifeeristen alueiden supistuminen aiheuttaa erityyppisten asuintaajamien kestävän 
kehityksen turvaamiselle. Tarkoituksena on etsiä pohjoisiin oloihin soveltuvia sekä 
paikallistason ekotehokkuutta parantavia suunnittelu- ja arviointimenetelmiä supistuvien ja 
kasvavien taajamien muutoskehityksen hallitsemiseksi. 

Hankkeessa on mukana tutkijoita arkkitehtuurin, maantieteen, ympäristökasvatuksen, 
sosiologian ja ympäristötieteiden tutkimusaloilta. Lisäksi hankkeen kuluessa toteutetaan 
pilottihankkeita ja tehdään niihin liittyen opinnäytetöitä kultakin tutkimusalalta. 
Pilottihankkeita ovat mm. asukaskyselyt, pro gradu -tutkielmat ja maankäytön 
harjoitustyösuunnitelmat, joita Temmeksen osalta esitellään myös tässä kirjassa. 
Tutkimustyön ja pilottihankkeiden ohjauksesta Oulun yliopistolla vastaavat professori Jussi S. 
Jauhiainen maantieteen laitokselta, lehtori Pentti Luoma sosiologian, naistutkimuksen ja 
ympäristökasvatuksen jaoksesta sekä professori Helka-Liisa Hentilä ja assistentti Raine 
Mäntysalo arkkitehtuurin osastolta. 

Hanke on yksi Ympäristöklusterin Ekotehokas yhteiskunta –ohjelman (2004-05) hankkeita. 
Päärahoittaja Ympäristöklusterin (YM, KTM, TEKES ja Suomen Akatemia) lisäksi hanketta 
rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskukset, kohdekunnat sekä Oulun 
yliopisto. 
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Asukaskysely 

Kaikissa EkoSuKaT –hankkeen kohdetaajamissa toteutetaan asukaskyselyt, jotka muokataan 
vastaamaan kunkin alueen erityispiirteitä. Kyselyt pidetään osin yhdenmukaisina, jotta 
tulosten vertailtavuus olisi mahdollista. Kysymysten aihepiirit laaditaan eri tutkimusintressien 
mukaisesti käsittelemään asuinympäristöä, rakentamista, palveluja ja liikkumista sekä vapaa-
ajan viettoa pyrkien huomioimaan niin lasten kuin aikuistenkin ympäristökokemukset. 

Temmeksen asukaskysely toteutettiin kesäkuussa 2004. Kyselyn suunnitteluun osallistuivat 
EkoSuKaT -hankkeen tutkijoiden lisäksi arkkitehtiopiskelija Kalle Askola ja maantieteen 
laitoksen lopputyön tekijä Marja Heikkinen. Kysely jaettiin jokaiseen Temmeksen 
kotitalouteen. Kysely suunniteltiin hankkeessa aiemmin Oulunsaloa varten laaditun 
asukaskyselyn pohjalta, jotta tulokset olisivat ainakin osaksi vertailukelpoisia. Toki tulosten 
vertailussa on huomioitava mm. kyselyn toteuttamisen ja ajankohdan erilaisuus.  

Saatekirjeessä pyydettiin jonkun talouteen kuuluvan, 16 vuotta täyttäneen, vastaamaan 
kyselyyn. Vastausten viimeinen postituspäivä oli 7.6.2004. Kyselyn vastaamiselle 
myönnettiin kuitenkin lisäaikaa muutama viikko vastausprosentin nostamiseksi. Kyselyn 
ajankohta ei välttämättä ollut paras mahdollinen mm. alkukesän maataloustöistä ja koulujen 
päättymisestä johtuvien kiireiden vuoksi. Kyselyn huomioarvon nostattamiseksi julkaistiin 
paikallislehdessä Lakeuden Joutsen kirjoitus 9.6.2004, jossa tutkijat Marja Mönkkönen ja 
Aila Ryhänen kertoivat taustoja toteutettavasta kyselytutkimuksesta. Lisäksi EkoSuKaT-
hankkeen tutkijat olivat tavattavissa Temmeksen kylätalolla 10.6.2004. Tilaisuudessa oli 
mahdollisuus kuulla tarkemmin hankkeesta ja täyttää kyselylomake. Tilaisuudessa kävi vain 
yksi kyläläinen. 

Temmeksen kyläyhdistys jakoi kyselyn kotitalouksiin kahdessa erässä. Ensin kyselyitä 
jaettiin 250 kappaletta ja sen jälkeen kyläyhdistys sai vielä 100 kyselyä lisää. Toisessa erässä 
jaetuista kyselyistä ei ole tiedossa tarkkaa lukumäärää, mutta kokonaisluku on 
kyläyhdistyksen arvion mukaan 330. Toisin kuin ensimmäisessä EkoSuKaT –hankkeen 
kohdekunnassa, Oulunsalossa, Temmeksellä ei tehty uusintakyselyä.   

Kyläyhdistykselle toimitettujen kyselylomakkeiden lukumäärä: 350 
Arvio jaetuista kyselylomakkeista: 330 
Palautettuja kyselylomakkeita: 85 
Arvioitu vastausprosentti: 25,8 % 

Kyselyssä oli 80 kysymystä, jotka koostuivat monivalinta- sekä avovastauksista. Mukana oli 
myös kartta- ja piirrostehtäviä. Kysely muodostui seuraavista osioista: taustatiedot, asuminen, 
asuinympäristö, palvelut ja liikkuminen, koti ja ympäristö, lapset, ympäristö, vapaa-
ajanvietto, näkemyksiä Temmeksestä ja Tyrnävästä sekä rakentaminen. Lopuksi vastaajat 
saivat vielä kertoa kolmen kysymyksen avulla mielipiteistään Temmestä kohtaan. 
Kyselylomake on kirjan liitteessä 1. 

Temmeksellä vastaajista oli enemmistö naisia, vaikka koko Tyrnävän kunnassa yli 15-
vuotiaita miehiä on enemmän kuin naisia (miehiä 2037, naisia 1885). Tosin vastaajien 
ikäjakauma oli painottunut ikäihmisiin, sillä vastaajien keski-ikä sekä iän mediaani oli 56 
vuotta. Tyrnävällä on yli 55-vuotiaita miehiä hieman vähemmän kuin naisia (miehiä 522, 
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naisia 577). Tyrnävän väestön ikärakenne on poimittu Tilastokeskuksen ALTIKA-ohjelmasta 
ja se kuvastaa ennakollista ikärakennetta 31.3.2001 – 30.9.2004 välisenä aikana. Vastaajien 
yleisin ammattiryhmä oli eläkeläiset. Vastaajien ikärakennetta kuvaa myös tiedot talouden 
koosta ja lapsien lukumäärästä. Yli 80 % vastaajista oli yli 18-vuotiaita. Tämä vaikuttaa myös 
heikkoon vastausprosenttiin mm. lasten asioita koskevassa kyselyn osiossa. Lapsiperheiden 
ääni jäi tässä kyselyssä aliedustetuksi. Ehkäpä jatkossa on syytä panostaa erityisesti 
tiedotukseen ja kyselyn markkinointiin kaikille ikäryhmille.  
 

Kyselyn taustatietoja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kirjan sisällöstä 

Kirjan aloittaa suunnittelumaantieteen tutkija FM Marja Mönkkösen artikkeli, jossa hän 
selvittää EkoSuKaT-hankkeelle keskeisen käsitteen ’ekotehokkuus’ taustoja ja siihen liitettyjä 
tavoitteita. Maantieteen opiskelija Marja Heikkisen artikkelin myötä siirrytään Temmekseen 
kohdistuviin tapaustutkimuksiin. Temmesjoen jokiluonnon ja maiseman tilaa sekä 
virkistyskäyttömahdollisuuksia tarkasteleva Heikkisen artikkeli pohjautuu hänen pro 
gradututkielmaansa. 

 

Talouden koko            % 
aikuisia   

1 35,7
2 57,10 
3 6

alle 7-v. lapsia   
0 84,7
1 4,7
2 10,6

7 - 12-vuotiaita   
0 88,7
1 7,1
2 2,4
3 2,4

13-18-vuotiaita   
0 89,4
1 3,5
2 3,5

Arvio 
toimeentulosta 

          
% 

hyvä 13,3 
kohtalainen 74,7 
huono 9,6 
en osaa sanoa 2,4 

Ammattiryhmä 
               
% 

eläkeläinen 41,2 

työntekijä 23,5 

yksityisyrittäjä 10,6 

ylempi toimihlö. 8,2 

alempi toimihlö. 7,1 

maanviljelijä 5,9 
opiskelija 2,4 

Sukupuoli   

nainen 60 %

mies 40 %

Ikä 
vuosina       
nuorin 23 vanhin 90
keskiarvo 56   
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Arkkitehtiylioppilas ja aluetieteen tutkija FM Karoliina Laakkonen-Pöntyksen laajassa 
artikkelissa verrataan Temmeksen uudisrakentajien profiileja ja asuinpaikan valinnan 
motiiveja uudisrakentajiin Tampereen läheisellä maaseudulla, Teiskossa ja Kangasalla. 
Temmeksen asukaskyselyn lisäksi Laakkonen-Pöntys käyttää analyysinsä pohjana aiemmin 
Teiskoon ja Kangasalle toteuttamiensa kyselyiden tuloksia. Näin voidaan tehdä vertailuja 
kahden kasvavan kaupunkiseudun ja maakunnallisen keskuksen, Oulun ja Tampereen, 
läheisen maaseudun vetovoimaisuudesta elinympäristönä uudisrakentajien näkökulmasta. 
Luontevana jatkona tälle suunnittelumaantieteen tutkija FM Aila Ryhänen tarkastelee omassa 
artikkelissaan, mitä koti asukaskyselyn valossa temmesläisille merkitsee. Hän myös 
tarkastelee teoreettisella tasolla tiedon ja vallan ominaisuuksia vuorovaikutteisessa 
suunnittelussa sekä kodin käsitteen käyttömahdollisuuksia suunnittelun osallistavuuden 
lisäämisen ja tietopohjan monipuolistamisen kannalta. 

Seuraavat kaksi artikkelia ympäristökasvatuksen ja –psykologian aloilta keskittyvät 
Tyrnävän ja Temmeksen lasten ja nuorten elinympäristökokemuksiin. Tutkija FM Henna Ijäs 
selvittää artikkelissaan tyrnäväläisten 14-15 –vuotiaiden nuorten elinympäristökokemuksia 
käyttäen metodinaan miellekartta-analyysiä. Tutkija FM Heli Villanen vertailee omassa 
laajassa artikkelissaan suuntaa-antavasti temmesläisten aikuisten ja 5.-6. –luokkalaisten lasten 
mielipiteitä asuinympäristöstään. Hän käyttää aineistonaan aikuisten osalta asukaskyselyä ja 
lasten osalta syyskuussa 2004 toteuttamaansa ympäristökasvatusprojektia. Projektissa lapset 
saivat myös ideoida unelmiensa asuinaluetta. 

Ympäristökasvatusprojekti kytkettiin syksyn 2004 aikana läpivietyyn Temmeksen 
maankäytön suunnittelun osallistumisprosessiin. Arkkitehtiylioppilas Kalle Askola laati 
yhdyskuntasuunnittelun harjoitustyönään Temmekselle yleispiirteisen 
maankäyttösuunnitelman, jonka tavoitteet ja mitoituslähtökohdat määritettiin yhdessä 
temmesläisten kanssa kylätilaisuuksissa, joita syksyn aikana järjestettiin kaikkiaan kolme. 
Kylätilaisuuksissa tarkasteltiin Askolan luonnoksia maankäyttösuunnitelman edistyessä ja 
peilattiin niitä suhteessa asukaskyselyn uudisrakentamista koskeviin vastauksiin. Myös muut 
EkoSuKaT-tutkimusryhmäläiset esittelivät tilaisuuksissa kyselytuloksia oman 
tutkimusnäkökulmansa kannalta sekä tekivät erinäisiä selvityksiä kylätilaisuuksissa esiin 
nousseisiin kysymyksiin liittyen. Tutkija, arkkitehti Leena Soudunsaari tekee artikkelissaan 
selkoa tästä prosessista ja esittelee samalla asukaskyselystä ilmenneitä temmesläisten 
mielipiteitä Temmeksen mahdollisen uudisrakentamisen sijoittumisen, ryhmittelyn, tiiveyden 
ja rakennustavan osalta. Kirjan lopuksi esitellään osallistumisprosessin lopputuotoksena 
syntynyt Temmeksen yleispiirteinen kyläsuunnitelma sekä Askolan tämän pohjalta laatima 
tarkennettu maankäyttösuunnitelma. 
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1. Ekotehokkaaksi kunnaksi? 

Marja Mönkkönen 

EkoSuKaT-projekti on osa ympäristöklusterin ”Ekotehokas yhteiskunta” -tutkimusohjelmaa. 
Tutkimusohjelmaan kuuluvissa projekteissa etsitään uusia keinoja ympäristöpolitiikassa 
pinnalle nousseen ekotehokkuus-ajattelun käytännön sovellutuksiin, sekä muiden 
ympäristöpoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ekotehokkaita toimintamalleja pyritään 
kytkemään muun maussa rakentamiseen, kulutukseen sekä yhdyskunta- ja aluerakenteeseen. 
(Honkasalo 2003) Tämä artikkeli käsittelee paitsi ekotehokkuuden käsitettä, tavoitteita ja 
mittaamista, myös ekotehokkuuden suhdetta alueeseen.  

1.1. Ekotehokkuuden käsitteestä 

Käsite ”ekotehokkuus” esiintyy yhä useammin paitsi yritysten yhteiskuntavastuuta ja 
kestävän kehityksen tavoitteita sivuavissa keskusteluissa, myös ympäristöpolitiikkaan ja 
alueiden kehittämiseen liittyvissä diskursseissa. Käsite tuli osaksi ympäristöpoliittista 
keskustelua 1990-luvun alkupuolella, sitä ennen ekotehokkuudesta oli puhuttu lähinnä 
teollisen tuotannon ekologisuutta sivuavien teemojen yhteydessä.  

  World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 170 kansainvälisen 
suuryhtiön kestävän kehityksen yhteenliittymä, toi ensimmäisenä ekotehokkuuden käsitteen 
ympäristöpoliittiseen keskusteluun (WBCSD 2005). WBCSD:n esittämän määritelmän 
mukaan ”eco-efficiency is reached by the delivery of competitively priced products and 
services that satisfy human needs and bring quality of life, while progressively reducing 
ecological impacts and the resource intensity throughout the life cycle, to a level at least in 
line with the earth’s estimated carrying capacity” (WBCSD 1993, Honkasalon 2003 
mukaan). Kyseinen ekotehokkuuden määritelmä siis käsittää sekä ihmisten tarpeiden 
tyydyttämisen ja elämänlaadun parantamisen kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden 
avulla, samoin kuin luonnon kantokyvyn turvaamisen. Ekotehokkuusajattelu on lähtenyt 
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liikkeelle teollisuuden ja markkinatalouden lähtökohdista (Honkasalo 2003). OECD:n 
mukaan käsitettä ja sen mukanaan tuomia toimenpiteitä voidaan pitää talouselämän yrityksenä 
vastata kestävän kehityksen tavoitteisiin (”the business contribution to sustainable 
development”). (OECD 1998) Ekotehokkuusajattelun mukaan tehokas markkinatalous ja 
teknologia edistävät ympäristönsuojelua sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.       

Ekotehokkuus on paitsi teollisten toimijoiden esille tuoma käsite, myös toimintastrategia. 
Ekotehokkuuden käsitettä ja toimintamalleja pyritään Suomessakin tuomaan mukaan osaksi 
ympäristöpolitiikkaa, aluekehitystä sekä yritysten toimintaa. Erityisesti ekotehokkuuteen, niin 
Suomessa kuin muuallakin Euroopassa, on panostettu teollisuudessa ja muussa tuotantoon 
liittyvässä kehitystyössä. Euroopan Unionin alueella ekotehokkuus on kehittynyt selkeimmin 
teollisuudessa ja energiasektorilla. Liikenteessä ja maataloudessa kehitys on heikompaa, 
samoin kotitalouksien ekotehokkuuden parantumisessa. (Honkasalo 2003) Ekotehokkuuden 
parantaminen ei vaadi juuri uusia investointeja, vaan kulutustottumusten sekä elämäntavan 
muutoksia. Ekotehokkuusajattelun myötä ympäristöpoliittisen toiminnan ja päätöksenteon 
pyrkimyksenä on siirtyä yhä kokonaisvaltaisempaan ajatteluun; ekologisesta painotuksesta 
yhteiskuntatieteelliseen ja taloudelliseen tarkasteluun.  

Käytännössä ekotehokkuusajattelun konkretisoitumista toiminnaksi (erityisesti 
ympäristöpolitiikassa sekä aluekehityksessä) vaikeuttaa ekotehokkuus-käsitteen kirjava 
käyttö. Ekotehokkuus liitetään usein tuotantotoiminnan tehostamiseen, taloudelliseen kasvuun 
ja hyvinvointiin tai kestävän kehityksen käsitteeseen. Ekotehokkuudesta puhutaan myös 
ympäristönsuojelun keinona sekä ekologisen kestävyyden työkaluna. Yksistään Suomen 
ympäristöhallinnon viimeaikaisissa julkaisuissa ekotehokkuus määritellään vaihtelevin tavoin:   

 
1. Ekotehokkuus kestävän kehityksen tavoitteet konkretisoivana käsitteenä 

ja toimintana: ”Ekotehokkuus voidaan nähdä tuotannon ja kulutuksen 

kehittämiseksi siten, että luonnonvarojen käyttö on mahdollisimman 

taloudellista ja ekologista ja päästöjä rajoitetaan jatkuvasti (…) 

Ekotehokkuusajattelun tavoitteena on myös nivoa yhteen kestävän 

kehityksen osa-alueet: ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen 

ulottuvuus.” (Honkasalo 2003) 

2. Ekotehokkuus ekologiseen kestävyyteen tähtäävänä, ihmisen 

hyvinvointia tukevana toimintana: ”Ekotehokkuuden määritelmä on 

suppeampi kuin kestävän kehityksen käsite ja voidaan nähdä lähinnä 

välineenä ekologisesti kestävän kehityksen saavuttamiseen. Ekotehokkuus 

on toimintastrategia, jonka ajatuksena on luonnonvarojen tuottavuuden 

lisääminen hyvinvoinnin ja elämän laadun kohottamisessa.” (Heinonen & 

al. 2002)  
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3. Ekotehokkuus (markkina)taloudellisen toiminnan ja ihmisen 

hyvinvoinnin edistäjänä: ”Ekotehokkuudella pyritään taloudelliseen 

hyvinvointiin sekä hyvään ympäristön laatuun.” (Rosenström & Mickwitz 

2004) Rosenströmin ja Mickwitzin mukaan ekotehokkuus itsessään 

sisältää vain ekologisen ja taloudellisen ulottuvuuden, mutta liitettäessä 

käsite alueellisen ekotehokkuuden tarkasteluun, on syytä tarkastella 

ekotehokkuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia erilaisten sosiaalis-

kulttuuristen indikaattoreiden avulla.  

Edellä esitetyistä määritelmistä voidaan löytää ekotehokkuus-käsitteille ainakin yksi yhteinen 
nimittäjä: resurssit eli luonnonvarat. Ekotehokkuuden eri määreille on yhteistä keskittyminen 
luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön – mainittiinpa tämän tehokkuuden liikkeellepanijana 
sitten kestävän kehityksen, ekologisen kestävyyden tai taloudellisen toiminnan tehostamisen 
tavoite. On selvää, että ekotehokkuus-ajattelu kytkeytyy taloudellisen toiminnan 
tehostamiseen – tarkka ja tehokas raaka-aineiden hyödyntäminen on ilman muuta mielekästä. 
Ekotehokkuusajattelu liittyy kestävän kehityksen eri osa-alueisiinkin, etenkin ekologiseen 
ulottuvuuteen: mikäli tuote (esine tai palvelu) voidaan tuottaa aiempaa vähemmillä 
materiaalisilla panoksilla (=luonnonvaroilla), se on epäilemättä hyödyllistä myös ekologiselta 
kannalta.  

Ekotehokkuusjattelua konkretisoivat niin kutsutut faktoritavoitteet. Ekotehokkuusajattelun 
mukaan 20-30 vuoden aikavälillä tulisi päästä 4 kertaa nykyistä suurempaan tehokkuuteen 
luonnonvarojen käytössä, 40-50 vuoden kuluttua tehokkuuden tulisi olla noin 10 kertaa 
nykyistä suurempaa. Näitä tavoitetasoja kutsutaan nimillä faktori 4 ja faktori 10.  
Faktoritavoitteet koskevat ennen muuta aineen ja energian tehokasta käyttöä, mutta eivät 
käytön määrää.(Honkasalo 2001: 2003) Aineen ja energian käytön määrää käsittelee toinen 
ekotehokkuutta täydentävä käsite: irtikytkentä (decoupling). Honkasalon (2003) mukaan 
irtikytkentä merkitsee sellaista kehitystä, ”jossa talous tai tuotanto kasvavat, mutta 
luonnonvarojen kulutus ja päästöt samaan aikaan vähenevät.” Irtikytkentä siis mahdollistaa 
taloudellisen kasvun ilman että luonnonvarojen kulutus kasvaa. Irtikytkennän toteutumista 
mitataan vertaamalla taloudellista hyvinvointia mittaavia indikaattoreita ympäristöön 
kohdistuvaa kuormitusta ja luonnonvarojen käytön määrää kuvaaviin indikaattoreihin. 
Irtikytkentään liittyvät myös ajatukset immaterialisaatiosta sekä dematerialisaatiosta.  Kun 
toimintojen tehokkuus kasvaa suhteessa kulutettuihin panoksiin, on kyse dematerialisaatiosta; 
se on siis oikeastaan tuotantovaiheen ekotehokkuuden kasvua. Immaterialisaatio taas 
merkitsee kulutuksen muutosta; tarpeita tyydytetään aineettomilla hyödykkeillä; tuotteiden 
sijaan kulutetaan palveluita. (Heinonen & al. 2002) 
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1.2. Ekotehokkuus, ihmisen tarpeet ja elämänlaatu 

Ekotehokkuusajattelun mukaan ekotehokkaiden käytäntöjen keskeisimpiä tavoitteita on 
vastata ihmisten tarpeisiin ja parantaa elämän laatua (OECD 1998). Sitä, tuottavatko 
ekotehokkaat käytännöt todella ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua, ja miten mahdollisesti 
tuotettu hyvinvointi ja elämänlaatu globalisoituvassa maailmassa jakautuvat, ei voida 
kovinkaan helposti mitata tai todistaa (tähän ekotehokkaat käytännöt eivät toki suoraan tähtää, 
mutta asia on relevantti, sillä hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen mainitaan hyvin 
usein perusteluina sille, miksi ekotehokasta toimintaa pitäisi olla).  

Ihmisillä on erilaisia materiaalisia, sosiaalisia ja psykologisia tarpeita. Ihmisten 
universaaleiksi katsottuja tarpeita on pyritty konkretisoimaan ihmisoikeus-lausunnoissa ja 
sopimuksissa. Näitä universaaleja tarpeita ovat muun muassa ravinnon, suojan sekä 
turvallisuuden tarve, sekä erilaiset sosiaaliset ja poliittiset tarpeet, joita 
ihmisoikeuskeskustelut usein käsittelevät. Mikä on tärkeintä? Erilaisia tarvemalleja on useita, 
yksi yleisimmin käytettyjä on nk. Maslowin tarvehierarkia. Sen mukaan ihmisen tarverakenne 
voidaan käsittää pyramidina, jossa on useita eri tasoja. Vasta kun hierarkiassa tärkeimmäksi 
nähdyt tarpeet ovat täyttyneet, ihminen voi siirtyä seuraavalle tarvitsemisen tasolle (OEDC 
1998). Yksinkertaistettuna tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että ihminen, jonka ravinnon ja 
turvallisuuden tarpeet eivät täyty, ei koe esimerkiksi yhteisöön kuulumisen tarvetta. Ravinnon 
tarve on voimakkaampi, ja vasta kun se tarve on täyttynyt, ihminen alkaa tarvita yhteisöä.  

Edellä esitettyjä tarpeita voitaisiin kutsua perustarpeiksi. Perustarpeet ovat jotain, jota 
ilman ihminen ei voi tulla toimeen, tai jota ilman hän ei voi elää kohtaamatta suurta kurjuutta 
(Allardt 1990). On olemassa muitakin tarpeita kuin niin kutsutut perustarpeet. Markkinoinnin 
avulla luodaan ja aktivoidaan yhä uudenlaisia tarpeita. Tuotteista pyritään tekemään 
”välttämättömyyksiä”, joita ilman ei voi elää. Tarpeiden täyttymistä ja elämän laatua 
mitattaessa kiinnitetäänkin usein huomiota vain eri resurssien käyttö- ja 
hallintamahdollisuuksiin. On hyvin kyseenalaista ajatella, että ihmisten tarpeet voisivat 
täyttyä pelkästään eri resurssien käytöllä ja hallinnalla – samoin on kyseenalaista perustaa 
elämän laadun arvioimista käytettävissä olevien resurssien määrän mittareihin. On myös syytä 
muistaa, että hyvä elämän laatu ei välttämättä merkitse kaikkien tarpeiden täyttymistä – elämä 
voi olla laadukasta jo silloin, kun vasta pyritään tarpeiden täyttymiseen. 

Elämän laatu riippuu myös siitä kuka sitä arvioi: henkilö itse, joku hänen läheisistään vai 
onko arvioijana hallintoviranomainen tai joku muu? Elämän laadun arvioimiseen liittyvät 
kaksi ydinkysymystä lienevät seuraavat: mikä tekee elämän paremmaksi ja mitkä seikat 
määräävät ne olosuhteet jossa elämä on laadukasta. Sille mistä elämän laatu todella 
muodostuu, on useita selittäviä teorioita. Hedonistisen teorian (hedonistic theory) mukaan 
elämän laatuun voi vaikuttaa vain vaikuttamalla henkilön omaan kokemukseen elämästään. 
Laatu on siis kokemuksellinen ja muutos laadussa on aina mentaalinen. Halujen tai toiveiden 
teorian (desire theory) mukaan elämän laadun mittarina ovat ihmisen (sen hetkiset) halut eli 
preferenssit ja niiden täyttyminen (tai täyttymättömyys). Tämän teorian mukaan muutos 
elämän laadussa tapahtuu paitsi preferenssien täyttyessä, myös mentaalisesti, preferenssien 
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muuttuessa. Taloudellinen analyysi yleensä tarkastelee tarpeen ja elämänlaadun mittaamista 
utilitaristiseen ajatteluun pohjautuvasta näkökulmasta. Tällöin sosiaalista hyvinvointia mittaa 
BKT (OECD 1998). 

Niin kutsun ”objektiivisten laatutekijöiden lista” -ajattelun (objective list theory) mukaan 
on löydettävissä sellaisia seikkoja, jotka on yleisesti tunnustettu hyvän elämän laatutekijöiksi. 
Näistä seikoista laadittujen listojen avulla voidaan mitata elämän laatua. Näihin listoihin 
kerätyt kriteerit ovat kuitenkin usein ristiriidassa arvioinnin kohteena olevan henkilön omien 
näkemysten kanssa – laatutekijät kun eivät ole kaikille samoja. Sillä mikä koetaan tärkeäksi, 
on enemmän vaikutusta elämän laatuun kuin jollakin vähemmän tärkeällä seikalla, vaikka 
tämän vähäpätöisempi seikka olisi ”objektiivisessa” arvioinnissa saanut suuremman 
painoarvon elämän laadun mittarina (ks. Scanlon 1990). Siksi ei ole mahdollista nimetä 
yleispäteviä elämän laatutekijöitä. 

Allardtin (1990) mukaan keskeisiä sanoja elämän laatua arvioitaessa ovat omistaa (having), 
sitoutua/kiintyä (loving) ja olla osa jotakin (being). Omistaminen viittaa materiaalisiin 
olosuhteisiin elämän laatutekijöinä. Näitä olosuhteita ovat ravinto, ilma, vesi ja 
suojautuminen säiltä, taudeilta ja ympäristöltä. Näiden elämän laatutekijöiden toteutumista 
voidaan mitata muun muassa taloudellisia resursseja, asumisoloja, työllisyyttä, työolosuhteita, 
terveyttä ja koulutusta kuvaavilla indikaattoreilla. Myös useita ympäristön tilaa kuvaavia 
indikaattoreita on kytkettävä edellä esitettyihin laatutekijöihin. Sitoutuminen/kiintyminen 
(loving) elämän laatutekijänä viittaa esimerkiksi paikkaan sitoutumisen, sukuun/perheeseen 
kuulumisen ja aktiivisten ystävyyssuhteiden tarpeeseen. Kolmas keskeinen osa-alue elämän 
laatutekijöissä on tarve kuulua yhteiskuntaan ja elää harmoniassa luonnon kanssa (being) – 
sekä näiden tarpeiden täyttyminen. Näiden tarpeiden toteutumista voidaan mitata muun 
muassa arvioimalla mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon, mittaamalla poliittista 
aktiivisuutta sekä mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon sekä luonnosta nauttimiseen (Allardt 
1990). Mitattaessa elämän laatua tulisi hyödyntää sekä objektiivisia että subjektiivisia sisältä 
ja ulkoapäin asetettuja laadun mittareita. 

 Ekotehokkuusajattelun mukaan tuotannossa tulisi pyrkiä yhä energiatehokkaampiin 
käytäntöihin, pienempään luonnonvarojen käyttöön sekä minimaaliseen luonnon 
kuormittamiseen. Tämä edellyttää muutoksia kulutustottumuksissa sekä ympäristöasenteissa. 
Ekotehokkuusajattelun lähtökohdan mukaan tavoitteena on vastata myös ihmisten tarpeisiin ja 
parantaa elämän laatua. On hyvin mahdollista ja todennäköistä, että mikäli kaikki tuotanto 
tapahtuisi ekotehokkuusajattelun mukaisesti, luontoon kohdistuva kuormitus ja sitä myötä 
erilaiset ympäristöhaitat pienenisivät nykyiseen tasoon verrattuna.  Tämä tuottaisi 
mahdollisesti positiivisia muutoksia ihmisten fyysisissä ympäristöissä ja sitä kautta elämän 
laadussa. Tarpeiden täyttymistä tai elämänlaatua ekotehokkuuden ei voida varmasti sanoa 
parantavan. Tarpeet ovat yksilöllisiä, samoin elämän laatu on osin sidoksissa kokemukseen. 
Jotta ekotehokkuus toisi laatua ja täyttäisi tarpeet, laadun mittareiden ja yksilöityjen tarpeiden 
tulisi mukailla ekotehokkuusajattelua. Tässä kohdassa määritelmän laatijat ovatkin asettaneet 
itsensä ansaan – ekotehokkuuden tavoitteiden toteutuminen edellyttäisi homogeenisen 
ekotehokkuuskäsitettä mukailevan ajatusmallin yleistymistä, jotta ekotehokkaat käytännöt 
toimisivat. Kuitenkin ekotehokkuutta koskevat tutkimukset ja toimenpiteet keskittyvät 
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pääasiassa ekotehokkaiden käytäntöjen kehittämiseen, eivät ekotehokkaiden 
kulutustottumusten tai ajattelutapojen tunnetuksi tekemiseen. 

1.3. Ekotehokkuuden mittaaminen 

Ekotehokkuuskäsitteen kehittäjän, World Business Council for Sustainable Development, 
(WBCSD) mukaan ekotehokkuuden mittareina tulisi käyttää sekä ekologisia että taloudellisia 
tunnuslukuja. Ekotehokkuuden mittaamisen välineet riippuvat kuitenkin siitä, miten 
ekotehokkuuskäsite tulkitaan. WBCSD:n mukaan sopivia tunnuslukuja ovat muun muassa 
erilaiset energian, materiaalien ja veden kulutukset sekä tuotettujen kasvihuonekaasupäästöjen 
ja CFC -yhdisteitä sisältävien ainesosien päästömäärät. Varsinaiset ekotehokkuusyhtälöt ovat 
käyttökelpoisia ekotehokkuuskäsitettä havainnollistaessa, mutta niiden soveltaminen on 
vaikeaa. Käytännöllisempiä ovat ekotehokkuuden vaihtelua kuvaavat ja eri ”näkökulmia” 
edustavat indikaattorit. (Seppälä & Melanen 2004).  

Ekotehokkuuden mittaamisessa tulee huomioida myös tuotannon ja palvelun määrä sekä 
nettomyynti, sekä muutamia muita liiketoiminnasta riippuvaisia tunnuslukuja. (SYKE 2004). 
Ekotehokkuuden mittaamisessa voidaan käyttää myös kahta jo melko tuttua välinettä: 
ekologista selkäreppua sekä materiaalivirta-analyysia, eli niin kutsuttua ”MIPSiä” (material 
input per service unit).  MIPS-analyysi kertoo tuotteen aiheuttaman materiaalivirran koko sen 
elinkaaren ajalta. Lyhyesti ilmaistuna MIPS on yhtä kuin luonnonvarojen kokonaiskulutus 
jaettuna tuotteen tai palvelun käyttökertojen määrällä.  (Suomen ympäristökeskus 2004). 
Ekologinen selkäreppu taas merkitsee niiden tuotteen valmistuksessa käytettyjen materiaalien 
painoa, jotka eivät sisälly valmiiseen valmiiseen tuotteeseen (Koskinen 2001). 

1.4. Alueellinen ekotehokkuus 

Ekotehokkuus on ennen muuta (ympäristö)poliittinen tavoite. Ekotehokkuudella pyritään 
taloudelliseen hyvinvointiin ja hyvinvoinnin jatkuvuuden mahdollistamiseen. 
Ekotehokkuusajattelu on levinnyt yritysmaailmasta ympäristöpolitiikkaan ja sitä myötä myös 
aluetason tarkasteluun, alueen ekotehokkuuden mallien kehittämiseen ja mittaamiseen. 
Ekotehokkuuden periaate ”enemmän vähemmästä” on erityisesti taloudellisen kilpailukyvyn 
ylläpitäjä ja kehittäjä.. Alueellinen ekotehokkuus on siis yhtä kuin luonnonvarojen 
tehokkaaseen mutta kestävään hyödyntämiseen perustuva, alueen taloudellinen hyvinvointi.  

 Ekotehokkuuden alueellista mittaamista varten kehitettiin malli ECOREG-hankkeessa, 
jonka toteutti Suomen ympäristökeskus yhteistyökumppaneineen. Ekotehokkuuden 
mittaamiseen käytetään tässä mallissa indikaattoreita, jotka kuvaavat alueen ympäristön sekä 
sosiaalis-ekonomisten rakenteiden tilaa ja muutosta. Indikaattorit auttavat myös tunnistamaan 
kohteita, joissa tehtävillä muutoksilla saadaan suurin hyöty. Malli on maakuntatasolle 
kehitetty, mutta ainakin osin sovellettavissa myös muille aluetasoille.  
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ECOREG- hankkeessa luotujen indikaattoreiden kehittämisessä hyödynnettiin 
elinkaariarviointia ja materiaalivirta-analyysiä, sekä EU-maissa yleisesti saatavilla olevaa 
tilastoaineistoa. Talousindikaattorit kuvaavat talouden taustatekijöitä, talouskasvua sekä 
väestön taloudellista hyvinvointia. Ympäristövaikutuksia on mitattu kahdenlaisilla 
indikaattoreilla: 1. ympäristön kuormitusta ja muuttumista kuvaavilla päästö- ja muilla 
indikaattoreilla sekä 2. luonnonvarojen kulutusta ilmentävillä materiaalivirta- indikaattoreilla. 
Sosiokulttuuriset indikaattorit, joita hankkeessa myös kehitettiin, tukevat ekotehokkuuden 
mittaamista. Ne kuvaavat muun muassa väestönmuutokseen, työllisyyteen, terveyteen ja 
koulutukseen liittyviä muutoksia.  Sosiaalis-kulttuuristen indikaattoreiden tarkoitus on mitata 
miten ekotehokkuusratkaisut vastaavat yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Periaate on, että 
tehokkaan luonnonvarojen hyödyntämisen pohjalta toimiva talous tuottaa yhteiskunnallista 
hyvinvointia. (Rosenström & Mickwitz 2004) 

Alueellisen ekotehokkuuden mittaaminen edellyttää sekä alueen tuontiin, vientiin ja 
paikalliseen kuormitukseen ja luonnonvarojen käyttöön liittyvän toiminnan huomioimista 
(Melanen & al. 2004). ECOREG- hankkeessa kehitetyt indikaattorit ovat pääosin 
käytettävissä myös muilla alueilla ekotehokkuuden mittaamisessa, mutta niiden käyttäminen 
vaatii indikaattoreiden soveltamista alueen erityispiirteitä mukaileviksi. Indikaattoreiden 
käyttäminen alueellisen ekotehokkuuden mittaamisessa edellyttää myös laajaa tietopohjaa ja 
ekotehokkuuden kehityksen seurantatietojen jatkuvaa päivittämistä. Alueellinen tieto on 
tarpeen, mikäli ekotehokkaita käytäntöjä halutaan edistää paikallistasolla. Ongelmana ovat 
indikaattoreiden soveltamisen vaatimat resurssit sekä osittain myös paikallistason tiedon 
saatavuus. Ekotehokkuuden tasoa tietyllä alueella arvioitaessa ei toistaiseksi voida vielä tehdä 
merkittäviä vertailuja toisiin alueisiin, sillä ekotehokkuuden mittaaminen ja kehittäminen 
aluetasolla on vasta alussa. Järkevämpää onkin pyrkiä selvittämään ekotehokkuuden kehitystä 
alueen sisällä, ei niinkään suhteessa muihin alueisiin. 

Pyrittäessä alueelliseen ekotehokkuuteen, indikaattoreiden ja ekotehokkaiden 
toimintamallien tulisi olla selkeitä ja ymmärrettäviä, lisäksi niiden soveltamisen 
päätöksenteossa ja muussa alueellisessa toiminnassa tulee olla mahdollisimman 
yksinkertaista. Päätöksenteon ja toimenpiteiden vaikutusten seuranta ja merkityksellisyys 
konkretisoituu, kun päätöksen tai toimenpiteen seuraukset ovat selvästi nähtävissä tai 
mitattavissa. Ekotehokkuus on kompleksinen kokonaisuus, johon liittyvän päätöksenteon 
tuloksia on vaikea nähdä lyhyellä aikavälillä, tai erotella selkeästi tietyn päätöksen tai 
toimenpiteen vaikutuksia alueen ekotehokkuuden parantumiseen. Alueellisen 
ekotehokkuuden kehittämisprosessia olisi siksi mielekästä seurata paitsi 
ekotehokkuusindikaattoreilla, myös päätöksentekoon ja toimenpiteisiin sidotuilla 
vasteindikaattoreilla (ks. esim. Lundqvist 1996, Tieleman 2003). Ekotehokkuusindikaattorit 
kuvaavat taloudellista hyvinvointia, ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja päästöjä, sekä 
luonnonvarojen käytön intensiteettiä. Niiden rinnalla voitaisiin soveltaa vasteindikaattoreita 
kuvaamaan ekotehokkuuteen johtavien toimenpiteitä ja toteutettujen toimenpiteiden määrää 
suhteessa kyseisillä toimenpiteillä saavutettavaan ekotehokkuuteen. Vasteindikaattorit olisivat 
erityisen tarpeellisia silloin, kun mitataan ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta tai 
luonnonvarojen käyttöä suhteessa ekotehokkuuteen, eivät niinkään taloudellisten lukujen 
tarkastelussa.     
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Erityisesti pienillä paikkakunnilla, jotka eivät ole tuotannon tai palveluiden suhteen 
omavaraisia, ekotehokkuuden saavuttaminen ei ole kytketty yksin kunnan alueella 
tapahtuvaan toimintaan tai siellä tehtävään päätöksentekoon. ECOREG- hankkeen 
indikaattoreiden pohjalta voidaan kuitenkin nimetä joitakin seikkoja, joiden avulla kunta voi 
edistää alueellista ekotehokkuutta (vrt. Melanen & al. 2004: 26-27 ja 33). 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Yhteenveto 

 

 

 

Esimerkkejä alueellista ekotehokkuutta edistävistä seikoista 

 
1. Päätökset ja toimenpiteet, jotka rajoittavat yksityisautoilua ja teiden rakentamista, sekä 

tähtäävät joukkoliikenteen kehittämiseen ja sen käytön edistämiseen 

2. Päätökset ja toimenpiteet, jotka tukevat tai edellyttävät  

a) maatalouden ympäristötuen erityistukeen liittyvien suojavyöhykesopimuksien        

solmimista,  

b) metsätalouden ympäristötukisopimuksia, 

c) maatalouden ympäristötuen erityistukeen liittyvien perinnebiotooppien ja maisemien  

hoitosopimuksien solmimista, 

d) luonnon monimuotoisuuden edistämissopimuksien solmimista, 

e) uusien suojelualuesopimusten solmimista tai nykyisten suojelualueiden laajentamista. 

3. Päätökset ja toimenpiteet, jotka tähtäävät jätteen tuotannon vähentämiseen ja syntyvien 

jätteiden kierrättämiseen.  

4. Päätökset ja toimenpiteet, jotka tähtäävät energian kulutuksen vähentämiseen (erityisesti    

fossiiliset polttoaineet ja muut uusiutumattomat luonnonvarat), yhdyskuntarakenteen 

energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.  

5. Päätökset ja toimenpiteet, joiden tavoitteena on alueella tapahtuvan tuotannon 

päästörajojen noudattaminen ja valvonta . 

 6. Päätökset ja toimenpiteet, joiden tavoitteena on haja-asutusalueelle  myönnettävien  

rakennuslupien, maa-ainesten ottolupien tai uudishakkuiden  vähentäminen. 

(vrt. Melanen, & al. 2004) 
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Yhteenveto 

Ekotehokkuusajattelu on voimakkaasti sidoksissa kestävään kehitykseen. Ekotehokkuus-
käsitettä käytetään ja tulkitaan monin tavoin; joko se on kestävän kehityksen konkretisoiva, 
tai kestävyyden joitakin osa-alueita tukeva. Ekotehokkuusajatteluun nojaavat 
ympäristöpoliittiset tavoitteet pyrkivät kestävän kehityksen toteuttamiseen tiettyjä 
yhteiskunnan toimintamalleja muuttamalla. Ekotehokkuuden käsite sisältää maailmoja 
syleilevän tavoitteen ihmisten tarpeiden tyydyttämisestä ja elämän laadun parantamisesta 
ekotehokkaiden toimintamallien ja yhteiskuntajärjestelmän avulla. Koska ekotehokkuuden 
käsite on alun perin lähtöisin yritysmaailmasta ja pohjautuu niin ollen liike-elämän 
ajattelumalleihin, ekotehokkaiden toimintamallien voidaan sanoa parantavan taloudellista 
hyvinvointia, ei kuitenkaan hyvinvointia kokonaisuudessaan. Ihmisten tarpeet ovat aina 
yksilökohtaisia, laadullisia ja siten hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden edellytykset ja täyttyminen 
ovat suurelta osin vaikeasti arvioitavissa. Ekotehokkuusindikaattorit eivät nykyisellään ota 
niihin riittävästi kantaa.  

Ekotehokkuus on kestävän kehityksen tapaan poliittinen ajattelu- ja toimintamalli, jota 
pyritään rakentamaan sisään yhteiskuntajärjestelmään. Alueellinen ekotehokkuus on tuore 
ajatus. Pyrkimys ekotehokkuuteen tulee eri aluetasoilla vaatimaan kehitystä paitsi 
ajattelutavoissa, kulutustottumuksissa ja taloudellisessa toiminnassa, myös yhteiskunnan ja 
yhdyskunnan eri sektoreiden ja toimijoiden yhteistyössä, sekä ekotehokkaan alueellisen 
toiminnan malleissa. 
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2. Temmesjoki – kylämaiseman elämänlanka 
Jokiluonnon ja –maiseman tila sekä virkistysarvo ja sen 

kehittäminen 

Marja Heikkinen  

Tutkimukseni käsittelee yhtä Temmeksen tärkeintä luonnon- ja maisemaelementtiä, 
Temmesjokea. Tutkimukseni näkökulma on lähinnä ekologinen, mutta joen virkistyskäytön ja 
–arvon osalta tulen huomioimaan myös muita kestävän kehityksen osa-alueita. Siten työni 
tukee osaltaan projektin tavoitetta, jolla pyritään löytämään kestävän yhdyskuntarakenteen 
ohjauskeinoja niin fyysisellä, ekologisella kuin sosiaalisellakin tasolla.       

Temmesjokivarsi koetaan kylän yhdeksi tärkeimmistä paikoista. Temmesläisten mielestä 
jokivarsi tulisi nostaa ansaitsemaansa arvoon. Tässä tutkimuksessa selvitän joen ja 
jokiluonnon nykytilaa, monimuotoisuutta ja maisemallisia erityispiirteitä Temmeksen kylän 
eri osissa. Kartoitan myös jokeen liittyviä erilaisia ympäristöongelmia ja ehdotan ekologisesti 
kestäviä ennallistamis- ja kunnostamismenetelmiä. Lisäksi arvioin jokiympäristön 
virkistysarvoa ja etsin keinoja sen kehittämiseksi. Tutkimusalueena on jokivarsi ainoastaan 
Temmeksen kylän osalta (LIITE 2). Aineistona tutkimuksessa ovat kesällä 2004 tehtyjen 
maastotöiden tulokset, sekä kyläläisille tehdyn asukaskyselyn ja kylällä järjestettyjen 
asukasiltojen tulokset sekä aiemmat tutkimukset. Temmesjoen veden laatuun liittyviä asioita 
olen tarkastellut aikaisempien tutkimusten avulla.  

2.1. Pohjanmaan viljelylakeuden jokien merkityksestä 

Pohjanmaan vähäjärvisen viljelylakeuden joilla on poikkeuksellisen suuri maisemallinen 
merkitys. Alavien lakeuksien halki kulkeva joki koski- ja suvantojaksoineen sekä rehevä, 
lehtomainen kasvillisuus lisäävät edelleen Pohjanmaan jokien arvoa. Jokivarsille keskittynyt 
vanha asutus ympäröivine peltoineen muodostaa valtakunnallisesti arvokkaan 
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kulttuurimaiseman. Viime vuosisadalla Pohjanmaan rannikon joet, Temmesjoki mukaan 
lukien, ovat kuitenkin monien muiden jokien tapaan joutuneet voimakkaiden 
ympäristömuutosten alaisiksi pääosin ihmistoiminnan takia. Jokia on perattu ja pengerretty, 
jokien valuma-alueilla on tehty laajoja metsä- ja suo-ojitushankkeita. Lisäksi asutus ja 
maatalous ovat kuormittaneet jokia. Näiden seurauksena jokiluonto on muuttunut 
huomattavasti, ja joen virkistyskäyttökelpoisuus on heikentynyt. Ennen joilla oli suuri 
virkistysarvo ja jopa taloudellistakin merkitystä erityisesti ravustuksen ansiosta (Luotonen & 
Ohtonen 1986: 5, 104).  

2.2. Temmesjoen veden laatu 

Temmesjoki saa alkunsa Oulujärven länsipuolisilta suometsäalueilta ja kuuluu 
Liminganlahden vesistöalueeseen (KUVA 1). Temmesjoen pituus on 80 km ja lasku 
Viirinevalta laskettuna on 101 metriä. Itse Temmesjoen valuma-alueen ala on 470 km² ja 
keskivirtaama 2,9 m³/s, tosin virtaamia tasaavien järvien vähyyden takia virtaamavaihtelut 
ovat voimakkaita. Järvisyys on hyvin pieni ja jokijaksolla ei ole merkittäviä koskijaksoja 
(Lapin vesitutkimus Oy 2004: 2). Temmesjoki kuuluu muiden Liminganlahden vesistöalueen 
vesistöjen kanssa Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksen vesistöjen yhteistarkkailuun. 
Temmesjoen veden laatuun liittyvää aineistoa on olemassa 1960-luvulta lähtien.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Liminganlahden vesistöalue.   
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Temmesjokea kuormittavat monet eri lähteet. Luonnonhuuhtouman lisäksi Temmesjoen 
valuma-aluetta kuormittavat sekä haja- että pistekuormitus. Luonnonhuuhtouman osuus on 
noin 30 % ravinteiden kokonaismäärästä. Sen sijaan ihmisen aiheuttamasta jokiin tulevasta 
kuormituksesta valtaosa, noin 80 %, aiheutuu maataloudesta ja erityisesti peltoviljelystä. 
Myös haja-asutus kuormittaa, sillä valuma-alueella viemäröinnin ulkopuolella asuu edelleen 
noin kolmannes alueen asukkaista. Taajamien asumajätevesien kuormitus valuma-alueen 
jokiin on tosin viime vuosikymmenien lopussa pienentynyt murto-osaan, kun taajamien 
jätevesien käsittely kuntien omissa puhdistamoissa on lopetettu ja jätevedet johdetaan 
Lakeuden Keskuspuhdistamoon (Viikinkoski & Hynninen 1995: 14, 36; Lapin vesitutkimus 
Oy 2004: 2). 

Temmesjoen veden laatuun vaikuttavat erityisesti soiden suuri osuus joen yläjuoksulla ja 
maatalous alajuoksulla. Vesi on erittäin humus- ja rautapitoista ja veden ruskeutta kuvaavat 
väriarvot ovat korkeita eli veden väri on hyvin tummaa. Myös ravinnepitoisuudet ovat 
korkeita. Rehevyysluokittelussa keskimääräisten typpipitoisuuksien mukaan Temmesjoki 
kuuluu luokkaan rehevä ja fosforipitoisuuden perusteella luokkaan erittäin rehevä. 
Levätuotannon määrää kuvaavan klorofyllipitoisuuden perusteella Temmesjoki voidaan 
luokitella myös erittäin reheväksi. Levien kasvu on ajoittain lämpiminä kesinä hyvinkin 
voimakasta. Vaikka joki onkin erittäin rehevä, sen perustuotantoa eli kasviplanktonin kasvua 
eivät rajoita ravinteet vaan veden tummuus. Happitilanne on Temmesjoella yleensä hyvä, 
mutta laskee ajoittain talvella tyydyttävälle tasolle. Vesistön laadullisessa 
yleiskäyttökelpoisuusluokituksessa joki kuuluu luokkaan välttävä. Temmesjoen veden laatu 
vaihtelee vuodenajoittain ja virtaamien eli sateisuuden sekä lumien sulamisen mukaan 
nopeasti. Keväällä vesi muuttuu lumen sulamisvesien ansiosta hieman kirkkaammaksi ja 
ravinnepitoisuudet laimenevat. Kevään ja kesän huuhtoumat kasvattavat jokiveden humuksen, 
raudan ja kiintoaineen määrää ja vesi jälleen tummenee (Lapin vesitutkimus Oy 2004: 4).  

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöohjelman (Viikinkoski & Hynninen 1997) ja 
Liminganlahden vesiensuojelusuunnitelman (Viikinkoski & Hynninen 1995) mukaan 
Liminganlahden vesistöalueen, Temmesjoki mukaan lukien, jokivesistöjen tavoitetasona on 
niiden soveltuminen kalatalouskäyttöön, ravustukseen ja virkistyskäyttöön vähintään 
tyydyttävästi. Tällöin jokia voidaan kuvata hajakuormituksen lievästi muuttamiksi, 
luonnostaan humuspitoisiksi vesistöiksi. Jotta tähän tavoitetasoon päästäisiin, 
ympäristöohjelmassa ja vesiensuojelusuunnitelmassa painotetaan erityisesti maatalouden sekä 
metsätalouden ja haja-asutuksen vesiensuojelutoimenpiteiden parantamista lähivuosina. Tosin 
lähitulevaisuudessa Euroopan unionin vesipuitedirektiivin avulla Suomen vesistöt tullaan 
luokittelemaan ekologiseen tilaan perustuen ja asettamaan niille omat tavoitetasonsa.        

2.3. Jokimaiseman ja -luonnon erityispiirteitä sekä ongelmia 

Vesistöt ja rannat ovat ihmisen kannalta erityisen rikas maisematyyppi. Temmesjoki virtaa 
tasaisen peltomaiseman halki ja sen merkitys on siten maisemassa keskeinen rantapuustoineen 
ja koskijaksoineen. Lisäksi Temmesjokivarren asutus on hyvin vanhaa, se on saanut alkunsa 
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jo 1500-luvun puolivälin jälkeen. Temmeksen kirkonkylä kuuluukin valtakunnallisesti 
merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin. Vanhaa asutusta on keskittynyt jokivarteen, 
uudempi joen itäpuolisen selänteen reunamille. Joen varrella on lisäksi jonkin verran vapaa-
ajan asutusta. Haurukylällä ja Temmeksen kirkonkylällä joen varrella on useita 
maakunnallisesti arvokkaita pihapiirejä ja muita paikallisia, eri-ikäistä rakennusperinnettä 
edustavia kohteita. Uudet talousrakennukset hallitsevat monin paikoin jokivarren 
maatalousmaisemaa. Viljelykset sijaitsevat molemmin puolin jokivartta paikoin hyvinkin 
kapeana vyöhykkeenä, paikoin laajeten laajemmiksi viljelyalueiksi. Viljelyalueiden 
ulkopuolella avautuvat laajat, suurimmaksi osaksi ojitetut suo- ja metsäalueet. Joki muodostaa 
kiinnekohdan asutukselle ja viljelyksille ja voidaankin sanoa, että Temmesjokivarsi koskineen 
ja puustoineen on kylämaiseman elämänlanka (Salmela 1997: 30-34). Jokimaisemaan liittyy 
tosin monia ongelmia, erityisesti rantojen pusikoituminen ja avoimien näkymien puuttuminen 
ovat häiritseviä tekijöitä, jotka myös vähentävät joen virkistysarvoa. Joki erottuu maisemassa 
parhaiten Haurukylällä ja avointa näkymää on myös Meijerinkylällä liikekeskustan 
tuntumassa (KUVA 2).  

 

  

Kuva 2. Avointa jokimaisemaa Meijerinkylän liikekeskustan läheisyydestä. 

Jokivarret ovat yleensä monimuotoisen ja rehevän kasvillisuuden sisältäviä käytäviä, jotka 
ovat usein ympäristöäänkin rehevämpiä ja siksi tärkeitä elinympäristöjä. Erilaiset 
maankäyttömuodot ja muu ihmistoiminta ovat tosin vähentäneet tätä jokivarsien 
monimuotoisuutta. Myös Temmesjokivarren luonto on merkittävästi muuttunut maankäytön 
muutosten seurauksena, luonnontilaista ja rehevää kasvillisuutta ei jokivarressa juurikaan 
enää ole. Erilaisten ihmistoimintojen seurauksena kulttuurilajit ovat suuremmaksi osaksi 
syrjäyttäneet luonnonkasvillisuuden, mikä taas vähentää jokikäytävän arvoa ekologisena 
käytävänä sekä maisemallista monimuotoisuutta. Rantavyöhykkeen kasvillisuus mutkittelee 
usein melko ohuena nauhana peltojen suojavyöhykkeiden hallitessa jokirantaa (KUVA 3). 
Peltojen suojakaistoilla ja suojavyöhykkeillä runsaina kasvavat typensuosijakasvit, kuten 
nokkonen, koiranputki ja mesiangervo sekä maitohorsma viittaavat rantamaiden runsaisiin 
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ravinnekertymiin. Useat piha-alueet ulottuvat rantaan katkaisten usein rantakasvillisuuden 
jatkumon. Pienialaisia, rehevämmän kasvillisuuden jaksoja yhä kuitenkin löytyy. Tiheähkö 
lehtipuusto ja pensasto sekä lehtomainen lajisto (esim. kielo ja ranta-alpi) elävöittävät paikoin 
kauniisti jokimaisemaa (KUVA 4). Uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvilajeja ei 
jokivarressa Temmeksen kylän osalta kasva. Jokivarressa on lisäksi muutamia niittyjä, 
hoitamattomia tai hoidettuja. Joki virtaa yleensä melko syvällä ja törmät voivat olla jyrkkiä, 
mikä taas on aiheuttanut muutamia pienialaisia, mutta havaittavia rannan sortumia. 

 

 

Kuva 3. Pellot suojavyöhykkeineen hallitsevat jokivartta, kuva Meijerinkylältä. 

 

  

Kuva 4. Lehtomaisia ja rantojen lajeja, kuten kieloa ja ranta-alpea kasvaa jokitörmillä 
paikoin runsaana.   
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2.4. Rantarakentaminen ja yleiskaava 

Temmesjokivarren rakentamista säädellään Tyrnävän kunnan rakennusjärjestyksessä. 
Rakennettaessa rantavyöhykkeelle tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten 
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikalla tulee 
rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. 
Muodostettavan rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 40 metriä. 
Asuinrakennuksen/rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee 
olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 
Rantavyöhykkeellä (enintään 200 m rantaviivasta) sijaitsevalle rakennuspaikalle saa rakentaa 
enintään yhden kaksiasuntoisen ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkailla pelto- ja kyläalueilla, kuten Haurukylässä, rakentaminen 
tulee sijoittaa jo olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan (Tyrnävän 
kunta 2003).   

Uudessa yleiskaavassa jokirantaan liittyviä varattuja alueita on Haurukylällä, Meijerinkylän 
liikekeskustassa sekä Temmesjoen ja pappilan tien välisellä alueella. Liikekeskusta on 
merkitty nykyisellään säilytettäväksi (liikekeskus) alueeksi, Haurukylä asuinalueeksi ja 
Temmesjoen ja pappilan välinen metsäalue asuinalueeksi (Ympäristötaito Oy 2004).       

2.5. Temmesjoen virkistyskäyttö 

Temmesjoen kelpoisuus virkistyskäyttöön on nykyään melko huono erityisesti heikon veden 
laadun takia. Viikinkosken & Hynnisen (1995: 21) mukaan Temmesjoki sopii 
virkistyskäyttöön sekä korkean humuspitoisuutensa johdosta myös kalavesikäyttöön 
tyydyttävästi. Heikon hygieenisen laadun vuoksi Temmesjoen virkistyskelpoisuus voi olla 
ajoittain välttävä.  

Temmesjokea on käytetty ja käytetään edelleen jonkin verran kalastus- ja 
ravustustarkoituksiin. Kalastus tapahtuu pääosin keväällä ja kesällä ja ravustus syksyllä. 
Saalis muodostuu lähes yksinomaan hauesta ja särjestä. Temmesjoen keskiosalta on saatu 
myös hyvin rapuja (Viikinkoski & Hynninen 1995: 25). Tosin rapukanta on viime vuosina 
taantunut ja sen myötä ravustus on vähentynyt ja osin loppunut kokonaan. Alun perin 
Temmesjokeen istutetun ravun häviämiseen epäillään olevan syynä veden heikko laatu ja 
mahdollinen raputauti (Ylitalo 1999: 59-62).   

Temmeksellä ei ole olemassa valmiita retkeily- tai ulkoilureittejä. Metsähallituksen 
tekemän Tyrnävä – Rantsila - Kestilä alue-ekologisen suunnitelman (Kinnunen ym. 2001) 
mukaan tarve suunnitelma-alueen ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksien luomiseen ja 
monipuolistamiseen on siten olemassa.     
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2.6. Asukaskyselyn ja asukasiltojen tuloksia 

Temmesläisille kesällä 2004 tehdyssä EkoSuKat-projektiryhmän yhteisessä asukaskyselyssä 
haluttiin tietää tämän tutkimuksen osalta Temmesjokeen liittyviä harrastuksia, jokeen liittyviä 
ongelmia sekä sitä, tulisiko joen tilaa parantaa jotenkin. Lomakkeita jaettiin Temmeksen 
talouksiin kaikkiaan noin 350 ja niitä palautettiin 85 kappaletta. Noin joka viidennellä 
vastaajalla oli jokin Temmesjokeen liittyvä harrastus. Harrastuksina mainittiin seuraavia: 
kalastus, ravustus (nykyään tosin ravut hävinneet), soutelu ja melonta, saunominen rannalla, 
uinti, sorsastus, valokuvaaminen, vesilintujen seuraaminen, puutarhanhoito sekä talvisin 
hiihto ja mäenlasku rantapenkereeltä. Kahdella kolmesta vastaajista ei kuitenkaan ollut mitään 
jokeen liittyviä harrastuksia.   

Kysyttäessä Temmesjokeen liittyviä ongelmia, nousivat esille pahimpina vastaajien pitäminä 
ongelmina joen veden värihaitta (69 %) sekä rannan pusikoituminen (73 %). Muina 
ongelmina mainittiin yleinen veden laadun heikkeneminen ja erityisesti vähävetisyys sekä 
virtaaman suuret vaihtelut. Lisäksi ongelmiksi mainittiin paikoittaiset rantojen sortumat, 
jokiveden roskaaminen sekä rapujen häviäminen. Ongelmaksi mainittiin myös 
rantarakentamisen rajoittaminen.  

Noin kolme neljästä on sitä mieltä, että Temmesjoen tilaa tulisi parantaa jotenkin, joten 
yksimielisyys tämän asian suhteen oli selkeä. Vain noin 6 % on sitä mieltä, ettei joen tilaa 
tarvitse mitenkään parantaa. Parantamisen keinoiksi mainittiin seuraavia: yleinen veden 
laadun parantaminen (eroosion ja ravinnekuormituksen vähentäminen maa- ja 
metsätaloudessa), veden pinnan nosto ja patojen rakentaminen sekä ruoppaus, koskien 
rakentaminen, rantojen siistiminen (pusikoiden raivaaminen), jokeen kaatuneiden puiden 
raivaaminen ja roskaamisen lopettaminen sekä ihmisten valistaminen joen tilan yleiseksi 
parantamiseksi. Virkistyskäyttöön liittyen toivottiin joen ympäristöön tehtäväksi 
ulkoilureittejä ja nuotiopaikkoja sekä uimapaikan ja melontareitin perustamista. Lisäksi 
vastauksissa nousi esille toive rapujen uudelleen istutuksesta Temmesjokeen. 

Temmeksellä järjestetyissä asukasilloissa (8.9.2004 & 6.10.2004) keskusteltiin joen tilan 
parantamisesta ja virkistyskäytöstä. Asukkaiden mielestä jokivarsi on Temmeksen tärkeimpiä 
paikkoja ja se tulisi nostaa ansaitsemaansa arvoon. Esille nousi joen virtaaman parantaminen 
ja rannan siistiminen avoimien näkymien lisäämiseksi. Luonto/ulkoilupolku olisi myös 
tarpeellinen ja se voisi kulkea jokirannassa. Yhtenä reittivaihtoehtona esitettiin taidemuseolta 
(ent. pappila) museon kautta Meijerinkylälle kulkevaa reittiä. Tässä reittivaihtoehdossa 
yhdistyisi monipuolisesti niin metsä-, pelto- kuin jokimaisemaakin yhdistettynä kulttuurisesti 
arvokkaaseen museoalueeseen (KUVA 5). Reitin yhteyteen toivottiin myös nuotiopaikkoja ja 
uimapaikkaa. Uimapaikaksi ehdotettiin Meijerinkylällä sijaitsevaa, Temmesjoen 
läheisyydessä olevaa Kosukankaan lampea, joka tosin nykyisellään on kunnostuksen 
tarpeessa. Jokirannassa kulkevia reittejä voisi olla useampiakin edellisen lisäksi, esimerkkinä 
mainittiin kirkon läheisyydessä kulkeva luonto/ulkoilupolku.    
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Kuva 5. Temmesjoen ylittävä riippusilta taustalla näkyvine museoalueineen. 

2.7. Keinoja joen ja jokiluonnon ennallistamiseksi ja kunnostamiseksi sekä 

virkistysarvon parantamiseksi 

Temmesjoen tila on nykyään haasteellinen. Ensinnäkin, joen veden laadun parantamiseksi 
tarvitaan laaja-alaisia ja pitkän aikavälin maankäytön muutoksia lähinnä maa- ja 
metsätaloudessa, mutta myös jätevesikuormituksen vähentämisessä. Maanviljelijöiden olisi 
syytä huomioida suojavyöhykkeiden riittävyys ja kunto sekä valumia vähentävät 
viljelytekniikat ja ojitustekniikat (Jormola 2004: 173-177). EU myöntää tukia 
suojavyöhykkeiden perustamiselle ja hoidolle. Sopimus suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta tehdään yleensä viljelijän ja työvoima- ja elinkeinokeskuksen kesken. EU:n uudella 
ympäristötukikaudella 2000-2006 suojavyöhykkeiden perustamista on haluttu helpottaa. 
Suojavyöhykkeen hoitoon on uudella tukikaudella sitouduttava 5-10 vuodeksi entisen 20 
vuoden sijaan. Suojavyöhykealalle saa lisäksi nykyään enemmän tukea kuin aikaisemmin 
(Valpasvuo-Jaatinen 2000: 7). Metsätalouden valumia sen sijaan voisi vähentää esimerkiksi 
erilaisilla laskeutusaltailla ja pintavalutuskentillä (Harjula 2004: 178-181). Temmesjokivarren 
asukkaiden ja viljelijöiden asenteiden muuttuminen ja joen roskaamisen lopettaminen ovat 
kuitenkin ensimmäinen askel Temmesjoen veden laadun parantumiselle.   

Temmesjoen virtaama vaihtelee suuresti vuodenajoittain. Kesällä jokiveden määrä on 
vähäinen haitaten muun muassa virkistyskäyttöä. Siksi olisikin syytä tutkia mahdollisuuksia 
veden riittävän määrän takaamiseksi myös kesäisin esimerkiksi pohjapatojen avulla. 
Pohjapatoja rakennetaan jokiin ylläpitämään suvantojen vedenpintaa myös pienillä virtaamilla 
niin sanotuissa kuivauomissa tai vuorokausisäännöstellyillä jokiosuuksilla lähinnä 
virkistyskäytön ja maisemanparannuksen tarpeisiin (Jormola ym. 1998: 34).    



   

 31

Tällä hetkellä joen virkistyskäyttö on lähinnä kalastusta ja ulkoilua sekä jokiluonnon 
tarkkailua. Ravustus on loppunut rapukannan hävitessä. Suurimmat rajoitukset joen 
virkistyskäytölle asettavat veden huono laatu ja virtaaman suuret vaihtelut sekä paikoin 
jokimaiseman huono laatu (pusikoituminen), jota voitaisiin vähentää kasvillisuuden 
varovaisella vähentämisellä. Rantojen sekä peltojen suojavyöhykkeiden siistimisellä ja 
hoidolla maisemallista monimuotoisuutta, luonnonkasvillisuuden palautumista 
(monimuotoisuutta) ja tätä kautta myös virkistysarvoa voitaisiin parantaa. Olemassa olevien 
niittyjen ja uusien niittyjen perustaminen ja hoito (esim. laidunnus) (KUVA 6) lisäisi 
jokimaiseman avoimuutta ja monipuolistaisi jokimaisemaa, tosin rantojen sortumariski olisi 
otettava tässä huomioon. Myös rantarakentaminen ja sen säätely vaikuttavat jokiluontoon ja –
maisemaan. Rakentamisessa tämä olisikin syytä ottaa huomioon tulevaisuudessa välttämällä 
rakentamista liian lähelle rantaa ja harkitsemalla rakennusten sopivuutta jokimaisemaan sekä 
rajoittamalla liiallista rantarakentamista. Virkistyskäyttöön liittyen tarve esimerkiksi 
jonkinlaiselle jokivarressa kulkevalle luonto/ulkoilupolulle on olemassa, sillä voisi olla myös 
matkailullista merkitystä. Polun yhteyteen voisi liittää myös kyläläisten yhteisiä 
kokoontumispaikkoja jne. Polun sijoittamisessa on kuitenkin tärkeää huomioida luonnon 
kulutuskestävyys.  
 

 

Kuva 6. Laidunnuksella avoimena pidettyä jokirantaa kirkonkylältä. 

2.8. Lopuksi 

Temmesjoki jokiluontoineen on kokenut monenlaisia muutoksia vuosien saatossa. Tämä 
näkyy selvästi veden laadun huonontumisena, jokiluonnon ja –maiseman monimuotoisuuden 
vähentymisenä ja näistä syistä myös virkistysarvon ja virkistyskäytön vähentymisenä. 
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Asukaskyselyn ja asukasiltojen perusteella on varsin selvää, että Temmesjoen tilaan 
haluttaisiin parannuksia.  

Suurimpia muutoksia jokiympäristöön on aiheuttanut maatalous ja erityisesti peltoviljely, 
joka hallitsee jokivarren maankäyttöä. Toisena vaikuttajana on metsätalous. Jokiveden laadun 
parantaminen ja rannan luonnonkasvillisuuden palauttaminen sekä maiseman 
monimuotoisuuden parantaminen vaatii viljelytekniikoiden muuttamista, suojavyöhykkeiden 
määrän ja laadun parantamista sekä ojitusten säätelyä niin maa- kuin metsätaloudessakin. 
Rantojen pusikoitumista voitaisiin vähentää harvennuksilla ja laidunnuksella ja näin lisätä 
jokimaiseman avoimuutta. Riittävän vesimäärän takaamiseksi joessa myös kesäisin olisi syytä 
tutkia pohjapatojen rakentamismahdollisuutta. Rantarakentamisessa olisi muistettava niin 
sopivuus maisemaan kuin rantakasvillisuuden poiston liiallinen välttäminen.  

Temmesjoen virkistyskäyttö rajoittuu nykyään lähinnä kalastukseen, ulkoiluun sekä 
jokiluonnon tarkkailuun. Veden laadun parannuksilla, jokiluonnon- ja maiseman 
ennallistamisella/kunnostamisella jokiympäristön virkistysarvoa voitaisiin nostaa nykyisestä. 
Temmesläisten mielestä tarve jokirannassa kulkevalle ulkoilu/luontopolulle ja sen yhteydessä 
nuotio- ja uimapaikalle on olemassa, sillä olisi merkitystä kyläläisille ja ehkä myös 
matkailullista merkitystä.        
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3. Väljyyttä, vapautta ja maaseudun rauhaa? 
Kasvavan kaupunkiseudun lähialueet uudisrakentajan 

näkökulmasta 

Karoliina Laakkonen-Pöntys 

3.1. Lähtökohdat ja tavoitteet 

Yhteiskunta on jatkuvasti muuttuva monitasoinen alueellinen järjestelmä. Yhteiskunnan 
yleinen rakennemuutos ilmenee muutoksina alue- ja yhdyskuntarakenteessa – ja erilaisiin 
yhteiskuntavaiheisiin liittyy niille ominaisia muuttoliikkeitä. Tämän hetken merkittävin 
kehitystrendi näyttäisi edelleen olevan ns. kasvukeskuskehitys. Tilastojen mukaan Suomi 
keskittyy suurimpiin kaupunkeihinsa samalla, kun syrjäseudut, pienet kunnat ja jopa osa 
perinteisistä aluekeskuksista tyhjenevät. Ympäristöministeriön vuonna 2003 tekemän 
tutkimuksen mukaan Suomen 33:n suurimman kaupunkiseudun väestö lisääntyi vuosina 
1980-2000 530 000 asukkaalla, keskimäärin 0,9 % vuodessa. Kokonaismuutoksesta lähes 
puolet on tapahtunut Helsingin seudulla. Kolmen muun suurimman kaupunkiseudun 
(Tampere, Turku ja Oulu) osuus kasvusta on ollut 26 % (7,0-10,1 % / seutu).  
Vuosineljänneksittäin tarkasteltuna suurimpien kasvukeskusten kasvu on ollut kiihtyvää. 
Neljän suurimman seudun kasvu oli 1980-85 64 % kokonaiskasvusta ja vuosina 1995-2000 
peräti 85 %. (Ristimäki ym. 2003, 161-163). Kasvun sijaan monet perinteiset teollisuus- ja 
palvelukeskukset ovat menettäneet väestöään (Kotka, -0,6, Varkaus –0,1, Imatra –0,8, Pori 
0,0 jne. kokonaismuutoksesta). Väestönkasvu on kasvavilla seuduilla johtanut 
yhdyskuntarakenteen laajenemiseen. Esim. Oulun keskustaajama on laajentunut säteittäin 
kohti vanhoja lähitaajamia ja kahden viimeisen vuosikymmenen aikana useita lähitaajamia on 
liittynyt osaksi Oulun keskustaajamaa. Samoin on syntynyt myös uusia taajamia 
kaupunkiseudun lievealueelle (Liminkaan, Tyrnävälle, Haukiputaalle ja Kiiminkiin). 
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Muutokset yhdyskuntarakenteessa ovat aiheuttaneet huolen asuin- ja elinympäristön laadusta. 
Muuttotappiosta kärsivillä alueilla huolet koskevat alueiden taantumista ja näivettymistä, kun 
taas kasvukeskuksissa ollaan huolissaan rakentamisen liiasta tiivistymisestä ja siihen 
liitettävistä ympäristöön ja palvelutuotantoon liittyvistä ongelmista. Samalla kun korostetaan 
kaupunkien kasvavaa merkitystä taloudellisten voimavarojen, luovuuden ja innovaatioiden 
keskuksina, niihin liitetään myös monia vaikeasti hallittavia ympäristöongelmia, kuten 
energian ja luonnonvarojen liikakulutus ja jätteiden ja saasteiden aiheuttamat ongelmat 
(Ylönen 1999). 

Oman mielenkiintoisen alueensa muuttuvassa tilanteessa muodostavat kasvukeskuksia 
ympäröivät maaseutumaiset vyöhykkeet. Nämä ovat alueita, jotka eivät vastaa perinteistä 
käsitystä ’oikeasta maaseudusta’ tai ’oikeasta kaupungista’, ympäristökuvaltaan tai 
toiminnalliselta ympäristöltään. Kun kaupunkiympäristö mielletään käsittämään yksinomaan 
tai pääosin ihmisen luomia aineellisia ”teknomuotoja” ja maaseutuympäristön perustana ovat 
luonto ja ihmisen toiminta sen käyttäjänä (luonnonympäristö ja kulttuuriympäristö), ei moni 
kaupunkeja ympäröivä alue sovi perinteisen määritelmän piiriin. Esimerkiksi kirkonkylät, 
kylät ja erilaiset sisäänajoväylien tuntumaan syntyneet taajamasaarekkeet sisältävät monia 
kaupunkiympäristön elementtejä ja vastaavasti monet teknisesti taajamaksi luokiteltavat 
alueet voivat tuntua maaseudulta, katsojan näkökulmasta riippuen.  

Tällaista kaupungin ja maaseudun väliin jäävää aluetta on aika ajoin pyritty yhteiskunta- ja 
maantieteellisissä tutkimuksissa hahmottamaan omaleimaisena tai kaupungin ja maaseudun 
käsitteellistä jatkumoa täsmentävänä yhdyskuntatyyppinä. Kaupungin maaseutumaisesta 
laita/reuna-alueesta urban fringestä (rural-urban fringe) on käyty laajaa kansainvälistä 
keskustelua ja aluetta on pyritty hahmottelemaan sekä sen fyysisten että sosiaalisten muotojen 
pohjalta (ks. esim. Pahl 1964: 72-79). Englannin kielessä kaupungin läheisestä maaseudusta 
on käytetty sellaisia nimityksiä kuin city’s countryside, city regions, urban fields, daily urban 
systems, commuting zones ja regional cities (Bryant, Russwurm & McLellan 1982: 5-6; Pahl 
1964). Ranskan kielestä taas on omaksuttu käsite periurbaani, joka tarkoittaa kaupungin ja 
maaseudun välissä sijaitsevaa omanlaista aluetta: kaupunkimaisten ja maaseutumaisten 
(rakenne)elementtien yhdistelmää, joka näkyy mm. asutusrakenteessa maankäytössä ja 
rakennusten ulkomuodossa ja sisältää myös sosiokulttuurisia ulottuvuuksia. Käsitteeseen 
liittyvä periurbanisaatio (périurbanisation) taas tarkoittaa prosessia, jossa periurbaania syntyy 
niin fyysisesti kuin sosiaalisestikin ja, joka viittaa maaseudun urbanisoitumiseen erotuksena 
suburbanisaatiosta, esikaupungistumisesta. (Vuori 1991, Väinölä  1998.)   

Suomalaisissa tutkimuksissa periurbanisaatiota tutumpia termejä ovat kaupungin reuna-
alue, lievealue ja laita-alue (ks. Maijala & Kukkonen 1994, Ylönen 1999, Vartiainen 1990, 
1987 jne.), jolloin on viitattu sekä kaupunkia ympäröivään maaseutuun että siihen 
vaikutuspiiriin, jossa kaupungin läheisyys tukee mahdollisuuksia asua ja toimia 
maaseutumaisissa olosuhteissa. Käytännössä käsitteiden sisältö vaihtelee hyvin paljon ja 
esim. Vartiaisen (1990) mukaan maaseutu/kaupunkimainen alue on monesti osoittautunut 
vain tekniseksi tarkastelupinnaksi hahmotettaessa kaupungin ja maaseudun jatkuvaa ja 
monitasoista kohtaamista. Käytännössä sitä, missä urbaani loppuu ja ruraali alkaa, on 
mahdoton enää määrittää. Yhtä vaikeata on siis määrittää sellaista omaleimaista aluetta, joka 
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sijoittuisi näiden kahden väliin. Täsmällistä kartallista esittämistä ja rajausta tärkeämpää 
onkin ymmärtää näiden alueiden kulttuurinen ja toiminnallinen yhteys kaupunkeihin. 
Vartiainen (1990) itse on esittänyt käsitteen kaupungin maaseudusta, joka tuo esiin sekä 
alueen yhteyden kaupunkiin (keskusseutuun) että alueen itsensä omaleimaisimman piirteen, 
maaseutumaisuuden ja joka (mikä tärkeintä) ei sisällä sellaisia negatiivisia mielleyhtymiä 
kuin esimerkiksi termi lieve tai viittaa maantieteellisesti kapeaan alueeseen kuten termi reuna 
(kysehän on keskusseutujen taajamia pinta-alallisesti huomattavasti suuremmista alueista).  

Vartiaisen mukaan kaupungin maaseutuun kuuluvat paitsi kaupunkeja ympäröivät haja-
asutusalueet, myös ympäristökuntien kuntakeskukset ja kaupungin rajan tuntumaan 
muodostuneet satelliittitaajamat. Tälle alueelle on tyypillistä voimakas väestönmuutos ja 
uudisrakentaminen, mikä herättää sekä toiveita että uhkakuvia. Suurin toive sisältyy 
ajatukseen siitä, että reuna-alue antaa mahdollisuuden kaupungin ja maaseudun hyvien 
puolien yhdistämiseen. Houkuttelevia yksityisille asuntorakentajille ne ovat erityisesti 
luonnonkauniina asuinpaikkoina suurine tontteineen. Rakentaminen tuntuu houkuttelevalta 
myös siksi, että nämä alueet muun maaseudun tavoin kärsivät maaseudun 
rakennemuutoksesta; perinteisten maaseutuelinkeinojen taantumisesta, suuryksiköitymisestä, 
palvelujen vähentymisestä, väestön ikääntymisestä jne. Toisaalta reuna-alueet kiteyttävät 
alueellisen rakennemuutoksen ongelman ”hajautuneesti keskittyvään” kehitykseen. (Ylönen 
1999, Vartiainen 1990.) 

Siitä huolimatta, että keskustelua kaupunkien maaseudusta asuinympäristönä leimaavat 
nämä ristikkäiset huolenaiheet ja määrittelyongelmat, on otettava huomioon, että kaupunkeja 
ympäröivä maaseutu on todellinen ja toimiva osa yhteiskuntaamme. Näin ollen siihen 
liittyvää yhdyskuntarakennettakaan ei voida käsittää ainoastaan fyysiseksi ja absoluuttiseksi, 
suunnittelun kohteeksi, vaan siihen liittyvät ilmiöt ovat sosiaalisia ja monimuotoisia. Näillä 
alueilla elävät ja toimivat ihmiset tavoittelevat omaa osaansa yhteiskunnan kehityksestä ja 
hyvinvoinnista ja erilaiset muutokset syntyvät yksilöiden ja kotitalouksien ratkaisuista. Siksi 
maaseutuasutusta (rakentamista ja rakentajia) koskeva ajantasainen tieto on edellytys alueiden 
kehittämiselle tavalla, joka ottaa erilaiset kehityksen mahdollisuudet ja uhkat monipuolisesti 
huomioon.  

Tämän tutkimuksen kohteena on kasvavan kaupunkiseudun reunavyöhykkeille, ’kaupungin 
maaseudulle’, suuntautuva uudisasutus. Tutkimuksen näkökulma on maaseudussa 
asuinympäristönä ja sen tavoitteena on tuottaa lisätietoa uudisrakentajista ja heidän 
asumisestaan ja elämästään näillä alueilla. Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraavan 
kaltaisiin kysymyksiin:  

- Mitä maaseudun uudisasutus kasvukeskusalueilla on (ketkä rakentavat 
ja miksi) ja mitä alueella asuminen asukkaalle itselleen merkitsee?  

- Miksi alueelle halutaan rakentaa?  
- Mitkä ovat asuinympäristön laadun tekijät?  
- Mitä haasteita maaseutuasuminen alueiden kehittämiselle 

tulevaisuudessa asettaa?  
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Tutkimuksen on tarkoitus olla myös vertaileva, joten siinä kysytään lisäksi:  
- Onko eri alueiden uudisasutuksessa löydettävissä yhtymäkohtia?  
- Onko ilmiöllä eri alueilla ominaispiirteitä? 

3.2. Kohdealueet ja aineistot 

Tutkimus perustuu kahden kasvukeskusseudun, Oulun ja Tampereen, reunavyöhykkeiden  
uudisasutuksen vertailuun. Uudisasutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaupungin reuna-
alueille tyypillistä omakotitalorakentamista. Tarkempina kohdealueina ovat Oulun seudulla 
Tyrnävän kuntaan kuuluva Temmes ja Tampereen seudulla Tampereeseen kuuluva Aitolahti-
Teiskon alue sekä Kangasalan kunnan maaseutualueet.  

Oulun seutukunta muodostuu Oulun lisäksi, Haukiputaan, Kiimingin, Muhoksen, 
Tyrnävän, Kempeleen, Oulunsalon,  Hailuodon, Limingan ja  Lumijoen kunnista. Tampereen 
kaupunkiseutu taas koostuu Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupungeista sekä Kangasalan, 
Lempäälän ja Pirkkalan kunnista. Kaikkiin näihin kuntiin liittyy laajoja maaseutualueita 
taajamasaarekkeineen ja palvelukylineen, jotka ympäröivät keskusseudun taajamaverkkoa 
(keskustaajamaa) ja kuuluvat sen työssäkäynti- ja vaikutusalueeseen. Keskuskaupunkien 
vaikutus on myös alkanut ulottua naapurikuntia laajemmalle vyöhykkeelle ns. II kehän 
kuntiin. Kaikki kolme kohdealuetta edustavat tätä kaupunkien vaikutuspiiriin kuuluvaa 
harvaan rakennettua vyöhykettä parhaimmillaan. Temmes on n. 700 asukkaan 35 km 
etäisyydellä Oulun keskustasta sijaitseva vuonna 2000 Tyrnävään liittynyt kunta. Tyrnävän 
kunta on yksi niistä alueista, johon Ympäristöministeriön vuonna 2003 tekemän tutkimuksen 
mukaan Ouun kaupunkiseudun lievealue on laajentunut 1990-luvun lopulla. Aitolahti-Teisko  
taas on  515 km² laaja n. 4000 asukkaan n. 40 km Tampereen kantakaupungista pohjoiseen 
ulottuva maaseutualue, johon kuuluu Kämmenniemen taajaman lisäksi useita kyliä ja muita 
asutustiivistymiä. Kuten Temmes, myös Aitolahti ja Teisko ovat aikanaan olleet itsenäisiä 
kuntia, jotka ovat kuntaliitoksessa liittyneet Tampereeseen. Kangasalan maaseutualueet taas 
levittäytyvät keskustaajamasta niin pohjoiseen, itään kuin eteläänkin ja niillä asuu n. 2 900 
asukasta. (Vuoden 2005 alusta Kangasalaan liittynyt Sahalahden kunta ei näy vielä näissä 
tiedoissa.) 

Tutkimuksen aineisto koostuu kohdealueiden uudisrakentajille suunnattujen 
postikyselyiden tuloksista. Tutkimuksen perusjoukkona ovat uudisrakentajaperheet eli 
maaseudulle viime vuosina (Tampereella n. 10 v. ja Temmeksellä 15 v. tarkastelujaksona) 
omakotitalon rakentaneet ja siellä ympärivuotisesti asuvat taloudet. Tampereen seudun 
tulokset ovat Pro Gradu -työstäni ”Maalla kaupungin laidalla – tutkimus maaseudun 
uudisasutuksesta Tampereen kaupunkiseudulla” (2001). Aitolahti-Teiskoa koskeva aineisto 
kerättiin Tampereen kaupungin Euroopan Unionin LIFE –ohjelman rahoittaman 
‘Yhteissuunnittelun avulla kestävää kehitystä’ projektin yhteydessä. Kangasalan kysely taas 
liittyi vuonna 1999 laadittuun ’Haja-asutuksen vaikutukset’ selvitystyöhön, joka toimi uuden 
rakennusjärjestyksen ja maaseutualueiden kaavoitustyön pohjana. Vuonna 1998 toteutettuun 
Aitolahti-Teisko -alueen asukaskyselyyn (myöhemmin LIFE-kysely) vastanneista 
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uudisrakentajaperheitä oli yhteensä 137, mikä tarkoitti 76 % koko perusjoukosta eli kaikista 
vuosina 1988-1997 ja alkuvuonna 1998 rakentaneista talouksista ja sitä voidaan pitää varsin 
hyvänä edustavuutena. Kangasalan maaseutuasumista koskeva asukaskysely taas toteutettiin 
keväällä 1999. Kyselykaavake lähetettiin 175:een talouteen ja vastausprosentti oli n. 73. 
Kysely koski myös loma-asuntoja. Pien(omakoti)talon alueelle vuosina 1988-1998 
rakentaneita talouksia oli yht. 51 kpl.  

Temmeksen kyselyaineisto (myöhemmin Temmes-kysely) kerättiin syksyllä 2004 ja se on 
osa Oulun yliopiston monitieteistä tutkimushanketta ”Ekotehokkuus supistuvissa ja 
kasvavissa taajamissa” (EkoSuKaT). Poimin tästä aineistosta tarkasteluun vuoden 1986 
jälkeen omakotitalon rakentaneet vastaajat eli ne vastaajat, joiden talo oli: 1) pääosin 
rakennettu tai suunniteltu vastaajaa tai tämän perhettä varten tai kokonaan itse rakennettu tai 
2) osittain itse suunniteltu tai rakennettu tai itse merkittävästi remontoitu (kyselykaavakkeen 
kysymys 9 g).  Näitä oli kaikkiaan 11 kappaletta eli 13 % kaikista vastanneista. Vastanneista 
vain kolme oli naisia, mikä periaatteessa voisi aiheuttaa vinoumaa, mutta koska 
uudisrakentajia oli Temmeksen aineistossa yhteensäkin näin vähän, ei sen pohjalta ole 
mahdollista muodostaa tilastollisesti merkittäviä tuloksia. Tuloksiin tuleekin suhtautua 
lähinnä ajatuksia herättävästi. Muuten aineisto vaikutti varsin tyypilliseltä ’kaupungin 
maaseudun’ asuntotilanteelta: esimerkiksi vastaajista yli puolet eli  6 taloutta asuu kunnallisen 
viemäriverkon ulkopuolella ja kaiken kaikkiaan 9 taloutta omistaa myös maata Temmeksellä 
tavanomaista tonttia laajemmin eli yli 5 hehtaaria. 

Tutkimuksen tilastollinen tarkastelu tapahtuu pääosin yksinkertaisten suorien jakaumien 
avulla. Analyysin tuloksia tuodaan tekstin lisäksi esille pylväsdiagrammien ja taulukoiden 
avulla. Strukturoituja kysymyksiä merkittävämpi rooli tutkimuksessa kuitenkin on avoimilla 
kysymyksillä, joiden tarkoitus on kuvata maalle rakentamisen motiiveja, maalla asumista, 
asumisviihtyisyyttä sekä asumisen ongelmakohtia yleistä tasoa tarkemmin ja 
yksilölähtöisemmin. Tutkimuksen tuloksiin on syytä suhtautua kuten laadulliseen 
tutkimustietoon: ymmärrystä lisäävästi (ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997: 131-133). 

3.3.  Uudisasutuksen piirteitä kaupungin maaseudulla 

3.3.1. Kuka rakentaa ja miksi? 

Ihmisellä on luontainen pyrkimys elämänhallintaan. Voidaan puhua elämänsuunnitelman ja 
elämänprojektien käsitteistä, jotka kytkevät ihmisen aktiivisena ja inhimillisenä toimijana 
sosiaalisen ja alueellisen vuorovaikutuksen kenttään. ”Elämänsuunnitelmaa voidaan 
luonnehtia yksilön pitkän aikavälin suunnitelmaksi oman elämänsä sisällöstä. 
Elämänprojekteja ihmisillä on useita ja ne voivat olla keskenään ristiriitaisiakin…Ihmiset 
solmivat avioliittoja, purkavat niitä, hakeutuvat työelämään ja poistuvat sieltä, muuttavat 
maaseudulta kaupunkiin ja kaupungista maaseudulle.” (Haliseva-Soila 1993: 20.)  



   

 40

Elämänsuunnitelmia ja –projekteja tarkasteltaessa on huomioitava, että ne eivät koskaan 
voi olla täysin vapaita yhteiskuntajärjestelmästä, vaan ne sitoutuvat siihen talouden ja 
byrokratian - käytännössä opinto-, asunto- yms. lainojen, lupamenettelyiden, lakien, 
asetusten, käytöstapojen yms. -  kautta (Roos 1988: 47-57). Lisäksi (edelleen) 
modernisoituvalle yhteiskunnalle on ominaista kaikkinainen elämänkulkua koskevien 
ulkoisten sitoumusten lisääntyminen, mitkä vaikuttavat elämäsuunnitelmien 
toteuttamismahdollisuuksiin. Kiinnittäessämme elämänprojektimme työhön, joudumme 
keskelle sosiospaattista elämänkenttäämme määrittäviä rutiineja: työmatkoja, keinotekoista 
unirytmiä, ostosmatkoja, matkoja päivähoitopaikalle ja takaisin. Samalla kun kasvaa niiden 
ihmisten määrä, joista olemme riippuvaisia, vähenee puolestaan niiden ihmisten määrä, joihin 
meillä on henkilökohtainen kosketus. (Keski-Petäjä 1991: 64-65.) 

Oman talon rakentaminen ja siihen väistämättä liittyvä muutto asunnosta toiseen ovat 
ihmisen elämän suuria projekteja ja samalla myös osa yksilön pyrkimystä elämänhallintaan. 
Pientaloasuminen on jo pitkään ollut tyypillinen suomalainen asumismuoto ja sen suosio on 
maassamme jatkuvassa kasvussa, mikä lisää rakentamisen painetta erityisesti 
kaupunkirakenteen reunalla. Monet elämäntapatutkimukset ovat tulleet siihen tulokseen, että 
rajusta kaupungistumisesta ja elämäntavan muutoksesta huolimatta, tai juuri sen takia, 
suomalaiset asuvat ja haluavat yhä edelleen asua omakotitaloissa (Lauronen 1991: 25). Jo 
1980-luvun lopulla J.P. Roos (1987) nosti suomalaisia elämänkertoja koskeneessa 
tutkimuksessa esiin sen, että hämmästyttävän monet kuvaavat oman asunnon hankinnan, 
erityisesti sen rakentamisen ja siihen muuttamisen, onnen keskeiseksi sisällöksi ja elämän 
suurimmaksi kohokohdaksi (Lauronen 1991). Roos tulkitseekin asunnon hankinnan elämän 
ulkoisen hallinnan saavuttamisen edellytykseksi.  

3.3.2. Uudisrakentajien profiili 

Aiemmissa maaseudulle muuttoa koskevissa tutkimuksissa on tultu siihen tulokseen, että 
maallemuuttoratkaisut tehdään helpoiten joko kasvavassa tai vähenevässä perhevaiheessa eli 
joko lasten ollessa pieniä, tai lasten jo muutettua kotoa. Toisaalta maalle ovat ajatelleet 
hakeutua työuransa päättäneet, vanhemmat ihmiset. (esim. Pekkanen ym. 1997: 40). 
Mäntylän, Pekkasen ja Sneckin (1998) mukaan haja-asutusalueelle suuntautuvissa muutoissa 
voidaan erottaa kuusi kotitaloustyyppiä:   

1) Nuoret lapsiperheet 
2) Keski-ikäiset kahden hengen taloudet 
3) Vanhemmat keski-ikäiset, jotka lähestyvät työelämästä irrottautumisen vaihetta tai joista    
toinen on jo eläkkeellä 
4) 50 – 60 –vuotiaat, joissa toinen aikuisista on työtön ja jotka haluavat aktiivisesti muuttaa  
elinolojaan  
5) Ensiasunnonostajat 
6) Yrittäjätaloudet  
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Ryhmistä tyypillisimmät ovat kaksi ensimmäistä, nuoret lapsiperheet ja keski-ikäiset kahden 
hengen taloudet. Ensiasunnonostajat taas ovat uusi tulokas muuttajatyyppeihin, mikä perustuu 
pitkälti siihen, että haja-asutusalueelta on mahdollista ostaa talo ensiasunnonostajan 
hintaluokassa. 

Tampereen seudun aineistojen pohjalta näytti siltä, että tyypillisimmillään kasvukeskuksen 
reunavyöhykkeen uudisrakentajaperhe on kahden 20-40 -vuotiaan aikuisen ja 1-3 pienen 
lapsen talous eli ryhmän 1 mukainen lapsiperhe, joka talonsa rakentaessaan muuttaa alueelle 
sen ulkopuolelta, todennäköisimmin kaupungin taajama-alueelta. Temmeksen aineistossa 
taloudet taas jakautuivat kahteen pääryhmään: edellisen kaltaisiin nuoriin lapsiperheisiin sekä 
vanhempiin keski-ikäisiin, joiden muutto tapahtui Temmeksen sisällä. Seuraavissa 
kappaleissa uudisrakentajien taustatietoja hahmotellaan tarkemmin.   

 

Ikä 

Temmeksen kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 55 vuotta. Omaan taloon oli päästy 
muuttamaan keskimäärin 41 –vuotiaina. Verrattaessa Temmeksen aineistoa Tampereen 
seudun aineistoihin, voidaan havaita, että temmesläiset uudisrakentajat ovat jonkin verran 
iäkkäämpiä kuin Tampereen seudun rakentajat. Aitolahti-Teiskon aineistossa vastanneiden 
keski-ikä oli vastausajankohtana 45 –vuotta, kangasalalaisten 43 -vuotta ja talonsa 
valmistuessa vastaajat olivat Aitolahti-Teiskossa 39 -vuotiaita ja Kangasalla 37 -vuotiaita. 
Tampereen seudun aineistoissa suurin ikäryhmä uudisrakentajissa ovat 30-39 –vuotiaat, kun 
temmesläisissä taas korostuu 30-39 -vuotiaiden lisäksi 40-49 –vuotiaiden ikäryhmä sekä –
hivenen jopa yllättäen - yli 60-vuotiaat. Kuvissa 1, 2 ja 3 on esitetty vastaajien ikäjakauma 
rakennuksen valmistumisajankohtana. 
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Aittolahti-Teisko LIFE-kysely (N=214). kohtana. Kangasala. (N=50).  

Lähde: Laakkonen 2001.     Lähde: Laakkonen 2001.  
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Kuva 3. Vastaajien ikäjakauma rakennuksen valmistumisajankohtana.  Temmes-kysely 

(N=11). Lähde: Laakkonen 2001. 

 

Perhemuoto 

Keskimääräinen perhekoko uudisrakentaja talouksissa on Temmeksellä 3,2 henkilöä, 
Aitolahti-Teisko alueella 3,1 henkilöä ja Kangasalla 3,6 henkilöä. Vaikka tulos näyttää 
samansuuntaiselta, taloudet erosivat toisistaan. Temmesläisistä talouksista vain 36 % oli 
lapsiperheitä, kun vastaava osuus Aitolahti-Teiskon uudisrakentajissa oli 58 %, Kangasalla 
peräti 70%. Temmesläiset vastaajat olivatkin pääosin kahden aikuisen talouksia, mutta ne 
joilla lapsia on, on heitä useampia (ks. kuva 6). Tampereen seudun aineistoissa lapsiperheillä 
oli keskimäärin kaksi lasta ja Temmeksen aineistossa kolme. Myös Aitolahti-Teiskon 
aineistossa oli havaittavissa merkittävä joukko kahden aikuisen talouksia (34 % kaikista 
talouksista, Kangasalla vastaava luku 18 %, ks. kuvat 4 ja 5), joista n. 60 % oli jo taloa 
rakennettaessa ohittanut perheen perustamisiän (molemmat jäsenet yli 50 -vuotiaita). 
Temmesläisistä kaikki kahden hengen taloudet olivat rakentaessaan ohittaneet selvästi 
perheenperustamisiän (yli 50 –vuotiaita). Lapsia heillä on toki rakentaessa voinut olla, mutta 
ei sen ikäisiä, että he asuisivat enää kotona.  
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Aittolahti-Teisko LIFE-kysely (N=134) Kangasala (N=50). 

Lähde: Laakkonen 2001.   Lähde: Laakkonen 2001. 
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Kuva 6. Uudisrakentajataloudet. Temmes-kysely (N=11). Lähde: 
Laakkonen 2001.  

 

Ammatti, työssäkäynti ja koulutus 

Temmeksen aineiston ikärakenne heijastuu sekä koulutukseen että työssäkäyntiin. Kun 
Tampereen seudun aineistoissa uudisrakentajien suurimmat ryhmät muodostivat työssäkäyvät, 
ensisijaisesti toimihenkilöt ja työntekijät, temmesläisistä eläkkeellä oli jo 45 % (kuva 7). 
Eläkeläisiä oli Aitolahti-Teiskon rakentajissa vain 13 % ja Kangasalla vielä vähemmän eli 7 
% (kuvat 8 ja 9). Yrittäjien osuus Temmeksen työssäkäyvistä vastaajista oli sen sijaan 
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merkittävä verrattuna Tampereen seudun työssäkäyviin. Kun Tampereen seudulla 
työssäkäyvien pääryhmät ovat edellä mainitut työntekijät ja toimihenkilöt, temmesläisistä 
työssäkäyvistä yrittäjiä oli peräti 67 %.  
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Kuva 7. Vastaajien ammatti. Temmes-kysely. (N=11). Lähde: Laakkonen 2001. 
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Kuva 8. Vastaajien ammatti. Aittolahti- Kuva 9. Vastaajien ammatti. 

Teisko LIFE-kysely (N=136).   Kangasala. (N =99).   

Lähde: Laakkonen 2001.   Lähde: Laakkonen 2001. 

 

Koulutuksen osalta aineistot eivät olleet täysin vertailukelpoisia. Tampereen aineistossa 
koulutusta ei kysytty lainkaan ja Temmeksen kyselystä ei ollut mahdollista erottaa 
keskiasteen koulutusta omaksi luokakseen. Lyhyesti voidaan kuitenkin todeta, että 



   

 45

yliopistotutkintoja Temmeksellä oli esimerkiksi Kangasalan aineistoon verrattuna vähemmän;  
Kangasalan aineistossa talouden aikuisjäsenistä 23 %:lla oli yliopisto- / korkeakoulututkinto, 
kun taas Temmeksellä ei tällaisia tutkintoja ollut (kuva 10). Kangasalla 70 %:lla oli 
opistotasoinen tai ammatillinen tutkinto, mutta tästä ei voi tehdä päätelmiä Temmeksen 
aineistossa.  
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Kuva 10. Uudisrakentajien koulutus. Temmes-kysely. (N=11). Lähde: 
Laakkonen 2001. 

 

Eri aineistot vahvistavat käsitystä siitä, että kaupungin reuna-alueen uudisrakentajat ovat 
hyvin usein elämänvaihemuuttajia. Uudisrakentajissa toki korostuu nuorten perheiden osuus, 
mutta kuten Temmeksen aineisto todistaa, muutto ja rakentaminen voivat tapahtua 
myöhemminkin, esim. siinä vaiheessa kun lapset alkavat muuttaa pois kotoa. Nuorten 
kohdalla rakentajiin liittyy myös työssäkäynti, mikä on luonnollista, sillä vaikka maaseudun 
voidaan ajatella houkuttelevan rakentajia taajamaan nähden edullisella maan hinnalla, vaatii 
rakentaminen aina rakentajataloudelta varallisuutta ja / tai varmoja ansiotuloja useammiksi 
vuosiksi eteenpäin. Vanhemmat ikäluokat taas ovat varallisuutensa keränneet ja rakentamisen 
edellytykseksi jääkin oma fyysinen kunto ja näkemykset sen riittämisestä. Vanhempien 
ikäluokkien rakentamista helpottanee se, että markkinoilla on runsaasti tarjolla 
pakettitalovaihtoehtoja avaimet -käteen periaatteella.  

3.3.3. Mistä rakentajat tulevat? 

Muutot on muuttoliiketutkimuksessa perinteisesti jaoteltu alueiden sisäiseen ja alueiden 
väliseen muuttoon. Uudisrakentaminen ja siihen liittyvä asunnonvaihto kaupungin 
maaseudulla voi käytännössä olla näistä kumpaa tahansa, aluerajauksesta riippuen. Alueiden 
väliseksi muutto voidaan katsoa silloin, kun muutto uuteen asuntoon tapahtuu syrjäiseltä 
maaseudulta kasvukeskuksen seudulle. Alueen sisäistä muuttoa taas edustaa muutto 
maaseutualueen sisällä. Se, onko kantakaupungilta kaupungin maaseudulle suuntautuva 
muutto alueiden sisäistä vai välistä muuttoa, onkin edellistä paljon moniselitteisempi 
kysymys. Jos aluerajana käytetään esim. työssäkäyntialuetta voi muutto Oulun keskustasta 
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Temmekselle edustaa alueen sisäistä muuttoa. Jos taas aluerajana pidetään kaupunkiseudun 
keskustaajamaa, on muutto Temmeksen kaltaiselle alueelle alueiden välistä muuttoa.  

Vertailuaineistojen pohjalta näyttäisi siltä, että kaupungin läheisen maaseudun 
uudisrakentamiseen liittyy kiinteästi muutto taajamasta maaseudulle. Temmekselle oli 
muutettu pääosin Oulusta (6 vastaajaa). Kaksi vastaajaa oli muuttanut Etelä-Suomen 
kaupungeista ja yksi Oulun ympäristökunnasta. Kaksi muuttoa oli tapahtunut Temmeksen 
sisällä. Aitolahti-Teisko-alue ja Kangasala taas saivat muuttajia Tampereelta (esim. 
Kangasalla 53 % rakentaneista talouksista muutti samalle alueelle Tampereelta). 

Tampereen seudulla merkittävä rooli oli myös muutolla syrjäisemmältä maaseudulta 
kaupungin maaseudulle, mikä tosin saattoi tapahtua myös taajaman kautta. Erityisesti 
Kangasalle oli hakeutunut muilta maaseutualueilta syntyjään olevia henkilöitä ja perheitä, 
vaikka viimeisin muutto olikin taajamasta. Temmeksellä sen sijaan korostui paluumuutto. 
Kuudesta Oulusta muuttajasta viisi oli syntyjään Temmekseltä. Paluumuuttajien osuus 
Tampereella oli vain  8% ja Kangasalla 18 %.  

Tampereen seudulla juurien merkitys korostui vain kaikkein vanhimmassa ikäluokassa (yli 
60-vuotiaat). Esimerkiksi Kangasalan kyselyssä 50-60 -vuotiaiden ikäluokassa ei ollut yhtään 
henkeä, jolla olisi ollut juuret Kangasalla, mikä kertoo näiden ikäluokkien olevan 
ensisijaisesti elämänvaihemuuttajia. Sen sijaan 60-70 -vuotiaissa 68 %:lla oli juuret 
Kangasalla. Tämä rakentajien selkeä vähemmistö muodostuu ns. eläkeiän paluumuuttajista ja 
’vaarinpirttiin’ muuttajista. Temmeksellä tällaista ilmiötä ei ollut havaittavissa. Yhtä lukuun 
ottamatta syntyperäiset temmesläiset palasivat synnyinseudulleen jo 20-39 -vuotiaina. 
Vanhimmat rakentajat muuttivat Temmeksen sisällä. 

3.3.4. Motiivit 

Kytö (1998) tulkitsee muuton (asunnosta toiseen, alueelta toiselle) yksilölliseksi 
aktiivisuudeksi, joka tosin voi perustua kollektiiviseen tietoisuuteen ja päätöksentekoon.  
Muutto voi olla joko tavoite- tai pakkomuuttoa. Pakkomuutossa yksilön tavoitteena on 
lähinnä nykyisenkaltaisen tai minimielämäntason säilyttäminen. Tavoitemuutto taas on 
luonteeltaan innovoivaa ja uutta etsivää; ihminen pyrkii saavuttamaan itselleen jotakin tärkeää 
kuten paremman asunnon tai työpaikan. (mts.) Tavoitemuutto on ihmisen elämänprojektien 
tai elämänsuunnitelman toteuttamista. Yleisimmät muuttomotiivit voidaan luokitella 
seuraavasti: 
 

1) Työhön ja ammattiuraan liittyvät muuttomotiivit 
2) Asuntoon ja asuinympäristöön liittyvät motiivit 
3) Elämäntilanteessa tapahtuviin muutoksiin liittyvät  motiivit 

         (Kytöä, 1998 mukaillen) 

Kangasalan kyselyssä maalle rakentaneilta talouksilta tiedusteltiin rakentamisen ja 
muuttamisen motiiveista. Vastaukset vaihtelivat paljon – vaikuttavathan talonrakentamiseen 
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ja muuttopäätökseen monet erilaiset talouden sisäiset ja ulkoiset tekijät (työpaikan sijainti, 
resurssit jne.) - mutta seuraavat neljä syytä vetivät kaupungin reunalle muita enemmän:  

 
    1. Tila, väljyys ja vapaus  (isot tontit, naapurit etäällä, mahdollisuus rakentaa mieleinen 

talo mieleiselle tontille jne.) 

Maaseutualueille muuttaneet korostivat ympäristön luonnonläheisyyttä, väljyyttä ja 

rauhallisuutta. Liian tiiviisti rakennetuista taajamista oli haluttu muuttaa väljempään 

ympäristöön. Väljyys ja tila tarkoittivat, paitsi suurta taloa ja tonttia, myös etäisyyttä 

naapureista. Sen lisäksi, että maalla ihmisellä on mahdollisuus rakentaa omia toiveita 

vastaava asunto toiveita vastaavalle tontille, maalla koettiin voivan myös toimia vapaammin 

ja elää irrallaan yhteiskunnan asettamista sosiaalisista normeista ja paineista. Väljässä 

maaseutuympäristössä asumiseen liittyykin taajamaa suurempi tilallinen itsemääräämisen 

tunne. Omalla tontilla voi rauhassa puuhailla, ilman että naapurit häiritsevät tai itse häiritsee 

muita. Omaa ympäristöään voi myös muokata mielensä mukaan. (ks. myös Viinikainen & 

Puustinen 2000; Pekkanen ym. 1997; Päivänen 1996). Kyse on yksinkertaistettuna 

elämänhallinnasta, sillä yksi hyvän ja mielekkään elämän sekä itsensä toteuttamisen 

tunnusmerkeistä on vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja puuhailu, joka tässä tapauksessa 

mahdollistuu omassa talossa, omalla tontilla ja maaseutumaisessa ympäristössä (mm. 

luonnossa liikkuminen ja eläimiin liittyvät harrastukset).  

2. Puhdas luonto ja maaseudun rauha  

Alueelle muuttoa perusteltiin useasti puhtaan, koskemattoman luonnon läheisyydellä sekä 

’luonnon’ tai ’maaseudun rauhalla’, mikä ei kuitenkaan merkinnyt ainoastaan äänettömyyttä 

(luonnon hiljaisuutta), vaan myös (ja ehkäpä ennen kaikkea) etäisyyttä muihin ihmisiin ja 

yhteiskunnan paineisiin, kaupungin kiireisen elämänrytmin taakse jättämistä. Tätä sosiaalisen 

etäisyyden ja ympäröivän luonnon rauhan liittoa nimitettiin kollektiivisesti omaksi rauhaksi.  

3. Lapsille hyvä ja turvallinen ympäristö 

Elämän hallintaan keskeisesti liittyvä tekijä on myös tietyn tyyppinen lapsille haluttu 

kasvuympäristö. Alue koettiin kaupunkia puhtaammaksi ja turvallisemmaksi ympäristöksi. 

Lapsien haluttiin elävän turvatussa, sosiaalisesti pienimittakaavaisessa ympäristössä. 

Keskeinen muuttomotiivi oli juuri kyläkoulu. Lapsille haluttiin myös taata väljä, 

luonnonläheinen ja mahdollisesti omaa lapsuuden ympäristöä vastaava kasvupaikka.  

4. Juuret maaseudulla 

Kaupungista lähtöisin oleville maaseudulle muutto on tietoisesti tehty valinta. Maaseudulta 

kotoisin oleville maaseutumainen ympäristö sen sijaan on luonnollinen ja jopa ainoa 
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vaihtoehto asumiseen. Monille maalle rakentaminen tarkoittikin paluuta juurille: joko omalle 

tai puolison syntymäseudulle tai paluuta maaseutumaiseen ympäristöön. Jälkimmäiseen (ja 

määrällisesti jopa merkittävään) joukkoon kuuluville paluu omalle synnyinseudulle ei ollut 

työn tms. takia mahdollista tai houkuttelevaa, mutta kaupungin läheinen maaseutu tarjosi 

omaan elämäntyyliin sopivan asumisympäristön.  

Tiivistetysti tuloksena oli, että uudisrakentajat ovat selvästi sosio-ympäristöllisesti 

orientoituneita. Tärkeitä motiiveja maalle muuttoon olivat juuri perheen ja lasten hyvinvointi 

ja ympäristön inhimillisyys; siis asuntoon ja asuinympäristöön sekä elämäntilanteessa 

tapahtuvaan muutokseen liittyvät motiivit. Postmodernin muuttajan tapaan motiivit liittyvät 

myös keskiluokkaisiin arvoihin: yksilöllisyyteen, yksityisyyteen ja vapaa-aikaan. Väljyyden, 

rauhan ja luonnonläheisyyden tavoittelu yhdisti kaikkia vastaajia taustoista riippumatta. Erot 

vastauksissa liittyivät elämäntilanteeseen. Lapsiperheet korostivat luonnollisesti lasten 

kasvatukseen liittyviä seikkoja, kuten kyläkoulua ja sosiaalisesti turvallista ympäristöä. 

Vanhemmat vastaajat taas olivat enemmän kiinnostuneita fyysisen ympäristön tarjoamista 

mahdollisuuksista, kuten suurista tonteista ja mieleisestä talosta. Oman ryhmänsä muodostivat 

edellä kuvatut juurilleen palaajat, jotka iästä tai perhemuodosta riippumatta halusivat elää 

maalla, itselleen luonnollisessa ympäristössä. 

Hyvin samantyyppiset muuttosyyt nousivat esiin myös Temmekselle rakentaneissa. 
Temmekselle oli muutettu mieleiselle tontille maaseudun rauhaan ja nuoret parit korostivat 
lapsille sopivaa elinympäristöä.  

”… maaseudun rauhaan” 

 Nainen, 32 

”Hyvän ja halvan tontin vuoksi” 

”Perhesuunnittelu sai muuttamaan Temmekselle” 

Mies, 37 

Yksi muuttomotiivi nousi kuitenkin Temmeksellä muita enemmän esiin. Ikäluokasta ja 
perhemuodosta riippumatta temmesläiset korostivat juurien merkitystä muuttonsa syynä. 
Ensinnäkin seitsemän vastanneista oli syntyjään temmesläisiä. Toiseksi kyselyn 
avovastauksista käy ilmi, että oikeastaan kaikki muutkin ovat rakentaneet Temmekselle 
juurien takia. Kyse saattoi olla vastaajan sijaan puolison temmesläisistä juurissa tai 
jommankumman sukulaisista; juurista yksi tai kaksi sukupolvea aiemmin.  

”Paluumuuttaja. Oulusta, takaisin juurilleni.” 

Mies, 67 
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”Syntymäkodin mailla…omat talo”. 

Mies, 45 

”Oulusta miehen perässä.” 

Nainen, 62.  

”…puolison sukulaisten lähelle .” 

Nainen, 32 

Temmeksellä, kuten myös Tampereen seudulla, tehdyssä tutkimuksessa käsitteet  ’juuret 
maaseudulla’ tai esimerkiksi ’juuret Temmeksellä’ osoittautuivat varsin moniulotteisiksi. 
Juuret saattoivat olla esimerkiksi ’Oulun  seudussa’ eli Etelä-Suomesta palattiin takaisin 
Oulun lähettyville, vaikka oma syntymäpaikka ei ollutkaan Temmes vaan esimerkiksi 
Liminka. 

”Lähelle entistä kotiseutua.” 

Nainen, 68 

Temmekseen saattoi liittyä myös oma lapsuus, vaikka syntymäpaikka olisikin ollut joku muu.  
Henkilö on voinut asua pitkiä ajanjaksoja Temmeksellä, vaikka onkin syntyjään Oulusta ja / 
tai tehnyt sieltä viimeisen muuttonsa. Toisaalta taas henkilö on saattanut syntyä Temmeksellä, 
mutta asunut lähes koko ikänsä esim. Oulussa.  

”Temmeksellä 20 vuotta ja sitten Oulussa 40 vuotta töissä ja sen jälkeen takaisin Temmekselle.”  

Mies, 67 

”Syntynyt Oulussa. Muutin Temmekselle 1945 vanhempieni  mukana”  

Mies, 72 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki uudisrakentajat pitivät itseään tällä hetkellä temmesläisinä; 
tyrnäväläiseksi itseä ei vielä juurikaan mielletty. Avovastauksissa identiteetiksi nousi myös 
maalaisuus, vaikkei vastaajista kukaan (ainakaan enää) saanut toimeentuloaan maataloudesta. 
Aiemmissa tutkimuksissa onkin tuotu esiin se, että riippuu paljon ihmisestä itsestään pitääkö 
hän itseään maalaisena vai kaupunkilaisena - tai temmesläisenä / tyrnäväläisenä. 
Suomalaisten kontaktia luontoon ja maaseutuun pidetään vahvana kaupunkimaisista juurista 
huolimatta. Esimerkiksi Pekkasen ym. (1997) tutkimuksessa maalle muuttaneilla 
kaupunkilaisilla oli omakotiasumisen tausta ainakin lapsuudessa ja monilla oli kytkentä 
maaseutuun kesämökkikulttuurin kautta. Lisäksi ’metsälähiöissä’ asuneet olivat tottuneet 
luontoon ja väljyyteen ympärillään. Tilannetta voidaan verrata Kuisman (1990) esitykseen 
siitä, että maalaisuus on suhde ihmisen, luonnon ja pääoman välissä, joka ei häviä, vaikka 
maaseutu monissa asioissa sulautuukin yhteiskunnan yleiseen horisonttiin. Periaatteessa jopa 
yksi ja sama ihminen voi tarkastella maailmaa ajoittain kaupunkilaisena, ajoittain maalaisena. 
Maaseutu-kaupunki -jatkumo on siten tajunnallista todellisuutta ja 
vuorovaikutusyhteiskunnan väistämätön kulttuurituote. Tämä näkökulma on erityisen tärkeä 
huomioida tarkasteltaessa kaupungin reuna-alueille suuntautuvaa rakentamista ja 
muuttoliikettä sosiaalisena ilmiönä. 
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3.4. Elämä kaupungin maaseudulla 

3.4.1. Työ 

Tampereen kaupunkiseudun aineistoissa korostuivat pitkät työmatkat ja muualla työssäkäynti. 
Lähes 90 % työmatkoista oli yli 10 km pitkiä. Teiskossa  65 %:lla ja Kangasalla 57 %:lla 
työmatka oli yli 20 km. Kangasalalaisista Tampereella työssä kävi puolet talouksien 
työssäkäyvistä jäsenistä. Temmesläisistä vastaajista sen sijaan peräti puolet ilmoitti 
työpaikakseen Temmeksen. Muut kävivät työssä lähinnä Oulussa. Yksi vastaaja kävi 
Limingassa ja yksi Rovaniemellä. Niin sanottuja yrittäjätalouksia, jotka rakentaisivat maalle 
ammattia harjoittaakseen, oli Tampereen seudun molemmissa aineistoissa hyvin vähän. Myös 
yrittäjät suuntasivat työmatkansa muualle, eikä yrittäjien, toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
työmatkan pituudellakaan ollut eroa. Temmeksen aineistossa yrittäjien toimipaikat olivat 
Temmeksellä ja muualla työssäkäyntiä harjoittivat toimihenkilöt ja työntekijät.   

Aitolahti-Teisko –alueella työpaikan etäisyys asunnolta oli keskimäärin 27 km. 
Temmeksellä työmatkan pituus oli n. 32 km.  Kangasalla työmatkan pituus oli jonkin verran 
vähemmän kuin Teiskossa eli keskimäärin 23 km. Tampereen seudun liikennemallin (TTKK 
2000) aineiston mukaan keskimääräinen työmatkan pituus kaupunkiseudulla on 9,8 km (ks. 
myös Kalenoja & Murto 2000). Koko maassa työmatkan pituus on keskimäärin 12,2 km 
(Liikenneministeriö 1999). Näihin lukuihin verrattuna maaseutualueiden keskimääräiset 
työmatkapituudet ovat kaksinkertaisia.  

3.4.2. Liikkuminen ja palveluiden saavutettavuus 

Henkilöauto on kaupungin läheisten maaseutualueiden keskeisin kulkuneuvo. Pitkät 
etäisyydet ja harvat joukkoliikenneyhteydet aiheuttavat sen, että talouksilla pitää olla 
käytössään vähintään yksi auto, useimmissa tapauksissa kuitenkin kaksi. Temmeksellä 
autojen lukumäärä taloudessa oli 1,9. Autottomia talouksia ei ollut lainkaan. 60%:lla 
talouksista oli kaksi autoa tai enemmän. Aitolahti-Teisko -alueella talouksilla on kyselyn 
mukaan käytettävissään 1,6 autoa. Autottomia talouksia oli yhteensä 7. 46 %:lla talouksista 
oli kaksi autoa ja 50 %:lla yksi auto. Kangasalla talouksilla taas oli käytössään keskimäärin 
1,7 autoa. 50 %:lla talouksista oli kaksi autoa ja 38 %:lla yksi auto. Kangasalla vastanneiden 
joukossa ei ollut autottomia talouksia.  

Tampereen seudulla työmatkojen liikkumiseen käytettiin pääsääntöisesti omaa autoa. 
Työmatkoja omalla autolla liikkuu Aitolahden-Teiskon työssäkäyvistä 71 % ja Kangasalan 
työssäkäyvistä 82 % talviaikaan. Kesällä kevyenliikenteen (pyöräily, kävely) käyttö lisääntyi 
jonkin verran ja henkilöauton käyttö väheni (kolme prosenttiyksikköä kesällä talveen 
verrattuna molemmissa aineistoissa). Ero ei kuitenkaan ole kovin merkittävä. Aitolahti-Teisko 
-alueella linja-autolla säännöllisesti työmatkat liikkui 9 % työssäkäyvistä, mutta Kangasalan 
vastanneista ei kukaan. Ero johtuu todennäköisesti Teiskon alueen paremmista 
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joukkoliikenneyhteyksistä. Temmeksellä työmatkoihin käytettiin ainoastaan omaa autoa. Yksi 
vastaajista kulki työmatkat yhdessä toisen perheenjäsenen kanssa. Joukkoliikenteen 
suhteellisen vähäiseen käyttöön (muissakin kuin vain työmatkoissa) vaikutti sen koettu 
saavutettavuus (18% ei käyttänyt joukkoliikennettä lainkaan); 36 % uudisrakentajista piti sitä 
omalta kannaltaan huonona tai erittäin huonona. Toisaalta taas 27 % piti joukkoliikennettä 
hyvänä tai erittäin hyvänä. 

Vaikka talouden matkasuoritteessa työmatkoilla on keskeinen rooli, talouksissa tehdään 
myös monenlaisia muita matkoja, kuten lasten koulu- ja harrastusmatkoja, ostos- ja 
asiointimatkoja jne. Tulevaisuudessa ihmisten ostos- ja asiointimatkojen odotetaan 
vähentyvän, mutta ns. muiden matkojen, jotka liittyvät esim. vapaa-ajan viettoon ja 
harrastustoimintaan, odotetaan lisääntyvän.  

Eri aineistojen pohjalta näyttäisi siltä, että kaupunkiseudun läheisillä alueilla koulumatkoja 
tehdään pyörällä, kävellen ja vanhempien kyydillä näiden työmatkan ohessa. Temmeksellä 
lapsia kuljetetaan säännöllisesti kouluun ja päiväkotiin omalla autolla; matkojen vaihdellessa 
3-12 km. Ruokakaupassa arvioidaan käytävän Temmeksellä kolme kertaa viikossa (kuva 11), 
Aitolahti-Teiskossa n. kaksi kertaa viikossa, Kangasalla kolme kertaa viikossa. Aitolahti-
Teiskon alueella talouksien keskimääräinen etäisyys useimmin käytetystä kaupasta on n. 20 
km. Kangasalla ostospaikka sijaitsee n. 13 km:n päässä asunnolta.  

 
 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Vierailuihin ystävien ja
sukulaisten luona

Harrastusten vuoksi
liikkumiseen 

Muissa kaupoissa käyntiin

Ruokakaupassa käyntiin

Lasten viemiseksi
päivähoitoon  

Lasten viemiseksi kouluun 

Työ- tai opiskelumatkoihin

Kuva 11. Uudisrakentajien viikoittaiset matkat. Temmes-kysely. (N=11). Lähde: 
Laakkonen 2001.  

 

Temmeksellä ei kysytty palveluiden etäisyyttä, vaan koettua saavutettavuutta. 64 %:n 
mielestä päivittäistavarakaupan palvelut ovat hyvin tai jopa erittäin hyvin heidän 
saavutettavissaan. Samoin koulut, päiväkodit ja kirjastopalvelut koettiin varsin hyvin 
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saavutettaviksi. Heikoimmin saavutettiin erikoisliikkeiden (82% piti huonosti tai erittäin 
huonosti saavutettavina) ja ravintoloiden ja kahviloiden palveluita (82% piti huonosti tai 
erittäin huonosti saavutettavina).  

Kuten kuvasta 12 käy ilmi, Temmeksellä käytetäänkin juuri peruspalveluita 
(päivittäistavarakaupan, terveydenhuollon, koulun, päivähuollon ja kirjaston palveluja). 
Samoin maksulliset liikuntapalvelut keskittyvät Temmekselle. Oulusta taas haetaan 
erikoisliikkeiden ja ravintoloiden palveluita. Hivenen yllättäen kulttuuripalveluja ilmoitettiin 
käytettävän Temmeksellä, vaikka niitä pidettiin melko huonoina.  

 

 
Kuva 12. Palveluiden pääsääntöinen käyttö alueittain Temmes-kysely (N=11). Lähde: 

Laakkonen 2001. 

3.4.3. Vapaa-aika ja osallistuminen yhteisön toimintaan 

Vapaa-ajan viettoa ja yhteisöön liittyvää toimintaa kysyttiin vertailuaineistoissa varsin eri 
tavoin, joten niitä ei voida suoraan verrata toisiinsa. Avovastauksien mukaan temmesläiset 
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viettävät vapaa-aikaansa kodissaan ja omilla pihoillaan, metsässä, urheiluhallilla, kirjastossa, 
sauvakävelyllä ja mökeillään. Kahvilla käydään toisen kotona, koska kahvila puuttuu. Nuoret 
taas viihtyvät ’nuokkarilla’, kylällä (mopoillen ja toisiaan tapaillen) sekä tansseissa 
naapurikunnissa. Nuokkarille veti erityisesti käytössä oleva laajakaista. Tampereen seudulla 
lapset suuntaavat iästä riippuen erilaisiin harrastuksiin, kuten muskariin, jäähalliin, sählyyn, 
uimahalliin, talleille, erityyppisiin kerhoihin sekä vierailuille kavereidensa tai sukulaistensa 
(esim. isovanhempien) luokse. Aikuisten vapaa-ajan matkat koostuvat lähinnä omista ja lasten 
harrastusmatkoista, kulttuurimatkoista (teatteriin jne.) ja erilaisista vierailumatkoista tuttavien 
ja sukulaisten luokse. Myös mökkeily korostui Aitolahti-Teisko- aineistossa, sillä n. neljännes 
talouksista vietti lomansa kesämökillään. 

Missä tiedät ihmisten (erityisesti lasten ja nuorten) viettävän vapaa-aikaansa? 

”Nuokkarilla, Salen kulmilla, koulun kaukalon kopissa”  

Mies, 45 

”Kirjastossa, liikuntahallissa, kaupassa, sauvakävelyllä yms. Nuoret nuorisotalolla, liikunt.hal., 
sählyä, mopon selässä”  

Mies, 66 

Temmesläisiltä kysyttiin vapaa-ajan vietosta myös strukturoidulla kysymyksellä, jossa 
pyydettiin arvioimaan eri paikoissa ja tilaisuuksissa käyntien määrää vuonna 2003. Tulokset 
yhdentoista uudisrakentajan osalta on esitetty alla olevassa kuvassa 13. Kuvasta voidaan 
päätellä, että mieluisimpia vapaa-ajanviettotapoja ovat olleet marjastus ja sienestys, 
liikuntapaikoissa ja kirjastossa käynti sekä hengelliset tilaisuudet. Sen sijaan perinteiset 
’maaseutuharrastukset’ kalastus ja metsästys eivät olleet uudisrakentajien suosiossa, mutta 
eivät myöskään periteiset ’kaupunkiharrastukset’ kuten elokuvissa ja ravintoloissa käynti, 
museot, teatteri ja konsertit.  Vastauksia tarkasteltaessa on otettava huomioon se, että 
vastaajat olivat pääosin miehiä.  
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Kuva 13. Vapaa-ajan vietto vuonna 2003. Lähde: Laakkonen 2001. 

 

Kaikissa kyselyaineistoissa uudisrakentajille esitettiin myös muutamia sosiaalista elämää, 
kylätoimintaa ja naapuruussuhteita koskevia kysymyksiä – tosin vähän eri näkökulmista. 
Kangasalalaisilta kysyttiin esim. avoimella kysymyksellä, mitä yhteistyötä he naapureidensa 
kanssa tekevät. Useimmiten yhteistyö koski yksityisteiden kunnossapitoa ja lasten kuljetusta 
harrastuksiin. Muita esille tulleita yhteistyömuotoja olivat polttopuiden hakkaus, pienet 
remontit, lasten vahtiminen, hinaukset, lumityöt, postissa ja kaupassa asiointi, kalastuskuntiin 
liittyvien asioiden hoito, kylän kotisivujen hoito, virkistystoiminnan järjestäminen, 
tarvikkeiden lainaus, jätekaivon tyhjennys jne.  

Naapurissa kyläilyä taas kysyttiin Aitolahden-Teiskon asukkailta. 38% Aitolahden-Teiskon 
alueen  talouksista ei kyläillyt lainkaan naapureillaan, kun taas 55 % kyläili kerran kuussa tai 
useammin. Silloin tällöin -kyläilijät ovat selvästi vähemmistönä. Kun naapurissa kyläily ja 
kyselyssä myös tutkittu naapuriyhteistyö ristiintaulukoitiin, osoittautui, että ne, jotka 
kyläilevät naapurinsa luona usein, myös tekevät yhteistyötä usein ja vastaavasti ne, jotka eivät 
kyläile naapurissa koskaan, eivät myöskään juurikaan tee yhteistyötä. 

Temmesläisiltä ei kysytty kyläilyä naapurissa, vaan yleensä kyläilystä Temmeksellä tai sen 
ulkopuolella. Osoittautui, että uudisrakentajista peräti 60 % kyläili toisten temmesläisten 



   

 55

luona viikoittain tai useammin (kuva 14). Temmeksen ulkopuolella sen sijaan kyläiltiin 
harvemmin. Vastaajat näyttivät kyläilevän Temmeksellä sekä sen ulkopuolella aktiivisemmin 
kuin ottivat itse vieraita vastaan.   
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Kuukausittain

Muutamia kertoja vuodessa

Kerran vuodessa tai en lainkaan 

Kuva 14. Arvio kyläilykerroista Temmekselle ja Temmeksen ulkopuolelle sekä 
temmesläisten ja muiden kyläily vastaajien talouksissa. Temmes-kysely (N=11). Lähde: 
Laakkonen 2001. 
 

Temmesläisiltä kysyttiin myös naapureiden tuntemisesta ja halukkuudesta osallistua 
lähiympäristön kehittämiseen (kuva 15). Kysymys aseteltiin erilaisten väittämien ja niiden 
paikkansapitävyyden muodossa. Tulosten pohjalta voidaan sanoa, että suurin osa katsoi 
tuntevansa naapurinsa hyvin. Myös muita temmesläisiä tunnettiin melko hyvin ja vastakaikua 
sai halu osallistua lähiympäristön kehittämiseen.   
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Kuva 15. Naapurien tunteminen ja halukkuus osallistua lähiympäristön kehittämiseen. 
Temmes-kysely (N=11). Lähde: Laakkonen 2001.  
 

Aiemmissa tutkimuksissa (mm. Pekkanen ym. 1997, Viinikainen & Puustinen 2000) on 
todettu, että nk. lieveasujat elävät tukeutuen kaupungin läheisyyteen ilman erityisiä 
pyrkimyksiä paikallisiin sosiaalisiin verkostoihin. Tämä ei aivan pitänyt paikkaansa 
vertailualueilla. Esimerkiksi Kangasalla 43 % ilmoitti ettei osallistunut kyläyhdistyksen 
toimintaan lainkaan, mutta toisaalta 22 % osallistui siihen aktiivisesti ja 35 % ilmoitti 
osallistuvansa toimintaan joskus.  Myös temmesläisistä yli puolet osallistui erilaisiin yhteisiin 
tapahtumiin Temmeksellä ja joskus myös Tyrnävälläkin (kuva 16). Aktiivisuudesta kertoo 
myös laaja kiinnostus lähiympäristön kehittämiseen (kuva yllä). 

Kaiken kaikkiaan vastaajien joukossa on niin aktiivisia kuin passiivisiakin ihmisiä; niitä, jotka 
pitivät yllä suhteita naapureihinsa ja osallistuvat kylän yhteisiin pyrkimyksiin ja niitä, jotka 
halusivat pysyä omissa oloissaan. On mahdollista, että aktiivisuus liittyy elämän muutokseen, 
uuteen asuinpaikkaan ja elämänvaiheeseen ja, että aktiivisuus vähenee elämänmuodon ja –
piirin vakiintuessa.  Tutkimuksissa on kuitenkin todistettu ettei esimerkiksi asumisajan pituus 
korreloi aktiivisuuden kanssa (esim. Ylönen 1999). Voidaankin olettaa, että väestö jakautuu 
asuinpaikasta riippumatta aina aktiivisiin ja passiivisiin. Ne, jotka ovat aktiivisia, ovat sitä 
niin maaseudulla kuin kaupungissakin – ja monessa asiassa.  

 

 



   

 57

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen
Temmeksellä

Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen muualla
Tyrnävällä

Usein Joskus Harvoin Ei koskaan
 

Kuva 16. Uudisrakentajien osallistuminen yhteisiin tapahtumiin. Temmes-kysely 
(N=11). Lähde: Laakkonen 2001.  

3.5. Asumisviihtyisyys ja asuinympäristön arvostukset 

Maalle rakentamisen motiivien lisäksi kyselyaineistoissa oltiin kiinnostuneita siitä, miten 
alueilla on viihdytty ja mitä omassa asuinpaikassa arvostetaan. Yleisesti ottaen kaupungin 
maaseutu oli vastannut odotuksia, vaikka negatiivisiakin asioita tuotiin esiin. Sellaiset 
vastaukset kuten ”Temmes on hyvä asuinpaikka. Suosittelen”, ”Kyllä viihdymme, eikä 
muuteta pois” ja ”Maaseutu on paras paikka asua”(Kangasala)  kuvaavat hyvin asukkaiden 
yleisiä ajatuksia asumisviihtyisyydestään. Alueella viihtymistä kuvastaa myös 
muuttohaluttomuus. Temmesläisistä vain kaksi harkitsi muuttoa pois Temmekseltä (toisella 
muuttohalut perustuivat paremman työpaikan saantimahdollisuuksiin toisella 
kaupunkiseudulla, toinen taas halusi lähemmäs Oulua palveluiden paremman 
saavutettavuuden piiriin).  Tampereen seudulla muuttohaluttomuus oli tosin vielä suurempaa 
kuin Temmeksellä, sillä Kangasalla vain 7 % talouksista harkitsi poismuuttoa ja Aitolahti-
Teisko –alueella 4 %.  

Molemmilla kaupunkiseuduilla asuinpaikassa arvostettiin luontoa, rauhallisuutta, 
turvallisuutta, hyvää sijaintia, yhteisön ilmapiiriä sekä edellä kuvattua omaa rauhaa. 
Painotuksissa (mainittujen tekijöiden määrässä) löytyi kuitenkin eroja. Tampereen seudulla 
’kolmen kärjen’ muodostivat luonnon läheisyys, maaseudun rauhallisuus ja oma rauha. Ne 
mainittiin lähes jokaisessa vastauslomakkeessa ja kaikista maininnoista niiden osuus oli 50 %. 
Muina tärkeinä tekijöinä nähtiin järven läheisyys, naapurit, maaseudun ilmapiiri sekä tila ja 
väljyys. Myös Tampereen, Kangasalan ja Sahalahden (keskusten ja työpaikka-alueiden) 
läheisyys mainittiin asuinympäristön positiivisiksi tekijöiksi. Temmeksellä ympäristön 
rauhallisuus oli ’yksi ylitse muiden’ (ks. kuva 17). Oman rauhan lisäksi toiseksi tärkeimpänä 
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painottui hyvä sijainti (erityisesti suhteessa Ouluun) yhdistettynä mieleiseen taloon 
mieleisellä tontilla. Luonnonläheisyys ja kauniit maisemat jäivät vasta kolmannelle sijalle.  
Asukkaiden vastauksista voidaankin havaita, että kaupungin maaseudulla asumisen edut 
kiteytyvät siinä, että siellä asutaan maaseutumaisessa ympäristössä, mutta lähellä kaupunkia. 
Maaseutu tarjoaa luonnon ja kulttuuriympäristöjen elämyksiä, luonnon rauhaa ja omaa 
rauhaa; kaupunki taas palveluja, kulttuuria ja urbaania sykettä sekä tietenkin tärkeimmät: työn 
ja toimeentulon. Suurten kasvukeskusten palvelu- ja kulttuuritarjonta on laaja ja se on 
lähiseudun asukkaille helposti saavutettavissa, vaikkakin se useimmiten merkitsee oman 
auton käyttöä.  
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Kuva 17. Asuinpaikan viihtyvyyteen positiivisesti vaikuttavat tekijät Temmeksellä. 
Osuus maininnoista (yht. 27). Lähde: Laakkonen 2001.  
 
 

Tampereen seutua koskeneessa tutkimuksessani tulin siihen tulokseen, että maaseutumaisen 
asuinympäristön laatu asukkaiden näkökulmasta tiivistyi seuraaviin tekijöihin:  

Kaupungin maaseudulla:  
1. Luonto ympärillä tarjoaa elämyksiä, väljyyttä ja rauhaa 
2. Sosiaalinen yhteisö on pienimittakaavainen ja asuinympäristö on koetusti turvallinen 
3. Elämänrytmi on rauhallinen 
4. Rakennuspaikat ovat suuria, rakentamistapa on vapaampaa ja asukkaalla on koetusti 

laajempi itsemääräämisoikeus tontillaan 
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Vastaavat tekijät olivat löydettävissä myös Temmeksen aineistosta. Ympäristössä arvostettiin 
luontoa ja sen tarjoamaa rauhaa, jopa eristyneisyyttä muusta yhteiskunnasta; tekijöitä, joita oli 
lähdetty etsimäänkin. Luonto on monille henkireikä rasittavalle ja kiireiselle työelämälle. Kun 
Tampereen seudun aineistossa asukkaat korostivat  erityisesti vesistöjen läheisyyttä, 
temmesläiset suuntasivat metsään marjastamaan ja sienestämään.  

”Luonto on lähellä, samoin marjamaat.” 

Mies, 72 

”Metsäiset maisemat (marjastus, lenkkeily, ym.).” 

Mies, 66 

Ympäröivä luonto tarjoaakin asukkaille hyvät virkistysmahdollisuudet, yleensä asunnon 
välittömässä läheisyydessä. Lisäksi alueella on järjestettyjä virkistysmahdollisuuksia, vaikkei 
tarjonta ehkä olekaan samantyyppistä kuin kaupungissa. Harrastusmahdollisuudet jakoivat 
kuitenkin asukkaiden näkökulmat kahtia. Ne, jotka kaipasivat järjestettyä harrastustoimintaa 
esimerkiksi nuorille, näkivät harrastusmahdollisuudet puutteellisina.  Ne taas, jotka harrastivat 
omatoimisesti ja joiden harrastukset liittyivät luontoon, omaan pihaan jne. pitivät 
harrastusmahdollisuuksia erittäin hyvinä.      

Luonnonympäristöön liittyy Päiväsen (1996) esiin tuoma maan ja luonnon holistinen 
omistus-huolenpito-nautintasuhde. Omaa maata voi muokata mielensä mukaan ja omalla 
maalla voi itse päättää, mitä siellä tapahtuu ja keitä siellä käy; olla siis omalla tontillaan 
”isäntä talossaan”. On myös huomioitava, että suurista tonteista harvoin koko maa-ala on 
pihapiiriä, vaan osa on metsää. ”Villi” luontokin ympärillä on siis omaa, eikä kenenkään 
toisen.  

”Metsät.” 

Nainen, 62 

Maaseudulla asuvat ihmiset tuntevat toisensa ja luottavat toisiinsa. Pienimittakaavainen 
sosiaalinen ympäristö koettiin myös hyväksi, turvalliseksi kasvupaikaksi lapsille. Maalle 
asettuneet arvostivat enemmän pientä koulua ja pieniä ryhmiä kuin esimerkiksi 
valinnanmahdollisuuksia aineissa. Voidaankin sanoa, että maaseutumainen asuinympäristö 
koettiin turvalliseksi termin laajassa merkityksessä: pienet koulut ovat lapsille turvallisia, 
ympärillä asuvat tutut ihmiset ovat turvallisia, liikenne on turvallista jne. Turvallisuus on 
ensisijaisesti koettua, se ei sinänsä pohjaudu esim. tilastollisiin tietoihin. Toki turvallisuudesta 
– kuten monista muistakin tekijöistä - esitettiin myös vastakkaisia mielipiteitä, esim. kaikki 
eivät pitäneet lasten koulumatkoja turvallisina.  

Temmes lasten kasvuympäristönä: 

”Maaseutu on tutkitusti lasten paras kasvualusta. Temmes on tämänkin tilaston kärjessä.”  

Mies, 72 

”Rauhallinen ja turvallinen maalaisympäristö.” 

Mies, 67 
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”Rauhallinen asuinympäristö ja huonot puolet ehkä nuorisolle vähän pitkäveteinen paikka.” 

Mies, 55 

”Rauhallinen ja turvallinen kasvuympäristö. Toisaalta Haurukylässä hyvin vähän virikkeitä” 

Nainen, 32 

”+ turvallisuus, hyvä koulu (ala-aste), hyvät opettajat, rauha, kohtuulliset liikennejärjestelyt. – 
harrastusmahdollisuuksien niukkuus kotikylällä.” 

Mies, 37 

”+ Kaikki tuntevat kaikki, tieto kulkee. + Puhtaus, ei ast.pölyä, vapaus liikkua. ” 

Mies, 45 

”Upea koulu, liikuntahallit, jääkaukalo.” 

Mies, 56 

Vaikka kaupungin läheinen maaseutu on nimensä mukaisesti lähellä kaupunkia ja vaikka 
urbaani elämäntyyli on lyönyt itsensä läpi koko suomalaiseen yhteiskuntaamme, maaseudun 
elämää pidettiin kaupunkiin verrattuna rauhallisena. Elämätyylin rauhallisuus liitettiin 
maaseudun ’aboriginaaleihin’ eli maaseudulla jo asustavaan maalaisväestöön ja heidän 
elämäntyyliinsä. Maaseudun ihmisiä kuvattiin mm. rauhallisiksi ja rehellisiksi. Ns. 
uusmaaseutulaiset olivat tyytyväisiä ollessaan osa tätä yhteisöä. Maaseutu tarjoaa vastapainon 
kiireisessä työelämässä päivänsä viettävälle ’kaupunkilaiselle’.  

”Rauhallinen ympäristö.” 

Mies, 55 

”Luonto, väljyys, rauhallisuus.”! 

Mies, 37 

 

”Maalaisnäkymä, oma rauha, maalaisuus.” 

Mies, 45 

”Hyvät naapurit.” 

Nainen, 68 

Jo aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että yksi ihmisiä kaava-alueilta maaseudulle työntävä 
tekijä on se, että taajamien omakotitontit koetaan liian pieniksi ja rakennusvalvonta tiukaksi. 
Myös sallittavan rakennusoikeuden määrä on voitu kokea liian pieneksi, mutta käytäntö on 
osoittanut, että merkittävimmän eron kaupungin keskustaajaman ja sen lähialueiden 
omakotiasumisessa muodostaakin juuri tontin koko. Vastaajat arvostivat myös sitä, että 
maaseudulta on ollut mahdollista hankkia ympäristötekijöiltään omia toiveita vastaava tontti: 
maalaismaisemasta, hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheltä jne. 
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”Harva-asutus!” 

Mies, 46 

Edellisten lisäksi Temmeksellä oltiin tyytyväisiä myös palveluihin. Omalta alueelta löytyy 
ainakin kaikki tarpeellinen, vaikka palvelujen vähenemisestä oltiinkin huolissaan. Myös 
erilaiset harrastepiirit saivat kiitosta ja ne luettiin asumisviihtyisyyttä parantavaksi tekijäksi.  

”Koulu, kauppa, pankki, terveyskeskus, erittäin hyvät naapurit.” 

Mies, 56 

”Vireä eläkekerho, hyvä museoalue.” 

Mies, 67 

3.6. Kehityksen kompastuskivet asukasnäkökulmasta 

Vaikka asuinpaikkaan oltiin yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä, asumisviihtyvyyttä koskevat 
kysymykset nostivat esiin myös erilaisia asumiseen liittyviä ongelmia. Vastauslomakkeet 
sisälsivät lisäksi paljon kommentteja ja ajatuksia kunnan virkamiehille ja päättäjille alueiden 
kehittämisestä. Vertailuaineistoissa kiinnitettiin huomiota erityisesti palveluiden säilymiseen, 
ympäristökysymyksiin, teknisen huollon kysymyksiin sekä uudisrakentamiseen liittyviin 
kysymyksiin.  

 

Palvelut 

Vaikka moniin palveluihin, niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, oltiin tyytyväisiä, 
niihin kohdistettiin myös kritiikkiä.  Temmeksellä erääksi asumisviihtyisyyttä laskevaksi 
tekijäksi mainittiin juuri palveluiden hankala saavutettavuus, mikä liittyi erityisesti pitkiin 
etäisyyksiin ja auton käyttöön. Vastaavia tuloksia saatiin myös Tampereen seudulla.  

Viihtyvyyttä vähentäviä tekijöitä: 

”Palvelujen saannin hankaluus.”  

Nainen, 32 

”Pitkä matka palveluihin, Haurukyläntien huono kunto.”  

Nainen, 68 

Myös nykyisten  palveluiden säilymisestä oltiin huolissaan molemmilla vertailualeilla. 
Tampereen seudulla nousivat esiin erityisesti kyläkoulujen kohtalo. Temmeksellä huoli 
kohdistui erityisesti kuntaliitoksen vaikutuksiin palveluiden säilymisessä Temmeksellä.  
Lisäksi pitkien etäisyyksien koettiin vaikeuttavan palveluiden saavuttamista. 
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Miten haluaisit palveluja kehitettävän? 

”Entiset palvelut säilyisivät.” 

Mies, 72 

Molemmilla vertailualueilla kiinnitettiin huomiota yhdyskuntateknisiin palveluihin, erityisesti 
teiden kuntoon ja ylläpitoon. Tampereen seudun aineistossa toivottiin myös kevyen liikenteen 
väyliä yleisille teille sekä katuvalaistuksen järjestämistä. Julkisen liikenteen vähyys koettiin 
ongelmalliseksi erityisesti lapsien liikkumisen kannalta. Samoin vesihuollon tarve nousi esiin 
monissa kommenteissa. Temmeksellä ei nostettu esiin kiinteistöveron suhdetta järjestettyihin 
kunnallisteknisiin palveluihin, joka taas Tampereella herätti paljon kommentteja. 

Lähiympäristön haittapuolia: 

”Haurukyläntien huono kunto.”  

Nainen, 68 

”Ouluun voisi olla täydellisempi joukkoliikenneyhteys.”  

Mies, 46 

Temmeksellä keskeinen puuttuva palvelu uudisrakentajien mielestä oli pankkiautomaatti. 
Lisäksi yli puolet toivoi, että Temmekselle saataisiin kahvila, jossa voisi tavata muita 
temmesläisiä. Myös toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia toivottiin nuorisolle, sillä alueen 
epäiltiin olevan heille ’hivenen pitkäveteinen paikka’. 

”Kahvila, kokoontumispaikka (ei kaljakuppiloita).” 

Mies, 55 

”Nopeita ja halpoja tietoliikenneyhteyksiä. Kahvila-ravintolaa”. 

Mies, 37 

”Liikunnan ohjaajia (hiihto, yleisurh.) nuorille.” 

Mies, 66 

 

Ympäristökysymykset 

Molempien vertailuaineistojen vastaajat olivat erittäin huolissaan vesistöjen tilasta. Siinä 
missä kangasalalaiset olivat huolissaan sekä järvien että kaivojen vedenlaadusta, temmesläiset 
kiinnittivät huomiota erityisesti Temmesjoen tilaan. Ongelman aiheuttajina pidettiin viljelyn, 
metsänhoidon, turvetuotannon ja haja-asutusalueiden päästöjä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki 
vastaajat olivat sitä mieltä, että Temmesjoen tilaa tulisi parantaa jotenkin. Alla esimerkkejä 
uudisrakentajien ehdotuksista: 

” Metsä ojitusta rajoittaa.” 

”Rantapuskat raivattava niityiksi.” 
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”Joen alku palautettava luonnontilaan. ” 

”Ainakin raivata jokeen kaatuneet puut pois” 

”Lopettaa metsäojitus, ja vähentää lannoitusta peloilla ja metsissä (väkilann.) . ” 

”Lisää vettä ja puhdistusta, rannat, ei lika- ja lannoitevesiä. Patoamalla       yläjuoksua. ” 

”Rantojen siistiminen varsinkin Meijerinkylän kohdalla. Veden mutaisuuden poistaminen. ” 

Väittämiä siitä, että Temmeksellä on ympäristöhaittoja tai että saastuminen tai muut 
ympäristöongelmat ovat uhkana luonnolle Temmeksellä, suhtauduttiin lähinnä osittain 
paikkaansa pitävästi (kuva 18). Ympäristöhaitoiksi koettiin esisijaisesti edellä mainitut 
vesistöongelmat, mutta sen lisäksi nostettiin esiin myös metsiin liittyvä ’romunkasaus’. 
Muutama vastaaja piti erittäin valitettavana, että esimerkiksi auto- ja jääkaappiromua 
heitetään edelleen luontoon. 
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Kuva 18. Uudisrakentajien suhtautuminen eräisiin ympäristöasioihin liittyviin 
väittämiin. Temmes-kysely (N=11). Lähde: Laakkonen 2001. 
 

Tampereen seudulla uudesta asutuksesta ja kesämökkeilystä johtuva lisääntyvä liikenne ja 
siitä aiheutuvat haitat oli pantu merkille. Temmeksellä tällaista ei tuotu esiin, mutta sen sijaan 
esimerkiksi nelostien varren roskaisuudesta ja hoitamattomista ojista huomautettiin. 
Luonnonympäristön ohella asukkaat olivat molemmilla kaupunkiseuduilla huolissaan alueen 
kulttuuriympäristön säilymisestä. Kulttuuriympäristö muuttuu maaseudun elinkeinorakenteen 
muutoksen myötä ja yksittäisen ihmisen on tähän vaikea päästä vaikuttamaan. Tampereen 
seudun vastauksista ehdotettiin, että maaseudun vanhoja rakennuksia pyrittäisiin asuttamaan 
ja kunnostamaan. Koko kulttuurimaiseman ylläpitoon ei asukkailtakaan ehdotuksia löytynyt, 
vaikka huoli esim. peltojen ja niittyjen säilymisestä oli suuri. 
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Lähiympäristön haittapuolia: 

”Romut, pajukot - hoitamattomat pellot. ”  

Nainen, 62 

  

Rakentamisen rajoittaminen ja liika rakentaminen 

Alueelle muuttajat ovat ”kulttuuristen käytäntöjen kantajia”  ja he aiheuttavat aina muutoksia 
lähtö- ja tuloalueidensa kulttuuritasapainossa. Sama koskee myös alueellista palvelutasoa ja 
tarpeita. Alueelle muuttavat voivat tukea olemassa olevaa palveluverkostoa omilla tarpeillaan, 
jolloin muuttoliike ei aiheuta kitkaa alkuperäisväestön ja uuden väestön tarpeiden ja 
pyrkimysten välillä. (Fielding 1992, Kydön 1998 mukaan.) Tällaiseen tasapainoon toiveilla 
asutuksen lisäämisestä pyritäänkin. Asumisen lisäämisen ja maaseutumaisuuden määrittelyn 
välillä voidaan kuitenkin havaita tietty ristiriita. Maalle on hakeuduttu juuri vapaan 
luonnonympäristön, maaseutumaisemien, kulttuuriperinnön ja harvan asutuksen takia. 
Asutuksen lisääminen taas muuttaa tätä tilannetta. Ajatellut saavutettavat esimerkiksi 
taajamalle tyypilliset palvelut, kuten kadut ja valot, edustavat erilaista infrastruktuuria kuin 
mitä maaseudun mielikuvaan liittyy. Uusi asutus myös muuttaa maisemaa ja tuo myös 
häiriötä asukkaille, esimerkiksi lisääntyvän liikenteen muodossa. (Laakkonen 2001.) 

Temmesläiset uudisrakentajat olivat pääosin sitä mieltä, että Temmeksellä on riittävästi 
rakentamatonta luonnonympäristöä, eikä monikaan usko lisärakentamisen olevan luonnolle 
haitallista (kuva 19). Kuten eräs vastaajista  ilmaisee: ”Jos rakennusmääräyksiä noudatetaan, 
luonnon kuormitus ei lisäänny”. Avovastauksissa korostettiin myös sitä, että hyvällä 
suunnittelulla uusi rakentaminen voidaan sopeuttaa ympäristöön; strukturoidussakin 
vastauksissa tuotiin esiin, että kohtuullinen rakentaminen voi jopa kaunistaa ympäristöä. 
Huonolla suunnittelulla sen sijaan voidaan vastaajien mukaan saada aikaan haitallisia 
vaikutuksia.  
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Kuva 19. Uudisrakentajien suhtautuminen lisärakentamiseen liittyviin väittämiin. 
Temmes-kysely (N=11). Lähde: Laakkonen 2001.  

 

Positiivisesta asenteesta huolimatta  yli puolet uudisrakentajista suhtautui kuitenkin 
kielteisesti uusien naapureiden saantiin ja näkömatkankin päähän rakentamiseen suhteuduttiin 
melko kriittisesti (kuva 20). Lisäksi yhtä lukuun ottamatta kaikki Temmeksen uudisrakentajat 
olivat sitä mieltä, että Temmes on rakennettu nyt juuri sopivan tiiviisti. Tästä voi päätellä, että 
vaikka ympäristöongelmat uudisrakentamisen osalta liitetään mm. haja-asutusalueiden 
jätevesien käsittelyyn, todellinen ongelma uudisrakentamisessa liittyy maisemaan ja paikan 
henkeen: uudisrakentamisen pelätään aiheuttavan tavoitellun väljyyden menettämisen. Tilaa 
näyttäisi olevan vain ’kohtuulliselle’ rakentamiselle. Lisärakentamisen haitalliset vaikutukset 
luontoon: 

”Menettää hohtonsa, pienuutensa. ” 

Mies, 66 

Hyvin vastaavan tyyppisiä tuloksia sain myös Tampereen seudulla. Periaatteessa väestön 
lisääminen nähtiin alueella tärkeäksi. Monet toivoivat esim. rakennusluvan saannin 
helpottamista haja-asutusalueilla. Taustalla olivat huoli sekä väestörakenteen ikääntymisestä 
että nykyisten palveluiden säilymisestä ja maalle toivottiin erityisesti nuorta väkeä. Toisaalta 
osa rakentajista oli tehnyt varsin tietoisen valinnan muuttaessaan keskustaajaman ulkopuolelle 
ja hyväksynyt sen vähät palvelut ja pitkät kulkuyhteydet vastapainona saavutetuille eduille 
(väljyydelle ja rauhalle). Nämä ihmiset olivat asettamiinsa asumisen tavoitteisiin nähden 
perustellusti huolissaan alueiden keskeisen luonteen, väljyyden ja maaseutumaisuuden 
menettämisestä.  
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Kuva 20. Suhtautuminen eräisiin lähiympäristöä koskeviin väittämiin. Temmes- kysely 
(N=11) Lähde: Laakkonen 2001.  

3.7. Yhteenveto ja johtopäätelmät 

Monien mielessä maaseutu edustaa kaupunkia parempaa elinympäristöä. Muuttovirrat 
painottuvat kuitenkin kasvukeskusseuduille, ihmisten tavoitellessa parempia 
toimeentulomahdollisuuksia. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana Suomen suurimpien 
kasvukeskusten kasvu on ollut kiihtyvää. Neljän suurimman seudun (Helsinki, Tampere, 
Turku, Oulu) kasvu oli 1980-85 64 % kaupunkien kokonaiskasvusta ja vuosina 1995-2000 
peräti 85 %. (Ristimäki ym. 2003: 161-163). Väestömuutokset yhdistettynä asumisväljyyden 
kasvuun ovat aiheuttaneet rakentamisen levittäytymisen yhä laajemmille alueille. 
Avainasemassa tässä muutoksessa ovat kaupunkien läheiset maaseutualueet. 

Tässä tutkimuksessa vertailtiin kahden kasvukeskusalueen, Oulun ja Tampereen, 
maaseutumaisten lähialueiden uudisasutusta. Tampereen seudun tulokset perustuvat aiempaan 
tutkimukseen (Laakkonen 2001). Oulun seudun aineisto kerättiin syksyllä 2004 EkoSuKaT -
projektin yhteydessä.  

Aineistojen perusteella omakotirakentaminen keskustaajaman ulkopuolelle on selvästi 
familistinen ja ns. normaaliperheen ratkaisu. Hyvin harvoin rakentajana oli yksinäinen 
ihminen tai yksinhuoltajatalous. Kuten vanhemmille ihmisille, myös yksin eläville 
omakotitalon rakentaminen on raskas ponnistus, eikä siihen senkään takia todennäköisesti 
haluta ryhtyä. Yksin taloudestaan huolehtivalle myös elämä etäällä kaupungin palveluista voi 
tuntua raskaalta, varsinkaan jos ei ole alueelta tai muualta maaseudulta lähtöisin. 
Vertailuaineistojen pohjalta lähialueiden rakentajiksi voidaan erottaa kaksi otollista 
perhetyyppiä. Ensimmäisen tyypillisen ryhmän uudisrakentajaperheissä muodostavat nuoret 
parit, joiden lapset ovat pieniä ja jotka talonsa rakentaessaan muuttavat alueelle sen 
ulkopuolelta, todennäköisimmin kaupungin taajama-alueelta. Osa rakentajista on nuoria 
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pareja, joilla ei vielä ole lapsia, mutta jotka ovat tehneet valintansa tulevaa elämäntilannetta 
varten. Nämä kaksi voidaan luokitella samaan niin sanottuun ydinperheryhmään. Toisen 
keskeisen ryhmän muodostavat perheet, joissa varsinainen perheen perustamisikä on 
rakentamisvaiheessa selvästi ylitetty. Kyse on siis joko kasvavasta tai vähenevästä 
perhevaiheesta. Vertailuaineistojen alueellinen ero näyttäisi muodostuvan siinä, että 
Tampereen seudulla merkittävimmän ryhmän muodostivat juuri ydinperheet kun taas 
Temmeksen painotus oli vanhemmissa pariskunnissa. Myös aivan eläkeiän kynnyksellä olevia 
löytyi Temmeksen aineistosta enemmän kuin Tampereen seudulla. Nämä olivat alueen sisällä 
muuttavia ja muutto saattaa liittyä esimerkiksi tilan tai kiinteistöjen sukupolven vaihdoksiin 
tai asunnon varustetason kohottamisen tarpeisiin. Vertailussa on otettava huomioon se 
tosiasia, että Temmeksen aineiston otos on varsin pieni, mikä vaikuttaa tulosten 
tulkittavuuteen. 

Vaikka taajamien reuna-alueet voivat tarjota keskustaajamaa edullisempia tontteja, vaatii 
omakotitalon rakentaminen aina varallisuutta. Samoin talouksien on varauduttava 
liikkumiskustannuksiin. Rakentajat olivatkin joko työssäkäyviä tai varallisuutensa muuten jo 
keränneitä henkilöitä. Niinpä ei ole yllätys, että viimeaikaisten tutkimuksien mukaan 
kaupunkien läheinen maaseutu on ihmisten hyvinvoinnin kannalta parasta Suomea ja harvaan 
asutulla maaseudulla tuntuu menevän aina vain huonommin. Mitä kaukaisemmasta 
maaseudusta on kyse, sitä heikommin elintason kasvu on sitä sivunnut. Kaupunkien läheinen 
maaseutu sitä vastoin on päässyt osalliseksi elintason kasvusta samalla kun erot varsinaisten 
kaupunkikuntien ja maaseutukuntien välillä kasvoivat. Kaupungin läheisellä maaseudulla 
näyttäisi yhdistyvän kohtuullinen elintaso ja sen tasainen kohoaminen sekä vähäinen 
psykososiaalisten ongelmien esiintyminen (jota esim. kaupungit keräsivät). (Kainulainen ym. 
2001, ks. myös Hara 2000.) 

Omakotitalon rakentamiseen liittyy muutto asunnosta toiseen ja toisinaan myös alueelta 
toiselle. Kaupunkiseudun lähialueille muutto näyttäisi tapahtuvan useimmiten seudun 
keskuskaupungista tai ainakin keskustaajamasta. Tämä kuvaa kuitenkin ainoastaan viimeistä 
muuttoa. Käytännössä lähialueille muuttajilla on erilaisia kiinnekohtia joko alueelle tai 
yleensä maaseudulle tai lähikuntiin. Erityisesti Temmekselle rakentajissa korostui 
paluumuutto ja juuret Temmeksellä - ikäluokasta tai muusta taustasta riippumatta - kun taas 
Tampereen seudulla paluumuutto koski enemmänkin vanhempia ikäryhmiä. Tampereen seutu 
näyttää myös tarjoavan maaseutumaisen asumisvaihtoehdon niille, joiden juuret olivat syvällä 
maaseudulla. 

Tämän hetken yhteiskunnallisena kehitystrendinä on esitetty, että elämäntavan ja 
asuinpaikan valinnan suhde on muuttanut muotoaan. Elämäntapa tai tyyli määrittää yhä 
enemmän asuinpaikan valintaa (Viinikainen & Puustinen 2000: 45). Molemmilla alueilla on 
selvää, ettei ’kaupungin maaseudulle’ rakentaminen ole ns. pakkomuuttoa, vaan selkeä 
elämäntapaan ja –arvoihin perustuva tietoinen valinta ja osoitus elämänhallinnasta. 
Keskustaajaman ulkopuolelle rakentavat ovat sosio-ympäristöllisesti orientoituneita eli heille 
ovat tärkeitä perheen ja lasten hyvinvointi sekä ympäristön inhimillisyys. Maalle on lähdetty 
kaupunkia väljempään ja lapsille turvallisempaan ympäristöön, vaikka syynä eivät olleetkaan 
varsinaisesti ns. vaihtoehtoiset elämäntavat. Familistiset arvot painavat enemmän kuin 
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yhteisölliset arvot. Asuinpaikan valinnassa korostettiin mieleistä taloa ja tonttia sekä 
asuinpaikan luonnonläheisyyttä, väljyyttä sekä maaseudun rauhaa. Nämä merkitsivät luonnon 
hiljaisuuden lisäksi sekä etäisyyttä muihin ihmisiin (naapureihin) että vapautta kiireisen 
yhteiskunnan paineista, siis ihmisen omaa rauhaa. Rauhallisuus yhdistettiin myös alueella jo 
asuviin ihmisiin, heidän rehelliseen maaseutuelämäntyyliinsä. Temmeksellä 
muuttomotiiveissa korostuivat lisäksi erityisesti edellä mainitut juuret. Lapsille halutaan 
tarjota oman lapsuuden kaltainen ympäristö, tai viimeiset työelämävuodet - ja ehkäpä eläkeikä 
- halutaan viettää koetusti omassa ympäristössä, omien sukulaisten läheisyydessä. 
Maallemuuton syiden voidaankin ajatella perustuvan ihmisten hyvin arkisiin toiveisiin. 
Kaupungin läheisillä alueilla tavoitellaan elämän hallintaa, taajamaa laajempaa yksityisyyttä 
ja yksilöllisempää asumistapaa, mielekästä vapaa-ajan toimintaa tarjoavaa ympäristöä sekä 
perinteitä ja juuria. 

3.7.1. Asuinympäristön laatu 

Asuminen on osa ihmisen arkipäivää. Talouden elämänvaihe ja siihen liittyvät tarpeet 
määrittelevät sekä asunnon että sen sijainnin vaatimustason. Asumisen laatu kattaa erilaisen 
tekemisen ja vaikuttamisen alueet,  palvelutarjonnan sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön. 
Palvelut ovat osa ympäristön luonnetta ja ne ohjailevat ihmisten alueellista sijoittumista 
elämäntilanteiden pohjalta. Laadulliset tekijät heijastuvat asukkaiden asumistyytyväisyyteen 
ja vaikuttavat siten muuttoalttiuteen. Positiivisesti koettu asuin- ja elinympäristö luo siteitä 
yksilön ja asuinympäristön välille ja siten vähentää todennäköisyyttä muuttaa muualle. Koettu 
ympäristö myös juurruttaa ihmisen fyysiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen ympäristöön. 
(Raunio & Linnamaa 2000: 28.) Hyväksi ympäristöksi voidaan siis karkeasti määritellä 
sellainen, jossa ihmiset viihtyvät. Viihtyvyyteen taas vaikuttaa useita osatekijöitä, joiden 
määrä ja painoarvo vaihtelevat yksilön tai talouden arvostusten mukaan (Kytö 1998: 48).  

Suomalaisen asumisen on sanottu olevan luonnon ja palveluiden välisen suhteen 
optimointia. Kaksoissidonnaisuuteen voidaan lisätä kolmanneksi sosiaalisuuteen ja 
yhteisöllisyyteen liittyvät moniulotteiset tarpeet, kuten liiallisen tiiveyden luoma tarve 
muuttaa haja-asutusalueille. Kaupunkien leviäminen reunoilta ja nimenomaan kaupungin 
läheisen maaseudun suosio asuinpaikkana on käytännön vastaus kyseiseen ongelmaan: 
ihmiset haluavat muuttaa maalle mutta kaupungin kylkeen. Maaseudulla ja 
esikaupunkialueilla uskotaan kaupungin ja maaseudun hyötyjen yhdistyvän. Kaupunki tarjoaa 
työpaikkoja ja kulttuuria, maaseutu tilaa, puhdasta ilmaa ja edullisemman maanhinnan. 
(Viinikainen & Puustinen 2000: 8; Pekkanen 1996; Päivänen 1996.)  

Maaseutuasumisen keskeisimmät edut liittyvät fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Maalla 
asutaan lähellä luontoa ja kulttuuriperintöä. Ympäristö on koetusti rauhallisempaa, 
puhtaampaa ja turvallisempaa kuin keskustaajamassa. Nämä tekijät yhdistettyinä 
pienimittakaavaiseen sosiaaliseen verkkoon muodostavat turvallisen ja hallittavan 
elinympäristön. Myös mahdollisuus mielekkääseen toimintaan vapaa-aikana, mieleiseen 
kouluun lapsille sekä maaseutukulttuuri ja -ilmapiiri ovat alueiden vetovoimatekijöitä. Sijainti 
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kaupungin läheisyydessä taas on keskeinen kilpailuetu näillä alueilla verrattuna syrjäisiin 
maaseutualueisiin. Siinä kun maaseutu tarjoaa luonnon ja kulttuuriympäristöjen elämyksiä, 
luonnon rauhaa ja omaa rauhaa; kaupunki tarjoaa puolestaan palveluja, kulttuuria ja runsaita 
erikoispalveluja.  

Alueilla voidaan kuitenkin myös havaita epävarmuus elinympäristössä tapahtuvista 
muutoksista. Kulttuurimaisema muuttuu elinkeinorakenteen muutoksen myötä ja kaupungin 
kasvusta johtuva rakentamisen paine taas uhkaa niin kulttuuri- kuin luonnonympäristöäkin. 
Ympäristö voi muuttua vähitellen tiivistyvän rakentamisen johdosta siten, että tavoiteltu 
väljyys ja luonnonläheisyys menetetään. Myös olemassa olevien palveluiden laatu ja 
säilyminen koetaan epävarmaksi, esimerkiksi teknisen huollon (tiet, vesi) säilymisestä ja 
kehittymisestä ollaan huolissaan. Arkipäivän ongelmia aiheutuu taas  pitkiin etäisyyksiin 
kuluvasta ajasta ja vaivasta. Uudisrakentajien elämässä korostuivat pitkät työmatkat ja ainakin 
osa palveluista koettiin vaikeasti saavutettaviksi. Lasten harrastukset ja sosiaalinen elämä 
suuntautuvat monesti kodin ulkopuolelle ja koska joukkoliikenteen vuorovälit saattavat olla 
alueilla pitkiä ja asunto sijaita kaukana lähimmältä pysäkiltä, vaatii tämä vanhemmilta kyydin 
järjestämistä. Lisäksi pienimittakaavainen ympäristö ei välttämättä olekaan sosiaalisesti niin 
väljä kuin toivotaan. Vaikka naapurit eivät ole fyysisesti kovin lähellä, toisen asiat saatetaan 
tietää varsin hyvin. Kaikki nämä ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten elämänlaatuun. 
Toistaiseksi asuinympäristön positiiviset tekijät näyttävät kuitenkin voittavan negatiiviset, 
eikä poismuuttohalukkuutta juurikaan esiinny. 

3.7.2. Haasteita 

Kasvavan kaupunkiseudun lähialueet ottavat vastaan yhteiskunnan rakennemuutokseen 
liittyvät keskeisimmät muutosprosessit. Näillä alueilla kaupungit sekoittuvat sekä visuaalisesti 
että elämäntavallisesti sitä ympäröivän maaseudun kanssa. Samalla maaseutumaisuuden 
perustaksi muotoutuu maaseutu asuinympäristönä ja uusien asukkaiden tavoitteena on 
kaupungin ja maaseudun hyvien puolien yhdistäminen.  

Pientalorakentamisen voidaan odottaa jatkossakin lisääntyvän kaupunkiseutujen 
läheisyydessä. Alueiden kehittymisen suurimpana riskinä voidaankin pitää sitä, että ne 
muuttuvat kaupungissa pendelöivien ihmisten ”suuriksi asuinalueiksi” muun 
toiminnallisuuden kadotessa. Kun uusi asutus ei tue vanhoja rakenteita, palveluiden ja huollon 
järjestäminen tulee jatkuvasti yhä vaikeammaksi ja kalliimmaksi. Tätä ei voida myöskään 
pitää, ainakaan tiukkojen kriteerien mukaan, ekologisesti tai sosiaalisesti kestävänä. Pitkät 
etäisyydet aiheuttavat sen, että talouksilla pitää olla käytössään vähintään yksi auto, monesti 
kuitenkin kaksi, ja että liikkuminen perustuu siten pitkälti yksityisautoiluun. Lisäksi on 
huomioitava, että vaikka alueelle jo rakentaneet ihmiset toivoivat uuden rakentamisen 
lisäävän palveluja ja ylipäänsäkin alueen elinvoimaisuutta, he ovat myös huolissaan 
rakentamisen ympäristöllisistä vaikutuksista sekä alueiden perusluonteen, 
maaseutumaisuuden häviämisestä. Rakentamisen määrään ja sijoittumiseen sekä laatuun 
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onkin syytä kiinnittää yhä enemmän huomiota, jotta säilytettäisiin alueen ominaisimmat 
piirteet, sen keskeisimmät kilpailuvaltit eli maaseutumaisuus ja puhdas luonto.  
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4. Koti ja valta maankäytön suunnittelussa  

Aila Ryhänen  

Temmesläisten mukaan asunnosta tekee kodin: 

”Omat tärkeät esineet, joilla on oma historia, oman ”näköiset” ratkaisut, kalusteet,  sisustus, toimivat 
tilat.” 

”Ihmiset ja väljä asuminen.” 

”Kukat. Hiljaisuus, siisteys. Musiikki valikoitu.” 

”Asuinrakennuksen kunto ja toimivuus. Asuinympäristön toimivuus, rauhallisuus.” 

”Kunhan se on riittävän iso.” 

”Puu-uuni ja puuhella, sauna, sopivat huonekalut sekä tilojen toimivuus.” 

”Rakkaus.” 

Lainausmerkeissä kursiivilla kirjoitetut katkelmat ovat suoria poimintoja Temmeksen 
asukaskyselyn vastauksista. Kysymykseen siitä, mikä tai mitkä asiat tekevät asunnosta 
vastaajalle kodin, vastasi 66 ihmistä. Kodin tunne on hyvin henkilökohtainen asia, kuten 
näistäkin vastauksista nähdään, ja siitä voi kertoa monella tavalla.  

Kun aloitin väitöskirjatutkimukseni suunnittelumaantieteen alalta noin puolitoista vuotta 
sitten, halusin selvittää, millaiset paikat ja ympäristöt ihmisistä tuntuvat kotoisilta ja miten 
tätä tietoa voitaisiin hyödyntää suunnittelussa. Ympäristön piirteet ovat kodin tunteen 
syntymisessä tärkeitä, ja tunteen syntymiseen vaikuttavat ihmisten kulttuuriset ja 
henkilökohtaiset erot, jotka vaihtelevat elämänkokemusten myötä (vrt. Tuan 1974). Tulinkin 
siihen tulokseen, että parhaiten kodin tunteen syntymistä tai säilymistä edistää suunnittelussa 
se, että suunnittelijat (suunnittelijoilla tarkoitan kirjoituksessa lähinnä kaavoittajia) 
kuuntelevat asukasosallisia. Asukkaiden osallistumisessa ja kuulluksi tulemisessa tärkeitä 
ovat valtaan ja tietoon liittyvät kysymykset. Näin kodin tutkiminen johdatti minut tutkimaan 
vallan ja tiedon yhteen kietoutumista suunnittelussa.  
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Suunnittelijat eivät ole vanhastaan tottuneet kuuntelemaan muita. He ovat tottuneet 
toimimaan näkyvän ja oikeaksi tai vääräksi todistettavan, niin sanotusti objektiivisen tiedon 
sekä oman näkemyksensä varassa (Sandercock 1998). Kokemuksellisuus ja tunnemaailma, 
jotka erityisesti arkkitehtuurissa ovat tärkeitä, ovat pitkään tarkoittaneet suunnittelijan 
näkemystä. Muilta osallisilta on vaadittu teknisluontoisia tai muunlaisia, oikeiksi 
todistettavissa olevia perusteluita, suunnittelukielen osaamista sekä suunnitteluprosessin 
tuntemista. Muiden kokemustietoa ei oikein osata kuunnella vieläkään (Puustinen 2004, 
Staffans 2004). Kuitenkin elämys- ja kokemustieto, joka perustuu osin tunteisiin ja aisteihin, 
on ihmisille yhtä totta kuin ”kova fakta” (Lampinen, Saarlo, Vehmas & Karppinen, 2003: 38). 
Koska ihmisten tulee pystyä vaikuttamaan elinympäristöönsä (KuntaL 27§, MRL 1§, PL 
20§), on tärkeää, että jokainen voi ilmaista itselleen tärkeät asiat omalla tavallaan ja tulla 
kuunnelluksi, kunnioitetuksi ja vakavasti otetuksi.  

Temmesläiset kertoivat kodin merkitsevän esimerkiksi:  

”Lämmintä asumusta, tuulen suhinaa puissa, linnun laulua, sateen ropinaa, vaikeita  aikoja, syksyn 
ruskaa ja loskaa, rakkaat ihmiset ympärillä.” 

Tämän tapaisia kommentteja ei suunnittelussa oikein osata kuunnella tai käyttää hyväksi – 
totta onkin, että lämpimiä asumuksia voidaan tehdä, mutta linnun laulua tai rakkaita ihmisiä 
ympärille on vaikeampi järjestää. Katkelma kertoo kuitenkin siitä, millaiset asiat kodissa ovat 
tärkeitä: asunnon kunto, luontokokemukset ja läheiset ihmissuhteet. Suunnittelulla voidaankin 
vaikuttaa siihen, millaiset mahdollisuudet asukkailla on saada luontokokemuksia tai millaisia 
mahdollisuuksia sosiaaliseen elämään asuinalueet antavat. Valta suunnittelussa ilmenee siinä, 
millaista tietoa ja kieltä pidetään järkevän sekä millaisia, miten ja kenen esittämiä asioita 
osataan kuunnella ja miten tietoja käytetään. Pohdin tässä kirjoituksessani vallan 
ilmenemismuotoja suunnittelussa sekä sitä, mitä totutusta poikkeavan tiedon käyttö voi 
suunnittelulle antaa.  

Suunnittelukulttuurin muutos vanhasta asiantuntijakeskeisyydestä aidosti osallistuvaan 
työhön on kesken. Aito vuorovaikutus on enemmän kuin kuulemista myös suunnittelussa. Se 
on kuuntelemista, jossa jokaisen osallistujan, myös suunnittelijan, näkemysten pitää voida 
muuttua (Friedmann 1973: 177-203, Lampinen et al. 2003, Puustinen 2004, Staffans 2004). 
Lehtimäki (2000) pohtii väitöskirjassaan kieli-valta-vuorovaikutus-ongelmia strategisen 
suunnittelun yhteydessä: yksiäänisyys eli se, että vain tietynlaisia ja tietyillä tavoilla 
ilmaistuja näkökulmia kuunnellaan, haittaa vuorovaikutusta ja osallistumista (Lehtimäki 
2000). Kansalaisosallistujat epäilevät usein, kuunnellaanko heitä ja menevätkö viestit perille. 
He pitävät informaatiokatkosta lähinnä asukkaiden ja suunnittelijoiden välisenä (Arola 2002: 
50). Ongelmia on siis vuorovaikutuksessa, kielessä ja keskustelukulttuurissa (Staffans 2004, 
Välimäki & Kauppinen 2000). Ongelmana on usein suunnittelijoiden käyttämä kieli mutta 
myös se, etteivät suunnittelijat ymmärrä maallikoita. Myös suunnitteluasiakirjat ovat asiaan 
perehtymättömille vaikeaselkoisia. Lisäksi joidenkin suunnittelijoiden tavoitteena 
osallistumisessa on edelleen teknisen asiantuntijuuden korostaminen; osallistaminen on 
suunnitelman markkinointia osallisille (Lampinen ym. 2003: 35-38, Puustinen 2004). 
Vuorovaikutteisuutta haittaa myös hallinnon tapa kysyä ylhäältä päin, mitä mieltä kansalaiset 
ovat. Tällöin kansalaiset ovat tekemisen kohteita, eivät aktiivisia toimijoita. Lisäksi 
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ammattilaisten etukäteen täysin valmiiksi suunnittelema osallistumisprosessi, jonka muotoon 
maallikoiden on vaikea vaikuttaa, rajaa pois joitakin osallisia ja joitakin mielipiteitä (Arola 
2002: 53).  Vaikka joidenkin aiemmin syrjään jääneiden ryhmien, kuten esimerkiksi 
vammaisten, vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet merkittävästi erityisesti etujärjestöjen 
tultua suunnitteluosallisiksi, edelleen syrjään jää paljon ihmisiä, joita ei osata kuunnella 
(Rinkinen 2004).   

4.1. Mitä itse asiassa tarkoitetaan sillä, mitä sanotaan? 

Käytän kodin käsitettä eräänlaisena tutkimusvälineenä selvittäessäni tiedon ja vallan 
ongelmaa, joka näkyy suunnittelussa erityisesti kielellisesti. Koti on tutkimuksessani 
tutkimusväline mutta myös tutkimuksen kohde. Ristiriitoja suunnittelun osapuolien välille 
syntyy, kun osallisten käyttämä kieli ja heidän tärkeinä pitämät asiat ovat erilaisia. Kodin 
käsitteen avulla pyrin näyttämään joitakin tietoon ja valtaan liittyviä ongelmia, jotka 
haittaavat asukkaiden täysipainoista osallistumista oman elämänsä paikkojen suunnitteluun. 
Lukijan tulee muistaa, että tarkoitukseni on etsiä ongelmakohtia eikä pyrkiä antamaan 
mahdollisimman hyvää kokonaiskuvaa osallistumisen tilasta. Niinpä hyvin toimivat ja 
onnistuneet asiat jäävät vähälle huomiolle, mikä voi antaa liian synkän kuvan 
suunnitteluosallisuudesta.     

Tutkimus on, Tötön (2004: 38) sanoja lainatakseni, aineiston kuulustelua. Tutkijan 
velvollisuus on saada aineisto puhumaan mahdollisimman monen erimielisen todistajan 
äänellä. Minun menetelmäni tämän aineiston kuulustelua varten on diskurssianalyysi. 
Diskurssi on puhumisen tapa tai lausuma, joka oikeuttaa joitakin seikkoja ja poissulkee toisia 
(Foucault 1969/1972). Diskurssianalyysilla on tarkoitus selvittää, millaisia asioita diskurssit 
mahdollistavat tai saavat aikaan. Foucault ilmaisee tämän kysymällä: ”What is said in what 
was said?”, vapaasti suomennettuna vaikkapa: “Mitä itse asiassa tarkoitetaan sillä, mitä 
sanotaan?”  Diskurssin tulkintaan kuuluu se, kuka ja missä tilanteessa lausuman esittää 
(Foucault 1969/1972: 25-28). Myös sanomatta jätettyä analysoidaan. Diskurssianalyysiä 
tehtäessä tunnustetaan myös, että havainnot ovat ennakkokokemusten värittämiä. 

Tekstiä tehdessään sen laatija tekee kohdeanalyysiä, hän tekee tekstiä jotakin tilannetta tai 
henkilöä varten. Vastaanottaja puolestaan tulkitsee tekstiä sen mukaan, ketä ja mitä 
tarkoitusta varten hän ajattelee sen olevan laaditun. Tekstin tulkinta lähtee tekstin 
merkityksestä siinä yhteydessä, missä se on tuotettu (Richards 2001: 31-37). Tekstiä voidaan 
kuitenkin avata uudelleen ja tulkita eri tavoin ja eri näkökulmista, sillä kieli vastustaa 
lopullista määrittelyä (Westwood & Linstead 2001: 13).  

Kirjoituksessa käytän pääasiallisena aineistona Temmeksen asukaskyselyn kotia koskevan 
osion vastauksia. Lisäksi viittaan Oulunsalossa tekemiini asukashaastatteluihin, sillä 
Temmeksellä en haastatteluita ole vielä tehnyt. Etsin lausumia, jotka liittyvät ihmisten 
ympäristökokemuksiin, lähinnä kokemuksiin kodista ja paikkoihin kuulumisesta. Kiinnitän 
huomiota asioihin, joiden voidaan katsoa oikeuttavan kansalaisia osallistumaan tai joista 
välittyy jotain osallistumista estävää. Suunnittelijoiden toimintaa ohjaavasta maankäyttö- ja 
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rakennuslaista (MRL 132/1999) etsin asioita, jotka voivat haitata osallisuuden täysipainoista 
toteutumista. Lisäksi analysoin viimeaikaisia tutkimuksia suunnitteluosallisuudesta. Etsin 
niistä suunnitteluorganisaatioon, suunnittelukäytäntöihin ja suunnittelijoiden asenteisiin 
liittyviä asioita, jotka voivat haitata osallisuuden toteutumista. Lisäksi käytän tutkimuksessa 
omia kokemuksiani kodista.  

Omien kokemusten käyttämistä perustelee fenomenologinen ajattelutapa, jossa ajatellaan 
jokaisen ihmisen kokemusten olevan ainutlaatuisia, mutta koostuvan asioista, jotka ovat 
monille yhteisiä. Koti on hyvä työväline kokemusten tutkimiseen, sillä se on käsitteenä 
yleisinhimillinen ja samalla jokaiselle oma ja yksilöllinen. Fenomenologinen ajattelutapa 
sopii eheyttävän suunnittelun osallistumiskehikkoon, jossa Lampisen ym. (2003: 48) mukaan 
näkemysten monipuolisuus ja kattavuus ovat oleellisia, ei niinkään osallisten edustavuus. 
Eheyttävä suunnittelu liittyy kestävään kehitykseen, mikä on nykysuunnittelun pääteemoja.  

Diskurssianalyysi perustuu konstruktionistiseen ajatteluun, jossa todellisuuden ajatellaan 
rakentuvan sosiaalisesti eikä kielen ulkopuolella ole muuta todellisuutta. Konstruktionismin 
mukaan kieli muovaa maailmaa, se ei kerro maailmasta sellaisena kuin se on. Tutkimuksen 
konstruktionismi on maltillista. Kielen katson sekä muovaavan maailmaa että välittävän 
kielenulkoista maailmaa koskevaa tietoa. Konstruktionismia täydentää poststrukturalismi, 
joka tarkastelee sosiaalisesti rakennettuja tarkoituksia ja ympäristöjä, joissa ne syntyvät ja 
jälleentuotetaan. Se on kiinnostunut siitä, miten tieto ja totuus kehittyvät ja mitä tai keitä ne 
palvelevat. Ihmiset osallistuvat itse maailmansa luomiseen ja maailma muuttaa ihmisiä. 
Pragmaattinen lähestymistapojen synteesi sopii suunnittelun tutkimiseen, sillä käytäntönä ja 
tieteenä suunnittelu on pragmaattista, käytännönläheistä. Analysoin aineistoa erilaisten 
valtakäsitysten kautta pohtien, miten ne vaikuttavat asukkaiden suunnitteluosallistumiseen. 
Valtakäsitykset jaottelen John Allenin (2003, 2004) mukaan kolmeen päätyyppiin, jotka 
lähestyvät vallan olemusta hyvin erilaisista tieteenfilosofisista lähtökohdista.  

Yleisen ja erityisen vuoropuhelulla on tärkeä sija tutkimuksessani. Pyrin sekä etsimään 
yleistettävää tietoa että välttämään liiallista yleistämistä. Etsin yleisiä linjoja esimerkiksi 
asukaskyselyiden kotikokemuksista. Toisaalta pyrin moninaisuuteen etsimällä ja esittämällä 
vastakkaisia tai poikkeavia käsityksiä ja mielipiteitä. Otan esimerkeiksi sekä tyypillisiä että 
epätyypillisiä lausumia ja usein pyrin esittämään asioista enemmän kuin yhden perustellun 
tulkinnan. Maallikkotietoa ammattilais- ja tieteellisen tiedon rinnalla korostan sillä, että esitän 
kirjoituksissani asukkaiden kommentteja mahdollisimman sellaisinaan niitä muokkaamatta.  

Tutkimukseni ei suinkaan ole valmis. Kirjoituksessa esitän joitakin esimerkinomaisia 
ajatuksia, joita käytän lähtökohtina jatkaessani työtä.  

4.2. Koti 

Ihminen voi kodiksi kokea asioita, jotka eivät ole tekemisissä asumisen kanssa; koti voi 
löytyä vaikkapa uskonnosta tai taiteesta (Huttunen 2002). Oikeastaan koti ei olekaan paikka, 
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vaan se on tunnetila, joka voi kiinnittyessään paikkaan saada paikan muodon. Kodin tunteesta 
tulee tämän paikan näköinen. Paikasta tulee koti.  

Keskityn tutkimuksessani kotiin lähinnä asumisen paikkana ja sen ympäristönä. Perhettä en 
varsinaisesti tutkimuksessani käsittele, vaikka se on monelle kodin - ehkä itsestään selvästi - 
tärkein elementti. Kysymyksen ”mikä tekee sinulle asunnosta kodin” 66 vastauksesta perhe 
jossakin muodossa keräsi eniten mainintoja, vaikka kyselyn liittyminen leimallisesti 
asumiseen eikä ihmissuhteisiin varmasti vähensi mainintoja perheestä. Monesta vastauksesta 
voi rivien välistä lukea, että perhe kuuluu niin itsestään selvästi kotiin, ettei sitä tarvitse 
mainita. Perinteisesti suunnittelussa kotia, kotitaloutta, pysyvää asumusta ja perhettä onkin 
pidetty samana asiana (Healey 1997: 107), vaikka ne eivät sitä ole. Keskusteluiden ja 
kyselyvastausten perusteella näyttää, että ihmiset erottavat helposti ”asunnon” ja ”kodin” 
toisistaan, vaikka ne arkikielessä tarkoittavat usein samaa. Koti ei ole mikä tahansa asumus, 
vaan koti on se asunto, jonka ihminen tuntee kodiksi. Kotia ei voida määritellä vain 
arkielämän toimintojen pohjalta vaan kodissa on lisäksi jotain muuta (Douglas 1991). Koti 
tarkoittaa syvää kiintymyksen tunnetta tiettyä ympäristöä kohtaan. Siihen verrattuna muilla 
paikkaan kiintymisen tunteilla on vähemmän merkitystä. Koti on lähtökohta, josta 
suuntaamme itsemme ja otamme maailman haltuun (Relph 1973: 40). Huttusen (2002: 101) 
mukaan koti on menneen ja tulevan risteyskohdassa, ja kuluvana hetkenä sitä eletään 
jokapäiväisen elämän toimintojen kautta. Koti on  

 ”Tukikohta perheelle, paikka johon tulla.”   

Useimmille ihmisille kodin ideaalin perusta on lapsuudenkoti. Lapsuuden maisemista tulee 
mielenmaisemia, maisemia, jotka herättävät myönteisiä tunteita (Gubert 1999, Relph 1973, 
Tuan 1996: 2). Itse kaipaan edelleen, 15 Oulussa vietetyn vuoden jälkeen savolaisiin 
maisemiin mäkien ja vesien keskelle. Gubertin (1999: 103) tutkimuksessa luonto näyttäytyi 
tärkeimpänä ympäristön elementtinä kun puhutaan paikkaan kiintymisestä. Lapsuudenkodin 
ja lapsuudenmaiseman tärkeys näkyy kyselyaineistossa. Moni maalta lähtenyt, kaupungissa 
välillä asunut, Temmekselle muuttanut ihminen kertoi halunneensa muuttaa takaisin 
maalaismaiseen paikkaan. Vastaavasti eräälle lapsuutensa kaupungissa viettäneelle vastaajalle 
mielenmaisema oli kaupungissa. Hän kertoi haluavansa takaisin kaupunkiin kunhan lapset 
muuttavat kotoa pois. Lapsuudenympäristön merkitys tulee esille haastatteluissa ja 
asukaskyselyaineistossa myös siinä, että monet kuljettavat mukanaan joitakin 
lapsuudenkodista peräisin olevia esineitä, jotka toimivat apuna, kun kotia tehdään uuteen 
paikkaan. 

Samat asiat, jotka Karoliina Laakkonen-Pöntys (2005) löysi omassa artikkelissaan (edellä 
tässä julkaisussa) tärkeiksi muuttomotiiveiksi kaupungin läheiselle maaseudulle muutettaessa, 
nousivat tärkeiksi temmesläisille kodin paikan valinnassa. Laakkonen-Pöntyksen luokittelun 
mukaisesti tila, väljyys ja vapaus, puhdas luonto ja maaseudun rauha sekä lapsille hyvä ja 
turvallinen ympäristö olivat tärkeitä, kun vastaajat kertoivat viihtymiseen tai elämänlaatuun 
positiivisesti vaikuttavia tekijöitä asuinpaikassaan. Maalaismaisuuden säilymistä ja tilan ja 
rauhan tuntua pidetään Temmeksellä ehdottomasti säilytettävinä asioina tulevaisuutta 
suunniteltaessa, ja moni vastaaja sanoi, että näiden piirteiden häviäminen tekisi paikasta 
vähemmän kodin. Juuret maaseudulla, Laakkonen-Pöntyksen tutkimuksen neljäs tärkeä asia, 
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näkyi kyselyssä kotiseudulle tai kotiseudun kaltaiseen paikkaan palanneiden ihmisten 
muodossa. Maisemien tuttuuden lisäksi tutut ihmiset, ystävät ja sukulaiset nousevat tärkeiksi 
palattaessa. Tosin tärkein muuttamisen syy kotikyselyn mukaan - kuten Suomessa yleensä – 
on työ; peruskoulun jälkeisiä opiskelupaikkojahan Temmeksellä ei ole. Työpaikan sijainti 
määrää usein rajat, joiden sisältä uutta paikkaa kodille lähdetään etsimään, mutta se ei määrää 
asuntoa, asuinaluetta tai sitä, valitaanko kaupunki vai maaseutu.      

Asukaskyselyissä kysyttiin, kuinka paljon vastaaja tuntee asunnon kodikseen. Vastaus 
merkittiin 10 cm:n mittaiselle janalle, josta mitattiin merkinnän millimetrimäärä välillä 0 = ei 
lainkaan koti ja 10 = täysin koti. Temmeksellä reilusti yli puolet eli 45 vastaajaa 74:stä antoi 
vähintään 9 pistettä, mutta myös yhden pisteen antaja löytyi. Alle vuoden asuneiden (neljä 
vastaajaa) antamat kotipisteet poikkesivat toisistaan eniten, yhdestä 9,8:aan. Myös koko 
ikänsä samassa asunnossa asuneilla yhdeksällä vaihtelu oli kohtalaisen suurta. Tätä selittää 
ainakin se, että ikääntynyt asukas saattoi tarvita enemmän palveluita arkipäivän askareiden 
sujumiseksi. Gubertin (1999) mukaan aikaulottuvuus on kiintymyksen synnyssä tärkeä, mutta 
kiintymyksen ja ajan välillä ei ole suoraa suhdetta. Aikaa tärkeämpiä ovat asukkaan 
kokemukset. Arkipäivän toimintojen sujuminen vaikuttaa ihmisen paikkakokemuksiin. 
Kodinkokemuksen syntyyn näyttää siis vaikuttavan niin se, vastaako paikka arkipäivän 
toiminnallisia vaatimuksia, kuin myös se, vastaako paikka asukkaan emotionaalisiin 
tarpeisiin.  

Lisäksi kysyttiin, mitä muita paikkoja kuin sen asunnon tai talon, missä vastaaja nyt asuu, 
hän tuntee kodikseen. Nykyisen asunnon lisäksi - muutamassa tapauksessa sen sijaan - lähes 
kaikki kysymykseen vastanneet ilmoittivat myös lapsuudenkotinsa edelleen kodikseen. 
Kotitalojen suhteen onkin löydetty samantyyppistä vastaavuutta kuin maisemien. Silloinkin, 
kun ihmiset eivät sitä tiedosta, monet tuntevat viihtyisäksi asumuksen, jossa on jotain 
lapsuudenkotia muistuttavaa (Fullilove 1999, Horelli-Kukkonen 1993: 158-159).  

Kotiin liittyvät niin muistot, tulevaisuuden odotukset, kodin ympäristö palveluineen ja 
kaikkine arkielämän sujumiseen vaikuttavine asioineen kuin kodin kautta toteutuvat 
sosiaaliset suhteet, työ, vapaa-aika ja luonto (vrt. Huttunen 2002, 101). Koti on  

”…perheen tärkein paikka. Levätään, kerätään voimia, harrastetaan. Kaiken toiminnan pääpaikka.” 

”Elämisen perusedellytykset.” 

Tärkeää on myös se, että koti on jollakin tavalla oma. Tämä tuli ilmi kaikissa vastauksissa. 
Koti syntyy, jos siihen pääsee itse vaikuttamaan. Joillekin vastaajista riittää, että asunto on 
itse valittu ja sinne tuodaan tuttuja esineitä, toiselle koti on suvussa kulkenut perintötila, 
kolmannelle koti syntyy taloa omin käsin rakennettaessa tai remontoitaessa.  Lähes jokaisessa 
kotikyselyn vastauksessa oli jossain kohtaa sanat ”oma” tai ”itse”: 

 ”Oma rauha, itsenäisyys.”  

 ”Vapaus tehdä itse.” 

 ”Omat tärkeät esineet, joilla on oma historia, oman ”näköiset” ratkaisut…” 

 ”Kodin lämpö = oma tupa = oma lupa.” 



   

 79

 ”Perhe, itse rakennettu koti. Sijainti Temmeksellä erinomainen” 

 ”Perhe omistaa kodin (oma talo).” 

Horelli-Kukkosen (1993: 147-148) mukaan asuntoa rakennettaessa tai remontoitaessa 
rakennetaan yksilön omaa ja sosiokulttuurista identiteettiä. Koti voi olla turvan ja lohdutuksen 
tuoja, se voi olla autonomisen itsensä hallitsemisen paikka, se tukee elämäntehtävää ja 
sosiaalista statusta. Koti liittyy ihmisen identiteettiin, minuuteen (Csikszentmihalyi & 
Rochberg-Halton 1981, Relph 1976: 39, Rutherford 1990). Kotia ei voi toiselle tehdä, määrätä 
tai suunnitella; vanhemmat tosin tekevät sen lapselle; Tuan (1977: 138) sanookin, että 
vanhemmat ovat lapsen koti, tämän ensimmäinen paikka. 

Koti on myös paikka, joka on jossain. Koti on paikka paikassa. Suurimmalle osalle 
ihmisistä kotia ympäroivä alue vaikuttaa siihen, voiko asunto olla koti. Kaikille ympäristöllä 
ei näytä olevan merkitystä: kysymyksen ”mitkä tai millaiset seikat asuinalueella vaikuttavat 
siihen, voiko asunto olla sinulle koti” vastasi muutama ihminen, että eivät mitkään seikat. 
Muut temmesläiset sanoivat, että tärkeää on esimerkiksi: 

”Ympärillä pitää olla tilaa ja luontoa.” 

”Oma piha toteutettu itse. Omakotitalo-tyyppinen.” 

”Naapurit, liikennejärjestelyt, maisemointi.” 

”Matka kauppaan niin lyhyt, että voi jalkaisin käydä kaupassa. Pyörä- ja kävelyväylät hyvät. Liikenne 
ei melullaan tai päästöillään  häiritse.” 

Kodin käsitteen käyttäminen tuo esille, että fyysisen läheisyyden ja paikan tärkeyden välillä ei 
ole suoraa yhteyttä. Ihmisillä voi olla läheiset suhteet kaukana oleviin paikkoihin eivätkä 
lähellä olevat aina ole henkisesti läheisimpiä, minkä Fennellkin totesi (1997, vrt. Gubert 1999, 
Tuan 1996).  Vastaajien muut kodilta tuntuvat paikat voivat olla kaukanakin.   

MRL:n mukaan alueella asuvia tai toimivia pitää kuunnella suunnittelussa. Kotikysymykset 
näyttävät, että myös muut sidokset paikkaan voivat tehdä paikasta tärkeän. Ihminen voi tuntea 
kiintymystä ja osallisuutta alueeseen, jolla hän ei asu tai säännöllisesti oleskele. MRL 62§:n 
osallisuuden määritelmä jättää nämä ilman toiminnallista sidettä alueeseen olevat ihmiset 
osattomiksi sen suunnitteluun. Vanhentunut RakA 154§ turvasi oikeuden mielipiteen 
ilmaisuun myös muille kuntalaisille kuin MRL:n mukaisille osallisille (Mäkelä 2000: 59). 
Fennellin (1997) mielestään lähiyhteisö ei saisikaan olla ainut lähtökohta, mihin ihmisen 
ajatellaan olevan kiintynyt. Hänen mielestään yhteisötutkimuksen perinteet ylikorostavat 
lähiyhteisön merkitystä aikana, jolloin ihmisten paikkaan kuulumisen tunteet ja sosiaaliset 
siteet voivat kohdistua lähiyhteisön lisäksi tai sijaan muualle. Kysymys siitä, missä vastaaja 
kyläilee ja mistä paikkakunnalta vastaajalla käy vieraita, näytti yhdessä ”muiden kotien” 
kanssa, että paikkakiintymys ja sosiaaliset suhteet eivät toteudu asuinalueen tai kuntien 
rajojen mukaan. Paikallinen taso ja laajemmat aluetasot ovat vuorovaikutuksessa ihmisten 
kuuluessa eri alueilla toimiviin yhteisöihin.  

Vaikka sosiaaliset suhteet ja paikkakiintymyksen tunne sirottuvat laajalle, on asuinpaikkaan 
kiintyminen tärkeä ihmisen hyvinvointia lisäävä tekijä. Suunnittelu voi tukea tätä ainakin 
noudattamalla muutamia toimintaperiaatteita, joista tärkein on asukkaiden kuunteleminen. 
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Asukkaiden tulee tietää, että heidän ajatuksillaan on merkitystä ja että he ovat todellisia 
osallisia suunnitteluprosessissa. Ihmisten tulee myös pystyä mahdollisimman paljon 
vaikuttamaan siihen, mihin he asettuvat asumaan.  

Pysyvyyden lisäksi kotiin kuuluu muutos. Siihen liittyy tulevaisuuden odotuksia ja toiveita. 
Kodin tekeekin  

”…päätös asettua johonkin, tulevat suunnitelmat.”  

Muutosten tulee kuitenkin jollakin tavalla tehdä asukkaiden arkipäivä tai ympäristökokemus 
miellyttävämmäksi ja heillä tulisi olla mahdollisuus osallistua muutosten tekemiseen. 
Muutama vastaaja mainitsi, että pois muuttaminen on reaalinen vaihtoehto, mikäli paikka 
lakkaa tuntumasta kodilta. Toisaalta laajamittainen asukkaiden osallistuminen ei ole aina 
välttämätöntä – tärkeintä on mahdollisuus siihen - ja uusia alueita suunniteltaessa sitä voi olla 
vaikea toteuttaa. Osallistumatta olemisen oikeuskin on olemassa, mutta jotta ihminen voisi 
tehdä harkitun päätöksen olla osallistumatta, hänellä tulee olla käytännön mahdollisuus 
osallistua.   

Niin yksityisyys kuin yhteisöllisyys ja laajemman asuinympäristön merkitys maisemineen 
ja erityisesti ihmisineen näkyvät kyselyn vastauksissa: 

Kodin tekee:  

”Kotirauha = oikeus itse päättää ja tehdä mitä haluaa. Harrastusmahdollisuus. Hyvien    
naapuruussuhteiden ylläpito.” 

”Ympäristö, naapurit.” 

Koti merkitsee:  

”Turvallisuutta, hyvää henkeä, kodin lämpöä, rauhallisuutta, viihtyvyyttä, maailman    menon 
seuraamismahdollisuutta.” 

”Turvallisuutta, lämpöä, rutiineita, lapsien kyläilypaikka, ystävien tapaamista.” ”…Paikka missä voi 
olla ja asua vapaasti. Sieltä voi pitää yhteyttä maailmalle....” 

”Yksityisyyden aluetta, tukikohtaa josta käsin liikutaan ympäristöön.” 

Vaikka koti vastausten perusteella mielletäänkin ensisijaisesti yksityisyyden paikaksi, niistä 
näkyy, että koti ei ole irrallinen muusta yhteiskunnasta. Se on paikka, josta ihminen hoitaa 
arkipäivän toimensa ja jonka kautta hän liittyy muuhun maailmaan ja yhteiskuntaan (vrt. 
Rajanti 1999). Koti on myös kulttuurin jäseneksi kasvamisen keskuspaikka, jossa lapsi oppii 
sosiaalisen elämän kuvioita ja kulttuurin toimintatapoja sekä säätelemään omaa 
käyttäytymistään. Kodin yhteisöllisyyttä ajatellen on hieman outoa, että asukaskyselyissä 
yleensä kysytään vain vastaajan mielipidettä häntä itseään koskeviin asioihin, vaikka moni 
sekä haluaisi että kykenisi kommentoimaan laajempia yhteisöllisiä asioita. Niin Puustisen 
(2004) kuin Staffansin (2004) mukaan yksi tyypillinen suunnittelijoiden valituksen aihe 
asukasosallisuutta koskien on se, että asukkaat ajattelevat vain itseään eivätkä suurempia 
kokonaisuuksia. Asukkaiden on kuitenkin vaikea vastata kysymyksiin, joita ei ole kysytty.  

Erään vastaajan kommentista käy ilmi paikkakiintymyksen yksi mahdollinen varjopuoli:  
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”… olisi ymmärrettävä että voi olla ihan ”hyvä ihminen” vaikka ei olisikaan sukua täällä.”  

Tosin sama ihminen sanoi,  

 ” Yleensä tosin rauhallista ja väki mukavaa ja avointa.”  

Muutenkaan koti ei ole vain turvapaikka ja auvoisa satama. Kotiin kulminoituvat monet niin 
henkilökohtaiset kuin yhteiskunnallisetkin ongelmat, joista alkoholismi ja perheväkivalta 
lienevät eniten keskusteltuja. Tällaiset negatiiviset asiat eivät kuitenkaan ole tulleet kyselyssä 
esille, vaikka olen tehnyt sitä yhteensä yli 500 ihmiselle. Yksi syy on se, että kysely kohdistuu 
kotiin asumisen paikkana, ei ensisijaisesti ihmissuhteisiin. Toiseksi, ongelmat saattavat näkyä 
”kotipisteissä”.  Matalia pisteitä selittänee joissakin tapauksissa kodin seinien sisälle 
kulminoituvat ongelmat. Tästä on viitteitä haastatteluaineistossa. Asunnosta tulee vähemmän 
koti, kun ongelmat häiritsevät arkipäivää. Myös Vuolteenahon (1999) tutkimusta 
työttömyydestä Oulussa voidaan tulkita niin, että kodista voi tulla vähemmän koti ihmisen 
elämän järkkyessä työttömyyden takia: ”Seinät alkavat kaatua päälle.”   

4.2.1. Koti ja tieto 

”Me arkkitehdit suunnittelemme työssämme asuntoja tilan, rakenteen ja järjestyksen 
todentumina, mutta meillä tuntuu olevan vaikeuksia käsitellä kodin hienovaraisempia, 
tunneperäisempiä ja vaikeammin määriteltäviä ilmentymiä. Arkkitehtikoulutuksessa 
opetetaan suunnittelemaan taloja ja asuntoja, ei koteja. Kuitenkin juuri se, että asunto 
tarjoaa kotipaikan maailmassa, on asunnon käyttäjälle merkityksellinen asia. Asunnolla on 
muodollisten ja mitattavien ominaisuuksien lisäksi psyyke ja sielu.” 
 

- Juhani Pallasmaa - 

Kodista ei suunnittelussa juuri puhuta. Suunnittelun on ajateltu nojaavan sellaiseen tietoon, 
joka voidaan todistaa oikeaksi tai vääräksi (Häkli 1997). Vaikka tunteisiin viittaavia termejä, 
kuten esimerkiksi ’paikan henki’, suunnittelussa käytetäänkin, ne pyritään usein muuttamaan 
yksiselitteisiksi toimintaohjeiksi (esim. Lahti 2002). Lisäksi suunnittelijalla, erityisesti 
arkkitehdillä voi olla jokin näkemys, jota hän toteuttaa. Asukkaiden tunnepitoisen tiedon ei 
ole ajateltu kuuluvan suunnitteluun; sitä ei voi nähdä tai yksiselitteisesti mitata. Kodin muista 
asumuksista erottaa tunne-elementti, jota kukaan ei voi todistaa oikeaksi tai vääräksi. Kotiin 
kuitenkin liittyvät lähes kaikki arkielämän toiminnot, sillä koti on niiden keskus, ja 
suunnittelulla on ajateltu nimenomaan järjestettävän arkielämän toimintoja. Niiden kautta koti 
on yhteydessä suunnittelussa jo käytössä oleviin tietosisältöihin. Asukaskyselyiden mukaan 
kodissa tärkeitä ovat niin asunnon terveellisyys ja turvallisuus, viihtyisyys, ympäröivä luonto 
tai kaupunki, maisema, kodin omistusmuoto ja koko, huonejärjestelyt kuin myös palvelut ja 
työkin.   

Kodin emotionaalisen ulottuvuuden ajatellaan tekevän siitä perinteisen 
suunnitteluasiantuntemuksen ulottumattomissa olevaa aluetta – eikä kaikkea tietenkään voi tai 
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tarvitse suunnitella. Kuitenkin suunnittelun tietokäsityksen laajentaminen parantaisi 
suunnittelun laatua ja osallistumista (ks. Sandercock 1998: 76). Suunnittelu tarvitsee 
asukasosallisuutta, monenlaista tietoa ja niidenkin ihmisten kuuntelemista, jotka eivät 
suunnittelua tunne. Tuanin (1989: 6-7) mukaan ympäristökokemuksia voidaan välittää 
suunnittelun kielellä huonosti, mutta esimerkiksi taiteen avulla se onnistuu. Ihmisen ei 
kuitenkaan tarvitse olla taiteilija osatakseen ilmaista, miltä ympäristö hänestä tuntuu, kunhan 
vain toinen osapuoli haluaa ja osaa kuunnella.  

4.3. Valta maankäytön suunnittelussa 

Seuraavaksi analysoin suomalaista maankäytön suunnittelua John Allenin (2003, 2004) 
esittämän vallan tyypittelyn mukaisesti. Hän jakaa vallan kolmeen eri perustyyppiin sen 
mukaan, missä vallan voidaan katsoa olevan ja miten se näkyy. Ehkä totutuin tapa ymmärtää 
valta on katsoa sen olevan keskittyneenä jonnekin, usein henkilölle. Vallan omistaja voi pitää 
vallan tai antaa sitä muille. Valtaa voidaan jakaa alaisille, ja mitä alemmas valtahierarkiassa 
mennään, sitä vähemmän itsenäistä valtaa kullakin on. Tällainen valta on rajallinen 
nollasummapeli: mitä enemmän valtaa annetaan toisille, sitä vähemmän jää itselle. Toinen 
tyyppi, verkostoissa oleva valta, puolestaan lisääntyy, kun verkostoon tulee enemmän jäseniä, 
ja mikäli toimija irtoaa verkostosta tai verkosto hajoaa, valta häviää. Verkostoitunut valta 
näkyy mahdollisuutena mobilisoida resursseja, eli vaikkapa mahdollisuutena järjestää 
mielenosoitus, joka on sitä tehokkaampi, mitä enemmän ihmisiä on mukana. Kolmas vallan 
tyyppi jää helposti tunnistamatta, vaikka se näkyy kaikissa arkipäivän toiminnoissa. Tämän 
käytännöissä toteutuvan vallan ajatusta on pohtinut erityisesti Foucault (1980), jonka mukaan 
valtaa on kaikissa toiminnoissa ja vain toiminnoissa ja toimintojen jokaisella osapuolella – ei 
tosin yhtä paljon kaikilla. Kulttuurin jäseneksi kasvamisen yhteydessä opitaan lähes 
itsestäänselviä tapoja toimia erilaisissa tilanteissa. Jokainen säätelee toimintaansa suurelta 
osin itse. Ihmisyhteisöt eivät pysty toimimaan elleivät sen jäsenet tällaisen itsesäätelyn kautta 
harjoittaisi valtaa.  

4.3.1. Maankäyttö- ja rakennuslaki ja valta 

Asukkaalle koti on ” Omaa valta-aluetta!” (temmesläisen kommentti), mutta maankäytön 
suunnittelussa valta on asukasosallisen näkökulmasta keskittynyt lähinnä suunnittelijalle ja 
kunnan päättäjille. MRL:n mukaan kunta, käytännössä kunnan palkkaama suunnittelija, on 
päävastuussa osallistumisen suunnittelusta.  Tätä varten suunnittelija laatii osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman. Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman laatimiseen (MRL 64§). Jos suunnitelma näyttää puutteelliselta, 
osallinen voi ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti näytteille ehdottaa alueelliselle 
ympäristökeskukselle, että se käynnistäisi kunnan kanssa neuvottelut, joissa selvitellään 
suunnitelman täydennystarvetta. Osallisen mahdollisuus vaikuttaa osallistumis- ja 
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arviointisuunnitelmaan toteutuu kiemuraisen tien kautta, mikä voi keskittää valtaa 
suunnittelijalle.  

Kunta tai suunnittelijat eivät kuitenkaan ole ”ottaneet” valtaa itselleen, vaan valta tulee 
heille lain nojalla. Koska lakeja laatii eduskunta, jonka edustajat ovat kansalaisten valitsemia, 
voidaan kansanvallan katsoa toteutuvan silloin, kun viranomaiset toimivat lain mukaisesti. 
Suunnittelijan valta lähtee siis kansalaisilta. Kunnalliset päättäjät, jotka tekevät lopulliset 
suunnittelua koskevat päätökset, ovat puolestaan kuntalaisten suoraan valitsemia edustajia. 
Tämän edustuksellisen demokratian ei nykyisin kuitenkaan katsota riittävän turvaamaan 
kuntalaisten oikeuksia, vaan edustuksellisen demokratian rinnalle tarvitaan suoraa 
demokratiaa, kansalaisten suoraa vaikuttamista. 

Kansalaisella on yhteys päätäntävaltaan kunnallisten päättäjien kautta, mutta suoraa 
päätäntävaltaa kansalaisella ei ole. Käytännön suunnittelutyön tekee suunnittelija, ja hänellä 
on vastuu oikean suunnittelua koskevan tiedon antamisesta. Käytännössä suunnitelmat 
menevät useimmiten läpi suunnittelijoiden esittämällä tavalla. Yhteistyön suunnittelijoiden 
kanssa onkin tarkoitus olla tärkein ja monipuolisin kansalaisvaikuttamisen kanava, jota kautta 
kansalainen voi vaikuttaa suunnitelmien sisältöön jo niitä laadittaessa. Kansalaiselle jää myös 
mahdollisuus valittaa tehdyistä päätöksistä (MRL 25§).   

Uuden lain myötä ongelmaksi on muodostunut se, että pystyäkseen tehokkaasti 
vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä, erityisesti ollessaan eri mieltä suunnittelijoiden ja 
päättäjien kanssa, kansalaisen tulee tuntea suunnittelujärjestelmä hyvin. Hänen tulee ottaa 
hyvin selville, missä vaiheessa ja miten hän voi osallistua, sillä jälkikäteen valittaminen on 
vaikeaa (Staffans 2004). Lain ajatuksena on se, että oikea-aikaisemman, varhaisemman 
osallistumisen kautta kansalaiset voivat vaikuttaa suunnitelmien sisältöön paremmin ja 
jälkikäteiset valituskierrokset vähenevät. Ennen vuotta 2000 voimassa olleeseen 
rakennuslakiin verrattuna uusi laki kytkee osalliset mukaan suunnitteluun merkittävästi entistä 
aiemmin, mikä parantaa osallistumismahdollisuuksia.  Uuden lain yleistavoite (MRL 1§) 
kaikkien kansalaisten mahdollisuudesta osallistua oman elinympäristönsä suunnitteluun ei 
kuitenkaan toteudu riittävän hyvin. Prosessin tuntemisen vaatimukset rajaavat pois muita kuin 
asiaa parhaiten tuntevia kansalaisia, ja usein suunnitteluprosessiin kansalaisaktiivin roolissa 
osallistuvat ovatkin itse siviiliammatiltaan suunnittelijoita. Maallikkotieto jää varjoon 
(Staffans 2004, Puustinen 2004). Tarkkarajaisen suunnitteluosaamisen vaatimus voi näin 
toimia vallan keskittämisen mekanismina. Tosin suunnittelussa käytettävä asiantuntijatieto ja 
asiantuntemus näyttävät olevan monipuolistumassa, kun suunnittelussa on alettu kuulla myös 
esimerkiksi sosiaalialan ihmisiä sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä (Sairinen & 
Kohl 2004).  

Lain toimivuus riippuu paljolti siitä, miten todellisuus ja lain tarjoama ihannemalli 
kohtaavat. Se vaatii avoimuutta ja uusia toimintatapoja erityisesti kunnilta mutta myös 
kansalaisilta ja järjestöiltä (Mäkelä 2000). Vanhaa sanontaa mukaillen, laki on niin kuin sen 
mukaan toimitaan.  Laissa toteutuu keskittyneen vallan ajatus: se määrää selkeästi, kenelle 
vallat ja vastuut eri toimenpiteistä kuuluvat. Lain toteutuminen puolestaan riippuu siitä, miten 
eri osapuolet käytännössä toimivat. Tässä näkyy ajatus kaikkialla olevasta, toiminnoissa 
toteutuvasta vallasta.  
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4.3.2. Verkostot 

Osa temmesläisistä on järjestäytynyt kyläyhdistykseen, joka toimii suunnitteluosallisena. 
EkoSukaT -projekti järjesti asukasillat yhdessä kyläyhdistyksen kanssa ja kyläyhdistys oli 
apuna jakamassa kyselylomakkeita. Järjestäytyminen parantaa yleensäkin kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksia. Asukasyhdistyksiä ja muita erilaisia ryhmiä ja yhdistyksiä pidetään 
tärkeinä osapuolina suunnittelussa, ja monilla ryhmillä on hyvät mahdollisuudet tulla 
kuulluiksi (esim. Rinkinen 2004). Ryhmien toiminnassa konkretisoituu Allenin (2003, 2004) 
esittelemistä vallan tyypeistä toinen, verkostoissa oleva valta. Valtaa ei ole yksittäisellä 
ihmisellä tai jossain tietyssä paikassa, vaan valtaa on verkostolla, eikä valta ole 
esineenomainen jaettava hyödyke, vaan valta on mahdollisuus mobilisoida resursseja. 
Verkostojen valta on joukkovoimaa. Valta lisääntyy kun verkosto kasvaa, kun taas 
esineenomainen, keskittynyt valta vähenee jaettaessa. Verkoston jäsenillä on valtaa vain 
osana verkostoa ja verkoston tai sen osien valta häviää, mikäli verkosto purkautuu. 
Suurimmat verkostot ja ne verkostot, joilla on parhaat yhteydet, voivat tarvittaessa 
mobilisoida eniten resursseja. Maankäytön suunnittelussa ne verkostot, joilla on yhteyksiä 
poliittisiin päättäjiin, suunnittelijoihin, talouselämän toimijoihin ja tiedotusvälineisiin, saavat 
parhaiten asiansa esille ja muutoksia aikaan (Staffans 2004). Myös tehokkaasti toimivalla 
suunnittelijalla on hyvät yhteydet eri osallisiin. 

Demokraattisissa yhteiskunnissa verkostoituminen on tärkeä toimintatapa myös silloin, kun 
valta näyttää keskittyneeltä vallalta, ja harvoin kukaan tai mikään voi toimia täysin 
verkostojen ulko- tai yläpuolella. Myös verkostoissa valtaa keskittyy enemmän joihinkin 
paikkoihin, sillä joillakin verkoston osilla on enemmän ja parempia yhteyksiä kuin muilla 
osilla. Vallan verkostoituminen ja keskittyminen eivät ole toisilleen täysin vastakkaisia.  

4.3.3. Suunnittelun käytännöt 

Kansalaisosallistujiin kohdistuu asiantuntija- tai hallintokielien tuntemisen vaatimuksia. 
Suunnittelijoilla – niin kuin virkamiehillä yleensä – on taipumus arvostaa niitä kielenkäytön 
tapoja, joita he ovat koulutuksen ja työuransa mittaan tottuneet pitämään merkkinä 
asiantuntemuksesta (Puustinen 2004). Voiko niitä maallikoita, jotka ovat itse 
siviiliammatiltaan suunnittelijoita tai muista syistä hyvin perehtyneet 
suunnittelujärjestelmään, pitää todellisina maallikoina? Kieli- ja ammattitaitovaatimukset 
toimivat toisia osallisia ja erilaista, ”väärällä” tavalla esitettyä, tietoa ulossulkevana välineenä. 
Samalla järjestelmä menettää tietoa, jota olisi tärkeää kuunnella.  

Ollessaan eri mieltä kansalaisen kanssa suunnittelijat vetoavatkin usein kansalaisten 
asiantuntemuksen puutteeseen, tai siihen, että kansalaiset eivät ymmärrä kokonaisuutta, tai 
teknisiin yksityiskohtiin. Tai he vetoavat siihen, että yhden ihmisen mielipide ei edusta 
riittävän laajan joukon näkemystä. Tai he vetoavat muutosten kalleuteen, tai he valittavat, että 
ihmiset osallistuvat vain valittaakseen (Arola 2002, Puustinen 2004, Staffans 2004). Toisaalta 
osallistuminen ei ole velvollisuus. Riittävän voimakas kimmoke osallistumiselle on usein se, 
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että ilmenee jotakin, joka halutaan estää. Osallistuminen vastustamisen takia kertoo, että asia 
on koettu riittävän tärkeäksi. Vastustaminen on oikeuksien käyttämistä, ei kiusantekoa. 
Osallistujan paradoksilla (Arola 2002) tarkoitetaankin tilannetta, jossa ihmisten halutaan 
osallistuvan ja kertovan omia mielipiteitään ja ajatuksiaan, mutta heidän näin tehtyään 
sanotaan, että yhden ihmisen mielipiteellä ei ole merkitystä.  

Kielen merkitys näkyi omassa tutkimustyössäni, kun soittelin aiemmalla tutkimusalueella 
Oulunsalossa asukkaille haastatellakseni heitä. Esittäydyttyäni tutkijaksi, joka haluaa 
”keskustella asuinalueiden suunnittelusta”, ihmiset perustelivat kieltäytymistään sanomalla, 
että heidän asiantuntemuksensa ei riitä eivätkä he tiedä mitään suunnittelusta. Kun sitten 
selitin, että minua kiinnostaa se, millaiset paikat tuntuvat mukavilta ja kotoisilta ja millaiset 
asiat ovat arkielämän ympäristössä tärkeitä, jokainen pyytämäni ihminen suostui 
haastateltavaksi. Oulunsalossa yksi ihminen tarjoutui haastateltavaksi oma-aloitteisesti. Hän 
teki itse työtä suunnittelun parissa, joten hän tunsi itsensä päteväksi keskustelemaan aiheesta; 
hän tunsi suunnittelukielen ja käytti asiantuntevasti suunnittelutermejä haastattelun kuluessa.  

4.3.3.1 Asukaskysely ja valta 

Temmeksen asukaskysely on esimerkki siitä, miten suunnittelijat pyrkivät kuuntelemaan 
asukkaita. Vallan näkökulmasta kyselyä voidaan tulkita ainakin kahdella tavalla. 
Keskittyneen vallan näkökulmasta ajateltuna sen tavoitteena voi olla jakaa osa vallasta 
asukkaille ottamalla heidän mielipiteensä huomioon. Toisaalta verkostoituneen vallan 
näkökulmasta kyselyssä pyritään luomaan monipuolisemman tiedonhankinnan verkostoa, 
jossa asukas on yhtenä linkkinä ja hän saa valtaa verkoston jäsenenä. Ongelmana on kuitenkin 
vastaajien ja saadun tiedon edustavuus sekä tiedon tulkinta ja käyttäminen. Kysymykset ovat 
suunnittelijoiden laatimia, ja vastausvaihtoehdot rajaavat mahdollisuuksia ilmaista 
mielipiteitä. Keskittynyt valta voi näin lujittaa omaa valtaansa antaen ymmärtää, että 
asukkaita on kuunneltu. Tätä kyselyä tehtäessä pyrittiin kuitenkin monipuolisen alueeseen ja 
sen ihmisiin tutustumisen kautta varmistamaan se, että osattaisiin kysyä asukkaille tärkeitä 
kysymyksiä tavalla, joka antaa todellisen mahdollisuuden mielipiteiden ilmaisuun. Lisäksi 
annettiin mahdollisuus kirjoittaa vapaasti terveiset kyselyn laatijoille. Kaikki mielipiteet 
otetaan huomioon, vaikka onkin mahdotonta tehdä työtä niin, että lopputulos olisi jokaisen 
mielipiteen mukainen.  

Mielipiteiden selvittämisen lisäksi kyselyillä on mielipiteitä ja ajattelua ohjaava vaikutus. 
Kysymysten avulla voidaan herättää ihmisiä ajattelemaan, vaatimaan, vastustamaan tai 
puolustamaan asioita. Kysymysten vaikutus voi joskus olla kysyjälle myös epämieluisa 
yllätys!    
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4.3.4. Valtaa kaikkialla 

Kolmas, foucaultilainen valta näkyy kaikessa toiminnassa ja vaikuttaa niin verkostoihin kuin 
keskittyneeseen valtaankin. Tämä valtakäsitys sekä vahvistaa muita valtakäsityksiä että 
sisältää samalla mahdollisuuden vastarintaan. Koska valta on olemassa toiminnan kautta, se 
on kaikkialla. Vallan ytimessä on aina vastarinnan mahdollisuus, joka on yhtä suuri kuin valta 
itse. Niinpä ihminen voikin muuttaa systeemeitä muuttamalla omia toimintatapojaan. Oman 
käyttäytymisen muuttaminen pakottaa muitakin ihmisiä muuttamaan omaa käyttäytymistään 
ja toimintaansa.   

Suunnitteluun sovellettuna valtakäsitys näkyi esimerkiksi edellä kun kuvailin, että asukkaat 
itse eivät kokeneet olevansa oikeita ihmisiä keskustelemaan suunnittelusta. He säätelevät 
omaa käyttäytymistään ja omaa osallistumisen oikeuttaan oppimiensa ajatusmallien mukaan. 
Monet maallikot kokevat, että suunnittelijat pääsääntöisesti osaavat asiansa ja, että suunnittelu 
on parasta jättää heille. Monet suunnittelijat jakavat tämän käsityksen (Puustinen 2004). 
Olemme ehkä tottuneet luottamaan liikaa asiantuntijoihin ja asiantuntijat oman 
asiantuntemuksensa ylivertaisuuteen (Tuan 1989: 6-7). Suurin osa suomenkielisistä 
suomalaisista tulkitseekin demokratiaa funktionaalisesti (Ståhlberg 1998 Koskiahon 2000: 27 
mukaan). Lähtökohtana on, että kansalaisen ei tarvitse puuttua yhteisten asioiden hoitoon 
vaan niitä hoitavat valitut edustajat ja virkamiehet. Aktiivinen osallistuminen ja erityisesti eri 
mieltä oleminen koetaan demokratian kriisiytymiseksi ja helposti vaaralliseksi. Käsitys näkyy 
hyvin maankäytön suunnitteluun osallistumisessa. Niin kansalaisten kuin suunnittelijoidenkin 
on vaikea lähteä toteuttamaan uusia osallistumisen käytäntöjä tehokkaasti vanhojen 
sisäistyneiden ajatusmallien toimiessa niitä vastaan.  

Vaikka MRL:ssä julkilausutaan, että jokainen asukas on oman elämänsä ja 
elinympäristönsä suunnittelussa asiantuntija, ei ajatus ole johtanut siihen, että kansalaiset 
olisivat käytännössä kovin tärkeitä suunnitteluosallisia. Vuosikymmenten mittaisen 
osallistumisen – vai pitäisikö sanoa osallistumattomuuden – kulttuuriakin voidaan muuttaa. 
Jos on osaksi jokaisen oman käyttäytymisen ja totuttujen käytäntöjen vika, että osallistuminen 
ei toteudu toivotulla tavalla, jokainen voi omalta osaltaan alkaa muuttamaan näitä käytäntöjä. 
Tämä on tosin vastoin Allenin (2004) käsitystä. Allenin mielestä on vaikea lähteä 
muuttamaan käytäntöjä, jotka perustuvat valtakäsitykseen, jonka mukaan valtaa ei voida 
paikallistaa. Foucault’n (1980) mukaan vallan ytimessä on aina vastarinnan mahdollisuus, ja 
itse tulkitsen asian niin, että jokainen toimija voi muuttaa omaa toimintaansa ainakin jonkin 
verran ja vaikuttaa sitä kautta myös muihin.   
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4.3.5. Monenlaiset vallat ja vastuut 

Allenin (2004) mukaan valtaan kuuluu aina vastuu. Kun valtaa on lailla keskitetty 
suunnittelijalle ja päättäjille, ovat he samalla myös vastuussa. Keskittyneen vallan 
näkökulmasta vastuu on sillä, jolla on valta. Suunnittelija ei voi vedota asukkaiden 
vastuuseen, jos osallistuvan suunnitteluprosessin tuloksena syntyy huonoja ratkaisuja. Jos 
valta käsitettäisiin pelkästään keskittyneenä, kansalaisia voitaisiin pitää vastuuttomina eikä 
heitä tarvitsisi kuunnella. Kaikkialla olevan vallan ajatukseen kuuluu kuitenkin se, että 
jokaisella on moraalista vastuuta omista toimistaan. Myös verkostot ovat vastuussa 
toimistaan. Toisaalta eduksellisen demokratian periaate on mielenkiintoinen: ”alamaiset” 
valitsevat vallanhaltijat, jotka kuitenkaan eivät itse voi päättää vallassa olostaan. Näin valta ei 
täysin pääse koskaan keskittymään.  

Asukkaiden kuuntelemisessa ja vallan keskittymisessä näkyy kahden valtakäsityksen 
ristiriitaisuus ja se, että valta ei käytännössä ole vain yhdenlaista tai tulkittavissa yhden 
ajattelutavan mukaan. Ristiriitaisilta näyttävät peruskäsitykset vallasta täydentävät toisiaan.  

Valta sinänsä ei olemukseltaan ole hyvää tai pahaa, se vain on. Vallan analysoiminen ja 
pohtiminen erilaisten valtateorioiden kautta auttaa näkemään, miten valtaan liittyviä 
toimintoja pystytään muuttamaan. Erilaiset valtakäsitteet auttavat myös huomaamaan, että 
valta on muuttuvaa ja elävää, ja valta vaikuttaa suurelta osin sillä tavalla, kuin sen ajatellaan 
vaikuttavan. Valta ei ole monoliittinen blokki.  

4.4. Erilaiset tiedot ja valta 

Moderni rationalistinen maankäytön suunnittelu on perustunut siihen, että vältetään 
joutumasta tuntemattomaan. Tällöin se, mitä ei voida nähdä tai yksiselitteisesti todistaa, on 
jäänyt järkiperäisen suunnittelun ulkopuolelle (Häkli 1997: 48). Kodin käsitteen käyttäminen 
suunnittelun tutkimisessa vastustaa objektiivisen tiedon yksinomaista valta-asemaa. Tämän 
olen kokenut tutkimusta tehdessäni. Tutkimusideaani esitellessäni olen saanut kannustusta 
mutta myös kritiikkiä siitä, että koti on liian epämääräinen käsite. Miten voisin tutkia 
maankäytön suunnittelua käsitteellä, joka ei ole tarkkaan määriteltävissä ja jonka jokainen 
käyttäjä mieltää ainakin hieman eri tavalla kuin muut, ja kun käsite sisältää tunnepitoisia 
elementtejä?    

Tarkoitukseni ei ole tarjota kodin käsitettä sellaisenaan välineeksi käytännön suunnitteluun 
tai korvata sillä jotakin. Suunnittelun ja sen tutkimisen välineistönä tarvitaan käsitteistöä, joka 
on jokaisen samalla tavalla tulkittavissa – tätähän koti ei ole. Tarkoitukseni on näyttää, että 
myös muunlainen kuin numeroilla tai kartoilla esitettävä tieto on tärkeää ja että osallistumisen 
mahdollisuutta vähentää tietokäsitysten suppeus ja vaikeus ymmärtää sellaista tietoa, mitä 
suunnittelussa ei paljon ole käytetty.  ”Erilaisella” tiedolla on paljon yhtymäkohtia 
perinteiseen suunnittelutietoon. Koti on lisäksi hyvä väline keskusteluun ei-ammattilaisten 
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kanssa, sillä koti ymmärretään käsitteeksi, joka ei vaadi erikoisalan kielen ymmärtämistä. Se 
antaa keskustelulle ilmaisuvapautta, onhan koti lähtökohtaisesti jokaiselle omanlainen.  

Kansalaisten kommentteja kutsutaan usein mielipiteiksi, mikä korostaa niiden totuusarvon 
puutetta. Suunnittelijoilla puolestaan on ”tietoa”, ”faktoja” ja ”totuuksia” (Puustinen 2004, 
Staffans 2004). Tiedon lisääntyessä ollaan kuitenkin entistä useammin siinä tilanteessa, että 
suuresta tietomäärästä voidaan valita erilaisia totuuksia tukemaan erilaisia päätöksiä, jolloin 
nimenomaan arvovalinnat ja mielipiteet ohjaavat päätöksentekoa. Käytännön tilanteissa tämä 
usein kielletään vetoamalla pakkoihin ja faktoihin. Vain pieni osa niin sanotusta 
tieteellisestäkään tiedosta on täysin kiistämätöntä, ja totuuksiksi hyväksytäänkin eri 
yhteisöissä erilaisia asioita eri aikana erilaisin perustein; tiedon voidaan siis sanoa olevan 
yhteiskunnallinen konstruktio, rakennelma, joka on sidottu paikkaansa ja aikaansa. 
Suunnittelu perustaa itsekään harvoin päätöksensä kiistämättömille faktoille, missä valossa on 
hieman absurdia olla arvostamatta kansalaisten näkemyksiä (ks. Sandercock 1998: 74-76).   

Kieltäytymällä käsittelemästä muunlaista kuin suunnittelussa vanhastaan tyypillistä tietoa 
suunnittelu varmistaa, että sitä ymmärtävät vain tietyllä tavalla koulutetut ammattilaiset. 
Suunnittelu sulkeutuu. (Puustinen 2004, Sandercock 1998). Asukasosallistuminen vaikeutuu, 
sillä täysipainoinen osallistuminen on mahdollista vain, kun se tapahtuu osallistujan omien 
tiedollisten ja taidollisten resurssien puitteissa.  

Näkemykset suunnittelusta kehittyvät dialogissa (Forester 1989: 107-118). Kokemuksista, 
tiedoista, velvoitteista ja tunteista puhuminen vaikuttaa käyttäytymiseen ja ajatuksiin 
pikemminkin vuorovaikutuksen kuin yksilöllisen ajattelun kautta (Kjellberg & Kanerva 2004: 
209). Dialogiin pääseminen on tärkeää, mutta täydellinen yhteisymmärrys on useissa 
tapauksissa ymmärtääkseni mahdotonta saavuttaa.  

Yksi tapa käyttää uudenlaista tietoa onkin tiedon itsensä käyttämisen sijaan käyttää sitä 
dialogin aikaansaamiseksi ja sen näyttämiseksi, että ihmiset voivat sanoa asioita muutenkin 
kuin suunnittelun kielellä. Luin Temmeksen asukasillassa muutamia otteita siitä, miten 
ihmiset kuvailivat kotiaan, ja oli mielenkiintoista seurata yleisön reaktioita. Luin vastauksen 
kysymykseen ”mitä koti sinulle merkitsee”:   

”Kun avaan oven lämpö tulvahtaa kasvoilleni. Saan kuunnella lempimusiikkiani. Soittaa  jos soitattaa, 
laulaa jos laulattaa. Istahdan ja kirjahyllyltä katsoo minun omien lapsieni ja perheeni kuvat. Kukaan 
ei kiellä, kun köllähdän päivällä vuoteelleni ja annan muistojen kerän purkautua. Saan olla ihan oma 
itseni, se on minulle koti.” 
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Ihmiset kuuntelivat hartaan näköisinä ja nyökyttelivät kevyesti. Joukosta kuului hiljainen 
kommentti ”hyvin sanottu”.  Suunnittelija voi näyttää, että asukkaiden ei tarvitse osata 
suunnittelun virallista kieltä vaan he voivat esittää kommenttinsa omalla tavallaan ja, että 
suunnittelija ainakin haluaa ymmärtää.  Jos suunnittelija itse uskaltautuu rikkomaan totutun 
käyttäytymisen rajoja, myös osallistujat uskaltautuvat helpommin osallistumaan. Tiedon 
käsityksen laajeneminen koskemaan myös sellaista tietoa, mitä ei voida todistaa oikeaksi tai 
vääräksi, laajentaa osallistumisen mahdollisuuksia. Tieto ja valta, joiden välineinä kieli toimii, 
kietoutuvat maankäytön suunnittelussa yhteen.  
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5. ”Mun Tyrtsi” – Miellekartat tyrnäväläisten nuorten 
elinympäristökokemusten tulkkeina 

Henna Ijäs 

Omaan elinympäristöön identifioituminen ja sen omaksi tunteminen on tärkeää kaikissa 
väestö- ja ikäryhmissä. Mikäli elinympäristö koetaan ”ei kenenkään maana”, ympäristöstä 
huolehtiminen, yhteisöllisyys, turvallisuus ja yleinen alueella viihtyminen jäävät 
saavuttamattomiksi haaveiksi. Eriasteisista sosiaalisista ongelmista tulee helposti osa 
elinympäristön arkipäivää (esim. Strandell 2002: 12–13). 

 Elinympäristöllä tarkoitan tässä ympäristöä, joka käsittää ihmisten elämisen laatuun ja 
elinolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä arkipäivän toiminnan ja oleskelun alueella. Fyysisen 
ympäristön rinnalla elinympäristössä korostuu tällöin toiminnallisten ja sosiaalisten tekijöiden 
merkitys. Elinympäristömäärittelyn lähtökohtani on ympäristöpsykologi Liisa Horellin (1981) 
ajatus siitä, ettei ole olemassa fyysistä ympäristöä ilman sosiaalista sisältöä. Elinympäristö on 
aina sosiofyysinen kokonaisuus. 

Tämän päivän nuorten elinympäristö muuttuu nopeassa tahdissa. Perinteisesti elinympäristö 
on nähty lapsen ja nuoren identiteetin muodostumista ja koko minuuden rakentamista 
tukevana tekijänä. Sepänmaan (1994: 11) mukaan ihmiset ovat kuitenkin nykyään eksyksissä, 
sillä he eivät enää saa tietoa itsestään ympäristönsä välityksellä. Elämismaailman ja 
yhteiskunnan pirstoutuneisuus tekee elinympäristöön integroitumisen monimutkaiseksi. 
Kuinka löytää nopeasti muuttuvassa elinympäristössä turvallisesti oma ajallinen ja tilallinen 
paikkansa? Miten estää ”juurettomuus”, joka johtaa paitsi oman elinympäristön 
mitätöimiseen, myös haluun päästä sieltä pois? Täytyy muistaa, että elinympäristö muodostuu 
myös ihmissuhteiden ja sosiaalisten verkostojen luomasta yhteenkuuluvuuden tunteesta, me-
hengestä, joka saattaa säilyä, vaikka nuori muuttaisikin pois alueelta. Tällä taas saattaa olla 
sosiaalista ja myös taloudellista merkitystä asuinalueen ja kunnan näkökulmasta, jolloin 
nuorista tulee yhteisön tulevaa ”sosiaalista pääomaa” (ks. Lin 2001: 243–247 ja Pehkonen 
2004: 35–61). Esimerkiksi maaseudun paluumuuttajille aiemmin syntyneiden sosiaalisten 
siteiden ja luottamuksen (sosiaalisen pääoman) on todettu helpottavan sopeutumista, vaikka 
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itse paluumuuton syyt liittyvät ennen muuta taloudellisiin tekijöihin ja perheen 
elämänvaiheeseen. ( Pehkonen 2004: 94–106).  

Tässä artikkelissa tarkastelen tyrnäväläisten nuorten elinympäristökokemuksia miellekartta-
analyysiin perustuen. Kuulammen koulun yhdeksäsluokkalaisten miellekartta-analyysi on osa 
laajempaa tutkimustani, jossa pyrin valottamaan peruskoulua päättämässä olevien nuorten 
elinympäristökokemuksia lakeuden kasvavissa taajamissa Kempeleessä, Oulunsalossa ja 
Tyrnävällä. 

Kohderyhmäni nuoret ovat mielestäni elinympäristönsä tehokäyttäjiä, joille kotona 
asuminen ja vanhempien turvaama taloudellinen riippumattomuus mahdollistaa, ainakin 
periaatteessa, elinympäristön realiteettien ja rajojen (elinympäristön laadun) aktiivisen ja 
kriittisen tarkastelun. Lisäksi he ovat elämänvaiheessa, jossa kodista irtautuminen ja omien 
valintojen tekeminen tulee ajankohtaiseksi. Tutkimuksessani on tällä hetkellä mukana noin 
300 nuorta. 

Artikkelini aluksi kerron miellekartoista tutkimusmenetelmänä, jonka jälkeen keskityn 
Tyrnävän aineiston käsittelyyn. Esittelen lyhyesti myös alustavan miellekartta-analyysin 
tuloksia. Lopuksi valotan tutkimukseni tulevia suuntaviivoja. 

5.1. Miellekartta - avain aivoriiheen 

”Mind map” eli miellekartta on käsitekarttaa epämuodollisempi tapa kuvailla graafisessa 
muodossa halutun aihepiirin tietorakennetta. Tietorakenne on kokonaisuus, joka muodostuu 
aihepiirin keskeisistä käsitteistä ja näiden välisistä relaatioista. Miellekartan avulla 
havainnollistetaan näitä käsitteitä, käsitteiden välisiä suhteita ja niiden muodostamia 
kokonaisuuksia tekemällä ajattelu näkyväksi.  Lokeroitujen käsitteiden ja niitä yhdistävien 
linkkien sijoittelu muodostaa hierarkkisen tietorakenteen, jonka merkityssuhteita korostetaan 
ja täydennetään usein värien avulla. Kyse on siis oppimismenetelmästä, joka auttaa laatijaansa 
jäsentämään ajatussikermiään kokonaisuuksiksi. Näin se tukee myös reflektiivistä oppimista 
ja kehittää tieteellistä ajattelua.  

Miellekartan laatimisen aluksi ruuduton ja viivaton A4-arkki asetetaan pöydälle 
vaakasuunnassa. Ryhmätilanteissa kartta voidaan laatia myös esimerkiksi liitutaululle. 
Teemana oleva asia kirjoitetaan tai piirretään kuvana paperin keskelle. Tästä keskipisteestä 
käsin piirretään säteittäin viivoja, joihin kirjataan asiaan liittyviä ydinsanoja, lukuja tai 
symboleja. Näistä ydinsanoista lähtee uusia viivoja, joihin puolestaan tulee esimerkiksi 
ydinsanojen täsmennyksiä, mahdollisia kaavoja sekä nimiä ja lainauksia. Geometriset 
symbolit, merkit, kuviot, piirrokset ja värit osoittavat asioiden välisiä hierarkiasuhteita ja 
vaikuttimia. Miellekartta on aina tekijänsä ajatusmaailman näköinen. Siksi jokainen samasta 
aihepiiristä laadittu kartta on yhtä ”oikea” ja hyvä.  Menetelmää on esitelty havainnollisin 
esimerkein mm. Aulangon (1991) sekä Tony ja Barry Buzanin (1995) teoksissa. 
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 Kuva 1. Tyrnäväläisen nuoren miellekartta.  

Tutkimukseni työkaluksi miellekartat valikoituivat niiden monipuolisen sitouttamiskyvyn 
vuoksi. Tällä tarkoitan sitä, että samalla kun ne auttavat laatijaansa ymmärtämään ja 
käsittämään jäsenneltävää asiaa, ne velvoittavat tämän myös luomaan mielipiteitä 
sisällöstään. Esimerkiksi perinteisimmissä kyselylomakkeissa avovastauksiin saatetaan 
kiireellä kirjoittaa peräkanaa irrallisia asioita välittämättä siirretyn informaation 
kokonaissisällöstä. Miellekarttojen laatiminen patistaa henkilökohtaisen suhteen luomiseen 
käsiteltävän aihekokonaisuuden ja miellekartan laatijan välille. Työstöprosessissa on kyettävä 
analysoimaan omia ajatuksiaan, asenteitaan ja arvostuksiaan. Tällainen lähestymistapa tekee 
elinympäristökokemustutkimuksestani sekä minun että nuorten kannalta mielekkäämpää ja 
tavoitteellisempaa. Eikä miinusta toki ole sekään, että miellekarttojen laatiminen on sekä 
mielenkiintoista että hauskaa! 

 
Minun  
Tyrnäväni 

Turvallisuus Maisema 

Asukkaat / 
naapurusto 

Palvelut 

+ kunnan 
maalaismaisema, 
johon kuuluu isot 
pellot ja vanhat talot 
tms.  
- roskat; 
arkkitehtuuriset 
pakotteet  

+ ystävälliset 
ihmiset 
- yliuteliaat 
naapurit, 
”juoruakat”, 
tupakoivat & 
juopottelevat 
alaikäiset nuoret 

+ päivällä on aika 
rauhallista; 
rikollisuutta ei ole 
paljon; tiehidasteet 
- ”traktoriralli” 
nuorten 
keskuudessa; 
viikonloppuillat, 
kun kylällä on 
humalaisia 
alaikäisiä nuoria <- 
vähäinen valvonta, 
asioihin ei puututa 

+ sosiaalityöntekijöihin voi luottaa 
- terveyspalvelut on huonoja ja 
epäpäteviä; yläasteella alaikäiset 
polttaa tupakkaa; liian vähän 
poliiseja; kouluissa epäpäteviä 
opettajia 
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Tutkijalta lukuisten miellekarttojen analyysi edellyttää ”havaintojen pelkistämistä” 
(Alasuutari 1999: 40–43). Sen tavoitteena on löytää olennaisia käsitteitä ja niiden välisiä 
suhteita eli pyrkiä yleiskuvan luomiseen asioista. Tämä edellyttää sekä määrällistä että 
laadullista miellekarttojen analyysia. 

5.2. Miellekarttamenetelmä Tyrnävällä 

Tyrnävällä miellekarttojen laatimiseen osallistui 26.4.2004 koulun tulevat 
yhdeksäsluokkalaiset. Kuulammen koulun liikuntasalissa oli läsnä 94 oppilasta opettajineen. 
Tilaisuuden aluksi kerroin lyhyesti omasta tutkimustyöstäni ja miellekarttamenetelmästä. 
Tämän jälkeen esittelin taustatietolomakkeen ja miellekarttapohjan. Pyysin oppilaita 
käyttämään miellekartoissaan joko valmista peruspohjaa tai suunnittelemaan paperin 
kääntöpuolelle oman kartan. Tehtävän anto oli seuraava: LAADI MIELLEKARTTA 
ELINYMPÄRISTÖÄSI KESKEISESTI MÄÄRITTÄVISTÄ TEKIJÖISTÄ.  

Miellekarttamenetelmä oli selvästi tuttu oppimisstrategia, sillä annettuun tehtävään 
tartuttiin innolla. Suurin osa nuorista käytti valmista miellekarttapohjaa, jota sitten muovattiin 
itselle sopivaksi värein ja graafisin merkein. Miellekarttatyöskentelyn loppuvaiheessa 
huomasin myös ilokseni liikuntasaliin muodostuneen spontaanisti pieniä ”aivoriihiryhmiä”, 
joissa käsiteltävää aihekokonaisuutta puntaroitiin yhteistuumin ja antaumuksella. 

5.2.1. Taustatietolomake 

Taustatietolomakkeen mukaan tutkimukseeni osallistui 43 poikaa ja 51 tyttöä. Iältään he 
olivat 14–15 vuotiaita. Kirkonkylällä tai sen lähimaastossa (esim. Leppioja tai Kotimetsä) 
heistä asui 32. Murtolaisia mukana oli 21, temmesläisiä kuusi, jokisiltalaisia seitsemän, 
markkuulaisia neljä ja muilla Tyrnävän sivukylillä asuvia 22. Yksi ilmoitti kotipaikakseen 
jonkin muun kuin Tyrnävän ja eräs toinen miellekartan laatijoista jätti osallistumatta 
työskentelyyn sommitellen miellekarttapohjasta lennokin.  

Taustatietolomakkeen mukaan rivitalossa näistä nuorista asuu neljä. Heidän kotinsa 
sijaitsevat Kirkonkylällä tai sen lähimaastossa. Loput tutkimukseen osallistuneista nuorista 
(84) ilmoittivat asumismuodokseen omakotitalon. 

5.3. Miellekartta-aineiston analyysin tuloksia 

Tyrnäväläiset ja temmesläiset nuoret näyttivät sisäistäneen hyvin muutaman vuoden takaisen 
Tyrnävän mainossloganin ”TYRNÄVÄ- Suomen turvallisin kunta”. Peräti 82,9 % nuorista 
piti turvallisuutta elinympäristöään keskeisesti määrittävänä tekijänä. Seuraavaksi 
tärkeimpinä elinympäristöä määrittävinä tekijöinä pidettiin kavereita ja 
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harrastusmahdollisuuksia (64,9 %), yleistä viihtyvyyttä,( joka sisältää sekä 
luonnonympäristön ja maiseman että rakennetun ympäristön) (63,85 %) sekä palveluita 
(54,2 %). Nämä neljä aihealuetta nousevat tutkimukseni edetessä tyrnäväläisten nuorten 
puolistrukturoidun teemahaastattelun teemoiksi. 

Seuraavaksi tarkastelen lähemmin näitä neljää, tyrnäväläisten nuorten nimeämää, keskeisesti 
elinympäristöä määrittävää tekijää. Kyse on vasta miellekartta-aineiston käsittelyn tuloksista. 
Lopullinen aineiston analyysi valmistuu myöhemmin. 

5.3.1. Turvallisuus 

Turvallisuutta keskeisenä elinympäristöään määrittävänä tekijänä pitää 83 % kunnan 
yhdeksäsluokkalaisista. Tutkimukseen osallistuneista naisista tätä elinympäristötekijää pitää 
tärkeänä 88 ja miehistä 77 prosenttia. 

Turvallisuutta keskeisenä elinympäristöään määrittävänä tekijänä pitivät kaikki (100 %) 
jokisiltalaiset, markkuulaiset ja temmesläiset, mutta tämä ominaisuus oli tärkeä (91 %) myös 
Kirkonkylällä.   

Voisi kuvitella, että Jokisillalla, Markkuulla ja Temmeksellä turvallisuus on eräänlainen 
maaseutumaisen asumisen ja elämisen itseisarvo ja selvyys: kun kaikki tuntevat toisensa, 
pidetään myös toisistaan huolta. Naapuriapu ja ennen kaikkea naapurisopu ovat vielä 
voimissaan. Kirkonkylän suuren prosenttiluvun taustalla voi olla osittain päinvastaiset syyt. 
Tyrnävän kirkonkylä on muuttumassa maaseudun kohtaamispaikasta kuntakeskukseksi, eikä 
muutos näy pelkästään rakennetun ympäristön muutoksina. Kirkonkylällä voi olla 
tapahtumassa jonkinasteinen identiteettimuutos.  

Tyypillinen Tyrnävän turvallisuutta koskeva määritelmä nuorten miellekartoissa oli:  

”Rauhallinen pikkukylä, jossa ei oo huumehörhöjä näkyny.”  

Kirkonkylän iltoihin ja viikonloppuihin ajoittuvaa traktorirallia ja juoppojen määrää pidettiin 
kuitenkin pahana. Nuorista 13 kritisoi myös poliisien vähyyttä ja toivoi heitä kuntaan lisää. 
Liikennevaloja Tyrnävän keskustaan turvallisuutta lisäämään toivoi neljä miellekartan 
laatijaa. Kolme murtolaistyttöä nimeää turvattomimmaksi paikaksi kotikunnassaan Murron 
koulun bussipysäkin. 

 5.3.2. Kaverit, harrastukset sekä harrastusmahdollisuudet 

Kavereita, harrastuksia ja harrastusmahdollisuuksia keskeisenä elinympäristöään määrittävänä 
tekijänä pitää siis 64 prosenttia miellekartan laatijoista. Kirkonkylällä asuvista nuorista pitää 
tätä ominaisuutta tärkeänä 59 prosenttia. Murrossa vastaava luku on 71 % ja Temmeksellä 83 
prosenttia. Jokisillalla asuvista nuorista kyseistä tekijää tärkeänä pitää 43, Markkuulla 50 ja 
muilla sivukylillä 66 prosenttia. 
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Tämän elinympäristötekijän merkittävyys nuorten miellekartoissa näyttää kasvavan sitä 
mukaan, mitä kauemmas Kirkonkylän harrastuspaikoista ja mahdollisuuksista mennään. 
Erityisen hyvin tämä näkyy Murron ja Temmeksen kohdalla. Toisaalta Jokisilta ja Markkuu 
tekevät poikkeuksen. Kyseisillä kylillä on voimissaan olevat kyläkoulut, joissa on iltaisin 
aktiivista seurakunnan ja 4H- liiton järjestämää kerhotoimintaa. Lisäksi koulun urheilukentät 
ja piha-alueet sekä Markkuulta löytyvä luontopolku voivat toimia nuorten vapaa-ajan 
harrastus- ja kohtaamisareenoina.  

Yleisesti ottaen nuoret näyttivät pitävän Tyrnävän ulkoliikuntamahdollisuuksia hyvinä. 
Luisteluun, pesäpallon pelaamiseen, hiihtoon ja skeittailuun oli järjestetty mahdollisuuksia 
sopivasti ja nämä harrastuspaikat olivat hyvin huollettuja. Joitakin soraääniäkin löytyi: 

”Harrastusmahdollisuudet (Murrossa) - olemattomat” 

Harrastustarjontaan toivottiin lisää vaihtoehtoja ja esimerkiksi mahdollisuuksia harrastaa 
monipuolisemmin musiikkia ja osallistua vaikkapa agility-toimintaan.  

Kavereiden ja oman kaveripiirin tärkeyttä nuorten elinympäristökokemuksissa ei lähdetty 
miellekartoissa yksityiskohtaisesti kuvailemaan. Ilmeisesti asian tärkeys on nuorille 
itsestäänselvyys, jonka analysointi on heidän mielestään tarpeetonta? 

5.3.3. Yleinen viihtyvyys 

Nuorista 64 prosenttia piti rakennettua ja rakentamatonta ympäristöä sekä maisemaa yleisinä 
viihtyvyystekijöinä ja elinympäristönsä määrittäjinä. Kirkonkylällä tätä mieltä oli 55 
prosenttia nuorista. Murrossa vastaava luku oli 62 % ja Temmeksellä 83 %. Jokisillalla 
vastaava luku oli 86 %, Markkuulla 75 % ja muilla sivukylillä 64 %. Näiden prosenttilukujen 
valossa näyttäisi siltä, että kyseinen elinympäristön ominaisuus on sivukylällä asuville 
tärkeämpi kuin kirkonkyläläisille ja murtolaisille. Tämä voisi selittyä sillä, että Tyrnävälle 
tyypillinen komea maalaismaisema ja lakeus avautuvat vasta kunnan kasvukeskusten 
ulkopuolella. Sivukylillä asuvat edelleen myös Tyrnävän suuret perunantuottajat ja viljelijät, 
joille maalaismaisema on myös elannon lähde. 

Nuoret tuntuivat arvostavan maalaismaisemaa ja siihen kuuluvaa tilan ja rauhan tunnetta. 
Olin aistivinani joistakin miellekartoista myös ”ylpeää kotiseuturakkautta”. 

”Hyvää on kunnon maalaismaisemat, johon kuuluu isot pellot ja vanhat talot” 

”On niin paljo peltoa, ettei ainakaan puun alle jää” 

”rauhallista maaseutua” 

Huonona yleisen viihtyvyyden kannalta pidettiin esimerkiksi joitakin ”suttuisia” pihapiirejä, 
roskaisia ojia ja mustavariksia. Murtolaisten mielestä oma asuinalue oli joko liian täyteen 
rakennettu tai sitten se sai kehuja luonnonläheisyydestään. 
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5.3.4. Palvelut 

Palveluita keskeisesti elinympäristöään määrittävänä tekijänä piti 54 prosenttia miellekartan 
laatineista nuorista. Kirkonkyläläisistä 56 prosenttia piti palveluita tärkeänä, kun Murrossa 
vastaava luku oli 48 ja Temmeksellä 33 prosenttia. Jokisiltalaisten prosenttiluku oli 43 ja 
muilla sivukylillä 59. Markkuun nuoret yllättivät tämän ominaisuuden kohdalla. Heistä kaikki 
pitivät palveluja keskeisesti elinympäristöään määrittävänä tekijänä. 

Aineiston käsittelyn tässä vaiheessa on vielä vaikea lähteä arvioimaan syitä siihen, miksi 
Markkuulla palvelut tuntuvat näin tärkeältä. Kylänä Markkuu muistuttaa paljon Jokisiltaa, 
mutta Jokisillalla kyseinen ominaisuus ei näytä olevan yhtä merkittävä. Vaikuttaako tähän se, 
että Jokisilta on lähellä sekä Tupoksen huoltamoa että Zeppelinin kauppakeskusta? 
(Molemmissa onnistuu vaivattomasti mm. pankki- ja kauppa-asioiden hoito.) 
Teemahaastattelu selkeyttänee tätä elinympäristötekijää. 

Nuoret pitivät positiivisena Tyrnävän kauppavalikoiman viimeaikaista kasvua sekä hyvää 
kirjastoa. Terveyspalveluja sen sijaan kritisoitiin voimakkaasti kolmessa miellekartassa 
tyyliin:  

” TK sentään löytyy, mutta se on perseestä.” 

Kirkonkylälle toivottiin vaatekauppaa ja pizzeriaa. Murtolaisista neljä kritisoi alueensa 
puuttuvia palveluja:  

” Murrossa ei ole kauppoja eikä mittää” 

Myös huonoja liikenneyhteyksiä harmiteltiin:  

”Linja-autoja kulkee liian vähän. Jatko-opintoihin on huono kulkea.” 

5.3.5. Muut elinympäristöä keskeisesti määrittävät tekijät 

Tyrnäväläiset nuoret nimesivät edellä kuvailemieni elinympäristötekijöiden lisäksi myös 
koulutuksen ja opetuksen (13,8 %), naapurit ja kunnan muut asukkaat (8,5 %) sekä 
tulevaisuuden Tyrnävällä (6,4 %) elinympäristöään keskeisesti määrittäviksi tekijöiksi. 

Kiitosta nuorilta saivat uusitut koulutilat ja opettajat. Naapurit ja kunnan muut asukkaat 
olivat yleensä nuorten mielestä ”keskenään toimeen tulevia ja asiallisia”. Joillakin sivukylillä 
tosin esiintyi nuorten mukaan myös ” juoruakkoja” ja ”yliuteliaita naapureita”. 

Kunnan tulevaisuuden kannalta nuoret pitivät hyvänä Tyrnävän luonnonläheisyyttä, mutta 
samalla pelättiin myös luonnonläheisyyden katoavan, jos kuntaan tulee liikaa ihmisiä. Omia 
tulevaisuuden näkymiään Tyrnävällä sivusi vain kaksi tyttöä:  

” Tulevaisuus - en oo jäämässä Tyrnävälle!!!” ja  

” Tyrnävällä ei juurikaan ole jatko-opintomahdollisuuksia ja kun menee muualle 
opiskelemaan niin tulee pitkät koulumatkat, jos edelleen jaksaa asua TVÄ:llä” 
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5.4. Lopuksi 

Vaikka Tyrnävän miellekartta-aineiston analyysi on vielä kesken, näyttää jo nyt siltä, että 
tyrnäväläiset nuoret muodostavat tutkimuksessani tältä osin oman, muista kunnista 
poikkeavan ryhmänsä. Vertaillessani Tyrnävän miellekartta-aineistoa Kempeleen ja 
Oulunsalon vastaavaan materiaaliin, olen havainnut kempeleläisten ja oulunsalolaisten 
nuorten olevan elinympäristökokemuksissaan lähempänä toistensa ajatusmaailmaa kuin 
tyrnäväläisten ikätovereidensa. Kummassakaan kunnassa nuoret eivät esimerkiksi pidä 
turvallisuutta niin keskeisenä elinympäristöä määrittävänä tekijänä kuin Tyrnävällä ja hajonta 
eri elinympäristötekijöiden merkittävyyden välillä on muutenkin Kempeleessä ja 
Oulunsalossa suurempaa. Lähtökohdat koko elinympäristömiellekartan ja sitä kautta 
elinympäristökokemusten jäsentämiseen ovat myös erilaiset. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, 
että Tyrnävällä lähes kaikki nuoret asuivat omakotitaloissa, kun taas Kempeleessä ja 
Oulunsalossa asumismuodot vaihtelivat. Koko elinympäristö ja sen ilmapiiri Kempeleessä ja 
Oulunsalossa vaikuttaa miellekarttojen perusteella ”kaupunkimaisemmalta” kuin Tyrnävällä. 
Vaikka maantieteellinen välimatka kohdekuntien nuorten välillä on pieni, 
elinympäristökokemukset voivat nähtävästi vaihdella suuresti. 

Tämä tekee tutkimukseni jatkosta erityisen mielenkiintoisen prosessin. Suoritan parhaillaan 
kohdekuntien nuorten ympäristöelämäkerran analysointia, eli niin kutsuttua topoanalyysiä, 
jonka jälkeen miellekartta-analyysiin ja em. menetelmään pohjautuen laadin tarkan rungon 
puolistrukturoituun teemahaastatteluuni. Haastattelut tulen suorittamaan kohdekunnissani 
noin kahdenkymmenen oppilaan ryhmähaastatteluina toukokuussa 2005.  

Silloin selvinnee yksityiskohtaisemmin mistä se ”Mun Tyrtsi” oikein muodostuu ja 
minkälaisia elinympäristökokemuksia ja mielikuvia se pitää sisällään. Samalla löydän 
toivottavasti myös käytännön työkaluja siihen, miten nuoret lakeuden kasvavissa taajamissa 
saisivat jatkossa mahdollisuuden entistäkin ihmisläheisempään elinympäristöön, jossa he 
voisivat olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa sosiaalisen ja fyysisen ympäristönsä kanssa. 
Vain tämä mahdollistaisi nuoren integroitumisen asuinyhteisöönsä ja kotikuntaansa tukien 
samalla nuoren koko minuuden rakentumista.  
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Tyrnävän kunta: http://www.tyrnava.fi/ (Viitattu 21.2.2005) 
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6. Pieniä ja suuria näkemyksiä Temmekseltä -  
Aikuisten ja lasten elinympäristökokemusten vertailua 

Heli Villanen 

EkoSuKaT- projektissa pyritään tuottamaan suunnittelu- ja arviointimenetelmiä supistuvien ja 
kasvavien taajamien muutoskehityksen hallitsemiseksi. Pääpaino projektissa on tuottaa 
käyttökelpoista tutkimustietoa yhdyskuntasuunnittelun tarpeisiin.  

Lasten ja nuorten teemat ovat EkoSuKaT –hankkeessa esillä osana sosiaalisesti kestävän 
kehityksen sekä lapsiystävällisen elinympäristön määrittelyä. Sosiaalisesti kestävällä 
kehityksellä tarkoitetaan mm. sellaista ihmisyhteisön rakennetta ja toimintaa, joiden puitteissa 
ihmiset voivat elää rauhassa ja hyvässä ympäristössä hyvää elämää (Vienola 2004: 23-24). 
Niemenmaa (1999: 11) puolestaan kiteyttää sosiaalisesti kestävän kehityksen 
oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kysymykseksi. Oikeudenmukaisuus sekä tasa-arvo 
soveltuvat sekä globaalin että paikallistason tarkasteluun. Niemenmaan (ibid.) mukaan 
esimerkiksi muuttoliikkeen vaikutuksesta syntynyt alueiden välinen sekä sisäinen segregaatio, 
erilaistuminen, ovat uhka sosiaalisesti kestävälle kehitykselle.   

Tutkimusprojektin puitteissa Temmeksellä on kerätty kahdenlaista tutkimusaineistoa. 
Ensiksi Temmekselle on tehty asukaskysely, joka suunnattiin yli 16-vuotiaille asukkaille, ja 
kyselylomake jaettiin jokaiseen kotitalouteen. Toinen aineisto koostuu noin viikon mittaisesta 
ympäristökasvatusprojektista Temmeksen ala-asteella syyskuussa 2004. 
Ympäristökasvatusprojektiin osallistui 22 Temmeksen ala-asteen 5-6-luokkalaista oppilasta. 
Aineisto koostuu pääasiassa näiden varhaisnuorten mielipaikkaa käsittelevistä 
ainekirjoituksista ja heidän tekemistään ympäristöaiheisista julisteista. Hyödynnän 
tutkimusaineistona myös palautekyselyä (LIITE 6C.) oppilailta sekä projektiin osallistuneelta 
opettajalta. Koska oppilaat olivat keskenään hiukan erilaisessa kehitysvaiheessa lapsuuden ja 
nuoruuden välillä, kutsun kohderyhmääni sekä lapsiksi että varhaisnuoriksi.  

Tarkastelen työssäni tutkimukseeni soveltuvin osin Temmeksen asukaskyselyn vastauksia 
suhteessa Temmeksellä järjestettyyn ympäristökasvatusprojektiin. Keskityn tarkastelemaan 
asukaskyselyssä aikuisten elinympäristökokemuksia sekä aikuisten käsityksiä lasten 
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kasvuympäristöstä. Tässä osatutkimuksessa pääongelma on, millaisia 
elinympäristökokemuksia Temmeksellä asuvilla ihmisillä on. Alaongelmia ovat: a) millaisia 
käsityksiä vanhemmilla on lapsille hyvästä kasvuympäristöstä, b) millaisia leikkipaikkoja 
lapsille on tarjolla Temmeksellä ja miten niitä voisi kehittää, c) millaista toimintaa lapsille ja 
lapsiperheille on järjestetty Temmeksellä, d) millaisia käsityksiä vanhemmilla on 
ympäristökasvatuksesta, e) miten lapset ja nuoret viettävä vapaa-aikaansa Temmeksellä ja  f) 
millaisia ovat aikuisten ja lasten mielipaikat. Lisäksi tarkastelen yleisesti Temmeksen 
asuinalueiden hyviä ja huonoja puolia. Tulokset kuvaavat asukkaiden tämänhetkisiä 
mielipiteitä ja arvostuksia. Tietoa voidaan hyödyntää sekä fyysisen että sosiaalisen 
ympäristön kehittämisessä ja suunnittelussa.  

Lasten ympäristökasvatusprojektilla pyritään lisäämään lasten osallistumismahdollisuuksia 
oman elinympäristön suunnitteluun. Lisäksi pyritään kehittämään lasten kykyä tarkastella 
kriittisesti lähiympäristöään.  

6.1. Ympäristökasvatusprojekti 

Ympäristökasvatusprojekti toteutettiin Temmeksen ala-asteella 13. – 17.9.2004 ja se sisälsi 
kolme pääteemaa: 

 1.   Meille tärkeä Temmes (lapsille tärkeä Temmes) 
    2.   Risuja ruusujen sijaan (palautetta kunnan päättäjille) 
    3.   Unelmien Temmes (lasten toiveet ja ideat) 

Ympäristökasvatusprojektin alussa opettajalle ja oppilaille jaettiin projektin lukujärjestykset. 
Ensimmäisenä projektipäivänä lapset johdateltiin aiheeseen ja he kirjoittivat ohjeen mukaan 
(LIITE 6A.) aineen mielipaikastaan. Ensimmäisen teeman (LIITE 6A.) puitteissa oppilaat 
miettivät yhdessä opettajan ja tutkijan kanssa, mitkä asiat omalla asuinalueella ovat lapselle 
tärkeitä ja merkityksellisiä. Lisäksi lapset miettivät oman asuinympäristönsä esteettisiä 
piirteitä.  

Toisen teeman (LIITE 6B.) käsittely edellytti oman asuinalueen kriittistä tarkastelua. 
Oppilaat pohtivat, mitkä asiat olivat huonosti omalla asuinalueella. Lisäksi oppilaita 
pyydettiin pohtimaan ja havainnoimaan, mitkä asiat olivat rumia, epämiellyttäviä tai 
vaarallisia omalla asuinalueella.  

Kolmas teema käsitteli varhaisnuorten toiveita ja unelmia oman asuinalueensa suhteen. 
Oppilaat saivat suunnitella piirtämällä unelmiensa asuinalueen. Kokoamalla kaikki työt 
yhteen pyrittiin luomaan kokonaiskuvaa siitä, miten varhaisnuoret hahmottavat oman 
elinympäristönsä ja millaisia kehitysideoita heillä on.  

Asuinalueen hyviä ja huonoja puolia käsittelevät tehtävät toteutettiin 3-5 hengen ryhmätöinä. 
Unelmien asuinaluetta käsittelevä työ oli yksilötyö. Kaikki kolme teemaa koottiin viikon 
mittaisen projektin viimeisenä päivänä julisteeksi. Jokainen ryhmä askarteli omasta 
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asuinalueestaan yhden julisteen. Julisteissa oli esillä kaikki kolme projektin pääteemaa. 
Lapsiryhmät päättivät yhdessä julisteen sisällöstä.  

Kaikki työt eivät tulleet esille julisteissa ja etenkin unelmien asuinaluetta koskevista 
piirustuksista vain osa sisällytettiin julisteisiin. Analysoin kuitenkin vain julisteen materiaalia, 
sillä oppilaat ovat itse tehneet valinnan sen mukaan, mikä heidän mielestään kuvastaa 
parhaiten ryhmän mielipidettä. Toki on huomioitava varhaisnuorten valintakriteerien 
moninaisuus. Luokkatilanteessa esimerkiksi suositut oppilaat voivat saada muita helpommin 
omat työnsä esille.  

Osa oppilaista osallistui ”extra-projektiin”, joka käsitteli koulun läheisyydessä olevaa 
luontopolkua. Teema oli ollut esillä projektia edeltävässä Temmeksen kyläillassa ja se otettiin 
mukaan ympäristökasvatusprojektiin, koska aiheen nähtiin yhdistävän eri toimijaryhmiä. 
Luontopolun tarkastelu tarjosi yhden kiinnekohdan lisää varhaisnuorten, kyläläisten ja 
ammattisuunnittelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. ”Extra-projektiin” osallistuivat ne 
oppilaat, jotka erinäisten poissaolojen vuoksi eivät olleet aiemmin osallistuneet ulkona 
työskentelyyn (valokuvaukseen ja havaintopäiväkirjan kirjoittamiseen). 
Ympäristökasvatusprojektin tuotoksena syntynyt materiaali on moninaista. Analysoitavaa 
materiaalia ovat havaintopäiväkirjat, ainekirjoitukset, julisteet, piirustukset, opetustilanteiden 
videoinnit, kyläillan videointi ja palautekysely sekä aikuisilta että lapsilta.  

6.1.1. Projektin kulku 

Ympäristökasvatusprojektin aluksi kerroin lyhyesti EkoSuKaT -projektista ja kunnan 
aluearkkitehti esitteli suunnittelutyön taustoja. Muun muassa Oinosen ja Ojalan (2001) 
mukaan lasten suunnitteluprosesseissa on oleellista kattavan informaation antaminen lapsille 
taustalla olevasta projektista sekä yleensä suunnittelun reunaehdoista. Aluearkkitehdin 
esityksen oli tarkoitus olla johdanto oppilaiden suunnittelutyöhön. Pyysin aluearkkitehtia 
kertomaan työstään sekä yleisesti suunnitteluprosessin kulusta. Lisäksi pyysin häntä 
kertomaan oppilaille, millaisia odotuksia hänellä oli ympäristökasvatusprojektin suhteen ja 
millaisia ajatuksia hänellä oli varhaisnuorten tietojen hyödyntämisestä. Aluearkkitehdin 
luennon yhteydessä oppilaat kuitenkin innostuivat historiallisista kartoista, joita arkkitehdillä 
oli mukanaan. Näin ollen suunnitteluprosessin kuvaus sekä arkkitehdin ideat lasten projektin 
hyödyntämisestä jäivät kuulematta. 

Oppilaat miettivät ympäristökasvatusprojektin ensimmäisinä päivinä yksin ja ryhmissä 
asuinalueensa hyviä ja huonoja puolia. He kirjoittivat ajatuksiaan ylös havaintopäiväkirjaan. 
Oppilaat kävivät valokuvaamassa tai videoimassa asuinympäristönsä merkittäviä kohteita 
yhdessä opettajan tai kouluavustajan kanssa. Liikkuessaan ulkona oppilaat kirjoittivat 
havaintopäiväkirjaan aistikokemuksistaan. He kirjasivat ylös, mitä he retken aikana kuulivat, 
näkivät, haistoivat, maistoivat tai tunsivat.   

Lapset ovat herkkiä vertaisten vaikutukselle, jolloin ryhmän vaikutusvalta voi ohjata 
yksittäisen lapsen toimintaa ja mielipiteitä tutkimustilanteessa. Vertaisia ovat esimerkiksi 
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luokkakaverit. (Scott 2001: 105-106.) Varhaisnuoriin vaikuttavat vertaisten lisäksi muut 
ihmiset, joiden kanssa he ovat vuorovaikutuksessa. Kaikki lapset, myös varhaisnuoret, ovat 
aikuisia herkempiä ulkopuolisille vaikutteille riippuen yksilön kognitiivisesta kehitystasosta ja 
identiteetin kehityksestä. Ulkopuolinen ohjaus ympäristökasvatusprojektin aikana on sitä 
merkittävämpää, mitä vähemmän oppilailla on entuudestaan kokemusta käytetyistä 
työmenetelmistä.  

Temmeksen ympäristökasvatusprojektin aikana oppilailla oli vaikeuksia vertailla 
näkemyksiään ja mielipiteitään keskenään, vaikka he onnistuivat hyvin yksilötehtävissä. 
Ryhmätehtävissä oppilaat kokosivat yhteen kaikkien ryhmäläisten mielipiteet, mutta ne eivät 
herättäneet kovin paljoa keskustelua. Erilaisia näkemyksiä ei arvioitu, eikä reflektoitu sitä, 
mistä syystä toiset näkivät asiat eri tavoin. Jatkossa olisikin syytä ohjata ryhmätyötä vielä 
pidemmälle, jolloin oppilaat voisivat työstää ajatuksiaan havainnoinnista tulkintaan. Jokainen 
ryhmä voisi esimerkiksi valita äänestämällä ja keskustelemalla ryhmästä parhaat mielipiteet ja 
ideat. Samalla varhaisnuoret voisivat harjoitella demokraattisen päätöksenteon perusteita ja he 
oppisivat argumentoimaan omien mielipiteidensä puolesta.  

6.1.2. Projektin huipennus kyläillassa 

Oppilaat esittelivät ympäristökasvatusprojektin lopputuloksena syntyneet julisteet 6.10.2004 
Temmeksen ala-asteella pidetyssä kyläillassa. Kyläiltaan osallistuivat oppilaat, opettaja, 
oppilaiden vanhemmat, muita kyläläisiä, kunnan edustajina mm. aluearkkitehti ja 
kunnanjohtaja, kyläyhdistyksen edustajia sekä EkoSuKaT -projektin tutkijoita. Kyläilta oli 
kohtaamispaikka aikuisille ja varhaisnuorille, ammattilaisille ja maallikoille.  

Jatkuvuuden ja kestävän kehityksen hengessä toimintaa tulisi kehittää ja seurata 
pidemmällä ajanjaksolla kuin mitä tämän projektin puitteissa kyetään tekemään. 
Varhaisnuorten osallistumisen kannalta on tärkeää luoda aikuisten ja varhaisnuorten välille 
aitoa kommunikaatiota. Kommunikaatio, ajatusten vaihto ja ideoiden kuunteleminen ovat 
tärkeä tuotos suunnitteluprosessissa. Varhaisnuoret tarvitsevat myös asianmukaista palautetta 
osallistumisestaan. Heillä on oikeus kuulla suunnitteluprosessin toteutumisesta ja vastaavasti 
perustelu sille, jos suunnitelmat eivät toteudu (Matthews & Limb 1998: 76 ). 
Osallistumisprosessin lopputuloksen kannalta vuorovaikutus itsessään on vähintään yhtä 
tärkeää kuin oppilaiden tuottamat julisteet, näyttelyn materiaali tai havaintopäiväkirjat.  
  

6.2. Tutkimusmetodeista ja analyysistä 

Hyödynnän tutkimuksessani edellä mainittuja kyselyaineistoja sekä laadullista aineistoa, jossa 
on piirteitä sekä tapaus- että toimintatutkimuksesta. Analysoin ja vertailen sekä laadullista että 
määrällistä aineistoa perinteisen sisällönanalyysin avulla sitä luokittelemalla ja 
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ryhmittelemällä. Temmeksen kyselyaineisto on sen verran ainutlaatuista, että tutkimus on 
luonteeltaan enemmän tapaustutkimus kuin suoraan yleistettävään tietoon pyrkivää 
tutkimusta. Tapaustutkimuksessa ei yleensä käytetä hypoteeseja, vaan tutkimuksen ongelma-
alue jäsennetään ala-ongelmiksi tai kysymyksiksi. Yleistettävämpään tietoon voidaan 
kuitenkin päästä rinnastamalla useita tapaustutkimuksia. (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma 1994: 
34.)  

Temmeksen asukaskyselyn perusjoukon muodostavat kaikki yli 16-vuotiaat Temmeksen 
asukkaat. Kyselylomake jaettiin jokaiseen kotitalouteen, mutta kyselyä ei osoitettu 
kenelläkään tietylle henkilölle.  

Sekä kvantitatiivisessa että kvalitatiivisessa tutkimuksessa luokittelun, päättelyn ja 
tulkinnan prosessit ovat perusteiltaan samoja. Tutkimusten arviointiperusteet kuitenkin 
eroavat toisistaan. Esimerkiksi toistettavuus ei sovellu laadullisen tutkimuksen 
arviointiperusteeksi. Kummassakin tutkimustraditiossa tutkijan tulee pohtia suhdettaan sekä 
tutkittaviin että tutkimusaineistoon. (Mäkelä 1997: 157 -159.)  

Tutkijan rooli on hyvin erilainen kyselytutkimuksen ja toimintatutkimuksen käytännöissä. 
Kyselytutkimus tuottaa aineistoa, jota ei voida enää jälkikäteen muuttaa tai muokata. Aineisto 
syntyy tässä tapauksessa ennalta asetettujen kysymysten varaan. Toimintatutkimuksessa 
syntyvä aineisto on edellistä joustavampi. Tutkija voi mm. aineistoa kerätessään vaikuttaa 
tutkimustilanteeseen ja sitä kautta aineistoon. Toimintatutkimuksessa aineisto on usein hyvin 
monipuolista ja runsasta, jolloin aineistoa voi tarkastella eri näkökulmista myös myöhemmin.  

6.2.1. Sisällönanalyysi ja kuva-analyysi 

Sisällönanalyysissä voidaan käyttää sekä määrällisiä että laadullisia kriteerejä. Siinä voidaan 
pitäytyä havaintojen kuvauksen tasolla tai pyrkiä tulkitsemaan latentteja sisältöjä. 
Sisällönanalyysi voidaan ulottaa usealle eri aineiston tasolle. Analyysiyksikkö voi olla 
esimerkiksi lause, tekstiosio, aihepiiri tai jokin muu tutkimusongelmaan liittyvä aihe. 
Analyysin kategoriat voidaan valita induktiivisesti, deduktiivisesti tai näiden yhdistelmän 
avulla. (Berg 1995: 175-180 .) 

Sisällönanalyysiä voi tehdä mm. teemojen mukaan. Ennen analyysin aloittamista tulee 
kuitenkin määritellä, mistä aineistosta teemoja etsitään. Tiettyä teemaa voidaan tarkastella 
yhteydessä tiettyyn tekstiosioon tai teemaa voidaan etsiä koko aineistosta. Usein 
tutkimuksessa yhdistetään eri sisällönanalyysin elementtejä. Sisällönanalyysissä aineiston 
sisällön peruselementtien tunnistamisen ja koodaamisen säännöt vaihtelevat tutkimuksesta ja 
aineistosta riippuen. Käsitteellistäminen edellyttää teorian ja empiiristen havaintojen 
vuoropuhelua. Sisällönanalyysi soveltuu hyvin mm. kuvailevaan tutkimukseen ja tässä 
kyselyaineistossa käsitellään ennen kaikkea kohdealuetta kuvailevasta näkökulmasta. (Berg 
1995: 181-195 .) 

 Tutkimuksessani analysoin valokuvia ja piirustuksia oppilaiden kuvatekstien ja muun 
kirjallisen aineiston avulla. En siis tee tulkintaa pelkästään kuvista, vaan tulkitsen kuvia 
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yhdessä kirjallisten tuotosten kanssa. Kuvien tulkinnassa on huomioitava, että niiden tulkinta 
on pitkälti kulttuurisidonnaista. Esimerkiksi valokuvat ovat tilannesidonnaisia 
representaatioita ja kuvan tarkoitus määrittyy kuvan ottamisen kontekstista. (Banks 2001: 10, 
117.) Piirrosta tai valokuvaa voi tulkita myös prosessina eikä pelkästään lopputuloksena. 
Piirroksen teko tai valokuvaus on prosessi, jossa oppilaat voivat keskustella kuvasta 
esimerkiksi toisten oppilaiden, opettajan tai tutkijan kanssa.  

 

 
Kuva 1. Lasten ottama valokuva koulumatkalta. Kuvassa näkyy lasten mielestä 
korjausta vaativa (asfaltin pintavauriot) pyörätien pätkä.  
 

Kouluinstituutio muodosti toiminnan kontekstin ympäristökasvatusprojektiin ja koulun 
toimintakulttuuri oli yksi oppilaiden tuotoksiin vaikuttava tekijä.  Osallistuminen projektiin ei 
perustunut varhaisnuorten vapaaehtoisuudelle, vaan toiminta oli osa muuta koulutyöskentelyä. 
Oppilaiden piirrokset, valokuvat ja muut tuotokset olivat paitsi ympäristökasvatusprojektin 
aineistoa myös opettajan arvioimia koulutöitä. Tämä toiminnan konteksti on huomioitava 
tulosten analyysissä.    

6.2.2. Toimintatutkimus 

Ympäristökasvatusprojekti oli luonteeltaan toimintatutkimus, jossa tutkija osallistui yhdessä 
tutkittavien kanssa uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen. Tavoitteena oli 
varhaisnuorten osallistumisen tukeminen ja oman elinympäristön kriittisen tarkastelun 
opettaminen. Oppilaat olivat tutkimuksessa aktiivisia toimijoita ja he pyrkivät yhdessä 
opettajan ja tutkijan kanssa reflektoimaan uudesta näkökulmasta elinympäristökokemuksiaan.  
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Toimintatutkimus on prosessi, joka sisältää muutospyrkimyksiä. Kiviniemen (1999: 63) 
mukaan toimintatutkimus on erityisesti yhteisöllinen prosessi. Se on parhaimmillaan 
osallistujien yhteinen oppimisprosessi. Toimintatutkimuksen taustalla on käsitys tiedosta 
muuttuvana konstruktiona. Siinä pyritään reflektoimaan kokemuksia uudesta näkökulmasta, 
missä kietoutuvat yhteen suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin ja reflektoinnin vaiheet. 
Tässä tutkimustraditiossa totuusteoria voidaan tulkita pragmatistisesti eli totta on se, mikä 
osoittautuu parhaaksi käytännöksi. Toimintatutkimuksen lähtökohtana on usein kriittinen 
teoria. (Aaltola & Syrjälä1999: 15-21 .)  

Heikkinen ja Jyrkämä (1999: 25) kuvaavat toimintatutkimuksen lähtökohdiksi reflektoinnin 
ja työn kehittämisen, toiminnan historiallisen analysoinnin, ongelmien ratkaiseminen 
vaihtoehtoisilla tavoilla ja uuden tiedon sekä teorian tuottamisen. Heikkinen ja Jyrkämä (ibid.: 
33) kuvaavat toimintatutkimuksen kaksinaisluonnetta seuraavasti:  

”…toisaalta tarkoituksena on tuoda esiin uutta tietoa toiminnasta, mutta samalla kehittää  sitä.” 

Kaikkiaan toimintatutkimus on väljä tutkimusstrateginen lähestymistapa. Siihen liitettäviä 
avainsanoja ovat reflektiivisyys, tutkimuksen käytännönläheisyys, muutosinterventio ja 
osallistuminen. Kuulan (1999: 10) mukaan eri toimintatutkimuksia yhdistäviä piirteitä ovat 
käytäntöihin suuntautuminen, muutokseen pyrkiminen ja tutkittavien osallistuminen 
tutkimusprosessiin.  Reflektiivisyys voi tarkoittaa toimintatutkimuksessa sekä itsereflektiota 
että yhteisön reflektiivisyyttä. Tässä tutkimustraditiossa kyseenalaistetaan positivistisen 
tieteen ylläpitämiä objektiivisuuden ihanteita ja tutkimuksen lähtökohdaksi hyväksytään 
arvosidonnaisuus ja subjektiivisuus. Toimintatutkimuksessa tutkijan rooli on olla yksi 
muutosagentti toiminnan kehittämisessä. (Heikkinen & Jyrkämä 1999: 35-36, 46-50 .) 

Toimintatutkimus etenee enemmän induktiivisen kuin deduktiivisen päättelyn mukaisesti. 
Tutkimuksen etenemisen logiikka on induktiivinen sen vuoksi, että tutkittava ilmiö 
käsitteellistetään vähitellen tutkimuksen edetessä. Kyse ei ole kuitenkaan naiivista induktiosta 
vaan pikemminkin ns. abduktiosta, jossa hyväksytään tiettyjen teoreettisen lähtöoletusten 
ohjaavan mm. havainnointia, mutta samalla uskotaan aineiston ja tutkimusprosessin itsessään 
tuottavan uusia näkemyksiä ja teorioita. (Kiviniemi 1999: 71-72 .)  

6.3. Temmes varhaisnuorten kasvuympäristönä 

Temmeksen rauhallisuus ja turvallisuus olivat merkittävimmät ominaisuudet, joilla 
asukaskyselyn vastaajat kuvasivat asuinaluetta lasten kasvuympäristönä. Vastauksia oli 
yhteensä 50 ja niistä 11:ssä mainittiin rauha tai rauhallisuus ja 22:ssa turvallisuus. 
Turvallisuus mainittiin joko sellaisenaan tai se liitettiin esimerkiksi koulun tai yhteisön 
ominaisuudeksi. Turvallisuutta perusteltiin mm. sillä, että Temmeksellä kaikki tuntevat 
toisensa. Turvallisuus syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä. Siihen 
vaikuttaa myös epävirallinen sosiaalinen kontrolli. Eräs vastaaja kuvaa Temmestä seuraavasti: 

 ” Pieni, turvallinen yhteisö, ihmiset välittävät vielä.” 
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Kahdeksan vastaajaa pohti koulun merkitystä lasten kasvuympäristössä. Temmeksen pientä 
kyläkoulua pidetään hyvänä asiana lasten kasvuympäristön kannalta. Etenkin pieniä 
opetusryhmiä pidetään arvossa. Toiset lapsiperheet ovat vastaajien mielestä lasten 
elinympäristön positiivinen seikka. Tulkitsen tämän niin, että vanhemmat haluavat lapsilleen 
leikkikavereita kodin lähistölle. Temmeksellä on vastaajien mielestä tilaa leikkiä ja vapaus 
liikkua sekä luonto lähellä.  

Kasvuympäristön huonoista puolista nostettiin useasti esiin harrastusmahdollisuuksien puute. 
Kymmenessä vastauksessa harrastusmahdollisuuksia pidettiin liian vähäisinä tai 
harrastuspaikoille oli vastaajien mielestä liian pitkä matka. Muutamassa vastauksessa 
peräänkuulutettiin lapsille ja nuorille järjestettävän toiminnan valvontaa eli toiminnalle 
haluttiin aikuinen valvoja. Kunnassa on vastaajien mielestä syytä miettiä kerhotoiminnan tai 
muun harrastustoiminnan järjestämistä lapsille.  

Myös lapset ilmaisivat ympäristökasvatusprojektin aikana toivovansa alueelle lisää 
harrastustoimintaa. Asukaskyselyn vastauksista ei käynyt selkeästi ilmi, millaista 
harrastustoimintaa tulisi lisätä. Ihmisten toiveita kartoitettaessa on huomioitava, että toiveet 
voivat liittyä enemmän valinnanmahdollisuuksien lisääntymiseen kuin todellisiin tarpeisiin. 
Palveluiden lisääntyminen merkitsisi vaihtoehtojen lisääntymistä vapaa-ajan toiminnoissa, 
huolimatta siitä, kuka palvelua käyttää.  

6.3.1. Leikkipaikat 

Temmeksen asukaskyselyssä kysyttiin vastaajien mielipidettä Temmeksen leikkipaikkoja ja 
leikkitoimintaa koskeviin väittämiin. Ensimmäisen väitteen mukaan lapset leikkivät 
pääasiassa omalla pihallaan. Vastauksia oli yhteensä 48 ja mielipiteet jakautuivat seuraavasti: 

Lapset 
leikkivät 

pääasiassa 
omalla 

pihallaan
täysin 
samaa 
mieltä
jokseenkin 
samaa 
mieltä
jokseenkin 
eri mieltä
ei osaa 
sanoa

 
Kuva 2. Väittämä ”lapset leikkivät pääasiassa omalla pihallaan”.  
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Vastaajista n. 77 % on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että lapset leikkivät pääasiassa 
omalla pihallaan. Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kehittämisen kannalta on syytä pohtia, 
miksi lapset leikkivät pääasiassa omalla pihallaan ja millaisia vaihtoehtoja lapsilla on 
olemassa. Olisiko esimerkiksi omakotitalojen muodostama tiivis ja suojaisa yhteispiha lapsille 
mieleisempi leikkipaikka kuin oma kotipiha, jos sellainen olisi tarjolla? Yhteispiha tai 
kotipihan välittömässä läheisyydessä sijaitseva yhteinen leikkialue voisi edistää uudella 
tavalla lasten ja aikuisten sosiaalista vuorovaikutusta ja sen myötä se voisi tukea myös 
yhteisöllisyyttä sekä sosiaalisesti kestävää kehitystä. Oman pihan merkitys leikkialueena voi 
vaihdella maaseudun ja kaupungin välillä. Olisikin syytä tarkastella, miten rakentamisen 
väljyys tai tiiviys ja tonttien koko vaikuttavat lasten leikkeihin ja muuhun ulkona vietettyyn 
vapaa-aikaan.  

Vastaajat arvioivat melko samantapaisesti väittämiä leikkipaikkojen riittävyydestä ja 
leikkipaikkojen riittävästä varustelusta. Leikkipaikkojen riittävyyttä arvioi 50 vastaajaa ja 
leikkipaikkojen varustelun riittävyyttä 47 vastaajaa. Vain kaksi prosenttia vastaajista oli sitä 
mieltä, että Temmeksellä on leikkipaikkoja riittävästi tai että ne olisivat riittävän hyvin 
varusteltuja. Noin 20 prosenttia vastaajista on kuitenkin jokseenkin samaa mieltä väittämän 
kanssa, jonka mukaan leikkipaikkoja on riittävästi tai että ne ovat riittävän hyvin varusteltuja.  

Leikkipaikkoja pitää täysin riittämättömänä 30 % vastaajista. Vastaajista n. 19 % on täysin 
eri mieltä sen väittämän kanssa, että leikkipaikat ovat riittävän hyvin varusteltuja. Väittämissä 
ei ole määritelty, mitä rakennetulla leikkipaikalla tarkoitetaan. Oletan leikkipaikan herättävän 
vastaajissa mielikuvan rakennetuista leikkipaikoista, joka sisältää mm. hiekkalaatikon, 
liukumäen ja keinuja.  

Koska suomalaisilla on erityinen luontosuhde, ja luonto on melko lähellä sekä 
kaupungeissa että maaseudulla, on mielenkiintoista tarkastella luonnon leikkipaikkojen 
hyödyntämistä. Luonnonmukaisten leikkipaikkojen merkitys voi korostua tulevaisuudessa 
osana arjen ympäristökasvatusta. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin sekä 
aikuisten että lasten näkemyksiä ja kokemuksia luonnonmukaisista leikkipaikoista.  

  

 

 



   

 112

Temmeksellä 
on riittävästi 
rakennettuja 
leikkipaikkoja

täysin 
samaa 
mieltä
jokseenkin 
samaa 
mieltä
jokseenkin 
eri mieltä
täysin eri 
mieltä
ei osaa 
sanoa

Rakennetut 
leikkipaikat 

ovat riittävän 
hyvin 

varusteltuja
täysin 
samaa 
mieltä
jokseenkin 
samaa 
mieltä
jokseenkin 
eri mieltä
täysin eri 
mieltä
ei osaa 
sanoa

 
     

Asukaskyselyssä sivuttiin luonnon leikkipaikkojen teemaa kahdessa väittämässä: lapsilla on 
leikkipaikkoja luonnossa (49 vastausta) ja luonnon leikkipaikat ovat turvallisia (47 vastausta). 
Vastaajista lähes puolet oli sitä mieltä, että lapsilla on leikkipaikkoja luonnossa ja luonnon 
leikkipaikat ovat turvallisia.  

Lasten näkemys luonnon leikkipaikkojen turvallisuudesta voi olla erilainen kuin aikuisilla. 
Lapsia voi luonnon leikkipaikoissa viehättää nimenomaan vaarat ja salaperäisyys. Hesan 
Nuorten Ääni -projektin (Oinonen & Ojala, 2001) mukaan suunnittelemattomien piha-
alueiden merkitys on lapselle suuri ja erityisesti jännittävät sekä luonnonmukaiset tilat 
houkuttelevat lasta leikkiin ja tutustumaan ympäristöön. Temmeksen asukaskyselyn 
vastaukset eivät kerro siitä, kuinka paljon lapset hyödyntävät luonnon leikkipaikkoja tai 
millaisia nämä paikat ovat. Mikäli luonnon leikkipaikat osoittautuisivat lapsille 
merkityksellisiksi ja samalla arjen ympäristökasvatuksen kannalta tärkeiksi, olisi fyysisen 
ympäristön suunnittelussa otettava huomioon nämä luonnonmukaiset alueet. 
Luonnonmukaiset leikkipaikat voivat olla erityisen tärkeitä psyykkisen kehityksen ja 
hyvinvoinnin sekä emotionaalisen luontosuhteen kannalta.  

Kuva 3. Väittämä ”Temmeksellä on 
riittävästi rakennettuja leikki-
paikkoja”. 

Kuva 4. Väittämä ”rakennetut 
leikkipaikat ovat riittävän hyvin 
varusteltuja”.  
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Lapsilla on 
leikkipaikkoja 

luonnossa
täysin 
samaa 
mieltä
jokseenkin 
samaa 
mieltä
jokseenkin 
eri mieltä
täysin eri 
mieltä
ei osaa 
sanoa

Luonnon 
leikkipaikat 

ovat turvallisia
täysin 
samaa 
mieltä
jokseenkin 
samaa 
mieltä
jokseenkin 
eri mieltä
täysin eri 
mieltä
ei osaa 
sanoa

 

 

6.3.2.  Lapsille ja lapsiperheille järjestettyä toimintaa 

Temmeksen asukaskyselyssä 38 vastaajaa vastasi kysymykseen, millaista toimintaa 
paikkakunnalla on järjestetty lapsille ja lapsiperheille. Vain 27 vastaajaa kommentoi 
kysymystä lapsille ja lapsiperheille suunnatun toiminnan tai tilojen kehittämisestä.  

Temmeksellä on asukaskyselyn perusteella mm. perhekerho, iltapäiväkerho, liikuntakerhoja 
ja 4H-yhdistyksen kerhoja. Muutama vastaaja toivoi lisää leikkipuistoja tai leikkipaikkoja. 
Vastaajat toivoivat Temmekselle myös lisää nimenomaan lasten kohtaamispaikkoja ja 
kyläkohtaista toimintaa. (Kyläkohtaisella toiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
Temmeksen sisällä olevien ”erillisten” asuinalueiden toimintaa.) Kyläkohtainen kehittäminen 
riippuu paljolti alueiden yleisestä kehityssuunnasta. Jos esimerkiksi jollekin kylälle tulee 
uusina asukkaina lapsiperheitä, voi kerhotoiminnan kehittäminen olla ajankohtaista. Jos taas 
lapsia on vähän, eikä asuinalueelle ole tulossa uusia asukkaita, voi Temmeksen yhtenäinen 
kehittäminen olla mielekkäämpää kuin kyläkohtainen kehittäminen. Harrastustoiminnan 
kehittämisessä on usein kyse myös kunnan resursseista, vaikka kolmas sektori voi tuottaa 
itsenäistä toimintaa ilman kunnan tukeakin.  

Eräs vastaaja ehdottaa yhteiskuljetuksen järjestämistä kauemmas harrastusten pariin, jotta 
lasten valinnanmahdollisuudet kasvaisivat. Ekotehokkainta (energiataloudellisesti) olisi 
tuottaa paikallista toimintaa lapsille ja nuorille, jolloin esimerkiksi kuljetusta ei tarvittaisi 
lainkaan. Jos harrastusmahdollisuudet ovat kuitenkin kaukana, on energiatehokkaampaa 
järjestää yhteiskuljetuksia kuin kuljettaa jokaista lasta erikseen.  

Kuva 5. Väittämä ”lapsilla on 
leikkipaikkoja luonnossa”.  

Kuva 6. Väittämä ”luonnon 
leikkipaikat ovat turvallisia”.  



   

 114

Paikallista toimintaa voisi synnyttää mm. luontokerhossa. Eräs asukaskyselyn vastaaja 
kirjoittaa, että Temmekselle sopisi lähiluontoa hyödyntävä luontopolku taukopaikkoineen. 
Luontopolku tarjoaisi virikkeitä ja toimintaa lapsille, nuorille tai koko perheelle ympäri 
vuoden. Suurin huoli vastaajien keskuudessa on aktiivisten ja vapaaehtoisten vetäjien 
löytäminen kerhoihin. Yksi vaihtoehto olisi etsiä lasten ja ikäihmisten toiminnan yhteisiä 
intressejä, jolloin esimerkiksi ikäihmiset voisivat opettaa lapsille vaikkapa perinteisiä 
käsityötaitoja. 

Asukaskyselyssä on erikseen kysytty mielipidettä lasten leikkipaikkojen kehittämisestä. Yli 
80 % 41:stä vastaajasta on sitä mieltä, että leikkipaikkoja tulee kehittää.  
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Kuva 7. Kysymys 48 ”Tarvitseeko leikkipaikkoja Temmeksellä kehittää?” 
 

Konkreettisia leikkipaikkojen kehitysehdotuksia tuli asukaskyselyssä muutamia. 
Leikkipaikkojen kehittäminen nähtiin myös keinona lisätä alueen houkuttelevuutta muuttajien 
näkökulmasta. Kaksi ehdotusta koski vanhan urheilukentän hyödyntämistä ulkopeleissä ja 
koko perheen ajanviettopaikkana. Myös eräs oppilas ympäristökasvatusprojektissa ehdotti 
saman kentän hyödyntämistä ulkopeleihin. Yhdessä vastauksessa esitettiin myös ajatus 
lapsilähtöisestä tutkimuksesta. Vastaajan mielestä pitäisi tutkia, millaiset rakenteet ja laitteet 
ovat lasten mielestä kiinnostavia. 

6.4. Käsityksiä ympäristökasvatuksesta 

Vanhempien käsitysten kartoittaminen ympäristökasvatuksesta luo perustaa suunnitella koko 
perheen ympäristökasvatusohjelmia. Vastausten perusteella saadaan tietoa siitä, kuinka tuttu 
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aihe ympäristökasvatus on paikallisille perheille tai mitä mielikuvia sana herättää. Muutamia 
esimerkkivastauksia Temmeksen asukaskyselystä:  

” Toivottavasti olisi luonnon antimien mahdollisuuksien luontevaa käyttöä ja luonnon  huomioimista 
lasten arkipäivän toiminnoissa.”  

” Tunnustaa luonnon ja ympäristön merkitys ihmiselle.” 

” Opettaa jälkikasvunkin arvostamaan ympäristöään.” 

”Luonnonarvojen ja varojen säästämistä, asuinympäristön viihtyisyyttä,    kierrätystä, saasteiden 
vähentämistä.” 

” Opettaa lapselle kotipiiri, lähialueet ym.”  

” Jätteiden lajittelu yms. sellaisen jätehuoltoon liittyvän opettamista.”  

” Ennen lapset kasvoivat maalla tottuen luontoon ja työhön. Tunsivat kasveja ja eläimet.  Ompa 
tainnu mennä tiedot ja taidot taaksepäin.”  

” Vanhemmat ja opettajat siivoamaan lapsineen tienvarsia karkki- ja jäätelöpapereista. Siitä se 
alkaa.”  

” Luonnon tarkkailua; linnut + kasvit. Luonnossa liikkumista. Luonnon antimien käyttämistä.”  

Asukaskyselyn vastausten perusteella käsitykset ympäristökasvatuksesta ovat jaettavissa 
karkeasti kahteen pääryhmään. Ympäristökasvatukseen suhtaudutaan joko hyvin 
konkreettisesti toiminnan tasolla tai ympäristökasvatuksen ajatellaan olevan enemmän 
asennekasvatusta; arvoja ja tietoa. Toiminnallisuutta korostavat käsitykset 
ympäristökasvatuksesta liittyvät arjen toimintaan, kuten siisteyden ja ekologisten 
elämäntapojen opettamiseen. Asennekasvatuksella puolestaan pyritään opettamaan luonnon 
arvostusta ja kunnioitusta.  

Asukaskyselyyn vastanneiden vanhempien käsityksiä ympäristökasvatuksesta voidaan 
verrata mm. Jerosen ja Kaikkosen (1997: 9) listaukseen ympäristökasvatuksen tavoitteista:  
”Ympäristökasvatuksen kuten muunkin kasvatuksen päämääränä voidaan pitää eettisyyteen 
kasvamista. Tällöin tavoitteena olisi, että oppijan: 
- herkkyys ympäristöjä ja niiden ilmiöitä kohtaan heräisi ja kehittyisi 
- tietoisuus erilaisista ympäristöistä laajenisi ja syvenisi 
- tiedon hankinta- ja käsittelytaidot kehittyisivät 
- sitoutuneisuus ja vastuullisuus erilaisista ympäristökysymyksistä syntyisi ja kehittyisi. 
Tavoitteet ovat elinikäisiä ja hierarkkisia. Opintojen alussa kiinnitetään huomiota herkkyyden 
ja tietoisuuden kasvamiseen. Myöhemmin korostetaan toimintavalmiuksien ja vastuullisuuden 
merkitystä ja kehittymistä…” 

Asukaskyselyn vastauksista puuttuu näkemys ympäristökasvatuksen elinikäisyydestä. 
Vanhempien vastauksissa ei myöskään korostu selkeästi sitoutuminen ympäristöasioihin. 
Temmeksen asukaskyselyn tuloksissa voi verrata myös Jutilan (2002) tutkimuksiin opettajien 
ympäristökasvatuskäsityksistä. Jutilan tutkimuksen mukaan opettajat pitävät 
ympäristökasvatuksessa tärkeimpinä asioina:   
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- ympäristömyönteisten asenteiden esille nostamista 
- opettajan toimimista esimerkkinä lapsille 
- perusilmiöiden ymmärtämistä 
- oman ympäristön ja sen historian tuntemista 
- luonnon kunnioittamista 
- kykyä antaa oppilaille tilaa kehittää henkilökohtaisia luontoarvoja 
- kierrätystä ja luontoa säästävien materiaalien käyttöä 
- luonnon arvostamista ja sen suojelemista sekä ruohonjuuritasolla toimimista. 

Kuisma (iv.: 119-120) kirjoittaa, että kun sosiaalinen ja luontopääoma limittyvät keskenään, 
niin väliin jäävää aluetta voidaan kutsua hiljaiseksi luonnontiedoksi (tacit environmental 
knowledge). Hiljainen tieto on osaamista, joka syntyy traditioista, tavoista toimia, joita 
ihminen ei välttämättä edes tiedosta. Suomalaisilla voi olettaa olevan vielä tätä luonnossa 
olemiseen ja luonnon hyödyntämiseen liittyvää hiljaista luonnontietoa. Tätä tietoa löytyy mm. 
kalastuksesta, retkeilystä ja marjastuksesta. Kasvatuksen kannalta on erityisen 
mielenkiintoista pohtia, miten hiljainen luonnontieto siirtyy sukupolvilta toisille. Mitä 
tapahtuu hiljaiselle luonnontiedolle, kun perheet ja suvut asuvat erillään toisistaan ja 
vuorovaikutus yli useiden sukupolvien on kenties vähenemässä? Mikä rooli hiljaisella 
luonnon tiedolla on kestävän kehityksen kannalta? Kenties olisi myös hiljaisen luonnontiedon 
kannalta oleellista pohtia ikäihmisten ja lasten yhteistoiminnan mahdollisuuksia etenkin 
ympäristökasvatuksen piirissä. 

Luonnon antimien hyödyntäminen osana ympäristökasvatusta mainittiin Temmeksen 
asukaskyselyn vastauksissa ainoastaan kahdesti. Luonnonantimien hyödyntäminen voi 
kuitenkin olla merkittävä osa hiljaista luonnontietoa. Vastauksista ei tosin voi päätellä, kuinka 
monessa perheessä tai suvussa kotikasvatukseen sisältyy hiljaista luonnontietoa ja millaista se 
tarkalleen on. Se on arjen ympäristökasvatusta, jota ei tiedosteta. 

6.5. Vapaa-aikaa Temmeksellä 

Asukaskyselyn vastausten perusteella lapset ja nuoret viettävät eniten vapaa-aikaansa 
nuorisotalolla ja kylällä kauppojen sekä muiden palveluiden läheisyydessä. Aikuiset 
puolestaan viettävät vapaa-aikaansa kodeissaan, liikuntapaikoissa ja jonkin verran luonnossa.  

Mitä lasten ja varhaisnuorten vapaa-ajanvietosta kertoo vanhempien arvio heidän ulkona 
viettämästä ajasta koulun tai päivähoidon ulkopuolella? Kysymyksellä pyritään saamaan kuva 
kesällä ja talvella ulkona vietetystä ajasta keskimäärin. Temmeksellä asuvien vanhempien 
arviot lasten päivittäisestä ulkona viettämästä ajasta (koulun ja päiväkodin ulkopuolella) ovat 
seuraavat: 
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Talvella  keskiarvo…………………2.45 h. 
               keskihajonta……………...1.06 h. 
Kesällä   keskiarvo…………………5.14 h. 
               keskihajonta……………...2.19 h. 
 

Kaikilla tähän kysymykseen vastanneilla oli vähintään yksi alle 12-vuotias lapsi. Vastaukset 
kertovat siten alle kouluikäisten ja ala-asteella olevien lasten ulkona viettämästä ajasta. 
Vastaajista vain muutamalla oli myös 13 -18 -vuotiaita lapsia, joten tulokset eivät kerro 
nuorten ulkona viettämästä ajasta. Tarkempi analyysi aiheesta edellyttäisi lasten omia arvioita 
ulkona vietetystä ajasta sekä sen tarkastelua, miten lapset viettävät aikaansa ulkona. Kuntien 
välinen vertailu mahdollistaa paikkakuntakohtaisten ominaispiirteiden esiin nousun. Ulkona 
vietetty aika voi kuvastaa myös leikkikulttuuria, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Monet 
perinteiset lasten leikit ovat ulkona leikittäviä ja niillä voi olla suuri merkitys lasten kulttuurin 
sekä paikallisen identiteetin muodostumisen kannalta. Ympäristökasvatusprojektissa ei 
kerätty tietoa erityisesti ulkona vietetystä vapaa-ajasta eikä myöskään vuodenaikojen 
vaikutuksesta harrastustoimintaan.  

6.6. Mielipaikka 

Vastaajien mielipaikat olivat Temmeksen asukaskyselyssä jaettavissa neljään pääkategoriaan: 
ranta, kesämökki, metsä ja koti. Mielipaikkaa koskevaan kysymykseen tuli 46 vastausta. 
Pääkategoriat ovat limittäisiä, sillä Temmeksellä kodin läheisyydessä on usein jokirantaa ja 
metsää. Myös kesämökit ovat yleensä jonkin vesistön rannalla ja lähellä metsää. Joka 
tapauksessa suomalaiset luonnonmaisemat herättivät positiivisia mielikuvia ja ne olivat 
vastausten perusteella yhteydessä aikuisten mielipaikkaan.  

Myös lapset pohtivat ympäristökasvatusprojektin aikana mielipaikkaansa ainekirjoituksissa. 
Lasten ainekirjoituksissa mielipaikat olivat hyvin erilaisia keskenään ja aiheet olivat erilaisia 
kuin aikuisten. Suurin osa ainekirjoituksista käsitteli jollain tavalla erilaisia rakennuksia, 
kuten kotia, kirjastoa, nuorisotaloa tai autiotaloa. Myös oma huone oli muutamalle lapselle 
mielipaikka. Luonto oli kahden oppilaan mielipaikka. Jotkut tytöt kokivat harrastukseensa 
liittyen hevostallin mielipaikakseen.   

Yhteistä sekä lasten että aikuisten mielipaikoille on se, että ne kuvaavat vapaa-ajan 
paikkaa. Sekä aikuisilla että lapsilla koti on usein mielipaikka. Myös harrastuksiin liittyvät 
tilat ja paikat ovat tärkeitä eri-ikäisille ihmisille, ainoastaan harrastukset ovat erilaisia. 
Mielipaikat voivat muuttua iän ja elämäntilanteiden myötä. Mielipaikan ei tarvitse olla 
erityinen paikka, vaan se voi olla myös yksittäinen esine, kuten nojatuoli. Eräässä aikuisen 
vastauksessa mielipaikka kuvattiin tunnetilaksi, joka voi syntyä erilaisissa paikoissa. Lapset 
kuvasivat mielipaikkaansa mm. rauhalliseksi paikaksi, jossa huolet unohtuvat. Joillekin 
mielipaikka on tärkeä, koska se tarjoaa mahdollisuuden olla yksin ja pohtia asioita kaikessa 
rauhassa. Osalle lapsista mielipaikka on tavallaan ”omaa reviiriä”, se on jotain omaa. 
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Mielipaikka voi liittyä myös sosiaalisiin kohtaamisiin, kuten ystävien ja sukulaisten 
tapaamisiin.  

Temmekseltä saadut tutkimustulokset ovat samansuuntaisia kuin Kaivolan ja Rikkisen 
(2003) tekemässä nuorten vapaa-aikaa koskevassa tutkimuksessa. Heidän tutkimuksessaan oli 
mukana 12- ja 15-vuotiaita koehenkilöitä eri puolilta Suomea. Kaivolan ja Rikkisen mukaan 
koti ja oma huone merkitsevät nuorille turvallista ja onnellista paikkaa. Koti voi herättää 
myös ristiriitaisia tuntemuksia, sillä kodissa voi tuntea sekä yksityisyyttä että yksinäisyyttä. 
Nuorilla on tärkeitä mielipaikkoja myös luonnossa ja usein näihin kokemuksiin liittyy jokin 
vesielementti ja kesämökki. Osalle nuorista luonto edustaa Kaivolan ja Rikkisen mukaan jopa 
mystistä, pyhää paikkaa. Ajatus luonnon mystisyydestä ei tullut esiin Temmeksen 
tutkimustuloksista. Samankaltaisuutta Temmeksen aineiston ja Kaivolan sekä Rikkisen 
mielipaikkaa koskevissa tutkimustuloksissa edusti mm. harrastuspaikkojen merkitys. 
Kummassakin tutkimuksessa tytöt yhdistivät harrastuspaikkoihin eläinrakkauden ja pojat 
liikunnan. Kaivolan ja Rikkisen mukaan julkisten tilojen merkitys mielipaikkana kasvaa iän 
myötä.  

Mielipaikan merkitys syntyy erilaisille ihmisille eri asioista. On tärkeää havaita 
mielipaikkojen moninaisuus ja erilaiset tarpeet, joita ihmisillä on. Jokaiselle oma mielipaikka 
on tärkeä ja erityinen, mutta se voi myös muuttua ajan myötä. Elinympäristön monipuolisuus 
tarjoaa mahdollisuuden erilaisten mielipaikkojen luomiseen ja löytämiseen. Mielipaikkoja ei 
voida rakentaa valmiiksi, mutta ympäristössä täytyy olla tarpeeksi mahdollisuuksia sellaisen 
hankkimiseen. Ihmisellä voi olla lisäksi useita mielipaikkoja yhtä aikaa. Tärkeää 
mielipaikassa on siihen yhdistyvä psyykkinen mielentila.    

6.7. Asuinympäristön hyvät ja huonot puolet 

Temmeksen asukaskyselyssä vastaajia pyydettiin mainitsemaan joitakin lähiympäristöönsä 
liittyviä haittapuolia. Niistä nousivat esiin voimakkaimmin teiden huono kunto ja palvelujen 
vähäisyys. Asukaskyselyn vastaajat toivoivat mm. kahvilaa lähialueilleen. Myös lapset 
toivoivat lähialueelleen lisää palveluita, kuten kioskeja ja kahviloita. Lapset olivat myös 
tyytymättömiä tiestön kuntoon. Erityisesti Haurukylän tien asfalttia pitäisi lasten mielestä 
korjata. Muita sekä aikuisia että lapsia yhdistäviä kritiikin aiheita omassa lähiympäristössä 
olivat Temmesjoen huono kunto, nelostien melu, luontoon ja erityisesti metsiin heitetyt roskat 
ja rumat teiden varret tai ojat.  

Aikuisten ja lasten vastauksista löytyi vain yksi selkeä ristiriitaisuus yhden vastauksen 
kohdalta. Eräs asukaskyselyn vastaaja piti lähiympäristönsä haittapuolena lasten mopoilu- ja 
kelkkailuharrastusta. Moottoriajoneuvoilla ajaminen puolestaan oli monen 5 - 6-luokkalaisen 
pojan mieliharrastus tai haave. Pojat arvostivat lähiympäristössään mahdollisuutta esim. 
pelloilla ajamiseen. Muutamassa unelmien asuinaluetta kuvaavassa piirroksessa pojat olivat 
piirtäneet oman harrastusajoradan asuinalueelleen.  
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Eräässä lähiympäristön haittapuolia koskevassa vastauksessa ilmeni huolestuneisuus uusien 
asukkaiden integroitumisesta kyläyhteisöön.  

” Kyläämme muuttaneet uudisasukkaat, työikäiset, eivät osallistu kylähengen ylläpitoon.”  (nainen, 
73-vuotias) 

          Taulukko 1. Haittojen vertailu 

 

 

Taulukossa 1. olen tarkastellut rinnakkain Temmeksellä asuvien aikuisten ja lasten 
näkemyksiä siitä, mitkä heidän mielestään ovat lähiympäristön haittapuolia. Taulukosta 
näkee, mitkä asiat ovat nousseet esiin sekä aikuisten asukaskyselyssä että lasten 
ympäristökasvatusprojektin aikana tekemissä julisteissa. Asukaskyselyssä aihetta 
käsittelevään kysymykseen vastasi 54 henkilöä ja taulukosta näkee, kuinka monta vastausta 
kussakin kohdassa on. Lapset työskentelivät kuudessa eri ryhmässä asuinalueiden mukaan, 

Temmeksen asuinalueiden  
haittapuolia 

Aikuiset  Lapset  

Teiden huono kunto 14/54 2/6 

Teiden valaistus 4/54 1/6 

Lähiympäristön hajuhaitat 3/54  

Nelostien melu 7/54 2/6 

Tonttien pienuus 1/54  

Vaarallinen risteys 1/54  

Palvelujen puute 4/54 4/6 

Taajaman pieni koko 1/54  

Epäsiistit pihat 2/54 1/6 

Jokiveden tai jokivarren 
huono kunto 

3/54 2/6 

Julkisen liikenteen vähäisyys 2/54  

Uudet asukkaat 1/54 1/6 

Metsien roskaisuus 3/54  

Harrastusmahdollisuuksien 
puute 

 3/6 

Pururadan voimistelutelineet 
huonokuntoisia 

 1/6 

Kirkon ympäristö epäsiisti  1/6 
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joten julisteita on kuusi. Taulukosta näkee myös, monessako kuudesta julisteesta jokin teema 
on esillä.  

Taulukosta 1. on havaittavissa, että ihmiset kokevat hyvin erilaiset asiat lähiympäristön 
haittapuoliksi. Varsinkin aikuisten vastauksissa on suurta vaihtelua ja yksikään mainituista 
ympäristön haittapuolista ei tule mainituksi kuin korkeintaan 14 vastauksessa, mikä on alle 
kolmannes vastausten lukumäärästä. Vastauksista ei saa kuvaa siitä, kuinka suurena tai 
vakavana haittapuolena jokin asia koetaan eli kuinka paljon jokin haitta vaikuttaa esim. 
viihtyvyyteen tai elämänlaatuun.  

Aikuisten ja lasten mielipiteitä ei voi verrata keskenään aukottomasti, sillä tiedot on 
hankittu erilaisilla menetelmillä ja eri tilanteissa. Aikuiset vastasivat asukaskyselyyn ja lapset 
tekivät kouluaikana ryhmässä julisteet. Jo ryhmätyö itsessään saattaa vaikuttaa lasten 
mielipiteisiin niin, että jokaisen henkilökohtainen mielipide ei välttämättä pääse esille. 
Ympäristökasvatusprojektin aikana oppilaita opastettiin huomioimaan jokaisen oppilaan 
mielipide ryhmätyössä, ja oppilaat pohtivat aluksi jokaista teemaa hetken yksin ennen kuin 
siirtyivät ryhmätöiden pariin. Julisteeseen eivät kuitenkaan päätyneet kaikkien mielipiteet.  

Ala-asteikäisillä oppilailla on monia yhteisiä mielipiteitä aikuisten kanssa. Sekä aikuiset 
että varhaisnuoret tarkastelivat mm. ympäristön esteettisiä puolia. Ehkäpä juuri oppilaiden 
huomiot mm. teiden huonosta kunnosta, valaistuksen puutteesta ja nelostien melusta 
osoittavat, että varhaisnuoret kykenevät arvioimaan omaan elinympäristöään kypsällä ja 
rakentavalla tavalla, mikäli heille tarjotaan siihen tilaisuus. Toisaalta lasten ajatusmaailmasta 
nousevia ”epärealistisempia” ideoita ei voisi pitää sen vähempiarvoisina kuin niitäkään 
ajatuksia, jotka ovat yhteneväisiä aikuisten ajatusten kanssa. Lasten osallistumisprojektissa on 
hyväksyttävä ajatus siitä, että jokainen mielipide on yhtä arvokas, ja lasten huomioiden, 
kokemusten ja ajatusten tuleekin olla jossain määrin erilaisia kuin aikuisten. Eri-ikäisten 
ihmisten kokemusten hyödyntäminen esimerkiksi suunnittelussa saa voimaa juuri osallistujien 
luovasta erilaisuudesta.  

Asukaskyselyssä pyydettiin mainitsemaan myös joitakin lähiympäristön hyviä asioita. 
Suurimmassa osassa vastauksista lähiympäristön hyvinä ominaisuuksina pidettiin 
Temmeksellä rauhallisuutta, luonnonläheisyyttä ja luottamusta naapureihin. Monet pitävät 
tärkeänä asuinalueen väljyyttä, alueen historiaa ja maalaismaisemaa. Kylän yhteishenki 
ilmenee muutamassa vastauksessa seuraavasti: 

”Kylän pitkäaikaiset asukkaat pitävät keskenään ”kestiystävyyttä.” 

”Kylä on melkein omaa perhettä. Se on turvaverkko.”  

Lasten mielestä lähiympäristöön liittyviä hyviä asioita ovat esimerkiksi oma koti, kauppa, 
kerhot ja luonto. Kuudesluokkalainen tyttö kirjoittaa havaintopäiväkirjaansa seuraavasti:  

”Tärkeää omalla asuinalueella: koti, niitty, pururadan ympäristö, pelottavat paikat. 

Kaunista: niityt, oma piha, luonto, hevoset. 

Turvallista: koti-piha. 

Viihtyisää: metsät, syrjäiset paikat, pellot, nuokkarit.” 
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Kuva 8. Oppilaiden ottaman valokuvan reunaan on kirjoitettu: ”pururadan lähellä 
oleva autiotalo (jossa kummittelee)…Autiotaloja ei saa kaataa eikä hajottaa”. 

 

Aikuisten ja lasten näkemyksiä asuinalueen hyvistä puolista on vertailtu taulukossa 2., jossa 
ovat esillä asukaskyselyn tulokset ja lasten julisteissa ilmenneet asiat. Tulosten esityksessä on 
tehty jonkin verran ryhmittelyä, mutta jokainen kyselyssä tai lasten julisteissa ilmennyt teema 
on pyritty ottamaan huomioon. Siksi olen ottanut taulukkoon mukaan myös sellaisia asioita, 
jotka on mahdollisesti mainittu vain yhdessä vastauksessa. Taulukosta näkee, kuinka monessa 
vastauksessa tai julisteessa asia on mainittu. 
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Taulukko 2. Hyvien ominaisuuksien vertailu 

Temmeksen asuin- 
alueiden hyvät puolet 
 

Aikuiset Lapset 

historia         2/57  

hyvät naapurit         9/57  

luonto lähellä         11/57             1/6 

maaseutumaisuus         5/57  

rauhallisuus         24/57             1/6 

palvelut lähellä         7/57             4/6 

autiotalo                    1/6 

joki         3/57  

väljyys         4/57             1/6 

sosiaaliset verkostot          3/57             1/6 

liikenneyhteydet          1/57  

ympäristön puhtaus          2/57  

turvallisuus          1/57             1/6 

pellot          1/57  

piha          1/57  

koti              1/6 

 

Koti, nuorisotalo ja harrastuspiirit muodostuivat 5-6-luokkalaisten oppilaiden tärkeimmiksi 
asioiksi omalla asuinalueella. Tulosta selittää mm. oppilaiden siirtyminen varhaisnuoruuteen, 
jolloin kaveripiirin merkitys ja sosiaaliset suhteet alkavat korostua. Koti on edelleen monelle 
varhaisnuorelle tärkein asia omassa elinympäristössä. Nuorisotaloa kuvattiin useasti 
viihtyisäksi paikaksi. Kauniiksi asiaksi lapset mainitsivat usein luonnon ja metsät. 
Varhaisnuorille monet palvelut, kuten esimerkiksi kauppa, kirjasto ja etenkin nuorisotalo 
merkitsevät ensisijaisesti sosiaalista kohtauspaikkaa. Vertailemalla taulukoita 1. ja 2. 
huomataan, että palveluiden puute on sekä aikuisten että lasten mielestä Temmeksen huono 
puoli ja että samanaikaisesti palveluiden läheisyys koetaan positiivisena seikkana. Ehkäpä 
sekä aikuiset että lapset toivovat alueelle lisää palveluita, mutta jo olemassa olevien 
palveluiden sijaintiin ollaan tyytyväisiä.  
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6.8. Unelmien asuinalue 

Oppilaat kuvasivat unelmien asuinalueitaan piirustuksissa. Koska aikuisille suunnatussa 
asukaskyselyssä kartoitettiin vastaajien mielipidettä siitä, miten uusia rakennuksia tulisi 
sijoittaa Temmekselle, pyysin oppilaita lisäämään piirrokseen vähintään yhden uuden 
kuvitteellisen talon. Näin ollen olisi mahdollista vertailla keskenään aikuisten ja lasten 
mielipiteitä uusien asukkaiden ja ennen kaikkea uusien rakennusten sijoittumisesta nykyiseen 
maisemaan. Pitäydyn kuitenkin tässä tarkastelussa kuvaamaan lasten näkemyksiä unelmien 
asuinalueesta sekä ”uuden naapurin” sijoittumisesta heidän lähiympäristöönsä.  

Lapset saivat määritellä itse, millaiseen käyttöön uusi kuvitteellinen talo tulisi, vaikkakin 
ohjasin lapsia kuvittelemaan uuteen taloon uusia naapureita. Jotta piirrosten tulkinta 
helpottuisi, jokaista oppilasta pyydettiin värittämään uusi kuvitteellinen talo violetiksi. 
Jokainen teki oman piirustuksen, joista ryhmät valitsivat lopullisiin julisteisiin vain osan. 
Analysoin vain julisteissa olevia piirustuksia, sillä oppilaat ovat ne ryhmässä valinneet 
edustamaan omia näkemyksiään. Osassa julisteita on useampi piirros, joka lisää analysoitavan 
aineiston kattavuutta. Aineisto on silti melko suppea ja nojaudun tulkinnassa mm. lasten 
sanallisiin selityksiin piirustuksista. Tulkinnan apuna olisi voinut olla oppilaiden haastattelut, 
koska piirustusten tulkinnassa voisi saavuttaa syvemmän tason keskustelemalla tekijän kanssa 
kuvasta. Esimerkiksi muita suuremmaksi piirretty talo saattaa olla lapselle merkityksellinen 
sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä.  

Tarkastelen piirroksista rakennusten kokoa, sijaintia ja käyttötarkoitusta. Piirustusten 
kokoerot voivat paljastaa lasten arvoperspektiivin. Suureksi piirretyt kohteet voivat olla 
lapselle merkityksellisempiä kuin pienet (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa, 1991, 16-18 
).  Tarkastelen myös, mitä toiminnallisia paikkoja piirroksista on löydettävissä. Lasten 
tekemistä piirustuksista on nähtävissä mm. lasten kokemukset ja arvostukset. Kulttuuriin 
liittyvät mallit voivat näkyä lasten piirustuksissa, jonka vuoksi onkin hyvä tuntea se tilanne, 
jossa kuva on syntynyt. (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991: 16-18 .)  

Pyysin oppilaita nimeämään tiet, joita he ovat piirtäneet, jotta piirustuksen voisi sijoittaa 
myöhemmin kartalle. Oppilailla oli myös mahdollisuus liimata tarroja julisteisiin sekä 
piirustuksiin. Tarrat kuvaavat asuinalueen hyviä ja huonoja asioita. Alun perin tarkoitus oli 
käyttää kahta symbolia, tässä tapauksessa kuuta ja tähteä, kuvaamaan nimenomaan 
piirustusten hyviä ja huonoja paikkoja. Tämä menetelmä on ollut käytössä asuinalueiden 
suunnittelussa ja lasten osallistumisprojekteissa aiemminkin. Tuolloin lapset ovat voineet 
liimata erilaisia merkityksiä symbolisoivia tarroja valmiisiin karttoihin. Tarratehtävän 
tarkoituksena oli Temmes-aineistossa helpottaa piirustusten tulkintaa. Lapset olivat lisänneet 
tarroja muuallekin kuin piirustuksiin, minkä vuoksi niiden merkitys joissain tapauksissa 
hämärtyi.  

Yleisesti oppilaat kuvasivat unelmien asuinaluetta esittävässä piirroksessaan melko 
todenmukaisen kuvan ympäristöstään. Tutut rakennukset, luonnon elementit sekä tiet oli 
sijoitettu piirroksiin niin kuin ne ovat todellisuudessakin. Oppilaiden toiveet piirustuksissa 
koskivat lähinnä uusia kauppoja tai muita palveluita. Tytöillä piirustuksissa oli usein ”uusi” 



   

 124

hevostalli talon läheisyydessä. Piirustuksissa oli paljon metsää ja asutus oli piirretty väljästi. 
Violetti talo oli piirretty usein samalla tavalla kuin muutkin piirustuksen talot, mutta se oli 
usein kooltaan pienempi. Kyläillassa lapset kertoivat, että uuteen taloon voisi muuttaa 
esimerkiksi vanhuksia.  
 

 

 
Kuva 9. Kuvassa näkyy mm. peltoa, metsää, oja ja uuden asukkaan (mummon) mökki. 

Mielestäni oli yllättävää, ettei lasten unelmissa asuinalueelle muuttanut uusia lapsiperheitä, 
jotka merkitsisivät lapsille uusia leikkikavereita. Muutamassa piirustuksessa uusi violetti talo 
oli sijoitettu paperin reunaan tai muuten selvästi erilleen olemassa olevasta asutuksesta. Tällä 
tavalla osa lapsista ilmaisi, etteivät he halua muutosta omaan elinympäristöönsä. Kenties 
lapset kokevat muutokset, kuten uudet asukkaat, jonkinlaisena uhkana. Toisaalta voimme 
pohtia, mikä vaikutus lasten mielipiteisiin on vanhempien mielipiteillä ja asenteilla. Kuinka 
paljon lapset heijastavat vanhempiensa näkemyksiä arvioidessaan asuinaluettaan ja kuinka 
paljon perheissä keskustellaan Temmeksen tulevaisuudesta ja asuinympäristön muutoksista? 

Lapset kykenevät irtautumaan todellisuuden mielikuvista paremmin kirjallisissa kuin 
piirrostehtävissä. Vaikka lapsille annetaan vapaus käyttää mielikuvitusta piirrostehtävissä, he 
usein pyrkivät kuvaamaan ympäristön todenmukaisesti. Lapset ovat voimakkaasti kiinni 
ympäristökokemuksissaan, eivätkä he sen vuoksi kykene tai uskalla muuttaa ympäristön 
elementtejä piirustuksissaan. Oppilaiden luovuutta ja ideointia voi rohkaista tarjoamalla heille 
esimerkiksi valmiin pohjapiirroksen alueesta, jonne he saavat lisätä toiveitaan. (Oinonen & 
Ojala, 2001, 60-61.) 

Yhdessä piirustuksessa kuvitteellinen naapuri oli piirretty lähelle omaa taloa, tien toiselle 
puolelle. Oman talon ympärille oli kuitenkin piirretty korkea aita. Kuvan piirtänyt tyttö selitti, 
että aita on sitä varten, ettei naapurista näkisi hänen kotitaloonsa. Lasten piirustuksissa talot 
oli sijoitettu joko metsän keskelle tai metsän reunaan. Pojilla oli piirustuksissa unelmien 
ajoratoja pelloilla tai metsässä.  
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Kuva 10. Keskellä on oppilaan piirtämä oma koti ja kuvitteellinen naapurin talo on 
korkean aidan takana.  
 

 
Kuva 11. Kuvassa on suunniteltu ajorata metsään ja kuvan yläreunassa on ”uusi” 
naapuri keskellä metsää.  

 

Horellin, Kytän ja Kaajan (1998:23) tutkimusprojektissa ”Lapset ympäristön ekoagentteina”, 
7-luokkalaisten parannusehdotukset omasta elinympäristöstä luokiteltiin kuuteen teemaan: 
rakennetun ja sosiaalisen ympäristön sekä luonnonympäristön teemat, palveluiden teema sekä 
tekemisen ja vaikuttamisen teemat. Temmeksen ympäristökasvatusprojektissa varhaisnuorten 
parannusehdotukset liittyivät rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä palveluihin. 
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Oppilaiden parannusehdotukset liittyivät myös tekemisen teemaan harrastusten kautta. Heillä 
oli esimerkiksi ehdotuksia uusista harrastustiloista. Temmeksen varhaisnuorten 
elinympäristön parannusehdotuksista puuttuivat luonnonympäristön ja vaikuttamisen teema. 
Jatkossa olisi syytä pohtia, miten varhaisnuoria voisi ohjata miettimään parannusehdotuksia 
kaikkiin edellä mainittuihin teemoihin.  

6.9. Palaute ympäristökasvatusprojektista 

Keräsin marraskuun aikana ympäristökasvatusprojektiin osallistuneilta oppilailta sekä 
opettajalta anonyymiä palautetta. Kysyin palautekyselyssä mm. mitkä asiat jäivät 
päällimmäisenä mieleen ympäristökasvatusprojektista ja onko oppilaille tullut projektin 
jälkeen uusia ideoita tai ajatuksia mieleen asuinalueesta. Kysyin oppilailta ja opettajalta myös 
sitä, mitä mieltä he olivat kyläillasta ja haluaisivatko he osallistua kyläiltoihin jatkossakin. 
Kysyin oppilailta lisäksi, uskovatko he, että heidän mielipiteensä huomioidaan kunnan 
päätöksenteossa ja miten he luulevat sen tapahtuvan käytännössä. Palautekyselyssä oli 
mahdollista lähettää vapaamuotoista palautetta tutkijalle. Kaikkiaan 19 oppilasta ja opettaja 
vastasivat palautekyselyyn. 

Palautekyselyn ja ympäristökasvatusprojektin välillä oli kulunut aikaa n. 7 viikkoa. 
Oppilaiden mielikuviin ja muistoihin projektista ovat ehtineet vaikuttaa monet projektin 
jälkeiset tapahtumat, kuten keskustelut projektista tai sen teemoista kotona ja koulussa. Suurin 
osa oppilaista mainitsi päällimmäisenä mielikuvana viikon mittaiseen 
ympäristökasvatusprojektin intensiivivaiheeseen kuuluvia asioita, kuten työmenetelmät tai 
käsitellyt asiat. Valokuvaus, videointi ja julisteen teko mainittiin konkreettisina mieleen 
painuneina asioina. Kolme oppilasta mainitsi päällimmäiseksi mielikuvakseen jonkin 
kyläiltaan liittyvän asian, kuten ryhmätyön esittelyn. Kaksi oppilasta vastasi, ettei heille 
jäänyt mitään mieleen ja yksi oppilas piti projektia tylsänä. Opettajalle jäi projektista 
päällimmäisenä mieleen erilaiset työtavat ja ympäristön kriittinen katselu.  

Oppilaille ei ole palautekyselyn perusteella tullut mieleen uusia ideoita tai ajatuksia 
asuinalueesta. Kaikista vastaajista 16 kertoi, ettei heillä ollut uusia ajatuksia. Vain kahdella 
lapsella oli uusia ehdotuksia asuinalueensa kohentamiseksi. Toinen lapsista ehdotti 
katuvalojen lisäämistä Kestiläntielle ja toinen vanhan urheilukentän kunnostamista 
jalkapallokentäksi. Tulosta voi tulkita monella tavalla. Voi olla, ettei projekti herättänyt lasten 
mielenkiintoa oman elinympäristönsä kriittiseen tarkasteluun tai he saivat kerrottua kaikki sen 
hetkiset ajatukset ja ideat projektin kuluessa. Toisaalta voi olla, etteivät oppilaat luota omiin 
vaikutusmahdollisuuksiinsa, jolloin he eivät ole motivoituneita miettimään oman 
asuinalueensa asioita tai kertomaan niistä.  

Oppilaista 13 piti kyläiltaa miellyttävänä ja positiivisena kokemuksena. Kuusi oppilasta piti 
tilaisuutta epämiellyttävä. Oppilaat perustelivat negatiivisia kokemuksiaan pääasiassa sillä, 
että kyläilta oli ollut heidän mielestään tylsä. Neljä oppilasta jätti vastaamatta kysymykseen, 
haluaisivatko he jatkossa osallistua kyläiltoihin. Vain kolme oppilasta halusi osallistua 
tulevaisuudessa kyläiltoihin ja neljä oppilasta ei ollut varma asiasta. Kahdeksan oppilasta ei 
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halunnut enää osallistua kyläiltoihin. Opettaja suhtautui kyläiltaan myönteisesti ja haluaisi 
osallistua jatkossakin vastaaviin tapahtumiin.  

Tulosten perusteella voi päätellä, että kyläillan toteutukseen tulisi tehdä jatkossa muutoksia. 
Jatkossa lapset voisivat olla mukana suunnittelemassa kyläiltaa itse, jolloin heidän 
sitoutuminen asiaan ja positiiviset osallistumiskokemukset mahdollisesti lisääntyisivät. 
Temmes-projektissa kyläilta oli valmiiksi suunniteltu, eikä oppilailla ollut mahdollisuutta 
vaikuttaa järjestelyihin. Suurin osa oppilaista eli 13 oppilasta ei uskonut, että heidän 
mielipidettään huomioitaisiin millään tavalla. Eräs 12-vuotias poika kirjoittaa: 

” en usko että ne huomioi meitä. Ne varmaan miettii, että me ollaan aikuisia ja nuo on lapsia, mitä ne 
tietää, ei mitään.” 

Enemmistö niistä oppilaista, jotka uskoivat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa, uskoivat 
ideoidensa ja ajatustensa toteutuvan vain osittain. Opettaja uskoi, että lasten mielipide 
huomioidaan joissain asioissa. Myös Chawlan (2002: 31-32) mukaan nuoret epäilevät 
yleisesti omia vaikutusmahdollisuuksiaan riippumatta siitä, missä päin maailmaa asiaa on 
tutkittu. Tällaiset tutkimustulokset kertovat Chawlan (ibid.) mukaan mm. kuilusta, joka 
vallitsee kansainvälisten lasten oikeuksien ja todellisten käytäntöjen välillä. Hän lisää, että 
lapsilla on usein hyvin perusteltuja ideoita ja he kykenevät tekemään realistisia ehdotuksia 
elinympäristön parantamiseksi, vaikka heidän ehdotuksensa ovatkin usein mittakaavaltaan 
pieniä. Lasten ehdotusten realistisuus riippuu käytetyistä tutkimusmetodeista ja osallistavista 
menetelmistä. Viime kädessä vastuu lasten osallistumisen onnistumisesta on aikuisilla, jotka 
toteuttavat osallistavia projekteja.  

Kolme oppilasta sanoi vapaamuotoisessa palautteessa, että ympäristökasvatusprojekti oli 
ollut heidän mielestään hyvä. Yhdessä oppilaan palautteessa sekä opettajan palautteessa 
toivottiin, että tehtävien antaminen olisi ollut selkeämpää. Peräti 11 oppilasta ei antanut 
yleistä palautetta. Palautteen perusteella voin todeta, että ympäristökasvatusprojekti ja uudet 
työmuodot olivat kaikille osapuolille uusia ja että niiden käytössä on vielä kehitettävää.   

Yhteenveto 

Asukaskyselyllä pyrittiin tuottamaan monipuolista tietoa tutkimuskohteesta, ja kuvaamaan 
nykytilannetta kyseisellä asuinalueella. Ympäristökasvatusprojektissa korostui puolestaan 
tutkimuksen toiminnallinen ulottuvuus. Lasten osallistaminen ei kuitenkaan onnistunut 
suunnitellulla tavalla. Eri toimijoiden verkostoituminen jäi puutteelliseksi. Toimijoita 
ympäristökasvatusprojektissa olivat tutkija, koulun opettaja ja oppilaat, oppilaiden 
vanhemmat, kyläyhdistys ja kunnan edustajat. Ympäristökasvatusprojektin alussa kunnan 
aluearkkitehti tapasi oppilaat ja esitti taustoja suunnittelutyölle. Kyläilta kokosi kaikki 
toimijat yhteen ja tarjosi tilaisuuden eri toimijoiden vuorovaikutukselle. Esimerkiksi 
vanhempien osallistuminen projektiin olisi antanut projektille lisäarvoa ja mahdollistanut 
uusien verkostojen syntymisen. Vanhemmille tarjottiin mahdollisuutta osallistua projektin 
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toteutukseen, mutta he osallistuivat ensimmäisen kerran projektiin vasta kyläillassa. Tosin 
muutama kyläläinen auttoi lasten videoiman materiaalin editoinnissa ja työstämisessä. 

Esimerkiksi Chawlan (2002: 233) mukaan osallisuuden tueksi tarvitaan verkostoitumista, 
jotta voidaan linkittää paikalliset ihmiset, kunnat ja myös valtakunnallinen taso toimimaan 
samojen päämäärien eteen. Vanhempien mukanaolo edellyttää esimerkiksi 
työskentelyajankohtien sovittamista vanhempien työaikoihin. Myös projektin tiedottamisella 
ja markkinoinnilla on vaikutusta osallistumisaktiivisuuteen sekä motivaatioon.   

Lasten ja aikuisten samankaltaiset mielipiteet lähiympäristön kehittämisessä voivat olla 
seurausta kotona käydyistä keskusteluista. Vaikka mielipiteiden syntymekanismia ei tässä 
tutkimuksessa tarkastella, on huomioitava, että vertaiset ja merkittävät läheiset ihmiset 
vaikuttavat mielipiteisiin. Mielipiteiden syntymekanismit ovat merkittäviä tutkittaessa 
valtasuhteita. Osallistumisen näkökulmasta puolestaan on merkittävämpää, että aikuiset ja 
lapset ylipäätään tarkastelevat uudesta näkökulmasta lähiympäristöään ja käyvät keskustelua 
aiheesta. Toki kriittisen tutkimuksen periaatteita tarvitaan mm. pohdittaessa 
suunnitteluprosessin valtasuhteita.  

Lasten osallistuessa suunnitteluun, todellisen vaikuttamisen kysymys nousee esiin. Lapset, 
nuoret tai koulu eivät voi yksin toteuttaa suunnitelmia. Lapset ja nuoret pääsevät 
suunnitteluprojektissa mahdollisesti osallisiksi yhteiskunnallisen ja poliittisen vaikuttamisen 
areenalle. Lasten yhteistyö kunnan virkamiesten ja poliitikkojen kanssa edesauttaa 
suunnitelmien läpiviemistä, mutta siihen tarvitaan monien tahojen, myös perheen, yhteistyötä. 
Raja-aitoja ylittävää uutta toimintakulttuuria syntyy erityisesti konkreettisissa 
yhteistapahtumissa. (Horelli, Kyttä & Kaaja 1998: 33.) Näistä esimerkkejä ovat kyläillat, 
jotka eivät sulje pois yhtäkään asukasryhmää. Ne tarjoavat mahdollisuuden myös kunnan 
virkamiesten ja asukkaiden kohtaamiseen.  

Horellin, Kytän ja Kaajan (1998) tutkimuksessa todetaan, että vaikka hanke ei pystyisi 
muuttamaan kunnassa vallitsevia käytäntöjä, se pakottaa kunnan reagoimaan jollain tavalla 
uusiin aloitteisiin. Todettakoon vielä, että vastuu lasten osallistumis- tai 
suunnitteluprojekteissa säilyy aikuisella. Koskiahoa (2002: 53) lainaten totean, että 
virkamiehet toimivat virkamiesvastuulla, kun taas muiden osallisten toiminta on 
vapaaehtoista, vailla oikeudellisia velvoituksia ja vastuita.  

Lasten usko todellisiin vaikutusmahdollisuuksiin jäi Temmeksen 
ympäristökasvatusprojektissa syntymättä todennäköisesti siksi, että projektissa ei ole ryhdytty 
suunnitelmien konkreettiseen toteutukseen. Varhaisnuorilla ei ollut myöskään mahdollisuutta 
osallistua projektin suunnitteluun ja arviointiin. He olivat mukana vain toteutusvaiheessa, 
jolloin he eivät kyenneet välttämättä hahmottamaan koko projektin tarkoitusta laajemmassa 
mittakaavassa. Oppilailla oli jossain määrin epäselvää projektin laajempi merkitys, joka 
vaikutti mm. osallistumisinnokkuuteen. Uusille toimintamalleille koulussa, kyläyhdistyksessä 
ja myös kunnassa annettiin kuitenkin ympäristökasvatusprojektin myötä alkusysäys. 
Tulevaisuudessa Temmeksellä on kokemusta ja toivottavasti myös valmiuksia toteuttaa 
laajempi vuorovaikutteisen suunnittelun projekti. Ympäristökasvatusprojektin saavutuksiksi 
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mainittakoon, että varhaisnuoret oppivat uusia työskentelytapoja, pohtivat 
vaikutusmahdollisuuksiaan ja arvioivat kriittisesti omaa elinympäristöään.  

Jatkossa varhaisnuorten ideoita ja tarpeita voidaan työstää pidemmälle esimerkiksi 
tulevaisuusverstastyöskentelyssä. Tulevaisuusverstaat soveltuvat luovien työmenetelmien 
vuoksi erityisesti lasten kanssa työskentelyyn. Ne koostuvat kolmesta vaiheesta: kritiikin ja 
huomautusten esittämisen vaihe, fantasia- ja utopiavaihe sekä toteutus- ja suunnitteluvaihe. 
Työpajatyöskentelyn yleisiä sääntöjä ovat toimiminen ilman hierarkiaa, tavanomaisten puhe- 
ja keskustelurituaalien välttäminen ja tuloksen aikaan saaminen. Tulevaisuustyöpajassa 
käytetään paljon visualisointia, aivoriihiä ja leikinomaisia menetelmiä. Visualisointikeinoja 
ovat mm. kortit ilmoitustaululla, seinälehdillä, lattialla tai fläppitaululla. (Luovuutta 
suunnitteluun 1999: 16-26 .) 
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7. Asukaskysely – Aktiivinen osa vuorovaikutteista 
maankäytön suunnittelua 

Leena Soudunsaari 

Maankäytön suunnittelu edellyttää monipuolisen tiedon keräämistä kohdealueen rakennetusta 
ja luonnonympäristöstä sekä alueen kehitysnäkymistä. On tärkeää tarkastella nykyhetken 
ominaisuuksia ennen suunnittelun aloittamista. Paikalliset asukkaat voivat osallistua 
suunnittelu-tiedon ja -lähtökohtien tuottamiseen heti prosessin alkuvaiheessa.  

Vuorovaikutteisuus ja maankäytön suunnittelu kestävällä tavalla muodostavat maankäyttö- 
ja rakennuslain perusajatuksen. Osallistumisen lisääntyessä eri osapuolten välisen 
vuorovaikutuksen laajentaminen ja syventäminen on ajankohtainen haaste. Käytännössä tämä 
vaatii avoimempaa suunnittelukulttuuria; asiantuntijoiden, kuntaorganisaation ja paikallisten 
asukkaiden tasa-arvoista yhteistyötä.  

Tarkastelen tässä artikkelissa asukaskyselyn ja sen tuottamien tulosten hyödyntämistä 
vuorovaikutteisessa maankäytön suunnittelussa. Vuorovaikutuksen parantaminen edellyttää 
erilaisten toimintatapojen kehittämistä. Pyrin esittämään, kuinka kysely voi mahdollistaa 
jatkuvan vuoropuhelun paikallisten asukkaiden kanssa. 

Tyrnävän Temmeksellä asukaskysely toteutettiin keväällä 2004. Maankäyttöön ja 
rakentamiseen liittyvillä kysymyksillä haettiin lähtökohtatietoja arkkitehtuurin osastolla 
laadittavaan harjoitustyöhön. Temmeksen väestömäärän odotetaan kasvavan Oulun seudun 
kasvupaineiden myötä. Temmesläisten mielipiteitä kysyttiinkin lisäasuinrakentamisesta: sen 
sijoittumisesta, ryhmittelystä, tiiveydestä sekä rakennustavasta. Pohdittavana oli myös 
uudisrakentamisen sopiminen olemassa olevaan kylärakenteeseen. Asukaskyselyyn vastasi 85 
kotitaloutta.  

Maankäyttöä ja rakentamista koskevilla kysymyksillä pyrittiin hankkimaan tietoa monelta eri 
osa-alueelta ja mittakaavallisesti erilaisista asioista. Käsiteltävät aiheet tarkentuivat 
suuremmista teemoista yksityiskohtiin. Vastaajat johdateltiin rakentamisosioon kysymällä: 
”Haluaisitko, että Temmekselle muuttaa uusia asukkaita?”, jonka jälkeen heitä pyydettiin 
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osoittamaan ohessa olleesta kartasta (KUVA 1.) kolme paikkaa, jotka sopisivat parhaiten 
uusien asuntojen rakentamiselle.   

Esittelen seuraavassa rakentamisosion tuloksia ja selvitän, miten niitä on hyödynnetty 
vuorovaikutteisessa, osallistavassa suunnitteluprosessissa.  

7.1. Asukaskyselyn rakentamisosan tuloksia 

Vastaajista 76 % haluaisi Temmekselle uusia asukkaita. (ks. LIITE 3-5C, rakentamisosion 
tulokset). Myötämielistä suhtautumista asukasmäärän kasvuun perusteltiin muun muassa sillä, 
että kylän monipuoliset palvelut, esimerkiksi ala-asteen koulu, terveyskeskus ja kirjasto, 
säilyisivät ennallaan. 

”Kylän palvelut pysyisivät ja kehittyisivät. Kylä pysyisi elävänä.”  

Lapsiperheitä, ”uutta verta”, kaivattiin vastaiskuksi ”kylän ukkoutumiselle”. Toisaalta uusien 
asukkaiden tuloon suhtauduttiin kielteisesti. 

”Ihan tarpeeksi minulle jo nyt.” 

Kuvassa 1 on yhteenveto vastaajien esittämistä uusista asuinrakentamiseen sopivista 
paikoista. Tuloksista on nähtävissä tihentymät Haurukylän ja Meijerikylän alueilla. 
Rakentamispaikkoja on sijoitettu myös jokivarren molemmin puolin sekä nelostien 
läheisyyteen.  

Esitetyt paikat täydentävät olemassa olevaa kylärakennetta. Vastauksissa on osoitettu myös 
muutama uusi, itsenäinen asutusalue. Tuloksista on nähtävissä ymmärrys Temmeksen 
arvokkaasta rakennetusta- ja luonnonmaisemasta. Niitä ei haluta pilata liialla 
lisärakentamisella, kuten eräs vastaajista kirjoitti: 

”Temmekselle voi, mutta Haurukylän autiotalot vaan asutuiksi. Idylli säilyis.”  
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Kuva 1. Asuinrakentamiseen sopivat paikat. 
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Kuva 2. Teollisuuteen sopivat paikat.  
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 Lisäasuinrakentamisen yhteydessä kysyttiin myös uuden teollisuuden 
sijoittamismahdollisuudesta Temmekselle sekä teollisuuden käyttöön soveltuvista paikoista. 
Hieman yli puolet vastaajista (58 %) sijoittaisi Temmekselle soveltuvan, ”hajutonta, 
savutonta, melutonta” –tyyppisen pienteollisuuden tai yrittämisen olemassa olevien 
teollisuustoimintojen yhteyteen. Tärkeänä on nähty juuri valtatie ja siihen liittyvien 
toimintojen hyödyntäminen. 

”Mitä tahansa pienteollisuutta, kulkeehan 4-tie läpi alueen, ei markkinointiongelmia.” 

Seuraavaksi tarkasteltiin lisäasuinrakentamista tarkemmassa mittakaavassa: ”Millaisiin 
paikkoihin Temmeksellä mielestäsi voi rakentaa uusia asuntoja?”. Valintavaihtoehdot 
jakaantuivat maiseman, kunnallistekniikan, liikenneyhteyksien ja nykyisen asutuksen pohjalta 
erilaisiin sijoituspaikkoihin.  

Kysymyksestä saadut vastaukset ovat mielenkiintoisia maankäytön suunnittelun kannalta. 
Lakeudella, avarien, esteettömien ja pitkien näkymien maisemassa, rakentaminen on 
perinteisesti tukeutunut metsän reunoihin. Ongelmia on tuottanut poikkeusluparakentaminen, 
jossa ei ole kiinnitetty erityistä huomiota uudisrakentamisen sijoittamisessa olemassa olevaan 
rakennuskantaan ja herkkään maisemaan. Kyselyyn vastanneiden mielestä sopivimmat uuden 
asutuksen sijoittamispaikat ovat juuri ”Metsän reuna” (64 %), ”Metsä” (51 %) ja ”Nykyisen 
asutuksen lomaan” (58 %). Rakentaminen ”Pellolle” (15 %), ”Joen varrelle” (14 %) ja 
”Minne tahansa” (22 %) saivat eniten vastustusta. Tuloksista voidaan nähdä, että sopivan 
rakennuspaikan valinta ei ole yksinkertaista: ”Ei osaa sanoa” sekä ”Ei tietoa” –vastauksia on 
huomattava määrä. Lakeuden rakentamisperinne koetaan kuitenkin hyväksi.   

Paikoista siirryttiin tarkastelemaan asumismuotoja sekä –tiheyksiä. Mitkä niistä voisivat 
soveltua toteutettaviksi Temmekselle? Vastaajilla oli valittavinaan tiheydeltään neljä eri 
astetta jokaisesta esitetystä asumismuodosta (omakotitaloalue, rivi- tai ketjutaloalue ja 
pienkerrostaloalue). Väljin vaihtoehto kuvasi todella harvaan rakennettua aluetta, esimerkiksi 
haja-asutusaluetta. Mallit tiivistyivät siten, että tihein vaihtoehto kuvasi lähes kaupunkimaista 
rakennetta. Suosituimmaksi asumismuodoksi nousi melko harvaan rakennettu omakotialue 
(33 vastaajaa). Seuraavaksi eniten kannatusta saivat melko harvaan (24 vastaajaa) ja hieman 
tiiviimmin (22 vastaajaa) rakennetut rivi- tai ketjutaloalueet. Vähiten kannatettiin kaikkien 
asumismuotojen tiheimpiä asteita. Erään vastaajan mielestä pienkerrostalorakentaminen on 
täysin vierasta maaseutukylään: 

”Onpa järjenköyhyyttä esittää maaseudulle vielä tässä ajankohdassa kerrostaloja! Rivitalotkin ovat 
maaseudulla pienien tonttiensa vuoksi lapsiperheille kiirastulia.” 

Vastaukset tukevat nykyistä Temmeksen rakentumistapaa. Väljä omakotitalorakentaminen on 
suosiossa, tiiviimpi rakentaminen sijoittuu kunnan keskusta-alueen läheisyyteen.  

Asumismuotojen tarkastelusta siirryttiin yksityiskohtaisempaan rakennusten arviointiin. 
Valittavana oli Temmekselle sopivat omakotitalotyypit, jotka perustuivat eri aikakausien 
rakennustyyleihin. Edustettuina olivat niin sanottu käkikellotalo, pulpetti- ja tasakattoinen 
talo, matala- ja leveärunkoinen yksikerroksinen sekä mittasuhteiltaan hieman erilaiset 
puolitoistakerroksiset omakotitalot. Nykyaikaisempaa rakennustapaa edusti 
postmodernistinen, kaksikerroksinen talo. Vastaajia miellytti eniten leveärunkoinen 
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puolitoistakerroksinen vaihtoehto (51 vastaajaa). Toiseksi eniten ääniä (41 vastaajaa) keräsi 
yksikerroksinen harjakattoinen talo ja kolmanneksi niin sanottu käkikellotalo. Eniten 
vastustettiin pulpettikattoista (53 vastaajaa) ja postmodernistista (45 vastaajaa) taloa.     

 Erityisesti ensimmäiselle sijalle noussut talotyyppi sopii hyvin Temmeksen maisemaan ja 
rakennusperinteeseen. Tyypilliseen lakeuden pihapiiriin kuului juuri puolitoistakerroksinen 
päärakennus, jonka ympärille ryhmiteltiin talousrakennukset neliön malliin (Salmela 2001: 
28). Neliöpiha olisi käyttökelpoinen myös nykyaikana. Pihalla on usein autotalli ja –katos, 
joiden sijoittamiseen niin asuinrakennuksen kuin ympäristön muodostumisen kannalta 
voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota.   

Tarkemman mittakaavan tutkiskelusta palattiin lopuksi hieman suurempiin teemoihin. 
Tarkasteltavana oli yhdeksän asuinrakennuksen sijoittaminen erilaisiin ryhmiin. Vaihtoehtoja 
oli kolme: ”Taloryhmät”, ”Tienvarsimalli” ja ”Korttelimalli”. Vastaajat saivat esittää myös 
oman mallinsa, jos mikään edellä mainituista ei miellyttänyt. Tienvarsimalli, jossa 
rakennukset oli sijoitettu melko harvakseltaan molemmin puolin tietä, koettiin sopivan 
parhaiten Temmekselle (39 vastaajaa). Toiseksi eniten kannatusta (36 vastaajaa) tuli 
taloryhmälle, jossa rakennukset muodostavat kaksi rypästä. Tiivis korttelimalli koettiin 
epäsopivimmaksi. Kaksi vastaajaa esitti oman mallinsa. Molemmat muistuttivat 
tienvarsimallia, mutta olivat huomattavasti harvempia.     

Temmeksellä esiintyy kaikkia näitä kolmea rakennusten sijoittelumallia. Perinteisesti 
asutus on sijainnut jokivarressa (Salmela 2001: 28), jossa pihapiirit ovat olleet suhteellisen 
lähellä toisiaan. Neliöpiha on tarjonnut kuitenkin jokaiselle oman suojatun yksityisyytensä.  

Rakentamisosion viimeisessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan Temmekselle 
parhaiten sopivia asuinrakennuksen ulkoseinämateriaaleja ja –värejä. Parhaimpana 
materiaalina pidettiin puuta, värinä punaista. Ehdotettiin myös: 

”Jokainen päättäköön itse.” 

Värityksessä tulisi huomioida taustalla olevan luonnon tummuusaste. Kovin vaaleiden 
värisävyjen käyttöä tulisi välttää, sillä ne erottuvat usein liikaa tummasta taustasta. Kaikki 
värit ovat sopivia, kunhan sävyt ovat tasapainossa ympäristönsä kanssa.     

Kyselyn avulla saatiin kerättyä kohtuullisen suurelta joukolta monipuolista lähtökohtatietoa 
maankäytön suunnittelun jatkotoimenpiteisiin. Kysely mahdollisti laajojen ja vaikeasti 
lähestyttävien asioiden, kuten esimerkiksi maanomistusolojen, tarkastelun anonyymisti. 
Kyselyyn liittyvät heikot puolet (Epäilys 2004: 27): todellisuuden yksinkertaistaminen, 
toteuttajalähtöisyys, alhainen vastausprosentti, pinnallinen informaatio, ymmärrettävyys ja 
väärinkäsitykset jne., tiedostettiin jo kyselyn laadintavaiheessa. Tulosten pohjalta on 
havaittavissa, että vastaajat ovat ymmärtäneet rakentamiseen liittyvät kysymykset. 
Pinnallisuus tai yleistettävyys ei ole ongelma tulosten hyödynnettävyyden kannalta.  
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7.2. Vuorovaikutuksesta 

Vuonna 2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on luoda 
edellytyksiä hyvän elinympäristön muodostumiselle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä (MRL 1§). Laissa pyritään uudenlaiseen 
suunnittelukulttuuriin; asukkaan ja suunnittelijan väliseen, vuorovaikutukseen perustuvaan 
yhteistyöhön. 

Aija Staffans peräänkuuluttaa väitöskirjassaan parempia osallistumiskäytäntöjä 
”asukkaiden kokemuksellisen, useimmiten paikoista lähtevän näkökulman ja 
suunnitteluinstituution asiantuntijajärjestelmien välillä” (2004: 291). Asukasnäkökulman 
saaminen suunnitteluun ja toteutukseen jää usein epävarmaksi. Asukkaat voivat olla 
aktiivinen suunnitteluun osallistuva taho, mutta hallinto ei kuitenkaan vielä ole hyväksynyt 
asukkaita tasa-arvoiseksi suunnitteluosapuoleksi. Pertti Harjun (1988: 12-13) mukaan 
pyrkimys yhteissuunnitteluun perustuu kiinteään eri intressiryhmien yhteistyöhön sekä tietoon 
objektiivisista ja subjektiivisista elinoloista.  

John Friedmannin transaktiivisen suunnitteluteorian (transactive planning) mukaan 
suunnittelu perustuu paikallisen asukkaan ja ulkopuolisen asiantuntijan väliseen 
vuorovaikutukseen (1973: 177-203). Ruohonjuuritasolta nouseva vuoropuhelu on osa 
suunnittelun tiedonkeruuta. Suunnittelu on molemminpuolinen oppimisprosessi, jossa 
tuotetaan uudenlaista tietoa. 

Vantaan kokeiluprojektissa kaupungin rakennettua ympäristöä arvioitiin asukaskyselyn 
avulla (Hentilä & Wiik 2003). Kyselyllä hankittiin tietopohjaa maankäytön suunnittelulle ja 
rakennetun ympäristön kehittämiselle. Temmeksen pilottihankkeessa lähestymistapa oli 
samansuuntainen. Tarkoituksena oli jalostaa saatuja kyselytuloksia edelleen 
maankäyttösuunnitelmaksi vuorovaikutteisen suunnittelun keinoin. Pyrkimyksenä oli tarjota 
suora vaikutuskanava ja yhteistyömahdollisuus suunnitteluosapuolille.  

7.3. Kysely aktiivisena osana suunnitteluprosessia 

Paikallisten asukkaiden osallistuminen suunnitteluprosessiin mahdollistettiin Temmeksellä 
järjestettyjen kyläiltojen avulla. Tilaisuuksissa esitellyt asukaskyselyn tulokset olivat 
lähtökohtana laadittavalle maankäyttösuunnitelmalle. Hanke järjesti teemaltaan kolme 
erilaista kyläiltaa, joiden tarkoituksena oli tuottaa tietoa myös muille EkoSuKaT –hankkeen 
tutkimusaloille. Kylätilaisuudet pyrittiin järjestämään siten, että niissä toteutuisi hankkeen 
kolme keskeisintä näkökulmaa: fyysinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. 

Asukaskyselyyn vastaaminen ja osallistuminen kylätilaisuuksiin sekä 
maankäyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä käytyyn keskusteluun huomioivat sosiaalisen 
kestävyyden näkökulman toteutumisen. Fyysinen kestävyys; Tyrnävän kunnan näkökannat, 
yhdyskuntarakenteen tehokkuus, taloudellisuus, aluevalinnat ja maanomistusolot, sekä 
ekologinen kestävyys; hankkeen puitteissa laaditut selvitykset maisemasta ja 



   

 138

jokiympäristöstä, muodostivat tilaisuuksien kaksi muuta puolta. Laadittavan 
maankäyttösuunnitelman haasteena oli yhdistää näistä teemoista nousevat asiat. 

Kyläiltojen tavoitteena oli mahdollistaa avoin ja vuorovaikutteinen keskusteluyhteys 
paikallisten asukkaiden sekä kunnan edustajien kanssa. Maankäyttösuunnitelman tavoitteet ja 
lähtökohdat määriteltiin keskusteluissa, joihin asukaskyselyn tulokset antoivat suuntaviivat. 
Keskustelu rakennettiin tarkentumaan laajemmista kysymyksistä yksityiskohtaisempiin 
asioihin – suunniteltavien alueiden valinnoista ja asumistiheyden määrittelystä aina alueen 
sisäisen rakenteen tarkasteluun, jopa talotyyppeihin ja materiaaleihin asti.  

Keskustelut rakentuivat esiteltyjen asukaskyselyn tulosten ja suunnittelijan vetämän 
vapaamuotoisen vuoropuhelun ympärille. Pyrkimyksenä oli luoda mahdollisimman välitön, 
mutta asiallinen ilmapiiri. Vilkkaimmat keskustelut käytiin asukkaiden tärkeiksi kokemista 
asioista, kuten esimerkiksi tonttikoosta. Koska suunnittelun tarkoitus oli edetä esitettyjen 
kommenttien ja yhteisesti määriteltävien tavoitteiden avulla, jouduttiin asukkaita 
kannustamaan myös vähemmän kiinnostavien asioiden tarkasteluun. Niina Epäilyksen (2004: 
27) mukaan keskustelu arkaluontoisistakin teemoista onnistuu paremmin, kun osallistujat 
kommentoivat esimerkiksi graafisessa muodossa esitettyjä kyselyn tuloksia. Tuloksista ei voi 
tunnistaa vastaajaa, eikä keskusteluissa tarvitse kommentoida henkilökohtaisesti esitettyjä 
mielipiteitä. Seuraavissa kyläilloissa kerrattiin edellisissä tapaamisissa määritetyt tavoitteet 
sekä esiteltiin keskustelujen perusteella tehtyjä muutoksia ja tarkennuksia 
maankäyttösuunnitelmaan.  

Suunnitelman suullinen esittelytapa oli onnistunut. Esittelyä havainnollistettiin 
dataprojektorin avulla näytetyillä kartoilla. Keskustelun ja kommentoinnin lomassa oli 
vaivatonta liikkua kartan kohdasta toiseen tai esimerkiksi tutkia tiettyä aluetta tarkemmassa 
mittakaavassa. Jos kartta- ja suunnitelmamateriaali olisi pystytty toimittamaan asukkaille 
etukäteen, keskustelu olisi ehkä ollut runsaampaa. Kyläläiset olisivat voineet perehtyä 
suunnitelmaan perusteellisemmin ja kommenttien miettimiseen olisi jäänyt enemmän aikaa. 
Tässä prosessissa materiaalin toimittaminen etukäteen oli aikataulullisesti mahdotonta. 
Etukäteistoimitusta voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kunnan tuottamien suunnitelmien 
esittämisessä tietylle kohderyhmälle.  

Kyläillat järjestettiin noin kuukauden välein. Suunnittelijan kannalta tilaisuuksia ei tulisi 
järjestää liian tiheästi, jotta suunnittelutyölle jäisi tarpeeksi aikaa. Asukkaiden kannalta tauot 
ovat ongelmallisempia. Tilaisuuksiin osallistuvien määrä ja vaihtuvuus voivat johtaa 
tarpeettomaan kertaamiseen, myös aiemmissa keskusteluissa yhdessä päätetyt tavoitteet 
voidaan kyseenalaistaa. Osallistumishalukkuus voi kärsiä. Pääosin asukkaille muodostui 
kuitenkin hyvä kokonaiskuva suunniteltavasta alueesta ja rakentamispyrkimyksistä.  

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta saatujen kokemusten mukaan (2002) 
kaavoitukseen osallistuminen on lisääntynyt. Osalliset eivät ole kuitenkaan aina osanneet 
käyttää hyväkseen tarjottuja osallistumismahdollisuuksia. Temmeksen osallistumisprosessissa 
on havaittavissa samansuuntaisia piirteitä. Kyläläiset ovat olleet kiinnostuneita kehityksen 
suunnittelusta, mutta tiivis sitoutuminen yliopistovetoiseen hankkeeseen jäi vajavaiseksi. 
Myös kuntaorganisaation mukanaolo vaatii sitoutumista. Viranhaltijoiden osallistuminen 
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esimerkiksi kyläiltoihin pitäisi huomioida paremmin työkäytännössä. Osallistuminen perustuu 
vapaaehtoiseen toimintaan, maankäyttö- ja rakennuslaki ei velvoita heitä siihen. 

Sitoutumisen puute erityisesti asukkaiden kannalta on ymmärrettävää. 
Maankäyttösuunnitelman toteutuminen tulevaisuudessa on epävarmaa, eikä suunnitelma 
välttämättä toteudu koko laajuuteensa. Lisärakentamiseen varautuminen on kyläläisten 
kannalta hyvä asia, mutta sitä ei nähdä yhteisenä mahdollisuutena, josta hyötyisivät kaikki 
temmesläiset.  

Kyläläisiä tulisikin kannustaa osallistumaan ja keskustelemaan yhteisistä asioista. 
Temmeksen prosessi osoitti asukaskeskeisen maankäytön suunnittelun olevan mahdollista ja 
toimivaa. Asukkaat näkivät prosessin edetessä, kuinka heidän esittämänsä kommentit 
pystyvät vaikuttamaan suunnitelmaan. Muutoksista keskusteltiin mahdollisimman 
monipuolisesti ja perusteellisesti, mietittiin ja esitettiin erilaisia vaihtoehtoja. Lasten ja 
nuorten ajatuksia kuultiin ympäristökasvatusprojektin tiimoilta. Vuorovaikutteisessa 
suunnitteluprosessissa on korostettava, että suunnittelullisiin kysymyksiin ei ole olemassa 
valmiita vastauksia. Ongelmien ratkaisuun tarvittavat keinot määritellään yhteistyössä. 
Yhteisesti laaditut tavoitteet auttavat eri osapuolia sitoutumaan prosessiin (esim. Horelli & 
Kukkonen 2002). Suunniteltava asia koetaan enemmän omaksi. 

Suunnitteluprosessin myötä asukkaille muodostui ymmärrys suunnitteluun liittyvistä 
monista vaatimuksista. Prosessissa joudutaan huomioimaan useiden intressitahojen 
pyrkimyksiä. Suunnittelu ei ole pelkkää ”sanelupolitiikkaa”. Suunnittelijan tehtävänä on laatia 
suunnitelma yhteisesti päätettyjen tavoitteiden sekä käydyn keskustelun perusteella, 
unohtamatta kuitenkaan omaa asiantuntijuuttaan. 

7.4. Yhteenveto 

Toteutuivatko kyläiltojen kolme näkökulmaa: ekologinen, fyysinen ja sosiaalinen kestävyys?  
Kyläläisiltä saadun palautteen mukaan he ovat päässeet mielestänsä vaikuttamaan 
maankäyttösuunnitelman sisältöön kyselyn ja erityisesti kyläiltojen kautta. 

”Kirjallinen kysely oli kattava. Jos on osallistunut kyläiltoihin ja avannut suunsa, varmasti on päässyt 
vaikuttamaan.” 

Yksi vastaajista totesi, että vaikuttamismahdollisuus on tarjottu, mutta temmesläiset eivät 
olleet kiinnostuneita siitä. Keskustelutilanteet olisivat voineet olla vastaajien mielestä 
vähemmän puheenjohtajavetoisia, myös ryhmätyöskentelyä kaivattiin. Palautteen ja tulosta 
tuottaneiden kyläiltojen perusteella voidaan päätellä, että sosiaalisen kestävyyden näkökulma 
on toteutunut. 

Fyysisiä lähtökohtia: Tyrnävän kunnan näkökantoja, yhdyskuntarakenteen tehokkuutta, 
taloudellisuutta, aluevalintoja sekä maanomistusoloja käsiteltiin prosessin edetessä. Kunnan 
tavoitteita pyrittiin huomioimaan muun muassa lisärakentamisen aluevarauksissa. 
Suunnitelmassa esitetyt alueet ovat realistisia, uusien maiden hankkiminen on mahdollista 
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suhteellisen pienellä vaivalla. Maanomistusoloihin liittyy haasteellisia kysymyksiä, ja niiden 
selvittely vaatii kyläläisten oma-aloitteista aktiivisuutta. Temmesläisten tulisi käydä 
keskenään keskustelua ja tehdä selvitystyötä maanmyynnin halukkuudesta. 

Hankkeen puitteissa laaditut selvitykset maisemasta ja jokiympäristöstä ovat kulkeneet 
prosessin mukana sekä edenneet ja tarkentuneet kyläiltojen keskustelujen kautta. Kyläläiset 
voivat jatkaa erilaisten selvitysten tekoa, esimerkiksi lapinraunioiden hyödyntämistä 
matkailu- tai retkeilykohteena.  

Viimeisessä kyläillassa osallistujilta kysyttiin: ”Millä muilla tavoilla kyläläisten 
osallistumista suunnitteluun voitaisiin vielä parantaa (muu kuin kyläilta)?. Ehdotettiin 
työryhmien perustamista, lähidemokratian kehittämistä sekä yhteistyötä Tyrnävän muiden 
kyläyhdistysten kanssa. Hankkeen toiminta, ”ulkopuolinen veto”, koettiin piristysruiskeeksi 
kylän kehittämisen kannalta. Yhteistyö muiden samassa kehitystilanteessa olevien kylien 
kanssa olisi varmasti huomioimisen arvoista. 

Miten asukaskyselyn tulokset näkyvät laaditussa suunnitelmassa? Vastauksissa kannatettiin 
harvaa omakotitalorakentamista sekä hieman rivi- tai ketjutalorakentamista. Suunnitelmassa 
Haurukylän ja Nurkkaperän raitteja on täydennetty harvakseltaan muutamalla 
omakotitalotontilla. Meijerikylän uusi taloryhmä-tienvarsi –asuinalue rakentuu 
reilunkokoisista tonteista, muodostaen sopivan tiiviin lisän olemassa olevaan 
kylärakenteeseen. Myös rivitalo on löytänyt paikkansa Remesperältä. Talotyyppien osalta 
keskusteltiin niin sanotun ”Temmeksen tyylin” luomisesta. Olisiko se puolitoistakerroksisista 
omakotitaloista rakentuva alue, jonka keskeisellä paikalla olisi työtilat etätyöntekijöille? 

Suunnitelma voi toteutua monessa vaiheessa, palanen kerrallaan. Lisärakentaminen ei tule 
kylälle yllätyksenä, yhdessä suunnitellut paikat tarjoavat joustavan kehityksen Temmekselle. 
Onko suunnitelma ekotehokas? Maankäyttösuunnitelman laadinnassa hyödynnettiin 
paikallista tietoa. Suunnitelma mahdollistaa Temmeksen alueen sisäisen kehittymisen. 
Tarkoituksena on täydentää ja parantaa olemassa olevaa ympäristöä. Toteutuuko suunnitelma 
aiotusti jää nähtäväksi.  
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8. Temmeksen maankäyttösuunnitelma 

Kalle Askola 

Tekstini on EkoSuKaT-projektin tässä julkaisussa ainoa, jossa asioista puhutaan puhtaasti 
suunnittelijan, ei tutkijan, näkökulmasta. Temmekselle laatimani maankäyttösuunnitelma on 
yli puolen vuoden tutkimisen ja suunnittelun tulos. Suunnittelemista pohjusti maisemallinen 
analysointi. Suuntaa antavan valuma-alueanalyysin lisäksi olen tutkinut historiallisia karttoja 
arkistoissa ja myöskin olemassa olevaa karttamateriaalia sekä tutkinut elämänmenoa, 
rakennuksia, pihoja, maaseutua ja maastoa paikan päällä useilla Temmeksen 
tutkimusretkilläni. Temmeksen tutkimisen ohessa olen jututtanut paikallisia ihmisiä ja ottanut 
paikan päältä 488 digitaalista valokuvaa sekä yleisemmin että tiettyjen kohtien 
seikkaperäisempää tutkimusta varten. 

8.1. Osallistuva suunnittelu 

Tekemässäni suunnitelmassa tärkeimmässä asemassa on osallistuva suunnittelu. Se tarkoittaa 
suunnittelua, jossa yhdenmukaisuuden ja tasavertaisuuden nimissä yritetään ottaa huomioon 
kaikki suunnittelun kohteet aina vauvoista vanhuksiin asti unohtamatta erakoita, perheenäitejä, 
yritysmaailmaa, satunnaista turistia, autoilijaa tai vastarannan kiiskiä. Huomioonotettavaa 
riittää kunnallistalouden ja poliittisten olojen sekä itse ihmisten lisäksi muun muassa 
luonnonoloissa, aurauksessa, kaupan kannattavuudessa, näkymissä ja varmastikin sadoissa 
muissa asioissa. Osallistumisen itsensä tulisi tarkoittaa suunnittelun kohteiden osalta pääsyä 
mukaan suunnitteluprosessiin eikä pelkästään nykyaikaisen käytännön mukaista oikeutta 
nähdä suunnitelmaa kerran tai pari ennen kaivinkoneiden esiinmarssia.  

Kaj Nyman toteaa kuin varoituksena edellä mainittuun: ”Yhdyskuntasuunnittelu on 
abstrahointia; se on yhdyskunnan elämän rajaamista. Ulkopuolelle jää suunnittelematon 
elämä – toivon mukaan pääosa. Rajan sisäpuolella on yhdyskunnan elämän alue, jolla 
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järjestystä luodaan väkipakolla”. (Nyman 2003: 13.)  Ei siis ole välttämättä ollenkaan viisasta 
yrittää ottaa kaikkea huomioon kerralla ja kompastua yrityksessä tuottaa sitä surullisen 
kuuluisaa ”kaikille hyvää” ympäristöä, joka ei sitten oikein kelpaa kenellekään. 

Suunnittelun tulee tapahtua yhteistyössä suunnittelijan ja osallistujien välillä, jolloin 
suunnittelija antaa ideoitaan muille osallistujille ja he antavat ideoita ja palautetta välittömästi 
suunnittelijalle. Tällainen ”suunnitteluleikki” vaatii kuitenkin vetäjän, joka koettaa parhaansa 
mukaan pysyä tilanteen tasalla. Leikistä syrjäytymistä tulee varmasti esiintymään ja siksi sitä 
tulee ehkäistä; pitkällä aikavälillä ei ole viisasta ottaa mukaan vain niitä, jotka helpoiten 
saadaan osallistumaan. 

Maankäytön suunnittelijana on arkkitehdin annettava muiden esittämien ideoiden tarttua 
itseensä eikä vain ajaa arkkitehdeille tyypilliseen tapaan härkäpäisesti omaa neronleimaustaan. 
Suunnittelijan on silti toimittava nimensä mukaisesti: hän on arkkitehti eli ylin suunnittelija, 
hermokeskus suunnittelun toteutumisessa. Arkkitehdin ei ole hyvä vetäytyä vaan asettua 
suunnitelmineen esille päivänvaloon. Panu Kaila sanoi joskus Oulussa arkkitehtuurin historian 
luennollaan, että hyvä arkkitehti on ”nöyrä mutta ammattiylpeä”, ja tässä onkin kiteytettynä 
myös osallistuvan suunnittelun ydin. 

Suunnitellessa oppii ja sama pätee myös osallistuvaan suunnitteluun; kun käydään läpi 
yhdessä useita vaihtoehtoja tai skenaarioita niin suunnittelun ydinasiat selkeytyvät. 
Osallistuvan suunnittelun kommunikaatio ei toimi pelkästään sanojen avulla, vaan vähintään 
yhtä suuri merkitys on ”rivien välissä”, ilmapiirissä ja muussa tunnetilojen kautta välittyvässä 
tiedossa. Virallisuus syökin tätä tärkeää inhimillistä perustietoa ja vuorovaikutusta, ja sen 
vuoksi osallistuvassa suunnittelussa tulee välttää ainakin liiallista virallisuutta. Tämä ei 
tarkoita auktoriteetin poistamista tai suunnitteluhierarkian romuttamista, vaan 
kommunikaation vapauttamista näistä epäinhimillistävistä kahleista.  

Yhdessä paikassa saavutetut osallistumisen keinot eivät ole sellaisenaan kopioitavissa 
toiseen paikkaan. Eri paikkakunnilla on eroja jo suunnittelukulttuurinsa puolesta, muista 
eroavaisuuksista nyt puhumattakaan. Myös alueen koko, niin väestöllisesti kuin pinta-
alallisestikin, sanelevat osallistumiselle omat reunaehtonsa. Pääsääntöisesti sanottakoon, että 
iso paikkakunta vaatii enemmän aikaa ja useampia osallistumiskanavia kuin pieni 
paikkakunta. 

Suunnittelijan tulee toimia suodattaen. Voisin verrata hyvää suunnittelijaa hyvään 
kahvinkeittimeen. Kahvinkeitin ei ota varsinaisesti kantaa suodattamaansa kahviin, mutta 
tuottaa silti hyvää ja kelvollista juomaa uuttaen sen sekavasta ja rakeisesta materiaalistaan. 
Näin suunnittelijankin pitää valuttaa ihmisistä ulos ideoita, kielenkannat pitää niin sanotusti 
saada irtoamaan. Puheen pitää olla etupäässä konkreettista, jotta suurin osa osallistujista 
pysyisi kärryillä. Tästä ideoiden virrasta tulisi sitten ottaa suunnitelman perusta, joko suoraan 
tai mielikuvituksen kautta elävöittäen. Tämä perusta tulee sen jälkeen piirtää ja laittaa kaikkien 
nähtäville, jotta siihen voitaisiin ottaa kantaa ja jatkojalostaa se varsinaiseksi yhteiseksi 
suunnitelmaksi. 
Yhteiset illanistujaiset, kuten kyläillat, ovat yksi tapa hoitaa suunnitteluun osallistuminen. 
Istujaisissa on hyvät ja huonot puolensa ja osallistumisen kattavuuden parantamiseksi olisi 
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suositeltavaa keksiä istuntojen lisäksi jokin vaihtoehtoinenkin tapa päästä suunnitteluun 
mukaan. Meillä EkoSuKaT-projektissa se oli asukaskysely. Osallistuminen hoidettiin 
kolmella kyläillalla, joihin kaikilla 
kyläläisillä ja muillakin 
kiinnostuneilla oli vapaa pääsy, ja 
asukaskyselyllä, joka jaettiin kaikkiin 
temmesläisiin kotitalouksiin. Kolme 
illanistujaista ei sinänsä kuulosta 
paljolta, mutta kyseessä eivät ole 
olleet pelkästään nykyisten 
kaavakatselmuksien tyyppiset 
”suunnittelijat esittelevät ja muut 
seuraavat” -menettelytavat, vaan 
suunnittelu on aloitettu vasta  
ensimmäisestä kyläillasta saatujen   Kuva 1. Kyläilta alkamaisillaan.  

ideoiden pohjalta.  Asukaskyselyn ns. ”rakentamisosio” laadittiin allekirjoittaneen ja Raine 
Mäntysalon kanssa alkukesästä 2004. Työhön osallistui myös Leena Soudunsaari. Tietoa 
haluttiin laajalla skaalalla aina alueellisista rakennustiedoista tonttijakoon ja 
pintamateriaaleihin. Mukana oli myös melko vaikeasti lähestyttäviä asioita, kuten rakennetun 
alueen väljyyttä, rakeisuutta ja rakennetta koskevia    
asioita, joiden laatiminen kysymyksiksi vaati mielikuvitusta. Päädyimme esittämään  
kysymyksiä myös piirtäen, mikä oli toimiva ratkaisu.    Pyrimme saamaan tarkkaa tietoa 
senkin uhalla, että kaikki eivät ehkä ymmärtäisikään kaikkia kysymyksiä. Kaikki eivät 
olleetkaan vastanneet rakentamisosion kysymyksiin tai ainakaan kaikkiin niistä, vaikka tähän 
varmaankin vaikutti kysymysten sijoittuminen pitkän kyselyn loppuun, sivuille 14-16. 
Kyselyn tulokset saatiin kasattua juuri ennen ensimmäistä kyläiltaa ja erityisesti 
kysymyksestä numero 69 (ks. liite 1) saatiin erinomainen lähtökohta alueiden käsittelyyn ja 
koko osallistuvaan suunnitteluun.  
   

8.2. Suunnitelman synty 

Taloudellisuus oli yksi tärkeä kriteeri suunnitelmassani. Tämä tarkoitti nykyisen keskustan, 
jonka muodostaa Meijerikylän meijerin seutu, läheisyydessä olevaa aluetta ja käytännössä alle 
puolen kilometrin sädettä tämän ympärillä. Maaperä on Temmeksellä suurelta osin soista ja 
pehmeää. Tällöin pitää etsiä niitä kuivempia ja korkeampia paikkoja, joita onneksi on paljon 
tarjolla hetteikköjen välissä. Metsämaaston muoto vihjasi täten sieltä löytyvien kumpareiden 
käyttöön. Kumpareille on ennenkin rakennettu ja niitä on aivan Meijerikylän idänpuoleisella 
kupeella runsaasti käyttämättä. Kumpareet ovat Heikinkangasta lukuun ottamatta pieniä ja 
niille asuinalueen laatiminen on mittatarkkaa ja mukavan haasteellista puuhaa. Näistä alueiden 
kehittely lähtikin liikkeelle. Kumparerakentaminen keskittyi suunnitelmissa lähes 
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poikkeuksetta pienehkön kumpareen eteläsivulle, mikä on kaikin puolin inhimillisempi 
ilmansuunta asua näin kylmissä olosuhteissa. Heikinkankaan asuinaluesuunnitelma syntyi 
metsämaaston mahdollisuuksia ja karttaa tarkastellessa. Kangas oli suuri ja aluksi ehdotinkin 
vain kapean siivun, ehkä kymmenisen talon, rakentamista aivan eteläreunaan. 

Maisemaa, geologiaa ja yleisiä kauneusarvoja tutkin myös runsaasti vaikka, ehkä 
rakennusgeologiaa lukuun ottamatta, ne eivät ole varsinaisesti olleet suunnitelman 
reunaehtoina. Näitä on tutkittu kuitenkin ennen varsinaiseen suunnitteluun paneutumista ja 
täten ne ovat varmasti mukana suunnitelmassa, vaikka niitä voikin olla hankalaa erikseen 
sieltä osoittaa. 

Luonnonolot ja varsinainen kasvi- ja eläinanalyysi koko suunnittelualueelta puuttuvat, mikä 
lieneekin suurin yksittäinen puute. Suunnitelmaa arvioitaessa tai erityisesti jatkettaessa tämä 
on otettava ehdottomasti huomioon. Ainoa kunnollinen biologinen lähde työlleni on ollut 
Marja Heikkisen Temmesjokitutkimus. Toivomus suojakaistojen eli kasvillisuuden 
jättämiseksi joen varteen oli ehkä ainoa maankäyttösuunnittelua suoraan koskeva asia 
tutkimuksessa. Sekin oli osittain ristiriidassa Temmekselle haluttujen jokinäkymien ja joen yli 
-näkymien kanssa. 

Tärkeää oli miettiä pitkää aikajännettä ja rahallisten sijoitusten kuten katujen, putkien ja 
ylläpidon suhdetta niistä saataviin hyötyihin nähden. Tämä rajoitti monia aikeita ja pakotti 
suunnitelmia kohti tiheämmän rakentamisen suuntaa. Kuntataloudellisesti on riskisijoittamista 
kaavoittaa ja teknisesti valmistella suurta aluetta ja toivoa paljon asukkaita, koska valmistelu 
on kallista ja suuren puolitäyden alueen yhdyskuntarakentaminen ja ylläpito maksaa lähes yhtä 
paljon kuin täyden sellaisen. Tällöin olisi viisasta vaiheistaa suunnitelma pienempiin osiin, 
jolloin edellisen annetaan täyttyä lähes täyteen ennen seuraavan vaiheen aloittamista. Mikäli 
vaiheet on suunniteltu valmiiksi, voi rakentaminen olla tarvittaessa hyvin nopeaa ja silti 
hallittua. 

Vaiheistaminen ja vaikeasti hallittavan muuttotilanteen hallinta esimerkiksi kaavoituksen 
avulla olivatkin suunnitelman puolivälissä hyvin tärkeitä pohdinnan aiheita. Kyläilloissa 
esitellyt suunnitelmat oli vaiheistettu pääpiirteittäin kolmeen osaan, joista ensimmäinen olisi 
mahdollista toteuttaa myös ilman minkäänlaista tulomuuttoa muutaman kymmenen vuoden 
sisällä. Ensimmäisen kyläillan keskustelun tuloksena asetettiin mitoitukselliset tavoitteet 
Temmeksen väestön kasvulle suunnittelun perustana. Suunnitelmassa päätettiin varautua 
Temmeksen väkiluvun 2-3% vuosittaiselle kasvulle, mikä tarkoittaa noin 20 asukkaan 
vuosittaista lisäystä, mikä taas merkitsee arviolta 5-6 uutta asuinrakennusta vuodessa. Kasvua 
ajateltiin tutkia noin 20 vuoden päähän tällä vauhdilla. Tämä tarkoittaisi Temmeksen 
väkiluvun kasvua lähelle 1000 asukasta vuonna 2025. 
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Kuva 2. Meijerinkylän seudun ensimmäinen vaihe. Vihreä tarkoittaa asuintontteja, oranssi 
yritystoimintaa ja punertavat viivat uusia teitä ja kevyemmän liikenteen väyliä. Suunnitelma 
voisi toteutua jo 2008-2010 tulomuutto-odotusten toteutuessa. 
  

 

Kuva 3. Meijerikylän toinen vaihe. Liikutaan vuosissa 2010-2015.  
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Kuva 4. Meijerikylän kolmas vaihe. Liikutaan vuosissa 2025-2030. 
 

 

Kuva 5. Suunnitelman ensimmäinen vaihe Haurukylän (vasemmalla) ja Nurkkaperän 
(oikealla) osalta, vuodet 2008-2010.   

 



   

 149

 

Kuva 6. Suunnitelman kolmas vaihe Haurukylän ja Nurkkaperän osalta, vuodet 2025-2030. 

 

Temmesläinen identiteetti ja rakennuskulttuuri piti myös huomioida ja se taas suuntasi, 
vastavoimaisesti edelliselle taloudelliselle näkökulmalle, rakennuksia kauemmas toisistaan ja vaati 
eräänlaista alueellista ”hengitystilaa”. Peltomaisemaa oli vaikea hyödyntää tehokkaasti, kun 
aluevalinta lankesi lähes keskelle metsää, jota ympäröi jo metsittymisvaiheen alussa oleva pelto. 
Tarkoitus olisi kuitenkin pystyä tarjoamaan muutakin kuin pelkkää umpimetsää uusien alueiden 
asukeille. Alueille tyypillisen metsän oli tarkoitus tuottaa kovasti haluttua yksityisyyttä 
katkaisemalla näkymiä ja tuottamalla tontille puiden rajaamaa ”omaa tilaa”. 

Asukaskyselyn kautta sai myös vihjeitä asuinalueiden ja teollisuuden sijoittumiselle. Usein 
asukaskyselyn tuloksia tarkastelemalla päätyi melko lailla samoihin tuloksiin kuin kyläiltojen 
perusteella ja kyselyn päätarkoitus suunnitelman kannalta oli enemmänkin suunnitteluratkaisujen 
varmistelu kuin ideoiden keräily. Metsäisten ja perinteisten asuinpaikkojen suosio esiintyi vahvasti 
kyselyssä, mikä vahvisti näin kangasmaiden ja erityisesti niiden reunojen käyttöä. 

Liikenne näyttelee merkittävää roolia tässä valtakunnallisen kantatien läpäisemässä kylässä; onhan 
liikenne sanellut Temmeksen muodostumisen jo läpi vuosisatojen, tiettävästi aivan sen 
perustamisesta lähtien. Suunnitelma on toteutettu valtatien sanelemien ehtojen mukaisesti ja 
tarkoituksena on ollut myös heikentää valtatien aiheuttamia haittoja sekä hyötyä sen 
mahdollistamasta nopeudesta. Valtatie on esimerkiksi vähentänyt Nurkkaperän ja Haurukylän 
asutuksen kasvua, koska tämä hajanainen liikenne on valtatien näkökulmasta häiriö. 

Suunnitelmaa tehtäessä oli tiedossa nelostien merkityksen kasvaminen entisestään sillä 
tiehallinnon suunnitelmissa oli nelikaistaistaa Oulusta etelään kyseinen tie Tyrnävän liittymän ohi, 
juuri Temmeksen pohjoisosaan asti. Työt aloitettaisiin mahdollisesti jo vuonna 2005, mutta tien 
levennyksistä Temmeksen halki ei ollut tarkkaa tietoa. Moottoritien päätteet ovat tyypillisesti olleet 
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otollisia paikkoja monentyyppisille yrityksille, kuten huoltoasemille, matkailulle ja joillekin 
teollisuuden haaroille. 

Nopea yhteys alueelliseen kasvukeskukseen eli Ouluun lisää todennäköisesti ’pendelöinti’–ilmiötä 
eli muuttoa, jossa työpaikka ja pääasiallinen asiointi sekä mahdollisesti sosiaalinen elämäkin on 
toisen paikkakunnan varassa. Käytännössä tämä tarkoittaa lähinnä melko varakkaita ja työssä käyviä 
oululaisia, jotka haluavat syystä tai toisesta asua ”korvessa”. Pendelöintiä leimaa muoti-ilmiömäinen 
vaikea ennustettavuus: on mahdollista, että sitä ei esiinny tai toisaalta se voi olla hyvinkin 
voimakasta hetken ajan. Muunkinlaista muuttoliikettä voi Temmeksellä esiintyä, esimerkiksi 
Temmeksen reunamilta tai Tyrnävältä voidaan muuttaa Temmeksen keskustan läheisyyteen. Kaiken 
kaikkiaan muuttoliike ja sen ennakointi on ollut tärkeä osa koko suunnitelmaa alusta pitäen. 

Toisessa kyläillassa haluttiin Heikinkankaan aluetta kasvatettavan roimasti. Tämän jälkeen 
asutusta kaavaillessani huomasin koko kasvuväestön pääosan (60-80%) mahtuvan kyseisen kankaan 
etelä- ja länsiosan suotuisaan rinnemetsikköön. Loput sijoitin melko hajanaisesti Nurkkaperään, 
Haurukylään ja muutamiin muihin, alle kahdeksan rakennuksen alueisiin. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Heikinkankaan suunnitelma kolmanteen kyläiltaan. Vasemmalla Temmesjoki, 
nelostie ja Remeskankaan asutusalue. Punaiset viivat ovat korkeuskäyriä ja lippu 
muinaismuistoalue. 
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Kuva 8. Vasemmalla, pohjoisen puolella nuorisotalo on väritetty keltaisella. Rannan ruskeat 
talot ovat rivitaloasuntoja ja niitä vastapäätä on meluvallina toimiva yritysketju. Joen 
länsipuolella olevat omakotitontit ovat myöhemmin jääneet pois suunnitelmista.  

 

Haurukylä oli alusta alkaen mielessä melko ihanteellisena kylämäisenä asujaimistona, mutta kylän 
identiteettiä ei tulisi muuttaa eikä rikkoa idylliä. Tästä tuntuivat temmesläisetkin olevan melko lailla 
samaa mieltä. Haurukylän täydennys muodostuikin melko tarkaksi työksi, joka kuitenkin jäi 
vähäisen talomääränsä puolesta vähemmälle huomiolle. Uusien talojen sovittaminen vanhaan 
kyläkuvaan on kuitenkin taitoa ja hyvää silmää vaativa tehtävä, joka toteutuessaan lisäisi koko 
Haurukylän eloisuutta ja viihtyvyyttä entisestään. 

Viimeinen suunnittelukokous velvoitti tiukilla kannanotoillaan alueen jälleenkehittelyyn. 
Heikinkankaan alueesta ei pidetty ja sen asutus haluttiin yllättäen siirtää nelostien kupeeseen, 
Remeskankaan pohjoispuolelle. Suunnitelman pääkohdat menivät siis viime hetkellä kokonaan 
uusiksi ja ”palauttavaa” kokousta ei ollut enää mahdollista järjestää.   

Lopulta maanomistusolot eli pelko maanhankinnan mahdottomuudesta tai liian korkeaksi 
muodostuvasta hinnasta vaikutti huomattavasti suunnitelman keskeisiin osiin. Juuri maapoliittisista 
syistä tuli suunnitelma käytännössä sijoittumaan pääosiltaan seurakunnan maille. Maakauppojen 
vaikeus oli myös vahvasti mukana kyläilloissa ja se vaikutti tätäkin kautta suoraan rakentamisen 
sijoittelemiseen alueille. 

Tarkennettu suunnitelma on rajattu koskemaan kahta melko lähekkäin olevaa, etupäässä 
asuinrakennuksista koostuvaa aluetta. Teollisuusalueet, joita aiemmin kaavailtiin Perkkauskankaan 
suunnalle ja Leviäkankaalle, ovat rajauksen ulkopuolella. Tämä ei tarkoita, että ulkopuoliset, 
aiemmin mukana olleet alueet olisivat kehityskelvottomia. Myös rakennuslisäyksiltään vähäisemmät 
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Nurkkaperä ja Haurukylä ovat rajauksen ulkopuolella, vaikka näidenkin alueiden täydentämisessä 
olisi runsaasti pohtimista. Ulkoilureitit ja yhdistävät kevyenliikenteen uudet väylät ovat alkupäitä 
lukuun ottamatta rajautuneet pois. 

Lopullista suunnitelmaa tarkastellessa huomaa monien osallistumiskokouksissa esitettyjen 
ideoiden konkretisoituneen ja toivottavasti löytäneen sopusoinnun muun ympäristön kanssa. 
Kyläiltojen ideat ovat olleet suunnittelun lähtökohtia ja samalla myös tärkeimpiä suunnitteluvälineitä 
kaikesta taustatiedosta ja muista vaikuttimista huolimatta.  

8.4. Suunnitelman selostus 

Suunnitelma (KUVA 9) sisältää seuraavanlaisia alueita: 
1) Asuinalueet. Alueet jakautuvat kahteen osaan, Pikkuheikin asuinalue, johon kuuluu myös 

Remesperän täydentävä alue ja Niittyrannan rivitaloalue. Asuinpinta-alaa on yhteensä noin 7200 
neliömetriä. 

     Pikkuheikki on kokonaan uusi asuinalue, joka sisältää myös virkistysalueita, 
jätteenkierrätyspaikan ja pienimuotoisia viljelyalueita. Pikkuheikin alueella on 20 
asuinrakennusta ja näin ollen noin 4000 asuinneliötä. Uutta tietä on kilometrin verran ja kevyen 
liikenteen väylää puolisentoista. Pikkuheikki on metsävaltainen alue, jonka puusto on tarkoitettu 
jatkumaan myös rakennetuilla alueilla ja muodostavan näin aluetta hallitsevan teeman. 
Rakennusten on tarkoitus olla melko suuria ja rakennusoikeutta on mahdollista hyvin perustein 
hankkia kahdellekin rakennukselle yhdelle tontille, minkä on tarkoitus mahdollistaa 
suurperheiden, esimerkiksi isovanhempien ja jälkikasvun asumisen samalla paikalla tai toisen 
rakennuksen etätyökäytön vaikka useammalle ihmiselle. Rakennusten sijoitus tonteille on 
ohjeellinen. Rakennukset ovat puurakenteisia, 1-1,5 kerrosta korkeita ja harjakattoisia. 
Pikkuheikin läpikulkutien sekä kevyenliikenteenväylän on tarkoitus jatkua Klemilänkankaalle 
yhdistäen siellä olevan asutuksen Remeskankaalle. 
Remesperä muistuttaa hyvin paljon Pikkuheikkiä ja eroaa siitä vain täydentävän alueen 
luonteensa ja yhden rivitalon verran. Remesperällä on viisi uutta omakotitaloa ja kolmen 
huoneiston rivitalo, josta syntyy noin 1600 asuinneliötä. Uutta tietä sekä kevyenliikenteenväylää 
on molempia yhteensä noin 300 metriä.  
Niittyranta on palvelualueesta, yritysnauhasta ja neljästä paritalosta koostuva kokonaisuus. 
Paritalot muodostavat noin 1600 asuinneliömetriä ja niiden piha-alueet 13 000 neliömetriä. Alue 
on nelostien melualuetta ja tämä on huomioitava rakennusten rakenteissa, erityisesti 
kattorakenteista, jota kautta melu helposti siirtyy sisätiloihin. Ranta laskeutuu alaspäin nelostiestä 
ja yritysalue sekä nuorisotalo sivurakennuksineen toimii eräänlaisena meluvallina. Alueen tulee 
rakentua kerralla tai yritysrakennelmien tulee olla valmiina ennen asuinrakennusten 
valmistumista.  
Niittyrannan rakennuskanta ja piharakentaminen on asemakaavatasoisesti kontrolloitua. 
Yritysalueen tulee olla yhtenäinen, 1,5-2 -kerroksinen, ja sen rakennusten välillä tulee säilyttää 
puustoa sekä rakentaa noin 2 metrin korkuinen melua poistava aita, jota vasten voidaan 
parkkeerata autoja. Jos yrityksille ei löydy tilantarvetta kaikille neljälle rakennukselle ja 1300 
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neliömetrille kokonaisuudessaan, voivat rakennuksen jotkin siivet tai niiden osat toimia myös 
varastotiloina, autotalleina tai muina aputiloina. Asuinrakennuksista osa voi toimia vanhusten 
palvelurakennuksina, jolloin useampi vanhus voi asua yhdessä talossa. Rakennukset on sijoitettu 
samalle minimikorkeudelle alueen vanhojen päärakennusten kanssa, jotta tulvavahingoilta 
vältyttäisiin. Asuinalueella on myös kaksi yhteiskäytössä olevaa rantasaunaa 
laiturirakennelmineen. Alueen läpi kulkevan uuden tien on tarkoitus olla hidas ja myös 
mahdollistaa näkymät joelle ja sen yli, mikä hieman rajoittaa alueen pihasuunnittelua. 

 
2) Palvelualue, joka tarkoittaa Niittyrannan alueen nuorisotaloa (600-800 neliötä), verstasta ja 

rantasaunaa. Palvelualueen on tarkoitus olla Tyrnävän kunnan omistuksessa ja toimia myös 
työllistämis- ja koulutustehtävissä sekä mahdollisesti vanhusten aktivoinnin tukemisessa. Tontilla 
oleva rantasauna on tarkoitettu yleiseksi saunaksi ja isompiin tilaisuuksiin myös vuokrattavaksi. 
Temmesjoen puhdistuttua ranta toimii yleisenä uimarantana. 

 
3) Peltoalueet on tarkoitettu ainakin osittain pidettäviksi auki ja mahdollisuuksien mukaan 

esimerkiksi uusien asukkaiden harrastusviljelykäytössä. 
 
4) Silta, joka ylittää Temmesjoen nuorisotalon kohdalta. Silta on puurakenteinen, katettu ja siinä on 

oleskeluun sekä vaikkapa siltatansseihin tarkoitettu katettu levikeosa. Sillan yksi tarkoitus on 
lyhentää reittiä Kosunkankaan uuteen uimamonttuun, joka on nopeampi puhdistaa kuin 
Temmesjoki.  

 
5) Kevyenliikenteenväyliä sekä ulkoilureittejä. Mukana on myös Remesperän ja Niittyrannan välillä 

uusi valtatien kevyenliikenteen alikulku. Alikulku yhdistää tehokkaasti uudet asuinalueet 
toisiinsa ja parantaa yhteyksiä esimerkiksi uudelle nuorisotalolle ja suoraan joen yli. 
Kevyenliikenteenväylät ovat ulkoilureiteistä poiketen päällystettyjä, noin 2,5-3,5 metrin levyisiä, 
talvikunnossa pidettyjä ja mahdollisuuksien mukaan valaistuja. Ainoa suunnitelma-alueella 
näkyvä varsinainen ulkoilureitin alku on Pikkuheikin itäosassa. 

 
6) Melurakennelmia ja melualueita, jotka jatkuvat nykyisestä melurakennelmasta samantyyppisenä 

valtatien itäreunalla sivuten koko Pikkuheikin aluetta. 
 
7) Maisemallisesti tai lähiympäristöllisesti tärkeitä alueita. Näitä ovat peltoaukeat, joita olisi hyvä 

pitää avoimina, paitsi meluaidan läheisyydessä, jossa kasvillisuus hieman vähentää melua. 
Remesperän ja Pikkuheikin metsäisyyttä ja Niittyperän jokinäkymiä voidaan pitää myös 
tällaisina alueina. 
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Kuva 9. Meijerikylän 
tarkennetun 
maankäyttösuunnitelman 
havainnepiirros.  
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  LIITE 1 
 

 

 
 
 
 
Hyvä vastaanottaja 
 
 
Tällä kyselyllä kerätään tietoa temmesläisten näkemyksistä asuinympäristöstään. Näin 
luodaan taustaa Temmeksen kehittämiselle ja maankäytön suunnittelulle kestävän kehityksen 
näkökulmasta. Pyydämme jonkun taloutenne 16 vuotta täyttäneen vastaamaan kyselyyn 
mahdollisimman huolellisesti ja kattavasti sekä palauttamaan lomakkeen tässä samassa 
kirjekuoressa, missä se on toimitettu. Vastauksen viimeinen postituspäivä on maanantai 
7.6.2004. 
 
Kysely on osa Oulun yliopiston monitieteistä tutkimushanketta Ekotehokkuus supistuvissa ja 
kasvavissa taajamissa (EkoSuKaT). Hankkeen tutkimuskohteina on kuusi kasvavaa tai 
supistuvaa taajamaa Oulun seudun (Liminka, Oulunsalo, Tyrnävä) ja Kainuun (Kajaani, 
Suomussalmi ja Ristijärvi) kunnissa. Tutkimushankkeessa on mukana arkkitehtuurin, 
suunnittelumaantieteen, sosiologian ja kasvatustieteen tutkijoita ja opiskelijoita, ja se 
toteutetaan yhteistyössä Tyrnävän kunnan kanssa. 
 
Kysely jaetaan kaikkiin Temmeksen kotitalouksiin. Tiedot käsittelemme luottamuksellisesti. 
Tulokset esitetään etupäässä tilastoina, taulukoina ja kuvioina, eivätkä yksittäisten vastaajien 
tiedot ole tunnistettavissa. 
 
 
 
Oulussa 19. toukokuuta 2004 
 
 
 
 
___________________________ 
 
Helka-Liisa Hentilä 
Professori 
EkoSuKaT -projektin vastuullinen johtaja 
Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio 
Arkkitehtuurin osasto 
Oulun yliopisto 
 
 



Vastaa kysymyksiin ympyröimällä mielipidettäsi vastaavan vaihtoehdon numero tai sanallisesti, 
milloin sitä varten on varattu tila. Mikäli haluat vastata laajemmin tai antaa muita lisätietoja, 
kirjoita ne lomakkeen takasivulle tai erilliselle paperille, jonka voit palauttaa vastauskuoressa. 
Vastaa vain yhteen vaihtoehtoon ellei kysymyksessä erikseen mainita rengastettavaksi useampia 
vaihtoehtoja. 
 

I TAUSTATIEDOT 
 
1. Sukupuolesi  1             Nainen 
   2             Mies 
 
2. Ikäsi ______ vuotta 
 
3. Koulutuksesi                       1                Kansakoulu  

2                Peruskoulu tai keskikoulu 
3               Ylioppilastutkinto  
4 Yliopistollinen tutkinto  
 

4. Ammattiryhmäsi  1              Yksityisyrittäjä / ammatinharjoittaja 
   2              Ylempi toimihenkilö 
   3              Alempi toimihenkilö 

 4              Työntekijä   
   5              Eläkeläinen 
   6              Opiskelija  
   7              Maanviljelijä  

8              Jokin muu, mikä?_______________________  
       

5. Jos käyt töissä tai opiskelet, missä nykyinen työ- tai opiskelupaikkasi sijaitsee? 

1 Temmeksellä  
2 Muualla Tyrnävän kunnassa  
3 Oulussa 
4 Muualla, missä?___________________  

 
6. Toimeentulosi on mielestäsi 1               Hyvä 
   2               Kohtalainen 
   3               Huono 
   4               En osaa sanoa 
 
7. Taloutesi koko on _____ aikuista, _____ alle 7-vuotiasta, _____ 7-12 -vuotiasta ja _____ 13-18 -
vuotiasta. 
 
8.  Millä alueella Temmeksellä asut? 
________________________________________________________ 

 

 



II ASUMINEN 
 
9. Millainen on nykyinen asuntosi? 

a)                           1 Toimiva maanviljelystila 
   2 Entinen maanviljelystila 

 3 Muu omakotitalo 
 4 Rivitalo 
 

b) Huoneiden määrä ______ h + k/kk  
      Asunnon koko ______ m2 (asuinhuoneiden pinta-ala, jos tiedossa) 
 
c) Sauna 1 ei ole  
  2 on    a) sähkölämmitteinen   b) puulämmitteinen 
 
d)   Asuinrakennuksesi rakennusvuosi ______ (mikäli et tiedä, merkitse arvio 

sulkuihin) 
          

   e)   Asumismuotosi                 1               Omistusasunto 
2 Vuokra-asunto 
3 Muu, mikä?____________________________ 
 

     f)   Pääasiallinen lämmitysmuoto 
  1 Sähkö   a) suora sähkölämmitys   b) yösähkö 
  2 Öljy 

3 Puu 
4 Muu, mikä__________________________ 

            
ff) Käytättekö muuta lämmitystä tai energianlähdettä merkittävästi?  

1 Ei 
2 Kyllä, mitä? _________________________ 

 
                     g)   Jos asut omakotitalossa, onko se    

 1           Pääosin rakennettu tai suunniteltu sinua tai perhettäsi varten tai itse    
rakennettu 

            2 Osittain itse suunniteltu tai rakennettu tai itse merkittävästi remontoitu 
            3 Valmiina ostettu, ei suuria muutostöitä 

4 Vanhempien tai muun suvun omistuksesta siirtynyt  
    

10. Mitä pihan käyttöön liittyviä rakennelmia tai paikkoja pihallasi on? 
0 Ei mitään 
1 Varasto, liiteri, erillinen sauna tms.  
2 Leikkimiseen, pelaamiseen tai muuhun liikuntaan tarkoitettu paikka tai 

rakennelma 
3 Pihakatos, keinu, tuoliryhmä tms. 
4 Kasvimaa, kukkapenkkejä tai muuta pienimuotoista viljelystä  
5 Muu, mikä? __________________________________________________ 

 
11. Miten arvioit seuraavia asuntosi varustelutasoon liittyviä seikkoja? 

Erinomainen    Hyvä    Keskiverto    Huono    Erittäin      
               huono 

a) Lämpöeristys     1 2 3 4           5 
b) Äänieristys  1 2 3 4           5 
c) Viemäröinti  1 2 3 4           5 
d) Vesijohtoliitännät        1 2 3 4           5 



Erinomainen    Hyvä       Keskiverto       Huono    Erittäin  
              huono  
  

e) Sähköasennukset       1 2 3 4         5 
f) Muu, mikä? _____________    1 2 3 4         5 

           
12. Kuuluuko asuntosi kunnalliseen vesijohtoverkostoon?  

1        Ei    
2        Kyllä   
 

13. Kuuluuko asuntosi kunnalliseen viemäriverkostoon? 
1        Ei   
2        Kyllä     

 
14. Kuinka kauan olet asunut Temmeksellä? 

1        Alle vuoden  
2        Vähintään vuoden mutta alle 2 vuotta  

   3            Vähintään 2 vuotta mutta alle 5 vuotta  
4            Vähintään 5 vuotta mutta alle 10 vuotta  
5            10 vuotta tai kauemmin 
6            Koko ikäni 
Ellet ole asunut Temmeksellä koko ikääsi, miltä paikkakunnalta muutit tänne ja 
miksi?     
________________________________________________________________________ 

 
15. Kuinka kauan olet asunut nykyisessä asunnossasi?  

 1                 Alle vuoden 
                 2             Vähintään vuoden mutta alle 2 vuotta  
                 3             Vähintään 2 vuotta mutta alle 5 vuotta  
                 4              Vähintään 5 vuotta mutta alle 10 vuotta  
                 5             10 vuotta tai kauemmin 
                 6             Koko ikäni   
 Ellet ole asunut siinä aina, millaisesta asunnosta muutit sinne? 
              
_____________________________________________________________________________ 
 
16. Haluaisitko muuttaa nykyisestä asunnostasi? 

1             En halua muuttaa 
2             Kyllä, Temmeksen sisällä  
3             Kyllä, Tyrnävän kunnan alueella pois Temmekseltä 
4             Kyllä, toiselle paikkakunnalle  

a) Minne? _______________________________________ 
b) Miksi? _______________________________________ 

 
17. Omistatko maata Temmeksellä? 

1 En omista 
2 Omistan alle 1 ha 
3 Omistan 1-5 ha 
4 Omistan yli 5 ha 

 

 



III ASUINYMPÄRISTÖ 
 
 
18. Mitä mieltä olet lähiympäristösi rakentamisen tiiviydestä? Tiiviydellä tarkoitetaan 
rakennusten ja rakennelmien määrää suhteessa vapaaseen maa-alaan. 

1             Rakennettu liian tiiviisti 
2             Rakennettu sopivan tiiviisti 
3             Rakennettu liian väljästi  

  
19. Miten arvioit seuraavia väittämiä lähiympäristöstäsi?  

               Pitää           Pitää        Pitää      Ei pidä       En 
                täysin         suurimmalta  vain       ollenkaan   osaa   
                                                           paikkaansa osin    osittain   paikkaansa sanoa  
          paikkaansa   paikkaansa  
                         

a) Asuntoni piha on suojaisen tuntuinen                1                 2                    3               4        5 
b) Lähiympäristöni tiet ovat turvallisia                 1             2           3    4        5 
c) Tunnen lähimmät naapurini hyvin                 1             2           3    4        5 
d) Tunnen muut temmesläiset hyvin                      1             2           3    4        5 
e) Rakennettu lähiympäristöni on kaunis               1              2           3    4        5 
f) Autoliikenteen melu ei haittaa       

lähiympäristössäni                  1             2           3    4        5 
g) On mukavaa, jos näkömatkan päähän 

kodistani tulee uusia asuinrakennuksia              1             2           3    4        5 
h) Lähiympäristössäni ei ole hajuhaittoja               1             2           3    4        5 
i) Haluan osallistua lähiympäristöni   

kehittämiseen                  1             2           3    4        5 
j) Temmeksellä ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia  

osallistua lähiympäristön kehittämiseen             1             2           3     4        5 
k) Haluan lähimaisemani pysyvän nykyisellään     1                 2           3    4        5 
l) Haluan saada uusia naapureita                   1             2           3    4        5      
 

20. Mitä mieltä olet turvallisuudesta Temmeksellä? Mitkä paikat koet 
turvallisiksi/turvattomiksi? 

Erittäin    Turvallinen   Turvaton   Erittäin  Vaarallinen  En osaa      
turvallinen                                           turvaton                        sanoa 

a) Asuntosi                          1      2                  3 4             5             6 
b) Oma piha                         1      2                  3 4             5                   6 
c) Nelostie                           1      2                  3 4             5             6 
d) Muut Temmeksen tiet     1      2   3 4             5             6 
e) Metsä             1      2   3 4             5             6 
f) Joki, ranta      1      2   3 4             5             6 
g) Muu luontoympäristö      1      2   3 4             5             6 
h) Temmeksen keskusta      1      2   3 4             5             6 
i) Jokin muu paikka      1      2   3 4             5             6 
Mikä? _________________________________________________________________________ 

 
21. Vaikuttavatko vuodenajat turvallisuuteen Temmeksellä? 

1 Ei 
2 Kyllä, miten? 

_________________________________________________ 



22. Minkä verran seuraavilla seikoilla on mielestäsi vaikutusta nykyisen asuinympäristösi 
viihtyisyydelle?                         Paljon         Jonkin        Vain          Ei   En osaa       
             vaikutusta   verran         vähän        lainkaan  sanoa
                      vaikutusta   vaikutusta vaikutusta 

a) Oman pihan koko   1    2               3               4      5
   

b) Temmeksen historia    1    2               3               4      5  
c) Asukkaiden yhteishenki      1    2               3               4      5  
d) Luonnonympäristön 

roskattomuus    1    2               3               4      5 
e) Turvallisuus    1    2               3               4      5  
f) Asunnon mukavuudet     1    2               3               4      5 
g) Rakennusten kauneus      1    2               3               4      5  
h) Temmeksen tulevaisuuden  

näkymät    1    2               3               4      5 
i) Luottamus naapureiden apuun    1    2               3               4      5 
j) Lähiympäristön metsät    1    2               3               4      5 
k) Lähiympäristön viljelysalueet    1    2               3               4      5 
l) Temmeksen yleinen arvostus  1    2               3               4      5    
m) Maisema   1    2               3               4      5 
n) Eri-ikäisten ihmisten   

keskinäinen kanssakäyminen  1    2               3               4      5        
o) Vuodenaika   1    2               3               4      5   
 

23. Mainitse joitakin lähiympäristöösi liittyviä haittapuolia. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
24. Mainitse joitakin lähiympäristöösi liittyviä hyviä asioita. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
25. Miten luonnehtisit lähiympäristösi viihtyisyyttä eri vuodenaikoina? 

           Erittäin Melko  Osin viihtyisä,      Melko     Erittäin 
viihtyisä         viihtyisä  osin                    epäviihtyisä epäviihtyisä            

                                                 epäviihtyisä 
a) Kesällä 1          2            3            4       5

  
b) Syksyllä 1      2            3            4       5 
c) Talvella 1      2            3            4       5 
d) Keväällä  1      2            3            4       5 

IV PALVELUT JA LIIKKUMINEN  
   

26. Millainen on seuraavien palveluiden määrä ja saavutettavuus perheesi kannalta katsoen? 

Ei            Erittäin     Hyvä    Keskiverto     Huono     Erittäin      En osaa           
                                   käytetä    hyvä                                        huono         sanoa                        
a) Päivittäistavarakauppa   0               1                2      3   4               5              6 
b) Erikoisliikkeet     0               1             2      3   4               5              6 
c) Päivähoito      0               1             2      3   4               5              6 
d) Julkinen liikenne     0               1             2      3   4               5              6 
e) Peruskoulun ala-aste  0               1             2      3   4               5                6  



Ei          Erittäin       Hyvä      Keskiverto     Huono     Erittäin      En osaa  
käytetä   hyvä                                                                huono        sanoa 

f) Kirjasto    0              1             2      3   4               5              6 
g) Kulttuuripalvelut     0              1             2      3   4               5              6 
h) Terveyspalvelut    0              1             2              3   4               5              6 
i) Ravintolat, kahvilat     0              1                 2              3   4               5              6 
j) Maksulliset liikuntapaikat  
      tai järjestetty liikunta  0              1             2               3   4                5               6 

 

27. Missä perheesi pääsääntöisesti käyttää seuraavia palveluita? 

Ei käytetä    Temmeksellä    Muualla         Oulussa          Muualla, missä? 
                        Tyrnävällä 
a) Päivittäistavarakauppa      0   1       2    3        4 _______________ 
b) Erikoisliikkeet      0    1       2    3        4 _______________ 
c) Päivähoito       0    1       2    3        4 _______________ 
d) Peruskoulun ala-aste      0    1       2    3        4 _______________ 
e) Terveyspalvelut            0    1       2    3        4 _______________ 
f) Kirjasto                                 0                1       2    3        4 _______________ 
g) Kulttuuripalvelut      0    1       2    3        4 _______________ 
h) Ravintolat, kahvilat      0    1       2    3        4 _______________ 
i) Maksulliset liikuntapaikat                                                          

tai järjestetty liikunta            0                   1       2                   3        4 _______________ 
 
28. Mitä palveluita toivoisit 
Temmekselle?______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Mikäli et käy töissä tai opiskele, siirry kysymykseen 31.  
 
29. Kuinka pitkä on yhdensuuntainen työ- tai koulumatkasi?   Noin _______ km  
 
30. Millä tavalla useimmiten kuljet töihin tai kouluun?  

1 Yksin omalla autolla  
2 Omalla autolla niin, että joku perheenjäsen on 

ainakin osan matkaa kyydissä  
3 Kimppakyydillä muiden kuin perheenjäsenten 

kanssa 
4 Julkisella kulkuneuvolla  
5 Pyörällä tai kävellen 
6 Muuten, miten? 

_________________________________  
 

Mikäli perheellänne ei ole käytössä autoa, siirry kysymykseen 33. 
 

31.    Montako autoa taloudessanne on käytössä? _______  

  
 
 
 



32.    Mihin tarkoitukseen perheessänne käytetään autoa? 

Kuinka usein            Tavallisin                          
             yhdensuuntaisen

                          matkan pituus 
       

a) Työ- tai opiskelumatkoihin  ___ kertaa viikossa ___ km 
b) Lasten viemiseksi kouluun    ___ kertaa viikossa    ___ km 
c) Lasten viemiseksi päivähoitoon   ___ kertaa viikossa    ___ km 
d) Ruokakaupassa käyntiin   ___ kertaa viikossa  ___ km 
e) Muissa kaupoissa käyntiin   ___ kertaa viikossa ___ km 
f) Harrastusten vuoksi liikkumiseen  ___ kertaa viikossa  ___ km 
g) Lomamatkoihin    ___ kertaa vuodessa  ___ km 
h) Vierailuihin ystävien ja  ___ kertaa viikossa ___km 

sukulaisten luona    ja/tai 
        ___ kertaa vuodessa ___ km 

   

V KOTI JA YMPÄRISTÖ 
 
33. Kylässä käynti viimeisen 12 kuukauden aikana. Valitse lähinnä sopiva vaihtoehto 
seuraavista: 

 
a) Kävitkö jonkun luona kylässä Temmeksellä? 

1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
2 Kuukausittain 
3 Muutamia kertoja vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai en lainkaan   

  
b) Kävitkö jonkun luona kylässä Temmeksen ulkopuolella?  

1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
2 Kuukausittain 
3 Muutamia kertoja vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai en lainkaan  

                    
Mihin kuntiin nämä kyläilyt suuntautuivat? Mainitse 1-5 sinulle tärkeintä              
kyläilypaikkakuntaa.  

                   ________________________________________________________________________ 
 
c) Kyläilikö luonasi tai luonanne ihmisiä, jotka asuvat Temmeksellä?   

1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
2 Kuukausittain 
3 Muutamia kertoja vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai ei lainkaan  
 

d) Kyläilikö luonasi tai luonanne ihmisiä, jotka asuvat Temmeksen ulkopuolella?  
1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
2 Kuukausittain 
3 Muutamia kertoja vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai ei lainkaan  

         
Millä paikkakunnilla vieraat asuivat? Mainitse 1-5 paikkakuntaa, joilta vieraita kävi 
useimmin.        
___________________________________________________________________________ 



          
34. Mainitse kolme tekijää, jotka eniten vaikuttavat viihtymiseesi nykyisessä asuinpaikassasi. 
Onko vaikutus viihtyisyyttä lisäävä (+) vai vähentävä (-) ? 
 
1)_________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________________ 

 
 

35. Asumishistoriasi lyhyesti: missä olet syntynyt, missä ja kuinka kauan olet sen jälkeen asunut 
ja miksi olet muuttanut? Mainitse itsellesi tärkeimmät asumiseen/muuttamiseen liittyvät 
tapahtumat. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________ 
 
36. Millaisena pidät omaa elämänlaatuasi nykyisessä asuinpaikassasi?  
 
      Merkitse poikkiviiva janalle sopivaan kohtaan:  
 
         erittäin           erittäin  
          
         huono        hyvä
   
 
Mainitse kolme asiaa (muu kuin kanssasi mahdollisesti asuvat ihmiset), jotka vaikuttavat eniten 
elämänlaatuusi nykyisessä asuinpaikassa ja se, onko vaikutus elämänlaatua parantava (+) vai 
heikentävä (-). 

1)________________________________________________________________ 
2)________________________________________________________________ 
3)________________________________________________________________ 

 
37. Mitkä tai millaiset asiat tekevät sinulle asunnosta kodin? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
38. Mitkä tai millaiset seikat asuinalueella vaikuttavat siihen, voiko asunto olla sinulle koti?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
39. Tunnetko nykyisen asuntosi kodiksesi ja kuinka voimakas tuntemus kodista on? 
 
      Merkitse poikkiviiva janalle kohtaan, joka kuvaa tunteen voimakkuutta:  
 
 ei lainkaan                                                     täysin  
 koti                  koti 

     
 
 
 



40. Onko sinulla muita paikkoja, joita pidät kotina? 
      Kuvaile lyhyesti, mitä, missä ja millaisia paikkoja nämä ovat ja arvioi tunnetta kuten edellä:  
 

a) _______________________________________________________________________ 
 

  ei lainkaan                                                     täysin  
  

 koti                   koti 
 
 

b) _______________________________________________________________________ 
 

  ei lainkaan                   täysin 
   
                         koti                    koti 
 

c) _______________________________________________________________________ 
 

  ei lainkaan                  täysin  
   

  koti                  koti 
 
 
 

41. Millaisesta paikasta ei voisi tulla sinulle kotia? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
42. Voisivatko jotkin muutokset ympäristössäsi tehdä asunnostasi sinulle enemmän kodin? Mitä 
nämä muutokset voisivat olla? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
43. Mitä koti sinulle tarkoittaa?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

VI LAPSET  
 
44. Kuvaile muutamalla sanalla Temmeksen hyviä ja huonoja puolia lasten kasvuympäristönä. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
45. Millaista toimintaa Temmeksellä on järjestetty lapsille ja lapsiperheille? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
 



46. Miten lapsille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa tai tiloja voisi kehittää? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
47. Mitä mieltä olet seuraavista Temmeksen leikkipaikkoja ja leikkitoimintaa koskevista 

väittämistä? 

Täysin   Jokseenkin   Jokseenkin      Täysin    En osaa                       
samaa    samaa           eri             eri        sanoa 
mieltä    mieltä           mieltä            mieltä  

 
a) Lapset leikkivät pääasiassa omalla                        

pihallaan     1               2                   3                 4            5  

b) Temmeksellä on riittävästi 
rakennettuja leikkipaikkoja                  1                2                   3                 4            5 

c) Rakennetut leikkipaikat ovat 
      riittävän hyvin varusteltuja                   1                2                   3                 4           5 

d) Lapsille pitäisi järjestää lisää       
      ohjattua toimintaa Temmeksellä           1                2                   3                 4           5   

e) Lapsilla on leikkipaikkoja luonnossa   1                2                   3                 4           5 
f) Luonnon leikkipaikat ovat turvallisia   1                2                   3                 4           5 

 

48. Tarvitseeko lasten leikkipaikkoja Temmeksellä kehittää? 

1 Ei 
2 Kyllä, miten? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
49. Mitä ympäristökasvatus mielestäsi on?  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

Ellei sinulla ole kotona asuvia koulussa olevia tai nuorempia lapsia, voit 
siirtyä suoraan kysymykseen 53.  

 

50. Kuinka monta tuntia päivässä arvioit lastesi viettävän aikaa ulkona keskimäärin?  

Talvella   Kesällä    

a) koulussa  _____tuntia   

b) päivähoidossa  _____tuntia  _____tuntia 

c) muuna aikana _____tuntia _____tuntia 

 



51. Arvioi seuraavia Temmeksen päivähoitopaikkoja ja koulua koskevia väittämiä.   

           Pitää        Pitää               Pitää   Ei pidä         En  
         täysin  suurimmalta  vain      ollenkaan     osaa 

                      paikkansa   osin             osittain  paikkaansa  sanoa 
  paikkansa     paikkansa  

a) Pidän perheiden keskinäistä yhteistyötä  
tärkeänä lasten kasvatuksessa.              1      2   3               4            5 

b) Tähän saakka perheiden keskinäinen yhteistyö  
on ollut riittävää.              1      2   3               4            5 

c) Päivähoitopaikka järjestää toimintaa,  
johon vanhemmat voivat osallistua.             1      2   3               4            5 

Kumpaa arvioit: päiväkoti ___ perhepäivähoito ___ 
d) Osallistun mielelläni päivähoitopaikan järjestämiin  

tapahtumiin.                                     1      2   3               4            5 
Kumpaa arvioit: päiväkoti ___ perhepäivähoito ___ 

e) Päivähoitopaikka tiedottaa toiminnastaan  
riittävästi vanhemmille.                1      2   3               4            5 

Kumpaa arvioit: päiväkoti ___ perhepäivähoito ___ 
f) Osallistun mielelläni koulun järjestämiin                             

tapahtumiin.               1       2   3                4           5 
g) Koulu tiedottaa toiminnastaan riittävästi  

vanhemmille.                 1      2   3                4           5 
 
 
 
52. Mitä mieltä olet seuraavista ympäristöasioita koskevista väittämistä?  

      Pitää       Pitää            Pitää         Ei pidä      En  
                                                                          täysin     suurimmalta  vain         ollenkaan     osaa 

   paikkansa   osin          osittain     paikkaansa  sanoa 
                                                                    ikkansa     paikkansa   

a) Ympäristöasiat huomioidaan riittävästi  
päiväkodissa.        1 2                3             4        5 

b) Ympäristöasiat huomioidaan riittävästi   
koulussa.        1               2                 3             4       5 

c) Vietän usein aikaa luonnossa lasteni kanssa.  
         1               2                 3             4        5 



VII YMPÄRISTÖ 
 
53. Arvioi seuraavia ympäristöasioihin liittyviä väittämiä: 

Pitää      Pitää           Pitää     Ei pidä       En              
täysin    suurimmalta  vain ollenkaan      osaa 

                   paikkansa osin           osittain paikkaansa sanoa 
             paikkansa   paikkansa 

a) Perheeni lajittelee kotitalousjätteet.                       1             2            3 4             5 
b) Saavutettavissani on tarpeeksi    

jätteiden lajittelupisteitä.                       1             2            3 4             5 
c) Taloudelliset seikat ovat mielestäni tärkeämpiä     
      kuin luontoon tai ympäristöön liittyvät.                  1            2            3  4             5       
d)   Vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamat muutokset luonnossa eivät 
      vaikuta kielteisesti Temmeksen viihtyisyyteen.      1            2                    3 4              5 
e)  Saastuminen tai muut ympäristöongelmat                                                            
ovat uhka luonnolle Temmekselläkin.                       1             2            3 4             5 
f)  Temmeksellä on riittävästi rakentamatonta                                

luonnonympäristöä.                        1             2           3 4             5 
g)  Temmeksellä on ympäristöhaittoja.                         1             2           3 4             5   

Mitä tai 
millaisia?________________________________________________________________ 

h) Uusia asuinalueita suunniteltaessa on erittäin tärkeää                  
huomioida ympäristönsuojelulliset seikat.              1            2           3 4             5  

i) Luonto on minulle tärkeä.                        1             2           3 4             5  
j) Lisärakentaminen voi vaikuttaa haitallisesti                       
     Temmeksen luontoon.                                               1             2           3 4             5  
     Miten? ______________________________________________________________________ 

k) Huomioin useimmiten tuotteen ympäristö- 
     ystävällisyyden ostopäätöstä tehdessäni.                1             2           3 4             5 

l) Pidän vuodenaikojen vaihtelusta.                      1              2           3 4             5 
 
 

54. Mikä on mielestäsi paras vuodenaika Temmeksellä? _________________________________ 
      Miksi? _________________________________________________________________________ 
 
55. Minä vuodenaikana vietät eniten aikaa luonnossa? ___________________________________ 
      Miksi? _________________________________________________________________________ 
 
56. Onko sinulla jokin Temmesjokeen liittyvä harrastus? 

1 Ei 
2 Kyllä, mikä? 

_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

57. Liittyykö Temmesjokeen mielestäsi jokin seuraavista ongelmista? 
Ei    Kyllä En osaa    
   sanoa                           

a) Värihaitta   1 2 3 
b) Makuhaitta   1 2 3 
c) Hajuhaitta   1 2 3 
d) Hygieniaongelma   1 2 3 
e) Rannan pusikoituminen  1 2 3 



Ei Kyllä En osaa 
  sanoa 

f) Jokin muu   1 2 3 
Mikä? ______________________________________________________________________ 

 
58. Tulisiko Temmesjoen tilaa parantaa jotenkin?  

1 Ei 
2 Kyllä, miten? _____________________________________________________ 

VIII VAPAA-AJANVIETTO 
 
59. Kuinka monta kertaa kävit vuoden 2003 aikana seuraavissa paikoissa tai 

tilaisuuksissa? 

   En yhtään       1-3 kertaa     4-9 kertaa    10 kertaa  
   kertaa     tai useammin 

a) Kirjastossa     1        2            3              4 
b) Teatterissa     1        2            3              4 
c) Konsertissa     1        2            3              4 
d) Taidenäyttelyssä     1        2            3              4 
e) Museossa     1        2            3              4 
f) Elokuvissa     1        2            3              4 
g) Tanssimassa     1        2            3              4 
h) Ravintolassa     1        2            3              4 
i) Urheilutapahtumassa     1        2            3              4 
j) Liikuntapaikoissa     1        2            3              4 
k) Poliittisessa tilaisuudessa    1        2            3              4 
l) Hengellisessä tilaisuudessa    1        2            3              4 
m) Kansalaisopistossa tai jossain                            
       opintopiirissä    1        2            3              4 
n) Metsästämässä     1        2            3             4 

Missä yleensä käyt metsästämässä?     
 1. Temmeksellä         2. Muualla, missä? _____________________________________ 
o) Kalastamassa    1        2            3              4 

Missä yleensä käyt kalastamassa? 
 1. Temmeksellä         2. Muualla, missä? _____________________________________ 
p) Marjastamassa tai sienestämässä   1        2            3              4 

Missä yleensä käyt marjastamassa/sienestämässä? 
 1. Temmeksellä         2. Muualla, missä? _____________________________________ 
q) Retkellä luonnossa    1        2            3              4 

Missä yleensä käyt retkellä luonnossa? 
 1. Temmeksellä         2. Muualla, missä? _____________________________________ 
r) Jossain muussa tilaisuudessa   1        2            3              4 

Missä?______________________________________________________________________ 
 

60. Arvioi, miten usein sinä tai joku perheesi jäsen ulkoilette tai teette seuraavia ulkona oloon 
liittyviä asioita?     

Usein        Joskus     Harvoin   Ei koskaan                             
        

a) Vietät talvisin aikaa pihallasi tai 
kotisi lähiympäristössä.                           1                2                3          4 

b) Vietät kesäisin aikaa pihallasi tai 
kotisi lähiympäristössä.                           1                2               3          4 



    Usein        Joskus      Harvoin   Ei koskaan
  

c) Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen 
Temmeksellä.                           1                 2               3          4 

d) Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen 
muualla Tyrnävällä.                           1                 2               3          4 

e) Lenkkeily, hiihto, pyöräily tai muu liikkuminen rakennetuilla 
reiteillä tai teillä Temmeksellä.                          1                 2               3          4 

f) Ulkoilu jossain muualla kuin Temmeksellä.               1                2                3          4 
Missä useimmiten? ____________________________________________________________ 
 

61. Missä tiedät ihmisten viettävän vapaa-aikaansa Temmeksellä? Entä erityisesti lasten 
ja nuorten? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

62. Minkä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien, -palveluiden tai -paikkojen toivoisit säilyvän 

ennallaan Temmeksellä?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

63. Mitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, -palveluita tai -paikkoja toivoisit kehitettävän 

Temmeksellä ja koko Tyrnävän kunnassa? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

64. Kuvaile muutamalla sanalla mielipaikkaasi. Missä se sijaitsee? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

IX NÄKEMYKSIÄ TEMMEKSESTÄ JA TYRNÄVÄSTÄ  
 
65. Miten arvioit seuraavia väittämiä Temmeksestä tai koko Tyrnävästä? 

Pitää       Pitää     Pitää      Ei pidä       En osaa 
täysin  suurimmalta  vain  ollenkaan  sanoa 
paikkansa   osin osittain paikkansa   

          paikkansa   paikkansa 

a) Temmeksellä on jo riittävästi asukkaita.               1            2   3               4            5 
 
b) Temmeksen kehitys ei vaaranna                         

luonnonympäristöä.                                            1            2   3               4            5 
 

c) Pidän itseäni temmesläisenä.                    1             2   3               4            5 
d) Temmeksen maisema on kaunis.                    1           2   3               4            5 
 
e) Mikäli julkinen liikenne toimisi paremmin,                             

           käyttäisin vähemmän omaa autoa.                    1           2    3               4            5 
            



            Pitää      Pitää        Pitää         Ei pidä     En osaa 
               täysin  suurimmalta  vain     ollenkaan   sanoa 
                                                                                   paikkansa   osin      osittain    paikkansa  
                                                                                                   paikkansa paikkansa 
 

f) Temmeksellä on riittävästi kulttuuripalveluita.   1          2    3              4           5 
 
g) En tunne riittävästi niitä asioita, jotka                       

            kaavoituksessa on otettava huomioon.                1          2    3              4            5 
 
 

h) Haluan tutustua uusiin Temmekselle                           
muuttajiin.                                          1        2   3             4         5 
 

i) Vietän usein aikaani luonnossa Temmeksellä.   1        2   3             4         5 
 
j) Julkinen liikenne toimii itseni kannalta                            

riittävän hyvin Temmeksen ja Tyrnävän välillä. 1        2   3            4         5 
 

k) Lisärakentaminen vaarantaa helposti  
maiseman Temmeksellä.                    1        2   3            4         5  

 
 

l) Pidän itseäni tyrnäväläisenä.                   1        2   3             4         5 
 
m) Temmekselle ei pitäisi tulla lisää asukkaita.        1        2   3             4         5  

 
 
n) Viljelemättä olevat viljelysmaat rumentavat                            

maisemaa.                             1        2   3             4         5 
 

o) Tiedän riittävästi Tyrnävän ja Temmeksen maankäyttöä                
       ja rakentamista koskevasta suunnittelusta.          1         2   3             4         5  
 
p) Kohtuullinen lisärakentaminen voi kaunistaa                                

           Temmeksen maisemaan.                   1         2   3             4         5 
 

q) Kunnan tulisi ostaa tontteja uusia asuntoja                            
varten.                     1         2                3             4         5 
 

r) Tyrnävän kunnallispolitiikka kiinnostaa minua.  1         2   3             4         5  
 
s) Pienet muutokset maisemassa eivät haittaa.         1         2   3             4         5 

 
t) On tärkeää, että uudet asukkaat kotiutuvat                            

           Temmekselle hyvin.                     1         2                3             4         5   
 

u) Julkinen liikenne toimii omalta kannaltani                             
      riittävän hyvin Temmeksen ja Oulun välillä.        1         2                3             4         5 

 
66. Mainitse joitakin havaitsemiasi seikkoja, jotka saattavat aiheuttaa erimielisyyttä 
Temmeksen asukkaiden välillä. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



67. Mainitse jokin tai joitakin seikkoja, joista Temmes helpoimmin tunnistetaan. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

68. Mainitse ainakin kaksi asiaa, joilla uusien asukkaiden kotiutumista Temmekselle voidaan 
tukea. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
X RAKENTAMINEN  
 
 
69. Haluaisitko, 
että Temmekselle 
muuttaa uusia 
asukkaita?      
         1       Ei        
         2       Kyllä 
 
Miksi?_________
_______________
_______________
_______________ 
 
70. Merkitse ohessa 
olevaan 
Temmeksen 
karttaan ympyrällä 
( O )  
3 paikkaa, jotka 
mielestäsi 
parhaiten sopivat 
uusien asuntojen 
rakentamiselle. 
(Älä ympyröi 
pelkästään paikan 
nimeä!) 
 
71. Voiko 
Temmekselle  
mielestäsi sijoittaa 
uutta teollisuutta? 
       1       Ei 
       2       Kyllä 
 
Jos voi niin mitä? 
________________ 
________________
________________ 



 
72. Merkitse yllä mainitsemallesi uudelle teollisuudelle soveltuva paikka ohessa olevaan 
karttaan kolmiolla ( ∆ ). 
 
73. Millaisiin paikkoihin Temmeksellä mielestäsi voi rakentaa uusia asuntoja?  
    Ei Kyllä  En osaa sanoa 
a) Metsän reunaan   1 2 3 
b) Metsään    1 2 3 
c) Pellolle    1 2 3 
d) Joen varrelle   1 2 3 
e) Tien varrelle   1 2 3 
f) Omaksi alueekseen    1 2 3 
g) Nykyisen asutuksen lomaan  1 2 3 
h) Minne tahansa   1 2 3  
i) Muualle, minne? ________________  1 2 3
   
  
74. Ympyröi ( O ) alla olevasta taulukosta sen ruudun numero, joka edustaa mielestäsi 
Temmekselle sopivia asumismuotoja ja asumistiheyksiä. Rastita yli ( X ) Temmekselle 
sopimattomat vaihtoehdot. 
 

HARVENEE TIHENEE

Omakoti-
alue

Rivi- tai
ketjutalo-
alue

Omakoti-
alue

Rivi- tai
ketjutalo-
alue

Pienkerros-
taloalue

Pienkerros-
taloalue

HARVENEE TIHENEE

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

 



1

2

3

4

1

2

75. Mitkä ohessa olevista omakotitalotyypeistä sopivat Temmekselle? 
Ympyröi ( O )  miellyttävä ja rastita yli ( X ) epämiellyttävä. 
 
 

        1               2          3                    4            5                   6
                    7                    
 
 
76. Valitse ympyröimällä ( O ) alla olevista 9 asuinrakennuksen sijoittelumalleista mielestäsi 
Temmekselle sopivin (vaihtoehdot numeroitu). Rastita yli ( X ) mielestäsi Temmekselle 
epäsopiva sijoittelumalli. 
 
Neljäs (tyhjä) kohta on omaa luonnostasi varten mikäli sopivaa sijoittelumallia ei löydy 
valmiina.  
 
 
Vaihtoehto 1:   
 
Taloryhmät 
 
 
 
 
 
Vaihtoehto 2:   
 
Tienvarsimalli 
 
 
 
 
 
Vaihtoehto 3: 
 
Korttelimalli 
 
 
 
 
 

Vaihtoehto 4: 

Oma malli: 

______________ 

______________ 

 
 



77. Mikä on mielestäsi Temmekselle parhaiten sopiva asuinrakennuksen  
a) ulkoseinämateriaali? _____________________________________________________  
b) ulkoseinän väri? ________________________________________________________ 

 

XI MIELIPITEITÄ TEMMEKSESTÄ 
 
78. Miksi Temmes on turvallinen tai turvaton ja millaisia turvattomuuteen liittyviä tapauksia 
tiedät Temmeksellä tapahtuneen?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       

79. Onko yleisvaikutelmasi Temmeksestä muuttunut viime aikoina? Miten ja miksi? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

80. Lähetä toiveita, kritiikkiä ja kiitoksia kunnan päättäjille ja suunnittelijoille asuinalueesi ja 
koko Temmeksen kehittämiseksi! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Kiitos tutkimusavustasi! 
 
 

                            
 
 



 LIITE 2 
 
 

Tutkimusalue: Temmeksen kylän läpi virtaava Temmesjoki ympäristöineen. 
Lähde: Marja Heikkinen 2005. 



 LIITE 3
 
                                              

ASUKASKYSELYN TULOKSET / RAKENTAMINEN 
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                            LIITE 4A 

Millaisiin paikkoihin Temmeksellä mielestäsi voi rakentaa uusi asuntoja?  
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                       LIITE 4B 
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                       LIITE 5A                           
  

Temmekselle sopivat asumismuodot ja -tiheydet 
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                          LIITE 5C 

Asuinrakennusten sijoittelu 
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  LIITE 6A

                                              

Ainekirjoitus:    Mielipaikka 
Mikä ja millainen se on? ~kuvaile 

Missä se sijaitsee? 

Koska olet ollut siellä viimeksi tai kuinka usein käyt siellä? 

Mitä teet siellä? 

Onko sinulla mielipaikkaa luonnossa? 

Mitkä asiat tekevät mielipaikastasi tärkeän ja erityisen sinulle? 

 

Meille tärkeä Temmes, lasten Temmes! 

Ensin jokainen miettii yksin, mikä on Temmeksellä ja omalla asuinalueella tärkeää juuri 
sinulle. Mikä on: 

-tärkeää 

-kaunista  

-turvallista 

-viihtyisää jne.            JA MIKSI? 

Vertailkaa ryhmissä mielipiteitänne. Ovatko tärkeät asiat samoja? Mitkä asiat ovat erilaisia? 
Keskustelkaa mielipiteistänne ja perustelkaa oma mielipide. Suunnitelkaa ryhmätyö, jossa 
jokaisen mielipide tulee näkyviin. Miettikää, miten voitte parhaiten kertoa mielipiteenne 
kyläillassa. Kenttäryhmä miettii: mitä kohteita haluatte kuvata/videoida ja miksi? Kirjoittakaa 
suunnitelma paperille ja esittäkää se opettajalle. (Kenttäryhmä tekee myös 
havaintopäiväkirjan.) 

Luokkaryhmä miettii: millä keinoilla haluatte kertoa ajatuksistanne. Kirjoittakaan 
suunnitelma paperille ja esittäkää se opettajalle.  

Ideoita luokkaryhmille: 

*piirtäkää Temmeksen/asuinalueenne kaunis/tärkeä paikka ja kirjoittakaa piirrokseen selitys 

*piirtäkää kartta, johon olette merkinneet mielestänne tärkeimmät kohteet 

*kirjoittakaa aine, kertomus tai runo päivän teemasta 

*tehkää sarjakuva päivän teemasta 

*tehkää opastekartta ”turisteille” tai muille vierailijoille, jossa esittelette teille tärkeät alueet 

*kirjoittakaa kirje kunnan päättäjille 

*tehkää palapeli aikuisille hyödyntäen päivän teemaa 

Ideoikaa ryhmässä! Mikä olisi teidän mielestänne paras tapa kertoa ajatuksistanne? 



                            LIITE 6B 

Risuja päättäjille, tästä en pidä asuinalueellani! 
* Mitkä asiat ovat mielestäsi huonosti  
  asuinalueellasi? Mitä pitäisi parantaa? 

        Kirjoita havaintopäiväkirjaasi vähintään viisi    asiaa.  

     * Vertailkaa ryhmissä mielipiteitänne. Mitkä asiat ovat samoja ja mitkä asiat erilaisia? 

 

Suunnitelma 

Kuvausryhmä: 
- mitä kohteita kuvaatte ja miksi

Luokkaryhmä: 
- valitkaa: piirros, kartta, kirje, palapeli



                                                                                                               LIITE 6C  

Palautekysely (Voit jatkaa tarvittaessa kääntöpuolelle) 

Oppilas: vastaajan ikä:___________    poika  tyttö  (rasti ruutuun) 

Opettaja  

1. Mikä tai mitkä asiat jäivät päällimmäisenä  

   mieleesi ympäristökasvatusprojektista? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Onko sinulla tullut projektin jälkeen uusia ideoita tai ajatuksia mieleen 

asuinalueestasi? Jos on, kerro niistä muutamalla sanalla.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Millainen kyläilta oli mielestäsi ja haluaisitko osallistua jatkossakin kyläiltoihin? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Uskotko, että mielipiteesi tullaan huomioimaan kunnan päätöksenteossa? Kerro, 

miten luulet sen tapahtuvan käytännössä. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Voit lähettää palautetta tutkijalle, mistä tahansa ympäristökasvatusprojektia tai 

kyläiltaa koskevista 

asiasta:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Kiitos palautteesta ja osallistumisesta projektiin! 

    Iloisin Terveisin,   

                           Heli Villanen (tutkija, Oulun yliopisto) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        LIITE 7 

 
Tiivistettävä kyläraitti, jolle on sijoitettu 
4 omakotitalotonttia. Tonttien on 
tarkoitus tukea kylän nykyistä ja 
historiallista rakennetta. Liikenteellisistä 
ja kuntataloudellisista syistä 
Haurukylään ei voida sijoittaa kovin 
paljoa asutusta vaikka kylän rakenne 
muutoin sen sallisi.

  
Teollisuusalue, jolle on sijoitettu kaksi 
suurempaa ja kaksi pienempää 
teollisuustonttia. Tänne tarkoitettu 
teollisuus on suurta, hallimaista ja 
nelostiehen nojautuvaa.

Haurukylä

Leviäkangas

Tämä suunnitelma on laadittu Tyrnävän kunnan toimeksiannosta 
Temmeksen alueen kehittämiseksi ja suunnitelma perustuu Oulun 
yliopiston EkoSuKaT eli ”Ekotehokkuus supistuvissa ja kasvavissa 
taajamissa” -projektin  yhteydessä Temmeksellä pidettyyn 
maankäyttösuunnitelmaan, jota suunniteltiin syksyllä 2004. Tämän 
näytteillä olevan suunnitelman on tarkoitus aloittaa Temmeksen 
kaavoitusprosessi joka useiden vaiheiden jälkeen johtaa Temmeksen 
alueen uuteen osayleiskaavaan.

Suunnitelma on laadittu 33 uudelle rakennukselle 31 uuteen tonttiin ja 
lisäksi suunnitelmaan kuuluu uusia teitä, kevyenliikenteenväyliä ja 
ulkoilureittejä, yksi uusi ja yksi laajennettava teollisuusalue sekä
 nuorisotalo. varsinainen pienyritysalue, josta oli puhetta EkoSuKaT-
projektin yleisöiltojen aikoina, ei ole löytänyt paikkaansa, johtuen 
alueen yritysrakenteen ja täten toteutumisen epämääräisyydestä.
Ko. yritysalueen paikkaa ja laajuutta tulee tutkia vielä tarkemmin 
asioiden ja tarpeiden selvitessä enemmän.

Pikkuheikinkankaan ja Nurkkaperän välille on ehdotettu osittain 
olemassa olevia metsäteitä seurailevaa kevyenliikenteen väylää, joka 
toimisi samalla metsäisenä ulkoilureittinä.  
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Tiivistettävä asuinalue, jolle on sijoitettu 
5 omakotitalotonttia. Tonttien on 
tarkoitus tiivistää raittimaista kylää. 
Liikenteellisistä ja kuntataloudellisista 
syistä Nurkkaperään ei voida sijoittaa 
kovin paljoa asutusta vaikka kylän 
rakenne muutoin sen sallisi. 
Nurkkaperä on myös ehdotettu 
liitettäväksi Meijerikylään 
kevyenliikenteenväylällä.

 
Asuntoalue 19 omakotitalolle. Alueen 
suunnittelussa pääpaino on ollut 
avointen taloryhmien 
muodostamisella sekä suurten tonttien 
sovittamisessa taloudellisesti 
kestävään ratkaisuun. Raitti on 
tärkeässä roolissa ja se on meluhäiriön 
vuoksi vedetty noin 150 metrin 
päähän nelostiestä. Raitti toimii 
Remeskankaan yhdystien (nimi) 
jatkeena ja yhdistää myös 
Klemilänkankaan Meijerikylään.

  
Asuntoalue, jolle on sijoitettu yksi 
kolmen huoneiston rivitalo ja neljä 
omakotitaloa. Alueen on tarkoitus 
muodostaa pieni kokonaisuus, joka 
täydentää Remeskankaan aluetta. 
Remeskankaan ja Remesperän väliin 
on jätetty tarkoituksellisesti ilmavuutta.

 
Kunnan palvelualuetta, jolle on 
tarkoitus rakentaa 1,5 kerroksinen 
nuorisotalo, yhteissauna sekä 
mahdollisesti verstastiloja.

 
Laajennettava teollisuusalue, jonne on 
osoitettu kaksi laajennettavaa tonttia 
ja kaksi uutta teollisuusrakennuksia 
sisältävää tonttia. 
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