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 Johdanto 

Raine Mäntysalo & Heli Villanen 

Kajaanin väkiluvun kehitys on viime vuodet ollut hienoisessa laskussa ja samalla nuorimpien 
ikäluokkien osuus väestöstä on pienentynyt. Vuonna 2003 tässä Kainuun 
maakuntakeskuksessa oli 35.713 asukasta ja nettomuutto oli tuolloin 220 asukkaalla 
negatiivinen. Väkiluvun supistumiskehityksestä huolimatta asumispinta-alan keskimääräinen 
kasvu asukasta kohden merkitsee jatkuvaa asuntojen lisärakentamistarvetta myös Kajaanissa. 
Tämä johtaa asutuksen vähittäiseen hajautumiseen. Kajaani on tähän saakka ollut suhteellisen 
tiiviisti rakennettu: miltei 90 % asukkaista asuu neljän kilometrin säteellä kaupungin 
keskustasta (Hentilä ym. 2004). 

Tässä kirjassa tarkasteltava Huuhkajanvaaran kohdetaajama sijaitsee lounaassa vielä tämän 
säteen sisällä, etäisyytenään n. 3 km keskustasta. Huuhkajanvaara on n. 1300 asukkaan 
pientalovaltainen asuinalue, joka on toteutunut hieman vuonna 1988 laadittua asemakaavaa 
väljempänä. Huuhkajanvaarassa on muuta kaupunkia huomattavasti suurempi osuus 
maahanmuuttajia, mm. venäläisiä sekä Sudanin, Kosovon ja Keski-Aasian pakolaisia, joiden 
integroitumisessa suomalaiseen väestöön olisi parantamisen varaa. Huuhkajanvaarasta pari 
kilometriä etelään sijaitseva Hevossuon haja-asutusalue on toisena tarkastelukohteena. Tähän 
rintamamiespientiloiksi palstoitettuun alueeseen kohdistuu kasvupaineita, sillä aikamme 
yleisen maalaismaisuutta ja ”omaa rauhaa” arvostavan asumismuodin (ks. Laakkonen-Pöntys 
2005) mukaisesti alueelta havitellaan väljiä omakotitalotontteja. 

Kaupungilla on ollut jyrkkä kanta kaavoittamattomille alueille kohdistuvaan 
hajarakentamiseen. Toisaalta on uhka, että väljiä tontteja havittelevat muuttavat lähikuntiin, 
mikäli tällaisia tontteja ei Kajaanin kaupungilla ole tarjota. Hevossuon alueen 
kaavoittamiseksi väljän asumisen alueena olisi hyvät maapoliittiset mahdollisuudet, sillä 
Pietari Brahen v. 1651 perustamalla kaupungilla on tällä alueella vielä nk. kruunun maita. 
Samalla voitaisiin alueen viemäröinti järjestää keskitetysti, mikä helpottaisi läheisen 
Vimpelinlammen rehevöitymisongelmaa. Etäisyydet palveluihin ovat kuitenkin suuret. Uuden 
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asuinalueen osoittaminen Huuhkajanvaaran ja Hevossuon välille lyhentäisi etäisyyttä 
Huuhkajanvaarassa sijaitseviin päiväkoti- ja korttelikoulu- sekä yksityisiin palveluihin. 

Tällaiset Huuhkajanvaaran ja Hevossuon alueisiin liittyvät pohdinnat motivoivat Kajaanin 
kaupunkia tarjoamaan näitä alueita EkoSuKaT -tutkimus- ja koulutushankkeemme 
kohdeasuinalueiksi. Alueiden asumisviihtyisyyden osatekijöitä selvittämällä – myös 
maahanmuuttajien kannalta – sekä uuden asutuksen sijoittumista harjoitustyömuotoisesti 
suunnittelemalla EkoSuKaT-hankkeen tutkijat ja opiskelijat voisivat olla avuksi näissä 
pohdinnoissa. Tämä EkoSuKaT-hankkeen järjestyksessään kolmas väliraportti koostuu 
Huuhkajanvaaraan ja Hevossuohon kohdistuneista tutkimuksista, analyyseistä ja 
maankäyttösuunnitelmista. 

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 ja maankäytön harjoitustyösuunnitelmat, joita 
Kajaanin 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 yliassistentti Raine Mäntysalo arkkitehtuurin osastolta. 

Hanke on yksi Ympäristöklusterin Ekotehokas yhteiskunta –ohjelman (2003-05) hankkeita. 
Päärahoittaja Ympäristöklusterin (YM, KTM, TEKES ja Suomen Akatemia) lisäksi hanketta 
rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskukset, kohdekunnat sekä Oulun 
yliopisto. 



 

 7

Asukaskysely 

Kaikissa EkoSuKaT-hankkeen kohdekunnissa toteutetaan asukaskysely. Kyselyt osin 
räätälöidään kuntien omien selvitystarpeiden ja taajamien erityispiirteiden mukaan, osin 
pidetään yhdenmukaisina, jotta keskinäinen vertailtavuus olisi mahdollista. Kajaanin 
kaupungin erityistoiveena oli liittää kyselyyn maahanmuuttajia koskevia kysymyksiä. 

EkoSuKaT-tutkimusryhmän lisäksi kyselyn laadintaan osallistuivat myös projektitutkija, 
arkkitehti Risto Suikkari, yliassistentti (sosiologia) Kalle Reinikainen sekä 
maahanmuuttajakysymysten osalta kasvatustieteiden opiskelija Anna Tuomela. Kyselyn 
pohjana on käytetty Suikkarin ja Reinikaisen laatimaa asumisviihtyisyyskyselyrunkoa. 

Kajaanin asukaskysely oli kaksiosainen. Toinen osa jaettiin Huuhkajanvaaraan ja toinen 
Hevossuon alueelle. EkoSuKaT-projektin tutkijat ja sosiologian opiskelijat jakoivat kyselyä 
asuinalueille syyskuun 2004 lopulla. Huuhkajanvaarassa jaettiin 473 lomaketta joka toiseen 
postilaatikkoon. Hevossuolla lomakkeita jaettiin jokaiseen postilaatikkoon, joita oli tuolloin 
42. Vastausprosentti jäi Huuhkajanvaarassa 17,8 %:iin ja Hevossuolla se oli 30.9 %. 
Kyselyyn sai vastata kuka tahansa talouden 16 vuotta täyttänyt. Vastausaikaa oli kaksi 
viikkoa ja palautuspäivä oli 8.10.2004. Kyselyyn ei liittynyt karhukierrosta. 

Kyselyt olivat muutoin pääsääntöisesti samansisältöisiä, mutta kummassakin oli ao. aluetta 
varten räätälöityjä erityisiä osioita. Huuhkajanvaaran kyselyssä oli mukana maahanmuuttajia 
ja asumisviihtyisyyttä käsittelevät ylimääräiset osat (ks. Anna Tuomelan sekä Kalle 
Reinikaisen ja Risto Suikkarin artikkelit tässä kirjassa) ja Hevossuon kyselyssä ylimääräinen 
osa, jossa selvitettiin alueen asukkaiden tavoitteita mahdollisen tulevan asuinrakentamisen 
sijoittumisen ja muodonannon suhteen (ks. Leena Soudunsaaren artikkeli tässä kirjassa). Muut 
osiot kyselyssä mukailivat aiempia EkoSuKaT -hankkeen asukaskyselyjä. Kysymykset 
koostuivat n. 80 monivalinta- ja avokysymyksestä. (Huuhkajanvaaran ja Hevossuon 
kyselylomakkeet ovat peräkkäin liitteessä 1.) 

Huuhkajanvaaran vastaajista n. 70 % oli naisia. Sukupuolijakauman vinoutuminen on 
mahdollisesti seurausta kyselyn toteuttamisesta. Kysely jaettiin kotitalouksiin ilman, että sitä 
kohdennettiin kenellekään erityisesti. Tässä tapauksessa vastaaja on ollut useimmiten 
kotitalouden naispuolinen henkilö. Vastausten yleistämisessä aineiston ulkopuolelle tulee 
noudattaa erityistä varovaisuutta, koska vastausprosentti jäi melko alhaiseksi 
Huuhkajanvaarassa ja Hevossuolla otoskoko (N=13) jäi kokonaisuudessaan pieneksi. Lisäksi 
aineisto on sukupuolen suhteen vinoutunut.  

Ikäjakauma Huuhkajanvaaran kyselyssä oli 18 ja 80 vuoden välillä. 18 - 30-vuotiaita 
vastaajia oli 24 % ja 32 - 50-vuotiaita 46 %. Hevossuon vastaajat olivat 22 - 63 -vuotiaita. 
Suurin osa Huuhkajanvaaran vastaajista oli koulutukseltaan joko perus- tai keskikoulun 
käyneitä tai ylioppilastutkinnon suorittaneita. Suurin ammattiryhmä muodostui työntekijöistä 
ja toiseksi suurin alemmista toimihenkilöistä (ks. kuva 1.). Myös Hevossuon 13 vastaajasta 
suurin ammattiryhmä (n=6) koostui työntekijöistä. 
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Vastaajista yli puolet kuului vähintään kahden aikuisen muodostamaan ruokakuntaan. 
Lapsiperheitä vastaajista oli kuitenkin vähemmistö. Esimerkiksi alle 7-vuotiaita lapsia oli 
yhteensä vain 21 vastaajalla ja vastaavasti 7 – 12-vuotiaita yhteensä 19 vastaajalla. (ks. 
taulukko 1.) 
 
 

Koulutus
Kansakoulu
Peruskoulu 
tai 
keskikoulu
Ylioppilastut
kinto
Yliopistollin
en tutkinto

18,3%

31,7%36,6%

13,4%

 

Ammatti
Yksityisyrittäjä
Ylempi 
toimihenkilö
Alempi 
toimihenkilö
Työntekijä
Eläkeläinen
Opiskelija
Joku muu

14,5%

22,9%

30,1%

12%

 
Kuva 1. Koulutus ja ammatti, Huuhkajanvaara. 
 
 
 
Taulukko 1. Aikuisia ja lapsia. 
 
Talouden koko (%) 0 1 2 

aikuisia   35,4 62,2 

alle 7 v. 74,4 15,9 7,3 

7-12 v. 76,8 17,1 6,1 

13-18 v. 74,1 14,8 11,1 
 
 

Artikkelit 

Kirjan ensimmäinen osa koostuu eri tutkijoiden artikkeleista, joissa he omista 
tutkimusnäkökulmistaan käsin tulkitsevat kyselyaineistoa ja tekevät siitä päätelmiä. Osa 
käyttää kyselyjen lisäksi empiirisenä aineistonaan myös asukkaiden keskuudessa tekemiään 
haastatteluja. Näin on tehnyt mm. Aila Ryhänen, joka osion aloittavassa artikkelissaan 
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”Koteja Huuhkajanvaarassa ja Hevossuolla” selvittää alueiden asukkaiden kokemuksia ja 
näkemyksiä kodista ja tekee tämän pohjalta päätelmiä maankäytön suunnittelun 
kehittämistarpeisiin liittyen. Ryhäsen kriittiset huomiot kysely- ja haastattelututkimuksen 
menetelmällisistä reunaehdoista voidaan yleistää koskemaan kaikkia tämän kirjan 
kirjoituksia, joissa näitä menetelmiä on sovellettu. Tässä osasyy Ryhäsen artikkelin 
sijoittamiselle kirjan alkuun. 

Myös Anna Tuomela yhdistää artikkelissaan ”Maahanmuuttajien elämää Kajaanissa ja 
Huuhkajanvaarassa” kysely- ja haastattelututkimusta. Kyselyn avulla Tuomela on selvittänyt 
Huuhkajanvaaran suomalaisen väestön suhdetta maahanmuuttajiin ja viiden maahanmuuttajan 
haastatteluilla puolestaan maahanmuuttajien näkemyksiä ympäristöstään ja olosuhteistaan. 

Anu Alanko ja Raija Näppä selvittävät artikkelissaan Huuhkajanvaaran ja Hevossuon 
asumisviihtyvyyden osatekijöitä. He selvittävät viihtyvyystekijöitä myös sosiaalisen 
ympäristön kannalta, kun taas Kalle Reinikainen ja Risto Suikkari keskittyvät omassa 
artikkelissaan erityisesti rakennetun ympäristön viihtyisyystekijöihin. He kysyvät, mikä on 
alueen koetun tiiviyden suhde yhtäältä siihen tapaan, jolla rakennettu lähiympäristö on 
muodostunut, ja toisaalta alueen rakentamisen laskennalliseen tehokkuuteen. 

Artikkeliosion päättää Leena Soudunsaaren yhteenveto Hevossuon asukaskyselyn 
rakentamisosion tuloksista. 

Asuntoalueiden suunnittelu –kurssi 

Kirjan kaksi jälkimmäistä osaa koostuvat pääosin asuntoalueiden suunnittelu –kurssin 
tuloksista. Asuntoalueiden suunnittelu –kurssi (laajuus 6 opintoviikkoa) sisältyy Oulun 
yliopiston arkkitehtuurin osastolla yhdyskuntasuunnittelun neljännen vuosikurssin 
opetusohjelmaan. Kurssilla perehdytään pientalovaltaisen asuinaluesuunnittelun nykyisiin ja 
tuleviin haasteisiin mm. kaupunkien kasvavien reuna-alueiden dynamiikan sekä eri 
elämäntyylejä edustavien asukkaiden näkökulmista. Kurssilla laaditaan harjoitustyönä 
kohteena olevalle asuinalueelle vaihtoehtoisia maankäyttösuunnitelmia eri 
mittakaavatarkasteluineen sekä tätä suunnittelutyötä tukevia ympäristöanalyysejä ja 
taustaselvityksiä. 

Kevätlukukaudella 2005 järjestetty kurssi liitettiin pilottiprojektina EkoSuKaT-hankkeen 
toimiin Kajaanissa. Kurssia pohjustavissa keskusteluissa Kajaanin kaupunginarkkitehti Irmeli 
Hangan ja kaavoitusarkkitehti Pirjo Honkasen sekä kurssin opettajien professori Helka-Liisa 
Hentilän ja assistentti Raine Mäntysalon kanssa päätettiin kohdealueen rajausta kuitenkin 
laajentaa. Analyysien ja maankäytön suunnittelun kohteiksi päätettiin sisällyttää 
Huuhkajanvaaran ja Hevossuon lisäksi myös viereiset Lohtajan ja Teerisuon alueet 
länsipuolella Kajaanintietä. Relevantteja vaihtoehtoja uuden asumisen sijoittelulle tuli siten 
lisää. Tutkittavaksi tulivat nyt myös vaihtoehdot Lohtajan n. 2000 asukkaan asuinalueen 
laajentamisesta lounaaseen Teerisuolle päin ja Teerisuon ja Hevossuon haja-asutusalueiden 
tarkastelemisesta yhtenä kyläkokonaisuutena, jota voitaisiin tiivistää uusin asumisen 
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aluevarauksin. Suurimmalta osin 1980-luvulla rakentuneella Lohtajan alueella sijaitsee myös 
peruskoulun ala-aste. 

Asuntoalueiden suunnittelu –kurssille osallistui yhdeksän arkkitehtuurin ja kolme 
maantieteen opiskelijaa. Yksi arkkitehtuurin opiskelijoista oli ranskalainen vaihto-opiskelija. 
Kurssin aluksi opiskelijoille annettiin sekä yksilö- että ryhmätyönä tehtäviä analyysitehtäviä. 
Näiden analyysien tulokset on koottu tämän kirjan toiseen osaan. Analyysitehtävissä 
selvitettiin maisema- ja kaupunkikuvatekijöitä kohdealueiden ja myös laajemmin kaupungin 
osalta; kartoitettiin kohdealueiden fyysisiä jälkiä ja toimintoja; tehtiin selkoa kohdealueiden 
asukas- ja kylätoiminnasta; koottiin väestökehitystilastoja sekä melu- ja liito-oravaselvityksiä; 
selvitettiin kohdealueiden liikenne- ja palvelurakenteita; perehdyttiin alueiden kaavoitus- ja 
palstoitushistoriaan; tutustuttiin kaupungin maapolitiikan, rakentamisen ohjauksen ja 
vesihuollon järjestämisen tavoitteisiin; referoitiin tutkimuksia etätyön sekä kaupungin ja 
maaseudun vuorovaikutuksen kehitysnäkymistä Kainuussa. Myös Kajaanin historiaan 
perehdyttiin kaupunkirakenteen muodostumisen ja tätä ohjanneen kaavoituksen kannalta. Tätä 
selvitystä täydensi hankkeeseen kytketty erillinen sosiologian harjoitustyö, jossa opiskelijat 
Jonna-Maria Mölläri ja Jaana Rautio tarkastelivat Kajaanin historiallista kehitystä palvelujen, 
kunnallispoliittisten voimasuhteiden ja teollisuuden kehityksen osalta. 

Harjoitustyön suunnitteluosuudessa laadittiin Huuhkajanvaaran, Lohtajan, Hevossuon ja 
Teerisuon muodostamalle aluekokonaisuudelle kolme vaihtoehtoista maankäyttösuunnitelmaa 
ryhmätöinä. Joulun alla 2004 Kajaanin kaavoittajien ja kurssin opettajien keskinäisessä 
neuvottelussa sovittiin ylimalkaiset lähtökohdat näille vaihtoehdoille. Kaikissa vaihtoehdoissa 
piti osoittaa eri tavoin aluevaraukset samalle määrälle uusia asukkaita. Opettajat täsmensivät 
myöhemmin tämän määrän 500 asukkaaksi. Lisäksi aluekokonaisuuden keskellä sijaitsevalle 
golfkentälle tuli osoittaa laajennusalue yleispiirteisesti, muun matkailu- ja virkistystoiminnan 
kehittämisen ohella. 

Kirjan kolmannessa osassa esitellään opiskelijoiden näistä lähtökohdista käsin laatimat 
ryhmätyösuunnitelmat. Suunnitelma ”Kylä – Hevossuon ja Teerisuon lisärakentaminen” 
(tekijät: Sipi Hintsanen, Heli Latvala, Sami Mukkala ja Aleksiina Paakki) perustuu 
vaihtoehdolle, jossa asumisen uudet aluevaraukset on osoitettu Teerisuolle ja Hevossuolle 
niiden kylämäistä asutusta raittimaisesti tiivistäen. Vaihtoehdossa ”Moderni metsä – 
Huuhkajanvaara” (tekijät: Riina Grönlund, Edouard Leroux, Touko Linjama ja Veli-Matti 
Prinkkilä) uudet asunnot sijoitetaan Huuhkajanvaaran eteläosaan vaaran rinteiltä avautuvia 
näkymiä ja suotuisia ilmansuuntia sijoittelussa hyödyntäen. Kolmannessa vaihtoehdossa 
”Oravarinne – Lohtaja ja Teerisuo” (tekijät: Heikki Parkkila, Minna Simonen, Aino 
Toivonen ja Eini Vasu) kytketään Lohtaja Teerisuohon uudella asuinalueella, jossa eri 
asumismuotoja ja rakentamisen tiiviyttä edustavat kaareutuvat ”puikot” työntyvät metsään. 
Kullakin vaihtoehdolla on oma erityisluonteensa ja omat perusteensa. Niitä on vaikea panna 
paremmuusjärjestykseen. 
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 1 Koteja Huuhkajanvaarassa ja Hevossuolla 

Aila Ryhänen 

 

”Oikeastaan ajattelen, että ihmisen koti on eniten pään sisässä  

ja parisuhteessa. Kuitenkin tuntuisi tänään kaiken jälkeen  

kurjalta palata kerrostaloon, josta ei pääsisi suoraan  

paljain jaloin pihanurmikolle.”  
   kajaanilaisen kyselyvastaus  

 

Koti on sekä paikka että mielentila. Somervillen (1992: 537) mukaan koti saa merkityksensä 
koetun ympäristön ja mielikuvissa olevan ideaalin yhtymäkohdassa. Koti voi löytyä niin 
uskonnosta, rakkaista ihmisistä kuin vaikkapa musiikista, mutta asumiseen liittyvänä koti on 
paikka (Huttunen 2002), ja käsittelen artikkelissani kotia lähinnä paikkana. Vaikka 
arkikielessä ”asunto” ja ”koti” tarkoittavat usein samaa, ero niiden välillä näyttää 
kyselyvastausten perusteella selvältä. Koti ei ole mikä tahansa asunto, vaan se asunto, jonka 
ihminen tuntee kodiksi. Kotia ei voida määritellä vain asumisen tai muiden arkielämän 
toimintojen pohjalta vaan kodissa on lisäksi jotain muuta (Douglas 1991). Koti tarkoittaa 
sellaista kiintymyksen tunnetta tiettyä ympäristöä kohtaan, mihin verrattuna muilla paikkaan 
kiintymisen tunteilla on vähemmän merkitystä. Koti on lähtökohta, josta suuntaamme 
itsemme ja otamme maailman haltuun (Relph 1973: 40). Me olemme jostakin, ja ”jostakin”-
sana viittaa niin fyysiseen ympäristöön kuin siellä saamiimme kokemuksiin ja kohtaamiimme 
ihmisiin – paikka on sosiaalinen konstruktio. Samalla kun merkitsemme aluetta itsellemme 
elämällä sitä, alue merkitsee meidät – meistä tulee osa paikkaa, paikasta tulee osa meitä, eikä 
meitä olisi ilman paikkoja eikä paikkoja olisi ilman meitä (Pascual-de-sans 2005: 348-349). 
Koti on siis yhteydessä ihmisen identiteettiin. Ajallisesti koti sijoittuu menneen ja tulevan 
risteykseen, ja kuluvana hetkenä sitä eletään jokapäiväisen elämän toiminnoilla (Huttunen 
2002: 101). Tärkeä osa kodin ideaalista on muodostunut menneisyydessä, mutta kiintyminen 
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uuteen kodiksi tulevaan paikkaan voi alkaa jo asunnon hankintaa suunniteltaessa. Tällöin 
kodin tunne suuntautuu tulevaan, kuten myös ihmisten miettiessä millaiset mahdollisuudet 
koti antaa elämän järjestelylle tulevaisuudessa. Kytö (1998: 221) sanoo kuitenkin, että 
tulevaisuuden muuttuessa epävarmemmaksi talouden heilahtelujen myötä ihanne pysyvästä 
kodista on murenemassa eikä asuntoon sinänsä juurruta samoin kuin aikaisemmin. Kodin ja 
asuinpaikan sidos on löystymässä ja muuttumassa kompleksisemmaksi, mutta itse kodin 
merkitys tuskin vähenee.  

 Mifflin ja Wilton (2005) tutkivat, millaisia ”koteja” asuntolat tarjoavat kodittomille. 
Yhtenä lähtökohtana heillä on ajatus, että ihmisen elämänlaatuun vaikuttaa se, miten asumus 
vastaa kodin ideaalia. Kodin ominaisuuksiksi he luettelevat muun muassa suojan, 
yksityisyyden, mukavuuden, mahdollisuuden itsenäisesti kontrolloida olosuhteita, 
jatkuvuuden, turvallisuuden tunteen ja sosiaalisten suhteiden hoitamisen mahdollisuuden. 
Aiemmin esim. Oulunsalossa ja Temmeksellä tekemieni kyselyiden mukaan kodissa on 
tärkeää niin se, että palvelut ja yhteydet toimivat ja sitä kautta arkielämä järjestyy, kuin sekin, 
että paikka tuntuu kodilta. 

Käsittelen kirjoituksessa kotia huuhkajanvaaralaisten ja hevossuolaisten ihmisten kysely- ja 
haastatteluaineistoon pohjalta. Loppuyhteenvetona esitän, miten koti voi liittyä maankäytön 
suunnitteluun. Pääkysymyksenä tekeillä olevassa väitöstutkimuksessani mietin, miten 
asukkaiden osallistumista voitaisiin tehostaa ja heidän tietojaan ja kokemuksiaan liittää 
paremmin mukaan suunnitteluun. Kodin käsitteen käyttämisen tarkoituksena on antaa 
asukkaille mahdollisuus puhua asumiseen liittyvistä asioista sellaisella kielellä, jota jokainen 
osaa ja jota suunnittelu ei juuri ole käyttänyt. Samalla etsin asumiseen liittyviä (tunne-) 
elementtejä, joissa asukasnäkökulma on suunnittelussa usein ohitettu. Esimerkeiksi poimin 
vastauksia, joissa tiivistyvät monien vastausten yhteiset teemat mutta myös sellaisia, jotka 
valottavat toista puolta asiasta. Perhe on varmasti tärkein tekijä, joka paikasta tekee kodin, 
mutta tässä tutkimuksessa tarkoitus ei ole tutkia perhettä; siihen ei maankäytön suunnittelulla 
voi juuri vaikuttaa.    

Kursivoinnit ovat suoria lainauksia asukaskyselystä, joka tehtiin Huuhkajanvaarassa ja 
Hevossuolla syys-lokakuun vaiheessa 2004. Lisäksi haastattelin tammikuussa 2005 viittä 
ihmistä samoilla asuinalueilla. Jo vastausten vähäisyys estää tekemästä liian laajoja 
yleistyksiä siitä, mitä alueen asukkaat ajattelevat, eikä se ole tutkimukseni tarkoituskaan.  

1.1 Onko asuntosi kotisi?  

Halusin selvitellä, miten vahvasti ihmiset mieltävät nykyiset asuinpaikkansa kodikseen, ja 
kysyin: ”Tunnetko nykyisen asuntosi kodiksesi ja kuinka voimakas tuntemus kodista on? 
Merkitse poikkiviiva janalle kohtaan, joka kuvaa tunteen voimakkuutta.” Kuvassa oli 10 
sentin mittainen jana, jonka toiseen päähän oli merkitty ’ei lainkaan koti’ ja toiseen ’täysin 
koti’. Tulokset mitattiin millimetrin tarkkuudella. Lisäksi pyysin ihmisiä merkitsemään 
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samantyyppiselle janalle elämänlaatua kuvaavat pisteet asuinpaikassa. Kuvassa 1 on näiden 
kysymysten tulokset eriteltynä Huuhkajanvaaran ja Hevossuon kesken.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Keskimäärin tutkimusalueen ihmiset mielsivät asuntonsa kodikseen noin yhdeksän 
”pisteen” verran (asteikko 0-10 kuvioiden vasemmassa sivussa). Molemmissa paikoissa 
keskiarvopisteet (paksu poikkiviiva palkissa) ovat suunnilleen samanlaiset, mutta 
huuhkajanvaaralaisten kodin tuntemus ja elämänlaatu näillä pistellä mitattuna vaihtelevat 
enemmän. Kautta linjan ”kotipisteet” ylittivät ”elämänlaatupisteet”, mikä viittaa siihen, että 
kodin tuntemus ja kokemus elämänlaadusta eivät ole sama asia vaikka ne liittyvät toisiinsa ja 
koostuvat osin samoista asioista. Kuvioissa tumma viiva palkkien keskellä ilmoittaa 
keskiarvon ja palkin ylä- ja alaviivojen väliin jää yhteensä puolet vastauksista. Ääriarvot 
löytyvät janojen päistä.  

Sovelsin tutkimuksessani kodin tuntemuksen voimakkuuden mittaamiseen kipujanaa, jota 
lääketieteessä käytetään yleisesti sekä tieteellisissä tutkimuksissa että potilastyössä kivun 
tuntemuksen voimakkuuden mittaamiseen. Kummassakin tapauksessa kyseessä on 
henkilökohtaisen tuntemuksen voimakkuuden mittaaminen, eikä mittauksista voi vetää suoria 
johtopäätöksiä kokemuksen suuruudesta tai laadusta yleensä. Jokaisella vastaajalla on 
omanlaisensa kokemustausta ja vertailukohdat, joista perusteet pisteiden antoon tulevat, eikä 
kahden vastaajan pisteitä voi suoraan vertailla. Paikkakokemukset eivät ole muuttumattomia, 
vaan niitä tulkitaan koko ajan uudelleen uusien kokemusten valossa (Pascual-de-sans 2004), 
eikä menneisyys tässä mielessä ole muuttumaton. Ihmiset näyttävän kokevan elämänlaatunsa 
paremmaksi niissä paikoissa, jotka tuntuvat kodilta – vai tuntevatko ihmiset helpommin 
kodiksi sellaiset paikat, joissa heidän elämänlaatunsa tuntuu paremmalta? Vastaus tähän 
kysymykseen on tuskin joko-tai, vaan ihminen, joka tuntee olevansa kotonaan, tuntee 
elämänlaatunsa paremmaksi, ja paikoissa, joissa ihminen tuntee elämänlaatunsa paremmaksi, 
hän tuntee helpommin olevansa kotonaan. Myös Mifflinin ja Wiltonin (2005: 417-419) 
tutkimuksessa elämänlaatua huonontavat tekijät näyttivät vähentävän paikkojen tuntumista 
kodilta.  

Kuva 1. Kotipisteet ja elämänlaatupisteet Hevossuolla ja Huuhkajanvaarassa.   
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Hevossuo on maalaismainen, harvaan rakennettu alue, ja Huuhkajanvaara puolestaan 
kaupunkimainen alue, jossa on niin omakoti-, rivi- kuin pienkerrostalojakin. Kun 
Huuhkajanvaaran koti- ja elämänlaatupisteitä tarkastellaan vastaajan asuinrakennuksen tyypin 
mukaan (kuva 2), huomataan, että omakotitaloasujat antavat keskimäärin isoimmat pisteet ja 
pienkerrostalojen asukkaat pienimmät pisteet. Kuitenkin pienkerrostaloista löytyy vastaajia, 
jotka antavat asunnolleen täydet ”kotipisteet” ja yli yhdeksän pistettä elämänlaadusta, ja 
omakotitalossa asuvista vastaajista yksi antaa alle 6 kotipistettä ja kahden elämänlaatupisteet 
ovat alle 5. Kuvista 1 ja 2 nähdään koti- ja elämänlaatupisteiden olevan suhteessa toisiinsa, ja 
sama näkyy tarkasteltaessa tuloksia yksilötasolla.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ero talotyypin vaikutuksesta kodin tunteeseen selittynee osaksi elämäntilanteella. 
Omakotitaloissa ja kerros- tai rivitaloissa asuvien ihmisten elämäntilanteet poikkeavat usein 
toisistaan (myös Strandell 2005: 125-129). Omakotitalo hankitaan usein elämän vakiintuessa 
esimerkiksi perheen perustamisen yhteydessä kun varallisuus sen sallii. Useimmilla 
omakotitaloasujilla on (tai on ollut) perhettä (ks. myös Strandell 2005: 128-129), ja perhe 
näyttää lisäävän paikkojen tuntumista kodilta. Omakotitalo on usein myös turvallisuuden ja 
”oman” symboli, mitkä piirteet liitetään kyselyiden mukaan kotiin. Oma asunto, mitä 
omakotitalot lähes aina ovat, viittaakin asukaskyselyn mukaan sekä emotionaaliseen 
läheisyyteen että omaisuuteen (ks. myös Pascual-de-sans 2005: 350). Omakotitaloa 
hankittaessa tehdään suuria pysyvyyteen liittyviä päätöksiä. Vaikka nämä samat asiat voivat 
liittyä muihin asumismuotoihin, ne liittyvät leimallisimmin omakotitaloasumiseen.   

Huuhkajanvaaralaisista vastaajista lähes puolet (48%) tuntee hyvin lähinaapureitaan ja jopa 
yli puolet (52%) tuntee hyvin muita alueen asukkaita. Kylässä Kajaanin alueella kävi 
viikoittain lähes puolet ihmisistä ja kuukausittain vajaa kolmannes. Vieraita Kajaanin alueelta 
kävi viikoittain tai kuukausittain 70%:lla. Niillä, jotka kyläilivät enemmän, kävi myös vieraita 
enemmän, ja enemmän kyläilevillä olivat kotipisteet hieman suuremmat kuin vähemmän 
kyläilevillä. Sosiaalinen ulottuvuus onkin tärkeä kodin tunteelle, ja Mifflin ja Wilton (2005: 
418) sanovat kotiympäristön olevan tärkeä sosiaalisen pääoman muodostumiselle. Sosiaalinen 

Kuva 2. Kotipisteet ja elämänlaatupisteet Huuhkajanvaarassa talotyypin 
mukaan.                  
n=vastaajien lukumäärä  
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pääoma viittaa aineellisiin ja aineettomiin etuihin, joita ihminen saa kanssakäymisestä toisten 
ihmisten kanssa.   

Huuhkajanvaaralaiset viihtyvät kaupunginosassaan keskimäärin hyvin. Kuvasta 3 näkyy, 
että kun kyselyssä kysyttiin kolmea viihtymiseen (positiivisesti tai negatiivisesti) vaikuttavaa 
tekijää, reilusti yli puolet vastaajista ilmoitti vain positiivisia asioita ja pelkkiä negatiivisia 
ilmoitti vain muutama vastaaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viihtymistä lisääviksi mainittiin luonto 16 kertaa, samoin rauha ja hiljaisuus, ja 
harrastukset 12 kertaa. Kulkuyhteydet tai etäisyys kaupungista mainittiin positiivisesti 
seitsemän kertaa. Sosiaaliset suhteet eri muodoissaan saivat paljon mainintoja: suku, ystävät, 
naapurit, lasten ystävät… Negatiivisista asioista rauhattomuus sai eniten eli neljä mainintaa, 
mikä on vähän verrattuna rauhallisuuden ja hiljaisuuden 16 mainintaan. Ulkovalaistuksen 
puutteet mainittiin kolmesti ja ihmisiin viitattiin yhteensä kuusi kertaa. Nämä maininnat 
jakaantuivat tasan naapureille, pakolaisille/ulkomaalaisille ja alkoholisteille/huumeiden 
käyttäjille eli jokainen kolmesta ryhmästä sai kaksi mainintaa. Sama vastaaja mainitsi 
enemmän kuin yhden ihmisiin liittyvän haittapuolen, joten hyvin harva vastaaja koki muut 
ihmiset merkittäväksi haitaksi. Verrattaessa vastauksia toisaalla tässä julkaisussa olevaan 
Anna Tuomelan kirjoitukseen suomalaisten asenteista maahanmuuttajia kohtaan 
Huuhkajanvaarassa näyttää siltä, että vaikka ihmiset asiaa kysyttäessä usein vastasivat 
maahanmuuttajien tuovan ongelmia, ei ongelmia usein koettu mainitsemisen arvoiseksi 
tärkeimpiä viihtyvyyteen vaikuttavia seikkoja kysyttäessä.   

Elämänlaatua Huuhkajanvaarassa kysyttäessä (Kuva 4.) positiivisina asioina mainittiin 
muun muassa ”Hyvin suunniteltu asuinalue ” sekä ”Tulossa uusia tavarataloja”. Huonoina 
asioina yksi vastaaja mainitsi ”pakolaiset”, ”narkomaanit”, ”avohoitopotilaat”. Toisen 
elämänlaatua huononsi ”Kainuulaiset ihmiset ja heidän luonne –”, ja yksi vastaaja koki, että 
”Tutustuminen kainuulaisiin on ollut tosi hidasta –”.  

 

vain positiivisia
vain negatiivisia
molempia 

Kuva 3. Huuhkajanvaaralaisten kommentit 
asuinalueella viihtymisestä.   
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vain positiivisia
vain negatiivisia
molempia 

Kuva 4. Huuhkajanvaaralaisten kommentit 
elämänlaadusta asuinaluella.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hevossuolaisista 11 kotipaikkansa ilmoittaneesta kahdeksan oli Kajaanista lähtöisin. Kaikki 
12 hevossuolaista tunsivat hyvin lähinaapurinsa, mutta neljä ei tuntenut lainkaan muita 
alueella asuvia. Myös hevossuolaiset ovat varsin ahkeria kyläilijöitä: yhdeksän ihmistä kävi 
vähintään kuukausittain Kajaanin alueella kylässä ja vieraita Kajaanin alueelta vähintään 
kuukausittain sai kahdeksan vastaajaa. Elämänlaatua kysyttäessä vain yksi hevossuolaisen 
kommentti oli negatiivinen: tien kunto syksyisin. Jokainen vastaaja mainitsi positiivisina 
luonnon tai rauhallisuuden tai molemmat. Lisäksi mainittiin muun muassa työt, hyvä sijainti 
ja maalaismaisuus. Viihtyminen sai yhden negatiivisen maininnan: työmatka oli vastaajalle 
erityisesti talvella hankala. Rauhallisuus ja luonto lisäsivät viihtyisyyttä, samoin eläinten 
pitäminen. ”Talo, piha, naapurit” ja ”itsellinen elämä” mainittiin hyvinä asioina, ja muistipa 
yksi vastaaja myös kissaansa mainitsemalla sille sopivat metsästysmaat. 

1.2 Mikä tekee sinulle asunnosta kodin? 

”Se, että rakennetusta ympäristöstä pidetään huolta (perusparannetaan, maalataan ja 
kunnostetaan…) = TALOYHTIÖ JA LÄHIYMPÄRISTÖ” 

 

Tälle vastaajalle koti ei rajoitu oman asunnon seinien sisään, vaan se sisältää myös muuta 
lähiympäristöä, sekä fyysisen, johon ”rakennettu”-sana viittaa että sosiaalisen ympäristön, 
johon viittaa ”huolen pitäminen”. Viihtyisyys ja lähiympäristöstä huolehtiminen ovat tärkeitä, 
ja ympäristöstä huolehtiminen on vastuun kantamista ympäristöstä. Vastuun kantaminen ja 
huolehtiminen lisäävät kotiin liittyvää turvallisuuden tunnetta. Huolenpito asioista näkyy 
arkipäivässä.     
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”Riittävästi tilaa, kaunis sisustus, kotona pitää pystyä myös harrastamaan, meillä soitetaan 
paljon pianoa, viulua, trumpettia, tehdään puutöitä, kunnostetaan huonekaluja, leivotaan, 
hoidetaan puutarhaa + eläimiä” 

 

Itselle sopivan elämäntavan toteuttaminen on yhteydessä ihmisen minuuteen. Kodissa 
onkin tärkeää, että ihminen voi tehdä niitä asioita, joista nauttii, ja että ympäristö tuntuu 
omalta. Koti on tekemistä, toimintaa ja ihmisiä. Tilan riittävyys ja sisustuksen kauneus 
riippuvat ihmisten elämäntilanteista, elämäntavoista ja mieltymyksistä.    

 

”Olen asunut riittävän kauan alueella, luonut hyvät suhteet naapureihin. Oma rauha 
seinien sisällä.”  

 

Suurelta osin kodin kautta ihminen on yhteydessä muihin ihmisiin, se on paikka, jonka 
kautta hän liittyy muuhun maailmaan ja yhteiskuntaan (Rajanti 1999). Kauemmin asuneet 
ihmiset ovat ehtineet paremmin tutustua ja kiintyä ympäristöönsä, ja toisaalta ne, jotka eivät 
viihdy, muuttavat usein nopeasti pois. Suhteiden luominen ottaa myös aikansa. Suurimmalle 
osalle ihmisistä kotia ympäroivä alue ja alueella asuvat ihmiset vaikuttavat siihen, voiko 
asunto olla koti. Kodissa toteutuu niin oma rauha kuin yhteys muihin.  

Kun kysyin ”MILLAISESTA PAIKASTA EI VOISI TULLA SINULLE KOTIA”, 
tavallisimmat vastaukset olivat kerrostalo tai kaupunki ja niihin viittaavat erilaiset ilmaisut. 
Ahtaat, meluisat tai vihamieliset ympäristöt, joissa puuttuvat sosiaaliset suhteet, mainittiin 
myös.  

 

”Omakotitalo (olen liian iäkäs siihen touhuun). ”  

 

Tälle vastaajalle kuitenkin se asumismuoto, joka useimmille vastaajille näyttäytyi eniten 
kotina, ei ollut sopiva. Kodiksi sopiva asunto riippuu elämäntilanteesta. Sellaisesta paikasta, 
jossa arkielämän asiat eivät suju hyvin, ei helposti tule kotia – tietenkin muistoissa kodin 
tunne voi säilyä kiinnittyneenä myös sellaiseen paikkaan, jossa asuminen ei enää käytännössä 
onnistu. Tämä tulee selvästi esille kun kysyin muita paikkoja, jotka tuntuvat kodilta.  

 

”Jehovalaisia lähellä”.  

 

Jokaisella vastaajalla on omat syynsä vastata omalla tavallaan. Vastaajien menneisyys 
vaikuttaa paljon kotituntemuksiin. Muille merkityksettömältä tuntuva asia voi vaikuttaa 
yksittäisen ihmisen kokemukseen merkittävästi, ja tällä vastauksella lienee taustansa henkilön 
kokemuksissa. 
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”Suurkaupungista (ehkä ei), turvattomasta maasta, maasta jossa jokin kansan osa on 

liiaksi alistettu” 

”Toisella puolella Kaupunkia, en ole koskaan asunut kun tällä puolella Kaupunkia. Tai 
jokin pieni paikkakunta tästä läheltä.” 

 

Näistä vastauksista näkyvät ihmisten erilaiset maailmankuvat. Ensimmäinen vastaaja 
näyttää mieltävän, että periaatteessa hänellä on mahdollisuus muuttaa mihin tahansa. 
Suurkaupunkia kohtaankaan ”ei” ei ole ehdoton. Hän mieltää kodin paikan laajasti 
kuvailemalla valtiota, jonka politiikka antaa laajat puitteet asumiselle ja kodille. Riittävä 
vapauden aste on tärkeä; kommentin voidaan katsoa viittaavan löysästi demokratiaan ja tasa-
arvoon. Muissa vastauksissa valtio ei tullut esille, ja vastaajalla saattaa olla välillisiä tai 
omakohtaisia kokemuksia alistamisesta koska hän halusi tuoda asian esille. 

Toisen vastaajan mahdollisuuksien rajat näyttävät löytyvät Kajaanin läheisyydestä. Hänelle 
Kajaani on Kaupunki isolla K:lla, iso paikkakunta verrattuna läheisiin pieniin. Turvallisuuden 
merkitys näkyy ensimmäisellä vastaajalla, mutta myös toinen vastaaja saattaisi kokea oudot 
paikat turvattomiksi eikä hän siksi ehkä muualle halua. 

1.3 Mitä koti sinulle tarkoittaa? 

”Koti tarkoittaa omaa rauhaa. Saan puuhastella omalla pihalla. Koti on ”pyhä paikka”, 
jonne lapset ovat aina aikuistuttuaankin tervetulleita. Koti on myös turvapaikka, jossa voin 
unohtaa niin työhuolet kuin muutkin huolet.” 

 

 Kommentissa tiivistyvät monen ihmisen ajatukset kodista (ks. myös Mifflin & Watson 
2005). Rauhan elementti ja huolten unohtuminen, levon ja elpymisen mahdollisuus liittyvät 
kotiin, samoin sosiaaliset suhteet ja perhe. Perhe ja perheen elämäntilanteiden muutokset 
näkyvät myös vastauksessa; sekä mennyt että tuleva ovat läsnä. Turvapaikka ja ”jotain omaa” 
näkyvät lähes kaikissa vastauksissa jotenkin. Koti liittyy ihmisen identiteettiin, 
mahdollisuuteen olla ”oma itsensä” osana muuta yhteisöä. 

 

”Rakkaiden ihmisten yhteiseloa läpi ilojen ja surujen. Kodissa jokaisen tulee voida 
toteuttaa niitä asioita, jotka tuntuvat hyvältä, meillä harrastetaan paljon sekä kotona että 
mökillä, tytöt toisia, pojat toisia asioita.” 

 

Tässäkin vastauksessa näkyy sosiaalisten suhteiden merkitys, elämän monimuotoisuus 
iloineen ja suruineen sekä oman itsensä toteuttaminen. Mielenkiintoista on, että vastaaja 
luokittelee harrastukset nimenomaisesti sukupuolen mukaan, eikä esimerkiksi viittaa siihen, 
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että eri ihmiset harrastavat erilaisia asioita – harrastaminen on hänelle sukupuolesta 
riippuvaista. Sosiaaliset suhteet, jotka toteutuvat muun muassa kotona, kasvattavat kulttuurin 
jäseneksi ja niiden kautta opitaan esimerkiksi sukupuoliroolit. On kuitenkin tosiasia, että 
harrastaminen on osittain sukupuolittunutta, ja olisikin tärkeää, että asuinalueiden 
suunnittelussa molempien sukupuolten tarpeet ja toiveet myös harrastusten suhteen tulisivat 
huomioiduiksi.  

 

”Paikka, jossa lapsuuden muistot läsnä, oma vuode ja laajakaista internet.” 

 

Vastauksessa tiivistyy monta asiaa: menneisyyden merkitys lapsuusmuistojen muodossa, 
arkielämän perustarpeiden tyydyttäminen, se, että kodissa on jotakin omaa ja lisäksi yhteydet 
ulkomaailmaan. Internet viittaa joko harrastuksiin tai työhön tai niihin molempiin, ja 
laajakaistan tarve kuvaa myös tarpeiden muuttumista yhteiskunnallisten muutosten myötä.  

Lapsuuden muistot voivat olla läsnä myös esineiden kautta. Eräs haastateltava kertoi 
nykyisen talon ostopäätöksen syntyneen, kun he astuivat sisälle taloon ja näkivät hellan, joka 
herätti lämpimiä muistoja lapsuuden keittiöstä. Hella sai paikan tuntumaan kodikkaalta. 
Pelkkä hella tuskin riittää asunnonostopäätökseen, mutta jokin suhteellisen pieni yksityiskohta 
saattaa olla se ratkaiseva asia, jonka takia monesta ehdolla olevasta asunnosta valitaan juuri 
tietty (myös Horelli-Kukkonen 1993: 158-159). Varsin usein se, miksi joku asumus tuntuu 
enemmän kodilta kuin toinen, jää ihmiselle itselleenkin selviämättä. Fullilove (1999) on 
samoilla linjoilla Horelli-Kukkosen kanssa sanoessaan, että usein tällaisessa tapauksessa 
asunnossa on jotain, mikä herättää, ehkä alitajuisesti, muistoja.  Suuremmassa mittakaavassa 
se, mistä ja millaisesta paikasta ihminen kokee olevansa kotoisin, näyttää sekä kirjallisuuden 
(esim. Pascual-de-sans 2004,  Relph 1977, Tuan 1977: 185) että kyselyiden mukaan olevan 
tärkeä ihmisen identiteetille ja myöhemmille paikkakokemuksille ja esimerkiksi 
muuttopäätöksille. Monet kyselyihin vastanneet kertoivat halunneensa muuttaa joko takaisin 
sinne, missä olivat lapsuuden viettäneet tai sitä muistuttaviin paikkoihin. Vanhemmat 
haluavat myös usein tarjota lapsilleen lapsuusympäristön, mikä muistuttaa heidän omaansa.  

Kodissa kohtaavat kodin ihannekuva ja fyysinen todellisuus (Somerville 1992: 537). Mikäli 
ne vastaavat hyvin toisiaan, ihminen tuntee paikan enemmän kodiksi, ja jos vastaavuus on 
pientä, asumus ei tunnu kodilta. Paikan tuntemista kodiksi voi häiritä kyselyiden mukaan niin 
asumuksen ympäristöstä johtuvat syyt, esimerkiksi häiritsevä liikenne tai asuinalueen 
tuntuminen turvattomalta, kuin kodin sisällä olevat asiat, esimerkiksi perheen sisäiset 
ongelmat. Tutkimuksessa keskityn lähinnä fyysisestä ympäristöstä johtuviin asioihin, mutta 
näiden kahden erottaminen toisistaan siinä vaiheessa kun kodin tuntemukselle annetaan 
”pisteitä” ei ole ainakaan näillä tutkimuskysymyksillä täysin mahdollista. Somerville (1992: 
535) viittaa Pahliin (1985) sanoessaan, että esimerkiksi perheväkivalta ei ole kodista paikkana 
riippuva ongelma, vaan ongelma on väkivaltaiset aviomiehet, ja väkivallanteko voi tapahtua 
eri paikoissa. Ehkäpä esimerkiksi perheväkivalta ei tule kotikommenteissa esille sen 
tabuluonteen lisäksi senkään takia, että ihmiset eivät sitä liitä ensisijaisesti paikkaan vaan 
ihmissuhteisiin.  
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1.4 Kysely- ja haastatteluproblematiikkaa 

Tutkimusta tehtäessä asioiden tulkinnanvaraisuus tulee pyrkiä tunnistamaan, ja 
subjektiivisuuden tunnistaminen palvelee objektiivisuustavoitetta (Töttö 1999:12). Kyselyillä 
ja vielä selkeämmin haastatteluilla hankittu aineisto on avointa tulkinnoille, ja pyrin etsimään 
useampia kuin yhden tulkinnan. Itselläni haastattelumenetelmänä oli puolistrukturoitu 
teemahaastattelu, jossa ei ole ennalta laadittuja kysymyksiä vaan aihealueita, joita käsitellään. 
Moni asia, mikä pätee haastattelun tekemiseen, pätee myös kyselyyn.  

Haastattelu sopii tutkimustavaksi kun halutaan tulkita kysymyksiä tai täsmentää vastauksia, 
kun tutkitaan tunneperäisiä asioita, kartoitetaan tutkittavaa aluetta, halutaan kuvaavia 
esimerkkejä ja kun tutkitaan aihetta, josta ei ole objektiivisia testejä (Hirsjärvi & Hurme 1988 
Metsämuuronen 2003: 187 mukaan).  

Tutkijan ennakkokäsitykset vaikuttavat jo siihen, millaisia kysymyksiä ja millaisia 
mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja tarjotaan. Ennakkokäsitykset vaikuttavat myös tulosten 
tulkintaan. Onkin tärkeää, että tutkija selvittelee omat ennakkokäsityksensä ja pyrkii 
säilyttämään mahdollisimman avoimen mielen. Jo tutkimusasetelmaa ja aihetta mietittäessä 
on taustalla jonkinlainen ajatus siitä, miksi ja mitä lähdetään tutkimaan, joten 
ennakkokäsityksiä tutkijalla on aina. Olenkin sitä mieltä, että täysin aineistolähtöistä 
tutkimusta (ns. grounded theory) ei voi olla olemassa, vaan jonkinlainen teoria tai ajatusmalli 
ohjaa havaintojamme kuten lähes kaikkea ihmistoimintaa. Fenomenologisen filosofian 
mukaan mikään ajattelu ei pysty irrottautumaan perustastaan eli se on kehollista toimintaa 
(Merleau-Ponty 1964/1993: 74), ja täydellinen aineistolähtöisyys vaatisi juuri tällaista 
irrottautumista. Mitä suuremman tulkinnanvaran aineisto antaa, sitä enemmän tulkinta voi 
myös epäonnistua. Toisaalta mahdollisia tulkintoja on usein monia, ja itse pyrin esittämään 
useampia perusteltuja tulkintamahdollisuuksia.  

Perinteinen kysely vastausvaihtoehtoineen näyttää haastattelua selkeämmältä tulkittavalta, 
muttei aina ole sitä. Kysymys saattaa sen laatijalle merkitä yhtä asiaa mutta vastaaja käsittää 
sen toisin. Haastattelutilanne antaa ainakin mahdollisuuden korjata väärinymmärryksiä. 
Erilaiset kielenkäytön tavat voivat johtaa harhaan: kysyjä ei osaa kysyä niin, että vastaaja 
ymmärtäisi kysymyksen tarkoitetulla tavalla. Myös murteiden erot saattavat tuoda 
väärinkäsityksiä, eivätkä sanat muutenkaan ole yksiselitteisiä. Sama ilmaisu voi merkitä eri 
asiaa eri yhteyksissä tai erilaisilla äänenpainoilla lausuttuna. Ilmeet, eleet ja muut äänettömät 
viestit vaikuttavat myös sanomaan paljon; ”niin juuri” säestettynä tuhahduksella voi tarkoittaa 
”ei”.  

Kysymysten ja vastausvaihtoehtojen valinta ohjaa kyselyssä vastaajaa niin, että tämä voi 
vastata vain siihen, mitä kysyjä huomaa kysyä, eikä sopivaa vastausvaihtoehtoa aina löydy.  
Itse käytän kotikysymyksissä paljon avokysymyksiä, mikä toisaalta antaa mahdollisuuden 
vapaampaan vastaamiseen mutta toisaalta monimutkaistaa aineiston käsittelyä. 
Avokysymykset sopivat kuitenkin paremmin tähän yhteyteen, sillä kotia ei suunnittelun 
yhteydessä ole juuri tutkittu. Näin saan materiaalia, joka on vähemmän etukäteen muokattua. 
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Mitä tiukemmin rajattuja kysymykset ja vastausvaihtoehdot ovat, sitä tiukemmin ovat myös 
vastaukset muotin mukaisia.   

Kotikysely on osa isompaa kyselypakettia, joka kokonaisuudessaan käsittelee lähinnä 
asuinympäristöä ja sen fyysisiä piirteitä. Konteksti ohjaa vastaajia ajattelemaan kotia 
paikkana ja vähemmän perheenä, mikä on tarkoituskin. Olisikin mielenkiintoista tehdä sama 
kysely erillisenä ja tutkia, millä tavalla vastaukset eroavat nykyisestä asumiseen 
orientoituneesta kodista. Vielä tärkeämpi ohjaava tekijä on kuitenkin kysymysten muotoilu: 
saan erilaisia vastauksia kysymyksiin ”mitä koti merkitsee” kuin ”mitä koti sinulle 
merkitsee”. Vastauksiin vaikuttaa myös kysymysten sijoittelu kyselyssä. Edellä mainittuihin 
kysymyksiin vastattaisiin eri tavalla lapsia koskevien kysymysten tai vaikkapa asumista ja 
ympäristöä koskevien kysymysten jälkeen.    

Aineistonkeruun ajankohta vaikuttaa myös vastauksiin. Ennen joulua ihmiset eivät ole 
innokkaita kiireiden lomassa vastailemaan. Liian lyhyt vastausaika karsii kiireisiä, kun liian 
pitkä vastausaika johtaa helposti koko kyselyn unohtamiseen.  

Asumiseen liittyvissä kyselyissä se, mitä alueella on tapahtunut, joskus ulkopuolisista 
pieniltä tuntuvat asiat, saattavat vaikuttaa niin asumistyytyväisyyteen kuin vaikkapa 
turvallisuudentunteeseen sillä hetkellä. Ulkopuolisen tutkijan on usein vaikea tietää ja ottaa 
huomioon näitä asioita.  

Haastateltavien etsiminen ja valinta ohjaa sitä, millaista materiaalia saadaan. Halusin 
haastatteluun mahdollisimman erilaisia tutkimusalueella asuvia ihmisiä. En halunnut keskittyä 
erityisesti niihin, jotka jollakin tavalla aktiivisesti osallistuvat suunnitteluprosessiin. Jokainen 
alueen asukas on minulle hyvä haastateltava. Niinpä valitsin haastateltavat satunnaisesti 
soittamalla numerotiedusteluun ja kysymällä satunnaisesti vain jonkun tietyllä alueella asuvan 
ihmisen numeroa. 

1.5 Tulosten tulkinnasta 

Metsämuuronen (2003: 170) mainitsee tapaustutkimuksen etuna sen, että tapaustutkimuksella 
huomataan sosiaalisten totuuksien monimutkaisuus ja sisäkkäisyys. Parhaat tapaustutkimukset 
pystyvät tarjoamaan tukea vaihtoehtoisille tulkinnoille. Aineisto on kuvailevaa materiaalia, 
josta voidaan tehdä erilaisia tulkintoja. Metsämuuronen sanookin, että tapaustutkimuksen 
raportoinnissa on mahdollista välttää sisäänpäin lämpiävää tiedeslangia. Yksi tavoitteeni 
lopullisen väitöskirjan kirjoittamisessa on kirjoittaa se sellaisella kielellä, että myös ihmiset, 
jotka eivät ole perehtyneet tieteeseen, pystyvät sitä lukemaan. Koska tutkimuksen yksi tavoite 
on pohtia ammattilaiskielenkäytön ja vallan suhdetta ja erilaisten kielenkäytön tapojen 
vaikutusta asukkaiden osallistumisen kannalta, korostaa yleiskielinen kirjoitusasu väitöskirjan 
sisältöä.   

Erityisesti Huuhkajanvaaran kohdalla näkyy selvästi, miten erilaiset ympäristöt vetoavat eri 
ihmisiin erilaisissa elämäntilanteissa. Osa vastaajista halusi muuttaa sieltä jonnekin muualle, 
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mutta toisaalta moni myös kokee sen ”täysin kodiksi”. Keskiarvojen ilmoittaminen tuloksiksi 
ei kuvaakaan hyvin ihmisten erilaisia kokemuksia.  

Kun tunneasiaa, kuten kodin tunnetta, pyritään ”mittaamaan”, voidaan tuloksia pitää 
suuntaa-antavina ja niiden tulkinnassa tulee olla varovainen. Mittaus koskee juuri sen 
henkilön sen hetkistä tilannetta. Eri ihmisten skaalat voivat olla hyvin erilaiset eivätkä ne ole 
suoraan vertailukelpoisia toisiinsa. Samoin tulee muistaa, että vaikka kodin tunne tässä 
kyselyssä on liitetty lähinnä paikkaan, eivät vastaukset kerro, mistä kodin tunne tulee tai mikä 
sitä haittaa tai minkä verran se liittyy paikkaan ja minkä verran esimerkiksi perheeseen. Kotia 
ovat monet vastaajat sanoneet perheen paikaksi, mistä näkyy, että paikan ja perheen 
erottaminen on vaikeaa ja monessa tapauksessa myös varmasti tarpeetonta.   

Anna Tuomelan tekemän maahanmuuttajia koskevan kyselyn tulosten tulkinta verrattuna 
viihtyvyyskysymyksiin näyttää, miten kyselyllä voidaan ohjata ihmisten huomiota eri 
suuntiin. Yleensä viihtyvyydestä kysyttäessä mitkään ihmisryhmät eivät näyttäytyneet 
ongelmallisiksi koettuina, mutta kun kysyttiin maahanmuuttajista erikseen, olisi ollut helppoa 
tehdä johtopäätös, että maahanmuuttajat ovat alueen suurin ongelma muiden asukkaiden 
mielestä. Verrattaessa eri kyselyiden vastauksia toisiinsa näyttää kuitenkin siltä, että 
maahanmuuttajia ei juuri ongelmana koeta.  

Kyselyt ovat tavallinen tapa selvitellä asukkaiden näkökantoja. Niiden käyttämisessä ja 
erityisesti kyselytulosten tulkinnassa tulee kuitenkin olla huolellinen. Moninaiset näkökannat 
supistuvat usein keskiarvotuloksiksi. Niiden perusteella voidaan päätyä hyviin ratkaisuihin, 
mutta voidaan päätyä myös kompromisseihin, jotka eivät toimi kenenkään kohdalla. Kyselyt 
ohjaavat ihmisiä huomioimaan ympäristöään niin hyvässä kuin pahassakin; 
ongelmakysymyksillä voidaan jopa saada aikaan ongelmia - tai ratkaisuja. Esimerkiksi 
maahanmuuttajia koskeva kysely voi saada aikaan sitä, että maahanmuuttajia aletaan entistä 
enemmän pitää ”erilaisina”, tehdäänhän heitä koskien oikein erityisiä kyselyitä. Toisaalta se 
saattaa saada ihmiset myös miettimään syvällisemmin sitä, miltä oma käyttäytymien saattaa 
vaikuttaa maahanmuuttajan silmissä. 

1.6 Koti suunnittelun kannalta 

Kotikysely vahvistaa käsitystä siitä, että ihmisille tulee olla erilaisia vaihtoehtoja asumisen 
paikoiksi ja ihmiset tulee ottaa mukaan näitä vaihtoehtoja suunniteltaessa. Yleispäteviä mutta 
tarkkoja ohjeita sille, millainen paikka olisi hyvä paikka kodille, ei voida esittää. 
Asukasbarometri 2004:n (Strandell 2005) tulokset ovat myös tulkittavissa samalla tavalla. 
Tärkeää on valinnan mahdollisuus ja se, että ihmisiä kuunnellaan ja kunnioitetaan. 
Päivittäisen elämän perusasioiden sujuminen edistää sitä, että paikka tunnetaan kodiksi, ja 
paikka ei ainakaan saisi asettaa esteitä sosiaalisen elämän sujumiselle. Rauhallisuus, riittävä 
määrä yksityisyyttä ja riittävästi sosiaalisia suhteita, mahdollisuus toteuttaa itselle tärkeitä 
asioita sekä mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön nousevat tärkeimpinä esille.  
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Ei-ammattilaisten tavat ilmaista asumiseen ja paikkoihin liittyviä asioita eivät ole aina 
samoja kuin ammattilaisten, ja ammattilaisten kieli ja koulutuspohja voi myös kaventaa 
heidän maailmankuvaansa suunnittelutilanteessa. Toisten ihmisten erilaisten ilmaisutapojen 
kuunteleminen voi auttaa suunnittelua löytämään toimivia ratkaisuja ja ottamaan mukaan 
laajemman tietopohjan.  

Kyselynivaskassa ihmiset vastasivat kotiosioon hyvin. Kysymykset ilmeisesti koettiin 
mielenkiintoisiksi ja sellaisiksi, että niiden vastaamiseen ei vaadita erityistietämystä. Jokainen 
voi puhua omasta kodistaan itse omilla sanoilla, mikä ei suunnittelussa näytä olevan aina 
mahdollista. Ammattilaiset sulkevat ei-ammattilaisia usein ulos prosesseista käyttämällä 
kieltä, jota ei-ammattilaiset eivät oikein ymmärrä. Lähes aina asioista voitaisiin puhua 
kielellä, jota ymmärretään laajemmin (Puustinen 2004, Staffans 2004). Kodista puhuttaessa 
puhutaan suurelta osalta samoista asioista kuin suunnittelijat puhuvat puhuessaan 
suunnittelusta, ja ”kotikielessä” on vielä jotakin lisää, selkeä tunne-elementti. Kodin kautta 
voisi olla helpompi käsitellä esimerkiksi sitä, mikä asumisessa on todella tärkeää ja miettiä 
vaihtoehtoja näiden tärkeimpien asioiden toteuttamiseen.  

Monet suunnittelijat väittävät asukkaiden vastustavan ”aina” muutoksia (esim. Puustinen 
2004, Staffans 2004), mutta muutosten välttäminen ja pysyvyys eivät ole sama asia. Kotiin 
kuuluu jonkinasteinen pysyvyyden elementti, mutta se ei tarkoita, ettei koti ympäristöineen 
saisi muuttua. Monesta vastauksesta oli luettavissa muutosten olevan olennainen osa kotia ja 
kodin piiriä. Muutosten tulisi kuitenkin olla positiivisia – mikä sitten on positiivista 
kenellekin, onkin toinen juttu.   

Ihmisillä voi olla läheiset suhteet kaukana oleviin paikkoihin eivätkä lähellä olevat aina ole 
henkisesti läheisimpiä (Fennell 1997, Gubert 1999, Tuan 1996). Myös kotikysely näyttää, että 
fyysisen läheisyyden ja paikan tärkeyden välillä ei ole suoraa yhteyttä. Asuinpaikan lisäksi 
muut enemmän tai vähemmän kodilta tuntuvat paikat saattavat olla kaukana. Tavallisimpia 
tällaisia paikkoja ovat omien vanhempien asuinpaikat ja loma-asunnot. 
Osallistumismahdollisuuden pitäisikin ehkä olla laajempi kuin se Maankäyttö- ja rakennuslain 
62 pykälän mukaan on. Siinä annetaan osallistumismahdollisuus kaavoitukseen niille, joiden 
”asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin” kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (MRL 
132/1999). 
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2 Maahanmuuttajien elämää Kajaanissa ja 
Huuhkajanvaarassa – Huuhkajanvaarassa asuvien 

suomalaisten ja maahanmuuttajien näkemyksiä 

Anna Tuomela 

2.1 Johdanto 

Artikkelini käsittelee maahanmuuttajien elämää Kajaanissa ja Huuhkajanvaaran asuinalueella. 
Näkökulmia on kaksi, joista toisessa pyritään selvittämään Huuhkajanvaarassa asuvien 
suomalaisten suhtautumista alueensa maahanmuuttajiin. Suomalaisten näkemyksiä 
tarkastellaan Huuhkajanvaarassa suoritetun asukaskyselyn tulosten pohjalta. Toisessa 
näkökulmassa kiinnostuksen kohteena ovat maahanmuuttajien kokemukset ja näkemykset 
elämästä Huuhkajanvaarassa ja Kajaanissa. Maahanmuuttajanäkökulma perustuu 
alkuvuodesta 2005 tehtyihin Huuhkajanvaarassa asuvien viiden maahanmuuttajan 
haastatteluihin.  

Työ on osa EkoSuKaT-hanketta, jossa selvitetään ekotehokkuutta asuinalueella muuttuvan 
yhdyskuntarakenteen ekologisen, fyysisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmista. Myös 
tässä sosiaalinen kestävyys toimii työn tausta-ajatuksena. Kestävän kehityksen johtavana 
periaatteena on oikeudenmukaisuus sekä nykyisen polven että tulevien sukupolvien välillä. 
Luonnonvarojen suhteen ei tule tehdä sellaisia päätöksiä, jotka johtaisivat esimerkiksi jonkin 
raaka-aineen loppumiseen tai lajien kuolemiseen sukupuuttoon ihmistoiminnan seurauksena. 
Oikeudenmukaisuus tulevia polvia kohtaan edellyttää sitä, että nykyihmisten omat 
elinedellytykset ovat kunnossa. Siksi kestävää kehitystä tavoiteltaessa on ympäristöön 
liittyvien kysymysten lisäksi keskityttävä myös muihin teemoihin, joita ovat esimerkiksi 
väkivalta, vieraantuminen, syrjäytyminen ja vähemmistöjen asema. (Willberg 1992, s. 100.)  
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Useimmiten maahanmuuttotutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan erityisesti 
maahanmuuttajissa tapahtuvia muutoksia maahanmuuton seurauksena. Huomiota on 
kiinnitetty maahanmuuttajien integraatioon eli kotoutumiseen erityisesti maahanmuuttajaa 
koskevana prosessina, jossa hän tulee osalliseksi uuden kotiyhteiskunnan taloudellisesta, 
poliittisesta ja sosiaalisesta elämästä, voiden kuitenkin samalla edelleen säilyttää ja ylläpitää 
piirteitä omasta alkuperäisestä kulttuuristaan. Integraation ja kotoutumisen käsitteiden 
taustalla on kuitenkin idea monikulttuurisuudesta, jossa myös valtaväestön asenteilla ja 
suhtautumisella on tärkeä roolinsa. Integraation taustalla vaikuttaa monikulttuurisen 
yhteiskunnan idea, jonka lähtökohtana on ajatus siitä, että kaikki osapuolet, etniset, 
kulttuuriset ja sosiaaliset ryhmät keskinäisistä voimasuhteistaan riippumatta, ovat 
kokonaisuuden muodostamiseen pyrkiviä osia (Forsander 2001, s. 47). Maahanmuuttajien 
elämästä uudessa elinympäristössä puhuttaessa tulisi siten keskittyä maahanmuuttajien lisäksi 
myös valtaväestön näkemyksiin maahanmuuttajista. Suomalaisten ja maahanmuuttajien 
näkemysten tarkasteleminen voi toimia paitsi tämänhetkisen tilanteen kartoituksena, myös 
varautumisena ulkomaalaisten lukumäärän kasvun luomille uusille haasteille ja tarpeille 
Kajaanissa.  

2.2 Maahanmuutto Suomessa, Kajaanissa ja Huuhkajanvaarassa 

Maahanmuuttajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöä, jolla on muuttohetkellä tarkoitus 
jäädä pysyvästi asumaan uuteen tulomaahansa. (Söderling 1999, s. 9.) Maahanmuuttajien 
yleisimmät syyt tulla Suomeen ovat paluumuutto, pakolaisuus, turvapaikan hakeminen, 
avioituminen ja muut perhesyyt. Maahanmuuttajia saapuu myös työvoimamuuttajina oman tai 
perheenjäsenen työpaikan perässä sekä opiskelujen myötä. (Jasinskaja-Lahti, Liebkind & 
Vesala 2002, s. 17.)  

Suomen ulkomaan kansalaisten osuus on edelleen Euroopan pienimpiä, vaikka 
maahanmuuttajien lukumäärä Suomessa nelinkertaistui 1990-luvulla (Jasinskaja-Lahti, 
Liebkind & Vesala 2002, s. 16–17). Vuosien 2003–2004 vaihteessa Suomessa asui noin 107 
000 ulkomaan kansalaista, mikä oli kaksi prosenttia koko väestöstä (Väestörekisterikeskuksen 
taskutieto 2004). Ulkomaalaissyntyisiä asuu Suomessa kuitenkin enemmän, koska moni 
maahanmuuttaja on jo saanut Suomen kansalaisuuden. (Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 
2002, s. 16–17.) Ylivoimaisesti suurin maahanmuuttajien ryhmä Suomessa on Venäjän 
kansalaiset, joita vuoden 2002 lopussa oli yli 24 000. Seuraavaksi suurimmat ryhmät tulivat 
Virosta, Ruotsista, Somaliasta ja Irakista. (Puuronen 2004, s. 12–13.) Suurin osa Suomen 
ulkomaalaisista asuu suurimmissa kaupungeissa. Seuraavan sivun taulukosta voi nähdä 
ulkomaalaisten prosenttiosuuksia joissakin kaupungeissa:  
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Helsinki 5,2, 

Turku 4,3 

Vantaa  4,0 

Espoo 3.9 

Vaasa 2,9 

Lahti 2,7 

Lappeenranta 2,7 

Tampere 2,6 

Joensuu  2,0 

Kotka  1,5 

Oulu 1,5 

Kuopio 1,3 

Hämeenlinna 1,7 

Pori 1,1 

Kajaani 1,1 

Taulukko 1. Joidenkin suomalaisten kaupunkien ulkomaalaisten määrä prosentteina 

(Väestörekisterikeskuksen taskutieto 2004).   

 

Vuoden 1998 lopussa Kajaanissa ulkomaalaisten osuus kaupungin koko väestöstä oli 0,6 
prosenttia (Kajaanin kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2000, s. 4). 
Maahanmuuttajien lukumäärä on kasvanut hieman viiden vuoden aikana, sillä vuoden 2003 
tietojen mukaan ulkomaalaisten prosentuaalinen osuus Kajaanin väestöstä oli 1.1 prosenttia. 
Yhteensä reilun 35 000 asukkaan Kajaanissa oli tuolloin 387 ulkomaalaista, joista 
ylivoimaisesti suurin ryhmä oli Venäjän kansalaiset 39 prosentin osuudella kaikista 
ulkomaalaisista. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat Eritreasta ja Iranista, molemmat noin 
seitsemän prosentin osuudella kaikista Kajaanissa asuvista ulkomaalaisista. Myös irakilaisten 
osuus oli lähes seitsemän prosenttia. (Tilastokeskus 2003a; 2003b.)  

Edellä mainittujen tilastoitujen ulkomaalaisten lisäksi Kajaanissa on vastaanottokeskuksen 
vuoksi turvapaikanhakijoita, jotka sijoittuvat asumaan kaupungin eri osiin, mutta joita ei ole 
otettu huomioon tilastoinnissa, koska he eivät ole kunnan jäseniä (Lähde 2004). Kajaanin 
vastaanottokeskuksesta oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ensisijaisena 
kuntasijoituspaikkana on Kajaani. Kajaanin kaupunki sopii yhteistyössä Kainuun TE-
keskuksen kanssa vuosittain kuntasijoitettavien pakolaisten määrästä. (Kajaanin kaupungin 
maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2000, s. 3.) Kajaani oli 1990-luvulta vuoden 2004 
elokuuhun mennessä vastaanottanut 272 kiintiöpakolaista, perheen yhdistämisohjelman myötä 
tullutta sekä myönteisen turvapaikkapäätöksen saanutta. (Tilastoja vastaanotetuista 
pakolaisista kunnittain 2004). Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lisäksi Kajaanissa on 
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suhteellisen suuri määrä suomalaisen puolison myötä maahan muuttaneita ulkomaalaisia, 
erityisesti venäläisiä (Lähde 2004). 

Ikärakenteeltaan Kajaanin maahanmuuttajat ovat enimmäkseen nuoria aikuisia. Monella on 
kuitenkin jo ammatillinen koulutus ja työkokemusta kotimaastaan. Työllistyminen suoraan on 
ollut vaikeaa. (Kajaanin kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2000, s. 4.) 
Vuoden 2004 syyskuussa ulkomaalaisia työnhakijoita oli Kajaanissa 241 henkilöä, joista 
työttömien työnhakijoiden määrä oli 116 henkilöä. Työssä olevia työnhakijoita oli 44 
henkilöä, joista 35 oli työllistetty työllistämistoimenpiteiden avulla ja loput olivat avoimilla 
työmarkkinoilla. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 81 henkilöä, mikä tarkoittaa esimerkiksi 
opiskelijoita tai kotitaloustyössä olevia, jotka ovat ilmoittautuneet työnhakijoiksi ja ovat 
myöhemmin käytettävissä työntekijöinä. Työttömyys jakautui tilastointiajankohtana melko 
tasaisesti eri kansallisuusryhmien välillä siten, että lähes kaikissa ryhmissä työttömyys oli 
yleisempää kuin työllistyminen tai työssä oleminen. (Työnvälitystilasto, tilannekatsaus 
30.9.2004.)  

Huuhkajanvaara on noin 1300 asukkaan kaupunginosa, jossa oli ulkomaan kansalaisia 
joulukuussa 2003 Tilastokeskuksen mukaan 70, eli 5,3 prosenttia asuinalueen 
kokonaisväkimäärästä. Lukumäärä tekee Huuhkajanvaarasta yhden Kajaanin 
monikulttuurisimmista asuinpaikoista. (Tilastokeskus 2003a; 2003b.) Lähteen (2004) arvion 
mukaan maahanmuuttajien lukumäärä noussee Huuhkajanvaarassa kuitenkin noin 100 
henkilöön, kun myös ne turvapaikanhakijat, joilla ei ole kuntalaisuutta, otetaan laskennassa 
huomioon. Yksi keskeinen syy asuinalueen kaupungin keskiarvoa korkeampaan 
ulkomaalaisten määrään on Huuhkajanvaarassa sijaitsevissa vuokra-asunnoissa, joihin 
maahanmuuttajien asuntopalvelut järjestävät tarvittaessa maahanmuuttajien asumista. 
Kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman (2000, s. 9) mukaan asuminen pyritään 
kuitenkin järjestämään siten, ettei synny maahanmuuttajien keskittymiä mihinkään osaan 
kaupunkia. 

2.3 Huuhkajanvaarassa asuvien suomalaisten suhtautumisen 

tarkastelua 

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että kielteiset asenteet erilaisia vähemmistöjä kohtaan ja 
jopa rasismi ovat osa eurooppalaista arkipäivää. Esimerkiksi vuoden 2000 Eurobarometristä 
voidaan havaita, että enemmistö eurooppalaisista kokee vähemmistöt uhkana omalle 
hyvinvoinnilleen. (Thalhammer et al. 2001.) Ervastin Euroopan maita vertailevassa 
tutkimuksessa suomalaiset suhtautuivat yleisesti ottaen kielteisesti maahanmuuttajien 
vastaanottoon (Ervasti 2004, s. 33, 42). Myös Jaakkola (1999, s. 3) on tutkinut vuosina 1987–
1999 suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisiin ja Suomen ulkomaalaispolitiikkaan. Kuusi 
eri vuosina suoritettua tutkimusta osoittavat, että suhtautuminen pakolaisiin, ulkomaalaisiin 
työnhakijoihin ja muihin maahanmuuttajaryhmiin on muuttunut viime vuosina 
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myönteisemmäksi. Asenteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet niin myönteisiksi kuin ne olivat 
vuonna 1987, jolloin Suomen maahanmuuttajaväestö oli hyvin pieni.  

Kaiken kaikkiaan aikaisemmat tutkimustulokset osoittavat, ettei voida puhua yleisesti 
suomalaisten suhtautumisesta maahanmuuttajiin. Suomalaisten suhtautuminen on varsin 
heterogeenistä esimerkiksi eri väestöryhmissä, alueellisesti ja eri syistä maahan muuttavia 
kohtaan. (Jaakkola 1999, s. 30). On myöskin mahdotonta puhua tietynlaisesta 
Huuhkajanvaarassa asuvien suomalaisten suhtautumisesta alueensa maahanmuuttajiin, sillä 
suhtautuminen koostuu hyvin monista erilaisista ulottuvuuksista, riippuen esimerkiksi siitä, 
mistä syystä maahan muutetaan ja toisaalta siitä, sijoittuvatko maahanmuuttajat asumaan 
omaan lähiympäristöön vai puhutaanko maahanmuuttajista yleensä Suomessa. Myös 
maahanmuuttaja-käsite on varsin laaja, ja sen alla voidaan puhua hyvin erilaisista ihmisistä. 
Vaikka tässä tutkimuksessa on toisaalta huomioitu myös suomalaisten erilainen 
suhtautuminen eri maahanmuuttajaryhmiin, on työssä kuitenkin useimmissa tapauksissa 
käsitelty maahanmuuttajia yhtenäisenä ryhmänä. Tämä ei anna erityisen tarkkaa kuvaa siitä, 
miten erilaisiin maahanmuuttajaryhmiin todella suhtaudutaan eri tilanteissa ja yhteyksissä, 
minkä vuoksi tutkimustulosten tarkastelussa tuleekin noudattaa varovaisuutta. 

2.3.1 Ulkomaalaisryhmiin suhtautuminen 

Asukaskyselyn pohjalta voi todeta, että eri ulkomaalaisryhmiin suhtauduttiin eri tavoin. 
Turistit koettiin aineistossa kaikkein myönteisimmin, kun taas kielteisimmin vastaajat 
suhtautuivat pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin Suomessa. Samantyyppisiin tuloksiin on 
päätynyt tutkimuksissaan myös Jaakkola (1999, s. 23, 126), jonka mukaan suhtautuminen 
suomalaisille ”hyödyllisten” ulkomaalaisryhmien vastaanottamiseen on perinteisesti 
myönteisempää kuin suhtautuminen humanitaarisista syistä tuleviin ulkomaalaisiin, kuten 
pakolaisiin.  

Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin on Jaakkolan (1999) mukaan muuttunut 
myönteisemmäksi, mistä yhtenä tärkeänä indikaattorina voidaan pitää suomalaisten valmiutta 
lisätä pakolaisten määriä Suomessa, vaikka heitä on maassa jo nyt entistä enemmän. Korkea 
valmius pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrien lisäämiseen ei kuitenkaan näyttänyt 
pitävän paikkansa Huuhkajanvaarassa, sillä siellä asuvista suomalaisista enemmistö ei 
halunnut, että pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määriä lisättäisiin Kajaanissa tai 
asuinalueella. Tästä huolimatta suhtautuminen oli silti myönteisempää pakolaisiin ja 
turvapaikanhakijoihin yleiskäsitteenä kuin siinä tapauksessa, että heitä sijoitettaisiin omaan 
lähiympäristöön.  

Tässä on tosin huomioitava, että vaikka suurin osa ei halunnutkaan pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden määriä enää lisättävän, ei heidän nykyinen määränsä noussut 
aineistossani erityiseksi ongelmaksi vastaajien keskuudessa. Samoin on huomioitava, että 
aineiston perusteella vastaajat eivät halunneet muutenkaan uusia ihmisiä lähiympäristöönsä. 
Tästä kertoi muun muassa se, että yli 70 % niistä vastaajista, jotka eivät halunneet pakolaisten 
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ja turvapaikanhakijoiden määriä lisättävän, eivät halunneet itselleen ylipäätään esimerkiksi 
uusia naapureita. 

2.3.2 Kontaktit ja kanssakäyminen 

Suhtautuminen vuorovaikutukseen maahanmuuttajien kanssa ei näyttäytynyt kovinkaan 
myönteisenä, jos sitä tarkastellaan valtaväestön halukkuutena tutustua asuinalueensa 
maahanmuuttajiin: Suurin osa kyselyyn vastanneista ei tuntenut asuinalueensa 
maahanmuuttajia, eikä halunnut heihin tutustua. Vastauksista kävi ilmi, että suurin osa niistä 
vastaajista, jotka tunsivat asuinalueensa maahanmuuttajia, ilmoittivat tuntevansa heitä oman 
lapsensa kautta, päiväkodista tai koulusta.  

Aineistosta ilmeni, että vastaajista lähes puolet halusi lisätä ja kehittää yhteistoimintaa 
suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä asuinalueella. Kyselyssä ei tosin selvitetty, kuinka 
moni olisi ollut halukas henkilökohtaisesti osallistumaan yhteistoimintaan, jos sitä lisättäisiin 
ja kehitettäisiin. Suhteellisen myönteinen suhtautuminen yhteistoimintaan voi kuitenkin 
kertoa siitä, että periaatteessa halutaan elää rauhallisesti rinnakkain maahanmuuttajien kanssa, 
mutta esimerkiksi henkilökohtaisempi tutustuminen tai kanssakäyminen heidän kanssaan ei 
kuitenkaan kiinnosta.  

Ehdotukset yhteistoiminnan kehittämiseksi olivat suurelta osin melko yleisellä tasolla 
pysyviä ehdotelmia yhteisistä tapahtumista. Maahanmuuttajien erilaisuus ja sen jalustalle 
nostaminen korostui vastauksissa siten, että erityisesti toivottiin tapahtumia ja juhlia, joissa 
heidän erilaisia kulttuurejaan ja tapojaan esiteltäisiin valtaväestölle. Vähemmistönä 
vastauksissa olivat sellaiset ehdotukset, joissa myös valtaväestöllä olisi muu kuin 
vastaanottajan rooli yhteistoiminnassa. Yhteistoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen liittyvät 
ehdotukset kuvastavat omalta osaltaan valtaväestön tapaa nähdä maahanmuuttajat ja heidän 
kulttuurinsa, missä olennaista on maahanmuuttajien kulttuurin esittely ja eksoottisuus 
suomalaisiin tapoihin verrattuna.  

Forsander (2001, s. 44–45) on todennut, että erilaisuus nostetaan usein eri keskusteluissa 
arvoksi sinänsä, ja kulttuuri ymmärretään enemmän erilaisuutta kuin yhteisyyttä tuottavana 
tekijänä. Lisäksi erilaisuuteen liittyy oletus erilaisuuden pysyvyydestä: ryhmät jotka koostuvat 
erikulttuurisista ihmisistä, pysyvät kulttuurinsa varassa erillisinä muusta yhteiskunnasta. 
Tällainen tapa ymmärtää kulttuuri johtaa usein kliseisiin näkemyksiin etnisistä 
vähemmistöistä. Se korostaa erilaisuuden lokerointia, jolloin etnisille ryhmille on varattu 
niille tarkoin määritelty osa arjen eksoottisena lisänä ja valtaväestön pitkästymisen estäjinä. 
Erilainen kulttuuritausta merkitsee tällä tasolla tulisia ruokia, värikkäitä vaatteita ja muuta 
eksoottista.  
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2.3.3 Voimavarat ja ongelmat 

Tutkimuksessa vastaajien mainitsemat voimavarat liittyivät erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin, 
joista voitaisiin ottaa myös oppia ja saada piristystä suomalaiseen elämänmenoon. Lisäksi 
suvaitsevaisuuden oppimista ja erilaisuuden sietämistä korostettiin vastauksissa melko 
yleisesti. Kuten Visurilla & Weissenfeltillä (1996, s. 36), väestöryhmistä lasten rooli korostui 
sekä monikulttuurisuuden että suvaitsevaisuuden oppijana ja opettajana. Tosin vaikka 
suvaitsevaisuus nähtiinkin maahanmuuttajien tuomana voimavarana, oli yli puolet vastaajista 
ainakin jossain määrin samaa mieltä siitä, että maahanmuuttajat kohtasivat asuinalueella myös 
rasismia. Se, minkälaisia rasismin muotoja maahanmuuttajat mahdollisesti kohtasivat, ei 
kartoitettu kyselyssä systemaattisesti. Jotkut vastaajat olivat kuitenkin kirjoittaneet 
maahanmuuttajien kokemasta rasismista, joka näytti vastaajien mielestä ilmenevän 
pääasiallisesti ennen kaikkea ihmisten ajatuksissa ja mielipiteissä, ei niinkään teoissa. 
Huomattavaa aineistossa oli, että vastaajat olivat paljon yksimielisempiä maahanmuuttajien 
tuomista voimavaroista, kun puolestaan ongelmien kohdalla hajontaa oli selvästi enemmän 
erilaisten näkökulmien välillä. Kysyttäessä maahanmuuttajien tuomista mahdollisista 
ongelmista asuinalueelle, vastauksia saatiin myös huomattavasti enemmän kuin kysyttäessä 
maahanmuuttajien tuomista voimavaroista. Aineistossa esiin tulleet ongelma-teemat olivat 
hyvin samankaltaisia kuin ne argumentit, jotka Mika Salo (2004) on löytänyt tutkittuaan 
maahanmuuttajavastaista argumentointia viime vuosien suomalaisessa yhteiskunnallisessa 
keskustelussa. Argumenteista käytetyimpiä ovat Salon mukaan talouteen, kulttuuriin sekä 
rikollisuuteen ja turvallisuuteen liittyvät argumentit. Talouteen liittyvä argumentointi 
pohjautuu Salon (2004, s. 46) mukaan muun muassa suomalaisten käsityksiin 
maahanmuuttajien verovarojen sekä erilaisten etuuksien väärinkäytöstä. Samaan ryhmään 
kuuluu myös argumentti, jonka mukaan maahanmuuttajat vaikuttavat kielteisesti suomalaisten 
työnsaantiin.  

 Rikollisuutta ja turvallisuutta koskevissa väitteissä korostetaan paitsi koko Suomen 
turvallisuutta, myös omaa ja lähiympäristön turvallisuutta, jotka ovat uhattuina esimerkiksi 
maahanmuuttajien aiheuttaman varastelun ja muun rikollisuuden myötä (Salo 2004, s. 47).   
Työssä käsittelemieni maahanmuuttaja-aiheisten kysymysten avovastauksissa pelon ja 
turvattomuuden kokemukset eivät suoraan ilmaistuina tulleet useinkaan esille. Mainituista 
ongelmista huolimatta vain muutamassa vastauksessa mainittiin suoraan maahanmuuttajien 
aiheuttavan pelkoa tai turvattomuutta asuinalueen suomalaisten keskuudessa. Kuitenkin 
maininnat esimerkiksi levottomuudesta, rauhattomuudesta sekä varastelusta ilmentävät omalla 
tavallaan uhan kokemista, jonka puolestaan voidaan nähdä aiheuttavan pelkoa ja 
turvattomuuden tunnetta (Visuri & Weissenfelt, 1996, s. 37; Salo 2004).  

Toisin kuin talouteen ja turvallisuuteen liittyvät argumentit, joita voi Salon (2004, s. 47) 
mukaan myös perustella esimerkiksi rikollisuuden lisääntymistä kuvaavien faktojen tai 
suomalaisten työttömyyden kasvusta kertovien tilastojen avulla, kulttuuriin liittyvät 
argumentit pohjautuvat lähinnä ennakkoluuloihin ja -käsityksiin. Tässä yhteydessä 
mielenkiintoista kulttuuriin liittyvässä argumentoinnissa oli se, että se esiintyi aineistossa sekä 
maahanmuuttajien tuomana voimavarana että ongelmana. Kulttuuriin liittyvinä argumentteina 
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pidetään teemoja, jotka liittyvät esimerkiksi maahanmuuttajien erilaisiin tapoihin, joita on 
vaikea sovittaa yhteen suomalaisten omien tapojen kanssa. Myös Qvist & Rastas (2002, s. 
119) sekä Tiilikainen (2000, s. 98) ovat raportoineet suomalaisten ja maahanmuuttajien 
välisistä erilaisiin tapoihin perustuvista ongelmista, joita syntyy erityisesti toistensa lähellä 
asuvien maahanmuuttajien ja suomalaisten kesken. Samassa talossa asuvien kanssa syntyvät 
ongelmat liittyvät usein asuintalojen yhteisten tilojen käyttöön sekä hiljaisuudesta annettuihin 
määräyksiin. Naapurit valittavat maahanmuuttajista, jotka eivät noudata ajanvarauksia, 
säilyttävät tavaroita paikoissa, joissa se ei ole sallittua eivätkä noudata hiljaisuudesta annettuja 
aikarajoja. Näissä argumenteissa on samoja piirteitä kuin niissä kulttuuriin liittyvissä 
argumenteissa, joita myös tämän tutkimuksen yhteydessä saatiin selville. Esimerkiksi 
suomalaisten näkemykset maahanmuuttajien erilaisen elämänrytmin ja siisteystason 
aiheuttamista ongelmista saivat mainintoja. 

Asukaskyselystä ei saatu viitteitä siitä, että asuinalueen suomalaiset kokisivat alueen 
leimautumisen ongelmalähiöksi maahanmuuttajien alueella asumisen vuoksi, kuten Karisto & 
Saurama (1996, s. 38) ovat todenneet joissakin Helsingin asuinalueilla tapahtuneen. Tässä 
maahanmuuttajien ei nähty vaikuttavan sinänsä asuinalueen viihtyvyyteen, sillä kyselyn 
osiossa, jossa selvitettiin vastaajien näkemyksiä asuinalueen viihtyvyyteen vaikuttavista 
tekijöistä, vain kaksi mainitsi maahanmuuttajien alueella asumisen ongelmalliseksi ja 
viihtyvyyteen kielteisesti vaikuttavaksi tekijäksi. On siis huomioitava, että maahanmuuttajat 
koetaan monella tapaa kielteisessä valossa, jos suomalaisten näkemyksiä heistä kysytään 
suoraan. Sen sijaan viihtyvyyteen ja asuinalueella asumiseen maahanmuuttajat eivät 
suomalaisten mielestä juurikaan vaikuta, jos asiaa tarkastellaan siten, että suomalaiset saavat 
itse määritellä ongelmallisimmat teemat asuinalueellaan.  

2.3.4 Taustamuuttujien ja kontaktien yhteys 

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että taustamuuttujien (sukupuoli, ikä, koulutus ja ammatti) 
yhteydet ulkomaalaisasenteisiin olivat tässä tutkimuksessa vähäisiä, vaikka muun muassa 
Jaakkola (1999) ja Ervasti (2004) ovat raportoineet naissukupuolen, korkean koulutuksen ja 
ammattiaseman sekä nuoren iän yhteyksistä myönteisiin ulkomaalaisasenteisiin. 
Tutkimuksessa saatiin joitakin viitteitä esimerkiksi korkean koulutuksen ja naissukupuolen 
yhteyksistä myönteiseen suhtautumiseen, mutta useimmissa tapauksissa erot taustamuuttujissa 
eivät olleet tilastollisesti merkitsevällä tasolla.  Tämä ei tarkoita sitä, etteikö 
Huuhkajanvaarassa todellisuudessa olisi eroja esimerkiksi eri taustamuuttujien luokkien 
välillä, vaan että aineiston pienuuden vuoksi luotettavien johtopäätösten tekeminen eri 
taustamuuttujien yhteyksistä tai niiden puutteesta eri muuttujiin on useimmissa tapauksissa 
mahdotonta. 

Kun useimmat vastaajat eivät tunteneet asuinalueensa maahanmuuttajia, eikä heillä ollut 
kertoa minkäänlaisia omakohtaisia kokemuksia kanssakäymisestä heidän kanssaan, näyttäisi 
siltä, että useimmat asuinalueen maahanmuuttajista muodostetut kielteiset mielipiteet olivat 
syntyneet perustuen erilaisiin ennakkokäsityksiin tai julkisuudessa esitettyihin diskursseihin. 
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Tutkimusten mukaan usein kielteiset näkemykset eivät perustukaan omiin kokemuksiin. Tästä 
osoituksena on esimerkiksi se, että kaikkein kielteisimmin maahanmuuttajiin suhtautuvat 
sellaiset, joilla on vähiten kontakteja heidän kanssaan. Sen sijaan kontaktit riittävän monen 
maahanmuuttajan kanssa osoittavat usein väistämättä omat ennakkoluulot vääriksi. (Liebkind, 
2000, s. 173.)  

Monipuolisilla kontakteilla on nähty olevan vaikutuksensa myönteisten 
ulkomaalaisasenteiden synnyssä. Sekä konflikti- että kontaktiteoreettiset selitykset saivat 
tukea Jaakkolan (1999, s. 185–186) tutkimuksista, joissa negatiivinen suhtautuminen 
maahanmuuttajiin oli huipussaan lamavuonna 1993. Tuolloin Suomeen oli yllättäen tullut 
turvapaikanhakijoita enemmän kuin aikaisemmin ja myöhemmin. Maahanmuuttajien 
”tuomaa” sosioekonomista uhkaa ei koettu enää 1998 yhtä voimakkaasti kuin vuonna 1993, 
mutta paljon enemmän kuin vuonna 1987. Yhä useammat suomalaiset olivat myös 
matkustelleet ulkomailla, ja heillä oli siellä ja Suomessa asuvia ulkomaalaisia tuttavia. 
Sosioekonomisen uhan kokemisen vähentyminen ja henkilökohtaisten kontaktien 
lisääntyminen olivat konflikti- ja kontaktiteorian mukaisessa yhteydessä 
ulkomaalaisasenteiden myönteistymiseen vuoteen 1998 mennessä. (Jaakkola, 1999, s. 185–
186.)  

Myös tässä tutkimuksessa saatiin viitteitä kontaktien merkityksestä myönteisen 
suhtautumisen yhteydessä, sillä tuttavuus Kajaanissa asuvien yhden tai useamman 
maahanmuuttajan, sekä oman alueen yhden tai useamman maahanmuuttajan tunteminen oli 
tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä myönteiseen suhtautumiseen esimerkiksi pakolaisten 
ja turvapaikanhakijoiden määrien lisäämiseen. Myös se, että halusi tutustua asuinalueensa 
maahanmuuttajiin, oli suositumpaa niiden vastaajien keskuudessa, jotka jo tunsivat alueellaan 
asuvia maahanmuuttajia. Sen sijaan se, että oli puhunut asuinalueellaan asuvan 
maahanmuuttajan kanssa tai se, kuinka usein heidän kanssaan oli tekemisissä, ei korreloinut 
suoraan muiden muuttujien kanssa. Myös aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 
suoraviivaisten johtopäätösten tekeminen pelkästään ulkomaalaiskontaktien määrän ja 
satunnaisten kontaktien merkityksestä on vaikeaa (esim. Visuri & Weissenfelt 1996; 
Tanninen 2000). Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ovat runsaammat ulkomaalaiskontaktit 
usein myös luoneet mahdollisuuksia ulkomaalaisten parempaan tuntemiseen, ja synnyttäneet 
pyrkimyksiä löytää ratkaisuja käytännön konflikteihin ja ennakkoluuloihin. (Korhonen, 1998, 
s. 67–70.) Useimmiten kuitenkin nähdään, että laatu ratkaisee kontaktien vaikutuksen. 
Tannisen (2000, s. 46–47) mukaan Allport (1992) korostaa, että eri väestöryhmiin kuuluvien 
satunnaiset ja luonteeltaan pinnalliset kohtaamiset voivat usein pelkästään vahvistaa 
ennakkoluuloja. Aito tutustuminen esimerkiksi yhteisellä asuinalueella voi vaikuttaa 
myönteisesti mielipiteisiin, mutta pelkästään naapurissa asumista ei voida välttämättä pitää 
aitona kontaktina.  
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2.4 Maahanmuuttajien näkemysten tarkastelua 

Haastatellessani Huuhkajanvaarassa asuvia maahanmuuttajia kiinnostuksen kohteena olivat 
maahanmuuttajien kokemukset elämästä Kajaanissa ja Huuhkajanvaarassa. 
Haastattelupaikkana toimi Lohtajan Nettikahvila ja yhdessä tapauksessa haastateltavan koti. 
Nettikahvila haastattelupaikkana oli kokemukseni mukaan hyvä valinta sen myönteisen ja 
tuttavallisen ilmapiirin vuoksi, vaikka koti olisikin saattanut olla monelle kaikkein luontevin 
ja turvallisin ympäristö haastatteluun osallistumiseen. Haastateltavien toivomuksesta 
haastattelut kuitenkin toteutettiin suurimmaksi osaksi kahvilassa sijaitsevassa rauhallisessa 
huoneessa. Haastateltavat olivat kotoisin Afganistanista, Iranista, Irakista ja Venäjältä ja he 
olivat iältään 17-50-vuotiaita. Haastatelluista kaksi oli miehiä ja kolme naisia, ja heidän 
asumisaikansa Suomessa vaihteli haastatteluhetkellä vajaasta vuodesta noin kymmeneen 
vuoteen. Neljä viidestä haastateltavasta oli saapunut Suomeen pakolaisena ja yksi 
suomalaisen puolison kautta. Haastatteluhetkellä neljä haastateltavaa oli työttömänä ja yksi 
koulussa. Työttömistä osa kävi parhaillaan kotoutumiskurssia, jossa opiskeltiin suomen kieltä 
ja suoritettiin työharjoittelua.  

Seuraavissa kappaleissa tarkastelen niitä kokemuksia, jotka tulivat esille maahanmuuttajien 
kertoessa elämästään nykyisessä kotipaikassaan. Kokemuksiin tutkimuskohteena liittyy 
joitakin rajoituksia. Suhtautuminen tutkijaan, oma mielentila, ajankohta tai viimeaikaiset 
tapahtumat voivat vaikuttaa siihen, mitä ja miten haastateltava kertoo kokemuksistaan 
tutkijalle. Viime kädessä haastateltava päättää aina itse, mitä haluaa tutkijalle kertoa. 
Kokemus ei ole mikään muuttumaton ulkoisista olosuhteista riippumaton asia, mikä pysyisi 
stabiilina vuodesta toiseen. Se on ennen kaikkea tietyssä hetkessä koettu osa todellisuutta, 
jonka vuoksi myös tutkimustuloksiin on suhtauduttava kontekstisidonnaisina kokemuksina.  

Myös kieleen liittyvät kysymykset tulee huomioida tuloksia tarkasteltaessa. Usein 
maahanmuuttajat saattavat puhua suomea sujuvan tuntuisesti, mutta muiden kuin arkisten ja 
konkreettisten asioiden ilmaiseminen suomeksi voi silti olla vaikeaa. Tästä syystä jotkut 
haastattelut ovat saattaneet jäädä hieman pinnalliselle tasolle. Haastatteluissa vältyin 
kuitenkin suuremmilta kieliongelmilta haastateltavien kanssa käyttämällä apuna tarkentavia 
kysymyksiä sekä varmistamalla mahdollisimman usein, että olen ymmärtänyt asian 
haastateltavan haluamalla tavalla. Lisäksi haastatellessani kahta afgaani-maahanmuuttajaa, 
käytin apunani tulkkia, sillä muutoin heidän haastattelemisensa olisi ollut mahdotonta. Myös 
tulkin käytöllä on ollut todennäköisesti vaikutuksensa tutkimustuloksiin, sillä hänellä on suuri 
valta haastattelutilanteessa, eikä voi toimia täysin omista tulkinnoistaan vapaana. Käytettäessä 
tulkkia haastateltavan on myös puhuttava yhden sijasta kahdelle. Esimerkiksi vaikeista 
asioista puhuminen saattaisi kuitenkin olla helpompaa kahden kesken.  

Tutkimukseen osallistuneiden taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia on voinut 
myös osaltaan vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Haastateltavat saattavat harrastaa 
itsesensuuria, koska haluavat antaa esimerkiksi itsestään tai kulttuuristaan myönteisen kuvan 
haastateltavalle. Myös suomalaisuuteni on saattanut vaikuttaa haastateltavien halukkuuteen 
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kertoa esimerkiksi suomalaisiin ja Suomeen liittyvistä epäkohdista täysin avoimesti. Nämä 
seikat on syytä huomioida tarkastellessani seuraavaksi haastatteluissa esiinnousseita teemoja.  

2.4.1 Maahanmuuttajan entisten olosuhteiden vaikutus nykyisten olojen 

myönteiseen arviointiin 

Kahden pakolaistaustaisen maahanmuuttajan, afgaaninaisen ja iranilaisen miehen kokemukset 
nykyisestä kotipaikasta olivat suhteessa heidän arvioihinsa heidän aikaisemmista oloistaan. 
He korostivat haastatteluissaan, ettei paluuta omaan kotimaahan ole, minkä vuoksi Suomessa 
oli joistakin vastoinkäymisistä huolimatta hyvä asua. Myös Suomessa tarjoutuvat 
koulutusmahdollisuudet korostuivat heidän näkemyksissään. Wahlströmin (1995, s. 48) 
mukaan sillä, minkälaisista olosuhteista maahanmuuttajat uuteen maahan ja elinympäristöön 
tulevat, on vaikutusta siihen, millaiseksi elämä Suomessa koetaan. Sillä, millainen esimerkiksi 
lähtömaan poliittinen ja taloudellinen tilanne on, on merkitystä, eli onko Suomeen tulo ollut 
näin ollen askel kohti "parempaa elämää", kuten turvallisuutta, parempia 
koulutusmahdollisuuksia ja turvattua toimeentuloa. Venäläissyntyisen naisen myönteinen 
arviointi nykyisestä kotipaikastaan puolestaan liittyi ainakin osittain entisten ja nykyisten 
olosuhteiden samanlaisuuteen:  

 

”Asua minulle kiva paikka Kajaanissa. Se on huono… minä en tiedä missä se on. Kaikki 
hyvä. Huuhkajanvaara, kaikki hyvä. --- Se on Vimpelin ranta, luontoa lähellä. Tämän kun se 
on metsää lähellä, voi poimi marja, sieni, lapsi tykkää kalastaa. Ei halua vaihtaa. Minä kun 
asuin Venäjällä maalla, siksi minä tykkään siitä, että on pieni kaupunki, rauhallinen paikka. 
Niin kuin Kajaani.”  

2.4.2 Asumiseen liittyvät kokemukset 

Irakilaisnaisen sekä afganistanilaissyntyisen miehen ja naisen kokemuksissa korostuivat 
heidän asumiseen ja asuinpaikkaan liittyvät ongelmansa suhteessa elämän arviointiin 
Kajaanissa ja Huuhkajanvaarassa. Ne tulivat esille halukkuutena vaihtaa asuntoa 
kaupunginosasta toiseen asunnon syrjäisen sijainnin vuoksi tai kaupunginosan sisällä asunnon 
pienen koon vuoksi, kokemuksena asunnon vuokran korkeudesta sekä halukkuutena muuttaa 
pois Kajaanista. 

Qvistin ja Rastaan (2002, s. 119-120) mukaan maahanmuuttajien asumiseen liittyy usein 
monenlaisia ongelmia. Usein asunnot ovat liian ahtaita erityisesti useampilapsisille 
pakolaisperheille, mistä puolestaan aiheutuu monia ongelmia, kuten asunnon kulumista. 
Maahanmuuttajien kannalta ahtaasti asuminen vaikuttaa luonnollisesti myös heidän 
viihtyvyyteensä. Ekholmin (1994, s. 32) mukaan myös vuokriin voi maahanmuuttajien 
kohdalla liittyä ongelmia, sillä vaikka vuokra-asunto pyritäänkin usein järjestämään 
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kohtuuhintaisesta vuokra-asunnosta, ja asumista tuetaan taloudellisesti, vuokra voi 
muutoinkin matalan tulotason perheille tuntua suhteettoman korkealta.  

Ekholmin (1994, s. 33-34) mielestä muuttaminen voidaan nähdä keskeisenä integraation 
mittarina. Olennaista on silloin selvittää, kuinka usein esimerkiksi pakolaiset muuttavat 
ensimmäisestä sijoituskunnastaan pois, missä määrin muutto suuntautuu pääkaupunkiseudulle 
ja alueellisiin keskuksiin ja mikä on muuton syynä. Useimmiten muuton syynä ovat 
esimerkiksi työllistyminen, kouluttautuminen tai omien maanmiesten suurempi määrä 
suuremmissa kasvukeskuksissa tai Etelä-Suomen kaupungeissa. Haastattelemani 
maahanmuuttajat näkivät erityisesti työllistymisen sellaisena tekijänä, jonka vuoksi he olivat 
harkinneet muuttoa jonnekin muualle, useimmiten Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin, joissa 
työllisyystilanne nähtiin parempana.  

2.4.3 Työllistymisen ja kouluttautumisen merkitys 

Kaikki haastattelemani maahanmuuttajat ottivat esille työllistymisen tärkeyden tai sen 
vaikeuteen liittyvät kysymykset. Forsanderin (2001, s. 60) mukaan työmarkkinoiden 
näkökulmasta maahanmuuttajat voidaan jakaa kahteen ryhmään: työvoimapoliittisiin 
muuttajiin eli niihin, joiden muutto perustuu heidän työvoimansa kysyntään, sekä muihin 
maahanmuuttajiin, joiden muutto perustuu muihin syihin, kuten paluumuuttajiin ja muihin 
perhesyistä muuttaviin sekä pakolaisiin ja heihin verrattaviin. Haastatelluista 
maahanmuuttajista kaikki kuuluivat jälkimmäiseen ryhmään, mikä näkyi myös heidän 
työllisyystilanteessaan. Maahanmuuttajien työllistymisen ongelmat kiteytyvät nimittäin juuri 
muista kuin työvoimapoliittisista syistä maahan muuttaneisiin. Ongelmana on se, kuinka 
työmarkkinoille sijoittuvat ne maahanmuuttajat, jotka kuuluvan työvoimaan, mutta joiden 
muutto ei perustu työvoiman kysyntään. (Forsander, 2001, s. 60.)  

Työllistymisen kautta haastateltavat näkivät muun muassa mahdollisuutensa ansaita omat 
rahansa, sekä tutustua suomalaisiin. Iranilaismies näki myös tärkeäksi korostaa kaikkien 
maahanmuuttajien halukkuutta työssäkäyntiin, sillä hän oli kokenut ennakkoluuloja liittyen 
suomalaisten käsityksiin maahanmuuttajista elämässä suomalaisten varoilla. Kaksi 
haastateltavaa koki lisäksi joutenolon vaikeaksi, minkä vuoksi työllistyminen oli heille tärkeä 
tulevaisuuden tavoite. Valtonen (1999, s. 25, 29) korostaa, että työllistyminen ei merkitse 
maahanmuuttajille vain tilaisuutta osallistua Suomen talouselämään, vaan myös tilaisuutta 
osallistua syvemmin yhteiskunnan taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen elämään. 
Tällaista yhteyttä on vaikea saavuttaa millään muulla tavalla kuin osallistumalla työelämään. 
Työtä vailla olevien on vaikea hahmottaa tulevaisuuttaan. Monien maahanmuuttajien 
käsitykset kotoutumisen onnistumisesta ovat hyvin pitkälle yhteydessä juuri työllistymiseen 
tai työllistymättömyyteen.  

Forsanderin (2001, s. 59) mukaan työ on keskeinen yhteiskuntaan integroiva tekijä kaikkien 
ihmisten kannalta, on sitten kysymys työvoimaan kuuluvasta väestöstä tai työvoimaan 
välillisesti kosketuksissa olevasta väestöstä. Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen 
asema työmarkkinoilla heijastaa näiden ryhmien asemaa yhteiskunnassa laajemminkin. Mikäli 
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tietty väestöryhmä on yli- tai aliedustettu jollain työmarkkinoiden osa-alueella, tämä heijastaa 
laajemminkin ryhmän yhteiskunnallista asemaa ja vaikuttaa ryhmän elinoloihin niin yksilö- 
kuin yhteisötasolla. Esimerkiksi maahanmuuttajaperheissä yhden perheenjäsenen työttömyys 
vaikuttaa koko perheen kotoutumiseen uuteen yhteiskuntaan. Myös Ekholm (1994, s. 85) 
korostaa, että jo yhdenkin perheenjäsenen kiinnittyminen esimerkiksi työelämään tai 
opiskeluun vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. 

Ennen kaikkea perheenjäsenen työllisyystilannetta ajattelivat myös kaksi haastattelemaani 
pakolaistaustaista naista, joista toinen, irakilaisnainen toivoi miehensä työllistymistä.  

 

”Minun mies, hän täällä istuu. Ei ole töitä ei mittään. Hän on monta kertaa mennyt suomen 
kielen kurssi. Hän, nyt hän osaa. Täällä Kajaanissa ei oo töitä. Hän haluaa mennä töihin. 
Hän sanoi, ei minä halua rahaa, mutta minä vaan haluan mennä töihin. Mies on sairas, jos 
on kotona, istuu aina, ajattelee. Hänelle tulee aina pää kipiä.”  

 

Islamilaisessa kulttuurissa työllistyminen ja perheen elättäminen voivat olla erityisen 
tärkeitä juuri perheen miehelle. Valtosen (1999, s. 46) mukaan perheen miehen työttömyys 
voi johtaa monenlaisiin kriiseihin perheessä. Miehen työttömyys voi aiheuttaa muutoksia 
perheen roolijaossa, perheenjäsenten asemassa perheen sisällä sekä miehen itsetunnossa, joka 
on rakennettava uudelle pohjalle. Haastateltu afgaaninainen toivoi puolestaan erityisesti 
lapsillensa mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä tulevaisuudessa. Valtosen (1999, s. 29) 
tutkimuksen mukaan maahanmuuttajista erityisesti monet pakolaiset kokevatkin, että lasten ja 
nuorten asema on kaikkein tärkein. Monet pakolaiset näkevät, että päähuomio on kiinnitettävä 
heidän lastensa eli toisen polven pakolaisten hyvinvointiin, kuten koulutukseen ja 
työllistymiseen. Jos heidän lapsensa saavat hyvän koulutuksen ja pääsevät sitä kautta 
elämässä eteenpäin, tämä riittää monelle korvaamaan pakolaisuudesta aiheutuvat 
koettelemukset ja uhraukset. 

2.4.4 Suomalaisten tuntemisen tärkeys 

Alitolppa-Niitamon (1994, s. 38) tutkimuksen mukaan monien maahanmuuttajaryhmien on 
vaikea päästä osalliseksi valtakulttuurin sosiaalisista yhteisöistä, mihin on useita syitä, kuten 
kulttuuri- ja kielieroista, työttömyydestä sekä asenteista johtuvia. Maahanmuuttajien ja 
valtaväestön väliset hyvät suhteet on tutkimuksissa todettu kuitenkin tärkeiksi 
maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta. Vähemmistöryhmän sosiaalinen integraatio 
valtakulttuuriin määritellään vuorovaikutukseksi, jonka kautta vähemmistö- ja 
enemmistökulttuuri ovat kosketuksissa toisiinsa. (Alitolppa-Niitamo 1995, s. 29.) 

Kontaktit asuinalueen ja ylipäätään Kajaanissa asuviin suomalaisiin vaihtelivat eri 
maahanmuuttajien kohdalla. Jo pidempään Suomessa asuneilla kontakteja oli kuitenkin 
luonnollisesti enemmän kuin kahdella vasta alle vuoden Suomessa asuneella, joista erityisesti 
toisella kontaktit suomalaisiin olivat hyvin vähäisiä. Jokainen haastateltu maahanmuuttaja 
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kuitenkin korosti suomalaisten tuntemisen tärkeyttä. Erityisesti naapurien tuntemista 
arvostivat kaikki haastatellut. Haastatteluhetkellä kahdella haastatellulla oli jo hyvät suhteet 
ainakin yhteen naapuriinsa. Naapureiden kanssa muun muassa kyläiltiin, kuten irakilaisnainen 
kuvaili haastattelussaan:  

 

”Meillä on suomalaisia kavereita. Naapuri tässä lähellä on suomalainen. Hän käy meillä 
kylässä ja me menemme heille kylään. Ihan lähellä asuu, tosi hyvä perhe, tosi hyviä. Lapsista 
jutellaan ja yksi päivä minä sanoin, että minä haluan että sinun perhe tulee meille syömään. 
Sitten minä tein meidän ruokaa ja he kehui meidän ruokaa. --- Tämä sama perhe sanoi, me ei 
haluta että te muutatte toinen paikka, koska me pidämme teidän perheestä.” 
 

Liebkind et al (2004, s. 276) näkevät, että vaikka erilaisiin naapuruus- ja tuttavuussuhteisiin 
ei yleensä sitouduta yhtä voimakkaasti kuin sukulaisiin ja ystäviin, ne voivat siitä huolimatta 
olla maahanmuuttajille tärkeitä suhteita. Heikommatkin siteet valtaväestöön sekä kokemukset 
valtaväestön myönteisestä suhtautumisesta voivat tarjota maahanmuuttajille mahdollisuuden 
uudessa kulttuurissa tarvittavien tietojen ja taitojen oppimiseen. Maahanmuuttajien ja 
valtaväestön välisiä suhteita voidaan tarkastella näin paitsi integraation osoittimena, myös 
resurssinäkökulmasta. 

2.4.5 Kielitaidon ja suomalaisen kulttuurin oppimisen merkitys 

Kielitaidon merkitystä korosti neljä haastateltua maahanmuuttajaa. Suomen kielen oppimisen 
kautta he näkivät voivansa päästä mukaan työelämään, tutustua suomalaisiin ja toimia 
erilaisissa tilanteissa itsenäisesti ja muista ihmisistä riippumattomasti. Afgaanimies korosti 
seuraavia seikkoja:  

 

”Tykkäisin tutustua suomalaisiin, mutta ongelma on kielitaito. Jos osaisi puhua suomea, 
tulisi sitten enemmän kontakteja tai ehkä on mahdollista ratkaista ongelma keskenään, jos 
esimerkiksi olisi jotakin. Ehkä suomalaiset voisi myös ymmärtää minkälainen ihminen minä 
olen.”  
 

Myös Valtonen (1999, s. 32) korostaa kielitaidon merkitystä maahanmuuttajien 
kotoutumiselle. Kielitaito on kaiken inhimillisen vuorovaikutuksen perusta. Se on myös 
välttämätön edellytys kotoutumiseen tarvittavien resurssien, kuten koulutuksen ja 
työllistymisen sekä sosiaalisten suhteiden luomiseksi. Vuorovaikutus ympäröivän yhteisön 
kanssa ja omien elämismahdollisuuksien hyödyntäminen perustuvat suurelta osin juuri 
kielitaitoon. Kielitaidon puute puolestaan tarkoittaa sitä, ettei ihminen pysty edustamaan 
itseään eikä käymään keskustelua ilman tulkin apua. Etenkin erilaisissa ongelmatilanteissa on 
vaarana, että näiden ihmisten ääni jää kokonaan kuulematta. 
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Suomalaisen kulttuurin tuntemaan oppiminen oli teema, joka tuli esille kahden 
maahanmuuttajan kertoessa kokemuksistaan. Venäläisnainen ja afgaanimies toivoivat 
voivansa tutustua suomalaiseen kulttuuriin paremmin esimerkiksi osallistumalla erilaisiin 
juhliin, tapahtumiin ja oppimalla suomalaiseen ruokakulttuuriin liittyvistä asioista. 
Myönteinen suhtautuminen paitsi omaan kulttuuriin, myös suomalaiseen kulttuuriin nähdään 
usein takeeksi maahanmuuttajien hyvinvoinnista. Kiinnostus uuden kotiyhteiskunnan 
kulttuuria kohtaan ja halukkuus myös oppia siitä ovat viitteitä maahanmuuttajan 
halukkuudesta integraatioon ja tulla osalliseksi kotiyhteiskunnan elämästä. (Liebkind 1994a, 
s. 187.) 

2.4.6 Kokemukset suomalaisista 

Kolme haastatelluista maahanmuuttajista korosti suurimman osan lähialueen suomalaisista 
olevan hyviä ja mukavia ihmisiä. Erityisesti pidempään Suomessa asuneet korostivat 
saaneensa myös aina apua suomalaisilta, minkä he näkivät tärkeäksi arvioidessaan elämäänsä 
sekä Kajaanissa että omalla asuinalueellaan. Esimerkiksi naapureilta oli saatu apua 
tarvittaessa. Monista myönteisistä arvioinneista huolimatta myös joitakin ikäviä kokemuksia 
tuli esille kaikkien haastateltujen kertomuksissa. Toisaalta irakilaissyntyisen naisen ja 
iranilaissyntyisen nuoren miehen kokemuksissa ilmeni myös tilanteen paraneminen, sillä he 
näkivät, että alun vaikeuksien jälkeen tilanne oli kohentunut. Tätä iranilaissyntyinen nuori 
mies kuvasi muun muassa tappelujen vähenemisenä: 

 

”Joskus alussa kun tulimme täällä, koulussa ja täällä Huuhkajanvaarassa suomalaiset 
lapset löivät meitä ja tapella meidän kanssa, mutta nyt se tuli vähän. Ensimmäinen kerta 
kuukausi ehkä kymmenen kertaa löivät meille. Mutta nyt ehkä kaksi kuukautta ja yksi kerta 
löivät meille.” 
 

Edelleen kaikki maahanmuuttajat kuitenkin näkivät joidenkin suomalaisten suhtautumisen 
vaikuttavan kielteisesti omaan elämäänsä. Suomessa maahanmuuttajien kokemukset 
rasismista ja syrjinnästä ovat tutkimusten mukaan melko yleisiä. Tämän nähdään vaikeuttavan 
kotoutumista uuteen kotiyhteiskuntaan. Yhteys syrjinnän ja maahanmuuttajien hyvinvoinnin 
välillä on selvä: mitä enemmän maahanmuuttajat kokevat syrjintää, sitä enemmän he kärsivät 
stressioireista. Varsinkin arkielämän rasismin on nähty lisäävän kaikkien maahanmuuttajien 
stressioireita. (Liebkind 2000, s. 174-175.) Suomalaisten kielteinen suhtautuminen oli 
ilmennyt haastateltavien keskuudessa muun muassa haluttomuutena kanssakäymiseen, 
nimittelynä, huuteluna, kotirauhan häirintänä sekä fyysisenä väkivaltana.  

Suomalaislasten kielteinen suhtautuminen sai mainintoja erityisesti venäläis-, irakilais- ja 
iranilaissyntyisiltä maahanmuuttajilta. Aikuisilla maahanmuuttajilla asiat ovat heidän 
mukaansa paremmin. Huagien (2002, s. 201-202) mukaan rasismista tai syrjinnästä 
puhuttaessa keskitytään usein aikuisten kokemuksiin ja unohdetaan, että todellisuudessa 
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lapset ovat haavoittuvaisempia erilaisille kielteisille kokemuksille. Maahanmuuttajalapset 
ovat koko ajan tekemisissä muiden lasten kanssa, jotka eivät ole tarpeeksi kypsiä 
ymmärtämään asenteidensa seurauksia. Rasistisesti motivoitunut kiusaaminen on uhrille 
paljon vaikeampaa kuin muu kiusaaminen.  

Kaksi haastateltavaa oli kokenut kielteistä suhtautumista myös viranomaisten taholta. 
Iranilaismiehen kokemus liittyi poliiseihin, joiden avun hän näki kyseenalaiseksi tappelujen 
ratkaisemiseksi Huuhkajanvaarassa. Myös Liebkind & Jasinskaja-Lahti (1997, s. 57) ovat 
saaneet tuloksia, joiden mukaan maahanmuuttajat kohtaavat syrjintäkokemuksia poliisin 
taholta. Nämä syrjintäkokemukset saattavat heidän mukaansa osaltaan myös vaikuttaa 
maahanmuuttajien haluttomuuteen ilmoittaa vaikeuksistaan poliisille. Afgaanimies puolestaan 
koki, etteivät terveys- ja sosiaaliviranomaiset ottaneet hänen ongelmiaan vakavasti.  
Samanlaisista ongelmista on kertonut myös Tiilikainen (2000, s. 103), jonka tutkimat 
somalialaiset ovat valittaneet siitä, ettei heidän ongelmiaan ja oireitaan sosiaali- ja 
terveyspalveluissa oteta riittävän vakavasti, eikä heitä kohdella oikeudenmukaisesti suhteessa 
muihin ihmisiin.  

Vaikka sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä ongelmia ei pidäkään vähätellä asianosaisen 
kokemuksena, on syytä kuitenkin huomioida, että maahanmuuttajien kokemuksissa voi olla 
mukana myös ylitulkintaa. Korkeat odotukset, puutteellinen kielitaito ja epäonnistunut 
kommunikointi esimerkiksi viranomaisten kanssa, sekä informaation puute ja riittämätön 
kulttuurinen ja yhteiskunnallinen tuntemus saattavat johtaa tilanteisiin, joissa esimerkiksi 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestyminen ja saaminen tulkitaan todellisuutta heikommaksi. 
(Tiilikainen 2000, s. 109.) Toisaalta kokemukset ovat kuitenkin hyvin todellisia niitä 
kokeneille ihmisille. Syytä onkin huomioida molempien maahanmuuttajien kokemusten 
kohdalla, että esimerkiksi erilaiset syrjinnän ja rasismin muodot eivät aina ilmenekään suorina 
tekoina, vaan esimerkiksi erilaisissa instituutioissa kätkettyinä ja vaikeammin todennettavissa 
olevina. (Tiilikainen 2000, s. 109; Wahlström 1995, s. 48.) 

2.4.7 Muiden maahanmuuttajien läheisyys ja mahdollisuus oman kulttuurin 

säilyttämiseen 

Haastateltavista kaikki ottivat esille myös omien maanmiesten läsnäolon oman elämänsä 
arviointiin vaikuttavana tekijänä. Omien maanmiesten kanssa oli esimerkiksi helppoa jakaa 
elämän vaikeudet, kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä lievittää koti-ikävää, jota 
alkuperäisen kotimaan ulkopuolella asuminen aiheutti.  

Kommunikaatio oman etnisen ryhmän kanssa nähdään edesauttavan kotoutumista, sillä 
omat maanmiehet voivat olla tärkeä materiaalisen ja tiedollisen avun sekä sosiaalisen ja 
emotionaalisen tuen lähde (Alitolppa-Niitamo 1994, s. 29). On myös todettu, että usein 
maahanmuuttajat hakeutuvat omiensa seuraan, koska silloin ei tarvitse kokea olevansa 
erilainen kuin muut. Samalla paikkakunnalla ja omalla asuinalueella asuvat saman etnisen 
ryhmän edustajat voivat tutkimusten mukaan vaikuttaa selvästi maahanmuuttajan kokeman 
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stressin määrään. Etnisen ryhmän tuki on tärkeää, ja helpottaa monia maahanmuuttajien 
kokemia vaikeuksia sekä heidän kokemaansa yksinäisyyttä. (Liebkind 1994b, s. 228-229.)  

Toisaalta integroituminen omaan etniseen ryhmään ei ole välttämättä mutkatonta, sillä 
ryhmä voi olla hajanainen ja sen keskuudessa voi vallita yksilöiden ja ryhmien välistä 
luottamuksen puutetta (Alitolppa-Niitamo 1994, s. 38). Myös se, millainen ihmisen 
persoonallisuus on, vaikuttaa yhteisöön sisälle pääsemiseen (Ekholm 1994, s. 76). Berryn 
(1987) teoriaan viitaten integraation ja toimivan kaksikulttuurisuuden sijasta monia 
maahanmuuttajia uhkaa etnisen ryhmän ulkopuolelle jäämisen vuoksi marginalisoituminen. 
(Alitolppa-Niitamo 1994, s. 38.) Tällainen tilanne oli haastateltavista lähimpänä afgaaninaista, 
joka ei ollut tyytyväinen suhteisiinsa omien maanmiestensä kanssa. Muun muassa näin hän 
kuvaili nykyistä tilannettaan:  

 

”Minä olen kotona, enemmän aikaa istun kotona. Ennen sitten naapurin luona tai 
kaverilla. Eikä täällä ole edes sukulaisia. Tuntuu pahalta ja yksinäiseltä kun ei ole ketään 
jolle voi puhua ongelmista. Nyt jos minulla on joskus ongelmia, käyn sosiaalitoimistossa 
selvittämässä asioita.” 
 

Jotkut haastateltavat pitivät tärkeänä myös yhteyttään alueensa muihin maahanmuuttajiin. 
Forsanderin (2001, s. 40) mukaan voidaan puhua integraatiosta eri etnisten ryhmien välillä, 
joka viittaa eri etnisten ryhmien keskinäiseen kanssakäymiseen. Olennaista maahanmuuttajien 
kotoutumisen kannalta ovat maahanmuuttajien hyvät suhteet myös muihin kuin oman etnisen 
ryhmän maahanmuuttajiin. Yhteydet muihin maahanmuuttajiin voivat auttaa maahanmuuttajia 
kollektiivisesti löytämään yhteisiä intressejä suhteessa valtayhteiskuntaan. Tämä voi auttaa 
heitä myös parantamaan asemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja omassa 
lähiympäristössään. 

Myös oman kulttuurin säilyttäminen näyttäytyi kahden haastateltavan keskuudessa 
tärkeänä. Afgaaninainen ja iranilaismies korostivat muun muassa mahdollisuuttaan säilyttää 
uskonnolliset tapansa ja juhlapäivänsä. Oman uskonnon roolia iranilaismies korosti myös 
suhteessa lähialueen asukkaiden alkoholinkäyttöön. Uskonto toimiikin monelle 
maahanmuuttajalle tukipilarina uuteen yhteiskuntaan kotoutumisessa ja sen merkitys usein 
korostuu maahanmuuttotilanteissa (Ekholm 1994, s. 79). Myös Valtonen (1999, s. 44-45, 52) 
näkee, että  maahanmuuttajat korostavat usein uskonnon ja kulttuurin merkitystä selviytymis- 
ja puolustuskeinona uudessa kulttuurissa. Tuttujen uskonnollisten ja kulttuuristen tapojen 
noudattaminen voidaan nähdä myös omaan elämäntilanteeseen sopivan paradigman 
etsimisenä. Uskonnon harjoittaminen ja kulttuurin säilyttäminen voidaan selittää ihmisen 
tietoisena pyrkimyksenä antaa elämälleen mielekäs suunta ja sisältö hänen kotoutuessaan 
uuteen maahan.  
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2.5 Lopuksi  

Suurin osa suomalaisista ei tuntenut maahanmuuttajia asuinalueellaan tai koko kaupungissa. 
Useimmat, sävyltään kielteiset mielipiteet olivat näin muodostuneet ilman omakohtaisia 
kontakteja tai kokemuksia. Huolestuttavaa on, että mielipiteet muodostuvat usein median, 
muiden kokemusten tai omien ennakkoluulojen pohjalta ilman henkilökohtaista kokemusta tai 
kanssakäymistä. On tosin huomioitava, ettei kielteinenkään mielipide välttämättä johda 
esimerkiksi vihamieliseen käyttäytymiseen maahanmuuttajia kohtaan. Henkilön mielipiteiden 
ja käytännön toiminnan välillä on useita vaikuttavia tekijöitä, ja näiden kahden välistä 
suhdetta ei voida pitää suoranaisesti kausaalisena.  

Jo valmiiksi kielteinen suhtautuminen ei kuitenkaan anna erityisen hyviä edellytyksiä 
muuttaa asenteita maahanmuuttajia kohtaan. Kielteisesti asennoituva ei välttämättä ole 
kiinnostunut tutustumaan maahanmuuttajiin henkilökohtaisesti, joka puolestaan saattaisi 
kuitenkin edesauttaa asenteiden muuttumista myönteisempään suuntaan. Aineiston perusteella 
voidaan nimittäin todeta olevan todennäköistä, että henkilökohtaiset kokemukset 
maahanmuuttajista ja monipuoliset kontaktit heidän kanssaan edistävät myönteistä 
suhtautumista maahanmuuttajiin. Yhtenä tehokkaana keinona maahanmuuttajiin 
suhtautumisen myönteistymisessä voidaankin pitää kontaktien lisäämistä ja vuorovaikutusta 
asuinalueen asukkaiden välillä. Manninen (2000, s. 5-9) korostaa, että myös sosiaalisesti 
kestävän kehityksen kannalta on tärkeää selvittää alueen asukkaiden vuorovaikutukseen 
liittyviä kysymyksiä, ja sitä kautta pohtia, miten voitaisiin luoda mielekkäitä mahdollisuuksia 
vuorovaikutukseen asukkaiden, tässä yhteydessä valtaväestön ja maahanmuuttajien, välillä.  

Erilaisia yhteisiä tapahtumia, joissa maahanmuuttajat ja heidän kulttuurinsa tulisivat 
tutuiksi, toivottiin monissa lomakkeissa. Jo nyt toimivan Lohtajan Nettikahvilan työ on alueen 
kannalta arvokasta, sillä se tarjoaa mahdollisuuksia alueen asukkaiden kohtaamiseen. 
Erilaisissa yhteisissä tapahtumissa sekä niiden kehittämisessä ja lisäämisessä voisi olla 
kuitenkin keino myönteisen vuorovaikutuksen lisäämiseen maahanmuuttajien ja suomalaisten 
välillä. Päivärinne (2002, s. 32–33) korostaa nykyisen yksilöllistyneen ja työkeskeisen 
ympäristön edellyttävän, että vastuun kantamista asuinalueen sisäisestä hengestä järjestetään 
erikseen. Asuinalueen asukkaiden aktiivisuutta ja vuorovaikutusta edistäviä toimintoja 
tarvitaan ehkäisemään ennakkoluuloja ja konflikteja sekä tukemaan näin maahanmuuttajien 
sosiaalista ja kulttuurista kotoutumista. 

Suomalaisten ja maahanmuuttajien välisen vuorovaikutuksen merkitys tuli esiin myös 
maahanmuuttajahaastattelujen yhteydessä. Kaiken kaikkiaan, monista erilaisista ongelmista 
huolimatta haastattelemani maahanmuuttajat näyttivät suhtautuvan nykyiseen elämäänsä 
Kajaanissa varsin myönteisellä tavalla. Myönteisyydelläkin on kuitenkin rajansa. Yksi 
keskeisimmistä kysymyksistä maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta on ja tulee 
tulevaisuudessa olemaan heidän työllisyystilanteensa paraneminen, joka toivottavasti voi 
vaikuttaa myös suomalaisten asenteisiin ja lisätä maahanmuuttajien mahdollisuuksia 
tasavertaisen aseman saavuttamiseen suomalaisten kanssa. Myös suomalaisten asenneilmasto 
tuli esille maahanmuuttajien kokemuksissa. Jokaisella heistä oli joitakin kielteisiä kokemuksia 
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suomalaisten, kuten naapureiden, muiden lähialueen asukkaiden ja viranomaisten 
suhtautumisesta. Toisaalta erityisesti pidempään Suomessa asuneilla oli myös monia 
myönteisiä kokemuksia suomalaisista ja heidän avustaan. Esimerkiksi naapuriapu ja sopu 
naapurin kanssa olivat tärkeitä haastateltujen kokemuksissa. Maahanmuuttajien kokemuksien 
pohjalta myös suomalaisten lasten ja nuorten käyttäytyminen näyttäytyi jokseenkin 
ongelmallisena. Tämän perusteella lasten ja nuorten keskuudessa piileviä asenteita olisikin 
tärkeä selvittää erikseen.  

Haastatellut maahanmuuttajat näkivät tärkeäksi korostaa taloudellisen, kulttuurisen ja 
sosiaalisen osallistumisen merkitystä uudessa kotipaikassaan. Maahanmuuttajien 
osallistumista uuden kotiyhteiskunnan elämän eri puoliin voidaan pitää tärkeänä niin 
sosiaalisen kestävyyden kuin kotoutumisenkin näkökulmista. Osallistuminen ja osallisuus 
toimivat vaihtoehtoina syrjäytymiselle ja osattomuudelle (Niemenmaa 1999, s. 11-16; 
Seppänen 2001, s. 22-27). Toisaalta osallistumiseen voisi kuulua vielä useampiakin 
ulottuvuuksia. On mielenkiintoista pohtia, miksi esimerkiksi poliittinen osallistuminen ei 
tullut esille kenenkään haastatellun kokemuksissa heidän arvioidessaan elämäänsä Kajaanissa 
ja Huuhkajanvaarassa. Eikö poliittista osallistumista ja vaikuttamista koeta tärkeiksi, vai onko 
osallistuminen ja vaikuttaminen maahanmuuttajille niin vaikeaa tai suorastaan mahdotonta, 
ettei sitä sen vuoksi nähdä yhtenä omaan elämään kuuluvana elementtinä?  

Valtosen (1999, s. 50) mukaan poliittinen osallistuminen on tärkeä osa kotoutumista, sillä 
sen kautta maahanmuuttajilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan asioihin “alhaalta ylös” ja 
saada äänensä kuuluviin. On totta, että osallistumista vaikeuttavat kuitenkin monet seikat, 
kuten poliittisen kentän ja sen dynamiikan tuntemuksen puute. Vaikuttaminen edellyttäisi 
myös laajoja yhteistyöverkostoja, joita monilla maahanmuuttajilla ei ole. Maahanmuuttajien 
kotoutumisen edistämiseksi olisi kuitenkin syytä tukea heidän osallistumistaan esimerkiksi 
oman kotipaikkakunnan ja asuinalueen poliittiseen päätöksentekoon. Se antaisi hyvät 
lähtökohdat kehittää esimerkiksi tasa-arvoa ja etnisiä suhteita sekä sellaista elinympäristöä, 
jossa eri väestöryhmien mielipiteet tulisivat otetuiksi entistä paremmin huomioon. 
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 3 Asumisviihtyvyys Hevossuolla ja 
Huuhkajanvaarassa 

Anu Alanko & Raija Näppä 

Tämä artikkeli pohjautuu sosiologian aineopintojen tutkimuskurssin yhteydessä tehtyyn 
harjoitustyöhön, jossa tarkastelimme asumisviihtyvyyttä Kajaanin Hevossuon ja 
Huuhkajanvaaran alueilla. Harjoitustyössämme käsittelimme asumisviihtyvyyden käsitettä 
myös aikaisempien tutkimusten pohjalta. Esimerkiksi Hilapielen ja Pajamäen (2004: 51-53) 
Turun Jyrkkälän lähiöstä tehdyssä opinnäytetyössä asumisviihtyvyyteen nähtiin vaikuttavan 
sosiaalinen ympäristö, luonnonympäristö sekä rakennettu ympäristö. Samansuuntaisia 
tuloksia on luettavissa Asukasbarometrista vuodelta 1998, jossa Strandell (1999: 6, 94-97) 
liittää näiden edellä mainittujen kolmen osa-alueen joukkoon myös turvallisuuden. Myös 
omassa työssämme päädyimme vastaavaan tulokseen. Asumisviihtyvyyteen vaikuttaa:  

1. luonnonympäristö (metsät, vesistöt, alkuperäinen luonto siinä määrin kuin sitä on enää 
olemassa) 

2. rakennettu ympäristö (mm. oma asunto, asuintalo, ympäristön rakennukset) 

3. sosiaalinen ympäristö (mm. naapurit, alueen asukkaat, asuinalueen historia, asukkaiden 
yhteishenki, asuinalueen yleinen arvostus, osallistuminen alueen kehittämiseen ja 
yhteiseen toimintaan) 

4. turvallisuus (fyysinen/psyykkinen turvallisuus). 

Työssämme olemme hyödyntäneet niin määrällisiä kuin laadullisiakin aineiston 
analyysimenetelmiä. Olemme tarkastelleet esimerkiksi kysymyksiä asuinympäristö-osiosta, 
joissa vastaajia on pyydetty arvioimaan erinäisiä väittämiä liittyen rakennettuun ympäristöön, 
sosiaaliseen ympäristöön sekä turvallisuuteen. Kysymyksiä olemme analysoineet SPSS-
tilasto-ohjelman avulla. Saadaksemme lisää tietoa asukkaiden kokemuksista 
asumisviihtyvyyteen liittyen olemme tarkastelleet myös avoimia kysymyksiä, joissa asukkaita 
on pyydetty kertomaan lähiympäristön haittapuolista sekä hyvistä asioista. Lisäksi olemme 
käsitelleet kysymyksiä, joissa asukkaita on pyydetty nimeämään kolme tekijää, jotka joko 
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lisäävät tai vähentävät asumisviihtyvyyttä omalla alueella. Näitä avoimia vastauksia olemme 
kvantifioineet ja esittäneet vastaukset taulukoiden muodossa. Vaikka erityisesti 
strukturoitujen kysymysten analyysissa olemme keskittyneet lähinnä Huuhkajanvaaran 
alueeseen, olemme avointen vastausten analyysissä huomioineet myös Hevossuon alueen. 

3.1 Asumisviihtyvyyden eri osa-alueita mittaavien kysymysten 

analyysiä 

Seuraavassa tarkastelemme sitä, kuinka Huuhkajanvaaran alueen asukkaat kokevat 
asumisviihtyvyyden, jota siis tarkastelemme rakennetun ympäristön, luonnon ympäristön, 
sosiaalisen ympäristön ja turvallisuuden kautta. 

3.1.1 Rakennettu ympäristö 

Seuraavassa tarkastelemme rakennettuun asuinympäristöön liittyviä vastauksia. 
Kysymyksessä 18 pyydettiin ottamaan kantaa erilaisiin väittämiin lähiympäristöstä asteikolla 
1=väite pitää täysin paikkaansa, 4 = väite ei pidä ollenkaan paikkaansa ja 5 = ei osaa sanoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kuvio 1. Rakennettu lähiympäristö on kaunis.  
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Edellä olevasta kuviosta voidaan havaita, että vastaajista 14 (17 %) mielestä rakennettu 
lähiympäristö on kaunis ja 30 (36 %) vastaajan mielestä väite piti suurimmalta osalta 
paikkansa. Vastaajista 27 (33 %) oli sitä mieltä, että väittämä pitää vain osittain paikkansa. 
Vastaajista 11 (13 %) oli sitä mieltä, ettei väite pidä olenkaan paikkaansa.  

Vastaajista 18 (22 %) mielestä hoidettuja viheralueita on liian vähän. 19 vastaajista (23 %) 
piti väitettä ”hoidettuja viheralueita on liian vähän” suurimmalta osin paikkansa pitävänä. 
Vastaajista 29 (35 %) piti väittämää osittain paikkansa pitävänä. 14 (17 %) vastaajaa ei 
pitänyt väitettä ollenkaan paikkansa pitävänä. Vastaajista 3 (4 %) ei osannut sanoa 
mielipidettään. 

 Rakennusten kauneudella oli asuinympäristön viihtyisyydelle paljon vaikutusta 30 (36 %) 
vastaajan ja ainakin jonkin verran 38 (45 %) vastaajan mielestä. Vain vähän vaikutusta sillä 
oli 14 (17 %) ja ei ollenkaan vaikutusta 2 (2 %) vastaajan mielestä. Erilaisilla julkisilla tiloilla 
(kyselylomakkeessa mainittiin esimerkkinä torit ja puistot) oli 31 (38 %) vastaajan mielestä 
paljon vaikutusta ja ainakin jonkin verran vaikutusta 28 (34 %) vastaajan mielestä 
asuinympäristön viihtyisyydelle. Vain vähän vaikutusta julkisilla tiloilla oli 18 (22 %) ja ei 
lainkaan vaikutusta 5 (6 %) vastaajan mielestä.  

Väittämissä tiedusteltiin kuinka halukas vastaaja oli saamaan uusia asuinrakennuksia 
näkömatkan päähän ”on mukavaa, jos näkömatkan päähän kodistani tulee uusia 
asuinrakennuksia”. Vastaajista 47 (57 %) ei pitänyt mukavana, että näkömatkan päähän 
kodista tulisi uusia asuinrakennuksia. Vastaajista 14 (17 %) piti kyseistä väittämää vain osin 
paikkansa pitävänä. Vain kolmen (4 %) vastaajan mielestä olisi mukavaa, jos uusia 
rakennuksia tulisi aivan näkömatkan päähän ja kahdeksalle (10 %) vastaajalle asia oli lähes- 
tulkoon hyväksyttävää. Vastaajista 11 (13 %) ei osannut sanoa mielipidettään asiaan. 
Rakennettuun ympäristöön kuuluvaksi voidaan myös lukea väittämä, jossa tiedusteltiin 
halukkuutta lähimaiseman säilymiseen ennallaan ”haluan lähimaisemani pysyvän 
nykyisellään”. Väitettä piti täysin paikkansa pitävänä vastaajista 28 (33,3 %) ja suurimmilta 
osin paikkansa pitävänä 29 (35 %).  Vastaajista 16 (19 %) piti väitettä osittain paikkansa 
pitävänä ja 6 (7 %) vastaajaa ei halunnut lainkaan säilyttää lähimaisemaa nykyisellään. 
Vastaajista 5 (6 %) ei osannut sanoa mielipidettään väittämään.  

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan missä määrin tietyillä, rakennettuun ympäristöön 
lukeutuvilla seikoilla, kuten esimerkiksi paikoitusjärjestelyillä, oman pihan koolla tai asunnon 
mukavuuksilla, on vaikutusta nykyisen asuinympäristön viihtyisyydelle. Näitä seikkoja 
arvioitiin skaalalla 1= paljon vaikutusta, 4= ei lainkaan vaikutusta.  
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Kuvio 2. Asunnon mukavuuksilla vaikutusta asuinympäristön viihtyisyydelle.  

 

Yllä olevassa kuviossa on nähtävissä, että vastaajista 58 (71 %) mielestä asunnon 
mukavuuksilla oli paljon vaikutusta asuinympäristön viihtyisyydelle. Ainakin jonkin verran 
sillä oli vaikutusta 18 (22 %) mielestä vastaajista. Vain vähän sillä oli vaikutusta 5 (6 %) ja 
vain 1 (1 %) vastaajan mielestä sillä ei ole lainkaan vaikutusta asumisviihtyvyydelle.  

Myös esimerkiksi oman pihan koolla koettiin olevan merkitystä oman asuinympäristön 
viihtyisyydelle. Vastanneista 51 (61 %) oli sitä mieltä, että sillä oli paljon merkitystä 
viihtyisyydelle, kun taas viiden (6 %) vastaajan mielestä sillä ei ollut lainkaan vaikutusta 
asuinympäristön viihtyisyydelle. Asunnon pihan suojaisuuden merkittävänä tekijänä 
asuinympäristön viihtyisyydelle koki 38 (46 %) vastaajaa, mutta kahdeksan (10 %) vastaajan 
mielestä sillä ei ollut lainkaan merkitystä viihtyisyydelle. Edelleen, paikoitusjärjestelyillä 
koettiin olevan vaikutusta asuinympäristön viihtyisyydelle, sillä 30 (37 %) vastaajan mielestä 
sillä oli ainakin jonkin verran vaikutusta, kun taas yhdeksän (11 %) vastaajan mielestä niillä 
ei ollut mitään merkitystä asuinympäristön viihtyisyydelle.  
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3.1.2 Luonnon ympäristö 

Luonnonympäristöä kartoittavia kysymyksiä oli strukturoitujen kysymysten joukossa 
vähemmän, mutta seuraavassa olemme nostaneet esiin muutamia mielestämme keskeisiä 
tuloksia Huuhkajanvaaran osalta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 3. Väittämä ”Asuinalueeni maisema on kaunis”.  

 

Yllä olevasta kuviosta voi nähdä, että vastanneista suurin osa eli 37 (47 %) piti 
asuinalueensa maisemaa kauniina. Täysin paikkansa pitävänä väitettä piti puolestaan 26 (31 
%) vastaajista.  Osittain paikkansa pitävänä väitettä piti 13 (16%) vastaajaa  ja kuusi (6 %) 
vastaajaa ei pitänyt asuinalueensa maisemaa lainkaan kauniina.  Vastanneista 2 (2 %) ei 
osannut sanoa mielipidettään. 
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Kuvio 4. Kuinka paljon viherkasvillisuudella/vehreydellä on vaikutusta 
asuinympäristön viihtyisyydelle. 

 

Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka paljon viherkasvillisuudella ja vehreydellä on vaikutusta 
asuinympäristön viihtyisyydelle. Vastaajista 68 (80 %) mielestä sillä oli paljon vaikutusta ja 
jonkin verran vaikutusta sillä oli (12 %) vastaajan mielestä. Vastaajista 5 (6 %) mielestä sillä 
oli vain vähän merkitystä asuinympäristön viihtyisyydelle. Vain 1 (1 %) oli sitä mieltä, ettei 
viherkasvillisuudella tai vehreydellä ollut lainkaan merkitystä asuinympäristön 
viihtyisyydelle.  

Luonnonympäristön roskattomuus koettiin keskeiseksi asuinympäristön viihtyisyyteen 
vaikuttavaksi seikaksi sillä 57 (69 %) vastaajan mielestä sillä oli paljon vaikutusta 
viihtyisyydelle. Jonkin verran sillä koki olevan vaikutusta 19 (23 %) vastaajaa ja vain vähän 
vaikutusta asumisviihtyvyyteen sillä oli 6 (7 %) mielestä. Roskattomuudella ei nähnyt olevan 
lainkaan vaikutusta vain yksi (1 %) vastaaja. Noin puolet vastaajista eli 47 (57 %) oli sitä 
mieltä, että lähiympäristön metsillä oli paljon vaikutusta lähiympäristön viihtyisyydelle. 
Jonkin verran niillä oli vaikutusta 31 (37 %) vastaajan mielestä.  Vain vähän niillä oli 
vaikutusta 4 (5 %) vastaajan mielestä ja vain yksi vastaajista ei kokenut metsillä olevan 
lainkaan vaikutusta asuinympäristön viihtyisyydelle.   
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3.1.3 Sosiaalinen ympäristö 

Samoin kuin luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön yhteydessä myös sosiaalista 
ympäristöä kartoittavissa kysymyksissä pyydettiin vastaajia ottamaan kantaa erilaisiin 
väittämiin, esimerkiksi asteikolla 1 = väite pitää täysin paikkansa tai 4= väite ei pidä lainkaan 
paikkaansa sekä 5 = ei osaa sanoa.  

Vastaajia pyydettiin arvioimaan  tunteeko vastaaja muut alueen asukkaat hyvin.  
Vastaajista 14 (17 %) piti väittämää suurimmalta osin paikkansa pitävänä ja osin paikkansa 
pitävänä väitettä piti 30 (36 %) vastaajaa. Vastaajista 38 (45 %) ei pitänyt väittämää ollenkaan 
paikkansa pitävänä. Vastaajista 2 ( 2 %) ei osannut sanoa mielipidettään. Kukaan vastaajista 
ei kokenut väitettä täysin paikkansa pitävänä.  

Vain 2 (2 %) vastaajaa oli täysin yhtä mieltä väitteen kanssa, jossa tiedusteltiin vastaajien 
halukkuutta saada lisää uusia naapureita. Suurimmalta osin paikkansa pitävänä väitettä piti 
11 (13 %) vastaajaa. Vain osin paikkansa pitävänä väitettä  piti 25 (30 %) vastaajaa. Suurin 
osa vastaajista, 32 (39 %) ei pitänyt väitettä ollenkaan paikkaansa pitävänä, mutta myös ”ei 
osaa sanoa” vastauksia oli 13 (16 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kuvio 5. Kuinka paljon asukkaiden yhteishengellä on vaikutusta asuinympäristön 
viihtyisyydelle.  
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Sosiaaliseen ympäristöön liittyen voimme esittää vielä yhden kuvion (edellä), jossa 
tiedusteltiin sitä, kuinka paljon asukkaiden yhteishengellä on vaikutusta asuinympäristön 
viihtyisyydelle. Vastaajista 26 ( 31 %) mielestä asukkaiden yhteishengellä on paljon  
vaikutusta ja 34 ( 41 %) mielestä ainakin jonkin verran vaikutusta asuinympäristön 
viihtyisyydelle. Vain vähän sillä oli vaikutusta 18 (22 %) ja ei lainkaan vaikutusta 5 (6 %) 
vastaajan mielestä.  

Vastaajista 14 (17 %) oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa, jossa tiedusteltiin 
halukkuutta osallistua lähiympäristön kehittämiseen. Suurimmalta osin väite piti paikkansa 23 
(28 %) vastaajan mielestä. Osittain paikkansa pitävänä sitä piti 29 (35 %)  vastaajista. Ei 
lainkaan paikkansa pitävänä väitettä piti 7 (8 %) ja ei osaa sanoa vastasi 10 (12 %) vastaajaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Kajaanissa ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia osallistua lähiympäristön 
kehittämiseen 

Vastaajilta tiedusteltiin myös osallistumismahdollisuuksia lähiympäristön kehittämiseen 
(kuvio 6). Vastaajista 8 (10 %)  mielestä Kajaanissa ei  ole tarpeeksi mahdollisuuksia 
osallistua lähiympäristön kehittämiseen (täysin samaa mieltä). Suurimmalta osin paikkansa 
pitävänä väitettä piti 15 (18 %) vastaajaa. ja osin paikkansa pitävänä 29 ( 35 %) vastaajaa. 
Vastaajista 8 (10 %) mielestä väite ei pitänyt ollenkaan paikkaansa. Tosin niinkin suuri osa 
kuin 22 (27 %) vastaajaa ei osannut sanoa mielipidettään.  

Todettakoon vielä, että myös asuinalueen yleisellä arvostuksella oli paljon vaikutusta 
asuinympäristön  viihtyisyyteen 38 (46 %) ja jonkin verran 28 (34 %) vastaajan mielestä. Vain 
vähän sillä oli vaikutusta 12 (15 %) ja ei lainkaan vaikutusta 4 (5 %) vastaajan mielestä.  
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3.1.4 Turvallisuus 

Myös asukkaiden näkemystä asuinympäristön turvallisuudesta tarkasteltiin tutkimuksessa 
kohtalaisen yksityiskohtaisesti. Tämän artikkelin puitteissa käsittelemme vain muutamia 
keskeisimpiä tuloksia. 
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Kuvio 7. Kuinka paljon turvallisuudella on vaikutusta asuinympäristön viihtyisyydelle.  

Pyydettäessä vastaajia arvioimaan turvallisuuden vaikutusta nykyisen asuinympäristön 
viihtyisyydelle, totesi 58 (71%) huuhkajanvaaralaista sillä olevan paljon vaikutusta 
asuinympäristön viihtyisyydelle. Jonkin verran sillä oli vaikutusta 18 (22 %) vastaajan 
mielestä. Vain vähän sillä oli vaikutusta  5 (6 %) ja ei lainkaan vaikutusta vain 1 (1 %) 
vastaajan mielestä.   

Turvallisuusteemaa hahmotettiin myös sellaisten väittämien kautta, joissa tiedusteltiin 
fyysisen väkivallan pelkoa asunnon lähiympäristössä ja sitä, missä määrin vastaaja koki 
omaisuutensa olevan turvassa asunnon lähiympäristössä. Vastaajista 43 (52%) ei pitänyt 
väittämää ollenkaan paikkansa pitävänä eli ei pelännyt ollenkaan fyysistä väkivaltaa 
lähiympäristössään. Vastaavasti 9 (11 %) vastaajaa piti väitettä täysin paikkansa pitävänä eli 
fyysistä väkivaltaa oli lähiympäristössä. Suurimmalta osin väittämän kanssa samaa mieltä oli 
9 (11 %) ja osittain samaa mieltä oli 22 (27 %) vastaajista. Omaisuutensa uskoi asunnon 
lähiympäristössä olevan turvassa 13 (16 %) vastaajista. Saman verran vastaajista (13) oli 
asiasta täysin eri mieltä eli ei uskonut lainkaan, että omaisuus olisi turvassa asunnon 
lähiympäristössä.  Suurimmalta osin väittämän kanssa oli samaa mieltä 33 (40 %) ja osittain 
samaa mieltä oli 24 (29 %) vastaajista. 
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Turvallisuusteemaan liittyen asukkaita pyydettiin vielä arvioimaan, kuinka turvalliseksi he 
kokivat oman asuntonsa, oman pihan, yhteispihan tai julkiset alueet sekä alueen tiet ja reuna-
alueet. Asuinalueen lähiympäristöä pidettiin yleisesti ottaen (kaikissa kohdissa yli puolet 
vastaajista) erittäin turvallisena tai turvallisena. Turvattomuuden tunne hienoisesti kasvoi mitä 
kauemmas lähiympäristöstä mentiin. 

Erittäin turvalliseksi tai turvalliseksi asunnon koki 77 (91 %) vastaajista. Turvattomaksi sen 
koki 5 (6 %) vastaajaa. Vastaajista 2 (2 %) ei osannut sanoa mielipidettään. Oman pihan koki 
erittäin turvalliseksi tai turvalliseksi 70 (84 %) vastaajaa. Turvattomana sitä piti 10 ( 12 %) 
vastaajaa. Vastaajista 3 (4 %) ei osannut sanoa mielipidettään.  

Yhteispiha koettiin erittäin turvalliseksi tai turvalliseksi  45 (64 %) vastaajan mielestä. 
Turvattomana tai erittäin turvattomana yhteispihaa piti 16 (23 %) vastaajaa. Vastaajista 10 (14 
%) ei osannut sanoa mielipidettään. Lähipuistoa tai aukiota erittäin turvallisena tai 
turvallisena piti 58 (70 %) vastaajaa. Turvattomana tai erittäin turvattomana piti puolestaan 19 
(30 %) vastaajaa. Vastaajista 6 (7 %) ei osannut sanoa mielipidettään. Alueen katuja ja teitä 
yleensä piti turvallisena tai erittäin turvallisena 46 (57 %) vastaajista. Turvattomina tai erittäin 
turvattomina niitä piti 32 (39 %) vastaajaa. Vaarallisena niitä piti 2 (3 %) vastaajaa. Yhdellä 
vastaajalla (1%) ei ollut mielipidettä asiaan lainkaan. 

3.2 Avointen vastausten analyysia 

Varsinaisessa harjoitustyössämme pääpaino oli kyselylomakkeen kvantitatiivisessa 
analyysissä, jonka tuloksia tarkastelimme edellisessä luvussa. Avoimet kysymykset antavat 
kuitenkin mielenkiintoista tietoa siitä, miten asukkaat kokevat Huuhkajanvaaran ja myös 
Hevossuon alueen. Valitsimme avoimista kysymyksistä analysoitaviksi lähiympäristön hyviä 
ja haittapuolia kartoittavat kysymykset sekä yleensä asukkaan viihtymistä nykyisessä 
asuinpaikassaan kartoittavan kysymyksen. Nämä vastaukset kuvastavat mielestämme hyvin 
sitä, millaiset asiat koetaan tärkeiksi lähiympäristössä, olivatpa ne sitten hyviä asioita tai 
asumista haittaavia tekijöitä. Lisäksi tarkastelimme kysymystä, jossa vastaajia pyydettiin 
kertomaan mielipaikastaan sekä parhaasta vuodenajasta asuinalueellaan. Lisäksi kartoitimme 
vastaajien kokemuksia turvallisuudesta ja/tai turvattomuudesta asuinalueellaan.  

Olemme pyrkineet tarkastelemaan kysymyksiä aiemmin luodun jaottelun kautta: olemme 
siis luokitelleet avointen kysymysten vastaukset lähinnä teoriasidonnaisen sisällönanalyysin 
kautta. Lisäksi vastaukset on kvantifioitu ja taulukoitu, jotta lukijan olisi ne helppo sisäistää. 
On huomattava, että vastaukset saattavat kuulua useampaankin luokkaan. 
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3.2.1 Lähiympäristön haittapuolia 

Vastauksia kysymykseen 22 kertyi yhteensä 87, joista Huuhkajanvaarasta 77 ja Hevossuolta 
10. Vastaajia pyydettiin mainitsemaan joitakin lähiympäristöön liittyviä haittapuolia.   

Alla olevissa taulukoissa esitetään avointen vastausten keskeinen sisältö kvantifioituna. 
Ensimmäiseksi tarkastellaan sosiaaliseen ympäristöön liittyviä vastauksia taulukossa 1. 
Tämän osa-alueen kohdalla on huomattava myös se, että Hevossuon osalta sosiaaliseen 
ympäristöön liittyviä haittapuolia mainittiin vain yksi: lasten virikkeitten puuttuminen. 

 
Taulukko 1. Sosiaaliseen ympäristöön liittyviä haittapuolia. 
 
 Huuhkajanvaara Hevossuo 

Pakolaiset, maahanmuuttajat 15  
Humalaiset, alkoholistit 9  
Kaupungin vuokra-asunnot 8  
Levoton asuinalue 8  
Välinpitämättömyys 
säännöistä 

 
8 

 

Mielenterveysongelmaiset  3  
Huumausaineita käyttävät 3  
Tiheä asukkaiden vaihtuvuus 1  
Yhteisten oleskelupaikkojen 
puute 

 
1 

 

Lasten käyttäytyminen 1  
Lapsille ei riittävästi 
virikkeitä  

 1 

 

Sosiaaliseen ympäristöön liittyviä haittapuolia esiintyi vastausten perusteella lähinnä 
Huuhkajanvaarassa. Pääosin vastaajat kokivat maahanmuuttajien tai pakolaisten aiheuttavan 
ongelmia, seuraavaksi suurin ongelmatekijä olivat päihderiippuvaiset. Lisäksi vastaajat 
kokivat alueen olevan levoton. Välinpitämättömyys yhteisiä sääntöjä kohtaan (esimerkiksi 
roskaaminen) ja kaupungin vuokra-asunnot koettiin keskeisiksi lähiympäristön haittapuoliksi. 
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Taulukkoon 2 on koottu puolestaan vastauksia rakennettuun ympäristöön liittyvistä 
haittapuolista.  

 
Taulukko 2. Rakennettuun ympäristöön liittyviä haittapuolia. 
 
 

Huuhkajanvaara 
 

Hevossuo 
Huonokuntoiset tiet, 
keskeneräiset tiet 8 

 
5 

Talot sijaitsevat liian 
lähekkäin 7 

 

Roskaisuus 9  
Talvisin auraukseen liittyvät 
ongelmat 7 

 

Meluhaitat (autot, tehdas, 
junat) 6 

 

Paikoitukseen liittyvät 
ongelmat 5 

 

Huonot kulkuyhteydet 
keskustaan (ei omaa autoa) 3 

 
1 

Palveluiden vähäisyys 4  
Puutteita alueen 
suunnittelussa (kadut, 
leikkipaikat) 4 

 

Viheralueiden 
hoitamattomuus 4 

 

Valaisemattomat tiet / 
ulkoilualueet 2 

 
1 

Tonttien kaavoittaminen 
metsäalueille 1 

 

Joidenkin tiettyjen piha-
alueiden hoitamattomuus 1 

 

Viemäröinnin puute  1 
Luvattomat rötisköt  1 
Liika rakentaminen  1 
Kaupungin valosaaste  1 
 

Useimmin vastauksissa mainitaan asuinalueen tiivis rakentaminen, alueen roskaisuus ja 
talvisin auraukseen liittyvät ongelmat. Hevossuon alueella korostuu tien huono kunto. Lisäksi 
Huuhkajanvaarassa vastauksissa kiinnitetään huomiota paikoitusalueiden ahtauteen ja 
vieraspaikkojen puutteeseen sekä asuinalueen tiiviiseen rakentamiseen ja roskaisuuteen. 

Seuraavassa tarkastellaan vastauksia, jotka liittyvät vastaajien lähiympäristön 
turvallisuustekijöihin. On syytä huomata, että osa näistä vastauksista kuuluu toisaalta myös 
sosiaaliseen ympäristöön ja rakennettuun ympäristöön. Turvallisuuteen liittyväksi 
haittapuoleksi vastaus on luokiteltu silloin, kun siihen selkeästi liittyy pelkoa tai huolta itsen 
tai lähimpien hyvinvoinnista. 
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Taulukko 3. Turvallisuuteen liittyviä haittapuolia. 
 
  

Huuhkajanvaara 
 

Hevossuo 
Katujen kunto ja huoltotyöt 8 5 
Nopeusrajoitusten 
ylittäminen 

9  

Häiritsevät naapurit, 
levottomuus 

6  

Ulkomaalaiset kiusaavat ja 
uhkailevat lapsia 

3  

Lähipubi 4  
Huono valaistus alueella 2  
Humalaisten (tms) tappelut 2  
Koulutie ja –ympäristö 
vaarallinen 

2  

Yleinen turvattomuuden 
tunne 

4  

Samoojantien 
liikennemäärän kasvu 

1  

Pienrikollisuus  1  
 

Turvallisuuteen liittyvät haittapuolet liittyvät ensinnäkin liikenteen aiheuttamiin ongelmiin 
ja vaaratekijöihin: ylinopeudet ja teiden huono kunto aiheuttavat turvattomuutta alueella, 
jossa asuu paljon lapsiperheitä. Turvallisuuden kokeminen liittyy toisaalta vahvasti myös 
sosiaaliseen ympäristöön ja naapurustoon. Päihderiippuvaiset ja maahanmuuttajat koetaan 
vastauksissa turvattomuutta aiheuttaviksi sekä väkivaltaa lisääviksi tekijöiksi. Toisaalta 
vastauksista näkyy myös se, että turvallisuuden kokemus liittyy myös rakennettuun 
ympäristöön: valaistuksen riittämättömyys ulkoilureitillä vähentää virkistysmahdollisuuksien 
käyttöä ja aiheuttaa pelkoa. 
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Taulukko 4. Luonnonympäristöön liittyviä haittapuolia. 
 
  

Huuhkajanvaara 
 

Hevossuo 
Vimpelinlammen 
rehevöityminen 

1  

Vimpelinlammen likainen 
vesi 

1  

Vesakoitunut ympäristö 1  
Lähimetsien 
hoitamattomuus 

1  

Pajukot  1 
 

Luonnonympäristöön liittyviin haittapuoliin viitataan vain muutamassa vastauksessa. 
Vimpelinlampeen kiinnitetään vastauksissa eniten huomiota. (ks. Vimpelinlammesta 
jäljempänä) Toisaalta, kuten taulukosta 4 voi huomata, myös lähimetsien vesakoituminen ja 
pusikoituminen koetaan haittapuoleksi. Hevossuolla huomiota kiinnitetään ainoastaan 
pajukoihin luonnonympäristön haittapuolena. 

3.2.2 Lähiympäristön hyviä puolia 

Vastauksia kysymykseen 23 kertyi yhteensä 92, joista Huuhkajanvaaralta 79 ja Hevossuolta 
13. Vastaajia pyydettiin mainitsemaan joitakin lähiympäristöön liittyviä hyviä puolia. Kuten 
jo edellisen kysymyksen kohdalla, luokittelussa sama vastaus on voinut tulla luokitelluksi 
useampaankin luokkaan.  

Sosiaalista ympäristöä tarkasteltaessa olemme jättäneet vastauksen “rauhallisuus” luokan 
ulkopuolelle, sillä se näyttäisi asettuvan paremmin osaksi turvallisuus-luokkaa.  
 
Taulukko 5. Sosiaaliseen ympäristöön liittyviä hyviä puolia. 
 
 

Huuhkajanvaara Hevossuo 
Mukavat naapurit/ihmiset 7 1 
Asuinalue arvostettu 1 

Kuten taulukosta 5 näkyy, ei sosiaalista ympäristöä mainita kovinkaan usein vastauksissa. 
Lähinnä vastauksissa kuvastuu naapurisuhteiden laatu. 

Rakennetun ympäristön osalta vastauksissa korostuvat lähellä sijaitsevat ulkoilureitit ja 
palvelut. Vastausten luokittelussa ulkoilureitit on sijoitettu rakennettuun ympäristöön, 
vaikkakin ne liittyvät osittain myös luonnonympäristöön. Tässä on kuitenkin ajateltu, että 
ulkoilureitit ovat ihmisen työtä, toisin kuin esimerkiksi metsiköt ja luonto sinänsä.  
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Taulukko 6. Rakennettuun ympäristöön liittyviä hyviä puolia. 
 
 

Huuhkajanvaara Hevossuo 
Ulkoilureitit 26 
Kauppa 12 
Asuinalueen sijainti lähellä 
Kajaanin keskustaa 9 
Posti 5 
Toimivat liikennejärjestelyt 5 
Päiväkoti 3 
Palvelut yleensä 3 
Oma katu rauhallinen 3 
Koulu 3 
Golf-kenttä 2 1 
Pyörätiet 2 
Pankkiautomaatti 2 
Kaunis rakennettu 
ympäristö 2 
Maaseutumainen ympäristö 
lähellä kaupunkia 4 
Lasten leikkipuisto 1 
Kapakka 1 
Kaavoitus 1 
Kirjasto 1 
Tontit suuria  1 
Väljä rakentaminen  1 
 

Asuinalueen hyvinä puolina nähdään esimerkiksi se, että alueella sijaitsee kauppa, posti ja 
pankkiautomaatti. Lisäksi ympäristön maaseutumaisuus (Hevossuolla) kuvataan asuinalueen 
hyväksi puoleksi. Näissä vastauksissa kuvastuu ajatus kodista maalla, mutta lähellä 
kaupunkia.  

Avoimia kysymyksiä tarkasteltaessa nousee esille mielenkiintoinen ristiriita: alue koetaan 
rauhalliseksi ja turvalliseksi, mutta silti alueella on voimakkaitakin sosiaaliseen ympäristöön 
liittyviä haittatekijöitä.  
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Taulukko 7. Turvallisuuteen liittyviä hyviä puolia 
 
 

Huuhkajanvaara Hevossuo 
Alueen rauhallisuus 20 6 
Alueen turvallisuus 4 1 
Turvallinen koulumatka 1 
 

Kaiken kaikkiaan yli kolmasosa vastaajista kokee lähiympäristönsä rauhalliseksi ja/tai 
turvalliseksi, kuten taulukossa 15 näkyy. Toisaalta muutamissa vastauksissa viitataan oman 
kadun rauhallisuuteen tai puhutaan suhteellisesta turvallisuudesta. Erityisesti Hevossuon 
alueen vastauksissa nousee esille alueen rauhallisuus keskeisenä seikkana. 

Suurin osa kysymykseen 23 vastanneista koki luonnonympäristön lähiympäristönsä 
parhaimpana puolena. Erityisesti vastauksissa nousee esille Vimpelinlampi ja sen ympäristö 
sekä yleensä viheralueiden merkittävyys alueen asukkaille. 
 
Taulukko 8. Luonnonympäristöön liittyviä hyviä puolia 
 
 

Huuhkajanvaara Hevossuo 
Luonto yleensä 23 2 
Vimpelinlampi ja sen 
ympäristö 22 
Metsät 12 
Puistoalueet 4 
Koskikarat Pyykönpurossa 1 
Pölyttömyys  1 
Ei hajuhaittoja  1 
 

Kuten taulukosta 16 on nähtävissä, luonto on alueen asukkaille erittäin merkitsevä 
lähiympäristöön liittyvä hyvä puoli. Vastauksissa mainitaan useimmin luonto sinänsä, mutta 
myös erikseen mainitaan Vimpelinlampi ja sen ympärillä sijaitsevat ulkoilumahdollisuudet. 
Kahdessa vastauksessa mainitaan näiden lisäksi vielä erikseen marjastus- ja 
sienestysmahdollisuudet. Luonto kuvastuu vastauksissa kauniina, miellyttävyyttä ja 
asumisviihtyvyyttä lisäävänä tekijänä. 

3.2.3 Asuinalueella viihtymiseen vaikuttavat tekijät 

Seuraavassa taulukossa tarkastellaan vastaajien mainitsemia asuinalueella viihtymiseen 
vaikuttavia tekijöitä. Vastaajia on pyydetty merkitsemään vastaukseensa, vähentävätkö vai 
lisäävätkö mainitut tekijät viihtymistä asuinalueella. Joidenkin vastausten kohdalla tätä ei 
kuitenkaan ole tehty, jolloin vastaus on jätetty joko sivuun tai vastauksen laatu on päätelty 
vastauksesta itsestään. Vastauksia kysymykseen kertyi 88, joista 78 oli Huuhkajanvaaran 
alueelta ja 10 Hevossuon alueelta. 
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Taulukko 9. Asumisviihtyvyyttä lisääviä tekijöitä.  
 
 

Huuhkajanvaara Hevossuo 
Rauhallisuus (turv) 26 6 
Turvallisuus (turv) 6 1 
Turvassa liikenteeltä (turv) 2 
Hyvä olla, hyvä ilmapiiri (turv) 3 
Asuinalue yleensä (rak) 5 
Kauppa lähellä (rak) 2 
Palvelut lähellä (rak) 3 
Asunto ja sen ominaisuudet (rak) 

22 2 
Etäisyys kaupungista (rak) 14 
Työ- tai koulumatkan pituus (rak) 

6 1 
Asunnon sijainti yleensä (rak) 4 
Metsät, pellot (luon) 2 
Luonto lähellä 26 3 
Alueen ulkoilumahdollisuudet/ 
Vimpelinlampi  (rak, luon) 17 
Kaunis ympäristö (luon) 6 
Pikkukaupunkimaisuus (rak) 2 
Maalaismainen maisema (rak) 2 
Hyvät harrastusmahdollisuudet (rak) 1 
Hiljaisuus (sos) 1 
Lapsuuden ympäristö (sos) 1 
Lapsiystävällinen alue (sos) 8 
Lapset, mies, oma perhe (sos) 3 1 
Lapsiperheitä naapurissa (sos) 2 
Ystävät, sukulaiset lähellä (sos) 3 
Hyvät naapurit (sos) 8 
Koulu (rak) 3 
Työ (sos) 6 
Omistusasuminen (rak) 9 
Pienet asumiskustannukset (rak) 3 
Asumismuoto (rak) 1 
Lisää rakennusmahdollisuuksia (rak) 1 
 

Keskeisimmiksi asumisviihtyvyyttä lisääviksi tekijöiksi nousevat vastauksista 
lähiympäristön rauhallisuus, asunnon ominaisuudet yleensä, luonnon läheisyys sekä alueen 
tarjoamat ulkoilumahdollisuudet. Sosiaaliseen ympäristöön liittyvistä seikoista tärkeimmiksi 
nousevat lähiympäristön lapsiystävällisyys ja naapuruussuhteet. Rakennetun ympäristön ja 
sosiaalisen ympäristön yhtymäkohtia voinee löytää omistusasumisen tärkeydestä. 
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Taulukko 10. Asumisviihtyvyyttä vähentäviä tekijöitä. 
 
 

Huuhkajanvaara Hevossuo 
Ulkomaalaiset (sos) 5 
Päihdeongelmaiset (sos) 6 
”Tekemisen meiningin 
puute” (sos) 2 
Huumeongelmaiset (sos) 1 
Piittaamattomuus yhteisistä 
säännöistä (sos) 3 
Meluisat naapurit (sos) 2 
Poismuutto (sos) 1 
Sukulaiset, ystävät kaukana 
(sos) 2 
Huuhkajanvaaran maine 
(sos) 1 
Vuokra-asunto (sos) 1 
Hoitamattomat 
puistikkoalueet (rak) 1 
Liian tiivis rakentaminen 
(rak) 2 
Roskaisuus, törkyisyys (rak) 4 
Tie liian lähellä taloa (rak) 1 
Pitkä matka keskustaan 
(rak) 4 
Paikallisliikenteen 
riittämättömyys (rak) 2 
Ei riittävästi palveluja 
kaupungissa (rak) 1 
Riittämätön valaistus 
ulkoilualueilla (rak) 2 
Tien huono kunto (rak) 1 
Autoilla kaahaaminen 
(turv) 2 
Rauhattomuus (turv) 3 
Poliisin saatavuus (turv) 1 
Ambulanssin saatavuus 
(turv) 1 
Kaljabaarin läheisyys (turv) 1 
Viinaringit, myyjä-ostajat 
alueella (turv) 1 
Väkivallan uhka lisääntynyt 
(turv) 1 
Vesialueiden kaukainen 
sijainti (luon) 1 
Savinen maaperä (luon) 1 
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Keskeisimmiksi asumisviihtyvyyttä vähentäviksi tekijöiksi näyttävät nousevan edellisten 
kysymysten vastausten mukaisesti sosiaaliseen ympäristöön ja koettuun turvallisuuteen 
liittyvät tekijät. Maahanmuuttajat, pakolaiset ja ulkomaalaiset sekä päihdeongelmaiset 
aiheuttavat turvattomuuden tunteita. Toisaalta koetaan, että alue on osin rauhallinen (kts. 
taulukko 9), toisaalta sen koetaan olevan rauhaton ja levoton. Näyttäisikin siis siltä, että 
Huuhkajanvaaran ja Hevossuon alueita ei voida pitää yhdenmukaisena kokonaisuutena, ja 
esimerkiksi alueisiin kohdistuvissa kehittämistoimenpiteissä tämä tulisi ottaa huomioon. 

3.2.4 Paras vuodenaika asuinalueella 

Kysymyksellä 55 kartoitettiin vastaajien mielipidettä parhaasta vuodenajasta omalla 
asuinalueellaan. Heitä pyydettiin myös lyhyesti perustelemaan vastauksensa. Vastauksia 
saatiin yhteensä 94 kappaletta, joista 80 Huuhkajanvaarasta ja 14 Hevossuolta. 
Huuhkajanvaaralaisista suurin osa eli 51 vastaajaa (64 %) piti kesää parhaimpana 
vuodenaikana. Perustelut liittyivät luonnonympäristöön (valoisuus, luonto, lämpö, ei lumitöitä 
tai liukkautta, vesi) ja rakennettuun ympäristöön (oman pihan laitto, istutukset, hyvät 
lenkkipolut, pyörätiet, uimaranta, nuotiopaikka, kesämökki, lenkkipolut). Kevättä parhaana 
vuodenaikana piti kuusi vastaajaa (7,5 %). Perustelut liittyivät pääosin luonnonympäristön 
muutoksiin: kaiken vihreän heräämiseen elämään, auringonpaisteeseen ja luonnon kauneuteen 
keväällä. Perusteluista kesäloman lähestyvän alkamisen voinee lukea sosiaalisen ympäristön 
osa-alueeseen. Syksyä parhaimpana piti kahdeksan (10 %) vastaajista. Kaikki mainitsivat 
syyksi luonnonympäristön muutokset (värit, raikas ilma, ei enää itikoita, ei ole kuuma). Myös 
talvi sai kannatusta parhaimpana (tai yhtenä parhaimmista) vuodenaikana sillä 10 (12,5 %) 
vastaajalle se oli paras vuodenaika asuinalueella. He perustelivat valintaansa lähinnä 
luonnonympäristöön liittyvillä tekijöillä (luonto on kaunis, alue peittyy lumen alle, joten 
siistimpi) sekä rakennettuun ympäristöön liittyvillä tekijöillä (laskettelu ja hiihtoladut, hyvät 
harrastusmahdollisuudet). Joukossa oli myös vastauksia, joissa kaikki vuodenajat koettiin 
yhtä mukaviksi omaksi asuinalueella (9 %). He perustelivat valintaansa luonnonympäristön 
kauneudella. Sosiaaliseen ympäristöön liittyvät tekijät eivät nousseet esille vastauksissa 
lainkaan. Hevossuon vastaukset olivat samansuuntaisia; kesää parhaimpana vuodenaikana piti 
yhdeksän (64 %) vastaajaa, mutta myös syksy ja talvi saivat kannatusta (molemmat 14 %). 
Kaikkia vuodenaikoja hyvinä omalla alueellaan piti 3 (21 %) hevossuolaista. 

3.2.5 Mielipaikkaa kuvaavat vastaukset 

Kysymyksessä 63 vastaajia pyydettiin kuvailemaan muutamalla sanalla omaa mielipaikkaansa 
ja sen sijaintia. Kysymyksiin vastasi 76 vastaajaa, joista Huuhkajanvaarasta 65 ja Hevossuolta 
11. Huuhkajanvaaralaisista kaksi (n. 3 %) vastaajaa ilmoitti ettei heillä ole lempipaikkaa 
ollenkaan. 34 vastaajan mielipaikka sijaitsi luonnonympäristössä (n. 52 %). Vastauksissa 
mainittiin mm. Vimpelinlampi ympäristöineen, metsät, luonto yleensä, kalalla käynti, joen 
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ranta tai lakkasuo. 42 vastaajaa eli n. 65 % piti jotain rakennetun ympäristön paikkaa 
mielipaikkanaan. Useimmiten mainittiin oma koti tai mökki, mutta myös uimahalli, 
kuntokeskus, kota, ja keskustan harrastukset mainittiin. Vain kahden vastaajan (n. 3 %) 
vastaukset voidaan lukea sosiaaliseen ympäristöön kuuluviksi: he kuvasivat vastauksissaan 
rauhallisia, kivoja ihmisiä tai läheisiä sekä rauhallisia ja mukavia naapureita. Myös 
hevossuolaisista suurin osa löysi mielipaikkansa rakennetusta ympäristöstä, sillä seitsemälle 
kysymykseen vastanneelle (64 %) mielipaikka oli esimerkiksi oma koti tai jokin 
harrastukseen liittyvä paikka. Myös luonnonympäristöstä löytyi neljälle vastanneelle (36 %) 
oma mielipaikka Hevossuolla. 

3.2.6 Asuinalueen turvallisuuteen ja turvattomuuteen liittyviä tekijöitä 

Tarkastelimme myös avovastauksista erikseen kysymystä 68, jossa pyydettiin vastaajia 
kuvaamaan syitä asuinalueensa turvallisuudelle tai turvattomuudelle sekä kertomaan, millaisia 
turvattomuuteen liittyviä tapauksia he tietävät tapahtuneen asuinalueellaan. Vastauksia tähän 
kysymykseen saatiin Huuhkajanvaarasta 68 ja Hevossuolta 1. Hevossuon vastauksessa 
turvattomuus ilmeni lähinnä fyysisenä pelkona, sillä vastaaja kuvaili lähiöbaaria 
”murhabaariksi”, joka kerää epämääräistä väkeä ympäristöön ja aiheuttaa siten pelkoa 
asukkaille. Myös tien kääntöpaikan vastaaja näki toimivan nuorison kiihdytyskisojen 
lähtöpaikkana, joka siis myöskin osaltaan aiheutti turvattomuutta alueella. 
Huuhkajanvaaralaisista  19 (n. 28%) vastasi pitävänsä asuinaluettaan turvallisena tai melko 
turvallisena. Kaksi vastaajista (n. 3 %) ei osannut sanoa, kokiko asuinalueensa turvallisena tai 
turvattomana. Vastauksista 46 (n. 68 %) piti vuokra-asuntoja rauhattomina ja monenlaisten 
ongelmien, kuten esimerkiksi rikosten, päihteiden väärinkäyttäjien ja epäsosiaalisen 
käyttäytymisen tyyssijana. Omakotitaloalueita pidettiin yleisesti ottaen turvallisina ja 
viihtyisinä.  

Suoraa fyysistä turvattomuutta kuvattiin 15 vastauksessa (n. 22 %). Tätä aiheuttivat lähinnä 
ylinopeutta ajavat autoilijat, rattijuopumukset, kolarit, talvella korkeat lumipenkat ja pimeys 
sekä Vimpelinlammen ympäristön pimeys talvella. Omaisuuteen kohdistuva fyysinen 
ilkivalta, varastelu tai paikkojen särkeminen mainittiin 17 vastauksessa (n. 25 %). Vastaajiin 
itseensä suoranaisesti kohdistuvaa fyysistä turvattomuutta ei ollut kokenut kukaan, sen sijaan 
noin 74 % vastauksista välittyi psyykkinen turvattomuus, joka aiheutui vastausten perusteella 
mm. rikoksista, fyysisen väkivallan uhasta, pakolaisista ja/tai heidän käyttäytymisestään, 
päihteistä, tappeluista, häiritsevästä juhlinnasta ja nuorisolaumoista. 

Rakennettuun ympäristön liittyvästä fyysisestä turvattomuudesta kirjoitti vain kaksi 
vastaajaa (3 %). Toisessa vastauksessa toivottiin suojateille rakennettavia töyssyjä 
hillitsemään ylinopeuksia ja toisessa vastauksessa moitittiin katuvalojen toimimattomuutta 
eräällä alueella. Itse asumiseen (esim. tapaturmat) liittyvää turvallisuutta tai turvattomuutta ei 
käsitellyt yksikään vastaaja avovastauksissa. 
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3.2.7 Vimpelinlampi 

Tätä artikkelia varten olemme analysoineet tutkimusaineistostamme Vimpelinlampea 
käsitelleitä avoimia vastauksia laajemmin ja yksityiskohtaisemmin, mitä alkuperäisessä työssä 
emme olleet tehneet. Näitä vastauksia emme ole kuitenkaan kvantifioineet.  
Kyselylomakkeessa kartoitettiin muun muassa asukkaiden käsityksiä lähiympäristöön 
liittyvistä hyvistä asioista, asukkaiden mielipaikkoja, vapaa-ajan viettopaikkoja ja paikkaa, 
mistä oma asuinalue helpoimmin tunnistetaan. 

Vimpelinlaakso nousi selkeästi esille näissä avoimissa vastauksissa yksittäisenä hyvin 
myönteisenä ja tärkeänä paikkana asumisviihtyvyydelle, joka myös haluttiin säilyttää ja 
kehittää. Vimpelinlampi mainittiin myös vastauksissa ”maamerkkinä”, josta asuinalue 
tunnistetaan helpoimmin. Vastauksissa Vimpelinlaakson kokonaisuuden ympäristöineen 
mainittiin yleisesti olevan hienon ja kauniin, jonka edelleen kehittämistä toivottiin. 
Vimpelinlammen luonnonympäristö, istutukset, puut ja sorsat sekä alueen läheisyys omaan 
asuntoon nähden mainittiin hyvänä asiana. Vastauksissa tuli myös esille se, että 
Vimpelinlampi koettiin monipuolisena rentoutumis- ja virkistysalueena, jossa saattoi paistaa 
makkaraa, kalastella, uida, kävellä, hölkätä, hiihtää, juosta tai vaikka vain istuskella.  

Vaikka vastauksissa mainittiin, että Vimpelinlammen luonnonympäristöön ei saa koskea, 
niin vastauksissa myös esitettiin toiveita alueen edelleen kehittämisestä. Erityisesti esille 
nousi rakennetun ympäristön kehittäminen; valaistuksen saaminen alueelle, joka lisäisi 
vastaajien mielestä alueen turvallisuutta ja lisäisi käyttömahdollisuuksia, etenkin talvella. 
Lammen rehevöitymisen, veden saasteiden ja likaantumisen mainittiin haittaavan alueen 
virkistyskäyttöä ja tämän vuoksi toivottiinkin lammen kunnostamista ja ruoppaamista. 
Vimpelinlammen talviaurausta toivottiin myös, jolloin aluetta voisi hyödyntää myös talvella. 
Vimpelinlammen viihtyisyyttä lisäämään toivottiin myös enemmän kukkaistutuksia. Lampeen 
toivottiin myös tehtävän kalaistutuksia. Yhdessä vastauksessa ehdotettiin alikulkutunnelin 
rakentamista Vimpelinpururadalle johtavalle polulle, jolloin junarataa ei tarvitsisi ylittää. 
Vastaaja koki nykyisen reitin hiihtoladulle lammen päästä hankalaksi ja pitkäksi. 

3.3 Yhteenveto 

Kajaani-aineistosta on nähtävissä suomalaisessa  asumisessa yleisesti vallitseva trendi 
omistusasunnossa ja omakotitalossa asumisesta. Huuhkajanvaara edustaa varsin tiiviisti 
rakennettua kaupunkimaista asuinaluetta, jossa kuitenkin on pystytty säilyttämään ja 
kehittämään myös luonnonympäristöä. Etenkin Vimpelinlammen ulkoilualue ympäristöineen 
nousi merkittäväksi tekijäksi asumisviihtyvyyden kokemisessa Huuhkajanvaaran alueella. 
Hevossuo on puolestaan maalaismainen asuinalue, joka on hiljalleen kasvamassa kiinni 
Huuhkajanvaaraan.  
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Rakennetun ympäristön tekijöistä hoidettuja viheralueita koki alueella olevan liian vähän 
suurin osa vastanneista. Sen sijaan muutoin asuinalueen haluaisi pysyvän entisellään 
kokonaan tai suurimmalta osin lähes 70 prosenttia vastanneista. Myöskään suurin osa 
vastaajista ei kokenut autoliikenteestä johtuvasta melusta tai hajuhaitoista olevan haittaa 
ympäristössä. Vastaajista suurin osa piti rakennettua ympäristöä asuinalueellaan kauniina.    

Asumisviihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä asunnon mukavuuksilla oli paljon vaikutusta 
suurimmalle osalle vastanneista, kuten esimerkiksi Strandellkin oli asukasbarometrissa 
vuodelta  1998 havainnut. Samoin Kajaani-aineistossa esille nousee aiempien tutkimusten 
tapaan oman pihan merkitys asumisviihtyvyydelle. Lisäksi aineistosta esille nousi 
asumisviihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä rakennusten kauneus, rakennusmateriaali ja 
rakennusten väri.  

Luonnonympäristöstä asumisviihtyvyyteen liittyviä strukturoituja kysymyksiä oli vain 
yksi, jossa kysyttiin pitääkö vastaaja asuinalueensa maisemaa kauniina. Suurin osa 
vastanneista piti asuinalueensa maisemaa kokonaan tai suurimmalta osin kauniina. 
Viherkasvillisuudella ja vehreydellä on myös tässä tutkimuksessa vastanneiden mielestä 
paljon merkitystä asumisviihtyvyydelle. Samoin lähimetsillä koettiin olevan paljon 
merkitystä.  Luonnonympäristön roskattomuus nousi myös esille vaikuttavana tekijänä.  

Sosiaalinen ympäristö on aiemmissa tutkimuksissa noussut merkittäväksi tekijäksi 
asumisviihtyvyydessä (vrt. Hilapieli & Pajamäki 2004). Vastanneista yli puolet vastasi 
tuntevansa lähinaapurit hyvin tai suurimmaksi osaksi hyvin, sen sijaan alueen muita asukkaita 
ei tunnettu niin hyvin. Uusia naapureita ei halunnut ollenkaan saada 39,6 prosenttia 
vastanneista. Suurin osa vastanneista halusi jollakin tapaa osallistua lähiympäristön 
kehittämiseen. Lähes 70 prosenttia koki olevan puutteita mahdollisuuksissa osallistua siihen. 
Asukkaiden yhteishengellä koettiin olevan paljon tai ainakin jonkin verran merkitystä 
asumisviihtyvyydelle yli 70 prosentin mielestä vastaajista. Myös asuinalueen yleinen arvostus 
vaikutti paljon tai ainakin jonkin verran asumisviihtyvyyteen. Asuinalueen historialla koettiin 
myös olevan ainakin jonkin verran vaikutusta asumisviihtyvyyteen. 

Aiempiin tutkimuksiin verrattuna (esim. Strandell 1999) myös Kajaani-aineistossa 
turvallisuudella oli paljon merkitystä asumisviihtyvyyteen vastanneille. Asunnon 
lähiympäristöä pidettiin yleisesti turvallisena. Omaisuudesta oli useampi kuitenkin huolissaan 
lähiympäristössä. Yli puolet vastanneista koki alueen kadut ja tiet sekä yleensä muut 
lähialueet turvallisiksi tai erittäin turvallisiksi. Oman asunnon ja pihan tunsi erittäin 
turvalliseksi tai turvalliseksi suurin osa vastaajista. Vastaukset noudattelevat muiden 
työssämme käsiteltyjen aiheesta tehtyjen tutkimusten tuloksia.  

Mielenkiintoista lisätietoa antoivat myös avovastaukset. Niissä tulee paremmin esille se, 
että vaikka asuinalueet koettiin yleisesti turvallisiksi, niin toisaalta avovastauksissa nousee 
esille alueen rauhattomuus, turvattomuus ja niihin vaikuttavat tekijät. Ongelmia koettiin 
aiheutuvan maahanmuuttajista ja pakolaisista. Asuinalueen levottomuus, rikokset, päihteet ja 
liikenteen aiheuttamat vaaratekijät koettiin turvallisuutta uhkaaviksi. Ympäristön 
maaseutumaisuus ja luonnonympäristön suuri merkitys korostuivat asuinalueen parhaimpina 
puolina. Suomalaisen unelma kodista järven rannalla, keskellä kaupunkia kuvastuu näissä 
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vastauksissa. Omakotialueen asukkaiden kokema rauhallisuus, turvallisuus ja viihtyisyys 
korostuivat verrattuna vuokrataloihin. Myös asunnon ominaisuudet yleensä nousivat 
avovastauksissa esille asumisviihtyvyyteen merkittävästi vaikuttavina tekijöinä. Sosiaaliseen 
ympäristöön liittyvistä tekijöistä avovastauksissa nousivat erityisesti esiin lähiympäristön 
lapsiystävällisyys ja naapuruussuhteet. 
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 4 Rakennetun ympäristön koettu tiiviys 
viihtyisyyden osatekijänä - Kajaanin 

Huuhkajanvaara 

Kalle Reinikainen & Risto Suikkari 

4.1 Asukas- ja aluerakenne 

Kaupunkien reunoilla sijaitsevat asutuksen laajentumisalueet ovat osa maaseudun ja 
kaupungin muodostamaa rajapintaa, jossa kummankin maisemarakenteen perinteiset 
asumismuodot sekoittuvat. Tämä saattaa haitata alueen oman identiteetin ja luonteen 
hahmottumista. Usein tällaiset alueet sijaitsevat hankalasti kunnan palvelurakenteen kannalta. 
(Vrt. esim. Kyttä, Lainevuo & Päivänen 2000). Huuhkajanvaaran ja Hevossuon alueet 
voidaan nähdä osana tällaista rajankäyntiä. Huuhkajanvaara kuitenkin poikkeaa edukseen 
palvelurakenteen kannalta. Alueen peruspalvelut ovat kävelymatkan päässä. Myös asukkaiden 
mielestä peruspalveluiden (päivittäistavarakauppa, koulut) saavutettavuus on keskimäärin 
hyvä. Erikoisliikkeitä toivottiin jonkin verran enemmän. 

Alueen rakennuskanta on nuorta. Huuhkajanvaara on rakennettu vuoden 1980 jälkeen. 
Alueen vanhin rakennus on Hevossuolle vuonna 1938 rakennettu pientalo. Alueilla on varsin 
erilainen fyysinen rakenne, joten tässä artikkelissa rajaudutaan pelkästään tiiviimmin 
rakennetun Huuhkajanvaaran alueen käsittelyyn (vrt. kuvat 1 ja 2). Näkemysten perustana on 
asukaskyselyn tulosten pohjalta suoritettu alustava analyysi korrelaatio- ja ristiinajoineen sekä 
kyselyn liitteenä olleiden piirrostehtävien tarkastelu. 
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Kuvat 1 ja 2. Hevossuon (vasemmalla) ja Huuhkajanvaaran (oikealla) luonteet 
poikkeavat voimakkaasti toisistaan. Hevossuo on pikemminkin maaseutumainen ja 
Huuhkajanvaara jotakin maaseudun ja kaupungin väliltä. Kuvat Minna Hagman. 
 

Vastaajien keski-ikä Huuhkajanvaarassa on tämän ikäiselle asuinalueelle tyypillinen 43 
vuotta. Omistusasunnoissa asuu 63 % vastaajista lopun ollessa vuokralaisia. Alueella on 
asuttu varsin pitkään, vastaajista noin 20 % on asunut alueella vähintään 5-10 vuotta ja 40 % 
yli 10 vuotta. Suurin osa ei myöskään haluaisi muuttaa nykyisestä asunnostaan (64 %). 
Jäljelle jäävän osan muuttohalukkuus ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti asumismuotojen 
kesken, vaan keskittyy vuokra-asuntoihin pienkerrostaloissa. Näissä asuvista yli puolet 
haluaisi muuttaa asunnostaan yleensä jonnekin muualle Kajaanin alueella.  

Vaikka Huuhkajanvaarasta löytyy suhteellisen tiiviisti rakennettuja kortteleita, on 
aluetehokkuus ympäröivät luontoalueet huomioon ottaen melko väljä. Alueella koetaan myös 
olevan riittävästi luonnonympäristöä.  

4.2 Huuhkajanvaaran identiteetti ja kaunein katu 

Asukaskyselyn liitteenä olevista piirrostehtävistä ensimmäisessä pyydettiin vastaajia 
ilmaisemaan sellaiset Huuhkajanvaaran identiteetille tärkeät aidot paikat, joita he eivät voisi 
kuvitella hävitettävän ilman että alue menettäisi osan identiteettiään. Luonnon merkitys osana 
alueen paikallisidentiteettiä nousi näissä voimakkaasti esiin. Tätä näkemystä tukivat myös 
avovastaukset. Merkittävä osa asukkaista osoitti Vimpelinlammen ympäristön sekä 
Huuhkajanvaaran eteläpuolisen suoalueen luontopolkuineen tärkeiksi paikoiksi alueen 
identiteetin kannalta. Alueen koulut saivat muutaman maininnan ja palvelurakennukset 
joitakin vain tunnistettavuuden kannalta tärkeän paikan mainintoja. Tällaisten löytämiseen 
näyttää ihmisillä olevan tarve asuinpaikasta riippumatta. Korttelirakennetta ei katsottu 
merkitykselliseksi kummassakaan mielessä (ks. LIITE 3: Huuhkajanvaaran 
identiteettikartta).  

Toisessa piirrostehtävässä pyydettiin vastaajia osoittamaan alueelta kaunein katuosuus. 
Myös näissä näkemyksissä luonto on läsnä. Noin puolet kauneimman kadun osuuksista 
sijoittuu tien kohtiin, missä ei ole rakennuksia ja missä tieltä on näkymä luontoon - yleensä 
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Vimpelinlammelle tai Syväpuron laaksoon. Puolet vastaavista taas sijoittaa kauneimman 
kadun pientalojen rajaamille sivukaduille. 
 

      
 
Kuvat 3 ja 4. Kaksitahoinen kaunein katu. Vasemmalla näkymä Samoojantieltä 
Syväpuron laaksoon. Oikealla näkymä pientalojen rajaamalle sivukadulle. Kuvat Leena 
Soudunsaari. 
 

On kiintoisaa, että laajoista ympäröivistä pelloista ja metsiköistä huolimatta noin 35 % 
vastaajista pitää lähiympäristöä liian tiiviisti rakennettuna. Fyysisen rakentamisen koettu 
tiiviys heijastuu suhtautumisena lisärakentamiseen. Huuhkajanvaarassa lähes 50 % vastaajista 
epäilee lisärakentamisen vaikuttavan haitallisesti asuinalueen luontoon (täysin tai 
suurimmaksi osaksi samaa mieltä väittämän kanssa). Vertailun vuoksi mainittakoon, että 
Hevossuolla lisärakentamismahdollisuuteen suhtauduttiin suopeammin, vaikka mikään 
esitetyistä vaihtoehdoista ei sinällään tuntunut miellyttävän. 

4.3 Rakentamisen mittakaava ja tiiviyden tunne 

Huuhkajanvaarassa rakennusten mittakaavaa ja kokoa pidettiin pääsääntöisesti sopivana (yli 
90 %). Vain muutama vastaaja ilmaisi pitävänsä jotakin rakennuksen kokoon liittyvää 
osatekijää joko liian pienenä tai suurena. Mittakaavan kokemisen kannalta näyttäisi 
yksittäisten rakennusten sijaan korostuvan rakennusryhmien ja niiden väliin jäävien tilojen 
muodostama kokonaisuus – tilarakenne, johon pihakin liittyy. Liian pienenä pihaa piti 25 % ja 
vain yksi vastaaja piti sitä liian suurena. Peräti 45 % mielestä talot on rakennettu liian lähelle 
toisiaan kadun viereen. Pihaa pitävät liian pienenä erityisesti juuri muuttaneet 
pienkerrostalojen vuokra-asukkaat. 

Pääkatujen leveyteen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Huuhkajanvaarassa vain noin 5 % 
piti pääkatuja liian kapeina, kun sivukatujen osalta vastaava luku oli liki 18 %. Kukaan ei 
maininnut pitävänsä katuja liian leveinä. Katujen liiallinen kapeus ilmeisesti koetaan kadun 
toiminnallisuuden kautta. Noin 20-metristen pääkatujen luonne on enemmänkin 
maantiemäinen kuin kaupunkikatumainen. Kevytliikenne on erotettu molemmin puolin 
viherkaistalla omaksi puistokäytävämäiseksi kulkuväyläkseen. Asuntopihoille johtavilla noin 
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10-metrisillä kapeammilla sivukaduilla kadut ovat enemmän yhteiskäytössä. Vaikka alue on 
vanhoihin kaupunkikeskustoihin verrattuna harvemmin rakennettu, aiheuttaa alueen lumisuus 
joidenkin asukkaiden mielestä lumenläjitysongelmia. Mielipide-ero sopivasta kadun 
leveydestä saattaa syntyä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sekä autoilijoiden erilaisista 
näkemyksistä siitä, kenen kulkemisen kannalta katu on riittävän leveä. Katujen leveyden 
ongelma on tällöin sidoksissa jäsentymättömään alue- ja katurakenteen muotoon maaseudun 
ja kaupungin välissä. Talvella kadun leveys sinällään ei ole määräävä tekijä vaan se, kuinka 
leveälti katu aurataan.  
 

 
 
Kuva 5. Maantiemäinen alueen pääkatu Samoojantie. Kuva Minna Hagman. 
 

Rakennetun ympäristön mittakaava on sidoksissa myös ympäristön esteettiseen 
kokemiseen. Kyselyalueella vastaajista noin 50 % piti lähiympäristöä kauniina (täysin tai 
suurimmaksi osaksi samaa mieltä väittämän kanssa). Omakotitalon ja omistusasunnon 
asukkaat kokevat alueensa merkittävästi kauniimmaksi ja viihtyisämmäksi kuin 
pienkerrostalon vuokra-asukkaat. Rakennusten kauneus ja alueen viihtyisyyskokemus tukevat 
selvästi toisiaan, asumisajalla ei tunnu olevan mielipidettä muuttavaa merkitystä. 

Liiallisen tiiviyden kokemus keskittyy Huuhkajanvaarassa tehokkaimmin rakennettuihin 
pienkerrostalokortteleihin (e = n. 0,40). Näissä asuvista melko suuri osa pitää myös 
rakennusten rajaamaa pihaa liian pienenä (40 %) vaikka pihan koko on sinällään melko suuri 
n. 1500 - 2000 m². Pihan käyttäjiä on yhteispihalla tietysti enemmän kuin omakotipihalla. 
Pihan kesäkäyttö on merkittävästi vähäisempää kuin omakotitaloasukkailla ja vähenee jonkin 
verran asunnon sijaitessa toisessa kerroksessa. Talvella pihan käyttö on vielä vähäisempää. 
Pihan vähäinen käyttö näyttäisi myös jonkin verran olevan sidoksissa tiiviyden tunteeseen ja 
lähiympäristön viihtyisäksi kokemiseen. Liiallisen tiiviyden kokeminen näyttäisi siten 
liittyvän nimenomaan rakennetun lähiympäristön ominaisuuksiin ja reviirien 
päällekkäisyyteen.  
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Kuva 6. Liiallisen tiiviyden kokemus keskittyy alueen vuokrapienkerrostaloihin ja 
vähäiseen pihan käyttöön. Näiden rakentamisen laatu ei ainakaan ulospäin poikkea 
mitenkään epäedukseen. Kuva Minna Hagman. 

4.4 Viihtyisyys ja tiiviys 

Tarkasteltaessa asumisviihtyvyyden ja tiiviyden tunteen suhdetta toisiinsa voidaan todeta, että 
vastaajien sukupuoli ei vaikuta alueen viihtyisyyden kokemiseen, mutta kylläkin liiallisen 
tiiviyden kokemiseen. Naisista noin 41 % kokee asuinympäristön liian tiiviisti rakennetuksi, 
mutta miehistä vain 20 %. Jos kotona on pieni lapsi, näyttäisi tämä hieman lisäävän tiiviyden 
kokemista.  

Liiallisen tiiviyden kokeminen lisää jonkin verran epäviihtyisyyttä. Kesällä vaikutus on 
pieni, mutta korostuu talvella. Viihtyisyyttä lisää se, että ympärillä on riittävästi väljää 
luonnonympäristöä. Talvella tämä merkitys vuorostaan vähenee merkittävästi. Tämä viittaisi 
siihen, että luonnonympäristön käyttö talvella on vähäisempää ja eläminen rajoittuu enemmän 
sisätiloihin. On siten mahdollista, että luonnonympäristö ja harrastusmahdollisuudet 
kesäaikana kompensoivat asuinympäristön liiallisen tiiviyden aiheuttamaa epäviihtyvyyttä. 

Liiallisen tiiviyden (ahtauden) kokeminen painottuu alempiin sosiaaliryhmiin (työntekijä, 
opiskelija, joku muu). Sama ryhmä kokee myös asuinympäristön suhteellisesti enemmän 
epäviihtyisäksi. Edelleen voitiin todeta, että liiallisen tiiviyden kokeminen painottuu 
vastaajiin, jotka asuvat pienissä 1 - 2 huoneen asunnoissa. Edellä mainittujen ryhmien 
keskuudessa oli myös muuttohalukkuus suurin. 

Lähiympäristön naapurien tunteminen lisää alueen viihtyisänä pitämistä ja vähäinen 
naapurien tunteminen heikentää sitä. Yleensä naapurit tulevat tutummaksi asumisajan myötä. 
Näin ei Huuhkajanvaarassa kuitenkaan näyttäisi käyvän, mikä saattaa viitata johonkin 
erityisongelmaan. 
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Vastausten pohjalta näyttäisi siltä, että Huuhkajanvaaran kaavallinen ratkaisu ei 
erityisemmin tue talviasumista. Merkittävä osa vastaajista koki viihtyvyyden nimenomaan 
talvella merkittävästi huonommaksi. Samat vastaajat toivat useissa ympäristön mittakaavaan 
liittyvissä kysymyksissä, kuten pihan koko, rakennusten etäisyydet, sivukatujen leveys, 
rakennuksen koko, esiin niiden liiallisen tiiviyden.  
 

 
 
Kuva 7. Lohtajan talvea. Kajaanin seutu on lumisinta Suomea. Tällä on vaikutuksensa 
katujen ja pihatilojen käyttömahdollisuuksiin. Kuva Aino Toivonen. 

4.5 Viihtyisyys ja turvallisuus 

Aiemmissa kaupunkimiljöissä tehtyjen selvitysten mukaan turvallisuuden tunne on 
voimakkaasti sidoksissa ympäristön viihtyisyyteen, näin on myös Huuhkajanvaarassa.  

Yleensä turvattomuuden tunne kasvaa käyttöympäristön laajentuessa asunnon suomasta 
voimakkaasta turvallisuudentunteesta kohti asuinalueen/kaupunginosan reunoja ja tutun 
ympäristön ulkopuolelle. Vanhat kaupunkikeskustat koetaan erittäin viihtyisiksi ja 
turvallisiksi asuinalueiksi (Suikkari & Reinikainen 2003 ja 2004). Huuhkajanvaaran 
viihtyisyystaso jää jälkeen vertailussa vanhojen puukaupunkikeskustojen kanssa, mutta on 
samaa luokkaa fyysiseltä rakenteeltaan samankaltaisen ja samoihin aikoihin rakennetun 
Oulun Syynimaan kaupunginosan, sekä toisaalta Oulunsalon keskustan kanssa (erittäin 
viihtyisänä Huuhkajanvaaraa pitää 52 %, melko viihtyisänä 42 %). Viihtyisyystaso jakautuu 
Huuhkajanvaarassa alueellisesti epätasaisemmin. 
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Kuva 8. Kauppa ja baari alueen vilkkaimmin liikennöidyssä risteyksessä. Tässä 
pisteessä yhdistyvät ilmeisesti sekä liikenteestä aiheutuva että vapaa-ajan viettoon 
liittyvä turvattomuus. Kuva Leena Soudunsaari. 
 

Turvattomuutta aiheuttavat tekijät voidaan aineistossa jakaa liikenteestä (tieverkosta ja sen 
ominaisuuksista tai puutteista) aiheutuviin tekijöihin sekä fyysiseen koskemattomuuteen 
liittyviin pelkoihin. Oulunsalossa turvattomuutta aiheuttaviksi tekijöiksi osoitettiin 
nimenomaan liikenne ja sen solmukohdat (Reinikainen & Suikkari 2004:48). 
Huuhkajanvaarassa esiin nousseet turvattomuustekijät liittyvät enemmän fyysiseen 
koskemattomuuteen liittyviin pelkoihin (vrt. LIITTEET 5A, 5B ja 6: Huuhkajanvaaran 
käytetyimmät auto- ja kevyenliikenteen reitit sekä Huuhkajanvaaran turvattomiksi koetut 
paikat). Joissakin paikoissa Huuhkajanvaaraa asukas törmää turvattomuuteen jo kotioven 
ulkopuolella.  
 
 

Turvattomat paikat % vastauksista 
asunto 6 
oma piha 12 
yhteispiha 20 
lähipuisto 23 
lähin katu 33  
kadut yleensä 41 
asuinalueen reuna 38 
alueet oman asuinalueen ulkopuolella 33 

 
 

Piirrostehtävissä sekä avovastauksissa esiintuodut turvattomuuskeskittymät voidaan 
kiteyttää seuraavasti: kaupungin vuokrapienkerrostalot, maahanmuuttajat, keskiolutbaari 
kaupan yhteydessä, koulu, nettikahvila ja liikenteen solmukohdat. 
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4.6 Mihin epäviihtyisyys keskittyy? 

Huuhkajanvaaran alueelta on löydettävissä yhdyskuntarakenteen keskittymä - eräänlainen 
epäviihtyisyysnoodi (vrt. Hynynen 2005). Eräs tähän liittyvä kyselyaineiston 
korrelaatiotarkastelussa esiin noussut piirre on tyytymättömyys varustelutasoon, joka 
keskittyy Huuhkajanvaaraan vuosina 1990 - 1995 rakennettuihin pienkerrostaloasuntoihin (18 
% vastaajista). Yhteisiä nimittäjiä tälle ryhmälle ovat huono lämmön- ja äänieristys ja 
turvallisuuden tunne.  

Havainto siitä, että Huuhkajanvaaran joidenkin asuntojen varustelutaso korreloi yllättäen 
voimakkaasti lähiympäristön viihtyisäksi kokemisen kanssa, poikkeaa muissa 
kaupunkimiljöissä tehdyistä selvityksistä. Tarkasteltaessa asuntojen varustelutasoon liittyviä 
korrelaatioita, huomattiin yllättäen, että tyytyväisyys varustelutasoon ei lisäännykään 
asuntojen rakennusiän mukaisessa suhteessa kuten yleensä. Yleensä asuntojen varustelutaso 
koetaan uudemmissa rakennuksissa paremmaksi. Vanhojen kaupunkien rakennusten 
suuremmista puutteista huolimatta ei heikompaa varustelutasoa koeta niissä merkittäväksi 
epäviihtyvyystekijäksi - ympäristö kompensoi pieniä asumisen puutteita (Suikkari & 
Reinikainen 2004:165, kaavio 3). Huuhkajanvaarassa asuntojen varustelutaso korreloi 
voimakkaasti epäviihtyisyyden kanssa siten, että ominaisuudet kuten lämmön- ja ääneneristys 
aiheuttivat merkittävää haittaa viihtyvyystasolle. 

Paikalliset epäviihtyisyyttä aiheuttavat tekijät voidaan erityisesti liittää seuraaviin toisiinsa 
liittyviin ominaisuuksiin:  

- pienet vuokra-asunnot 
- vuosina 1990-1995 rakennetut pienkerrostalot 
- puutteellinen rakentamisen laatu ja varustelutaso 
- korostunut turvattomuuden tunne ja epäviihtyvyys 
- liiallisen tiiviyden tunne 
- vähäinen pihan käyttö 
- epäsiisteys ja epäesteettisyys 
- suuri muuttohalukkuus 

4.7 Alustavia johtopäätöksiä 

Liiallisen tiiviyden kokeminen on yksi suurimmista epäviihtyisyyden syistä. Liiallisen 
tiiviyden tunne (ahtaus) näyttää liittyvän nimenomaan rakennetun lähiympäristön 
ominaisuuksiin kaupunginosakokonaisuuden vehreydestä ja väljyydestä huolimatta. Tiiviyden 
kokemisella on siten paikallinen luonne. Liiallista tiiviyden tunnetta ei koeta koko 
asuinalueen ominaisuutena vaan erityisesti omaan lähiympäristöön liittyvänä tiiviyden 
tuntemuksena. Lähiympäristön kokemiseen liian tiiviiksi vaikuttavat mittakaavaan sidoksissa 
olevat seikat, mutta ehkä suuremmassa määrin ihmisen sosiaalisen reviirin liialliseksi 
päällekkäisyydeksi koettavat seikat.  
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Kajaanin seutu on Suomen kylmintä aluetta. Tähän tulisi suunnitteluratkaisuissa kiinnittää 
tulevaisuudessa enemmän huomiota. Nykyinen kaavallinen ratkaisu sekä joidenkin asuntojen 
ominaisuudet eivät tue talviasumista, vaan näyttävät aiheuttavan epäviihtyisyyttä, joka 
korostuu erityisesti talvisaikaan.  
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 5 Hevossuon asukaskyselyn rakentamisosion 
tuloksia 

Leena Soudunsaari 

Tarkastelen tässä artikkelissa Hevossuolla syksyllä 2004 suoritetun asukaskyselyn 
rakentamisosion tuloksia. Rakennettua ympäristöä käsittelevät kysymykset poikkesivat 
toisistaan Hevossuon ja Huuhkajanvaaran kyselyissä. Hevossuolla kysymykset perustuivat 
mahdollisen lisäasuinrakentamisen ja siihen liittyvien ilmiöiden tarkasteluun, 
Huuhkajanvaarassa pohdittiin arkista asumis- ja liikkumisympäristöä. Huuhkajanvaaran 
osiosta kerrotaan tarkemmin Kalle Reinikaisen ja Risto Suikkarin artikkelissa. 
Asukaskyselyjä jaettiin Hevossuolla jokaiseen postilaatikkoon, yhteensä 42 kappaletta. 
Lomakkeita palautettiin 13 kappaletta. Vastausprosentiksi muodostui näin ollen 31 %.  

Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvillä kysymyksillä pyrittiin hankkimaan tietoa 
monelta eri osa-alueelta ja mittakaavallisesti erilaisista asioista. Tulokset muodostivat myös 
lähtökohdat arkkitehtuurin osaston asuinaluesuunnittelun kurssille, joka toteutettiin 
yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa. Asukaskysely tuotti aineistoa niin opiskelijoiden 
harjoitustöiden tueksi kuin kaupungin maankäytön suunnitteluunkin, jossa Hevossuon 
täydennysrakentaminen on ajankohtainen asia; alueelle rakennetaan vuosittain muutama uusi 
asuinrakennus. Täydennysrakentamisen haasteena on viemäriverkoston puuttuminen. 
Mahdollisuuksia verkoston laajentamiseksi myös Hevossuolle on tutkittu.  

Rakentamisosion kysymykset tarkentuivat suuremmista teemoista yksityiskohtaisempiin 
asioihin. Lisärakentamiseen paneutuminen aloitettiin kysymällä: ”Haluaisitko, että 
Hevossuolle muuttaa uusia asukkaita?” Esittelen seuraavassa yhteenvedon hevossuolaisten 
vastauksista.  

Hevossuon asukasmäärän kasvuun suhtautuu myötämielisesti kuusi vastaajaa 
kolmestatoista (46 %). Viisi vastaajaa (38 %) ei kannata uusien asukkaiden tuloa. Vastaajia 
pyydettiin osoittamaan kyselyssä olleesta kartasta kolme paikkaa, jotka sopisivat parhaiten 
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uusien asuntojen rakentamiselle. Liitteessä 2 on esitetty kooste esitetyistä 
lisärakennuspaikoista sekä muista rakentamisosion tuloksista. 

Uusia rakennuspaikkoja on sijoitettu täydentämään olemassa olevaa rakennuskantaa. 
Havaittavissa on kolme suurempaa tihentymää: alueen pohjois-, etelä- ja länsiosissa. 
Tihentymien sisällä rakennuspaikoiksi on esitetty hyvin yksityiskohtaisia paikkoja, 
esimerkiksi vanhoja pihapiirejä, joista rakennukset ovat hävinneet aikojen saatossa. Esitetyt 
paikat tukevat erinomaisesti olemassa olevaa, tienvarsimallista rakentamista. Alueen väljä ja 
kylämäinen ilme olisi mahdollista säilyttää lisärakentamisesta huolimatta. Myös eräissä 
asukaskyselyn vastauksissa toivottiin alueen identiteetin säilyttämistä:     

 

”Aluetta voitaisiin vielä kaavoittaa tavanomaista harvemmalla periaatteella ja uskoisin, 
että sille on tilaus rakentajien keskuudessa. (…)” 

 

”En halua, että sinne rakennetaan. Pidän tästä väljyydestä. … Yhtään en halua enempää 
naapureita!!” 

 

Uusien rakennuspaikkojen sijoittelua perusteltiin myös hyvillä tieyhteyksillä ja 
luonnollisella jatkumolla Huuhkajanvaarasta Hevossuolle päin. Ehdotettiin myös yhdystien 
rakentamista Huuhkajanvaarasta Hevossuontielle (ks. Liite 2). 

Lisäasuinrakentamisen sijoittelua tarkasteltiin seuraavaksi hieman tarkemmassa 
mittakaavassa; maiseman, kunnallistekniikan, liikenneyhteyksien ja nykyisen asutuksen 
pohjalta. Kysymyksen: ”Millaisiin paikkoihin Hevossuolla mielestäsi voi rakentaa uusia 
asuntoja?”, valintavaihtoehdoista suosituimmiksi nousivat kohdat ”Tien varrelle” (yhdeksän 
vastaajaa kolmestatoista, 69 %), ”Pellolle” (seitsemän vastaajaa, 54 %) ja ”Metsän reunaan” 
(kuusi vastaajaa, 46 %). Eniten vastustettiin rakentamista ”Metsään” (kuusi vastaajaa, 46 %) 
ja ”Omaksi alueekseen” (kuusi vastaajaa, 46 %). Tulokset tukevat aiemmin esitettyjä, kartalle 
merkittyjä rakennuspaikkoja. Sopivan rakennuspaikan valinta ei kuitenkaan ole 
yksinkertaista. ”Ei osaa sanoa” ja ”Ei tietoa” –vastauksia esiintyy jonkin verran. 

Rakennuspaikkojen tarkastelun jälkeen kysymykset käsittelivät Hevossuolle soveltuvia 
asumismuotoja ja –tiheyksiä. Vastaajien tuli valita neljästä esitetystä asumismuodosta 
(omakotialue, rivi- tai ketjutaloalue ja pienkerrostaloalue) ja asumistiheydeltään erilaisesta 
vaihtoehdosta mielestänsä parhaiten Hevossuolle sopivat rakentamistavat. Väljin vaihtoehto 
kuvasi hyvin harvaan rakennettua aluetta tiheimmän edustaessa lähes kaupunkimaista 
rakennetta. Hevossuolaisilla on varsin yhtenevä näkemys alueelle sopivasta asumismuodosta. 
Ylivoimaisesti eniten kannatettiin mahdollisimman harvaa omakotirakentamista (8 vastaajaa 
kolmestatoista, 62 %). Myös hieman tiiviimpi omakotitalorakentaminen koettiin hyväksi. 
Tiivis pienkerros- ja rivi-/ ketjutalorakentaminen on vastaajien mielestä alueelle sopimatonta 
(”Ei” –vastauksia 62 % molemmissa vaihtoehdoissa). Toisaalta harvempaan rakennetut 
pienkerros- ja rivitaloalueet saivat muutamia hajaääniä.   
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Seuraavassa kysymyksessä siirryttiin aluetason tarkasteluista yksityiskohtaisempaan 
rakennusten arviointiin. Valittavana oli seitsemästä erilaisesta talotyypistä Hevossuolle 
soveltuvat ja vastaajaa eniten miellyttävät omakotitaloehdokkaat. Perinteisempiä 
rakennusmuotoja edustivat mittasuhteiltaan hieman erilaiset puolitoistakerroksiset talot 
(vaihtoehdot a ja c). Niin sanottu käkikellotalo (e), pulpetti- ja tasakattoinen talo (d, b), 
leveärunkoinen yksikerroksinen talo (g) sekä modernistisempi, vapaamuotoisempi 
kaksikerroksinen talo (f) edustivat nykyaikaisempia rakennustyyppejä. Alla olevassa kuvassa 
on esitetty talotyypit miellyttävyysjärjestyksessä siten, että eniten ääniä saanut rakennus on 
sijalla yksi (vaihtoehto c, puolitoistakerroksinen talo).   
 

 

      

 

 

 

 

Kuva 1. Hevossuolle soveltuvat talotyyppiehdotukset. 

 

Harjakattoiset, kaltevuuskulmaltaan ja runkomuodoltaan hieman toisistaan poikkeavat 
talotyypit valittiin sopivan parhaiten Hevossuolle. Epäsopivimpia olivat pulpettikattoinen ja 
postmodernistinen rakennus. Puolitoistakerroksisuus näyttäisi olevan vastaajia miellyttävä 
ominaispiirre. Tämä sopii hyvin Hevossuon maisemaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan. 
Hevossuon varsinainen rakentuminen on alkanut sotien jälkeen, jolloin alueen maita 
lahjoitettiin siirtoväen asuinkäyttöön (ks. Heli Latvalan analyysi Hevossuon ja Teerisuon 
palstoitushistoriasta). 

Yksittäisten rakennusten arvioinnista palattiin lopuksi yleispiirteisemmin 
lisäasuinrakentamista käsitteleviin teemoihin. Tarkasteltavana oli kolme erilaista yhdeksän 
asuinrakennuksen sijoittelumallia: ”Taloryhmät”, ”Tienvarsimalli” ja ”Korttelimalli”. 
Vastaajat saivat esittää myös oman mallinsa, jos mikään vaihtoehdoista ei miellyttänyt. 
Yhdeksän vastaajaa kolmestatoista (69 %) valitsi tienvarsimallin sopivan parhaiten 
Hevossuolle. Mallissa asuinrakennukset on sijoiteltu varsin väljästi molemmin puolin tietä. 
Sijoitteluperiaate vastaa alueen olemassa olevaa rakennustapaa. Toiseksi eniten (viisi 
vastaajaa, 38 %) kannatettiin taloryhmiä, joissa asuinrakennukset muodostavat kaksi erillistä 
rypästä. Vähiten kannatettiin tiivisrakenteisempaa korttelimallia. Yksi vastaajista esitti oman 
mallinsa, joka muistutti tienvarsimallia ollen kuitenkin tätä huomattavasti harvempi.  

Rakentamisosion lopuksi vastaajia pyydettiin kertomaan Hevossuolle parhaiten sopivia 
asuinrakennuksen ulkoseinämateriaaleja ja –värejä. Parhaimpana materiaalina pidettiin puuta. 
Värimaailmasta ehdotettiin: 
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”Mikä tahansa ympäristöön ja lähitalojen väreihin sointuva”. 

 
Yleensäkin maanläheiset, luonnolliset värit koettiin miellyttäviksi. 

 

Kyselyn avulla saatiin kerättyä monipuolista lähtökohtatietoa alueen maankäytön 
suunnittelun jatkotoimenpiteisiin. Pohdittavana oli lisäasuinrakentamisen sopiminen olemassa 
olevaan rakenteeseen sekä lisärakentamisen sijoittuminen, ryhmittely, tiiviys ja rakennustapa. 
Asukaskyselyn tulosten avulla mahdollistettiin vuorovaikutus suunnitteluosapuolien kanssa jo 
prosessin alkumetreillä. Asuntoaluesuunnittelukurssin opiskelijat saivat arvokasta tietoa 
hevossuolaisten arjesta sekä lähiympäristön käytöstä ja merkityksestä. Vaikka 
vastausprosentti oli melko alhainen, tuloksia voidaan silti hyödyntää suunnittelutyössä. 
Kyselyn avulla pystyttiin tarkastelemaan anonyymisti laajoja ja vaikeasti lähestyttäviä asioita, 
kuten esimerkiksi maanomistusoloja.  

Samoihin kysymyksiin perustuvaa kyselylomaketta on käytetty myös muissa EkoSuKaT –
hankkeen kohdekunnissa, joissa on painetta lisäasuinrakentamiselle. Tulosten analysointi ja 
vertailu on lisärakentamisen osalta vielä kesken. Alustava tarkastelu on nostanut esille 
muutamia ajatuksia siitä, kuinka haja-asutusalueiden ehkä jopa paradoksaaliseen 
lisärakentamiseen voisi varautua. Yksi keino on varautua lisärakentamisen paineeseen ajoissa 
laatimalla pitkän aikavälin suuntaviivat. Uusien rakennuspaikkojen kartoittaminen 
mahdollistaa hallitun kehityksen. Muutos ei tule yllätyksenä. Ennalta mietityt rakennuspaikat 
helpottavat myös rakennuslupaprosessia. Tärkeää olisi määritellä kehityksen 
kokonaisnäkemys, vaikka lisäasuinrakentamista ei alueelle tulisikaan. 
Asuinaluesuunnittelukurssin harjoitustyöt esittävät huomionarvoisia vastauksia Hevossuon 
lisärakentamisen kysymyksiin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSA 2: ANALYYSIT 
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6 Kajaanin kaupunkirakenteen muodostuminen ja 
kasvu sekä kaupunkisuunnittelun ohjausvaikutus 

Touko Linjama & Veli-Matti Prinkkilä 

6.1 Kajaanin kaupungin historiaa 

”Kajaanin linnaa ryhdyttiin aluksi rakentamaan Rehjan Pukkisaaren kupeessa sijaitsevalle 
Linnasaarelle. Saaren maahiset purkivat öisin sen, mitä rakentajat olivat päivän aikana 
saaneet rakennetuksi. Turhautuneet rakennusmiehet laskivat silloin suuren tukin virran 
vietäväksi ja päättivät rakentaa linnan paikkaan, johon tukki pysähtyisi. Tukki tökkäsi 
Ämmäkosken yläpuolisen luodon rantaan. Kun tukki karahti rantakivikkoon, lehahti luodolta 
lintu siivilleen huutaen mennessään ”kojaak,kojaak”. Siitä rannalla ollut talorypäs sai nimen 
Kajaani. Ja Kajaani sai linnansa.”  (Heikkinen – Komulainen: Kainuu, s.18) 
 
 
Kajaanin seudun asutuksen juuret ovat vuosituhansien takaisessa menneisyydessä. 
Arkeologisten löytöjen perusteella tutkijat ovat päätelleet, että seudulla on ollut asutusta jo 
8500 vuotta sitten. Kajaani oli, kuten koko muu Kainuukin, alun perin lappalaisten asuttama. 
Lappalaiset asuivat alueella 1500-luvulle asti, jolloin ilmaantuivat ensimmäiset savolaiset 
uudisasukkaat. Tämän jälkeen Oulujärven itäpäähän muutti jatkuvasti uusia ihmisiä. Heidän 
turvakseen rakennettiin Ulon Palte –niminen kuninkaankartano ja varustus Kajaaninjoen 
suuhun. 

Linnan rakennustyöt käynnistyivät vuonna 1604. Ne vilkastuttivat elämää koko Oulujärven 
ympäristössä ja tarjosivat suojan läheisyydessä sijaitsevalle latokartanolle. Paikka olisikin 
jäänyt kyläpahaseksi, jollei Ruotsin kuningatar Kristiina olisi vuonna 1650 luovuttanut 
ansioituneelle kreivi Pietari Brahelle vapaaherrakunnaksi Kajaanin, Kuopion ja Iisalmen 
pitäjiä ja Pietari Brahe päättänyt perustaa vapaaherrakuntansa pääpaikaksi Kajaania. Niinpä 
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vieraillessaan jo kolmatta kertaa syrjäisessä korpilinnassa vuonna 1651 Kreivi allekirjoitti 
Kajaanin perustamisasiakirjan ja myönsi sille asiaankuuluvat privilegiot. 

Kajaani pysyi pitkään vähäpätöisenä korpikeskuksena. Sitä koettelivat sodat 1700-luvun 
alussa. Kaupungin arvolle tärkeä linna raunioitui vuonna 1716 pitkän piirityksen seurauksena. 
Kaupungin muutamaa sataa asukasta kiusasi nälkä ja kurjuus. Vuosien saatossa hökkelien 
kylästä kehittyi kuitenkin seudun merkittävin kauppapaikka. 

Kajaanin eristyneisyyden päätti lopullisesti 1900-luvun alussa rakennettu rautatieyhteys. 
Uinuvan pikkukaupungin ilmaa pöllytti höyrypilvien ohella myös virinnyt kulttuurielämä. 
Rautatien avulla kainuulaiset saivat mahdollisuuden kuljettaa metsänsä etelään ja päästä 
oululaisten tervaporvarien valtaikeestä irti. Vuonna 1907 perustettu Puutavarayhtiö alkoi jo 
tuoda vaurauttakin köyhään kaupunkiin. 

Kansalaissodassa Kajaani selvisi vähällä. Punaisten ja Valkoisten välillä ei ollut pahoja 
yhteenottoja, vaikka osapuolten välillä vihoiteltiinkin ajan hengen mukaisesti. Suomen 
sotavuosien 1939-1945 aineelliset tuhot olivat merkittävämmät. Sodan jälkeen myös 
kaupungissa tapahtui voimakkaita  rakenteellisia muutoksia. 1960-luvulla suhdannemuutokset 
ajoivat ihmisiä kaupungista ja toivat kaupunkiin työttömyyttä. 

Kajaanin kaupunki ja Kajaanin maalaiskunta yhdistyivät pakkoliitoksella 1977. Päätöstä 
edelsi riita maalaiskunnan ja kaupungin välillä. Kaupungin mielestä maalaiskunta hyötyi ja 
vaurastui aiheettomasti ihmisten työskennellessä kaupungissa, mutta asuessaan 
maalaiskunnan verotettavana. 

20. vuosisadan alussa alkoi muuttoliikkeiden seurauksena kaupungin väkiluku kasvaa. 
Väestönkasvu oli voimakkainta sotien jälkeisinä vuosikymmeninä pysähtyen 1980-luvulla. 
Nyt Kainuu on muuttotappiollinen ja Kajaanin väkiluvun ennustetaan pysyvän ennallaan. 
Kaupungissa varaudutaan kuitenkin samalla myös asukkaiden vähenemiseen. 

6.1.1 Kajaanin kaupunkisuunnittelun vaiheita 

1900-luvun alku 
 
Vuosisadan alun muuttoliike osoitti kaupungin kaavoituksen huonon tilan. Kilpailun 
perusteella laadittiin kaavaluonnos laatijanaan arkkitehti J.W. Andersin ja Kuopion 
kaupungininsinööri K.K. Vaaranmäki. Tämä kaavaluonnos pohjautui, kuten myöhemmin 
mittauksissa todettiin, vanhan kaavan katu- ja tonttilinjauksiin, ei olemassa olevaan 
tilanteeseen. Uusi kaava olisi siis vaatinut kaikkien rakennusten siirtämistä toteutuakseen. 

Niinpä kaupungissa suoritettiin samaan aikaan sekä olemassa olevien että uusien tonttien 
mittaustöitä. Tästä tontin saaminen hankaloitui. Kesällä 1912 asetettiin valiokunta 
suorittamaan asemakaavaan korjauksia. Valiokunnan tehtävä lakkautettiin kuitenkin uuden 
asemakaavan laadinnan vuoksi. Uuden asemakaavan sai suunniteltavakseen Harald Andersin. 
Suunnitelma aiheutti kaupungissa keskustelua. Vaikka asemakaava hyväksyttiin 1918, jäi sitä 
vastustaneiden kritiikki itämään. 
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Andersinin asemakaavassa vanhasta keskustasta eli alakaupungista tulee 
rakennustihentymä, jossa puutalojen rakentamista tulee rajoittaa. Sen sijaan yläkaupungille 
muodostettaisiin huvilakaupunginosa, jossa keveämpi rakentaminen olisi suositeltavaa. 
Asemakaava perustui toisaalta olemassa olevaan tilanteeseen, toisaalta näkemykseen, että 
kaupunki kasvaa voimakkaasti. Sotien väliseen aikaan asti Andersinin asemakaava toimikin 
kaupungin kasvun perustana. 
 
 
1950-luku 
 
Kajaanin kaupunkitaajama oli 1950-luvulla tiiviisti keskustansa ympärille rakentunut. 17000 
asukkaan kaupunki käsitti liikekeskustan ja ympäröivät asuinalueet, kuten Purola, Puistola, 
Lehtikangas ja Teppana. Rakennuskanta oli matalaa ja pääasiallinen rakennusmateriaali oli 
puu. 1940-luvun lopulla kaupungin virkamiehet tunsivat tarvetta maankäytön suunnitteluun. 

Kaupungin ensimmäinen yleiskaava teetettiin tunnetuilla suunnittelijoilla Otto-Iivari 
Meurmannilla ja Olli Kivisellä. Yleiskaava valmistui 1950, ja se noudatti suunnittelijoidensa 
periaatteita, joita olivat: 
 

• soluttainen hajakeskitys 
• liikekeskustan vapautuminen asuinhuoneistoista 
• uusien asuinalueiden ripeä tuottaminen sekä palveluiden ja viherrakentamisen 

toteutuminen samanaikaisesti asuinrakennusten kanssa 
• kaupunkimainen tiivis ilme sekä selvä raja kaupungin ja maaseudun välillä. 

 

Yleiskaava jaettiin kahteen toteuttamisjaksoon. Ensimmäinen suunniteltiin päättyväksi 
1960 ja jälkimmäinen 1980, jolloin kaupungissa arvioitiin asuvan 23000 asukasta. 

Meurman ehdotti laatimassaan yleiskaavassa jo olevien asuinalueiden laajentamista. 
Kaupunkikeskustaa ehdotettiin silloiselle paikalleen ja teollisuudelle ehdotettiin keskittymistä 
kahdelle suuremmalle teollisuusalueelle: Tihisenniemeen ja Petäisenniskaan. Tärkeimpänä 
toimenpiteenä Meurman ehdotti Teppanan ja Uudenkylän liittämistä kaupunkiin. 

Kajaanin ensimmäinen yleiskaava valmistui vuonna 1950. Kaupunginvaltuusto ei 
kuitenkaan vahvistanut sitä mitenkään. Syynä saattoi olla, ettei yleiskaava ollut vielä 
lakisääteinen, eivätkä menettelytavat olleet siksi vielä vakiintuneet. Meurmanin kaavan 
voidaan todeta olleen jo 1950-luvulla alimitoitettu. Kaupungin väkiluku tavoitti 1980-luvulle 
laaditun ennusteen nimittäin jo 50-luvun lopulla. Niinpä vain yhdeksän vuotta kaavan 
valmistumisesta päätettiin yleiskaavaa tarkistaa. Tarkistamisen saivat jälleen 
suoritettavakseen työpari Olli Kivinen ja Otto-Iivari Meurman. Tarkistustyö johti keskustan 
asemakaavan uusimiseen 1963. 

 
1960-luku 
 
Suomalaisten kaupunkien laajeneminen oli tavanomaista 1960-luvulla. Laajenemisen aiheutti 
voimakkaan väestönkasvun ja asukasväljyyden kasvamisen lisäksi liikenteen ja 
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kaupunkimaisten toimintojen lisääntynyt tilantarve. Kajaanin kaupungin näkyvin muutos oli 
keskustan rakennusten uusiutuminen. Aiemmin matala puutalovaltainen keskusta rakennettiin 
kerrostaloiksi pääosiltaan 1960- ja 1970-lukujen aikana. 

Kajaanin toista yleiskaavaa ryhdyttiinkin laatimaan 1960-luvun puolivälissä. Yleiskaavan 
suunnittelijaksi valittiin Arkkitehtitoimisto Kaarlehto. Toimisto solmi suunnittelusopimuksen 
myös Kajaanin maalaiskunnan kanssa, joten ensi kertaa kaavoittajalla oli mahdollisuus 
suunnitella samaan aikaan naapuruskuntia. Yleiskaava valmistui 1970. Sen tavoite oli luoda 
ohjelmallinen pohja kokonaisvaltaisen kuntasuunnittelun aloittamiselle Kajaanissa. 
 
 
1970-luku 
 
Vuosikymmenen alussa hyväksytty yleiskaava laadittiin varautumaan kaupungin nopeaan 
kasvuun. Kaarlehdon laatimassa yleiskaavassa päätöstilanne ennustaa vuonna 2000 
kaupungissa asuvan 50000 asukasta. Vuonna 1980 asukkaita kaavailtiin olevan jo 39000.  

Yleiskaava painottaa voimakkaasti kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisen 
välttämättömyyttä. Yleiskaava esittää joen molempien reunojen kaupunkikokonaisuudeksi 
yhdistämistä tavoiteltavaksi. Liikekeskusta tiivistettäisiin torin ympärille ja alueesta tehtäisiin 
kävelykatualue. Vastapainoksi joen pohjoispuolelle luotaisiin kulttuuripalveluiden keskus. 
Nämä yhdistettäisiin sillalla. 

Alueellisesti yleiskaava pyrkii tiivistämään kaupunkirakennetta. Kaupunkiin ei suunnitella 
uusia asuinalueita, vaan pyritään rakentamaan olemassa olevien lomaan tehottomia alueita 
saneeraten. Maalaiskunnan alueille esitetyt uudet alueet asutetaan ensinnä keskustaa 
lähimpänä olevista. 

Liikenneyhteyksiä parantaviksi toimenpiteiksi Kaarlehdon laatima kaava ehdottaa valtatie 
5:sta linjattavaksi kaupungin ohi radan vartta pitkin. Sen sijaan Joensuu-Kajaani-Oulu-tie 
kaavaillaan kulkevaksi keskustasta Tihisenniemen ohi edelleen Oulujärven ylittäväksi 
valtatieksi. 

Laaditusta ja hyväksytystä yleiskaavasta huolimatta asuntorakentamisen painopiste pysyi 
edelleen joen eteläpuolella. Maalaiskuntaan suunniteltujen alueiden toteutumista vaikeuttivat 
maanomistussuhteet. Maalaiskunnalla ei riittänyt resursseja suunniteltuihin alueisiin 
tarvittavien maiden lunastamiseksi, eikä yhteistyötä kaupungin ja maalaiskunnan välille luotu 
suunnitellussa laajuudessa. 

Kaupunkirakenteessa tapahtui vinoutuminen. Suunnitellut ja lähinnä kaupunkia sijaitsevat 
alueet jäivät maalaiskunnassa rakentamatta ja asuntorakentaminen ohjattiin kauempana 
sijaitseville, kunnan omistamille maille. Teollisuusalueiden kehittyminen oli 
samansuuntainen. Sillä aikaa kun maalaiskunnassa toteutettiin vain Heinisuon teollisuusalue, 
jouduttiin kaupungin puolella ohjaamaan teollisuutta Laajankankaalle yleiskaavan 
ulkopuolelle. Keskustan osalta yleiskaava onnistui paremmin. Kaupunkikeskusta on 
laajentunut yleiskaavan osoittamaan suuntaan. 
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Valmistuttuaan yleiskaava hyväksyttiin Kajaanin kaupunginvaltuustossa, mutta 
maalaiskunnan kunnanvaltuustossa se päätettiin merkitä vain tietoon saatetuksi. 
Maalaiskunnassa päätettiinkin ryhtyä teettämään uutta yleiskaavatason suunnitelmaa. Vuonna 
1975 valmistui kuntasuunnitelmaan liittyvä maankäytön yleissuunnitelma. Sen laativat 
arkkitehtiylioppilaat Martti Karsikas, Kari Palaste ja Jorma Öhman. 

Maankäytön yleissuunnitelma pyrki huomioimaan suunnittelussa taajama-alueiden lisäksi 
haja-asutusalueet. Se pyrkii kehittämään keskustaajamaa luomalla sinne uusia palveluita. 
Maankäyttöratkaisu noudattelee pitkälti Kaarlehdon yleiskaavaa. Merkittävimmät erot näiden 
suunnitelmien välillä ovat Hetteenmäen asuinalue, joka puuttuu Kaarlehdon yleiskaavasta, ja 
yleiskaavan esittämä kulttuuritoimintojen alue, joka puolestaan puuttuu maankäytön 
yleissuunnitelmasta. 

Maankäytön yleissuunnitelman tavoitteena ja lähtökohtana on maalaiskunnan itsenäisenä 
pysyminen. Kuitenkin suunnittelutyön loppuvaiheessa Valtioneuvosto päätti toteuttaa 
Kajaanin kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitoksen pakkoliitoksena. Maankäytön 
yleissuunnitelmassa epäillään kuntaliitoksen vaikeuttavan suunnitelman toteuttamista. 
Kaupunginvaltuusto päättikin merkitä suunnitelman tietoon saatetuksi ja tulevassa 
suunnittelussa huomioitavaksi. 

1970-luku merkitsi Kajaanissa kaupunkirakenteen toiminnallisen eriytymisen alkamista. 
Sellaiset toimijat, joille löytyi keskustaa edullisempi toimipaikka liikekeskustan ulkopuolelta, 
hakeutuivat kaupungista pois. Pääteiden läheisyyteen muodostuikin tukku- ja autokaupan 
valtaamia alueita. Tämä trendi, joka vieläkin on todettavissa, yleistyi 1970-luvulla 
kaupungista riippumatta. 

Vastaavasti toiminnot, joille on tärkeätä suuret asiakasmäärät, hakeutuivat liikekeskustaan. 
Kajaanissa liikekeskusta laajeni toisaalta jokivartta rautatieasemalle päin, toisaalta 
Lönnrotinkatua pitkin. Kaarlehdon yleiskaavan suositusten ja yleisen kehityksen mukaan 
Kajaanin kaupunkiin ryhdyttiin perustamaan omaa suunnitteluorganisaatiota. 
Kaupunginhallitus totesi jo vuonna 1974 Kaarlehdon yleiskaavan vanhentuneeksi ja teki 
päätöksen sen tarkastamisesta. Toimeen ryhtyivät vastaperustetun kaupunkisuunnittelu-
toimiston jäsenet. 
 
 
1980-luku 
 
Tarkistettu yleiskaava 2000 valmistui vuoden 1980 lopulla. Kaupunginvaltuuston 
hyväksynnän se sai 26.4.1982. Yleiskaavan tärkeimpänä tehtävänä pidettiin kaupungin 
keskeisten alueiden tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen hahmottumista ja kuntaliitoksen 
tasapuolista hyödyntämistä. Koska kaupunkirakenteen vinoutumisen pääsyy oli 
maanomistusolot, pidettiin vasta toteutunutta maakauppaa Kajaani Oy:n ja kaupungin välillä 
merkittävänä edistyksenä. 

Yleiskaavan maankäyttöperiaatteet eivät esitä suureellisia muutoksia jo olemassa oleville 
alueille. Keskustatoimintojen alue on laajin tähän asti esitetyistä. Liikekeskustaan 
hahmoteltiin omat alueet hallinnolle ja kulttuurille. Uusia asuinalueita esitetään joen 
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pohjoispuolelle ja Lohtajalle. Koska Lohtaja on kaupunkialueesta erillään, on sen koko 
määritelty niin suureksi, että väestöpohjan tarvitsemat palvelut toteutuvat. Lohtajan 
teollisuusalueen tarkoituksena on työvoimavaltaisen teollisuuden tuominen asuntoalueen 
lähelle. Ajatusta pyritään toteuttamaan myös muilla asuinalueilla. 

Yleiskaavan mukainen liikekeskustan laajeneminen kuvastaa Kajaanin lisääntynyttä 
merkittävyyttä Kainuun keskuksena. Liikekeskustan laajeneminen jatkui joen pohjoisrannalle, 
jonne sijoittui kulttuurikeskus hotelleineen. 1980-luvulla rakennustoimintaa piti yllä 
palvelutason nostotarve ja asumisväljyyden lisäys, sillä väestönkasvun kausi on Kajaanissa 
ainakin toistaiseksi ohi. Yleiskaavan vuonna 2000 ennustamaan 42500 asukkaan 
asukaslukuun ei ole vieläkään ylletty. Väestönkasvun pysähtyessä 1990-lukuun on Kajaanin 
ennuste vuodelle 2020 maltillinen 36000. Kasvua vuoteen 2004 olisi 400 henkilön verran. 

Merkittäväksi rakennushankkeeksi 1980-luvulla nousi yleiskaavassa esitetyn ohitustien 
rakentaminen. Raskaan liikenteen ohjaaminen kaupungin läpi oli liikennemäärien kasvaessa 
hankalaa. Vuonna 1984 kaupunkiin ryhdyttiin rakentamaan ohitustietä, jota oli ehdotettu jo 
Kaarlehdon yleiskaavassa 70-luvulla. 

1990-luvulla yleiskaavan tarkistaminen tuli jälleen ajankohtaiseksi. Kaupungin virkamiehet 
laativat Kajaanin neljännen yleiskaavan, joka hyväksyttiin lainvoimaiseksi 1992. Yleiskaavan 
2015 korvaa nyt valmisteilla oleva Kajaanin yleiskaava 2020. Näiden voimassa ja 
suunnitelmissa olevien yleiskaavojen vaikutusta kaupunkirakenteeseen voidaan arvioida vasta 
myöhemmin. 
 

6.1.2 Kajaanin kaupunkisuunnittelun vaikutuksia 

Suunnitelmat kiinnittyvät aikaan, sillä ne laaditaan vallitsevien olosuhteiden ja aatteellisuuden 
mukaan. Suunnitelmissa odotetaan tapahtuvaksi sitä, mikä lähtötilanteessa vaikuttaa 
todennäköiseltä. Suunnitelmien toteutumisen mahdollisuudet ovat riippuvaisia tulevaisuuden 
ennustettavuudesta. 

Yleispiirteisen suunnittelun alkukausi, reilut kolmekymmentä vuotta 1980-luvun lopulle 
saakka, on Kajaanissa ollut kasvukausi. Nyt kasvu on talttunut. Kaupungin väestöllisestä 
kasvusta aiheutuneet muutokset ovat rauhoittuneet ja tasaantuneet. Sitä vastoin yhteiskunnan 
muutokset ovat rakentaneet uusia muutospaineita. 

Kajaanin kahden ensimmäisen yleiskaavan kohdalla suunnitelmien toteutumista 
vaikeuttivat olosuhteiden muutokset. Meurmanin ja Kivisen kaavan valmistumisen jälkeen 
taloudellinen ja teknologinen kehitys muuttivat täysin suuntaa. Yleiskaavan mitoitus jäi niin 
alhaiseksi, että suunnitellut alueet olivat jo täyteen rakennettu 1960-luvulla, kun tavoitevuosi 
oli 1980. Meurmanin ja Kivisen kaavasta toteutumatta jäivät myös liikennejärjestelyt. 
Ehdotettu kuntaliitoskin jäi toteutumatta. Maalaiskunnan alueita kyllä liitettiin kaupunkiin, 
mutta ei Meurmanin ehdottamia. Ehdotus olikin optimaalinen, sillä miten maalaiskunta olisi 
voinut pärjätä ilman suurinta taajamaansa ja kuntakeskusta? 
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Kaarlehdon yleiskaava oli samalla sekä yli- että alimitoitettu. Yleiskaavan väestöennuste 
vuodelle 2000 ylittää reilulla 10000 asukkaalla toteutuneen asukaslukumäärän. Siitä 
huolimatta esitetty maankäyttö vuodelle 2000 osoittautui jo pian riittämättömäksi. Syynä 
olivat tehottomuus maankäytössä ja virheelliset arviot asumisväljyyden- ja asuntokannan 
uusiutumiskehityksessä. 

Yleiskaava 2000 eroaa kahdesta edellisestä siinä, että se suunniteltiin nyt yhden kunnan 
alueelle. Se pitäytyy pitkälle jo käytössä oleviin alueisiin. Alueita on pyritty laajentamaan 
lähinnä tiivistämällä. Sen ehdottamat uudet asuntoalueet ovat toteutuneet. Yleiskaavan 
liikenneratkaisuista valtatie 5. ohitustie on toteutunut, mutta Oulujärven ylitystie on edelleen 
toteuttamatta. 

Suunnitelmien toteutumiseen vaikuttaa hyvinkin paljon, kuka sen tekee ja kenelle. Ennen 
kaupunkien omia suunnitteluorganisaatioita suunnitelmat laadittiin paljolti 
suunnittelutoimistoissa suunniteltavan kaupungin ulkopuolella. Suunnittelun ulkopuolella 
olevat tekijät, kuten yhteiskunnallinen kehitys, maanomistusolot ja poliittiset päätökset, jäivät 
monesti huomiotta. Kaupungin kehitys kulki suuntaansa osoittaen, miten suunnitelmien kävi. 

Kajaanissa suunnitelmien toteutumiseen on vaikuttanut pääasiassa suunnittelun aikatähtäin, 
mitoitus ja suunnittelusta riippumattomat ennustamattomat syyt. Suunnitelmia on tehty 
pitkällä aikavälillä, jolloin olosuhteiden muutoksia ei pystytä hallitsemaan. Lisäksi Kajaanissa 
on maankäytön suunnittelua hallinnut pitkään viranomaisten taitamaton yhteistyö ja poliittiset 
päätökset. Esimerkiksi maalaiskunnan määräämä Teppanan rakennuskielto häiritsi 
yleiskaavan mukaista maankäyttöä. 

6.2 Huuhkajanvaaran alue 

Yleiskaava 2000 
 
Kajaanin yleiskaava 2000 on laadittu vuonna 1970. Sen jälkeen siitä on tehty vielä toinen osa 
vuonna 1980. Kajaanin kaupungin kaupunkirakenteen muodostuminen näkyy yleiskaavasta. 
Keskustan länsi- ja eteläpuolella ovat Variskankaan, Lehtikankaan, Palokankaan, Puistolan ja 
Purolan asuntoalueet. Purola ja Puistola ovat pääosin pientaloalueita, keskialueella on myös 
kerrostalokortteleita. Palokangas on varattu kerrostaloasutukselle ja tiiviille 
pientaloasutukselle. Kerrostalokortteleita on myös Lehti- ja Variskankaalla pientaloalueiden 
lisäksi. 

Huuhkajanvaaran sekä Hevos- ja Teerisuon alueella ei vielä tässä vaiheessa ole mitään 
erillistä suunnitelmaa.  
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Yleiskaava 2000 (II osa) 
 
Vuonna 1980 laaditussa uudessa Yleiskaava 2000:ssa on jo merkitty Huuhkajanvaara 
asuntoalueeksi. Olennainen lisäys on Lönnrotinkatu, joka lähtee keskustaa kohti. Myös 
Teerisuon ja Hevossuon alueelle on tullut pientaloalueita. Kaikki alueet ovat Hevos- ja 
Teerisuota kiertävien teiden varsilla. 

Valtatien toisella puolella oleva Lohtajan alue on myös varattu asuinalueeksi. Alueelle 
tulee sekä pientaloja että joitakin kerrostaloja.  
 
 
Huuhkajanvaaran osayleiskaava 
 
Huuhkajanvaaran osayleiskaava on laadittu 1987 ja hyväksytty 1988. Suunnitelma 
Huuhkajanvaarasta on tarkentunut suunnitelma, sen läpi kulkee kokoojakatu, joka alkaa 
Lönnrotinkadulta, jatkuu Vimpelinlammen rannan kautta Huuhkajanvaaran keskustaan ja 
sieltä valtatie 5:n varteen. Kokoojakadun varrella on yhdistetty asuinkerros- ja rivitaloalue ja 
pientaloalueet ovat tonttikatujen varrella. Vimpelinlammen länsipuoli on varattu retkeily- ja 
ulkoilualueeksi. 

Valtatien varteen on sijoitettu liike- ja matkailua palvelevien rakennusten alue, jonka 
vieressä on liike- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. 
Asuinalueiden ja valtatien väliin jäävä alue on varattu golfkentälle. 
 
 
Huuhkajanvaaran asemakaava 
 
Huuhkajanvaaran asuinalueen asemakaava on laadittu 1988. Asemakaava muodosti korttelit 
12, 20-39 sekä katu-, tori-, puisto- ja urheilualueita.  Kuntasuunnitelmassa 1988–1992 
Huuhkajanvaara oli osoitettu tärkeimmäksi uudeksi asuntoalueeksi. 

Tavoitteista sanottiin asemakaavaselostuksessa, että Huuhkajanvaaraan muodostuu 
persoonallinen asuntoalue, joka liittyy luontevasti olevaan kaupunkirakenteeseen. 
Väestötavoite vuonna 2000 oli noin 1800 asukasta. Alueen luontosuhteet pyrittiin 
huomioimaan suunnittelussa. 

Asuinkerrostalojen tonttitehokkuus oli asemakaavassa välillä 0,30–0,70. Rivitaloalueella 
tehokkuus oli 0,25 ja omakotialueilla 0,2. Pääkatu (Samoojantie) on puistomainen, keskellä 
asuinaluetta kulkeva kokoojatie ja siihen liittyvät lyhyet asuntokatulenkit. Virkistysalueena on 
asuinalueen keskellä oleva puisto, jossa kevyenliikenteen väylät risteävät. Itäpuolella aluetta 
rajaa Vimpelin ja Huuhkajan laaja ulkoilualue. 

Olemassa olevaan asemakaavaan tuli muutoksia ja lisäyksiä, esimerkiksi asuinalueen 
laajentamista koskeva osa (386) ja uusi lähialueen asemakaava (311), joka koski golf-kenttää 
ja Kainuun Portin aluetta. Laman aikaan tapahtui myös kerrostalo- ja rivitalotonttien 
muuttamista omakotitalotonteiksi. 
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Yleiskaava 2015 
 
Yleiskaava 2015 on laadittu vuonna 1992 ja hyväksytty 1993. Huuhkajanvaaran 
osayleiskaava on toteutuneena uudessa yleiskaavassa. Myös Lohtajan alue on rakennettu 
täyteen. Vimpelinlammen ympäristö on retkeily- ja ulkoilualue, joka on määrätty RakL:n 
mukaiseen toimenpidekieltoon. 

Tässä vaiheessa Hevossuo on kantatilatarkastelussa, eli tontteja jaetaan kantatilan pinta-
alan suhteen kaikille tasapuolisesti. 
 
 
Yleiskaava 2020 
 
Yleiskaava 2020 on valmisteluvaiheessa, mutta kaikki suunnittelu on vasta 
neuvottelupohjaista, mitään suunnitelmia ei vielä ole saatu paperille asti. Joitakin selkeitä 
linjoja on olemassa, kuten se tosiasia, että Kajaanin väkiluku ei ole kasvamassa, pikemmin 
päinvastoin. Tämän takia kaupunkia ei ole tarkoitus laajentaa ulospäin uusilla asuntoalueilla. 
Tärkeämpää on käyttää ”kenkälusikkaperiaatetta”, mikä tarkoittaa olemassa olevien alueiden 
rakentamisen tehostamista. 

Joillekin uusille liikenneyhteyksille on tarvetta. Näyttää siltä, että palvelu- ja 
kauppatonteille ei ole kysyntää, koska palvelut ovat keskittyneet keskustaan. Todennäköistä 
on myös, että vuonna 2020 Kajaanissa asuinkäytössä olevat rakennukset ovat suurimmaksi 
osaksi jo tällä hetkellä asuinkäytössä. Omakotitonteille on kuitenkin kysyntää, koska 
omakotiasuminen on Kajaanin alueella erityisen suosittua. Joitakin alueita todennäköisesti 
muutetaan kaavassa. 

Lähteet 

“Kajaanin kaupunkirakenteen kehitys – kaupunkisuunnittelun vaikutus”, lyhennelmä Raisa 
Lappeteläisen samannimisestä tutkielmasta Joensuun yliopiston maantieteen laitoksella 
1988, Kajaanin kaupunki, julkaisematon. 

Kajaanin kaupungin kaavoittajien haastattelut. 
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7 Palvelun ja teollisuuden Kajaani – katsaus 
Kajaanin kaupungin kehitykseen vuosina 1990–2003 

Jonna-Maria Mölläri & Jaana Rautio  

Tutkimuksen tarkoituksena on antaa yleiskatsaus Kajaanin kaupungin väestökehityksestä, 
elinkeinorakenteesta, työllisyydestä, suurimmista työnantajista sekä poliittisesta jakaumasta 
1990-luvun alusta tähän päivään saakka. Kajaanin kaupunki sijaitsee Oulun läänissä, Kainuun 
maakunnan eteläosassa, ja se toimii maakunnan keskuksena. Kajaanin seutukuntaan kuuluvat 
Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Vuolijoen kunnat.1 Kajaanista on noin 600 kilometriä 
matkaa Helsinkiin.2  

Onko Kajaanissa tapahtunut merkittäviä muutoksia tarkastelujakson aikana? Pohdimme 
myös mistä muutokset johtuvat. Mikä on Kajaanin työllisyystilanne? Onko Kajaanin 
väestönkehitys negatiivinen? 1990-luvun alussa elettiin koko maassa vaikea lama-aika.3 
Kuinka Kainuun merkittävin kaupunki selvisi tästä kaudesta?  

Tärkeitä lähteitä ovat tilastokeskuksen julkaisemat tilastot ja Kainuun TE -keskuksen 
julkaisemat tilastot. Lisäksi merkittävää apua olemme saaneet Kajaanin kaupungin 
viestintäsihteeri Tuula Heikkiseltä ja vuosittain ilmestyvistä Taskutietoa Kajaanista -esitteistä. 
Koska tutkimuksen aikana ei ollut mahdollista vierailla Kajaanin kaupungin arkistossa tai 
kirjastossa, jäivät esimerkiksi Kajaanin kaupungin vuosikertomukset ja 
yritystoimipaikkaselvitykset tämän tutkimuksen tarkastelun ulkopuolelle. Useita 
todennäköisesti informatiivisia lähteitä ei ollut mahdollista kaukolainata. 
 

                                                 
1 Kajaanin talouskehitys v.1993–2000, 1998, 4.  
2 Taskutietoa Kajaanista 2001, kansilehti. 
3 Vahtola 2003, 442. 
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7.1 350 vuotta Kajaanin kaupungin historiaa 

7.1.1 Kaupungin perustamisesta Ruotsin vallan loppuun 

Kajaanin alue alkoi muotoutua jo vuosina 1554–1556, jolloin Vuohenginjoen suulle, 
nykyisen Kajaanin tienoille perustettiin uudisasukkaiden turvaksi kuninkaan kartano, eli 
toiselta nimeltään Oulun palte. Toinen vaihe Kajaanin muotoutumisessa alkoi vuonna 1604, 
jolloin Kajaanin linnan ensimmäiset perustuskivet laskettiin maahan. Linnan rakentaminen 
päättyi vasta vuonna 1667, jolloin linnan suurimmat rakennus- ja korjaustyöt saatiin 
päätökseen.4  

Kajaanin seutu sai kokea uusia tuulia, kun se joutui läänityksenä ruotsalaisen ylimyksen, 
Suomen kenraalikuvernöörin, kreivi Pietari Brahen hallittavaksi. Vuonna 1651 Brahe perusti 
Kajaanin kaupungin. Kreivin tarkoituksena oli saada taloudellista hyötyä itselleen ryhtyessään 
kohottamaan Kajaania kauppakaupungiksi. Yritys oli kuitenkin tuhoon tuomittu, sillä 
silloinen elinkeinojärjestelmä rajoituksineen, kaupungin syrjäinen asema, huonot 
kulkuyhteydet sekä maatalouden vahva asema rahvaiden elinkeinona asettivat 
ylitsepääsemättömiä esteitä kunnianhimoiselle suunnitelmalle.5 

Kajaanin kaupungin alkuvuosia varjostivat 1600-luvun lopulla koetut suuret nälkävuodet 
sekä vuonna 1700 alkanut sota. Tuskin oli ehditty toipua nälkävuosista, kun kaksi 
vuosikymmentä kestänyt sota aiheutti Kajaanin kaupungille totaalisen tuhon.6 Vuoteen 1716 
mennessä kaupunki oli poltettu maan tasalle ja linna räjäytetty raunioiksi.7 1700-luku oli 
hitaan kaupunkirakentamisen aikaa. Kaupunki sai muun muassa Ruotsin kuninkaalta kolme 
vapaavuotta eli vapautuksen verojen maksamisesta 1720-luvulla, mutta kaupunki oli niin 
köyhä ja vähäinen koko 1700-luvun ettei se kyennyt omalla kustannuksellaan hankkimaan 
esimerkiksi kätilöä, saati sitten omaa raatihuonetta tai siltaa. Hetkelliset sodat 1740-luvulla ja 
1780-luvulla sekä vuoden 1791 ankara katovuosi toivat lisää rasituksia kajaanilaisille. 
Katovuosi oli samalla raju kuolonvuosi, jolloin noin 20–25 prosenttia kajaanilaisista menehtyi 
kulkutauteihin. 1800-luvun alussa Kajaanissa asui noin 300 henkilöä.8 

1700-luvun alkupuolella Kajaanissa ei ollut ainoatakaan paikallista kauppiasta.9 Kajaanin 
markkinat olivat kaupungin tärkein kaupanteon areena. Paikallisia kauppiaita tavattiin 
kaupungissa 1800-luvun alussakin vain pari kolme10, ja kauppa oli edelleen suuntautunut 
Ouluun tai se oli suurimmaksi osaksi karjalais- tai markkinakauppaa.11 Toisin sanoen kauppa 
kehittyi 1700-luvulla erittäin hitaasti. Kajaanilaisten vanhojen elinkeinojen, eli kaskeamisen ja 

                                                 
4 Vartiainen 1931, 18, 47, 419. 
5 Vartiainen 1931, 92, 100, 236. 
6 Vartiainen 1931, 249, 378. 
7 Vartiainen 1931, 439, 445. 
8 Tyrkkö 1948, 86–93, 413, 415,486, 513. 
9 Turpeinen 1985, 190. 
10 Tyrkkö 1948, 426, 427. 
11 Turpeinen 1985, 191. 
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karjanhoidon rinnalle syntyi 1700-luvun puolivälissä uusi elinkeino, tervanpoltto ja -kuljetus, 
mutta tämä ei tuonut nähtävästi kaupalle tarvittavaa piristysruisketta, sillä kaupungilla oli 
usein enemmän menoja kuin tuloja.12 ”Yleensä on sanottava, että Kajaanin kaupunki säilytti 
koko 1700-luvun ajan aina Ruotsin vallan päättymiseen asti pääasiassa sen koon ja leiman, 
minkä kaupunki sai uudelleen kohotessaan vuosien kuluessa ison vihan raunioista”.13 

7.1.2 Maatalousvaltaisen kaupungin kehitys teollistumisen kautta 

palvelukaupungiksi 

Vuonna 1807 Kajaania koetteli suurpalo, joka oli suurin tuho sitten ison vihan. Seuraavana 
vuonna Ruotsin ja Venäjän välillä syttyi Suomen sota, jonka seurauksena Suomi erotettiin 
Ruotsin vallan alaisuudesta ja liitettiin suuriruhtinaskuntana Venäjän Keisarikuntaan.14 Elämä 
Kajaanissa jatkui esivallan vaihduttuakin entisissä uomissa. Esimerkiksi 1870-luvulle asti 
Kajaanin pääelinkeinona pysyi maatalous. Joka tapauksessa 1800-luvulla Kajaanin kauppa 
itsenäistyi. Kaupunkiin syntyi sekatavarakauppoja sekä tukkuja. Tämän lisäksi kajaanilaiset 
oppivat pienteollisuuden alkeet muun muassa myllyjen ja vesisahan kautta. Vuosisadan 
lopulla alettiin kiinnittää huomiota metsänhoitoon, ja Kajaaniin perustettiin metsähallitus sekä 
metsäopisto.15 1800-luvulla Kajaanin asukasluku nousi sekä luonnollisen väestönkasvun että 
muuttoliikkeen ansiosta niin, että vuonna 1810 asukkaita oli 340 henkilöä, kun taas vuonna 
1875 vastaava luku oli 742 asukasta. Vuonna 1900 oli ylitetty 1 200 asukkaan raja.16  

Maantieverkoston voidaan sanoa olleen olematon Kainuussa 1800-luvun alussa.17 
Yleensäkin pääsyynä Kajaanin vuosisatojen huonoon menestykseen kaupanteossa oli sen 
liikenteellisesti huono sijainti. Esimerkiksi Kajaanin koskien ohi ei päästy veneellä. Vesi- ja 
maantieyhteyksiä alettiin parantaa monin tavoin, mikä näkyi vähitellen Kajaanin kaupan 
kasvuna18 ja kaupan suunnan muuttumisena Oulun sijasta etelään päin. Esimerkiksi ensin 
valmistui vuonna 1828 Iisalmi - Kajaani -maantie ja hieman myöhemmin kanavasulut19, jotka 
olivat kaupungin kehityksen kannalta merkittävä merkkipaalu. Kanavat nimittäin 
mahdollistivat paisuvan tavaramäärän ja tervan kuljettamisen kaupungin kautta.20 

1860-luvulla alkanut Aleksanteri II:n hallintokausi toi Suomeen positiivisia käännekohtia 
yhteiskunnan, sivistyksen ja talouden alalla. Kajaani ei muiden kaupunkien rinnalla jäänyt sen 
huonommaksi, vaan sieltä 1800-luvun loppuun mennessä löytyivät esimerkiksi niin 

                                                 
12 Tyrkkö 1948, 164, 434. 
13 Tyrkkö 1948, 509. Iso viha -nimitystä käytetään vuosien 1714–1721 ajasta, jolloin venäläiset miehittivät 
Suomen alueita, osana suurta Pohjan sotaa vuosina 1700–1721. 
14 Tyrkkö 1948, 495. 
15 Ahonen 1961, 3, 1, 53, 64–71, 93–94, 278. 
16 Ahonen 1961, 17, 361. 
17 Ahonen 1961, 99. 
18 Turpeinen 1985, 191–192 . 
19 Ahonen 1961, 328, 99, 103–105. 
20 Turpeinen 1985, 192. 
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kaupungin kirjasto kuin myös Suomen matkailuyhdistyksen alaosasto. Puolue-elämänkin 
alkeet opittiin polttavan kielikysymyksen myötä.21 

Kajaani oli vielä 1900-luvun alussa pikemminkin suuri kylä kuin kaupunki22, mutta 
kyseisen vuosisadan alussa se sai aivan uuden luonteen. Kehityksen lähtökohtina olivat kolme 
ratkaisevaa tekijää: rautatien valmistuminen sekä Kajaanin Puutavara Oy:n 23 ja seminaarin 
perustamiset.24 Iisalmi - Kajaani -rautatie valmistui 190425, ja se toi teollisuuden mukanaan26 
sekä vahvisti edelleen Kainuun eteläosiin suuntautunutta kauppaa. Kaupallinen Kainuu, 
Kajaani keskuspaikkanaan, tuli nyt tosiasiaksi ja Oulu jäi sivuun tästä kaupankäynnistä27. 
Täydellisen muutoksen Kajaani koki vuoden 1905 jälkeen, jolloin kaupunkiin virtasi 
sadoittain uusia yrittäjiä suurkauppiaista kioskinpitäjiin.28 Vuoden 1900 asukasluvun määrästä 
Kajaanin asukasmäärä yli kaksinkertaistui vuoteen 1910 mennessä, jolloin kaupungissa oli 
2850 asukasta.29 Huomattava merkitys oli myös Kajaanin Puutavara Oy:n (vuodesta 1945 
Kajaani Oy) perustamisella vuonna 1907. Ensi töikseen yhtiö perusti sahan, jota seurasi pari 
vuotta myöhemmin selluloosatehdas. Lisäksi yhtiö omisti tiilitehtaan sekä kalkkilouhimon.30 
Nopeasti lukuisat rakentajat, sahatyöläiset, sellunkeittäjät ja paperintekijät muuttivat 
kaupungin ilmeen – Kajaanista tuli leimallisesti työläiskaupunki.31 Kajaaniin perustettiin 
muun muassa Ämmänkosken pato sekä sähkövoimala vuonna 1917, mutta Kajaanin 
Puutavara Oy:n laitosten rinnalle ei syntynyt muuta suurteollisuutta, vaikka monet olisivat sitä 
toivoneet. Tervakaupan aika oli Kajaanissa ohi jo ensimmäisen maailman sodan aattona, 
mutta siitä puutavaran voittokulku alkoi.32  

Miespuolisia kansakoulunopettajia valmistaneen seminaarin perustaminen Kajaaniin 
vuonna 190033 toi väriä Kajaanin sivistyksellisiin ja kulttuurisiin oloihin.34 ”Seminaarilaisilla 
oli sotia edeltäneessä Kajaanissa suurempi kulttuurivaikutus kuin millään muulla 
laitoksella.”35 Merkitystä oli myös yhteiskoulun muuttamisella vuonna 1909 yliopistoon 
johtavaksi oppilaitokseksi. Enää ei nuorukaisten tarvinnut siirtyä koulutuksellisista syistä 
Ouluun.36 

1900-luvun kuluessa Kajaani sai kokea muun Suomen tapaan liikenteen kehittymisen. Pian 
kaupungista löytyi niin höyrylaivoja kuin kuorma-autojakin. Kuitenkaan 1900-luku ei ollut 
Kajaanille vain voitokasta aikaan, vaan se sai tuntea sotien seuraukset selkäpiissään. 

                                                 
21 Ahonen 1961, 211, 494–495, 398, 410. 
22 Pulma 1994, 15. 
23 Ahonen 1961, 509. 
24 Pulma 1994, 221. 
25 Ahonen 1961, 423–424. 
26 Ahonen 1961, 509. 
27 Turpeinen 1985, 390. 
28 Pulma 1994, 54. 
29 Ahonen 1961, 509. 
30 Ahonen 1961, 509; Pulma 1994, 20. 
31 Pulma 1994, 35. 
32 Pulma 1994, 21, 30, 48. 
33 Heikkinen 1986, 190, 193. 
34 Pulma 1994, 221; Heikkinen 1986, 195. 
35 Pulma 1994, 221. 
36 Ahonen, 1961, 511. 
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Varsinaisia kriisivuosia olivat vuodet 1918–1919, jolloin ruoka loppui kaupungista. Tämän 
lisäksi Kajaania pommitettiin talvisodassa. Hävityksen määrässä Kajaani jäi jälkeen 
Lappeenrannasta ja Mikkelistä, mutta suhteellisesti pikkukaupunki kärsi pahasti. Jatkosodan 
aikaan kaupunkia ei pommitettu.37 

Vuonna 1949 Kajaanin asukasmäärä oli yli 10 000, ja 20 000 asukkaaseen päästiin vuonna 
1974. 33 000 asukkaaseen päästiin vuonna 1977, jolloin Kajaanin maalaiskunta liitettiin 
Kajaaniin. Kaupungissa oli 1980-luvulla enimmillään noin 36 000 asukasta38. Kajaani säilyi 
vielä 1950- ja 1960 -luvut työläiskaupunkina, mutta nopeasti se muuttui palvelukaupungiksi 
sekä koulutuskeskukseksi. Syynä muutokseen olivat elintason kasvu ja talouden 
rakennemurros. Palvelujen tuottamisesta alkoi tulla julkisen vallan, valtion ja kuntien tehtävä. 
Yhä enenevässä määrin moni sai elantonsa kunnan palveluksessa. Esimerkiksi Kainuun 
keskussairaala perustettiin vuonna 1969. Lisää työpaikkoja kaupunkiin toi myös mukanaan 
Pohjois-Savon prikaatin muutto Kajaaniin. Pohjois-Savon prikaati muuttui vuonna 1966 
Kainuun Prikaatiksi.39 

Sotien jälkeen menetettyjen alueiden siirtoväki oli asutettava, ja se toi myös 
työllistämispaineita Kajaanille. Jo 1950-luvusta lähtien kajaanilaisia lähti Ruotsiin työn ja 
suuremman palkan toivossa.40 Tämän lisäksi 1960-luvulla sahan koneellistaminen vähensi 
työvoiman tarvetta kaupungissa.41 Muuttotappioita koettiin kuitenkin vain muutamina vuosina 
1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Muun muassa vuosina 1969–1970 noin 400 henkilöä 
suunnisti kohti ulkomaita eli lähinnä Ruotsiin. Väestöllisen kuihtumisen estämiseksi 
aloitettiinkin Kajaanissa pikaiset vastatoimet, jonka seurauksena syntyi esimerkiksi Kajaanin 
Teollisuuskylä Oy, joka osittain käänsi muuttotappion suunnan. Muuttovoittona Kajaaniin 
saatiin noin 1 000 henkilöä vuosina 1974–1976.42  

1980-luvulla Suomi oli yksi maailman suurimpia paperinviejiä. Samalla vuosikymmenellä 
kiihtyivät myös yritysfuusiot, jonka seurauksena jopa kannattavia tehtaita lopetettiin ja 
työtekijöitä vähennettiin.43 Kajaanin suurtyöllistäjäkin Kajaani Oy fuusioitui Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:n kanssa vuonna 1989.44 

 

 

                                                 
37 Pulma 1994, 56–62, 111, 266, 271. 
38 Tilastokeskus 2005 www-sivut. 
39 Pulma 1994, 322, 284, 335, 282–283. 
40 Turpeinen 1994, 437–438. 
41 Pulma 1994, 286. 
42 Turpeinen 1994, 437–438, 431. 
43 Vahtola 2003, 424– 425.  
44 UPM-Kymmene Oyj:n www-sivut. 
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7.2 Kajaanin väestönmuutokset, elinkeinorakenne, työllisyys, 

suurimmat työnantajat ja poliittinen jakauma vuosina 1990-2003 

7.2.1 Kajaanin väestönmuutokset vuosina 1990–2003  

Kajaanin väestön kehitystä tarkastelujakson aikana voidaan tarkastella seuraavan taulukon 
mukaisesti, josta ilmenee, kuinka kaupungin väkilukuun vaikuttavat sellaiset tekijät kuin  
syntyvyys, kuolleisuus ja muuttoliike: 
 

 Väki-

luku 

Syntyneet Kuolleet Maassa-

muutto, 

kuntaan 

Maassa-

muutto, 

kunnasta 

Maahan-

muutto, 

kuntaan 

Maasta-

muutto, 

kunnasta 

1990 36 428    519    274  1 343  1 296     51     30 

1991 36 561    462    297  1 138  1 194     80     29 

1992 36 730    519    289     991  1 084     53     22 

1993 36 814    496    287     958  1 143     82     27 

1994 36 859    504    267  1 225  1 421     27     29 

1995 36 860    497    289  1 200  1 434     43     25 

1996 36 795    467    272  1 292  1 564     32     27 

1997 36 541    430    298  1 325  1 709     39     47 

1998 36 560    418    296  1 678  1 784     42     44 

1999 36 373    406    284  1 629  1 917     45     72 

2000 36 088    393    319  1 541  1 903     51     56 

2001 35 964    385    279  1 745  2 001     73      45 

2002 35 842    367    289  1 513  1 822    134     34 

2003 35 713    383    292  1 530  1 822    130     48 

Taulukko 1. Kajaanin väkiluku, syntyneet, kuolleet, maassamuutto kuntaan, 

maassamuutto kunnasta, maahanmuutto kuntaan ja maastamuutto kunnasta vuosina 

1990–200345. 

 

                                                 
45  Tilastokeskus 2005 www-sivut.  
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Taulukko 1 osoittaa sen, että Kajaani on menettänyt tarkastelujakson aikana 715 asukasta 
eli lähes 2 prosenttia vuoden 1990 asukasmäärästä. Sen asukasluvun kehitys on siis ollut 
aleneva. Kaupungin asukasluku kasvoi vuoteen 1995 saakka. Vuonna 1996 vähennys oli 65 
asukasta ja seuraavana vuonna 254 asukasta. Vuonna 1998 asukasluku hieman nousi, mutta 
seuraavina vuosina se vähentyi keskimäärin 170 asukasta vuodessa. 
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Kuvio1. Kajaanin syntyneisyys ja kuolleisuus vuosina 1990–200346. 

 

Väkiluvun pienentymisen seurauksena myös syntyvyys on pienentynyt. 1990-luvun 
alkupuolella syntyneiden määrä oli keskimäärin 500 henkilöä, mutta vuosikymmenen 
loppupuolella se oli laskenut noin 420 henkilöön. 2000-luvun alussa määrä oli alle 400 
henkilöä. Tarkastelujakson aikana syntyvyys on laskenut 26 prosenttia. Kuolleisuus on 
pysynyt koko tarkastelujakson aikana tasaisesti 300 henkilön tuntumassa niin, että keskiarvo 
on 288 henkilöä.  

                                                 
46 Tilastokeskus 2005 www-sivut.  
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KAJAANIN KUNTAAN MUUTTO
JA KUNNASTA MUUTTO 1990-2003
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Kuvio2. Kajaanin muuttotase vuosina 1990–200347. 

 
 

1990-luvun alussa Kajaaniin muutti enemmän asukkaita kuin sieltä muutti pois. Tilanne 
muuttui vuonna 1992, jolloin kaupungista muutettiin enemmän pois kuin saatiin uusia 
asukkaita. Muuttotase oli korkeimmillaan vuonna 1997, jolloin Kajaani menetti lähes 400 
asukasta toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille. Vuoden 1992 jälkeen Kajaanista muutti 
keskimäärin 225 asukasta enemmän pois kuin sinne muutettiin. 

Taulukon 1. mukaan Kajaanin maahanmuutto ja maastamuutto eivät ole olleet kovin 
merkittäviä. Ainoastaan vuosien 2002 ja 2003 aikana ulkomailta on muuttanut noin kaksi 
kertaa aiempaa enemmän henkilöitä. Kainuun alueella ulkomaalaisten määrä onkin vähäinen. 
Esimerkiksi vuonna 1993 siellä asui 231 ulkomaan kansalaista, mikä on vain noin 0,2 % koko 
alueen väestöstä. Kajaanissa asui noin puolet näistä ulkomaalaisista. Suurin osa heistä oli 
entisen Neuvostoliiton alueelta. Lisäksi toiseksi suurin ryhmä olivat paluumuuttajat 
Ruotsista.48 Kajaanin asukasluku on kuitenkin laskenut edelleen. 

7.2.2. Kajaanin elinkeinorakenne/työllinen työvoima vuosina 1990, 1995, 

2000 ja 2003 

Kajaanin elinkeinorakennetta eli työllisen työvoiman jakautumista eri aloilla tarkastellaan 

seuraavassa taulukossa: 

 

 

                                                 
47 Tilastokeskus 2005 www-sivut.  
48 Väki vähenee – paraneeko pidot? Arvioita ja laskelmia Kainuun väestö- ja työvoimakehitys 1993, 30. 
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1990 % 

Kajaani/

Suomi 

1995 % 

Kajaani/

Suomi 

2000 % 

Kajaani/

Suomi 

2003 % 

Kajaani

/Suomi 

Maa- ja 

metsä- 

talous 

     412      3/9      264      2/7    257       2/5     261      2/4 

Kaivos- ja 

kaivannais

-toiminta 

       79      0/0       69      0/0     61       0/0      76      0/0 

Teollisuus 

 

  2 845  18/21   2 321  18/20 2 376   17/20 2 088  15/18 

Energia-  

ja 

vesihuolto 

     266      2/1      208      2/1    187       1/1    116      1/1 

Rakenta-

minen 

  1 246      8/7      567      4/5    836      6/6    772     5/6 

Kauppa, 

maj. ravit.  

toiminta 

  2 458  15/16   1 758  14/15 1 896  13/15 1 905  13/16 

Liikenne 

 

  1 073      7/7      836      7/7    931     7/8    905     7/8 

Rahoitus-

toiminta 

     381      2/3      229      2/3 1 503 11/13 1 614 11/13 

Palvelut   6 975  43/34   6 164  48/39 5 756 41/31 6 030 43/32 

 

Tunte- 

maton 

     302      2/2      440      3/3    236     2/1    396    3/2 

 

Työlliset 16 037 100/100 12 856 100/100 14 039 100/100 14 163 100/100

Taulukko 2. Työllinen työvoima Kajaanissa, osuus kokonaistyövoimasta sekä vertailu 
Suomen vastaaviin osuuksiin vuosina 1990, 1995, 2000, 200449. 
                                                 
49 Taskutietoa Kajaanista 1993, 15; 1997, 19 Tilastokeskus 2005 www-sivut. Vuosien 2000 ja 2003 tiedot ovat 
tilastokeskuksen mukaiset tiedot, jotka eivät poikkea merkittävästi Taskutietoa Kajaanista otetuista tiedoista 
muissa kohdissa kuin Palvelujen ja Rahoitustoiminnan kohdalla. Niiden yhteenlaskettu osuus kuitenkin on lähes 
yhdenpitävä Taskutietoa Kajaanista saatujen tietojen kanssa, joten todennäköisesti yhtenevät ammatit on jaettu 
näiden osuuksien kesken. Tilastokeskus on jaotellut rahoitustoiminnan ja palvelujen sijasta osuudet nimikkeillä 
Rahoitus-, kiinteistö-, ym. palvelut sekä Yhteiskunnalliset palvelut. 
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Taulukko 2:n mukaan Kajaanin tärkeimmät työllistäjät ovat palvelualoilla. Yli 40 
prosenttia Kajaanissa työssäkäyvistä saa elantonsa niiden parista. Koko maan vastaava osuus 
on noin 10 prosenttia pienempi, joten Kajaani on todellinen palvelukaupunki. Palvelualojen 
osuus työllistäjänä on siis suuri. Toinen merkittävä elinkeino on teollisuus, joka työllistää 15 
prosenttia kajaanilaisista työssäkävijöistä. Osuus on muutaman prosenttiyksikön pienempi 
kuin vastaava osuus koko maan elinkeinojakaumassa. Sen osuus on laskenut 1990-luvun 
alusta kolme prosenttiyksikköä. Lisäksi kauppa, majoitus ja ravitsemustoiminta työllistävät 13 
prosenttia työssäkäyvästä väestöstä. Näiden työpaikkojen osuus on laskenut muutaman 
prosenttiyksikön tarkastelujakson aikana. Matkailualan työpaikat ovatkin viime aikoina 
vähentyneet toiminnan tehostumisen vuoksi, vaikka matkailutulot ovat alueella kasvaneet50. 
Liikenne ja rakennusalan työt työllistävät alle 10 prosenttia eli keskimäärin yhtä paljon kuin 
koko maassa. Maa- ja metsätalouden osuus on vain muutaman prosentin luokkaa. 

7.2.3. Kajaanin työllisyystilanne vuosina 1990–2004  

Kajaani on joutunut kokemaan, kuinka työttömyys on kasvanut muutamassa vuodessa 
suurtyöttömyydeksi. Seuraavassa taulukossa esitetään, kuinka työttömien määrä on kasvanut 
tarkastelujakson aikana. Lisäksi työttömyyden pahentuessa yhdeksi olennaiseksi ilmiöksi 
nousi työttömyyden pitkittyminen ja pitkäaikaistyöttömien voimakas kasvu. Tämän takia 
tarkastellaan myös pitkäaikaistyöttömien määrää. Kajaanin työttömyysastetta on lisäksi 
verrattu Suomen työttömyysasteeseen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
50 Juntheikki 2004, 48–49.  



 

 111

 Työttömät Pitkäaikaistyöttömät Työttömyysaste 

1990    1 278      28    (2,2)   7,2    ( 4,1) 

1991    2 256      49    (2,4) 12,8    ( 8,3) 

1992    3 494    198    (5,9) 19,7   (14,3) 

1993    4 088    584  (13,9) 23,2   (19,3) 

1994    3 857    564  (13,7) 21,8   (19,9) 

1995    3 885    681  (16,1) 22,8   (18,8) 

1996    4 078    975  (21,9) 23,9   (17,9) 

1997    3 787 1 064  (25,7) 22,2   (16,4) 

1998    3 399    912  (24,4) 19,8   (14,7) 

1999    3 348    876  (23,8) 19,9   (13,9) 

2000    3 344    891  (23,7) 19,3   (12,6) 

2001    3 177    909  (25,5) 18,4   (11,7) 

2002    3 087    808  (23,2) 17,8   (11,3) 

2003    2 875    641  (22,3)  16,6   (11,1) 

2004    2 744    585  (21,3) 16,1   (11,1) 

Taulukko 3. Kajaanin työttömien määrä, pitkäaikaistyöttömien määrä (ja pitkäaikais-
työttömien osuus Kajaanin työttömien kokonaismäärästä) sekä työttömyysaste 
(verrattuna Suomen työttömyysasteeseen)51. 
 

Kajaanin työttömyysaste oli 1990-luvun alussa yli kolme prosenttiyksikköä suurempi kuin 
koko maan työttömyysaste. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli kuitenkin vain noin kaksi 
prosenttia. Lamavuosien seurauksena työttömyys kasvoi niin Kajaanissa kuin koko maassa52. 
Vuonna 1994 Suomen työttömyysaste oli korkeimmillaan eli lähes 20 prosenttia. Kajaanissa 
se oli lähes 22 prosenttia, mutta kaupungin työttömyysaste kasvoi edelleen. Korkeimmillaan 
se oli vuonna 1996 eli lähes 24 prosenttia. Vuonna 2004 Kajaanin työttömyysaste oli laskenut 
noin 16 prosenttiin, mutta se oli koko maan keskitasoa viisi prosenttia korkeampi. Laman 
seurauksena myös työttömyysjaksot pitkittyivät ja pitkäaikaistyöttömyys kasvoi niin, että kun 
vuonna 1990 Kajaanissa oli 28 pitkäaikaistyötöntä, oli heitä vuonna 1997 yli 1 000 henkilöä. 
Silloin kaikista työttömistä oli yli 25 prosenttia pitkäaikaistyöttömiä. Heidän osuutensa 
työttömien kokonaismäärästä on edelleen varsin korkea eli yli 21 prosenttia.  
 

                                                 
51  Työttömät työnhakijat kunnittain ja osuus työvoimasta 1986–2004; Kainuu, tilannekatsauksen seuranta vuodet 
2003 ja 2004; pitkäaikaistyöttömät 1990–2002, Kainuun TE-keskus. Työttömät työnhakijat ja työttömien osuus 
työvoimasta koko maassa, TE-keskusten www-sivut,. Taskutietoa Kajaanista 2001, 21. 
52 Vahtola 2003, 442. 
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7.2.4 Kajaanin suurimmat työnantajat vuosina 1992, 1996, 2000 ja 2004 

Kajaanin suurimpia työnantajia tarkasteltaessa yllättäväksi ongelmaksi nousi tiedon 
saaminen tämän päivän työnantajista. Kajaanin viestintäsihteeri Tuula Heikkinen varmisti, 
ettei näitä tietoja voida tällä hetkellä hankkia.53 
 

Työnantaja 1992 Työnantaja 1996 

Kajaanin kaupunki 2 703 Kajaanin kaupunki 2 545 

Kainuun sairaanhoito-

piirin ja sosiaalipal-

velujen kuntayhtymä54 

   965 Kainuun sairaanhoito- ja 

erityishuoltopiirin 

kuntayhtymä 

1 100 

Yhtyneet Paperitehtaat 

Oy Kajaani 

   938 UPM-Kymmene Oyj 

Kajaanin yksikkö 

  875 

Kainuun Prikaati    430 Kainuun Prikaati   350 

Kainuun Sanomain 

Kirjapaino Oy 

   240 Suomen Posti Oy   186 

Tielaitos Kainuun piiri    230 Yhtyneet Sahat Oy   163 

Posti     194 Valmet Automation 

Kajaani Oy 

  124 

Yhtyneet Sahat Oy    183 ISS Suomi Oy   110 

Servisystems Oy    144 Biohit Oy (laboratorio- 

laitteita ja tarvikkeita) 

    98 

Osuuskauppa Maakunta    140 

 

Kajaanin ammatillinen 

aikuiskoulutuskeskus 

    75 

Taulukko 4. Kajaanin suurimmat työnantajat ja työntekijöiden lukumäärä vuosina 
1992 ja 199655. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Sähköpostikirje16.3.2005 Tuula Heikkinen. 
54 Vuodesta 1996 lähtien Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä. Taskutietoa Kajaanista 1996, 
3; 1997,3. Kajaanin kaupungin www-sivut. Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymän www-
sivut. UPM-Kymmene Oyj:n www-sivut. Kainuun prikaatin www-sivut. 
55 Taskutietoa Kajaanista 1993, 21; 1997, 24; 2001, 23.  
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Työnantaja 2000 Työnantaja 2004 

Kajaanin kaupunki 2 389 Kajaanin kaupunki 2 591 

Kainuun sairaanhoito- ja 

erityishuoltopiirin 

kuntayhtymä 

   965 Kainuun sairaanhoito- ja 

erityishuoltopiirin 

kuntayhtymä 

1 000 

UPM-Kymmene Oyj    840 UPM-Kymmene Oyj   770 

Kainuun Prikaati    608 Kainuun Prikaati   600 

Metso Automation Oy    183        **   ** 

Kainuun Sähkö Oyj    175        **   ** 

Suomen Posti Oy    170        **   ** 

Oulun yliopisto/ 

Kajaanin yksiköt 

   170        **   ** 

Yhtyneet Sahat oy    171       **   ** 

RPK Rakennus ja Pelti- 

rakenne Kemppainen & 

Kumpp. 

   136 

 

      **   ** 

Taulukko 5. Kajaanin suurimmat työnantajat ja työntekijöiden lukumäärä vuosina 

2000 ja 2004. 

 

Kajaanin selkeästi suurin työllistäjä on Kajaanin kaupunki. Se työllistää noin 18 prosenttia 
työssäkäyvästä väestöstä56. Kainuun kuntien perusongelmana on ollut yleensäkin se, että 
palvelurakenteet on mitoitettu suuremmalle määrälle kuin kunnissa on asukkaita.57 Kaupungin 
työntekijämäärissä on tapahtunut muutosta 1990-luvun aikana siten, että henkilöstöä on 
vähennetty 314 henkilöllä vuoteen 2000 mennessä. Kaupunki aloitti henkilöstömenojen 
supistamisen vuonna 1992. Henkilöstön määrää lisäksi vähensi vuonna 1994 energialaitoksen 
75 henkilön siirtyminen Kainuun Sähkön palvelukseen.58 Kajaanin kaupunki on kuitenkin 
neljän viimeisen vuoden aikana lisännyt henkilöstöään noin 200 henkilöllä. 

Merkittävä työllistäjä on myös Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä 
noin seitsemän prosentin osuudella. Lisäksi Kainuun Prikaati ja paperitehdas UPM-Kymmene 
Oyj työllistävät useita satoja kajaanilaisia. UPM-Kymmene on vähentänyt 
työntekijämääräänsä vuoden 1992 tasosta noin 18 prosenttia. Sen sijaan Kainuun Prikaati on 

                                                 
56 Katso taulukko 2, sivu 4. 
57 Kajaanin talouskehitys v. 1993–2000, 1998, esipuhe. 
58 Kajaanin kaupungin henkilöstösuunnitelma 1994, 8–9. 
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lisännyt vuoden 1992 jälkeen lähes 40 prosenttia työntekijämääräänsä. Lisäys johtuu 1990-
luvun lopun varuskunnan laajentumisesta, kun Oulusta liitettiin osastoja Kajaaniin.59 

Vaikka Kajaanissa on tapahtunut 1990-luvun aikana useita fuusioitumisia, ovat kaupungin 
suurimmat työantajat pysyneet edelleen samoina – periaatteessa vain nimi on muuttunut. 
Esimerkiksi Yhtyneet Paperitehtaat Oy Kajaani toimii nykyään UPM-Kymmene Oyj 
Kajaanin yksikkönä.60 Hyvä esimerkki on myös Servisystems Oy huoltoyhtiö. Se fuusioitui 
vuonna 1993 ISS Helsinki Oy:n kanssa, joka toimi vuodesta 1996 ISS Suomi Oy:n nimellä.61 
Seuraavan kerran muutoksia tehtiin vuonna 2004, jolloin ISS Suomi Oy osti Engel-Yhtymän, 
ja samalla nimi muuttui ISS Palvelut Oy:ksi.62 

7.2.5 Kajaanin poliittinen kehitys vuosina 1992–2004 

Seuraavassa tarkastellaan Kajaanin poliittisista jakaumaa eri puolueiden kesken ja 
kunnallisvaltuuston kokoonpanoa. 

 
 1992–1995 1996–2000 2001–2004 2005– 

Suomen keskusta 13  (25,5) 17 (33,3) 19  (37,3) 18 (35,3) 

Kansallinen kokoomus   7  (13,7)   8 (15,7)   7  (13,7)   8 (15,7) 

Vasemmistoliitto 14  (27,4) 14 (27,4) 11  (21,5) 11 (21,5) 

SDP 10  (19,6)   8 (15,7)   7  (13,7)   9 (17,7) 

Vihreä liitto   3    (5,9)   3   (5,9)   3    (5,9)   2   (3,9) 

SKL   1    (2,0)        -   1    (2,0)   1   (2,0) 

SMP   2    (3,9)        -   

Kajaanin asukasliiton yhteislista   1    (2,0)    

Kajaani nyt    1  (2,0)      

Yhdessä Kajaani 

sitoutumattomat 

    3   (5,9)   2   (3,9) 

 51   (100) 51 (100) 51  (100) 51  (100) 

Taulukko 6. Kajaanin kaupunginvaltuusto vuosina 1992–2004. Paikkajako puolueittain 
(ja puolueiden osuus kokonaispaikoista, prosenttia).63 
 

                                                 
59 Oikarinen 2002, 21. 
60 UPM-Kymmene Oyj:n www-sivut. 
61 Pörssitieto-vuosikirja www-sivut. 
62 ISS Palvelut Oy:n www-sivut. 
63 Valitut valtuutetut 1992. Valitut valtuutetut 1996. Valitut ehdokkaat vertausluvuittain 2000. Valitut ehdokkaat 
vertausluvuittain 2004. Kajaanin kaupunginarkisto. 
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Kajaanin suurin puolue on Suomen Keskusta. Se ohitti vuoden 1996 vaaleissa 
Vasemmistoliiton, kun Keskustapuolueen kannatus kasvoi neljä paikkaa. Näyttää siltä, että se 
sai Suomen maaseudun puolueen eli SMP:n paikat itselleen. Lisäksi Suomen kristillinen liitto 
eli SKL menetti samana vuonna ainoan paikkansa, jonka se kuitenkin sai takaisin seuraavissa 
vaaleissa. Keskustapuolueella on 35 prosentin osuus Kajaanin kaupunginvaltuuston paikoista. 
Kokoomuksen osuus on 15 prosenttia. Vasemmistopuolueiden eli Vasemmistoliiton ja SDP:n 
osuus kaikista paikoista on lähes 40 prosenttia. Oikeistopuolueilla on siis enemmistökannatus 
Kajaanissa. Kajaanin valtuustoon on valittu myös pääpuolueiden ulkopuolelta edustajia. 
Vuoden 1991 vaaleissa Kajaanin asukasliiton yhteislistalta pääsi yksi edustaja valtuustoon, 
samoin kuin seuraavissa vaaleissa Kajaani nyt -listalta. Vuoden 2000 vaaleissa peräti kolme 
edustajaa pääsi Yhdessä nyt Kajaani -listalta valtuustoon. Seuraavassa vaaleissa samalta 
ryhmittymältä pääsi kaksi edustajaa. Vaikka Kajaania pidetään teollisuuskaupunkina, eivät 
teollisuustyöntekijöiden perinteisesti kannattamat vasemmistopuolueet ole niin vahvoja kuin 
oikeistopuolueet. Teollisuustyöntekijöiden vähentyminen ja korkea työttömyys ovat varmasti 
osasyitä kannatuksen pienentymiseen. 

7.3 Loppulause 

Kajaanin väkiluku on pienentynyt vuosien 1990–2003 välisenä aikana lähes kaksi 
prosenttia. Kaupungin väkiluku on laskenut 1990-luvun puolivälistä saakka, joten on 
todennäköistä, että se laskee myös lähivuosina. Ainoastaan vuosien 2002 ja 2003 ulkomailta 
muuttaneiden kasvu voisi viitata väkiluvun kehityksen muuttumisesta negatiivisesta 
positiiviseen suuntaan. 

Kajaanin elinkeinorakenteen mukaan kaupungin suurimmat työllistäjät ovat palvelualojen 
työnantajat. Niiden osuus kaupungin työpaikoista on jopa kymmenen prosenttia korkeampi 
kuin koko maan vastaava osuus. Teollisuus on toinen merkittävä työllistäjä, vaikkakin sen 
osuus on ollut laskusuuntainen 2000-luvulle siirryttäessä. Sen parista saa kuitenkin edelleen 
elantonsa 15 prosenttia kajaanilaisista. Suomen eläessä jälkiteollista aikaa ja teknistymisen 
edelleen kehittyessä kovaa vauhtia on epätodennäköistä, että teollisuus kasvattaisi osuuttaan 
Kajaanin elinkeinorakenteessa, ellei alueelle saada alan uusia yrittäjiä. Palvelualojen määrä on 
korkea, joten on vaikeaa arvioida, onko ainakaan julkishallinnolla mahdollisuutta vielä 
työpaikkojen lisäämiseen. Mielenkiintoinen kysymys on se, miksi tai miten Kajaanin 
kaupunki on lisännyt työntekijämääräänsä vuosien 2002–2004 välillä 200 henkilöllä, kun 
aiempien vuosien trendi on ollut selkeästi aleneva. Onko kaupunki ymmärtänyt, että 
työntekijöiden jaksaminen ja palveluiden ylläpito vaativat suurempia resursseja? 

Kajaanin työttömyysaste nousi laman seurauksena 1990-luvun alun noin seitsemän 
prosentin osuudesta 1990-luvun puolivälissä jopa lähes 24 prosenttiin. Työttömyys on saatu 
laskemaan noin 16 prosenttiin, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä, joka on pahimmillaan ollut 
yli neljännes kaikista työttömistä, on edelleen yli 20  prosenttia  kaikkien työttömien 
määrästä. Kajaaniin tarvitaan siis lisää uusia ja innovatiivisia työpaikkoja.  
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Kajaanin tärkeimmät työllistäjät ovat Kajaanin kaupunki, Kainuun sairaanhoito- ja 
erityishuoltopiirin kuntayhtymä, UPM-Kymmene Oyj sekä Kainuun Prikaati. Kajaanin 
kaupungin korkea työntekijämäärä ei todennäköisesti lähitulevaisuudessa kasva. Ellei UPM-
Kymmene lisää tai monipuolista tuotantoansa, on odotettavaa, että yrityksen työntekijämäärä 
laskee tai pysyy korkeintaan suurin piirtein samana. Tämän päivän uutiset puolestaan kertovat 
Suomen puolustuslaitoksen kasvavasta tarpeesta vähentää työntekijöitä, joten on 
epätodennäköistä, että Kainuun Prikaati lisäisi henkilökuntaa lähitulevaisuudessa. 

Kajaanin tärkein puolue Suomen Keskusta on lisännyt kannatustaan tarkastelujakson 
aikana. Puolueella on niin vahva kannatus, että on hyvin epätodennäköistä, että lähivuosina se 
menettäisi johtavaa asemaansa. Vasemmistoliitto on Kajaanin toinen tärkeä puolue, mutta se 
menetti vuosituhannen vaihteessa kolme paikkaa eikä saanut niitä vuoden 2004 vaaleissa 
takaisin. Seuraavat merkittävät puolueet, eli SDP ja Kansallinen Kokoomus, ovat pitäneet 
koko tarkastelujakson ajan tasaisesti paikkamääränsä. Mielenkiintoista on todeta 
yhteislistoilta tulleiden valtuutettujen kannatuksen pysyneen lähes samana jo neljän 
vaalikauden ajan. 

Lähteet 

I Painamattomat lähteet 
 
Kajaanin kaupunginarkisto 

Valitut valtuutetut 1992. Valitut valtuutetut 1996. Valitut ehdokkaat vertausluvuittain 2000. 
Valitut ehdokkaat vertausluvuittain 2004. 

Kainuun TE -keskus 

    Työttömät työnhakijat kunnittain ja osuus työvoimasta 1986–2004. Kainuu,  

   tilannekatsauksen seuranta vuodet 2003 ja 2004. Pitkäaikaistyöttömät 1990–2002. 

 

II Painetut lähteet 
 
Taskutietoa Kajaanista -esitteet vuosilta 1991–2001. 

 
III Sähköiset lähteet 
 

Sähköpostikirje. Viestintäsihteeri Tuula Heikkinen 16.3.2005. Tekijöiden hallussa. 

ISS Palvelut Oy. 

http://66.102.9.104/search?q=cache:J0tQ6CKjPawJ:www.porssitieto.fi/lakanneets.html+IS
S+Suomi+Oy+historia&hl=fi.Katsottu 14.3.2005. 

Kainuun Prikaati. 

http://www.kainuu.com/fin/kinfo/tekijat/261/32/32.htm. Katsottu 14.3.2005. 
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Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä. 

http://www.kass.fi/henkilo.htm. Katsottu 14.3.2005. 

Pörssitieto-vuosikirja. 

http://66.102.9.104/search?q=cache:J0tQ6CKjPawJ:www.porssitieto.fi/lakanneets.html+IS
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 8 Kohdealueiden ja Kajaanin väestömäärä ja 
ikärakenne 

Sami Mukkala 

Kohdealueisiin kuuluvat Huuhkajanvaara, Lohtaja ja Hevossuo - Teerisuo, kuitenkaan 
lähdeaineistossa ei ollut kattavia tietoja pelkästään kyseisistä alueista, vaan ne oli yhdistettynä 
suurempiin aluekokonaisuuksiin. Lohtaja ja Huuhkajanvaara on sisällytettynä Lohtaja - 
Pikku-Kettu aluekokonaisuuteen, lisäksi tähän alueeseen kuuluu Pikku-Kettu, Maasto, 
Syväoja. Hevossuo - Karanka -alueeseen sisältyy Hevossuo - Teerisuon lisäksi Parkinniemi ja 
Karanka. 

Lisäksi vuoden –85 tiedoista ei löytynyt tarkkoja asukaslukuja, eikä ikärakenteen 
jakaumaa, joten jouduin jättämään sen pois. Olen tutkinut aikaa välillä 1985-2002 ja jakanut 
sen kolmeen osaan vuosiin 1985, 1995 ja 2002. 

Tutkin myös aikaisemmilta ajoilta koko Kajaanin asukaslukua aina vuodesta 1920 lähtien, 
kymmenen vuoden välein, vuoteen 1980 saakka. 

 
 
vuosi          1920          1930          1940          1950          1960          1970          1980 
asukkaita    8050         11888        12553       17004         24389        29405        34574 
 
Uusin väestöluku Kajaanista on 31.1.2005, joka oli 35673 asukasta. Väestönluvusta tehdyissä 
ennusteissa Kajaanin väkiluku pysyy lähestulkoon samana kuin se on tänä päivänä. 
 
Asukkaita vuonna 1985 
Koko kaupunki n. 36000 asukasta 
Lohtaja - Pikku-Kettu n. 2500 asukasta 
Hevossuo - Karanka n. 380 asukasta 
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Asukkaita vuonna 1995 
 
  0 – 18 19 – 64 65 -  yhteensä 
Koko kaupunki 9691 22802 4367 36860 
Lohtaja - Pikku-Kettu 1767 3107 111 4985 
Hevossuo - Karanka 133 257 26 416 
 
 
Asukkaita Vuonna 2002 
 
  0 – 18 19 – 64 65 -  yhteensä 
Koko kaupunki 8496 22230 5116 35842 
Lohtaja - Pikku-Kettu 1337 2990 146 4473 
Hevossuo - Karanka 116 264 37 417  
 
 
Kajaanin väkiluku on laskenut 1990-luvun alun lamavuosien jälkeen melko tasaisesti aina 
tähän päivään saakka, ehkäpä viime vuosina väkiluvun lasku on ollut pienempää kuin vielä 
ennen vuosituhannen vaihdetta. Nuoret ihmiset ovat selvästi suurin poismuuttajaryhmä, joka 
lähtee opiskelemaan tai töihin suuremmille paikkakunnille. Pienet haja-asutusalueet ovat 
selkeästi perheiden mieleisiä asuinalueita ja tekevätkin positiivista tulosta muuttoluvuissa, 
vaikka muutto tuntuu olevan aina muuten poispäin suuntautuvaa. Eläkeikäisten määrä on 
myös suuressa nousussa ympäri Kajaania ja tuntuukin, että sama suuntaus on muuallakin 
Suomessa hyvin yleistä. 

Suurin pudotus väkiluvussa kaikkien asutusalueilla on tapahtunut 0 – 18 -vuotiaiden 
kohdalla, jossa pelkästään Lohtaja - Pikku-Kettu alueella on muuttotappio vuosina 1995-2002 
ollut 430 henkeä. Hevossuo - Karanka on ainoa alue, joka on tuonut ihmisiä lisää alueelle 
tuona aikana. Kajaanin asukasluku on pudonnut vuosina 1995 – 2002 yli 1000 hengellä.  

Kajaanilla tuntuu olevan samat ongelmat kuin muilla samankokoisilla kaupungeilla 
Suomessa ja muuttoliike on suurempi ulos- kuin sisäänpäin. Kuitenkin on mielenkiintoista 
huomata, että pienet asuinalueet vetävät nuoria perheitä asumaan. Nuoria ihmisiä on saatu 
Kajaaniin opiskelumahdollisuuksien vuoksi ja näiltä osin tulevaisuus näyttää suhteellisen 
valoisalta. Vanhat ikäryhmät ovat Kajaanissa myös kasvavana ryhmänä ja samoin kuin 
muualla on Kajaani houkutellut nuoria perheitä alueilleen vastapainoksi suurille ikääntyville 
ihmisryhmille. 
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 9 Hevossuon ja Teerisuon palstoitushistoria 

Heli Latvala 

Pika-asutuslakia alettiin Suomessa toteuttaa vuonna 1941. Lain toimitus kuitenkin 
keskeytettiin, kun sodan lopputuloksen katsottiin olevan varma. Pian jouduttiin miettimään, 
miten sodasta palaavat sotilaat ja siirtoväki asutettaisiin. Lähtökohtana oli, että paikkakunnilla 
tuli ensin käyttää valtion maat asumiseen ja tilojen perustamiseen. Tämän jälkeen tuli tehdä 
maakauppoja sekä lopuksi vasta pakkolunastaa maata tarvittavissa määrin. Säädettiin tarkat 
kriteerit, millaista, kuinka paljon, mihin tarkoitukseen ja kenelle maata luovutettaisiin. Laissa 
myös kehotettiin asuttamaan laajahkoja alueita ryhmäasutuksen aikaansaamiseksi. 
(Maanmittaus Suomessa 1633-1983) 

Kajaanin Hevossuon ja Teerisuon palstoitushistoria sijoittuu tuohon sotien jälkeiseen 
aikaan. Ennen siirtoväen asutusta Hevossuo ja Teerisuo olivat metsinä ja viljeltyinä peltoina. 
Alueet olivat yhteismaata, jota jotkut pitivät jopa omanaan. Asuintiloja oli kuitenkin saatava, 
kun evakot tulivat. Tuolloin Kajaanin kaupunki luovutti Hevossuon ja Teerisuon alueita 
lahjoitusmaana asuinkäyttöön. 

Asuttaminen eteni melko hitaasti. Tilojen muodostaminen suoritettiin Hevossuon osalta 
1950-luvulta lähtien ja seuraavalla vuosikymmenellä tiloja perustettiinkin siirtoväen toimesta 
paljon. Hevossuolle tuli 16 tilaa, joilla palstaluku vaihteli 1-3. Alussa valtio omisti vielä 
puolet tiloista. Vanhimpia tiloja Hevossuolla ovat Toivala, Potkula ja Mensalo. 1970-luvulla 
alkoi esiintyä kiinnostusta hieman etäämmällä sijaitsevista, laajemmista tonteista. Tuolloin 
tiloja alettiin lohkoa ja myydä. Tiloilla saattoi tapahtui sukupolvenvaihdos, jolloin vanhan 
talon viereen rakennettiin uusi talo. 1980-luvulla kiinnostus tontteja kohtaan kasvoi edelleen, 
ja silloin tontteja lohkottiin ja myytiin useampia kymmeniä Hevossuon ja Teerisuon alueella. 
1980-luvun jälkeen tonttien kysyntä on hidastunut. 1990- ja 2000 – luvulla kiinnostus 
rakentamiseen ja etäisempiin isompiin tontteihin on kuitenkin säilynyt. 

Teerisuon osalta maat jaettiin myös 1950-luvulla. Maat jaettiin asunto- ja viljelytiloiksi, 
jolloin alueet jaettiin seitsemän tilan kesken. Palstaluku tiloilla vaihteli yhdestä kahteen 
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palstaan. Vanhimpia tiloja Teerisuolla ovat Perälä, Koivula ja Kuusimäki. 1980-luvulla 
Teerisuon tonteista kiinnostuttiin ja niistä lohkottiinkin useita tontteja asuinrakentamiseen. 
Selvästi suurin osa Teerisuon ja Hevossuon taloista on rakennettu juuri 1980-luvulla. Tämän 
jälkeen rakennusinto on Teerisuolla laantunut, vaikkakin myös 1990-luvulla sieltä on edelleen 
ostettu maata ja rakennettu. 

Oheisissa kartoissa on kuvattu Hevossuon ja Teerisuon palstoituksen etenemistä. Alun 
perin jaetut tontit ovat olleet isoja. Rakentamisinnostuksen kasvaessa alkuperäiset tonttien 
omistajat ovat myyneet pieniä osia maistaan, mutta kuitenkin suurempia tontteja kuin 
kaupungin kaavoittamat tontit lähempänä Kajaanin keskustaa. Kuvassa 1 on esitetty 
Hevossuon palstoituksen etenemistä. Alkuperäiset tontit on numeroitu 1-16:een. Lisäksi 
alueella on ollut vielä Kajaanin kaupungin maita. Niiden rajat ovat kuitenkin 
vuosikymmenten kuluessa muuttuneet. Kuvassa 2 on esitetty Teerisuon vastaavaa kehitystä. 
Alkuperäiset tilat on merkitty A-G –kirjaimin luetteloituina. Kartan väreillä on sama 
symboliikka kuin edellisessä kartassa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kuva 1. Hevossuon palstoitushistoria. 
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Kuva 2. Teerisuon palsoitushistoria. 

 

Lähteet 

Maanmittaus Suomessa 1633-1983. Maanmittaushallitus, Helsinki 1983. Valtion  

painatuskeskus / Maanmittaushallituksen Karttapaino. 
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 10 Hevos- ja Teerisuon maanomistus ja 
maanomistuksen merkitys alueiden 

kaavoitettavuuteen asuinalueiksi Kajaanin 
maapoliittisten tavoitteiden kannalta 

Veli-Matti Prinkkilä 

10.1 Maankäyttöpoliittinen ohjelma 

Kajaanissa on Laadittu vuodesta 1992 alkaen valtuustokaudeksi kerrallaan maapoliittinen 
ohjelma. Ohjelmassa laaditaan maankäyttöpolitiikan tavoitteet ja keinot. Ohjelmaa käytetään 
ohjeena maanhankinnassa ja luovutuksessa sekä kaavoituksessa, sopimuspolitiikassa ja 
poikkeuslupia käsiteltäessä. 

Kajaanin asukasluku on pienentynyt 90-luvun aikana ja Kainuun muissa kunnissa 
asukasluvun pieneneminen on ollut vielä voimakkaampaa. Maankäyttöpoliittisen ohjelman 
tulee ottaa huomioon perinteisten taloudellisiin tosiasioihin perustuvan maapolitiikan lisäksi 
myös ympäristön ja kaavoituksen vaatimukset. Maankäytön suunnittelussa on yhä useampia 
reunaehtoja, joita asettavat mm. kiinteistönmuodostuslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, 
luonnonsuojelulaki, ympäristönsuojelulaki ja vesihuoltolaki. Kajaanin Kaupunki asetti 
vuoden 2001 talousarvioon teknisen palvelukeskuksen yhdeksi sitovaksi tavoitteeksi uuden 
maapoliittisen ohjelman laadinnan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi maapoliittisen ohjelman 
25.3.2002.  
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10.2 Maankäyttöpoliittiset tavoitteet 

Maankäyttöpoliittisen ohjelman tulee tukea kaupungin kehittämisstrategian toteuttamista. 
Politiikan tavoitteena on kehittää yhdyskuntarakennetta ekologisesti, kulttuurillisesti, 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Kunnallisten palvelujen ja 
olemassaolevan kunnallistekniikan tehokas hyödyntäminen edistää näiden tavoitteiden 
toteutumista. Tonttikysyntä pyritään turvaamaan siten, että kaupungilla on asunto- ja 
toimitilarakennustarvetta vastaava kilpailukykyinen tonttireservi ja yksityisille osoitettuja 
vaihtoehtoisia rakentamismahdollisuuksia. Maankäytön muutostarpeita ja niiden säätelyä on 
pyrittävä ennakoimaan mahdollisimman hyvin ja niille on voitava luoda 
toteuttamisedellytykset asemakaavoituksessa. Lisäksi ympäristönäkökohtien huomiointi on 
tärkeää kaavoissa, suunnitelmissa ja muissa maankäyttöpäätöksissä. Näitä ovat poikkeamis-, 
ympäristö-, toimenpide-, ja rakennusluvat. 
 

10.3 Keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi 

Maanhankintaan varataan Kajaanissa 167 000 euron suuruinen vuotuinen määräraha. 
Petäisenniskan teollisuusalueen kehittämiseen varataan vuosittain noin 334 000 euron 
investointimääräraha. Raha käytetään muun muassa kunnallistekniikan ja viheralueiden 
rakentamiseen sekä maanhankintaan. 

Valmiin kunnallistekniikan äärellä olevilta rakentamattomilta tonteilta peritään korotettu 
kiinteistövero. Korotetun kiinteistöveron huojennus on mahdollista, jos voidaan osoittaa, että 
omistaja on yrittänyt saada tontin rakentamisen piiriin tai jos rakennuslupahakemus viivästyy 
muista kuin omistajasta riippuvista syistä. Rakentamiskehotuksia annetaan valmiin 
kunnallistekniikan äärellä sijaitsevilta tonteilta Nakertajan, Hetteenmäen ja Kylmän 
kaupunginosissa. Kaupunki voi myös ostaa rakentamattomia omakotitontteja valmiin 
kunnallistekniikan ääreltä, jos hinta on kohtuullinen. 

Kaupungin omaa raakamaata kaavoitetaan siten, että vältetään julkisten palvelujen 
laajennustarve. Esimerkiksi valmiita asemakaavatontteja voidaan tarpeen mukaan muuttaa 
pientalovaltaisiksi asemakaavoiksi. Yksityisomisteisille rakentamattomille tai vajaasti 
rakennetuille asemakaavatonteille laaditaan vastaavia asemakaavan muutoksia omistajan 
kustannuksella. Kajaanin keskustaajaman osayleiskaavan 2015  Kätönlahteen laaditaan 
asemakaava uudelle pientaloalueelle. Rakentamiseen ryhdytään tarpeen mukaan. 

Liikenne- ja lentomelualueelle ei rakenneta uusia rakennuksia ilman asianmukaisia 
meluntorjuntaratkaisuja. Jätevesienkäsittelyratkaisu on suunniteltava ja toimitettava 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen muiden lupien hakemista. Näin ongelmat, ratkaisut ja 
kustannukset voidaan arvioida ajoissa. 
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Loma-asuntojen muuttaminen asunnoiksi on mahdollista, mikäli rakennus ja 
rakennuspaikka täyttävät kaikki asumiselle asetetut vaatimukset. Maankäytön suunnittelussa 
pidetään huoli alueiden riittävyydestä ja kelpoisuudesta virkistyskäyttöön. Rakennuskelpoista 
rantaa on siis jätettävä myös maa- ja metsätalousalueeksi. Raakamaata hankitaan vain 
erityistarkoitukseen, kuten virkistykseen, suojeluun tai ulkoiluun. 

10.4 Tonttien luovuttaminen 

10.4.1 Hinnoittelu ja luovuttaminen 

Lokakuussa 2000 valmistuneessa diplomityössä tutkittiin Kajaanin kaupungin kaavatonttien 
hinnoittelua. Tulosten perusteella hinnoittelua ei ole syytä muuttaa. 

Vapaarahoitteiseen tuotantoon tarkoitetut tontit luovutetaan pääsääntöisesti myymällä tai 
toissijaisesti vuokraamalla. Yhteiskunnan tuella rahoitettavaan asuntotuotantoon tarkoitetut 
tontit luovutetaan vuokraamalla. Suosituilla alueilla yksittäin luovutettaviksi tulevat tontit 
myydään julkisen tarjouskilpailun perusteella. Alin hyväksyttävä hinta on 
kaupunginvaltuuston vahvistama myyntihinta. 

10.4.2 Rakentamisvelvoite-ehto 

Jos tontti luovutetaan muuhun kuin omakotitalo- tai teollisuuskäyttöön, tontin saaja 
velvoitetaan lyhyessä ajassa rakentamaan voimassa olevan asemakaavan mukaan vähintään 
70 % rakennusoikeudesta. 

 10.4.3 Vuokrasopimuksista 

Vuokraoikeuden haltijalla on mahdollisuus lunastaa rakennettu tontti omaksi 
osamaksulunastuksena neljän vuoden aikana. 

Jos tontti on vuokra-ajan päättyessä asemakaavan mukaisessa käytössä, siitä tehdään uusi 
vuokrasopimus. Samalla edellytetään, että vajaasti rakennetulle tontille rakennetaan lisää tai 
tontti jaetaan kahteen pienempään. Vuokrasopimus voidaan uusia ennen vuokra-ajan 
päättymistä purkamalla vanha sopimus. 
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10.5 Kaavoitus- ja sopimuspolitiikka 

Asemakaavoitusta laajennetaan yksityisten omistamille alueille, kun 
1. se on kaupungin omistamien maiden kaavoittamisen yhteydessä tarkoituksenmukaista 

2. maanomistaja tai haltija maankäyttösopimuksella sitoutuu yksityisomistukseen jäävän 

tonttimaan rakentamiseen ja kunnallistekniikan kustannusten maksamiseen. 

 

Yksityisen tontin omistajan tai vuokraoikeuden haltijan hakemia asemakaavan muutoksia 
tehdään, jos 

1. kaavamuutos eheyttää kaupunkirakennetta ja kehittää kaupunkikuvaa eikä siihen 

ryhtyminen vaikuta muihin kaava-aikatauluihin. 

2. muutos täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset 

3. maanomistaja tai haltija sitoutuu maksamaan asemakaavan muuttamisesta aiheutuvat 

kulut. 

10.6 Muita kaavoittamiseen liittyviä asioita 

Hevos- ja Teerisuon alueella on paljon yksityistä maanomistusta, mikä rajoittaa 
kaavoittamista jonkin verran. Kaiken maankäytön suunnittelun taustalla oleva maankäyttö- ja 
rakennuslaki edellyttää kaupungilta tasapuolista kohtelua kaikkia tahoja kohtaan. Esimerkiksi 
isommalle maapinta-alalle jaetaan enemmän tontteja kuin pienille. 

Kaavoittamisen olennainen osa ovat neuvottelut, joiden perusteella uutta kaavaa lähdetään 
hahmottelemaan. Yksityishenkilöiden piirissä ilmenee usein tietynlaista kateutta naapuria 
kohtaan; aina tulisi saada ainakin sama määrä tontteja omalle maalle kuin naapuri. Toinen 
ongelma kaavoitettaessa on muutosvastarinta, jota esiintyy aina kun lähiympäristössä 
tapahtuu suuria muutoksia. Huuhkajanvaaran läheisyydessä kaavoittamisen ihanteet eivät aina 
vastaa ihmisten toiveita. Esimerkiksi ihmisten mielipiteitä tiedusteltaessa selvisi, että tiheän ja 
matalan asuttamisen sijasta toivotaankin mahdollisimman väljää. 

Jos neuvottelut eivät tuota tulosta ja yleinen etu edellyttää kaavan toteutumista, viimeisenä 
mahdollisuutena on kehittämiskorvausmenettely. Neuvottelutaito on yksityishenkilöiden 
kanssa toimiessa paras työkalu onnistuneen maankäytön saavuttamiseksi. 
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 11 Huuhkajanvaaran asemakaavan ja –
kaavamuutosten suhde alueen tämänastiseen 

toteutukseen 

Touko Linjama 

Ensimmäisen kerran Huuhkajanvaara esiintyy Kajaanin järjestyksessään 3. yleiskaavassa. 
Tavoitevuoteen 2000 tähtäävässä yleiskaavassa alue on asuinkäyttöön varattu. 
Huuhkajanvaaran käyttöönottoa varten laadittiin osayleiskaava vuonna 1987. Asemakaava-
arkkitehti Jorma Kuivaan suunnittelema osayleiskaava hyväksyttiin seuraavana vuonna. 

Huuhkajanvaaran osayleiskaava on toteutunut keskeisiltä osin. Kokoojakaduksi suunniteltu 
Samoojantie noudattaa suunniteltua linjausta, kuten asuinalueiden tieverkkokin. Seuraavassa 
yleiskaavassa (YK 2015) esitetään Huuhkajanvaara jo täysin toteutuneena vuonna 2015. 

Nyt keväällä 2005 voidaan todeta Huuhkajanvaaran rakentuneen suunnitelmien mukaisesti. 
Vielä rakentamattomat alueet ovat lähinnä Samoojantien lopulla tienviereiset kerrostaloalueet 
ja yksittäiset omakotitontit. Asemakaava 427, joka astui voimaan 2003, muuttaa suunnitellun 
kerrostaloalueen omakotitalotonteiksi. Vastaavanlaisia asemakaavamuutoksia voi alueelle 
jatkossa odottaa, sillä alueen kaikki rakentamattomat pienkerrostalo- ja rivitalotontit ovat 
myynnissä. Voidaan olettaa Huuhkajanvaaran asuinkerrostalojen haluttavuuden olevan 
vähenemässä. 

Omakotirakentaminen sen sijaan on tasaista. Uusien tonttien tarve Kajaanissa on reilut 10 
tonttia vuodessa. Myymättömiä omakotitontteja löytyy alueen perältä kymmenkunta, 
rakentamattomia hieman enemmän. Näiden voidaan olettaa toteutuvan vuoteen 2015 
mennessä. 

Alueelle ei ole kaavoitettu palvelurakennuksia. Läheiseen Lohtajan kaupunginosaan on 
vasta rakennettu suurehko kaupparakennus. Siellä sijaitsevat myös Huuhkajanvaaraa lähinnä 
olevat julkiset palvelut lukuun ottamatta koulua ja päiväkotia, jotka ovat Samoojantien 
varressa. Julkisten tai kaupallisten palveluiden lisäämistä alueelle ei voi pitää todennäköisenä. 
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12 Kajaanin uuden rakennusjärjestyksen 
asuinrakentamista koskevat ohjeet 

Heikki Parkkila 

 
Rakennusjärjestys koskee Kajaanin kaupungin alueella kaikkea uudisrakentamista ja 
soveltuvin osin jo rakennettua ympäristöä. Rakennusjärjestys on voimassa 1.1.2005 alkaen ja 
se kumoaa Kajaanin kaupunginvaltuuston 7.2.2000 hyväksymän rakennusjärjestyksen. 
Kaikilla mainituilla pinta-aloilla tarkoitetaan ulkomitoin laskettua katettua rakennusalaa. 
 

12.1 Rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolelle 

12.1.1 Rakennuspaikka ja rakentamisen määrä 

Uuden rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään 5000 m2 tai mikäli rakennuspaikka 
on liitettävissä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, tulee pinta-alan olla vähintään 3000 
m2. Jos rakennuspaikalle on tiedossa tavanomaista asumista laajempaa harrastustoimintaa 
esim. hevosharrastusta, tulee rakennuspaikan olla kooltaan vähintään 1 ha. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen ja kaksikerroksisen 
asuinrakennuksen. Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kokonaiskerrosala on 10 % 
rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin asunnon ja sen talousrakennusten osalta enintään 600 
m2, josta asunnon osuus on enintään 350 m2. 

Rakentamisessa tulee käyttää materiaaleja ja rakennusosia, joiden kestävyydestä, 
huollettavuudesta, korjattavuudesta ja käytöstä on kokemusta ja luotettavaa tietoa. 
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Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon rakennuksen ominaispiirteet eikä 
korjaaminen saa johtaa tyylillisesti alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. 
Uudisrakennuksen sopeutumiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.  

12.1.2 Rakennuksen etäisyys naapurista sekä tiestä 

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla 
yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vähintään viisi metriä. Etäisyys toisen 
omistamalla maalla olevasta rakennuksesta tulee olla vähintään kymmenen metriä. 

Rakennuksen etäisyyden tiestä (tai muusta melua aiheuttavasta kohteesta) tulee olla 
sellainen, että rakennuspaikalle jää riittävästi oleskeluun tarkoitettua piha-aluetta, jonka 
melutaso ei ylitä päivällä 55 dBA ja yöllä 50 dBA (uusien alueiden osalta kuitenkin 45 dBA). 

Meluhaittojen torjumiseksi asuinrakennuksen etäisyyden tulee olla valta- kanta- ja 
seututeiden keskilinjasta vähintään 100 metriä, yhdysteiden keskilinjasta vähintään 50 metriä 
ja yksityisteiden keskilinjasta 25 metriä. Lähemmäs rakennettaessa tulee tehdä 
meluntorjuntasuunnitelma. 

12.1.3 Rakentaminen ranta-alueella 

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, 
muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Erityistä huomiota rakennettaessa tulee kiinnittää 
maiseman luonnonmukaisuuden säilyttämiseen. 

 Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää. Vain vähäinen 
harventaminen on sallittua. Avoimeen puuttomaan rantamaisemaan ei sallita 
uudisrakentamista ilman metsittämissuunnitelmaa. 

Rantaan ulottuvalle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden 2-kerroksisen loma-
asunnon ja sen lisäksi enintään 4 kpl talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala 
saa olla 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 m2 (päärakennuksen osuus 
enintään 150 m2). 

Loma-asunnon, jonka rakennusala on enintään 150 m2 ja jonka harjakorkeus on enintään 7 
metriä, etäisyyden rantaviivaan tulee olla vähintään 30 metriä (mikäli rakennus on suurempi 
tai korkeampi, 50 metriä). 

Saunarakennuksen (rakennusala enintään 30 m2 ja harjakorkeus 5 m) saa rakentaa 
vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Asuntoon liittyvän enintään 15 m2 suuruisen 
rakennelman (esim. kota tai grilli) saa sijoittaa maalle vähintään 10 metrin päähän 
rantaviivasta. Muut talousrakennukset on rakennettava vähintään 30 metrin etäisyydelle 
rantaviivasta. Venekatos voidaan sallia rakennettavaksi rantaviivaan. 
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12.1.4. Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön 

Maisemallisesti merkittävillä peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien 
pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan 
säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden 
reunavyöhykkeitä, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä. 

Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen 
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikka tulee 
tarvittaessa sopivin istutuksin liittää ympäröivään maisemaan. 

Rakennettaessa olevien rakennusten yhteyteen on rakentamisen sovelluttava noudatettuun 
rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksen, koon, muodon, 
materiaalien, värityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta. Rakennusten tulee muodostaa 
ympäristökuvaltaan sopusuhtainen kokonaisuus. 

12.1.5 Rakennuksen yhdyskuntatekninen huolto 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon 
sekä jäte- ja sadevesiviemäriin. Kesämökeissä käymäläratkaisuna tulee ensisijaisesti käyttää 
kuivakäymälää tai kompostikäymälää, joka on sijoitettava vähintään 10 metrin etäisyydelle 
kiinteistön rajasta. Jätevesijärjestelmien purkupaikkojen tulee sijaita vähintään 50 metrin 
etäisyydellä naapurin talousvesikaivosta ja 10 metrin etäisyydellä naapurin rajasta 
(rantavyöhykkeillä vähintään 30 metrin etäisyydellä rantaviivasta.) 

Kiinteistöjen on varattava riittävät tilat tai tilavaraus jäteastioille: paperi, pahvi, lasi, metalli 
ja eloperäinen jäte. Jäteastiat on sijoitettava kiinteistöillä jätehuoltomääräysten mukaisesti.  
 
 

12.1.6 Pihamaan rakentaminen, liikennejärjestelyt, aidat ja rakennelmat 

Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava, että siitä tulee tontin käyttötarkoituksen 
edellyttämällä tavalla käyttökelpoinen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä. 

Liittymässä katuun tai tiehen sekä rakennuspaikan sisäisissä järjestelyissä on otettava 
huomioon liikenneturvallisuus. Ajoneuvoliittymästä on oltava riittävä esteetön näkemäalue 
kumpaankin suuntaan. Pelastuslaitoksen kalustolla tulee olla vapaa pääsy rakennuksen 
viereen. Rakennuslupaa haettaessa on asemapiirustuksessa esitettävä tontin pelastustiet. 

Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ympäristöön. 
Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä kokonaan 



 

 134

rakennuspaikan puolelle siten, ettei siitä aiheudu haittaa liikenteelle. Ulkovarastojen 
näkösuojaksi on rakennettava umpinainen ja kaupunkikuvaan soveltuva aita. 

Talousrakennusten ja pihamaan rakenteiden on sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa 
aiheutua naapureille kohtuutonta haittaa. 

Rakennukset ja tontin käyttö on suunniteltava ja toteutettava siten, että tontin 
pinnanmuodot sekä erityiset luonnon- ja kulttuuriarvot mahdollisuuksien mukaan säilyvät.  

12.1.7 Rakentaminen erityis- ja ongelma-alueilla 

Haettaessa lupaa rakentamiseen pohjavesialueille on rakennusluvan hakemusasiakirjoihin 
tarvittaessa liitettävä pohjaveden hallintasuunnitelma.  

Kajaanin kaupungin alueella asuntojen ja työpaikkojen maanvaraisia alapohjia 
rakennettaessa on rakennettava radonin imuputkistovaraus rakentamisen yhteydessä. 

12.1.8 Poikkeuksien myöntäminen 

Rakennusvalvontaviranomainen voi poiketa erityisestä syystä tämän rakennusjärjestyksen 
määräyksestä, jollei se merkitse määräyksen tavoitteen olennaista syrjäyttämistä. 

Kun poiketaan rakennuspaikan vähimmäiskokoa, rakentamisen määrää tai etäisyyksiä 
koskevista määräyksistä rannoilla, lupa voidaan myöntää, mikäli rakentaminen ei vaikeuta 
kaavoittamista. 

12.2 Asemakaavoitetun alueen yleismääräykset 

12.2.1 Autopaikat ja pysäköinti 

Rakennusluvassa tonttia varten vahvistettavien autopaikkojen vähimmäismäärää laskettaessa 
otetaan huomioon niiden vuoroittaiskäyttö. Luvan hakijan on esitettävä laskelma samaan 
aikaan käytössä olevien tilojen suurimmasta autopaikkatarpeesta. 

Tontilla autonsäilytyspaikan edessä kulkusuunnassa tulee olla vähintään 7 m pituinen vapaa 
tila. Tonttiliittymän leveys saa olla enintään 5 metriä.  

Useamman kuin kahden auton pysäköintialueen tulee noudattaa seuraavia 
vähimmäisetäisyyksiä asuinhuoneiden ikkunoista ja leikkialueesta: 
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− Jos kohtisuora etäisyys on alle 15 m, tulee alueen olla vähintään 1 metrin asuinhuoneiden 
lattiatasoa alempana tai riittävän korkealla aidalla suojattu. 

− Jos kohtisuora etäisyys on alle 8 m, tulee alueen olla 2 metriä alempana tai autopaikat 
varustettuna katoksella. 

− Jos kohtisuora etäisyys on alle 5 m leikkialueesta, tulee pysäköintialueen olla vähintään 
1 metrin sitä alempana tai suojattu riittävän tiiviillä aidalla. 

12.2.2 Rakennuksen vähimmäisetäisyys rajoista ja ikkunat 

Ellei toisin ole rakennusalalla osoitettu, on noudatettava seuraavia rakennuksen 
vähimmäisetäisyyksiä rajoista ja ikkunaehtoja: 
 
− 2 metriä katu-, liikenne- tai virkistysalueen rajasta. Seinässä saa olla ikkunoita. 
 - 3 metriä naapuritontin rajasta ellei rakenneta yhteen. 
− 3-5 metrin päässä naapuritontin rajasta saa olla vain sellaisia ikkunoita, ei kuitenkaan 

asuinhuoneiden pääikkunoita, joiden alareunan korkeus on vähintään 160 cm lattiasta. 
 - 5 metriä naapuritontin rajasta saa olla asuinhuoneiden pääikkunoita. 
− Jokaisessa asunnossa tulee olla 1 asuinhuone, jonka pääikkunan edessä on 

yksikerroksisessa rakennuksessa vähintään 16 metriä ja kaksikerroksisessa 
rakennuksessa vähintään 20 metriä vapaata tilaa. 

− Samalla tontilla olevien huoneistojen asuinhuoneiden pääikkunan kohtisuora etäisyys 
tulee olla yli 10 metriä. Lähempänä asuinhuoneen pääikkunaa saa olla vain sellaisia 
ikkunoita, joiden alareuna on vähintään 160 cm lattiasta. 

12.2.3 Leikki- ja oleskelualueet sekä istutukset 

Tonteilla on varattava yhtenäistä leikkiin ja muuhun oleskeluun soveltuvaa aluetta vähintään 
0,15 m2 jokaista asuntokerrosalan neliömetriä kohti. Alue tulee suojata istutuksilla ja 
tarvittaessa aitaamalla ajoneuvoliikenteestä, pysäköinnistä, jätteiden säilytys- ja vaatteiden 
tomutuspaikoista ja pääsy sinne asuntojen ulko-ovilta tulee olla turvallinen. 

Maisemallisesti arvokkaita puita ei saa kaataa rakennusalan ulkopuolelta eikä maanpinnan 
korkeutta muuttaa ilman lupaa. Rakentamattomat tontin osat on istutettava tai pidettävä 
luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa. 

Tontilla tulee olla kasvavia, vähintään 3 metrin korkuisia puita vähintään 1 kpl jokaista 
tontin alkavaa 250 m2 kohti sekä pensaita. 
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12.2.4 Ulokkeet 

Rakennusvalvontaviranomainen voi sallia, että rakennuksen räystäät, erkkerit, parvekkeet, 
valokatteiset tilat, kattolistat, suojakatokset ja muut vastaavanlaiset rakennusosat saavat 
ulottua tontin rajan yli kaupungin hallitsemalle katu- tai muulle yleiselle alueelle tai 
vahvistetun rakennusalan rajan yli tontilla, kuitenkin niin, että: 
 
− Rajan ylitys ei saa olla yli 90 cm lukuun ottamatta parvekkeita ja valokatteisia tiloja, 

joissa ylitys saa olla korkeintaan 120 cm. 
 - Ne on rakennettava vähintään 3 metrin korkeudelle maan pinnasta. 
− Erkkerin yhteinen leveys ei saa olla kerrosta kohti suurempi kuin 1/8 julkisivujen 

yhteisestä pituudesta. 
− Erkkerit, parvekkeet ja valokatteiset tilat eivät saa ulottua 150 cm lähemmäksi 

naapuritontin rajaa. 

Lähteet:  

Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys 

www.kajaani.fi 
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 13 Liikenneverkot ja -melu kohdealueilla 

Aleksiina Paakki 
 

13.1 Liikenneverkot ja niiden jatkosuunnittelu  

Alueiden tieverkostot ovat selkeitä. Kevyen liikenteen verkot ovat kattavia ja turvallisia sekä 
Lohtajalla että Huuhkajanvaarassa. Lohtajan pääkokoojatie (Satumaantie) aiheuttaa alueelle 
liikenteellisesti vilkkaan solmukohdan, joka valitettavasti on aivan Lohtajan koulun kulmalla. 
Lohtajan kokoojakatu ja kevyenliikenteen verkosto muodostavat koko alueen kattavan 
mielekkäästi kuljettavan lenkin. Alueella on myös erittäin paljon muuta reitistöä (kinttupolut, 
kolatut polut, koirapolut jne).   

Huuhkajanvaaran kokoojatie on vilkasliikenteinen, mutta turvallinen. Hidastetöyssyjä ei 
mielestäni tarvitse rakentaa, koska niistä koituisi asukkaille kohtuuton vaiva suhteessa 
melusaasteen vähenemiseen. Tie kuitenkin töksähtää eteläpäässään rumasti kääntöpaikkaan. 
Tämän tien sekä kevyenliikenteen väylän jatkamista kiinni Mainuantiehen tai Hevossuolle 
päin pitäisi pohtia. Erityisesti kevyenliikenteen reittien laajentamista (esimerkiksi 
Vuoreslahdentien varrelle) voi mielestäni suunnitella. Tämän avulla ohjattaisiin paikallisia 
liikkumaan muuallakin kuin Vimpelinvaaran maastossa tai meluisan Mainuantien varrella. 
Mielestäni Hevossuolle ei kannata rakentaa kevyenliikenteen reittiä. Tämä kuten myös 
päällystämätön tie auttavat aluetta pysymään kylämäisenä. Harkintaan tulisi mahdollisesti 
uuden alikulun rakentaminen Teerisuon ja Hevossuon yhteyteen tai ainakin kevyen liikenteen 
pääverkon jatkaminen Teerisuon puolella alueen lounaispuolelle. Teerisuon laajentuminen 
suuremmaksi asuinkokonaisuudeksi muodostaisi selvän tarpeen myös jalkakäytävälle 
Teerisuontien varteen.  

Julkinen liikenne muodostaa alueelle kattavan verkon. Hevossuolla on kuusi paikallisbussin  
pysäkkiä, Teerisuolla kolme ja Lohtajalla sekä Huuhkajanvaarassa molemmissa seitsemän. 
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Bussipysäkkejä on lähes jokaisessa tienmutkassa. Tämä on hyvä asia erityisesti nuorille ja 
iäkkäämmille asukkaille. Bussiliikenteen kattavuus tuo suurta lisäarvoa kyseisille 
asuinalueille. Jalankulkijoiden viihtyvyyden ja meluhaitan vuoksi olisi hyvä suunnitella 
valtatie viiden varteen puuistutuksia peittämään valtatienäkymä.  

Uusien aluesuunnitelmien myötä erityisesti Hevossuolle ja Teerisuolle tulisi suunnitella 
yhtenäinen katuvalaistus. Erityisesti näiden pääreittien kunnossapitoastetta voisi tarkastella ja 
mahdollisesti pohtia tiepintojen päällystämistä suunnitelmasta riippuen. Tulevassa 
suunnittelussa olisi hyvä pohtia uusien liikennevirtojen syntymistä ja kohdistumista tiettyihin 
alueisiin. Myös kestävä kehitys ja liikenneturvallisuus tulee huomioida.  
 

13.2 Meluselvitys 

Kajaanin kaupunki on tehnyt meluselvityksen vuonna 2004. Meluksi tulkitaan epämiellyttävä 
tai häiritsevä tai terveydelle vahingollinen tai hyvinvoinnille haitallinen ääni. Sen haitat 
kohdistuvat muun muassa työskentelyyn, nukkumiseen ja viihtyvyyteen. Ympäristön 
äänitasoja määritellään keskimääräisinä (ekvivalentti) tasoina. Vuonna 1992 valtioneuvosto 
antoi ohjearvot ympäristömelusta, jolloin asuinalueella saa olla päivällä korkeintaan 55 dB:n 
ja yöllä 45-50dB:n äänitaso. Vuonna 2003 tuli voimaan EU:n ympäristödirektiivi, jolla 
pyrittiin yhtenäistämään meluarvoja EU:n sisällä. Melu on otettava huomioon kaikilla 
kaavatasoilla. Kaavahankkeissa on huomioitava myös se, että yöajan melu on selvästi 
mitoittavampi ohjearvoihin verrattuna. Joillakin ihmisillä on erikoisherkkyys melulle.  

Kajaanissa melua on tutkittu tietokonemelumallilla (tie- ja raideliikenne) sekä 
erillisselvityksillä ja melumittaustiedoilla (teollisuus, lentokenttä jne.). Tieliikenne todettiin 
merkittävimmäksi melunlähteeksi Kajaanissa. Melualueilla asuu yhteensä 2600 kajaanilaista. 
Kajaanissa on liikennemäärien ennakoitu kasvavan prosentin vuosivauhdilla yleisillä teillä. 

13.2.1 Melu kohdealueilla ja ideoita suunnitteluun  

Suurimman meluhaitan Lohtaja – Huuhkajanvaara – Hevossuo - Teerisuo -alueella aiheuttaa 
valtatie 5. Mielestäni nopeusrajoituksia tulisi uudelleen tarkastella aina Kajaanin keskustasta 
Hevossuon lounaispuolelle. Kajaanin kaupungilla on vahva tavoite hiljaisten alueiden 
säilyttämisestä. Hiljaiseksi alueeksi luetaan päivällä alle 30 dB:n äänitaso. Hiljaisten alueiden 
säilyttämistä on painotettu meluselvityksessä. Sekä Hevossuo että Teerisuo vaikuttavat 
hiljaisilta alueilta. Ihmisten mielenkiinto on herännyt hiljaisia alueita kohtaan. Esimerkiksi 
Hevossuon suosio perustuu todennäköisesti pitkälti alueen rauhallisuuteen, kylämäisyyteen ja 
maalaismaisuuteen. Varttitunnin ajomatka maalaismaisemasta keskustaan tuo alueelle 
varmasti paljon ostajaehdokkaita tulevaisuudessa.  
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Meluesteisiin kannattaa turvautua vasta viimeisenä keinona. Esteet eivät saa peittää 
arvokkaita näkymiä. Erityisesti meluvallia suunniteltaessa kannattaa varmistaa maaperän 
kantavuus. Hyvällä joukkoliikenteellä ja kevyen liikenteen järjestelyillä pystytään usein 
vähentämään melua. Alueiden meluisuutta voidaan vähentää liikenteen ohjausta parantamalla, 
nopeuksia rajoittamalla, melusuojarakenteilla (vallit, aidat, suojarakennukset jne.) tai 
hiljaisella asfaltilla. Äänitaso Mainuantien läheisyydessä nousee jopa suuremmaksi kuin 65 
dB. Mahdollinen melusuojarakenne olisi mielestäni tarkasti suunniteltava ja sen funktio olisi 
toimia myös visuaalisena esteenä Mainuantiehen. Tällä hetkellä muutamiin tien varrella 
sijaitseviin rakennuksiin kohdistuu kohtuuton meluhaitta.  

Tihisenniemen teollisuuden päivämelu (45-50 dB) yltää Lohtajan koillisnurkalle. Sitä ja 
Sokajärventien melua varten melusuojarakenteet olisivat todennäköisesti tarpeellisia. 
Lohtajan koulun ympäristöön, liikenteen solmukohdan vuoksi, muodostuu meluhaittaa. 
Koululaisia suojaamaan (liikenteeltä ja melulta) voitaisiin räätälöidä, osaksi oppilaiden omien 
visualisointien perusteella, jokin melusuojarakenne, joka samalla toimisi välituntien 
piristäjänä (kiipeilyvuoristo, aita). Meluaidan hintavuutta (0,5-1,2 miljoonaa euroa/kilometri) 
voidaan yrittää kompensoida asukkaiden/asukasyhdistysten meluaita- tempauksella. 
Huuhkajanvaarassa ei käytännössä ole meluhaittoja. Puuttomat alueet (golfkenttä jne.) tuovat 
Mainuantien melun pitkälle Huuhkajanvaaraa kohti. Jos golfkentän täytyy olla puuton, niin 
golfkentän ja Mainuantien väliin voisi istuttaa puuvyöhykkeen. 

Melualueita Kajaanin lounaispuolella ovat Hoikankangas (Kainuun Prikaatin 
ampumaradat), Vimpelinvaara (ampumahiihtoseura pienoiskivääreineen) ja vuosittainen 
Vimpelinvaaran rallisprint-kilpailu. Myös rautatien varsi aiheuttaa melua. Noin 60 dB:n 
lentomelun kokee ärsyttäväksi 40 % ihmisistä, samantasoisen tieliikennemelun noin 25 %, 
mutta vastaavan raideliikennemelun ”vain” noin 15 %. Melu muodostuu varmasti yhdeksi 
suunnittelua ohjaavimmaksi tekijäksi alueella. Asuntoalueilla ja niihin liittyvillä 
ulkoilualueilla on suuri meluntorjunnan tarve. Virkistysalueiden olisi myös suotavaa olla 
hiljaisia. Tämä muodostaakin tärkeän havainnon pohdittaessa golf-alueen laajentamista. 
Millaiset edellytykset golfkentällä on asiakkaiden saamiseen, jos meluhaitat ovat suurimpia 
juuri golf- kentällä, jossa tulisi viihtyä ja viettää vapaa-aikaa? 

Hoidettujen latujen lisäksi ihmiset ovat tehneet maastoon paljon omia reittejään. Mielestäni 
jatkosuunnittelussa tulisi huomioida nykyiset ladut ja moottorikelkkareitit. Erityisesti 
Teerisuolle ja Hevossuolle kannattaisi suunnitella lisää reittejä. Tällä hetkellä kaikki latureitit 
ovat helppoja lukuun ottamatta Sokajärven perinteistä latua, joka on keskivaikea. Alueelle 
olisi todennäköisesti tarpeellista kehittää myös vaikeita latuja. Suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon pieneläinten hautausmaa ja kaatopaikka-alueet. Syväkankaalla, Hevossuon 
läheisyydessä, on Syvälammen lähellä Mustanmajan nuotiopaikka. Kaakkolammen ja 
Kylkiäisen lähellä on myös laavut. Siellä olisi todennäköisesti edellytykset yhtenäiselle 
retki/nuotio/hiihto -levähdyspaikalle.  
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Lähteet 

Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelman kartat  

Kajaanin kaupungin meluselvitys  

Liikenne yhdyskunnan suunnittelussa. Ympäristöministeriö, Ojala, Kari (2003): Helsinki 
2003  
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 14 Vesihuollon järjestämisen periaatteet Kajaanissa 
taajama- ja haja-asutusalueilla 

Eini Vasu 
 
 
Vesihuoltolaissa vastuu vesihuollosta on jaettu kunnan, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön 
omistajan tai haltijan kesken. Lain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan 
yhdyskuntakehitystä vastaavalla tavalla. Kunnalla on myös vesihuollon 
järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve, terveydelliset tai 
ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. 
 
Pohjavesivarat 
Kajaanin pohjavesivarat ovat huomattavan suuret. Merkittävin harjujakso ulottuu 
Matinmäestä Mustikkamäkeen. Tällä alueella sijaitsevat keskustaajaman pohjavedenottamot 
Heteranta, Matinmäki, Hannusranta, Salmijärvi ja Mustikkamäki. Koutaniemen vedenottamo 
on kaupungin länsiosassa. (Liite 8A) 
 
Vesihuollon nykytila 
Kajaanin kaupungin väestöstä 97% on vesijohtoverkoston ja 89% viemäriverkoston piirissä. 
Keskustaajama-alueen kattaa kaupungin vesihuollon vesi- ja viemäriverkko, haja-
asutusalueella sen lisäksi on kahdeksan muuta vesiosuuskunnan ja –yhtymän vesijohto- ja 
viemäriverkostoa. (Liite 8A) 

Kaupungin laitos toimittaa ottamoistaan talousveden kaikille kahdeksalle Kajaanin 
kaupungin alueella toimivalle vesiosuuskunnalle ja –yhtymälle, sekä hankkii vähäisiä määriä 
vettä Vuolijoen kunnalta Mainuan Taajamaan.  

Kajaanin kaupunki on avustanut vesijohtoverkostojen rakentamista ja Kajaanin kaupungin 
vesihuolto myy vettä osuuskunnille alennettuun hintaan. 
 
 



 

 142

Vedenhankinta 
Kajaanin kaupungin vedenhankinnan ulkopuolella olevista asukkaista suurin osa (n. 3 % eli 
1076 hlöä)  hankkii talousvetensä kiinteistön omista kaivoista. Kaivoja arvioidaan olevan 
käytössä n. 400 kpl, osa porakaivoja ja osa vanhempia rengaskaivoja. Lisäksi suurin osa (n. 
1150 kpl) vapaa-ajan asunnoista on järjestänyt vedenhankintansa omasta tai naapurin 
kaivosta, lähteestä, vesistöstä tai tuo juomavetensä vakituiselta asunnoltaan. 

Kaupunki on tutkinut sekä pora- että rengaskaivojen vedenlaatua. Porakaivojen 
kohonneiden radon-arvojen lisäksi niiden ongelmana ovat kohonneet rauta- ja 
mangaanipitoisuudet.. Rengaskaivojen yleisin ongelma on pohjaveden syövyttävyys, mikä 
aiheutuu mm. pohjaveden alhaisesta pH:sta. 
 
Viemäröinti ja jätevesien käsittely 
Kajaanissa toimivat vesiosuuskunnat huolehtivat pääsääntöisesti vain puhtaan veden 
jakelusta. Osa kaupungin vesihuollon piiriin kuuluvista alueista on myös viemäröimättä. 
(Liite 8B) 

Kiinteistökohtaisesti jätevesien käsittelyn hoitaa 9 % (3060 hlöä) Kajaanin asukkaista, 
samoin jätevesien käsittely on hoidettu yleensä vapaa-ajan asunnoissa.  

Kattavia kartoituksia ja selvityksiä ei ole tehty kiinteistöjen omien puhdistusjärjestelmien 
toimivuudesta. Kajaanin kaupungin ympäristötoimi julkaisi 1998 ohjeet haja-asutusalueiden 
jätevesien käsittelystä. Yleisesti on voitu päätellä, että 1990-luvulla ja sen jälkeen rakennetut 
maapuhdistamot ovat asianmukaisia ja toimivat tyydyttävästi. Aikaisemmin rakennetut 
puhdistusjärjestelmät, kuten sekokaivopari ja imeytyskuoppa, sekä imeytysojastot ovat 
yksinkertaisempia ja niiden toimivuudessa sekä puhdistustehossa löytyy vaihtelua. 

Teeri- ja Hevossuon alueille on tehty jätevesikartoitus vuosina 1996 ja -97. Silloin talouksia 
oli 63, joista suurin osa johti käymälävetensä umpikaivoon ja muut jätevedet saostuskaivojen 
kautta imeyttämällä maaperään. Vuonna 2001 talouksia oli 66, mutta asukasmäärä oli hieman 
pienentynyt. 

Teeri- ja Hevossuon asutus sijoittuu Vimpelinlammen valuma-alueelle ja on selvityksen 
mukaan suurin Vimpelinlampeen kohdistuvista ihmisen aiheuttamista ravinnekuormittajista. 
Kartoituksen mukaan lammen vedenlaadun parantamiseksi on ensisijaisen tärkeää saada alue 
viemäriverkoston piiriin. Toimenpiteellä olisi myös myönteinen vaikutus kaupunginlammen 
vedenlaatuun. 

Kajaanin kaupungilla ei ole kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. 
 
Ennusteet 
Kajaanin kehittämiskeskuksen Kainuun väestön trendiennusteen mukaan tulevaisuudessa 
väestön kasvu Kajaanissa kohdistuu pääasiassa haja-asutusalueille eli keskustaajaman 
vesijohtoverkon liittymämäärä tulee vähenemään. Pienten vesilaitosten liittyjämäärät sen 
sijaan kasvaisivat hieman uudisrakentamisen ja toiminta-alueiden ulkopuolelta tulevien 
liittymisien seurauksena. 
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Vedenkulutusennusteessa taajaman vedenkulutuksen oletetaan hieman putoavan. Joidenkin 
pienten laitosten kulutuksen taas arvioidaan hieman nousevan, kuitenkin suurin osa pysyisi 
samassa kulutustasossa kuin nykyisinkin. Arviossa ei ole varauduttu runsaasti vettä 
tarvitsevien yrityksien lisääntymiseen.  

Jätevesimäärien ja –kuormitusten viemärilaitosten toiminta-alueilla oletetaan pysyvän 
suurin piirtein samana kuin nykyisinkin. Viemäriverkoston saneeraus ja sekaviemäröinnin 
poistuminen vähentää vuotovesien määrää ja sitä kautta jätepuhdistamolle tuleva 
jätevesimäärä pienenee. 

14.1 Vesihuollon kehittämisen tarpeet 

Pohjavedenottamot ja pohjavesien suojelu 
Kajaanin vedenottamoilla riskit on luokiteltu kuudessa tapauksessa kohtalaiseksi ja yksi 
katsottu riskittömäksi.  

Ärjänsaari, Sivolanniemi ja Pekonkangas Salmijärvellä on nimetty luonnon- ja 
maisemansuojelun kannalta arvokkaiksi harjualueiksi. Pekonkangas - Salmijärvi (750ha) on 
lisäksi harjujensuojelualue ja  Ärjänsaari Natura 2000 -alue. 

Pohjaveden laadun ja määrän vaarantumisen suurimmat uhkatekijät ovat liikenne, tienpito, 
kuljetukset maanteillä, maa-ainesten otto sekä asutus. 
 
Vesijohtoverkosto 
Vesijohtoverkostoon tulisi tehdä pieniä uudistuksia ja korjauksia, sekä virtauspisteitä tulisi 
rakentaa lisää. Vesijohtoverkoston keskimääräinen vuotuinen saneerausmäärä on 0,9 % 
verkostopituudesta.  

Uusia verkostoja rakennettaisiin asemakaavoitetuiksi suunnitelluilla alueilla eli 
Kätönlahdessa, Huuhkajanvaarassa, Maastolla, Heinisuolla ja Pöllyvaaralla. Rakentamistarve 
olisi myös Takkarannassa, Lehtomäki - Kuluntalahdella, Leväjoella ja Mainuanvaaralla, 
Parkinniemi - Sokajärvellä ja Karankajärvellä. (Liitteet 8C ja 8D) 
 
 
Jätevesien viemäröinti ja käsittely 
Viemärijohtojen keskimääräinen vuotuinen saneeraustarve on 1,5 % verkostopituudesta.  

Uusien viemäreiden ja vesijohtojen tarve kohdistuu alueille joihin ollaan suunnittelemassa 
asemakaavaa. Viemäröinnin tarvetta on ilmennyt myös asemakaavoitetun alueen lievealueilla, 
joilla on jo vesijohto, kuten Hevossuolla, Teerisuolla, Ammenniemellä ja 
Kuninkaanniementiellä. Muita esiin tulleita viemäröintitarve-alueita ovat Paltaniemi, 
Parkinniemi - Sokajärvi, Takkaranta, Kuluntalahti, Pärsänsuo, Lehtomäki ja Niemelänranta. 
(Liitteet 8C ja 8D) 
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Jäteveden käsittelyssä tulisi tehdä joitain uudistuksia ja hankintoja.  Tulisi myös tarkistaa 
hulevesiverkoston mitoitus ja varautua vuosittain verkostosaneerauksien rahoituksiin, koska 
sekavesijärjestelmän systemaattinen vähentäminen lisää hulevesiverkoston kuormitusta.  

Jäteveden käsittelyssä ja hulevesien laadun parantamiseksi tulisi varautua käsittelyn 
tehostamiseen muuttuvien ympäristövaatimusten edellyttämällä tavalla. 
 
Kustannukset ja rahoitukset 
Vesihuoltoinvestoinnit rahoitetaan liittyjiltä perittävillä maksuilla, kunnan rahoitusosuudella, 
valtion rahoitustuella ja Euroopan yhteisön rakennerahoista myönnettävällä rahoitustuella. 
 

 

Lähde 
Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2004-2010, Kajaanin kaupunki tekninen 

palvelukeskus. 
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 15 Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus 
Kainuussa paikkatietojen valossa 

Riina Grönlund 

Keränen (2002) tarkastelee työssään maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta alue- ja 
yhdyskuntarakennetta kuvaavien paikkatietojen avulla. Tutkimuksessa käytettiin 
neliökilometriruutuaineistoa. Muuttujien käyttäytymistä taajamaetäisyyden suhteen tutkittiin 
siirryttäessä taajamista maaseudulle päin. Työssä käytettiin väestöä, elinkeinorakennetta ja 
asutusrakennetta kuvaavia muuttujia. Työn tavoitteena oli tarkentaa taajamaetäisyys -
käsitettä, koska etäisyys taajamaan on keskeinen tekijä maaseutuasukkaiden palvelujen 
saavutettavuuden kannalta. Taajamiksi määriteltiin kaikki tilastolliset taajamat joiden 
väkiluku ylittää 500 asukasta. Rakennusten välinen etäisyys ei saa ylittää 200 metriä. 

Etäisyys taajamasta linnuntie-etäisyytenä ei aina anna oikeaa kuvaa etäisyyksistä 
esimerkiksi vesistöisillä ja harvan tieverkon alueilla. Kainuun maakunnan alueelta tehtiin 
tarkastelu, jossa asuttujen neliökilometriruutujen etäisyys lähimpään taajamaan määriteltiin 
tieverkon kautta laskettujen etäisyyksien perusteella 5 kilometrin etäisyysluokittain.  

15.1 Kaupunki - maaseutu -vaihettumisvyöhyke 

Maaseudun ja kaupungin lähialue poikkesi monella muuttujalla tarkasteltuna muusta 
maaseudusta. Maaseudun asutus, rakennuskanta ja työpaikat keskittyvät voimakkaasti 
taajamien lähialueille. Maaseudun rakennuksista lähes 80 %, väestöstä yli 80 % ja 
työpaikoista 85 % sijaitsee alle 10 kilometrin päässä taajamista. Maaseudun ja taajaman raja 
on myös asukas- ja rakennustiheydellä sekä elinkeinorakenteen monipuolisuudella mitattuna 
hyvin jyrkkä. Useimmat tarkasteltavat ilmiöt muuttuivat selvästi siirryttäessä kauemmas 
taajamista. Voimakkain muutos oli alle 10 kilometrin etäisyydellä taajamista.             
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Etäisyydet taajamiin ovat suurimmat Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä saaristossa. Kainuun 
maakunnan alueella yli 20 kilometrin etäisyyksiä lähimpään yli 500 asukkaan taajamaan on 
pääasiassa maakunnan itä- ja pohjoisosista. Väestön keskittyminen taajamien ympärille 
vaihtelee maakunnittain. Keskittymistä voidaan tarkastella laskemalla etäisyys taajamasta, 
jossa saavutetaan esimerkiksi 50 % koko maaseudun väestöstä. Kainuun maakunnassa 50 % 
maaseudun väestöstä saavutetaan 7 kilometrin päässä taajamasta. Koko maan keskiarvo on 4 
kilometriä. 

Tarkastelluista muuttujista tehtiin synteesitarkastelu, jossa käytettyjä muuttujia olivat 
etäisyys taajamaan, asukastiheys, demografinen huoltosuhde, elinkeinojen monipuolisuus ja 
rakennustiheys. Muuttujille laskettiin indeksiluvut käyttämällä vertailukohtana 
maaseuturuuduista laskettuja keskiarvoja. Muuttujakohtaiset indeksit laskettiin yhteen, jolloin 
saatiin vuorovaikutusta kuvaava summaindeksi. Mitä suurempi summaindeksi on, sitä 
suurempi on asukas- ja rakennustiheys sekä elinkeinojen monipuolisuus ja sitä pienempi 
huoltosuhde ja etäisyys lähimpään taajamaan. 

Maaseudun ja kaupungin vaihettumisvyöhykkeen maakunnittainen tarkastelu osoittaa, että 
taajamoituneilla alueilla, esimerkiksi Uudellamaalla, summaindeksin arvo säilyy 
korkeammalla tasolla kauemmas taajamista kuin maassa keskimäärin. Kainuun maakunta sen 
sijaan edustaa Pohjois- ja Itä-Suomen maakunnille tyypillistä profiilia. Summaindeksi saa 
hyvin korkeita arvoja aivan taajaman lähellä, mutta indeksin arvo romahtaa nopeasti 
siirryttäessä taajamista maaseudulle päin (Kuva 1).  
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Kuva 1. Summaindeksit 1 kilometrin etäisyysluokittain Kainuussa ja koko maassa. 

 

Vaihettumisvyöhykkeen summaindeksille laskettiin kunnittaiset keskiarvot, jotka osoittavat 
selvät erot Länsi- ja Etelä-Suomen sekä Pohjois- ja Itä-Suomen välillä. Etelä- ja Länsi-
Suomessa korkean summaindeksin arvon saavat kunnat muodostavat yhtenäisiä vyöhykkeitä 
etenkin suurten taajamien läheisyydessä. Pohjois- ja Itä-Suomessa vastaavanlaisia 
vyöhykkeitä ei muodostu, vaan korkeita arvoja saavat kunnat ovat yksittäisiä. Kajaania ja 
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Vuolijokea lukuun ottamatta Kainuun kunnissa summaindeksin keskiarvot ovat neljästä 
luokasta alhaisimmat. Kajaanin summaindeksi kuuluu toiseksi suurimpaan luokkaan ja 
Vuolijoen toiseksi pienimpään. 

15.2 Saavutettavuus tieverkon kautta 

Tieverkon kautta laskettujen etäisyyksien mukaan lähes kolmannes Kainuun 
maaseutuväestöstä asuu alle 5 kilometrin etäisyydellä taajamasta ja alle 20 kilometrin päässä 
taajamasta asuu yli 60 % maaseutuväestöstä. Yli 50 kilometrin etäisyydellä asuu 4 % 
maaseutuväestöstä. Väestön ikärakennetta tarkasteltaessa vanhusväestön osuus alle 5 
kilometrin päässä taajamista on 13 %. Osuus kasvaa suurimmillaan 24 %:iin siirryttäessä 35-
40 kilometrin päähän taajamista. Lasten osuus on suurin (25-27 %) alle 15 kilometrin 
etäisyydellä taajamista, minkä jälkeen osuus pienenee.  

Asuntojen ja työpaikkojen lukumäärä vähenee melko tasaisesti taajamista poispäin 
siirryttäessä. Asuntojen keskipinta-ala on suurin (89 m2) 5-10 kilometrin etäisyydellä 
taajamista. Työpaikat keskittyvät taajamien lähivyöhykkeelle ja alle 5 kilometrin etäisyydelle 
taajamista sijoittuu lähes puolet maaseudun työpaikoista. Tätä selittänee 
teollisuustyöpaikkojen sijoittuminen taajamien liepeille. Alkutuotannon työpaikkaosuus on 
pienin lähellä taajamia, vain 3 % alle 5 kilometrin päässä taajamista. Alkutuotannon osuus on 
suurin (69 %) 40-45 kilometrin päässä taajamista, mutta vähenee taas yli 50 kilometrin 
etäisyysluokassa.  

Ajoajalla mitattuna yli puolet Kainuun maaseutuväestöstä asuu alle 10 minuutin ajomatkan 
etäisyydellä taajamista. Yli puolen tunnin ajomatkan päässä asuu vain noin 7 % 
maaseutuväestöstä. Vaikka kaukana palveluista asuu vain pieni osa maaseutuväestöstä, voi 
saavutettavuus muodostua paikallisesti ongelmalliseksi esimerkiksi vesistöjen takia. Kajaanin 
kaupungin alueella ajoaika taajamaan on pisin kaupungin kaakkoisosasta, josta ajoaika 
lähimpään taajamaan on jo 40 minuuttia. 

Etäisyyttä lähimpään kauppaan on tarkasteltu Kainuun osalta sekä tieverkon kautta että 
linnuntie-etäisyyksinä. Tieverkon kautta laskettuna alle 10 kilometrin etäisyydellä kaupasta 
asui 47 % maaseutuväestöstä, kun osuus linnuntietä mitattuna oli 65 %. Yli 20 kilometrin 
etäisyydellä kaupasta asui linnuntietä mitattujen etäisyyksien mukaan vain 4,7 % 
maaseutuväestöstä, mutta tieverkon kautta mitattuna jopa 15 % maaseutuväestöstä.   

Kainuun maakunnan osalta tehty etäisyysanalyysi tieverkon kautta osoitti, että tieverkon 
kautta lasketut etäisyydet ovat linnuntietä mitattuja etäisyyksiä selvästi pitempiä. Ajoaikojen 
käyttö etäisyysmittarina lisäsi etäisyysanalyysin todenmukaisuutta, koska alueiden 
saavutettavuuteen vaikuttaa myös tieverkon laatu. 
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15.3 Suhde tutkimusalueeseen  

Kajaanin kohdealueista Lohtajan ja Huuhkajanvaaran alueet kuuluvat taajamaan. Hevossuon 
ja Teerisuon alueet kuuluvat sen sijaan varsinaisen taajaman ulkopuolelle, koska ne sijaitsevat 
hieman irrallaan muusta kaupunkirakenteesta ja ovat myös suhteellisen harvaan asuttuja. 
Hevossuon ja Teerisuon alueiden voi katsoa kuuluvan kaupungin ja maaseudun 
vaihettumisvyöhykkeeseen, koska ne sijaitsevat lähellä taajamaa, mutta ovat kuitenkin 
maaseutumaisia alueita. Taajaman läheisillä maaseutualueilla sijaitsee yleensä suurin osa 
maaseudun väestöstä, rakennuskannasta ja työpaikoista. Tällä alueella alkutuotannon osuus 
on yleensä vielä vähäistä, lasten osuus väestöstä on suuri ja vanhusten osuus vielä suhteellisen 
pieni. 

Lähteet 

 
Keränen, H. (2002). Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus paikkatietojen valossa. Oulun  

 yliopistopaino, Oulu.  
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 16 Etätyö − kehittymislähtökohdat Kainuussa ja 
merkitys asuinaluesuunnittelulle 

Sipi Hintsanen 

Tässä esityksessä lähteenä on käytetty Työ ja paikka – Etätyön kehittymismahdollisuudet 
Kainuussa – tutkimusraporttia (Keränen 1998) ellei toisin mainita.     
 

16.1 Etätyön määritelmät ja tausta 

”Työ, jonka suorittamisessa käytetään telematiikkaan1 liittyvää infrastruktuuria jossakin 
muualla kuin siellä, missä kyseisen työn tuloksia tarvitaan”, voidaan määritellä etätyöksi. 
Etätyö on työjärjestelyiltään tyypillisesti aika- ja paikkariippumatonta. Myös termeillä 
joustotyö, teletyö, verkostotyö, virtuaalityö ja lähityö tarkoitetaan etätyötä, joka terminä on 
kuitenkin vakiintunein. 
 
”Etätoiminnan teknologioiden suuri mutaatio on itse asiassa vain edesauttanut meitä 
irtautumaan oman maailmamme mittasuhteista.”2  
 
Etätyö voidaan jakaa neljään tyyppiin tekopaikasta ja työn luonteesta riippuen:   

1) kotona kokonaan tai osittain tehtävä etätyö 
2) satelliittitoimistossa tai etätyökeskuksessa tehtävä etätyö 
3) liikkuva etätyö esimerkiksi hotellihuoneessa, asiakkaan toimitiloissa tai autossa 
4) hajautettu tietoliikenneavustettu ryhmätyö ja etäpalvelu tai –konsultointi. 

                                                 
1 Telematiikalla tarkoitetaan tietojenkäsittelyn ja tiedonsiirtotekniikan samanaikaista käyttöä.  
Lähde: http://www.kuljetusopas.com/it/telematiikka/ 
 
2 Virilio, Paul (1998, alkup.1995): Pakonopeus. Tammer-Paino Oy.   
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Etätyöksi sopivalta työltä edellytetään seuraavia ominaisuuksia: 1) Työn tavoitteet ja 
aikataulut ovat selkeät, 2) se on ensisijaisesti yhden henkilön itsenäisesti suorittamaa, 3) työ 
on sisäisesti tyydyttävää ja se pysyy hallinnassa, 4) työ ei vaadi erikoisvälineitä, joita on 
vaikea sijoittaa muualle kuin työpaikalle, 5) jatkuva läsnäolo työpaikalla ei ole välttämätöntä 
ja 6) työhön liittyvät yhteydenpitotarpeet voidaan hoitaa tietoliikennevälineillä. Etätyöksi 
sopivat täten esimerkiksi: i) Suunnittelu- ja tutkimustyö, ii) Tiedonhankinta, tiedotus ja 
toimitustyö, iii) Opiskelu ja kouluttautuminen, iv) Markkinointi, v) Neuvottelut ja 
asiakaskontaktit ja vi) Johtotehtävät. (Keränen s.105 -106) 

16.1.1  Etätyö ja tietoyhteiskunta 

Uusi yhteiskunta muodostaa tietyissä visioissa (Himanen 1996) maailmankylän, joka etätyön 
kannalta tarkasteltuna on myönteinen asia. Globaali tietoyhteiskunta pohjustaa etätyön 
esiinmarssia seuraavasti (Keränen s.11):  
 

1. Tietoisuusteesi: Tietoyhteiskunnassa käsitellään ensisijaisesti tietoa. 
2. Yhteysteesi: Tietoyhteiskunta perustuu ajatukselle yhteisyyden luovista 

kommunikaatioyhteyksistä. 
3. Kunnallisteesi on edellisten kohtien synteesi. Fyysiset ajalliset ja paikalliset 

etäisyydet muuttuvat merkityksettömiksi ja syntyy suuri yhteinen 
virtuaaliyhteiskunta ”maailmankylä”.   
 

Toinen, synkempi, tulevaisuusvisio löytyy Jeremy Rifkinin kirjasta (Keränen 1998)  ”The 
End of Work”, jossa pohditaan työn kokonaismäärän ja etätyön välistä suhdetta. Kirjan 
pääkäsite on ”työn lopun yhteiskunta”, joka perustuu seuraaville havainnoille. Työttömyys ei 
ole ollut näin korkealla sitten 1930-luvan laman.  Sitä mukaa ja jos ylipäätään työpaikkoja 
syntyy, ovat ne alipalkattuja tai tilapäisiä. Informaatiovallankumous valloittaa pankit, jakelun, 
kuljetuksen, maatalouden, hallinnon. Teollisuus on jo kokonaan koneistettu ja äärimmileen 
viritettyä. Hyvin palkatut työpaikat on varattu pienelle joukolle huippuosaajia, joista 
kilpaillaan. Rifkinin mukaan ei ole reaalista ajatella että suuret joukot voisivat työllistyä atk-
ammattilaisiksi, bioteknologiaan tai vaikkapa rahoituskonsulteiksi.  

Lisäksi Rifkinin mukaan tulevaisuudessa kuilu voittajien ja häviäjien välillä kasvaa. 
Suurimpia voittajia ovat ”uudet kosmopoliitit”, joiden joukkoa johtavat superrikkaat, 
maailman liike-elämän harvainvalta, jotka ovat hyötyneet kasvaneesta tuottavuudesta. Heidän 
takanaan ovat huippukoulutetut ja -palkatut ”symbolianalyytikot”, jotka hoitavat voittajien 
taloutta ja tuottoja. Viimeisen portaan voittajista muodostavat tietoteknologian uusimpien 
saavutusten soveltajat: tutkijat, ohjelmoijat, pankkiirit, markkinaspesialistit jne.  

Rifkinin olennainen kysymys kuuluu: Kuinka olla olemassa tekemättä suurinta osaa 
valveillaoloajastaan työtä. Varmasti yksi avain ratkaisuun on etätyö, joka poistaa työaikaan 
laskettavan matkustamisen. Edellä esiin tuodusta voidaan soveltaen sanoa: ”Aika on 
vapautta.”  
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Tietoyhteiskunta on osittain jo siirtynyt järjestelmien kehittämisestä itse sisällön 
tuottamiseen. Keränen (1998 s. 30-33) lainaa  Koivusen (1997) tutkimusta 
informaatiovallankumousten  vaiheista, jotka voidaan jakaa seuraavasti: 

1. kirjapainotaidon kehittyminen 1450-luvulta lähtien 
2. teollinen ja tekninen vallankumous 1720-luvulta lähtien 
3. tietokonevallankumous 1970-luvulta lähtien (kts. kuva alla)  

• alkoi minitietokonekautena 
• kehittyi PC-kaudeksi 
• on kehittymässä verkostojen ja sisältöjen tuottamisen kaudeksi 

 

 
Kuva 1. Tietokonevallankumouksesta globaaliin informaatiovallankumoukseen 
(Koivunen 1997). 

16.2 Etätyö Kainuussa 

Etätyö voi parhaimmillaan pelastaa syrjäalueita. Tutkimuksen mukaan erityisesti maaseudulla 
asuvien ja korkeasti koulutettujen keskuudessa halukkuus etätyön kehittämiseen on suurta. 
Syrjäseutujen kannalta keskeinen kysymys kuuluu:”haluavatko maaseudulla asuvat lähteä 
aktiivisesti  kehittämään omia etätyöratkaisujaan ja onko heillä (tai heille tarjolla) siihen 
resursseja?”  (Keränen s. 68- 75)  

Informaatioammateissa työskentelevien osuus koko maassa vuonna 1995 oli noin 42 %, 
kun vastaava luku koko Kainuun alueella oli noin 33 %. Alueellinen vaihtelu selittyy 
elinkeinojakauman eroavaisuuksilla. Kaupungeissa kuten esimerkiksi Kainuussa (noin 42 %) 
tietotyöläisten osuus on maaseutua korkeampi. 

16.2.1  Aluetaso 

Kainuussa on 35000 työntekijää, joista 15000:lla on kompetenssia ja sisäistä sekä ulkoista 
soveltuvuutta etätyöhön. Tuosta ryhmästä organisatorinen ja tekninen mahdollisuus on 
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12000:lla. Näistä omaa halua eli motivaatiota etätyöskentelyyn on 3000/300 työntekijällä, eli 
3000 tekee silloin tällöin etätyötä ja noin 300 säännöllisesti. Vuonna 1996 jonkinasteista 
etätyötä tekevien määrä oli tilastokeskuksen mukaan 11% kokonaistyövoimasta. Keräsen 
(1998) mukaan suomalaisista palkansaajista jopa 2/3 haluaisi soveltaa etätyöskentelyä omaan 
työhönsä. (Keränen s. 51)   

Kainuun alueelle Keränen suosittaa perustettavaksi etätyön tukikeskuksia, jotka yhdessä 
muodostavat tietotukijärjestelmän. Näistä keskuksista työntekijät voivat hakea A) koulutusta, 
B) tutorointia, samalla kun ne toimivat C) työnvälittäjäorganisaatioina välittäen 
maailmanlaajuisesti työtehtäviä sekä D) auttavat kehittämään tiimejä tehokkaiksi ja lisäksi E) 
antavat tukea tutkittuihin ongelmiin. (Keränen s. 92) 

16.2.2  Organisaatiotaso 

Tietoyhteiskunnassa tehtävästä työstä suuri osa soveltuu tehtäväksi etätyönä. Työn tekijöiden 
ja johtajien tiimityötaidot ovat pääsääntöisesti kunnossa ja ratkaisemattomia ongelmia ei ole. 
(Keränen s. 61) Tietoyhteiskunnan kehittyneimmän tuotantoportaan muodostavista 
sisällöntuottajista esimerkkinä käyköön intialaiset ohjelmoijat, jotka koodaavat toisella puolen 
maapalloa myyntiin tulevia tietokoneohjelmia amerikkalaiselle emoyhtiölleen. 

16.2.3  Yksilötaso 

Etätyöntekijöitä on kahta tyyppiä: työntehostajat ja joustavat egoistit eli elämän laadun 
parantajat. Näistä ensin mainitut pyrkivät nimikkeensä mukaisesti nostamaan työpanoksensa 
laatua ja määrää. Joustavat egoistit puolestaan tavoittelevat joustavan työelämän mukanaan 
tuomaa henkistä hyvinvointia ja vapautta.  

Menestyvä etätyöntekijä omaa seuraavia ominaisuuksia: i) on työtavoiltaan joustava ja 
kestävä, ii) kykenee työskentelemän itsenäisesti ilman jatkuvaa tukea esimieheltä tai 
työtovereilta, iii) hallitsee työtehtävänsä ja työvälineensä ja iv) hallitsee ajan käytön ja työn 
organisoinnin. Yksilötasolla lähtökohta etätyöhön on sisäinen yrittäjyys.  
 
 

16.3 Etätyön fyysiset edellytykset 

Etätyöpisteen tulee täyttää seuraavat vaatimukset tilan ja tekniikan suhteen: sen tulisi olla 
erillinen huone tai tila, riippumatta sen sijainnista kotona, etätyökeskuksessa tai muualla. 
Tilaa tulee käyttää vain työn tekemiseen. Tekninen varustus on: tietokone, internetyhteys 
(laajakaista) ja sähköposti, tulostin sekä mahdollinen videoneuvottelulaitteisto. Neuvottelutila 



 

 153

on järjestettävä tarpeen mukaan. (Keränen s. 108 -109) Kannettavien tietokoneiden 
esiinmarssi on mahdollistanut mm. junanvaunujen, lentokenttäterminaalien ja kahviloiden 
valjastamisen etätyöpisteiksi. 

16.4 Vaikutukset asuinaluesuunnitteluun ja johtopäätökset 

Asuinaluesuunnittelun kannalta tärkein asia on vaatimus erillisestä etätyötilasta. Tämä 
tarkoittaa mahdollisuutta kaavoittaa vähäisessä määrin esimerkiksi sivuasuntoja, jotka 
soveltuvat käytettäväksi myös etätyöpisteinä ja lisäksi kaavaan voidaan sisällyttää ns. 
työtoritiloja, joissa on työpisteitä useammalle etätyöntekijälle ja jotka mahdollistavat myös 
tärkeäksi koetun sosiaalisen kanssakäymisen työaikana. 

Etätyötilojen mitoitusperuste asuinalueelle on tapauskohtainen asia. Alueen sosio-
ekonominen jakauma ei ole etukäteen täysin varmasti määriteltävissä, mutta asumismuoto 
(vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasuminen) ja asumisväljyys antavat osviittaa. Etätyötilojen 
mitoitusperusteena asuinalueelle voitaisiinkin mielestäni pitää seuraavia pohdintoja: omakoti- 
ja rivitaloalueille A) sivuasuntoja tai B) asuntokohtaisia työhuoneita.  Kerrostalovaltaisille 
alueille, joissa asuntojen keskikoot ovat pienet sekä tiivis-matala-alueille (500-1000 as.) sopii 
työtorityyppinen ratkaisu elintarvike-/nettikahvilan yhteyteen talon kivijalkaan, josta on 
vuokrattavissa työhuoneita (1 huone/150 as). 

Uskon etätyön suosion kasvavan tulevaisuudessa, sillä kaiken edellä esitetyn lisäksi 
liikkuminen paikasta toiseen muuttunee nykyistä kalliimmaksi (öljyn hinnan nousu) ja 
vaivalloisemmaksi (Ruuhka-Suomi). Tällä hetkellä etätyötä tekevät elävät tulevaisuuden 
yhteiskunnassa jo nyt.  

Lähteet: 

Keränen, Heimo (1998): Työ ja paikka – Etätyön kehittymismahdollisuudet Kainuussa. 
REDEC Kajaani, Research Reports 6, Kajaani. 

Virilio, Paul (1998, alkup.1995): Pakonopeus. Tammer-Paino Oy.  

Sähköiset lähteet: 

http://www.kuljetusopas.com/it/telematiikka/ 
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 17 Asukas- ja kylätoiminta tutkimusalueilla 

Minna Simonen 

Tässä selvityksessä tutkimusalueilla tarkoitetaan Huuhkajanvaaraa, Lohtajaa, Hevossuota ja 
Teerisuota. Kaikilla edellä mainituista alueista on kylä- ja asukastoimintaa, mutta sen 
aktiivisuudessa on eri paikkojen välillä selvää vaihtelua. Huuhkajanvaaran alueella toimii 
Huuhkajanvaara - Pikku-Kettu – Purola – Puistola -asukastoimikunta sekä Lohtaja – 
Huuhkajanvaara – Kettu -kyläyhdistys. Lohtajalla toimii myös Lohtajan asukastoimikunta. 
Teeri- ja Hevossuolla toimii Teeri - Hevossuon kylätoimikunta. Lisäksi Kajaanissa toimii 
Kylä- ja asukastoimikuntien yhteistyövaltuuskunta (Kajaanin kaupunki 2005).  

Huuhkajanvaara - Pikku-Kettu – Purola – Puistola -asukastoimikunta ilmoittaa 
tarkoituksekseen toimia asukkaita edustavana toimielimenä, joka käyttää ja toteuttaa lain 
tarkoittamaa asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuutta omaa asumista koskevissa 
asioissa, pyrkii lisäämään asumisviihtyisyyttä sekä edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja 
hoitoa kustannustasoa hillitsevästi. Asukastoimikunta järjestää erilaisia retkiä ja tapahtumia, 
kuten teatteri- ja marjastusretkiä (Lohtajan-Huuhkajan…2001,2002d). 

Lohtaja – Huuhkajanvaara – Kettu -kyläyhdistys pyrkii kehittämään erilaisia harrastus-
mahdollisuuksia nuorille, työllistää alueen pitkäaikaistyöttömiä sekä pitää yhteyksiä 
kaupungin päättäjiin ja virkamiehiin aluetta koskevissa asioissa. Kyläyhdistyksen toiminta on 
ainakin internet-sivujensa mukaan aktiivista. Kyläyhdistys esimerkiksi järjestelee ja toteuttaa 
tapaamisia yhteistyössä kajaanilaisten asukas- ja kyläyhdistysten kanssa; järjestää tapahtumia 
vanhempainyhdistyksien, koulujen ja päiväkotien kanssa; vuokraa tiloja sekä järjestää 
kursseja ja kerhoja. Kyläyhdistys on mukana yksityisten ja yhteisöjen pyrkimyksissä lisätä ja 
korostaa alueen viihtyisyyttä. Kyläyhdistys järjestää myös erilaisia tapahtumia ja myyjäisiä 
yhdessä asukastoimikunnan kanssa. Lisäksi kyläyhdistys pitää nuorille yökahvilaa (Lohtajan-
Huuhkajan…2001,2002a). 
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Lohtaja – Huuhkajanvaara – Kettu -kyläyhdistys kokeilee myös toimivia malleja erilaiselle 
alueen asukkaita aktivoivalle toiminnalle, jossa sosiaalinen yhteenkuuluvuus, yhteisvastuu 
sekä monipuolinen tiedonsaanti ja toiminta korostuvat. Lohtajan nettikahvilan on tarkoitus 
olla kaikille alueen asukkaille matalan kynnyksen kohtaamispaikka sekä kylän sydän (kuva 
1). Nettikahvilassa toimii parhaillaan lisäksi kolme erillistä projektia; Työ Elämään – projekti; 
More-hanke, jonka tavoitteena on mallintaa pakolaisten valintaa, vastaanottoa ja kotoutumista 
sekä Olkkari-projekti, joka tarjoaa puitteet nuorten toiminnalle ja tukee sekä ohjaa heidän 
omista tarpeistaan lähteviä toimintoja (Lohtajan-Huuhkajan…2001,2002b). Lohtajan 
asukastoiminta pitää valvottua voimailusalia nuorisotalon yhteydessä (Lohtajan-
Huuhkajan…2001, 2002c).  
 

 
Kuva 1. Lohtajan nettikahvila (Leena Soudunsaari & Minna Hagman  2004). 
 

Hevossuon ja Teerisuon alueella toimii kyläyhdistys, jonka toiminta on viime aikoina ollut 
varsin vähäistä, sillä osanottajat ovat olleet passiivisia. Esimerkiksi tien varsien 
kunnostuksesta on ollut puhetta, mutta aktiivisia tekijöitä ei ole kuitenkaan löytynyt. 
Kyläyhdistyksen kokouksessa oli kuitenkin ollut paljon väkeä silloin, kun asiana oli ollut 
keskustella Hevossuolle mahdollisesti tulevasta murskaamosta. Asukkaat eivät sitä sinne 
ymmärrettävästi halunneet, eikä sitä sinne myöskään sitten tullut. Ryhäsen (2005) mukaan 
varsinaisia tapahtumia alueella ei ole ollut koskaan. Kylä- ja asukastoiminta on alueella 
aktiivisempaa lähinnä osuuskuntien kuten tieosuuskunnan puitteissa. 
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 18 Miellyttävä kaupunkikuva ja Kajaani 

Sami Mukkala & Heikki Parkkila 

18.1 Purola 

18.1.1 Historiikki ja yleispiirteitä 

Alun perin alueella oli kaupunkilaisten vuokraviljelyksiä. Laajenevan teollisuusalueen 
työntekijöille tarvittiin asuinrakennuksia ja 1912 kaupunginvaltuusto hyväksyi valiokunnan 
esittämälle n. 5,7 ha:n alueelle Purolassa rakennussäännön ja kontrahtiehdotuksen. Nämä 
ensimmäiset 46 tonttia olivat kooltaan 575 – 875 m² ja kaksi tai neljä korttelissaan.  

Tontit vuokrattiin, mutta tarkoista määräyksistä huolimatta moni piirrätytti 
rakennuslupapiirustuksensa vasta valmiin rakennuksen mukaan, joten kaikkien rakennusten 
todellista ikää on vaikea määrittää. Vuonna 1918 ryhdyttiin kaupungin rakennusmestarin 
toimesta mittaamaan ja kartoittamaan lisää asuntotontteja Harald Andersinin asemakaava- 
luonnoksen pohjalta. Vuosina 1920 – 24 alettiin rakentaa Pyykönkadun ja Lähteenkadun 
välistä kaarevaa osaa ja Kansakoulunkadun länsisivua Purolantien puoleisessa päässä. 

Uusi asemakaava vahvistettiin valtuustossa vuonna 1946. Purolan vanhimmissa, ennen 
vuotta 1927 rakennetuissa rakennuksissa näkyy kansallisromantiikan ja jugend-tyylin 
vaikutukset, joissain rakennuksissa esiintyy muistumia 1800-luvun loppupuolen sveitsiläis- ja 
sorvityyleistä. 1930-luvun lopussa alkoi funktionalismi tunkeutua Purolaan kaksikerroksisten 
loivaharjakattoisten vuokrakerrostalojen muodossa. 1940-luvulla siirryttiin kevyempään 
konstruktivismiin, jonka tyypillisiä piirteitä ovat pystyrimaverhous, kaksijakoiset ikkunat 
ilman välipuitteita, avokuistit ja avoräystäät ilman räystäslistaa. 



 

 160

1950-luvulla mm. ikkunajako muuttui vapaammaksi, käytettiin tuuletusikkunoita ja 
yläkerta tuli korkeammaksi. Purolassa tämänkin aikakauden omakotitalot ovat 
lautaverhoiltuja, yleensä vaakapontilla. Vasta 60-luvulla siirryttiin yksikerroksisten 
”aravatalojen” aikakaudelle. Puu ei ollut enää ainoa käytettävä julkisivumateriaali ja 
maanläheisyyttä korostettiin. Purolasta löytyy ainoastaan yksi puhdasverinen 
funktionalistinen tasakattoinen rakennus (myymälä). Erillisissä autotalleissa ja 
lisäsiipirakennuksissa käytettiin kuitenkin runsaasti tasakatteita. 

1970-luvulla rakennettiin asemakaavan mukaisia yksikerroksisia loivaharjakattoisia lauta- 
ja tiiliverhoiltuja yhdistettyjä asuin- ja talousrakennuksia tonttien keskelle. 80-luvulle 
tultaessa suosituin tyyppi on yksikerroksinen keltainen aumakattoinen talo. 

Asuinrakennukset sijoitettiin aluksi jonkin vieressä olevan kadun rajaan kiinni muutamia 
harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Useimmiten piharakennukset joita saattoi olla 
useampia olivat suuria ja sijoitettiin yleensä tontin peräosiin.  

18.1.2 Kaavoitusperiaatteet 

Ensimmäisessä vahvistetussa asemakaavassa korttelialueille merkittiin ulkoiset rakennusrajat 
ja katujen varteen istutettavat tontin osat, jotka saatiin aikaan katualueita kaventamalla tai 
poistamalla. Muuten rakentamista sääteli Purolan rakennussäännön jälkeen 1925 vahvistettu 
rakennusjärjestys, joka antoi määräyksiä rakennusoikeudesta, rakennusten korkeuksista ja 
keskinäisistä etäisyyksistä.  

60-luvulla kehittämismuodoksi tuli ns. poistava saneeraus. Vuoden 1973 asemakaavassa on 
rakennusten rakennusalat sijoitettu tonttien keskiosiin. Asemakaavamääräyksin ohjattiin 
rakennusten sijoittelua: ”Samalla tontilla olevat rakennukset olivat rakennettava yhteen”. 
Samoin peruskorjaustöitä tehtiin uudella, alueen rakentamistavalle vieraalla hengellä. 

Purola pääsi mukaan perusparannuskokeiluun vuonna 1981, jolloin alueen asemakaava 
muutettiin perusparannustoimintaa suosivaksi. Tämä estää tarpeettoman purkamisen ja alueen 
kokonaisuutta rikkovan uudistamisen. 

18.1.3 Pohdintaa 

Purolassa asemakaavan kaareva idea tulee paikoin hyvin esille ja näiden alueiden yhtenäinen 
rakennustyyli, materiaalit ja värikkyys yhdistettynä puutarhamaiseen ympäristöön on 
miellyttävää. Varsinkin alueen reunoilta aukeaa kuvaukselliset näkymät rakennusten välistä 
ympäröivään luontoon. Samoin katunäkymät ovat varsin idyllisiä ja muutenkin mittakaava 
katutilassa on onnistunut, ehkäpä juuri tämä tiivis ja matala rakentaminen luo intiimin 
tunnelman. 
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Tunnelma Purolan parhaiten onnistuneilla alueilla on varsin valmis ja osittain jopa ehkä 
hieman vanhentunut, vaikkakin varsin hyvällä tavalla. Luonto on ehtinyt ottaa kiinni 
rakennukset ja niiden iän ja toisinaan vaikuttaa siltä, että rakennus on  kasvanut maasta 
kasvillisuuden mukana. Samoin alueelle rakennetut tai itsestään muodostuneet polut luovat 
mielenkiintoisia ja jännittäviä, hieman hämäriä puiden rajaamia tiloja. Rakennukset, niiden 
pihat ja ympäröivä luonto on hyvin hoidettua, vaikkakin rehevä kasillisuus saa aikaan 
ajatuksen, että luonto hallitsisi Purolan rakennuksia ja asukkaita. 

Ihmisten asuminen alueella näkyy ja tuntuu hyvällä tavalla. Purolan kaduilla ulkoilee ja 
liikkuu väkeä, pihoissa on ihmisiä askareissaan tai muuten vain viettämässä aikaa. 
Moottoriliikennettä on, mutta se hyvin rauhallista, eikä vaikuta uhkaavalta. Alueen 
liikennöintiratkaisu vaikuttaa toimivalta. 

Alueen ongelmakohdiksi muodostuvat mm. alueen jakava keskiakselimainen 
Makkolankatu, jonka riittämätön ja löysä rajautuminen saa alueen tärkeän keskikohdan 
vaikuttamaan sekavalta ja ideattomalta. Toinen häiritsevä tekijä on nykyisen asemakaavan ja 
60 – 70-lukujen rakennustavan mukaan siellä täällä toteutuneet yksikerroksiset vanhemmasta 
rakennuskannasta poikkeavat omakotitalot. Nämä tontin sisäosiin sijoitetut rakennukset 
jättävät aukon katutilaan tai poikkeavat muuten häiritsevästi materiaalien, ikkuna-aukotusten 
tai harjakorkeuden suhteen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. 
Purolan 
asemakaava. 
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Kuvat 2-5. Näkymiä Purolasta (Sami Mukkala & Heikki Parkkila 2005). 

18.2 Kauppakatu 

18.2.1 Yleispiirteitä 

Kauppakatu on Kajaanin keskusta-alueen vilkkain katu, jossa sijaitsee suuri osa keskustan 
rakennushistoriallisesti merkittävistä kohteista. Nämä kohteet ovat pääasiassa 
funkisrakennuksia 1930-luvulta alkaen, mutta sijaitsee Kauppakadulla vuonna 1831 
rakennettu puukaupunkia edustava raatihuonekin. Muu rakennuskanta kadulla on hyvin 
sekalaista, aina betonisista tavarataloista arkkitehtuuriltaan hyvin miellyttävään 
elokuvateatteriin. 

Liikenne on osittain sallittua autoillakin, mutta Raatihuoneentori ja pätkä Kauppakatua on 
muutettu kevyenliikenteen käyttöön. Raatihuoneentoria on muutenkin kohennettu ja siitä on 
rakennettu enemmänkin aukion tyylinen kokonaisuus. Väenpaljous ja vilkas liikenne on 
selitettävissä sillä, että kadun varrella sijaitsee lähinnä liiketiloja, tavarataloja, ravintoloita ja 
muita palveluntarjoajia. 
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18.2.2 Pohdintaa 

Kauppakadulla on esillä rakennuksia 1800-luvulta aina nykypäivään, mutta silti on pystytty 
säilyttämään hyvin yhtenäinen ilme katukuvassa. Mittasuhteet ovat miellyttävät ja värikäs 
rakennuskanta täydentää kokemusta Kauppakadulla liikkujalle. Kadun toisessa päässä 
sijaitsevan Raatihuoneentorin koko on hyvä ja alue on onnistuneesti rajattu. Tori tuntuu 
toimivan onnistuneella tavalla varsinkin kesäkuvissa, jossa suihkulähde luo omaa 
leikkisyyttään kuviin. Katutila johdattaa selvästi Raatihuoneentorille ja torilta vastaavasti 
aukeaa johdatteleva näkymä Kauppakadulle. 

Alueelta avautuu mielenkiintoisia näkymiä ympäröivään kaupunkiin, joka tuntuu 
liimautuvan Kauppakadun tunnelmaan. Myös yhteydet sivukaduille ja porttikongeihin ovat 
onnistuneita ja niiden intiimi tunnelma tulee esille varsin miellyttävällä tavalla. Osa 
rakennuksista on hyvinkin mielenkiintoisia ja asuinhuoneistojen ikkunat luovat hauskan 
kontrastin alueen runsaslukuisille näyteikkunoille. 

Ihmisten runsas läsnäolo muuttaa alueen eläväksi tilaksi, joka on koko ajan liikkeessä ja 
näin alueesta on tullut selvästi enemmänkin kohtaamispaikka. Kävelykatu tuo omaa 
viehättävyyttään alueelle. Valaistus on miellyttävä niin päivällä kuin illallakin keinovalossa. 

Ainoana vähän negatiivisena seikkana tunsimme alueen tavanomaisuuden, joka tuntuu 
vaivaavan montaa Suomen kaupunkikeskustaa. Samanlaisia keskustoja on nähty ja tullaan 
näkemään. Kokonaisuutena Kauppakatu on kuitenkin viehättävä ja vilkkaan oloinen 
kaupunkitila, joka on selvästi Kajaanin kaupungin keskikohta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvat 6. ja 7. Näkymät päivällä ja yöllä Raatihuoneentorilta (Sami Mukkala & Heikki 
Parkkila 2005). 
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Kuva 8. 
Kauppakadun 
asemakaava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvat 9-12. Näkymiä Kauppakadulta (Sami Mukkala & Heikki Parkkila 2005). 
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 19 Hevossuon ja Teerisuon maisemarakenne- ja 
maisemakuva –analyysi 

Sipi Hintsanen, Minna Simonen & Eini Vasu 

 
 

 
Kuva 1. Näkymä Hevossuolta (Minna Simonen 2005). 
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19.1 Selänne- ja laaksoalueet sekä inhimillinen vyöhyke 

Maisema on geomorfologisista, ekologisista ja kulttuurihistoriallisista ominaisuuksista sekä 
niiden välisistä vuorovaikutuksista muodostuva kerroksellinen kokonaisuus. Maisemarakenne 
on maiseman rakenteellinen kokonaisuus, jonka perusosia ovat maasto, eloton ja elollinen 
luonto sekä kulttuurisysteemit. Maisemakuva on maiseman tietyssä muutosprosessin 
vaiheessa näkyvä ilmenemismuoto. 

Maiseman perusrungon muodostavat selänteet, laaksot ja niiden välillä olevat rinteet. 
Selänteet laskeutuvat rinteinä laaksoihin. Selänteet ovat karuja ja vähäravinteisia mannerjään 
sulamisvesien huuhtomia alueita, jotka eivät kestä kulutusta. Laaksoissa maaperä on usein 
huonosti rakennettavaa.  Inhimillinen vyöhyke löytyy näiden äärialueiden väliltä. Sen luonto 
kestää parhaiten ihmisten toiminnan. 

19.1.1 Hevos- ja Teerisuon maisemarakenne 

Hevos- ja Teerisuo sijaitsevat n. 4 kilometriä Kajaanin keskustasta lounaaseen. Alueilla 
asutus on suhteellisen vähäistä ja harvaa. Asutus sijoittuu kokonaisuudessaan Hevos- ja 
Teerisuon läpi kulkevien teiden varsille.  

Hevos- ja Teerisuota ympäröivät selänteet sekä ylä- että alapuolelta. Isosta Syvälammesta 
virtaa Syväjoki halki Hevossuon itä - eteläosan ja jatkaa kulkuaan Teerisuon kaakkoispuolelta 
Vimpelinlampeen jatkaen edelleen siitä Pyykönpurona Kaupunginlampeen. Joen ympäristöön 
muodostuu laaksoaluetta.  

Inhimillisiä alueita, jotka sopivat luontevasti rakentamisen laajentamiseen, muodostuu 
selänteiden ja laaksojen välillä oleville rinteille. Teerisuon pohjoispuolella olevalla rinteellä 
olisi hyvää laajennusvaraa länsi - itä suunnassa aina Lohtajalle saakka. Laajentamista voisi 
ajatella myös hieman Teerisuon lounaispuolelle. Siellä kuitenkin rakentamista rajaavat 

voimakkaasti suhteellisen laajat 
avokalliot ja etelämpänä 
vaikeakulkuiset suot, jotka ovat 

kulutuskestävyydeltään 
heikompia. Tosin suot pystytään 
kuivattamalla muokkaamaan 
rakentamiselle luontevaksi 
alueeksi. Myös Teerisuon keskellä 
on hyvää rakentamiselle suotuisaa 
aluetta. 
 

 

 

Kuva 2. Näkymä Teerisuolta 
(Minna Simonen 2005). 
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Hevossuolla laajennusvaraa olisi Huuhkajanvaaran länsirinteellä aina Huuhkajanvaaran 
kaupunginosaan asti. Myös Hevossuon etelä- ja lounaisosissa on inhimillisiä vyöhykkeitä, 
jotka rajautuvat soihin ja osittain avokallioihin. Hevossuon keskelle asutus voisi myös 
levittäytyä. (ks. Liite 9.) 

19.2 Maaperä 

Maaperä on kallioperää peittävä irtomaakerros, joka on syntynyt kovettumattomista 
maalajeista. Suomen maaperä on syntynyt pääpiirteissään jääkauden aikana tai sen jälkeen 
erilaisten geologisten prosessien tuloksena. Maaperän ainekset ovat peräisin joko 
kallioperästä (kivennäismaalajit), kasvillisuuden jäänteistä (eloperäiset kerrostumat) tai ovat 
veteen liuenneiden aineiden saostumia (kemialliset sedimentit) (Kujansuu 1990: 9). 
Maaperään ja sen aineksiin kohdistuu lisääntyvästi erilaisia käyttöpaineita. Sen vuoksi 
alueellisen maankäytön suunnittelun pohjaksi tarvitaan tietoa maalajeista, niiden määristä 
(levinneisyys, paksuus) ja ominaisuuksista (soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin). 
Maaperätiedot ovatkin tärkeitä ja niiden pohjalta tehdään esimerkiksi rakennettavuusluokitus. 
Rakennusteknisessä (RT) ja geoteknisessä (GEO) luokituksessa samankokoisista lajitteista 
käytetään hieman eri nimiä (Luoma-aho 1993: 78). Tämä selostus perustuu nimenomaan RT-
luokitukseen. 

Maalajit jaetaan maaperäkartoituksessa moreenikerrostumiin, karkea- ja hienorakeisiin 
kerrostumiin sekä eloperäisiin kerrostumiin. Moreenikerrostumat ovat lajittumattomia 
maalajeja, jotka ovat jäätiköiden aikaansaamia murskautunutta ainesta sisältäviä kerrostumia. 
Moreeni eri tyyppeineen on myös Suomen yleisin maalaji. Karkea- ja hienorakeiset 
kerrostumat ovat puolestaan lajittuneita maalajeja. Eloperäisiin kerrostumiin kuuluvat 
esimerkiksi sara- ja rahkaturve. 

19.2.1 Maaperä Hevossuolla ja Teerisuolla 

Hevossuon alueella maaperä koostuu pitkälti hienoaineksisesta moreenista, jota on muutenkin 
runsaasti tutkimusalueiden läheisyydessä. Kaupungista katsottuna Hevossuontien alkupään 
varrella on kuitenkin hiesua, jonka päällä on ohut peittävä kerros (yleensä alle 0,3 m) 
saraturvetta. Hevos- ja Teerisuonteiden risteysalueella maaperä koostuu puolestaan hiesusta, 
jonka alla on hienoaineksista moreenia. Pieninä esiintyminä Hevossuolla on lisäksi 
saraturvetta. Hevossuon eteläpuolella maaperä koostuu lähinnä moreenimuodostumista ja 
saraturpeesta. Hevossuon pohjoispuolella maaperän koostumus on mosaiikkimaisempi 
koostuen lähinnä hienoaineksisesta moreenista ja hiesusta. 

Teerisuolla maaperä koostuu hiesusta, jonka alla on hienoaineksista moreenia; saraturvetta 
sekä hienoaineksista moreenia. Lisäksi pienempinä esiintyminä on saraturvetta, jonka alla on 
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hienoa hietaa tai hienoaineksista moreenia. Teerisuon ympärillä on pääasiassa hienoaineksista 
moreenia.  

Lohtajan alueen eteläpuolella maaperä koostuu hiekkamoreenista, jonka ympärillä on 
pienempiä alueita hietaa sekä saraturvetta, jonka alla on hienoaineksista moreenia.  
Kauempana on lisäksi kallioita ja saraturvetta sekä hienoaineksista moreenia. 
Huuhkajanvaaran ympäristössä maaperä on puolestaan hyvin mosaiikkimainen. Siellä 
maaperä on muun muassa kalliota, hiekkamoreenia, saraturvetta, moreenimuodostumia sekä 
hienoaineksista moreenia. 

19.2.2  Maaperän kulutuskestävyys 

Kulutuskestävyyteen vaikuttavat huomattavasti muun muassa alueen maaperä, kasvillisuus ja 
pinnanmuodot. Kulutuskestävyys vaihtelee eri maaperälaatujen välillä ja myös sen mukaan, 
mihin tarkoitukseen maata käytetään. Tässä yhteydessä käsitellään lähemmin kuitenkin vain 
maaperän kulutuskestävyyttä. Tärkeimmät maaperän kulutuskestävyyteen vaikuttavat tekijät 
ovat maaperän kyky kestää tiivistymättä voimakasta tallausta ja maaperän mekaaninen 
kulutuskestävyys. Näihin tekijöihin vaikuttaa paljolti lajittuneisuus ja raekoko. Helposti 
tiivistyviä maalajeja ovat varsinkin hiesu ja hieta (Jämbäck 1996: 145, 149).  

Mekaanisessa kulutuskestävyydessä on kyse siitä, kuinka hyvin maaperä kestää 
rikkoutumatta tallauksen alla. Heikointa kulutuskestävyydeltään on tällöin lajittunutta karkeaa 
hietaa tai hienoa hiekkaa sisältävä dyynihiekka. Moreenin kulutuskestävyys on sen sijaan 
tavallisesti hyvä, koska se sisältää kaikkia raekokoja aina savesta suuriin kivenjärkäleisiin. 
Dyynihiekan ja moreenin välimaastoon sijoittuvat muun muassa painanteisiin kerrostuneet 
siltit ja hienot hiekat, jotka kuitenkin kosteina, esimerkiksi pohjaveden vaikutuksesta, 
häiriytyvät helposti (Jämbäck 1996: 149). 

Rinnesuunnalla ja erityisesti kaltevuudella on myös merkitystä kulutuskestävyydelle. 
Kaltevuuden kasvaessa kulutuskestävyys pienenee, ja eniten erityisesti lajittuneesta aineksesta 
muodostuneilla rinteillä, joilla eroosioherkkyys on alhainen ja kasvillisuuden uusiutuminen 
hidasta. Soiden kulutuskestävyyttä on puolestaan tutkittu vähän. Soiden kestävyys on 
pehmeän turvealustan ja kasvillisuuden hitaan uusiutumisen ansiosta todennäköisesti 
heikompi kuin mineraalimaan kasvillisuuden (Jämbäck 1996: 150). 

Kajaanin tutkimusalueen maaperän voi olettaa näiden tietojen valossa olevan pääasiassa 
hyvin kulutusta kestävää. Alueella on toki myös soita, joiden kulutuskestävyyden arviointi 
tarvitsisi lähempää tarkastelua. Esimerkiksi soita kuivattamalla voidaan kuitenkin parantaa 
maaperän kulutuskestävyyttä. Hevos- ja Teerisuolla tämän hetkinen asutus näyttää selvästi 
keskittyneen niille alueille, joiden kulutuskestävyys on parempi. Suoalueilla, joilla maaperä 
koostuu pääosin saraturpeesta, ei ole liiemmin asutusta. 
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19.2.3  Maaperän rakennettavuus 

Maaperä vaikuttaa myös rakentamiseen. On olemassa useanlaisia erilaisia 
rakennettavuusluokituksia, joiden perusperiaatteet ovat kuitenkin samoja. Seuraavassa 
esitellään yksi rakennettavuusluokitus erilaisille maalajeille. Helposti rakennettavia alueita 
ovat kantavat kitkamaat ja moreenialueet, joilla lohkareita ja kallioita on vähän. Maanpinnan 
kaltevuus saa olla tällöin alle 5 % ja se tulee olla helposti kuivatettavaa. Normaalisti 
rakennettavia alueita ovat suhteellisen loivapiirteiset kallioalueet; vaihteleva moreenimaasto, 
joissa on kallioita ja lohkareita sekä vähäisiä soistuneita painanteita. Siltti- ja savialueet, 
joiden kantava maakerros on enintään 2,5 metrin syvyydessä, kuuluvat myös tähän luokkaan. 
Maanpinnan kaltevuus saa olla 5-15 % ja sen on oltava normaalisti kuivatettava 
(Kunnallistekniikka 2004). 

Vaikeasti rakennettavia alueita ovat siltti-, savi- ja soistuneet alueet, joilla kantava 
maakerros on 2,5–4,5 metrin syvyydessä, ja jotka ovat vaikeasti kuivatettavia. 
Jyrkkäpiirteinen kalliomaasto ja louhikko ovat myös vaikeasti rakennettavia. Maanpinnan 
kaltevuus saa olla 15–30 %. Paaluperustusta edellyttäviä rakenteita tarvitaan laaksomaisilla 
savialueilla, joilla kantava maakerros on 4,5–13,0 metrin syvyydessä. Erittäin vaikeasti 
rakennettavia alueita ovat sen sijaan savialueet, joilla kantava maakerros on 13,0–25,0 metrin 
syvyydessä sekä kallio- ja moreenirinteet, joilla maanpinnan kaltevuus on yli 30 %. Erittäin 
heikosti rakentamiseen soveltuvia alueita ovat lisäksi vesialueet ja alavat pehmeät ranta-
alueet sekä savialueet, joilla kantava maakerros on yli 25,0 metrin syvyydessä 
(Kunnallistekniikka 2004).  
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Kuva 3. Hevos- ja Teerisuon selänne- ja laaksoalueet, sekä inhimillinen vyöhyke. 
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20 Ulkoalueiden fyysisten jälkien ja toimintojen 
kartoitus 

Riina Grönlund, Heli Latvala, Edouard Leroux, Aleksiina Paakki & Aino 
Toivonen 

Kajaanissa suoritettiin ulkoalueiden fyysisten jälkien ja toimintojen kartoitus Lohtajan, 
Huuhkajanvaaran, Hevossuon ja Teerisuon alueilla. Lohtajan ja Huuhkajanvaaran alueilla 
kartoitukset tehtiin perjantaina 21.1.2005 aamupäivän aikana klo 9-12 välillä. Hevossuon ja 
Teerisuon alueella kartoitukset tehtiin torstaina 3.2.2005 klo 10–12 välillä. Molemmilla 
kerroilla kartoitukset tehtiin kahdessa ryhmässä niin, että yksi ryhmä kartoitti yhden alueen. 
Ensimmäisellä kerralla sää oli pilvinen ja lunta satoi välillä runsaastikin. Pakkasta oli 
muutama aste. Toisella kerralla pakkasta oli enemmän, reilut viisi astetta ja tuuli oli navakka. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkkailla kyseisten asuinalueiden ulkoalueiden käyttöä ja 
käytöstä ympäristöön jääneitä jälkiä. Kartoituksessa huomioitiin muun muassa polut, 
hiihtoladut sekä moottorikelkkojen ja eläinten jäljet. Jäljet merkittiin kartalle.   

20.1 Huuhkajanvaara 

Huuhkajanvaara sijaitsee muutaman kilometrin päässä keskustasta. Samoojantien varrella 
sijaitsee pienkerrostaloja, mutta muuten alue on pientalovaltaista. Alueella on melko hyvät 
kevyenliikenteen väylät, päätien varressa jopa molemmin puolin tietä. Alueelta lähtee myös 
virkistysreitti Vimpelinlammen ympäri, jota erään asukkaan mukaan käytetäänkin paljon.  

Huuhkajanvaarassa kartoituksen teko aloitettiin aamulla kello yhdeksän aikaan 
nettikahvilan edestä. Alkumatkasta Samoojantien varrella näkyi vielä suhteellisen paljon 
ihmisiä. Kevyenliikenteen väylillä liikkui pyöräilijöitä, kävelijöitä, koiranulkoiluttajia ja 
potkukelkkailijoita. Ajankohta oli melko aikainen, joten luultavasti ihmiset olivat matkalla 
esimerkiksi töihin tai kouluun. Pientaloalueita kartoitettaessa ei juuri näkynyt ihmisiä. 
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Alueelta löytyi erilaisia ihmisten ja eläinten jättämiä jälkiä. Eniten löytyi polkuja, jotka 
olivat usein oikopolkuja asuinalueille esimerkiksi metsäkaistaleen poikki. Osa poluista näytti 
olevan ahkerassa käytössä ja osalla poluista oli kuljettu vain satunnaisesti. Alueella kulki 
joitakin virallisia moottorikelkkareittejä. Retkitien päästä lähti hoidettu hiihtolatu, jossa oli 
viitoitukset eri hiihtoreiteille. Hiihtolatu lienee ahkerassa käytössä, koska paikalla oli myös 
muutamia autoja parkissa. Alueella oli myös muita hiihtolatuja, esimerkiksi 
Huuhkajanvaarasta Kainuun Portille, mutta ne eivät näyttäneet hoidetuilta.  

 20.2 Hevossuo 

Hevossuon alue sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä Kajaanin keskustasta. Alue on tällä 
hetkellä harvaan asuttua aluetta kaupungin lounaisreunalla. Suurin osa taloista on 1980-
luvulla rakennettuja omakotitaloja. Tien varsista ja pihoista päätellen useilla Hevossuon 
asukkailla on koira, joten koirien ulkoilutus Hevossuontiellä on yleistä. Myös jäniksen jälkiä 
oli runsaasti tienvarsilla, pelloilla ja metsissä. Hoidettuja hiihtolatuja Hevossuolla ei ole, 
mutta tuoreita ja vanhoja hiihtojälkiä oli niin metsissä, pelloilla kuin tienvarressakin. Tästä 
voidaan päätellä, että tulevaisuudessa Huuhkajanvaaran asutuksen laajentumista 
suunniteltaessa tulisi huomioida asuinalueiden poikki kulkevat mahdolliset hiihto-
/ulkoilureitit. 

Hevossuolla oli havaittavissa myös moottorikelkkojen jälkiä. Hevossuon syrjäisemmän 
sijainnin huomioiden, sinne voisi suunnitella esimerkiksi eri asuinalueita yhdistäviä 
moottorikelkkareittejä. Hevossuontie on noin kolme kilometriä pitkä ja havainnointihetkellä 
tiellä kulki yksi sauvakävelijä ja yksi lapsiperhe. Hevossuontien lenkin voidaan ajatella 
olevan sopivan pituinen myös lenkkeilijöille ja sauvakävelijöille, kun ympärillä oleva 
luontokin tarjoaa siihen hyvät puitteet. 

20.3 Lohtaja 

Lohtajan alue sijaitsee 2-3 kilometrin päässä Kajaanin keskustasta. Asuinalueella on 
enimmäkseen pientaloja ja rivitaloja, mutta myös kerrostaloja. Alueen jälkien kartoitus 
aloitettiin yhdeksän aikoihin Satumaantien ja Velhontien liittymäkohdasta. Alkumatkasta 
näimme joitain töihin tai kouluun kiiruhtavia ihmisiä. Aamupäivän kuluessa näimme vielä 
hiihtäjän, lenkkeilijän ja koiranulkoiluttajan sekä päiväkotilapsia hoitajineen. Pientaloalueilla 
oli jokseenkin hiljaista. Joillain pihoilla oli koiria aitauksissa, ja jälkien perusteella koiria on 
alueella muutenkin runsaasti. 

Alueella on runsaasti kevyenliikenteenväyliä, joista talvisin tosin vain osa on 
kunnossapidettyjä. Myös ne polut, joita ei pidetä talvisin käyttökunnossa, olivat jälkien 
perusteella kuitenkin melko aktiivisessa käytössä. Oletettavaa on, että kesällä polkuja on 
enemmän. Alueella kulki myös virallisia hiihtoreittejä. 
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 21 Liito-oravakartoitus Kajaanin keskustaajaman 
osayleiskaava-alueella 

Aino Toivonen 

Kajaanin keskustaajaman alueella on tehty liito-oravaselvitys osayleiskaavatyön avuksi. 
Selvityksessä on keskitytty lähinnä kaupungin omistamien metsien läpikäyntiin. Tavoitteena 
on ollut oravien elinalueiden kartoittaminen ja seurantatyö. Aihetta on käsitelty 
suunnittelualueen, Lohtaja – Huuhkajanvaara – Teerisuo – Hevossuo, kannalta. Myös liito-
oravien elintapoja on selostettu, koska niiden ymmärtämisellä on merkitystä 
suunnittelutyössä. 
 

21.1 Liito-oravan (Pteromys volans) elintavoista 

Liito-orava on pohjoisen havumetsävyöhykkeen laji. Suomessa sen esiintyneisyys painottuu 
Etelä-Suomeen, mutta sitä tavataan aina Koillismaalle saakka. Liito-oravalle soveltuva 
elinympäristö on varttunutta, kuusivaltaista sekametsää, jossa suuret kuuset antavat suojaa ja 
lehtipuut ravintoa. Liito-oravia tavataan kuitenkin myös kulttuurivaikutteisissa ympäristöissä, 
kuten puistoissa, rantakoivikoissa ja peltojen reunametsissä. Kesäisin liito-orava syö 
pääasiassa puiden lehtiä (koivu, leppä, haapa) ja talvella varastoituja koivun ja lepän 
norkkoja, joiden vaikutuksesta riisimuroa muistuttavat papanat saavat kellertävänruskean 
värinsä. 

Pesän liito-orava rakentaa usein käpytikan vanhaan koloon tai oravan risupesään. Se voi 
lisäksi asustaa linnunpöntössä tai rakennuksessa. Naaraalla on käytössään keskimäärin viisi 
pesää, uroksella kahdeksan. Liito-oravien käyttäytymisen olennaisiin piirteisiin kuuluvat useat 
käytössä olevat pesäpaikat eri puolilla elinpiiriä. Naaras synnyttää ensimmäisen poikueen 
huhti–toukokuussa, ja osa emoista saa kesäkuussa toisen poikueen. Pesässä on kerrallaan 2-3 
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poikasta. Nuoret liito-oravat dispersoivat, eli etsivät oman elinalueen alkusyksystä, 
keskimäärin 2 kilometrin etäisyydeltä. Dispersaalimatkan pituudessa on kuitenkin yksilöiden 
välillä suurta vaihtelua. 

Naaraan ja uroksen elinpiirit eroavat toisistaan mm. siten, että uroksen reviiri on 
keskimäärin 60 hehtaaria ja naaraan 8 hehtaaria. Urosten alueet saattavat sijaita keskenään 
päällekkäin, mutta naaraiden elinalueet ovat lähes aina erillisiä. Uroksen elinpiiriin saattaa 
sisältyä useita pienempiä naaraiden elinalueita. 

Yksilöt liikkuvat pääosin elinpiirinsä pienillä ydinalueilla, joiden yhteispinta-ala on noin 10 
% koko elinpiiristä. Ydinalueilla lehtipuustoa (haapa, leppä) on enemmän kuin muulla 
elinpiirillä ja ne ovat puustorakenteeltaan myös muuta ympäristöä suojaisampia. Noin puolet 
pesäpaikoista sijaitsee ydinalueen ulkopuolella. Liito-oravan reviirillä on yleensä 1-3 
ydinaluetta, jotka saattavat sijaita 100–200 metrin päässä toisistaan. Ne näyttävät oleva 
suosittuja ruokailupaikkoja, joista osa sijaitsee pesien lähettyvillä. 

21.2 Liito-oravan suojelulainsäädäntö 

Liito-oravakannat ovat taantuneet niin Etelä- kuin Pohjois-Suomessa kuluneen 30 vuoden 
aikana. Keskeisimpänä kannanlaskun syynä pidetään lehtipuustoisten kuusimetsien 
vähenemistä ja pirstoutumista. Liito-orava on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi. Merkittävin 
uhanalaisuuteen vaikuttanut tekijä on lehti- ja kolopuiden väheneminen. Liito-oravien 
liikkuvuus ja aukeiden paikkojen ylityskyky sekä pärjääminen nuoremmissa, ei vielä 
uudistuskypsissä, metsissä ovat sen sijaan osoittautuneet luultua paremmiksi. Nuoremmissa 
metsissä tulee kuitenkin olla riittävä määrä ruokailu- ja pesäpaikkoja. 

Luontodirektiivissä todetaan lajin kuuluvan niihin, joiden yksilöiden selvästi luonnossa 
havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 
luonnonsuojelulain 49§:n mukaan kielletty. “Selvästi luonnossa havaittavat” lause on lisätty 
Suomen lainkäännökseen ja aiheuttanut runsaasti kritiikkiä. EU onkin vaatinut Suomea 
kiristämään liito-oravan suojelua ja poistamaan kiistanalaiset sanat. Metsälakia esitetään 
muutettavaksi siten, että metsäkeskuksen on informoitava ympäristökeskusta, maanhoitajaa ja 
hakkuuoikeuden haltijaa, jos hakatuksi aiotulla alueella on liito-oravia. Lakiesityksen mukaan 
maanomistajat saisivat korvauksia liito-oravien suojelusta. Korvaustensaantimahdollisuus 
koskee niin metsää kuin kaavoitettuakin aluetta. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (25.6.2003) mukaan liito-oravan elinpiirejä ei 
saa tuhota eikä heikentää: Liito-oravan pesä- ja kolopuut suoja- ja ravintopuineen ja 
tarpeellisine kulkuyhteyksineen on jätettävä riittävän laajoina hakkuiden ukkopuolelle. 
Päätöksen mukaan liito-oravametsässä ei saa myöskään suorittaa avohakkuita eikä 
lisääntymisaikana mitään muitakaan hakkuita. 
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21.3 Kajaani 

Kajaanin keskustaajaman alueella liito-oravakartoitus tehtiin kartalta rajatuilla alueilla, jotka 
ovat oraville tyypillisiä elinalueita, eli kuusivaltaisia sekametsiä. Luotettavin 
kartoitusmenetelmä on papanoiden etsiminen suurimpien kuusten ja lehtipuiden tyviltä. Suuri 
määrä papanoita puun juurella on merkki siitä, että puussa on hyvin todennäköisesti pesä. 
Toisaalta liito-oravanaaraan pesiä on löytynyt myös täysin papanattomilta metsän alueilta. 

Kajaanissa valtaosa liito-oravien asuttamista metsänkohdista on kuusivaltaisia, mutta 
mukaan mahtuu myös muutamia, epätyypillisempiä, jopa mäntyvaltaisia kohteita. Männyn 
valta-asemasta huolimatta muutamat metsänkohdat ovat kelvanneet liito-oravan 
elinympäristöiksi. Voisi päätellä, että kuusien määrällä ei aina ole suurta merkitystä, mikäli 
muuta suojaavaa puustoa sekä ruokailupuustoa on riittävästi tarjolla. 

Rajatuille ns. ydinalueille on yleensä ominaista puuston suurempi koko-, ikä- ja 
lajikoostumus sekä suurempi lehtipuiden määrä verrattaessa ympäröiviin alueisiin. 
Ydinalueilla on todettu olevan keskimäärin puolet liito-oravan käyttämistä pesistä, reviirillä 
yleensä 1-3 ydinaluetta. 

Karttaan (Kuva 1.) rajatut metsänkohdat (asutuiksi havaitut lisääntymis- ja levähdysalueet) 
tulisi ensisijaisesti jättää kaikkien toimenpiteiden ulkopuolelle ja niiden väliset 
puustoyhteydet sekä yhteydet laajempiin metsäalueisiin tulisi myös turvata. 
 

 
 
Kuva 1. Liito-orava-alueet Kajaanissa.  
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21.4 Lohtaja - Teerisuo 

Olliskanvaaran ja Vuoreslahden tien välisellä kuusikkoalueella on asutusta kuviolla 73. 
Kuvion pohjoisosassa puron varrella on ideaalista liito-oravan elinympäristöä: kerroksellista 
puustoa, suuria kuusia, haapaa ja muuta lehtipuustoa.  Rajauksen luoteiskulmassa on kuusessa 
mitä todennäköisimmin asuttu risupesä. Jätöksiä alueelta löytyi runsaasti. Kuusikkoalueen 
katkaisevan sähkölinjan kaakkoispuoleisella kuviolla 77 on puron ympäristössä soveliasta 
elinaluetta. Erityisesti kuvion eteläkärjessä on puron varrella ja lähiympäristössä suuria 
kuusia, haapaa ja muuta lehtipuustoa. Alueelta ei löydy jätöksiä, mutta rajattu alue olisi 
kuitenkin hyvä säilyttää luonnontilassa. 

Vuoreslahdentien ja pieneläinhautausmaan välissä on asutusta järeiden kuusten 
luonnehtimalla kuviolla 67. Ruokailupuustoa on hautausmaan ympärillä. Jätöksiä löytyi 
kahden kuusen alta useampia ja yhden kuusen alta muutamia. Ydinaluerajaukseen on 
sisällytetty suurimmat kuuset ja jätöspuut. 

Mainuantien luoteispuolella Kainuun porttia vastapäätä on kuviolla 84 varttunutta suojaisaa 
kuusikkoa ja erityisesti kuvion pohjoisosa vaikutti jätösten perusteella selvästi asutulta. 
Rajaukseen on kuusikon lisäksi sisällytetty kuvion kaakkoisreunalla ja lounaiskulmassa 
olevaa lepikkoa ruokailualueeksi. Lepikon pohja on lehtomaista kasvaen mm. 
lehtovirmajuurta, käenkaalia ja suo-orvokkia. Kaakkoisreunalla on myös muutamia haapoja. 

Teerisuolla kuvio 85 on asuttu. Kuvion kaakkoisosassa kuusikko on oksaista ja tiheää, 
mutta avartuu vähitellen luoteeseen päin. Järeä kuusikko (ja tehty rajaus) jatkuu Kuusimäen 
yksityistontille asti. Ruokailupuustoa on erityisesti kuvion ja rajauksen luoteisreunalla. 
Jätöksiä löytyi joka puolelta kuviota, mutta havainnot keskittyivät erityisesti kuvion 
pohjoisosiin ja yksityiselle tontille. 

Asumisen merkkejä löytyi myös Mainuantien kaakkoispuolelta, Katajikon alueelta 
kuvioilta 114 ja 115. Kuviolla 114 kasvaa vanhan pihan reunalla puron varressa suuria 
haapoja ja kuusia. Yhden haavan juurella jätöksiä on runsaasti, mutta pesää ei näe maasta 
käsin. Jykevä kuusikko jätöspuineen jatkuu aina Katajikon tontille asti, missä liito-oravan 
onkin todettu lähivuosina asuneen. Jätöspuita ja sopivaa elinympäristöä on myös kuviolla 
115. Kuvion lounaiskärjessä on talon nurkalla suuria kuusia, joista yhdessä hyvin luultavasti 
käytössä oleva pesä. 

Mainuantie on paikoin ylitettävissä, joten luultavasti yksilöt pääsevät liikkumaan 
säännöllisesti ainakin kuvioiden 84, 85, 114 ja 115 välillä. 

Kuohusuon itäpuolella oleva kuvio 90 on kosteaa kuusikangasta. Jätöksiä löytyi hiukan 
yllättäen kuvion keskiosista ojan varrelta. Kuvion eteläreunalla kulkevan ojan lähiympäristö 
on lehtipuineen kelvollisemman näköistä elinaluetta ja jätöksiä löytyikin usean kuusen 
tyveltä. 
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21.5 Muuta huomioitavaa  

• Vimpelinlammen ympäristö ja suunnittelualueen pohjoispuoliset alueet ovat liito-oravien 
suosimia ja niille soveltuvia. 

• Ekologisten käytävien jättäminen, jotta oravat pääsevät siirtymään alueelta toiselle. 

• Olemassa olevien liito-orava-alueiden säilyminen on turvattava. 
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 22 Hevossuon ja Teerisuon lisärakentaminen 

Sipi Hintsanen, Heli Latvala, Sami Mukkala & Aleksiina Paakki 

Hevossuo ja Teerisuo sijaitsevat noin 3-5 kilometrin etäisyydellä Kajaanin keskustasta. 
Alueet ovat tällä hetkellä harvaanasuttuja ja asutus on sijoittunut pääasiassa kahden tien, 
Hevossuontien ja Teerisuontien varrelle. Tiet yhtyvät toisiinsa Kajaanintiellä muodostaen S –
kirjaimen muotoisen lenkin Kajaanintien molemmin puolin. Maastonmuodoiltaan 
suunnittelualue on melko soista ja tasaista. Korkeuserot ovat vähäisiä. Alueen maisemalle 
ovat ominaista metsät ja pellot, jotka vuorottelevat raittiasutusta myötäillen. 

Tehtävänä oli suunnitella asuinalueen laajennus 500 uudelle asukkaalle Hevos- ja 
Teerisuolle (Liite 10). Useiden vaihtoehtojen kautta suunnittelussa lähdettiin liikkeelle 
alueelle ominaisten piirteiden korostamisesta ja kylämäisestä ideasta. Alueen omat vahvuudet 
ja luonteenomaiset piirteet ovat niitä, joita päätettiin hyödyntää. Näin ollen alueen identiteetti 
säilyisi, eivätkä eri aikoina rakennetut ja suunnitellut alueet sotisi keskenään. Hevos- ja 
Teerisuon alueesta muodostuisi yhtenäinen, kylämäinen miljöö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Ilmakuva Hevossuon täydennettävästä osasta. 
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Kuva 2. Ilmakuva Hevossuon uudesta osasta. 

Hevos- ja Teerisuolle ominaista on raittia myötäilevä omakotitaloasutus. Asuinrakennukset 
ja pihapiirit ovat muodostuneet eri vuosikymmenien aikana, eikä alueella ole ollut ohjeistusta 
rakennusten sijoittamisesta. Tämän takia raitti onkin varsin monimuotoinen ja 
epäsäännöllinen, mikä on omiaan korostamaan kylämäistä ilmettä. Suunnittelun kantavana 
voimana on lähteä täydentämään Hevos- ja Teerisuon raitteja. Periaatteena on tiivistää 
asutusta raitin tietyissä kohdissa ja jättää vuoroin aukkokohtia avaamaan maisemia kulkijalle. 
Aukkokohtia täydentävät hoidetut puu- ja kasvi-istutukset tai pelkästään luontainen 
peltomaisema. Alueen nykyiset tontit ovat varsin suuria, ja kuten haja-asutukselle on 
ominaista, suunnittelussa jatketaan väljien tonttien perinnettä. Tonttikoon on ajateltu 
vaihtelevan noin 1500-3500 m2:n kokoisina – riippuen siitä, minkä kokoisen tontin asukas 
haluaa. Isommat tontit ovat tarjolla kauimpana Kajaanin keskustasta ja pienemmät lähimpänä 
keskustaa. Näin voidaan ajatella Hevos- ja Teerisuon limittyvän läheisiin Huuhkajanvaaran ja 
Lohtajan asuinalueisiin. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kuva 3. Poikkileikkaus katualueesta. 
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Kuva 4. Rivitalon julkisivu ja pohjapiirros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Profiili katualueesta. Julkisivun väritys vaihtelee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Asuin- ja lisärakennusten malleja. 
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Alueelle on suunniteltu 1,5 kerroksisia omakotitaloja, joiden tehokkuus on laskettu 3,5:llä 
asukkaalla. Julkisivumateriaaliksi on osoitettu puu. Lisäksi Hevossuolle on suunniteltu 
palvelupiste, joka tarjoaa tilat kylämäisen alueen vaativiin toimintoihin. Kylätalona toimiva 
pihapiiri tarjoaa elintarvikekioskin, perhepäivähoitoa, vanhusten ruokapalvelut sekä 
lääkkeiden toimituksen ja erilaisia harrastustiloja. Palvelupisteen läheisyyteen sijoitetaan 
myös seitsemän asunnon rivitalokokonaisuus, joka tarjoaa asumisvaihtoehdon esimerkiksi 
vanhuksille, jotka haluavat asua maaseudun läheisyydessä, mutta kuitenkin lähellä palveluja. 
Palvelupiste on osoitettu yhteiseksi palvelemaan sekä Hevossuon että Teerisuon asukkaita. 
Lisäksi Teerisuolle on suunniteltu perhepäivähoitopaikka, joka palvelee alueen lapsiperheitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Jouhitie kyläkaupan puoleisesta päästä. 
 

 
 

Kuva 8. Jouhitie kyläkioskin puoleisesta päästä. 
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Suunnittelun keinoin pyritään lisäämään kylämäistä ilmettä ja viihtyisyyttä asuinalueella. 
Hevossuon raitin keskellä sijaitsevat suurimmat peltoalueet pyritään pitämään viljeltyinä ja 
pienemmille peltoalueille istutetaan esimerkiksi auringonkukkia asukkaiden kerättäväksi. 
Lisäksi esimerkiksi neljän talouden yhteiset postilaatikot voisivat piristää raittia ja luoda 
ulkonäöllään yhtenäistä ilmettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Hevossuon Taipaleen pihajärjestelyt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Näkymä Hevossuolta tontin sisäpihalta. 
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Kuva 11. Näkymä Hevossuolta täydennettyä raittia pitkin. 

 

Hevossuolle on suunniteltu myös uusi tie, jonka varrelle on osoitettu uutta asutusta ja 
palvelupiste. Hevos- ja Teerisuon teitä on myös suunniteltu levennettävän, jolloin niistä tulee 
7 metriä leveitä. Lähempään tarkasteluun suunnitelmassa otettiin kolme kohdetta; 
Hevossuontien uusi mutka, Hevossuon takimmainen suora sekä Hevossuon 
palvelukeskittymä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Näkymä Hevossuolta uutta raittia pitkin. 
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Vaiheistuksessa lähdetään siitä, että Hevossuon suunnitelma toteutetaan ensimmäisenä. 
Asukasmäärän kasvaessa lähdetään toteuttamaan Teerisuon suunnitelmaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Hevossuon Taipale. 
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Hevossuon ja Teerisuon virkistysreitit kaipaavat uudistusta asukasmäärän kasvaessa. 
Suunnitelmassa on lähdetty liikkeelle jo olemassa olevien reittien ja uusien reittien 
yhdistämisestä monipuoliseksi verkostoksi. Teerisuolta lähtevän uuden lenkkipolun/ladun on 
ajateltu yhtyvän Lohtaja - Kainuun portti –latuun, josta se sitten kiertää edelleen Hevossuon 
taakse, yhtyen lopulta golf-kentän latuun Huuhkajanvaaralla. Matkan varrelle on suunniteltu 
kaksi levähdyspaikkaa.  

Myös moottorikelkkareittiä on mahdollista laajentaa. Sekä Teerisuon että Hevossuon takaa 
kulkee kelkkareitti ja suunnitelmassa on esitetty näitä kahta reittiä yhdistävä linja Teerisuon ja 
Hevossuon välille.  

Hevossuon asuinalueella suunnittelussa on mahdollista hyödyntää vesiaihetta. Syväoja 
kulkee osittain Hevossuon halki ja sen varrelle onkin suunniteltu viherreitti, joka yhtyy 
lenkkipolkuun. Miellyttävä viherreitti edellyttää Syväojan kunnostamista sekä ympäristöön 
sopivia istutuksia. Lisäksi sekä Teerisuolle että Hevossuolle on suunniteltu omat liikunta-
alueensa pallopelejä, leikkejä ja muita harrastuksia varten. Näiltä liikunta-alueilta lähtee 
polkuja, jotka yhtyvät lenkkipolkuihin.  

Myös kevyenliikenteenväyliä on lisätty Hevos- ja Teerisuolla. Hevossuolle on suunniteltu 
kevyenliikenteen väylä, jonka on määrä halkoa suurta peltoaluetta. Tätä reittiä pitkin pääsee 
kätevästi palvelupisteeseen Hevossuon toiselta laidalta. Teerisuolle taas on suunniteltu 
kevyenliikenteen väylä, joka parantaa yhteyksiä Lohtajalle. 
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 23 Moderni metsä 

Riina Grönlund, Edouard Leroux, Touko Linjama & Veli-Matti Prinkkilä 

Suunnittelualue sijaitsee Huuhkajanvaaran kaupunginosassa, Kajaanin kaupungin 
lounaisosassa. Uusi asuinalue (Liite 11) liittyy kiinteästi Huuhkajanvaaran nykyiseen 
rakenteeseen. Alue alkaa Samoojantien päästä ja tekee lenkin kahden vaaran välistä päättyen 
Retkitien ja Sukkatien risteykseen. Tällaisella tieratkaisulla vältetään Huuhkajanvaarassa 
paljon esiintyvät umpikujat. Asuntoja alueelle rakennetaan 500 uudelle asukkaalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kuva 1. Näkymä Suunnistajantieltä Samoojantielle (Riina Grönlund ym. 2005). 
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23.1 Viheralueet ja reitistöt 

Suunnittelun keskeisenä ajatuksena on säilyttää metsäalue suunnittelualueen keskellä, jolloin 
alueen asukkaille voidaan taata läheinen yhteys luontoon ja mahdollisimman helppo kulku 
omalta kotipihalta erilaisille ulkoilureiteille. Tarkoituksena on myös säilyttää 
mahdollisimman paljon yksittäisiä puita tien varsilla ja muualla alueella. Alueella on runsaasti 
kävely-, hiihto- ja moottorikelkkareittejä sekä hyvät kevyenliikenteenväylät muun muassa 
pyöräilyä varten. Reittejä on muutettu ja lisätty niin, että ne palvelevat myös uusien alueiden 
asukkaita.  

Metsäisen keskusalueen läpi kulkee nykyisin luontopolku, jota parannetaan 
kevyenliikenteenväyläksi. Kevyenliikenteenväylää jatketaan golfkentän lävitse Hevossuolle 
saakka, jolloin reitti yhdistää kaksi aluetta toisiinsa. Hevossuon alue on luonteeltaan hyvin 
erilainen kuin Huuhkajanvaara, joten alueiden yhdistämistä autotiellä ei pidetty 
tarkoituksenmukaisena. Yhteys tuo Huuhkajanvaaran palvelut, kuten koulun, lähemmäksi 
Hevossuon asukkaita ja muodostaa samalla myös hyvän ulkoilureitin. Alueen metsäisen 
keskuksen lävitse rakennetaan myös poikittainen kevyenliikenteen yhteys, lyhentämään 
lenkin etelä- ja pohjoisosan välistä matkaa. 

Golfkentän laajennus toteutetaan nykyisen golfkentän jatkoksi, Hevossuon ja 
Huuhkajanvaaran väliselle alueelle. Alue on otollinen laajennukselle, koska maastossa on 
vaihtelevuutta ja Syväoja tarjoaa kentälle vesielementin. Alueella ei myöskään ole teitä. 
Kevyenliikenteenväylä Huuhkajanvaarasta Hevossuolle tulee kuitenkin kulkemaan kentän 
poikki. Golfkenttä toimii myös maisematekijänä tarjoten avoimia näkymiä pientaloalueelta. 
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Kuva 2. Havainnekuva Hevossuon ja Huuhkajanvaaran alueesta. 
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23.2 Rakentaminen 

Alueelle rakennetaan pienkerrostaloja, paritaloja sekä pientaloja. Pienkerrostaloalueelle 
asukkaita tulee noin 110 henkilöä ja paritaloalueelle noin 150. Pientaloja alueelle tulee 86 ja 
asukkaita hieman alle 260. Periaatteena on tarjota monipuolisia rakennustyyppejä niin, että 
tiiviimmät rakentamismuodot sijoitetaan Samoojantien varteen jo nykyisin rakennettujen 
alueiden jatkeeksi. Uusien pienkerrostalokortteleiden on tarkoitus noudattaa jo olemassa 
olevien pienkerrostalokortteleiden linjaa. Keskeisenä ajatuksena rakennusten sijoittelussa on 
suojaisan sisäpihan muodostuminen korttelin keskelle. Paritaloalueet sijoittuvat Samoojantien 
molemmin puolin pienkerrostaloalueen ja pientaloalueen väliin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Ilmakuva kerrostalokorttelista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Näkymä kerrostalokorttelin sisäpihalta. 
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Pientalot sijoittuvat Samoojantien uuden jatkeen varrelle. Pientaloalueen tontit ovat kapeita, 
jotta tien varrelle mahtuu mahdollisimman paljon asuntoja ja umpikujaratkaisut voidaan 
välttää. Alueen topografia on vaihteleva ja monin paikoin korkeuserot ovat niin suuria, että 
rinneratkaisut ovat mahdollisia. Rakennukset on tarkoitus sijoittaa niin, etteivät ne sulje 
näkymiä vastapäisiltä eivätkä viereisiltä rakennuksilta. Lenkin loppupäähän tulee pientalojen 
väliin myös yksi hieman tiiviimpi pientaloalue, jossa rakennukset sijoittuvat tien varrella 
olevan puistoalueen ympärille lähelle toisiaan. Tämän alueen tarkoituksena on tarjota 
asuinympäristö ihmisille, jotka haluavat asua lähemmässä yhteydessä muiden asukkaiden 
kanssa, mutta kuitenkin omassa talossaan. Tämä asumismuoto voi tarjota vaihtoehdon 
esimerkiksi maahanmuuttajille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Pientalorakentaminen noudattelee maaston muotoja. 
 

Alueelle tulee myös kylätalo, jossa voidaan järjestää erilaista toimintaa alueen asukkaille. 
Kylätalossa voi olla tilat esimerkiksi perhepäivähoitajalle tai iltapäiväkerhotoiminnalle. 
Kylätalossa voidaan pitää erilaisia tilaisuuksia ja myös elintarvikekioski voidaan sijoittaa 
rakennukseen. Rakennuksen lähelle tulee puisto lasten leikkikenttää varten ja alueelle voidaan 
sijoittaa myös esimerkiksi pelikenttiä. Kylätalon sijainti on perusteltu erilaisten reittien 
risteyskohtana, jolloin se voi toimia lähtöpaikkana ulkoilijoille, kuten retkeilijöille ja 
hiihtäjille. Myös golfkentän käyttäjille se voi tarjota palveluja.  

Samoojantiellä on kevyenliikenteenväylät molemmin puolin tietä. Samoojantien jatkeessa 
kevyenliikenteenväylät ovat aluksi molemmin puolin tietä, mutta kylätalon kohdalla 
ulommainen väylistä kääntyy ja jatkuu golfkentän läpi Hevossuolle. Tästä eteenpäin 
kevyenliikenteenväylä on vain tien pohjoispuolella, joka on aurinkoisuuden puolesta parempi 
puoli. Toisella puolella tietä on mahdollisuus pysäköintiin. 
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23.2.1 Rakentamisen vaiheistus 

Alueen rakentaminen ajoitetaan kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 
pienkerrostalokorttelit sekä osa rivitaloista. Pientaloja rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa 
Retkitieltä haarautuvan uuden tien varrelle. Toisessa vaiheessa rakennetaan loput rivitaloista 
ja rivitaloalueen jälkeen olevat pientalot kylätalolle saakka. Tässä vaiheessa toteutetaan myös 
kevyenliikenteen yhteys Retkitieltä metsäalueen läpi Hevossuolle saakka.  Kolmannessa 
vaiheessa rakennetaan loput pientalot, jolloin lenkistä tulee yhtenäinen. Viimeisessä vaiheessa 
rakennetaan myös kylätalo. Tie rakennetaan samanaikaisesti aina rakennettavan asuinalueen 
kanssa niin, että lenkistä tulee täysi vasta viimeisessä vaiheessa. Näin ollen tietä ei rakenneta 
turhaan, jos esimerkiksi viimeiset vaiheet jäävät rakentamatta. Alueet on suunniteltu niin, että 
ne muodostavat toimivan kokonaisuuden, vaikka kaikkia alueita ei rakennettaisikaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Rakentamisen vaiheistus kolmeen eri vaiheeseen. 
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23.2.2 Rakentamisohjeet 

Kerrostalokortteli: Kaikkien kerrostalojen asuinkerrosten lukumäärä on kaksi. Rakennusten 
runkosyvyys saa olla korkeintaan 10 m. Julkisivumateriaaleina tulee käyttää tiiltä tai puuta. 
Tiilen käyttöä suositellaan Samoojankadun puoleiselle julkisivulle ja sisäpihan puolelle 
runsaampaa puun käyttöä. Rakennusten julkisivut tulee suunnitella siten, että ne sopivat 
punatiilisten rakennusten sävyihin. Katemateriaali on pelti ja värin tulee olla musta tai 
tummanharmaa. Suurin sallittu kattokaltevuus on 20 astetta. Sallitut kattomuodot ovat harja- 
tai pulpettikatto. Alaräystäiden tulee olla vähintään 600 mm ja muiden räystäiden vähintään 
400 mm. Aputilat (varastot ja tekniset tilat) sijoitetaan sisäpihalle erillisiin puurakenteisiin 
piharakennuksiin. Sallittuja päällysteitä sisäpihalla ovat kivetys ja asfaltti. Koko pihan 
asfaltointia tulee kuitenkin välttää. Autopysäköintiin varataan yksi parkkipaikka jokaista 80 
kerros-m2 kohti. Lisäksi vieraspaikkoja tulee olla noin 5-10 % kaikkien parkkipaikkojen 
määrästä. Tontin Samoojankadun puoleisesta reunasta tulee rajata vähintään 75 % 
asuinrakennuksin. Asuinrakennusten sisäänkäyntien tulee sijaita sisäpihan puolella. 
Rakentamisessa tulee säilyttää alkuperäisten puiden määrä mahdollisimman runsaana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Kerrostalokorttelin havainnepiirros. 
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Kuva 8. Poikkileikkaus kerrostalokorttelin katualueesta ja julkisivukaavio. 
 

Paritalokortteli: Korttelin asuinrakennusten kerrosluvun tulee olla kaksi. Runkosyvyys saa 
asuinrakennuksissa olla enintään 12 m. Runkosyvyyteen ei lasketa kuisti- tai 
terassirakennelmia, eikä parvekkeita tms. ulokkeita. Asuinrakennusten kattokaltevuuden tulee 
olla välillä 1:1,5 - 1:2. Katon tulee olla väriltään joko harmaa tai tummanharmaa, kuitenkin 
sama kaikissa rakennuksissa. Katemateriaalina on pelti. Julkisivumateriaalina on punatiili ja 
lisämateriaaleina puu ja metallit. Julkisivuilla voidaan käyttää punatiilen materiaaliväriin 
sopivia sävyjä. Tehosteväreinä voidaan käyttää kontrastisia sävyjä. Asuinhuoneiston 
pääikkuna tulee suunnata etelään tai lounaaseen. Pääikkunan pinta-alan tulee olla yli 3,5 m2. 
Vaadittu pinta-ala voi koostua myös useammasta vierekkäisestä ikkunasta. Rakennusten 
pihojen rajaaminen aidoilla ja muureilla on suositeltavaa. Sisäänkäynnin tulee tapahtua 
kuistin, avokuistin tai terassin kautta tai välittömästä läheisyydestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Paritalokorttelin aksonometria. 
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Kuva 10. Paritalokorttelin havainnepiirros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 11. Paritaloalueen korttelileikkaus ja julkisivu Samoojantielle. 
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Pientaloalue: Zone UA : house in transition, in special plot or special place. The parcels are 
from 1000 m² to 2000 m². The houses have to be built in wood timber like the traditional 
Finnish forest house according to the drawing. The colour of the façade is natural; the roof 
material is Bitumen or vegetal roof. The cars have to be parked outside of the house in an 
inside garage. The maximum house size is 10 m per 10 m with possibility to have a 
mezzanine or a second floor in 60 % of the house. The maximum size for the house is: parcel 
area / 9 = house maximum size (Ex 1170 m²/ 9 = 130 m²). Garage of maximum 30 m² has to 
be built on each of those parcels. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Pientaloalueen poikkileikkaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Pientaloalueen havainnepiirros. 
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Kuva 14. Pientaloalueen talotyypit. 
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Zone UB: House with perspective effect. The houses are perpendicular to the road. The 
houses have to be built with an interval of 4 meter according to the general map. The houses 
have a standard width of 6 or 8 meters and length between 14 to 18 meters. Roofs are with 
one pitch according to the drawing and houses are built on propriety limit. Opaque windows 
are authorizing on the property limit façade or roof windows in condition that people will not 
get direct view to the neighbours. The roof is made of steel, copper or with tile, colour 
according to the rest of the house. Façades are made of plaster with wood intervention. 
Colours according to the palette given with the drawing. The maximum size for the house is: 
parcel area / 6 = house maximum size (Ex 1200 m²/ 6 = 200 m²). Garage of maximum 30 m² 
has to be built on each of those parcels. House area is minimum 120 m² for those parcels. 

Zone UC & UC1: Transition between the existing areas or to mark a point in the new area 
(perspective effect, to remind the houses of the old area). Houses with double slope roof, 
perpendicular with the road in UC and parallel in UC1. The characteristics of the houses are 
similar to UB except of the double roof slope and the façade materials. Façade materials are 
red bricks. 

Zone UD: House in a denser area, with pedestrian access and parking in front of the central 
road. The houses are cube 8 m/ 8 m/ 8 m with a tonal roof, houses are built on the hill and get 
the views to different directions. The differences in level of the hill and the different 
orientations of the houses allow individuality in this denser area. The different houses have a 
parking lot and a rubbish house in common. The materials of the façade are wood plank 
without painting, the roof is made of steel. 
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 24 Oravarinteen yleissuunnitelma 

Heikki Parkkila, Minna Simonen, Aino Toivonen & Eini Vasu 

Lohtajan alueen jatko-osan Oravarinteen yleissuunnitelmassa (Liite 12) alueelle on luotu 
tieverkosto ja asuntoalueet erilaisine talotyyppeineen. Alueelle on suunniteltu lisäksi 
verkostoja kevyttä liikennettä ja ulkoilua varten sekä mietitty alueen toiminnallista puolta ja 
sen liittymistä viereisiin asuinalueisiin, Lohtajaan ja Teerisuohon. Oravarinteen alue liittyy 
luontevasti Kajaanin nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja sen tavoitteena on muun muassa 
tiivistää ja eheyttää nykyistä kaupunkirakennetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 1. Havainnekuva Oravarinteestä .  
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Suunnittelutehtävän on tehnyt haastavaksi muun muassa liito-oravien esiintyminen 
suunnittelualueella. Suunnitelma on kuitenkin laadittu niin, että nykyiset liito-orava-alueet on 
jätetty luonnontilaisiksi, eikä kovin lähelle niitä rakenneta oravia mahdollisesti häiritsevää 
ihmistoimintaa. Lisäksi suunnitelmassa on pyritty säilyttämään liito-oraville suotuisat alueet, 
vaikka tällä hetkellä niillä ei oravia vielä esiinnykään. Liito-oraville on jätetty suunnitelmassa 
myös metsäisiä käytäviä, joita myöten ne voivat liikkua alueelta toiselle. 

Liikenne alueelle järjestetään niin, että liittymä Oravarinteen alueelle tulee sekä 
Vuoreslahden- että Teerisuontieltä. Samalla rakennetaan liittymä Vuoreslahdentieltä 
Lohtajalle, joka kulkee Maastontien yläpuolelta. Tämän ansiosta Lohtajan alueen palvelut 
ovat helpommin saavutettavissa Oravarinteeltä, sillä sinne ei rakenneta merkittävästi 
palveluita. Lohtajan alueelle johtavan uuden tien alle jää alueella nykyisin oleva pieni 
hiekkakenttä, mutta sen merkitys kaupunkilaisille on kuitenkin varsin vähäinen.  

Oravarinteen läpi kulkeva hieman mutkitteleva tie yhtyy Teerisuontiehen. Kajaanin 
keskustasta Lohtajan ja Oravarinteen kautta Teeri- ja Hevossuolle muodostuvan reitin 
ansiosta julkisen liikenteen toimintamahdollisuuksien voidaan odottaa paranevan muun 
muassa lisääntyneen asukasmäärän vuoksi. Samalla sekä Oravarinteen alueella että Teeri- ja 
Hevossuolla asuvilla julkinen liikenne on helpommin saavutettavissa. Oravarinteen läpi 
kulkevan tien varrelle on suunniteltu kahta bussipysäkkiä.  

Alueen suunnittelussa on pyritty huomioimaan myös liikenneturvallisuuteen liittyviä 
asioita. Vuoreslahdentien alkupäähän tulee hidasteita, jotka parantavat sekä 
liikenneturvallisuutta että hidastavat nopeuksia ja alentavat näin mahdollista asuinalueelle 
kantautuvaa melua. Vuoreslahdentiellä uusien liittymien, Lohtaja ja Oravarinne, risteysalue 
tulee olemaan tavallista leveämpi, jonka vuoksi liikenteen sujuvuus kasvaa. Oravarinteen läpi 
kulkevan tien vieressä on koko matkalla kevyen liikenteen väylä, sillä tämä vaikuttaa 
positiivisesti liikenneturvallisuuteen, kun jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ei tarvitse liikkua 
autoilijoiden seassa.  

Oravarinteen alueella erityisesti ulkoilureittien suunnittelussa on pyritty huomioimaan 
alueella jo olemassa olevat vesiaiheet, joita ovat pieni lampi ja puro. Ne ovat tällä hetkellä 
varsin huomaamattomia, mutta kunnostamalla niitä voidaan hyödyntää ulkoilu- ja 
virkistysreittien suunnittelussa. Kevyen liikenteen väylät yhdistetään aluetta halkoviin 
ulkoilureitteihin, jotka noudattavat mahdollisimman paljon jo olemassa olevia varsin toimivia 
reittejä. Ulkoilureittien varteen metsän keskelle rakennetaan myös laavu, joka palvelee 
alueella liikkuvia retkeilijöitä ja hiihtäjiä. Näin kaupunkilaisilla on mahdollisuus lähteä 
retkelle vaikkapa paistamaan makkaraa ihan kaupungin keskustan välittömään läheisyyteen.  

Alueen toiminnallinen keskipiste on kylätalo, joka sijaitsee Oravarinteelle 
Vuoreslahdentieltä johtavan liittymän läheisyydessä. Kylätalossa toimii päiväkoti, sillä 
alueelle voidaan odottaa muuttavan paljon lapsiperheitä ja näin päiväkodin tarve muodostuu 
olennaiseksi. Kylätalon suunnittelussa on pyritty huomioimaan päiväkodin aiheuttamat 
turvallisuusvaatimukset esimerkiksi liikenteestä kylätalon ympärillä. Kylätalolle varataan 
paikka myös kioskille ja/tai kahvilalle. Kylätalon on tarkoitus toimia alueen toiminnan 
keskipisteenä, jossa sekä nuoret että hieman varttuneemmatkin voisivat kokoontua. 
Kylätalolla voisi olla esimerkiksi kansalaisopiston tyyppistä toimintaa. Kylätalon läheisyyteen 
tulee myös leikkipuisto, joka palvelee sekä päiväkotia että alueella asuvia lapsiperheitä. 
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Vuoreslahdentieltä Oravarinteelle tulevan liittymän läheisyyteen voidaan tarpeen mukaan 
rakentaa jonkinlainen ympäristötaideteos, joka kertoo Oravarinteen alueesta ja samalla 
herättää mielenkiintoa aluetta kohtaan.  

Oravarinteen asuntoalue koostuu puolitoistakerroksisista rivitaloista, kytketyistä taloista 
sekä omakotitaloista. Vuoreslahdentieltä katsottuna Oravarinteen alkupäähän tulee tiiveintä 
asutusta, joka koostuu puolitoistakerroksisista rivitaloista ja kytketyistä taloista. Näihin 
talotyyppeihin päädyttiin, koska suunnittelussa pyrittiin huomioimaan ennen muuta Kajaanin 
vanheneva väestö sekä maahanmuuttajat. Pienkerrostalot sen sijaan hylättiin, sillä kaupungin 
asiantuntijoiden mukaan ne menevät huonosti kaupaksi varsin uudella Huuhkajanvaaran 
asuinalueella, joka sijaitsee myös lähempänä keskustaa kuin Oravarinne. Täten 
pienkerrostalot eivät välttämättä tulisi olemaan kovinkaan suosittu asumismuoto 
Oravarinteellä. Lisäksi Lohtajan alueelle ollaan parhaillaan rakentamassa pienkerrostaloja. 
Rivitalot onkin nähty sopivammaksi talotyypiksi Oravarinteen alueelle. Rivitaloihin on 
suunniteltu mahtuvan 82 asukasta ja kytkettyihin taloihin 144 asukasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kuva 2. Havainnekuva rivitaloalueesta.  
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Kuva 3. Aksonometria rivitaloalueesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Kuva 4. Rivitaloalueen katutilaleikkaus. 

 
Kuva 5. Rivitalon julkisivuesimerkki.  
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Kuva 6. Kytkettyjen talojen alue.                       Kuva 7. Korttelisuunnitelma. 

 
 

 
 
Kuva 8. Aksonometria kytketyistä taloista. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Kuva 9. Kytkettyjen talojen julkisivuesimerkki ja katutilaleikkaus. 
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Omakotitaloalueet väljine tontteineen sijoittuvat Oravarinteen alueella Teerisuolle päin 
mentäessä. Omakotitalotontteja alueelle tulee yhteensä 62 kappaletta ja niille on laskettu 
mahtuvan noin 272 asukasta. Lisäksi Teerisuontien ja Oravarinteen läpi kulkevan tien 
risteyksen lähettyville on varattu kuusi kappaletta suuria tontteja isommille taloille. Tällä 
alueella asutus muistuttaakin paljon Teerisuon asutusta ja näin muodostaa 
vaihettumisvyöhykkeen Teerisuon väljän ja Oravarinteen tiiviimmän asutuksen välillä.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
       

 
Kuva 10. Oravarinteen omakotitaloalue.                         Kuva 11. Havainnekuva. 
 
 
 



 207

 
 
Kuva 12. Omakotitaloalueen korttelisuunnitelma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 13. Omakotitaloalueen aksonometria. 

 
Suunnitelmassa Oravarinteelle odotetaan muuttavan ensimmäisessä vaiheessa noin 200 

asukasta, toisessa vaiheessa noin 150 asukasta ja kolmannessa vaiheessa noin 150 asukasta. 
Ensimmäinen vaihe tarkoittaa aikaa, joka ulottuu tonttien myynnin tai vuokrauksen 
aloittamisesta viiden vuoden päähän. Toinen vaihe kattaa vuodet 5-10 ja kolmas vaihe ulottuu 
kymmenennestä vuodesta eteenpäin. Jokaisessa vaiheessa rakennetaan sekä rivitaloja, 
kytkettyjä taloja ja omakotitaloja niin, että alueen rakenne säilyy eheänä ja eri talotyyppien 
suhde on alueen kannalta toimiva. 
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Kuva 14. Rakentamisen ensimmäinen vaihe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 15. Rakentamisen toinen vaihe. 
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Kuva 16. Rakentamisen kolmas vaihe. 

 
 

Suunnitelmassa golf-kentän laajennus on sijoitettu Hevossuon taakse, jossa maasto on 
katsottu parhaimmaksi laajennukselle. Golf-kenttää laajennetaan alkuvaiheessa 9 reiällä niin, 
että se tulee 18-reikäiseksi. Suunnitelmassa jätetään kuitenkin varaus suuremmallekin golf-
kentälle tulevaisuudessa.  
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LIITE 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hyvä vastaanottaja 
 
 
Tällä kyselyllä kerätään tietoa Kajaanin Huuhkajanvaaran ja Hevossuon asukkaiden näkemyksistä 
asuinympäristöstään. Näin luodaan taustaa alueen 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 perjantai 08.10.2004. 
 
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 Kajaanin ja muiden kohdekuntien kanssa. 
 
Kysely jaetaan kaikkiin Hevossuon kotitalouksiin. Tiedot käsittelemme luottamuksellisesti. Tulokset 
esitetään etupäässä tilastoina, taulukoina ja kuvioina, eivätkä yksittäisten vastaajien tiedot ole 
tunnistettavissa. 
 
 
 
Oulussa 13.9.2004 
 
 
 
___________________________ 
 
Helka-Liisa Hentilä 
Professori 
EkoSuKaT -projektin vastuullinen johtaja 
Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio 
Arkkitehtuurin osasto 
Oulun yliopisto 
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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. 
 

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 Kajaanissa  
2 Muussa Kainuun kunnassa, missä?________________ 
3 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. Asuinalueesi on 

1 Huuhkajanvaara 
2 Hevossuo 
3 Jokin muu, mikä? ____________________________ 

 

II ASUMINEN 
 
9. Millainen on nykyinen asuntosi? 

a)                           1 Toimiva maanviljelystila 
   2 Entinen maanviljelystila 

3 Muu omakotitalo 
4 Rivitalo 
5 Pienkerrostalo 

aa)  jossa on ____ kerrosta 
ab) Asuntosi sijaitsee ____ kerroksessa 

 
b) Huoneiden määrä ______ h + k/kk  
      Asunnon koko ______ m2 (asuinhuoneiden pinta-ala, jos tiedossa) 
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c) Sauna  1           ei ole 

2 puulämmitteinen 
3 sähkölämmitteinen 
 

d)   Asuinrakennuksesi rakennusvuosi ______ (mikäli et tiedä, merkitse arvio sulkuihin) 
          

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

     f)   Pääasiallinen lämmitysmuoto 
  1 Sähkö 
  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. Jos asuntoosi liittyy oma piha, mitä pihan käyttöön liittyviä rakennelmia tai paikkoja siinä on?  
a) Ei mitään 
b) Varasto, liiteri, erillinen sauna tms.  
c) Leikkimiseen tai johonkin liikuntaan tarkoitettu paikka tai rakennelma 
d) Pihakatos, puutarhakeinu, tuoliryhmä tms. 
e) Kasvimaa, kukkapenkkejä tai muuta pienimuotoista viljelystä  
f) 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 
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 asuinalueellasi? 

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 asuinalueellasi koko ikääsi, miltä paikkakunnalta muutit tänne ja miksi?     
_____________________________________________________________________________ 
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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, asuinalueen sisällä 
3 Kyllä, Kajaanin sisällä 
4 Kyllä, toiselle paikkakunnalle  

a) Minne? _______________________________________ 
b) Miksi?________________________________________ 

 

III ASUINYMPÄRISTÖ 

17. 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  

  
18. Miten arvioit seuraavia väittämiä lähiympäristöstäsi?  

Pitää   Pitää         Pitää       Ei pidä         En 
täysin   suurimmalta    vain         ollenkaan     osaa 

 paikkansa    osin         osittain    paikkaansa   sanoa  
                        paikkansa       paikkansa 

a) Asuntoni piha on suojaisen tuntuinen        1         2              3             4            5 

b) Tunnen lähimmät naapurini hyvin         1        2             3             4            5 

c) Tunnen muut alueeni asukkaat hyvin         1        2             3             4            5 

d) Rakennettu lähiympäristöni on kaunis        1         2             3             4            5 

e) Autoliikenteen melu ei haittaa lähiympäristössäni    1        2             3             4            5 

f) On mukavaa, jos näkömatkan päähän kodistani  
tulee uusia asuinrakennuksia              1        2             3             4            5 

g) Lähiympäristössäni ei ole hajuhaittoja        1        2             3             4            5 

h) Haluan osallistua lähiympäristöni kehittämiseen      1        2             3             4            5 

i) Kajaanissa ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia  
osallistua lähiympäristön kehittämiseen        1        2             3              4            5 

j) Haluan lähimaisemani pysyvän nykyisellään         1        2             3             4             5 

k) Haluan saada uusia naapureita          1        2             3             4            5 

l) Hoidettuja viheralueita (puistoja) on liian vähän      1        2             3             4            5 

m) Pelkään fyysistä väkivaltaa asuntoni  
lähiympäristössä                 1        2             3             4            5 

n) Asuntoni lähiympäristössä oleva omaisuuteni  
on turvassa            1        2             3             4            5 
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19. Mitä mieltä olet turvallisuudesta asuinalueellasi? Mitkä paikat koet turvallisiksi/turvattomiksi? 

   Erittäin      Turvallinen        Turvaton          Erittäin Vaarallinen     En osaa  
   turvallinen    turvaton         sanoa 
a) Asuntosi       1           2  3      4        5               9 

b) Oma piha       1           2  3      4        5            9 

c) Yhteispiha       1           2  3      4        5            9 

d) Lähin katu, tie       1           2  3      4        5            9 

e) Alueesi kadut, tiet yleensä      1           2  3      4        5            9 

f) Lähipuisto tai aukio      1           2  3      4        5            9 

g) Asuinalueesi reuna-alue      1           2  3      4        5            9 

h) Ympäristö 
     asuinalueesi ulkopuolella      1           2  3      4        5            9 

i) Metsät asuinalueellasi tai  
sen läheisyydessä       1           2  3      4        5            9 

j) Vesistöt asuinalueellasi  
tai sen läheisyydessä            1           2  3      4        5            9 

k) Jokin muu paikka            1           2  3      4        5            9 
    Mikä?                                                            
 
20. Vaikuttavatko vuodenajat turvallisuuteen asuinalueellasi? 

1 Ei 
2 Kyllä, miten? _________________________________________________ 

 
21. Arvioi, kuinka paljon seuraavilla seikoilla on mielestäsi vaikutusta nykyisen asuinympäristösi 
viihtyisyydelle.  
   Paljon        Jonkin  Vain          Ei                   Miksi? 
   vaikutusta       verran  vähän          lainkaan 
          vaikutusta vaikutusta          vaikutusta 
a) Paikoitusjärjestelyt                     1             2       3  4 9   

b) Oman pihan koko                      1             2       3  4 9   

c) Viherkasvillisuus, vehreys           1             2       3  4 9   

d) Asuinalueesi historia           1             2       3  4 9   

e) Turvallisuus                     1             2       3  4 9   

f) Erilaiset julkiset tilat           1             2       3  4 9   
    kuten tori ja puistot 

g) Asukkaiden yhteishenki           1             2       3  4 9   

h) Rakennusten värit                      1             2       3  4 9   

i) Rakennusmateriaalit           1             2       3  4 9   

j) Rakennusten kauneus           1             2       3  4 9   

k) Asuinalueesi yleinen arvostus          1             2       3  4 9   

l) Asunnon mukavuudet           1             2       3  4 9   

m) Luonnonympäristön  
      roskattomuus            1             2       3  4 9                

n) Lähiympäristön metsät           1             2       3  4 9                

o) Lähiympäristön viljelysalueet           1             2       3  4 9                

p) Vuodenaika            1             2       3  4 9                 
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22. Mainitse joitakin lähiympäristöösi liittyviä haittapuolia. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
23. Mainitse joitakin lähiympäristöösi liittyviä hyviä asioita. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
24. 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 

 
 
 
25. Mitä ajattelet seuraavista nykyisen asuntosi lähiympäristöön vaikuttavista seikoista? 
 
        Liian suuri         Sopiva          Liian pieni   
a) Katujen leveys asuinalueellasi 
     Pääkadun/-katujen leveys           1            2                  3 
     Sivukatujen/-kujien leveys  1            2            3 

b) Korttelisi/tonttiryhmän asuinrakennusten koko 
      Rakennusten pituus                      1            2                      3 
      Rakennusten korkeus                   1            2                  3 
c) Oman asuinrakennuksesi koko (rakennus, jossa asuntosi sijaitsee) 
      Rakennuksen pituus              1            2                  3 
      Rakennuksen korkeus             1            2                  3 

d) Oman tai yhteispihan koko              1            2                  3 

e) Asuinkorttelisi/tonttiryhmän koko           1            2                  3 

f) Rakennusten etäisyys toisistaan kadun  
    samalla puolella               1            2                  3 
 
 
26. Onko lähiympäristösi rakennusten julkisivuissa ja ulkorakenteissa mielestäsi käytetty seuraavia 
      pintamateriaaleja liian vähän, sopivasti vai liian paljon? 
 
                Liian paljon     Sopivasti     Liian vähän    Missä? 
a) Lasia     1        2          3            9    
b) Terästä        1        2          3            9    
c) Puuta     1        2          3            9    
d) Tiiltä     1        2          3            9    
e) Luonnonkiveä    1        2          3            9    
f) Betonia     1        2          3            9    
g) Jotain muuta    1        2          3            9    
     Mitä?_________________________________      
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IV PALVELUT JA LIIKKUMINEN  
   
27. Millainen on seuraavien palveluiden saavutettavuus perheesi kannalta katsoen? 

 Ei Erittäin Hyvä Keski- Huono Erittäin En osaa   
   käytetä hyvä  verto            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  
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 
 
28. Mitä itsellesi tai perheellesi tärkeitä palveluja toivoisit asuinalueellesi lisättävän? 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

29. Missä perheesi pääsääntöisesti käyttää seuraavia palveluita? 

     Ei käytetä            Huuhkajanvaara-      Muualla Muualla, missä? 
               Pikku Kettu-             Kajaanissa 
                                                                                 Lohtaja -alueella               

a) Päivittäistavarakauppa      0                 1              2                      3 _______________ 
b) Erikoisliikkeet       0                 1              2                      3 _______________ 
c) Päivähoito       0                  1              2                      3 _______________ 
d) Peruskoulun ala-aste      0                  1              2                      3 _______________ 
e) Terveyspalvelut       0                  1              2                      3 _______________ 
f) Kirjasto                                      0                  1              2                      3 _______________ 
g) Kulttuuripalvelut       0                  1              2                      3 _______________ 
h) Ravintolat, kahvilat      0                  1              2                      3 _______________ 
i) Maksulliset liikuntapaikat 

tai järjestetty liikunta                 0                 1              2                      3 _______________ 
 
 
Mikäli et käy töissä tai opiskele, siirry kysymykseen 32.  
 
30. Kuinka pitkä on yhdensuuntainen työ- tai koulumatkasi?   Noin _______ km  
 
31. 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 34. 
32.    Montako autoa taloudessanne on käytössä? _______  
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33.    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 
 
34. Kylässä käynti viimeisen 12 kuukauden aikana. Valitse lähinnä sopiva vaihtoehto seuraavista: 

a) Kävitkö jonkun luona kylässä Kajaanissa? 
1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
2 Kuukausittain 
3 Muutamia kertoja vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai en lainkaan   

b) Kävitkö jonkun luona kylässä Kajaanin 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 Kajaanissa?   
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 Kajaanin 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.  
       ______________________________________________________________________________  
         

35. Mainitse kolme tekijää, jotka eniten vaikuttavat viihtymiseesi nykyisessä asuinpaikassasi. Onko 
vaikutus viihtyisyyttä lisäävä (+) vai vähentävä (-) ? 
 

1) ____________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________________ 
 

36. Asumishistoriasi lyhyesti: missä olet syntynyt, missä ja kuinka kauan olet sen jälkeen asunut ja miksi 
olet muuttanut? Mainitse itsellesi tärkeimmät asumiseen/muuttamiseen liittyvät tapahtumat. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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37. 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)________________________________________________________________ 

 
38. Mitkä tai millaiset asiat tekevät sinulle asunnosta kodin? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
39. Mitkä tai millaiset seikat asuinalueella vaikuttavat siihen, voiko asunto olla sinulle koti?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
40. Tunnetko nykyisen asuntosi kodiksesi ja kuinka voimakas tuntemus kodista on? 

      Merkitse poikkiviiva janalle kohtaan, joka kuvaa tunteen voimakkuutta:  
 
 ei lainkaan        täysin  
 koti         koti 

     
41. 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 

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

VI LAPSET  
 
45. Kuvaile muutamalla sanalla asuinalueesi hyviä ja huonoja puolia lasten kasvuympäristönä. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
46. Millaista toimintaa asuinalueellasi on järjestetty lapsille ja lapsiperheille? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
47. Miten lapsille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa tai tiloja voisi asuinalueellasi kehittää? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
48. Mitä mieltä olet seuraavista asuinalueesi 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) Alueella 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 alueella     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 

 
49. Tarvitseeko lasten leikkipaikkoja asuinalueellasi kehittää? 

1 Ei 
2 Kyllä, miten? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

50. Mitä ympäristökasvatus mielestäsi on?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  
 
Ellei sinulla ole kotona asuvia koulussa olevia tai nuorempia lapsia, voit siirtyä suoraan 
kysymykseen 54.  
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51. Kuinka monta tuntia päivässä arvioit lastesi viettävän aikaa ulkona keskimäärin?  

Talvella   Kesällä    
a) koulussa  _____tuntia   
b) päivähoidossa  _____tuntia  _____tuntia 
c) muuna aikana _____tuntia _____tuntia 
 

52. Arvioi seuraavia asuinalueesi 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) Toivoisin, että päivähoitopaikka järjestää  
toimintaa, johon vanhemmat voivat osallistua.      1      2       3        4        5 

d) Osallistun mielelläni päivähoitopaikan järjestämiin  
tapahtumiin.        1      2       3        4        5 

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

f) Toivoisin, että koulu järjestää toimintaa,  
johon vanhemmat voivat osallistua.      1      2       3        4        5 

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

 
53. Mitä mieltä olet seuraavista ympäristöasioita koskevista väittämistä?  

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

                                                                                          paikkansa     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 
 
54. 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  
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            Pitää     Pitää             Pitää        Ei pidä    En  

    täysin   suurimmalta  vain     ollenkaan      osaa 
paikkansa   osin      osittain    paikkaansa   sanoa 

                     paikkansa      paikkansa 

d) Vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamat muutokset luonnossa eivät 
      vaikuta kielteisesti asuinalueeni viihtyisyyteen.  1                  2                 3         4               5 

e) Saastuminen tai muut ympäristöongelmat                                     
      ovat uhka luonnolle asuinalueellanikin.    1       2        3         4         5 

f) Asuinalueellani on riittävästi rakentamatonta                                     
luonnonympäristöä.      1       2        3         4         5 

g) Asuinalueellani on ympäristöhaittoja.         1       2        3         4         5   
Mitä tai millaisia?________________________________________________________________ 

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

i) Luonto on minulle tärkeä.      1      2        3         4         5  

j) Lisärakentaminen vaikuttaa haitallisesti                                     
      asuinalueeni 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 
 
 
55. Mikä on mielestäsi paras vuodenaika asuinalueellasi? _________________________________________ 
      Miksi? _________________________________________________________________________________ 
 
56. Minä vuodenaikana vietät eniten aikaa luonnossa? ___________________________________________ 
      Miksi? _________________________________________________________________________________ 
 
57. Mitkä asiat voisivat olla sinulle merkki siitä, että ympäristö tai luonto voi huonosti? 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

VIII VAPAA-AJANVIETTO 
 
58. 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 
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              En yhtään    1-3 kertaa     4-9 kertaa       10 kertaa  

    kertaa                tai useammin 

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? ________________________________________________ 

o) Kalastamassa                     1        2            3              4 
Missä yleensä käyt kalastamassa? _________________________________________________ 

p) Marjastamassa tai sienestämässä   1        2            3              4 
Missä yleensä käyt marjastamassa/sienestämässä? ____________________________________ 

q) Retkellä luonnossa    1        2            3              4 
Missä yleensä käyt retkellä luonnossa? _____________________________________________ 

r) Jossain muussa tilaisuudessa   1        2            3              4             
Missä?_______________________________________________________________________ 

 
59. 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 

c) Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen 
Huuhkajanvaaran ja Hevossuon alueella.   1        2            3               4 

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

e) Lenkkeily, hiihto, pyöräily tai muu liikku- 
minen rakennetuilla reiteillä tai teillä asuin- 
alueellasi tai sen välittömässä läheisyydessä. 1        2            3               4 

f) Ulkoilu jossain muualla kuin asuinalueellasi  
tai sen välittömässä läheisyydessä.    1        2            3               4 
Missä useimmiten? ___________________________________________________________________ 

 
 
60. Missä tiedät alueesi asukkaiden viettävän vapaa-aikaansa? Entä erityisesti lasten ja nuorten? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
61. Minkä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien, -palveluiden tai -paikkojen toivoisit säilyvän ennallaan 
Huuhkajanvaaran ja Hevossuon alueella?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
62. Mitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, -palveluita tai -paikkoja toivoisit kehitettävän 
Huuhkajanvaaran ja Hevossuon alueella ja koko Kajaanin kaupungissa? 
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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63. Kuvaile muutamalla sanalla mielipaikkaasi. Missä se sijaitsee? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

IX NÄKEMYKSIÄ ASUINALUEESTASI 
 
64. Mainitse joitakin havaitsemiasi seikkoja, jotka saattavat aiheuttaa erimielisyyttä asuinalueesi 
asukkaiden välillä. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
65. Mainitse jokin tai joitakin seikkoja, joista asuinalueesi helpoimmin tunnistetaan. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
66. Mainitse ainakin kaksi asiaa, joilla uusien asukkaiden kotiutumista asuinalueellesi voidaan tukea. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
67. Miten arvioit seuraavia väittämiä? 

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

        paikkansa      paikkansa 

a) Uusien asuntojen rakentaminen asuin- 
alueelleni ei vaaranna luonnonympäristöä. 1    2       3        4         5 

b) Pidän itseäni kajaanilaisena.  1    2       3        4         5 

c) Asuinalueeni maisema on kaunis.  1    2       3        4         5 

d) Julkinen liikenne toimii itseni kannalta riit-                             
tävän hyvin asuinalueeni ja keskustan välillä. 1    2       3        4         5 

e) Mikäli julkinen liikenne toimisi paremmin,                               
           käyttäisin vähemmän omaa autoa.   1    2       3        4         5 

f) Vietän usein aikaani luonnossa.   1    2       3        4         5 

g) Lisärakentaminen vaarantaa helposti  
maiseman asuinalueellani.   1    2       3        4         5  

h) Asuinalueelleni ei pitäisi tulla  
            lisää asukkaita.   1    2       3        4         5 

i) Viljelemättä olevat viljelysmaat rumentavat                              
maisemaa.    1    2       3        4         5 

j) Tiedän riittävästi Kajaanin maankäyttöä ja  
       rakentamista koskevasta suunnittelusta. 1    2       3        4         5  
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            Pitää     Pitää             Pitää         Ei pidä    En  

täysin   suurimmalta  vain      ollenkaan     osaa 
paikkansa   osin      osittain     paikkaansa  sanoa 

        paikkansa      paikkansa 

k) Kohtuullinen lisärakentaminen voi kaunistaa                                   
asuinalueeni maisemaa   1     2        3        4         5 

l) Kunnan tulisi kaavoittaa asuinalueellesi 
uusia tontteja    1    2        3        4         5 

m) Kajaanin kunnallispolitiikka kiinnostaa minua. 1    2        3        4         5  

n) On tärkeää, että uudet asukkaat kotiutuvat 
           asuinalueelleni hyvin.   1    2        3        4         5   

o) Vuodenaikojen vaihtelu tulisi huomioida  
paremmin asuinalueeni kehittämisessä 1    2        3        4         5 

p) Tuttavieni joukossa Kajaanissa on  
maahanmuuttajia   1    2        3        4         5 

q) Olen puhunut jonkun maahanmuuttajan  
kanssa asuinalueellani   1    2        3        4         5 

r) Haluan tutustua asuinalueeni  
maahanmuuttajiin   1    2        3        4         5  

s) Maahanmuuttajat lisäävät myönteisesti  
asuinalueeni monikulttuurisuutta  1    2        3        4         5  

t) Vastaanotettavien pakolaisten/turvapaikan- 
hakijoiden määrää Kajaanissa voidaan lisätä 1    2        3        4         5 

u) Vastaanotettavien pakolaisten/turvapaikanhakijoiden 
määrää voidaan lisätä asuinalueellani 1    2        3        4         5  
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X RAKENTAMINEN  

 
68. Haluaisitko, että Hevossuolle muuttaa uusia asukkaita? 

1 Ei 
2 Kyllä 

 
69. Merkitse ohessa olevaan Hevossuon karttaan ympyrällä ( O ) enintään 3 paikkaa, jotka mielestäsi 
parhaiten sopivat uusien asuntojen rakentamiselle. 

Miksi?_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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70. Millaisiin paikkoihin Hevossuolla 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) Tien varrelle   1 2 3 

e) Omaksi alueekseen   1 2 3 

f) Nykyisen asutuksen lomaan  1 2 3 

g) Minne tahansa   1 2 3  

h) Muualle, minne? _________________ 1 2 3   
_________________________________ 
 
 
 
71. Ympyröi ( O ) alla olevasta taulukosta niiden ruutujen numerot, jotka edustavat mielestäsi Hevossuolle 
sopivia asumismuotoja ja asumistiheyksiä. Rastita yli ( X ) Hevossuolle 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
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1

2

3

4

1

2

72. Mitkä ohessa olevista omakotitalotyypeistä sopivat Hevossuolle? 
Ympyröi ( O )  miellyttävät ja rastita yli ( X ) epämiellyttävät. 
 

                 
a        a                  b                      c                      d                      e                     f                     g                    
 
 
73. Valitse ympyröimällä ( O ) alla olevista 9 asuinrakennuksen sijoittelumalleista mielestäsi Hevossuolle 
sopivin (vaihtoehdot numeroitu). Rastita yli ( X ) mielestäsi Hevossuolle epäsopiva sijoittelumalli. 
 
Neljäs (tyhjä) kohta on omaa luonnostasi varten mikäli sopivaa sijoittelumallia ei löydy valmiina.  
 
 
Vaihtoehto:   
 
Taloryhmät 
 
 
 
 
 
Vaihtoehto:   
 
Tienvarsimalli 
 
 
 
 
 
Vaihtoehto: 
 
Korttelimalli 
 
 
 
 
 

Vaihtoehto: 

Oma malli: 

______________ 

______________ 

______________ 

 
 
74. Mikä on mielestäsi Hevossuolle parhaiten sopiva asuinrakennuksen  

a) ulkoseinämateriaali? _______________________________________________________  
b) ulkoseinän väri? __________________________________________________________ 
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XI MIELIPITEITÄ ASUINALUEESTASI 
 
75. Miksi asuinalueesi on turvallinen tai turvaton ja millaisia turvattomuuteen liittyviä tapauksia tiedät 
asuinalueellasi tapahtuneen?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
        
 
76. Onko yleisvaikutelmasi asuinalueestasi muuttunut viime aikoina? Miten ja miksi? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
77. Lähetä toiveita, kritiikkiä ja kiitoksia Kajaanin kaupungin päättäjille ja suunnittelijoille asuinalueesi ja 
koko kaupungin kehittämiseksi! 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiitos tutkimusavustasi! 
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Hyvä vastaanottaja 
 
 
Tällä kyselyllä kerätään tietoa Kajaanin Huuhkajanvaaran ja Hevossuon asukkaiden näkemyksistä 
asuinympäristöstään. Näin luodaan taustaa alueen 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 perjantai 08.10.2004. 
 
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 Kajaanin ja muiden kohdekuntien kanssa. 
 
Kysely jaetaan joka toiseen Huuhkajanvaaran kotitalouteen. Tiedot käsittelemme luottamuksellisesti. 
Tulokset esitetään etupäässä tilastoina, taulukoina ja kuvioina, eivätkä yksittäisten vastaajien tiedot ole 
tunnistettavissa. 
 
 
 
Oulussa 13.9.2004 
 
 
 
 
___________________________ 
 
Helka-Liisa Hentilä 
Professori 
EkoSuKaT -projektin vastuullinen johtaja 
Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio 
Arkkitehtuurin osasto 
Oulun yliopisto 
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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. 
 

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

2 Peruskoulu tai keskikoulu 
3 Ylioppilastutkinto  
5 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 Kajaanissa  
2 Muussa Kainuun kunnassa, missä?________________ 
3 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. Asuinalueesi on 

4 Huuhkajanvaara 
5 Hevossuo 
6 Jokin muu, mikä? ____________________________ 

 

II ASUMINEN 
 
9. Millainen on nykyinen asuntosi? 

d)                           1 Toimiva maanviljelystila 
   2 Entinen maanviljelystila 

3 Muu omakotitalo 
4 Rivitalo 
5 Pienkerrostalo 

aa)  jossa on ____ kerrosta 
ab) Asuntosi sijaitsee ____ kerroksessa 

 
e) Huoneiden määrä ______ h + k/kk  
      Asunnon koko ______ m2 (asuinhuoneiden pinta-ala, jos tiedossa) 
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f) Sauna  1  ei ole  

2 puulämmitteinen 
3 sähkölämmitteinen 
 

d)   Asuinrakennuksesi rakennusvuosi ______ (mikäli et tiedä, merkitse arvio sulkuihin) 
          

   e)   Asumismuotosi 1 Omistusasunto 
4 Vuokra-asunto 
5 Muu, mikä? __________________________________ 
 

     f)   Pääasiallinen lämmitysmuoto 
  1 Sähkö 
  2 Öljy 

3 Puu 
4 Muu, mikä? ____________________________________________________ 

        ff) Käytättekö muuta lämmitystä tai energianlähdettä merkittävästi?  
3 Ei 
4 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. Jos asuntoosi liittyy oma piha, mitä pihan käyttöön liittyviä rakennelmia tai paikkoja siinä on?  
g) Ei mitään 
h) Varasto, liiteri, erillinen sauna tms.  
i) Leikkimiseen tai johonkin liikuntaan tarkoitettu paikka tai rakennelma 
j) Pihakatos, puutarhakeinu, tuoliryhmä tms. 
k) Kasvimaa, kukkapenkkejä tai muuta pienimuotoista viljelystä  
l) Muu, mikä? __________________________________________________________ 

 
11. Miten arvioit seuraavia asuntosi varustelutasoon liittyviä seikkoja? 
                          Erinomainen    Hyvä    Keskiverto    Huono    Erittäin huono    

g) Lämpöeristys      1 2 3 4 5 
h) Äänieristys      1 2 3 4 5 
i) Viemäröinti      1 2 3 4 5 
j) Vesijohtoliitännät        1 2 3 4 5 
k) Sähköasennukset       1 2 3 4 5 
l) Muu, mikä? _____________    1 2 3 4 5 

           
12. Kuuluuko asuntosi kunnalliseen vesijohtoverkostoon?  

3  Ei    
4  Kyllä   
 

13. Kuuluuko asuntosi kunnalliseen viemäriverkostoon? 
1  Ei   
2  Kyllä     

 
14. Kuinka kauan olet asunut asuinalueellasi? 

2        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 asuinalueellasi koko ikääsi, miltä paikkakunnalta muutit tänne ja miksi?     
_____________________________________________________________________________ 
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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, asuinalueen sisällä 
3 Kyllä, Kajaanin sisällä 
4 Kyllä, toiselle paikkakunnalle  

c) Minne? _______________________________________ 
d) Miksi?________________________________________ 

 

III ASUINYMPÄRISTÖ 

17. 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  

  
18. Miten arvioit seuraavia väittämiä lähiympäristöstäsi?  

Pitää   Pitää         Pitää       Ei pidä         En 
täysin   suurimmalta    vain         ollenkaan     osaa 

 paikkansa    osin         osittain    paikkaansa   sanoa  
                        paikkansa       paikkansa 

o) Asuntoni piha on suojaisen tuntuinen        1         2              3             4            5 

p) Tunnen lähimmät naapurini hyvin         1        2             3             4            5 

q) Tunnen muut alueeni asukkaat hyvin         1        2             3             4            5 

r) Rakennettu lähiympäristöni on kaunis        1         2             3             4            5 

s) Autoliikenteen melu ei haittaa lähiympäristössäni    1        2             3             4            5 

t) On mukavaa, jos näkömatkan päähän kodistani  
tulee uusia asuinrakennuksia              1        2             3             4            5 

u) Lähiympäristössäni ei ole hajuhaittoja        1        2             3             4            5 

v) Haluan osallistua lähiympäristöni kehittämiseen      1        2             3             4            5 

w) Kajaanissa ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia  
osallistua lähiympäristön kehittämiseen        1        2             3              4            5 

x) Haluan lähimaisemani pysyvän nykyisellään         1        2             3             4             5 

y) Haluan saada uusia naapureita          1        2             3             4            5 

z) Hoidettuja viheralueita (puistoja) on liian vähän      1        2             3             4            5 

å) Pelkään fyysistä väkivaltaa asuntoni  
lähiympäristössä                 1        2             3             4            5 

ä) Asuntoni lähiympäristössä oleva omaisuuteni  
on turvassa            1        2             3             4            5 
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19. Mitä mieltä olet turvallisuudesta asuinalueellasi? Mitkä paikat koet 
turvallisiksi/turvattomiksi? 

   Erittäin      Turvallinen        Turvaton          Erittäin Vaarallinen     En osaa  
   turvallinen                    turvaton                sanoa 
a) Asuntosi       1           2  3      4        5               9 

b) Oma piha       1           2  3      4        5            9 

c) Yhteispiha       1           2  3      4        5            9 

d) Lähin katu, tie       1           2  3      4        5            9 

e) Alueesi kadut, tiet yleensä      1           2  3      4        5            9 

f) Lähipuisto tai aukio      1           2  3      4        5            9 

g) Asuinalueesi reuna-alue      1           2  3      4        5            9 

h) Ympäristö 
     asuinalueesi ulkopuolella      1           2  3      4        5            9 

i) Metsät asuinalueellasi tai  
sen läheisyydessä       1           2  3      4        5            9 

j) Vesistöt asuinalueellasi  
tai sen läheisyydessä            1           2  3      4        5            9 

k ) Jokin muu paikka           1           2  3      4        5            9 
    Mikä?                                                            
 
20. Vaikuttavatko vuodenajat turvallisuuteen asuinalueellasi? 

1 Ei 
2 Kyllä, miten? _________________________________________________ 

 
21. Arvioi, kuinka paljon seuraavilla seikoilla on mielestäsi vaikutusta nykyisen asuinympäristösi 
viihtyisyydelle.  
   Paljon        Jonkin  Vain          Ei                   Miksi? 
   vaikutusta       verran  vähän          lainkaan 
          vaikutusta vaikutusta          vaikutusta 
a) Paikoitusjärjestelyt                      1             2       3  4 9   

b) Oman pihan koko                      1             2       3  4 9   

c) Viherkasvillisuus, vehreys           1             2       3  4 9   

d) Asuinalueesi historia           1             2       3  4 9   

e) Turvallisuus                     1             2       3  4 9   

f) Erilaiset julkiset tilat           1             2       3  4 9   
    kuten tori ja puistot 

g) Asukkaiden yhteishenki           1             2       3  4 9   

h) Rakennusten värit                      1             2       3  4 9   

i) Rakennusmateriaalit           1             2       3  4 9   

j) Rakennusten kauneus           1             2       3  4 9   

k) Asuinalueesi yleinen arvostus          1             2       3  4 9   

l) Asunnon mukavuudet           1             2       3  4 9   

m) Luonnonympäristön  
      roskattomuus            1             2       3  4 9                

n) Lähiympäristön metsät           1             2       3  4 9                

o) Lähiympäristön viljelysalueet          1             2       3  4 9                

p) Vuodenaika            1             2       3  4 9                 
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22. Mainitse joitakin lähiympäristöösi liittyviä haittapuolia. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
23. Mainitse joitakin lähiympäristöösi liittyviä hyviä asioita. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
24. Miten luonnehtisit lähiympäristösi viihtyisyyttä eri vuodenaikoina? 
 

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

e) Kesällä  1          2            3                  4       5  
f) Syksyllä   1      2            3                  4       5 
g) Talvella    1      2            3                  4       5 
h) Keväällä   1      2            3                  4       5 

 
 
 
25. Mitä ajattelet seuraavista nykyisen asuntosi lähiympäristöön vaikuttavista seikoista? 
 
        Liian suuri         Sopiva          Liian pieni   
a) Katujen leveys asuinalueellasi 
     Pääkadun/-katujen leveys           1            2                  3 
     Sivukatujen/-kujien leveys  1            2            3 

b) Korttelisi/tonttiryhmän asuinrakennusten koko 
      Rakennusten pituus                      1            2                      3 
      Rakennusten korkeus                   1            2                  3 
c) Oman asuinrakennuksesi koko (rakennus, jossa asuntosi sijaitsee) 
      Rakennuksen pituus              1            2                   3 
      Rakennuksen korkeus             1            2                   3 

d) Oman tai yhteispihan koko              1            2                   3 

e) Asuinkorttelisi/tonttiryhmän koko           1            2                   3 

f) Rakennusten etäisyys toisistaan kadun  
    samalla puolella               1            2                   3 
 
 
26. Onko lähiympäristösi rakennusten julkisivuissa ja ulkorakenteissa mielestäsi käytetty seuraavia 
      pintamateriaaleja liian vähän, sopivasti vai liian paljon? 
 
                Liian paljon     Sopivasti     Liian vähän    Missä? 
a) Lasia     1        2          3            9    
b) Terästä        1        2          3            9    
c) Puuta     1        2          3            9    
d) Tiiltä     1        2          3            9    
e) Luonnonkiveä    1        2          3            9    
f) Betonia     1        2          3            9    
g) Jotain muuta    1        2          3            9    
     Mitä?_________________________________      
 
 
 
 



 26

 

IV PALVELUT JA LIIKKUMINEN  
   
27. Millainen on seuraavien palveluiden saavutettavuus perheesi kannalta katsoen? 

 Ei Erittäin Hyvä Keski- Huono Erittäin En osaa   
   käytetä hyvä  verto            huono       sanoa                        

k) Päivittäistavarakauppa   0 1 2 3 4 5 6 
l) Erikoisliikkeet      0 1 2 3 4 5 6 
m) Päivähoito      0 1 2 3 4 5 6 
n) Julkinen liikenne     0 1 2 3 4 5 6 
o) Peruskoulun ala-aste  0 1 2 3 4 5 6  
p) Kirjasto    0 1 2 3 4 5 6 
q) Kulttuuripalvelut     0 1 2 3 4 5 6 
r) Terveyspalvelut      0 1 2 3 4 5 6 
s) Ravintolat, kahvilat     0 1 2 3 4 5 6 
t) Maksulliset liikuntapaikat  
      tai järjestetty liikunta  0 1 2 3 4 5 6 
 
28. Mitä itsellesi tai perheellesi tärkeitä palveluja toivoisit asuinalueellesi lisättävän? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

29. Missä perheesi pääsääntöisesti käyttää seuraavia palveluita? 

     Ei käytetä            Huuhkajanvaara-      Muualla Muualla, missä? 
               Pikku Kettu-             Kajaanissa 
                                                                                 Lohtaja -alueella               

j) Päivittäistavarakauppa      0                 1              2                      3 _______________ 
k) Erikoisliikkeet       0                 1              2                      3 _______________ 
l) Päivähoito       0                  1              2                      3 _______________ 
m) Peruskoulun ala-aste      0                  1              2                      3 _______________ 
n) Terveyspalvelut       0                  1              2                      3 _______________ 
o) Kirjasto                                      0                  1              2                      3 _______________ 
p) Kulttuuripalvelut       0                  1              2                      3 _______________ 
q) Ravintolat, kahvilat      0                  1              2                      3 _______________ 
r) Maksulliset liikuntapaikat 

tai järjestetty liikunta                 0                 1              2                      3 _______________ 
 
 
Mikäli et käy töissä tai opiskele, siirry kysymykseen 32.  
 
30. Kuinka pitkä on yhdensuuntainen työ- tai koulumatkasi?   Noin _______ km  
 
31. Millä tavalla useimmiten kuljet töihin tai kouluun?  

7 Yksin omalla autolla  
8 Omalla autolla niin, että joku perheenjäsen on ainakin osan 

matkaa kyydissä  
9 Kimppakyydillä muiden kuin perheenjäsenten kanssa 
10 Julkisella kulkuneuvolla  
11 Pyörällä tai kävellen 
12 Muuten, miten? _________________________________  
 
 

Mikäli perheellänne ei ole käytössä autoa, siirry kysymykseen 34. 
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32.    Montako autoa taloudessanne on käytössä? _______  
 
33.    Mihin tarkoitukseen perheessänne käytetään autoa? 

       Kuinka usein          Tavallisin yhdensuuntaisen  
      matkan pituus 

i) Työ- tai opiskelumatkoihin  ___ kertaa viikossa ___ km 
j) Lasten viemiseksi kouluun    ___ kertaa viikossa    ___ km 
k) Lasten viemiseksi päivähoitoon   ___ kertaa viikossa    ___ km 
l) Ruokakaupassa käyntiin   ___ kertaa viikossa  ___ km 
m) Muissa kaupoissa käyntiin   ___ kertaa viikossa ___ km 
n) Harrastusten vuoksi liikkumiseen  ___ kertaa viikossa  ___ km 
o) Lomamatkoihin    ___ kertaa vuodessa  ___ km 
p) Vierailuihin ystävien ja  ___ kertaa viikossa ___ km 

sukulaisten luona    ja/tai 
___ kertaa vuodessa ___ km 

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

a) Kävitkö jonkun luona kylässä Kajaanissa? 
5 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
6 Kuukausittain 
7 Muutamia kertoja vuodessa 
8 Kerran vuodessa tai en lainkaan   

b) Kävitkö jonkun luona kylässä Kajaanin ulkopuolella?  
5 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
6 Kuukausittain 
7 Muutamia kertoja vuodessa 
8 Kerran vuodessa tai en lainkaan          

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

c) Kyläilikö luonasi tai luonanne ihmisiä, jotka asuvat Kajaanissa?   
5 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
6 Kuukausittain 
7 Muutamia kertoja vuodessa 
8 Kerran vuodessa tai ei lainkaan  

d) Kyläilikö luonasi tai luonanne ihmisiä, jotka asuvat Kajaanin 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.  
       ______________________________________________________________________________  
         

35. Mainitse kolme tekijää, jotka eniten vaikuttavat viihtymiseesi nykyisessä asuinpaikassasi. Onko 
vaikutus viihtyisyyttä lisäävä (+) vai vähentävä (-) ? 
 

1) ____________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________________ 
 

36. Asumishistoriasi lyhyesti: missä olet syntynyt, missä ja kuinka kauan olet sen jälkeen asunut ja miksi 
olet muuttanut? Mainitse itsellesi tärkeimmät asumiseen/muuttamiseen liittyvät tapahtumat. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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37. 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)________________________________________________________________ 

 
38. Mitkä tai millaiset asiat tekevät sinulle asunnosta kodin? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
39. Mitkä tai millaiset seikat asuinalueella vaikuttavat siihen, voiko asunto olla sinulle koti?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
40. Tunnetko nykyisen asuntosi kodiksesi ja kuinka voimakas tuntemus kodista on? 

      Merkitse poikkiviiva janalle kohtaan, joka kuvaa tunteen voimakkuutta:  
 
 ei lainkaan        täysin  
 koti         koti 

     
41. 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 

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



 29
44. Mitä koti sinulle tarkoittaa?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

VI LAPSET  
 
45. Kuvaile muutamalla sanalla asuinalueesi hyviä ja huonoja puolia lasten kasvuympäristönä. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
46. Millaista toimintaa asuinalueellasi on järjestetty lapsille ja lapsiperheille? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
47. Miten lapsille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa tai tiloja voisi asuinalueellasi kehittää? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
48. Mitä mieltä olet seuraavista asuinalueesi leikkipaikkoja ja leikkitoimintaa koskevista väittämistä? 

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

g) Lapset leikkivät pääasiassa omalla                                 
pihallaan       1     2     3     4     5  

h) Alueella on riittävästi 
rakennettuja leikkipaikkoja     1     2     3     4     5 

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

j) Lapsille pitäisi järjestää lisää        
      ohjattua toimintaa alueella     1     2     3     4     5   

k) Lapsilla on leikkipaikkoja luonnossa   1     2     3     4     5 

l) Luonnon leikkipaikat ovat turvallisia   1     2     3     4     5 

 

49. Tarvitseeko lasten leikkipaikkoja asuinalueellasi kehittää? 

1 Ei 
2 Kyllä, miten? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
50. Mitä ympäristökasvatus mielestäsi on?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  
 
Ellei sinulla ole kotona asuvia koulussa olevia tai nuorempia lapsia, voit siirtyä suoraan 
kysymykseen 54.  
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51. Kuinka monta tuntia päivässä arvioit lastesi viettävän aikaa ulkona keskimäärin?  

Talvella   Kesällä    
a) koulussa  _____tuntia   
b) päivähoidossa  _____tuntia  _____tuntia 
c) muuna aikana _____tuntia _____tuntia 
 

52. Arvioi seuraavia asuinalueesi päivähoitopaikkoja ja koulua koskevia väittämiä. 

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

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

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

j) Toivoisin, että päivähoitopaikka järjestää  
toimintaa, johon vanhemmat voivat osallistua.      1      2       3        4        5 

k) Osallistun mielelläni päivähoitopaikan järjestämiin  
tapahtumiin.        1      2       3        4        5 

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

m) Toivoisin, että koulu järjestää toimintaa,  
johon vanhemmat voivat osallistua.      1      2       3        4        5 

n) Koulu tiedottaa toiminnastaan riittävästi  
vanhemmille.        1      2       3        4        5 

 
53. Mitä mieltä olet seuraavista ympäristöasioita koskevista väittämistä?  

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

                                                                                          paikkansa     paikkansa  

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

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

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

VII YMPÄRISTÖ 
 
54. Arvioi seuraavia ympäristöasioihin liittyviä väittämiä: 

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

m) Perheeni lajittelee kotitalousjätteet.    1      2        3         4         5 

n) Saavutettavissani on tarpeeksi    
jätteiden lajittelupisteitä.    1      2        3         4         5 

o) Taloudelliset seikat ovat mielestäni tärkeämpiä     
      kuin luontoon tai ympäristöön liittyvät.    1      2        3          4         5  
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            Pitää     Pitää             Pitää        Ei pidä     En  

täysin   suurimmalta  vain     ollenkaan      osaa 
paikkansa   osin      osittain    paikkaansa   sanoa 

                     paikkansa      paikkansa 

p) Vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamat muutokset luonnossa eivät 
      vaikuta kielteisesti asuinalueeni viihtyisyyteen.  1                  2                 3         4               5 

q) Saastuminen tai muut ympäristöongelmat                                     
      ovat uhka luonnolle asuinalueellanikin.    1       2        3         4         5 

r) Asuinalueellani on riittävästi rakentamatonta                                     
luonnonympäristöä.      1       2        3         4         5 

s) Asuinalueellani on ympäristöhaittoja.         1       2        3          4         5   
Mitä tai millaisia?________________________________________________________________ 

t) Uusia asuinalueita suunniteltaessa on erittäin tärkeää                  
huomioida ympäristönsuojelu.       1      2        3         4         5   

u) Luonto on minulle tärkeä.      1      2        3         4         5  

v) Lisärakentaminen vaikuttaa haitallisesti                                     
      asuinalueeni luontoon.      1      2        3         4         5  
      Miten? _________________________________________________________________________ 

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

x) Pidän vuodenaikojen vaihtelusta.     1      2        3         4         5 
 
 
55. Mikä on mielestäsi paras vuodenaika asuinalueellasi? _________________________________________ 
      Miksi? _________________________________________________________________________________ 
 
56. Minä vuodenaikana vietät eniten aikaa luonnossa? ____________________________________________ 
      Miksi? __________________________________________________________________________________ 
 
57. Mitkä asiat voisivat olla sinulle merkki siitä, että ympäristö tai luonto voi huonosti? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

VIII VAPAA-AJANVIETTO 
 
58. Kuinka monta kertaa kävit vuoden 2003 aikana seuraavissa paikoissa tai tilaisuuksissa? 

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

s) Kirjastossa     1        2            3              4 

t) Teatterissa     1        2            3              4 

u) Konsertissa     1        2            3              4 

v) Taidenäyttelyssä    1        2            3              4 

w) Museossa     1        2            3              4 

x) Elokuvissa     1        2            3              4 

y) Tanssimassa     1        2            3              4 

z) Ravintolassa     1        2            3              4 

aa) Urheilutapahtumassa    1        2            3              4 

bb) Liikuntapaikoissa    1        2            3              4 
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              En yhtään   1-3 kertaa     4-9 kertaa    10 kertaa  

    kertaa             tai useammin 

ö) Poliittisessa tilaisuudessa      1        2            3              4 

aa) Hengellisessä tilaisuudessa   1        2            3              4 

bb) Kansalaisopistossa tai jossain 
opintopiirissä       1        2            3              4 

cc) Metsästämässä                       1        2            3              4  
Missä yleensä käyt metsästämässä? ______________________________________________ 

dd) Kalastamassa                     1        2            3              4 
Missä yleensä käyt kalastamassa? _______________________________________________ 

hh) Marjastamassa tai sienestämässä   1        2            3              4 
Missä yleensä käyt marjastamassa/sienestämässä? ___________________________________ 

ff) Retkellä luonnossa    1        2            3              4 
Missä yleensä käyt retkellä luonnossa? ____________________________________________ 

gg) Jossain muussa tilaisuudessa   1        2            3              4             
Missä?_____________________________________________________________________ 

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

Usein       Joskus          Harvoin        Ei koskaan  
g) Vietät talvisin aikaa pihallasi tai 

kotisi lähiympäristössä.     1        2            3              4 

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

i) Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen 
Huuhkajanvaaran ja Hevossuon alueella.   1        2            3               4 

j) Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen 
muualla Kajaanissa.     1        2            3               4 

k) Lenkkeily, hiihto, pyöräily tai muu liikku- 
minen rakennetuilla reiteillä tai teillä asuin- 
alueellasi tai sen välittömässä läheisyydessä. 1        2            3               4 

l) Ulkoilu jossain muualla kuin asuinalueellasi  
tai sen välittömässä läheisyydessä.    1        2            3               4 
Missä useimmiten? __________________________________________________________________ 

 
 
60. Missä tiedät alueesi asukkaiden viettävän vapaa-aikaansa? Entä erityisesti lasten ja nuorten? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
61. Minkä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien, -palveluiden tai -paikkojen toivoisit säilyvän ennallaan 
Huuhkajanvaaran ja Hevossuon alueella?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
62. Mitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, -palveluita tai -paikkoja toivoisit kehitettävän 
Huuhkajanvaaran ja Hevossuon alueella ja koko Kajaanin kaupungissa? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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63. Kuvaile muutamalla sanalla mielipaikkaasi. Missä se sijaitsee? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

IX NÄKEMYKSIÄ ASUINALUEESTASI 
 
64. Mainitse joitakin havaitsemiasi seikkoja, jotka saattavat aiheuttaa erimielisyyttä asuinalueesi 
asukkaiden välillä. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
65. Mainitse jokin tai joitakin seikkoja, joista asuinalueesi helpoimmin tunnistetaan. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
66. Mainitse ainakin kaksi asiaa, joilla uusien asukkaiden kotiutumista asuinalueellesi voidaan tukea. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

67. Miten arvioit seuraavia väittämiä? 

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

        paikkansa      paikkansa 

v) Uusien asuntojen rakentaminen asuin- 
alueelleni ei vaaranna luonnonympäristöä. 1    2       3        4         5 

w) Pidän itseäni kajaanilaisena.  1    2       3        4         5 

x) Asuinalueeni maisema on kaunis.  1    2       3        4         5 

y) Julkinen liikenne toimii itseni kannalta riit-                             
tävän hyvin asuinalueeni ja keskustan välillä. 1    2       3        4         5 

z) Mikäli julkinen liikenne toimisi paremmin,                               
           käyttäisin vähemmän omaa autoa.   1    2       3        4         5 

å) Vietän usein aikaani luonnossa.   1    2       3        4         5 

ä) Lisärakentaminen vaarantaa helposti  
maiseman asuinalueellani.   1    2       3        4         5  

ö) Asuinalueelleni ei pitäisi tulla  
            lisää asukkaita.   1    2       3        4         5 

aa) Viljelemättä olevat viljelysmaat rumentavat                              
maisemaa.    1    2       3        4         5 

bb) Tiedän riittävästi Kajaanin maankäyttöä ja  
       rakentamista koskevasta suunnittelusta. 1    2       3        4         5  
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            Pitää     Pitää             Pitää         Ei pidä         En  

täysin   suurimmalta  vain      ollenkaan     osaa 
paikkansa   osin      osittain     paikkaansa  sanoa 

        paikkansa      paikkansa 

cc) Kohtuullinen lisärakentaminen voi kaunistaa                                   
asuinalueeni maisemaa.   1     2        3        4         5 

dd) Kunnan tulisi kaavoittaa asuinalueellesi 
uusia tontteja.    1     2        3        4         5 

ee) Kajaanin kunnallispolitiikka kiinnostaa minua. 1     2        3        4         5  

ff) On tärkeää, että uudet asukkaat kotiutuvat 
           asuinalueelleni hyvin.   1     2        3        4         5   

gg) Vuodenaikojen vaihtelu tulisi huomioida  
paremmin asuinalueeni kehittämisessä. 1     2        3        4         5 

hh) Tuttavieni joukossa Kajaanissa on  
maahanmuuttajia.   1     2        3        4         5 

ii) Olen puhunut jonkun maahanmuuttajan  
kanssa asuinalueellani.   1     2        3        4         5  

jj) Haluan tutustua asuinalueeni  
maahanmuuttajiin.   1     2        3        4         5  

kk) Maahanmuuttajat lisäävät myönteisesti  
asuinalueeni monikulttuurisuutta.  1     2        3        4         5  

ll) Vastaanotettavien pakolaisten/turvapaikan- 
hakijoiden määrää Kajaanissa voidaan lisätä. 1     2        3        4         5 

mm) Vastaanotettavien pakolaisten/turvapaikanhakijoiden 
määrää voidaan lisätä asuinalueellani. 1     2        3         4         5  
 
        

68. Miksi asuinalueesi on turvallinen tai turvaton ja millaisia turvattomuuteen liittyviä tapauksia tiedät 
asuinalueellasi tapahtuneen?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
       
69. Onko yleisvaikutelmasi asuinalueestasi muuttunut viime aikoina? Miten ja miksi? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
70. Lähetä toiveita, kritiikkiä ja kiitoksia Kajaanin kaupungin päättäjille ja suunnittelijoille asuinalueesi ja 
koko kaupungin kehittämiseksi! 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

X MAAHANMUUTTAJAT ASUINALUEELLA 
 
Maahanmuuttajalla tarkoitetaan kyselyssä henkilöä, joka on muuttanut Suomeen pysyvässä mielessä töiden, 
opiskelun tai suomalaisen puolison/muun perheenjäsenen myötä, paluumuuttajana, pakolaisena tai 
turvapaikanhakijana. 
 
71. Kuinka suhtaudut seuraaviin ulkomaalaisryhmiin Suomessa? 

Erittäin Jossain Jossain Erittäin   Ei mielipidettä    
     myöntei- määrin määrin kielteisesti 
     sesti myöntei- kieltei-  
      sesti sesti 
a) Turistit        1    2      3         4            5  

b) Pakolaiset ja turvapaikanhakijat      1    2      3         4            5 

c) Paluumuuttajat       1    2      3         4            5 

d) Ulkomaalaiset ottolapset      1    2      3         4            5 

e) Ulkomaalaiset opiskelijat      1    2      3         4            5 

f) Ulkomaalaiset työntekijät      1    2      3         4            5 

g) Ulkomaalaiset yrittäjät      1    2      3         4            5 

h) Suomalaisten ulkomaalaiset puolisot     1    2      3         4            5 

 
 
72. Arvioi seuraavia maahanmuuttajia koskevia väitteitä 
     Täysin Jossain Jossain Täysin Ei mielipidettä
     samaa määrin määrin eri mieltä  

   mieltä samaa  eri mieltä 
      mieltä 

a) Asuinalueellani suomalaisten tulee auttaa maahanmuuttajia 
ylläpitämään omaa kulttuuriaan, esimerkiksi  
muokkaamalla omia arvojaan, asenteitaan ja  
käyttäytymistään monikulttuurisemmiksi.       1    2      3         4            5 
 
b) Asuinalueeni maahanmuuttajien tulee voida  
omatoimisesti ja itsenäisesti ylläpitää omaa kulttuuriaan.  1    2      3         4            5 
 
c) Asuinalueeni maahanmuuttajien tulee sopeutua  
suomalaiseen kulttuuriin.          1    2      3         4            5 
 
d) Maahanmuuttajat kohtaavat rasismia 
asuinalueellani.         1    2      3         4            5 

e) Suhtaudun myönteisesti siihen, että lapseni luokalla  
koulussa voisi olla/on maahanmuuttajaoppilaita.      1    2      3         4            5 
 
f) Suhtaudun myönteisesti siihen, että työpaikallani 
voisi olla/on maahanmuuttajia työkavereinani.      1    2      3         4            5  
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73. Tunnetko asuinalueellasi asuvia maahanmuuttajia? 
 1 En 
 2 Kyllä. Mistä yhteydestä? ____________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________ 

 
74. Kuinka usein olet tekemisissä asuinalueellasi asuvien maahanmuuttajien kanssa? 
 1 Päivittäin tai lähes päivittäin 
 2 Muutamia kertoja kuukaudessa 
 3 Harvemmin 
 4 En koskaan 
 
75. Kerro kokemuksiasi kanssakäymisestä asuinalueesi maahanmuuttajien kanssa.  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
76. Minkälaisia voimavaroja maahanmuuttajat voivat mielestäsi tuoda asuinalueellesi? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
77. Jos maahanmuuttajat tuovat mielestäsi asuinalueellesi ongelmia, mainitse minkälaisia ja arvioi 
muutamalla sanalla, miten niitä voitaisiin pyrkiä ratkaisemaan. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
78. Miten arvioit maahanmuuttajien suhtautuvan suomalaisiin asuinalueellasi? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
79. Pitäisikö mielestäsi maahanmuuttajien ja suomalaisten välistä yhteistoimintaa kehittää ja lisätä 
asuinalueellasi? 
 1 Ei 
 2 Kyllä.Miten? ______________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Kiitos tutkimusavustasi! 

 



68. Haluaisitko, että Hevossuolle muuttaa uusia asukkaita?

70. Millaisiin paikkoihin Hevossuolla mielestäsi voi rakentaa uusia asuntoja?

LIITE 2





69.  Merkitse ohessa olevaan Hevossuon karttaan ympyrällä enintään 3 paikkaa, jotka mielestäsi 
parhaiten sopivat uusien asuntojen rakentamiselle.



71. Ympyröi alla olevasta taulukosta niiden ruutujen numerot, jotka edustavat mielestäsi 
Hevossuolle sopivia asumismuotoja ja asumistiheyksiä. Rastita yli Hevossuolle sopimattomat 
vaihtoehdot.







72. Mitkä ohessa olevista omakotitalotyypeistä sopivat Hevossuolle?
Ympyröi miellyttävät ja rastita yli epämiellyttävät.

ei
kyllä
ei tietoa



ei
kyllä
ei tietoa



73. Valitse ympyröimällä alla olevista 9 asuinrakennuksen sijoittelumalleista mielestäsi 
Hevossuolle sopivin. Rastita yli mielestäsi Hevossuolle epäsopiva sijoittelumalli.

Taloryhmät

Tienvarsimalli

Korttelimalli

1 2

3

ei
kyllä
ei tietoa



LIITE 3 
 

Huuhkajanvaaran identiteettikartta 
 

 



LIITE 4 
 

Huuhkajanvaaran kauneimmat kadut 
 

 



LIITE 5A 
Huuhkajanvaaran käytetyimmät autoreitit 

 

 



LIITE 5B 
Huuhkajanvaaran käytetyimmät kevyenliikenteen reitit 

 

 



LIITE 6 
Huuhkajanvaaran turvattomiksi koetut paikat 

 

 



LIITE 7 
Omaksi koetun lähiympäristön rajat Huuhkajanvaarassa 

 

 



LIITE 8A 

 



 

2 

LIITE 8B 

 



 

3 

LIITE 8C 

 



 

4 

LIITE 8D 

 



LIITE 9 
 

Hevossuon ja Teerisuon maisemarakenne 
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LIITE 11 
 

Moderni metsä 
yleissuunnitelma 

 

 



LIITE 12 
 

Oravarinne 
yleissuunnitelma 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


