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Johdanto
Pentti Luoma & Raine Mäntysalo
Tupoksen asuinalue Limingan kunnan pohjoisreunalla on nuori, noin 2000 asukkaan taajama 15
minuutin automatkan päässä Oulusta etelään. Uusi moottoritieyhteys Ouluun on lisännyt Tupoksen
houkuttelevuutta asuinalueena niiden keskuudessa, jotka tavoittelevat tilavaa tonttia ja
maaseutumaista asuinympäristöä Oulun työssäkäyntialueelta. Liminka on viime vuodet ollut Suomen
nopeimmin kasvava kunta, ja tästä kasvusta suurin osa on ohjattu juuri Tupokseen.
Kiinnostus tuposlaisten asuinympäristöä koskevia näkemyksiä kohtaan ja toisaalta tarve
suunnitella kasvavan Tupoksen tulevaa maankäyttöä motivoi Limingan kuntaa yhteistyöhön
EkoSuKaT-tutkimushankkeen kanssa. Tässä tutkimushankkeen neljännessä väliraportissa esitellään
tämän yhteistyön tuloksia.

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 haasteista, joita kaupunkien ja niiden lähialueiden kasvu ja toisaalta
perifeeristen alueiden supistuminen aiheuttaa erityyppisten asuintaajamien kestävän kehityksen
turvaamiselle. Tarkoituksena on etsiä pohjoisiin oloihin soveltuvia, paikallistason ekotehokkuutta
parantavia suunnittelu- ja arviointimenetelmiä kasvavien ja supistuvien taajamien muutoskehityksen
hallitsemiseksi.
Kustakin kohdekunnasta on valittu yksi asuintaajama tapaustutkimuksen kohteeksi. Limingan
kunnasta kohdetaajamaksi valittu Tupos on hyvä vertailukohde muille Oulun kaupunkiseudun
eteläreunalla sijaitseville tutkimushankkeen kohdetaajamille. Nämä muut kohdetaajamat ovat
Oulunsalon Karhuoja-Niemenranta sekä Tyrnävän Temmes. Tutkimushankkeen kaksi ensimmäistä
väliraporttia käsittelevät näitä kohdetaajamia (ks. Hagman & Mäntysalo 2004; Alanko & Mäntysalo
2005).
EkoSuKaT-hankkeessa on mukana tutkijoita arkkitehtuurin, maantieteen, sosiologian ja
ympäristökasvatuksen tutkimusaloilta. Hankkeen kuluessa toteutetaan pilottikokeiluja
kohdetaajamissa ja tehdään taajamiin liittyviä opinnäytetöitä eri tutkimusaloilta. Pilottikokeiluja
ovat mm. asukaskyselyt, ympäristökasvatusprojektit ja maankäytön harjoitustyösuunnitelmat, joita
Tupoksen osalta esitellään tässä kirjassa. Tutkimustyön ja pilottikokeilujen ohjauksesta Oulun
yliopistolla vastaavat professori Jussi S. Jauhiainen maantieteen laitokselta, lehtori Pentti Luoma
sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaoksesta sekä professori Helka-Liisa
Hentilä ja dosentti Raine Mäntysalo arkkitehtuurin osastolta.
Ennen tätä julkaisua, vuonna 2005, on valmistunut Minna Simosen Tuposta käsittelevä
suunnittelumaantieteen pro gradu –tutkielma ”Kaupungin läheinen maaseutu asuinpaikkana.
Limingan Tupokseen muuttaneiden muuttomotiivit, asuminen ja näkemykset asuinalueestaan”.
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Anu Alangon kasvatustieteen pro gradu –tutkielma Tupoksesta lasten elinympäristönä valmistuu
lähiaikoina. Karoliina Laakkonen-Pöntyksen tässä raportissa esiteltävät Tupoksen
maankäyttöluonnokset taustaselvityksineen jalostuvat myöhemmin yhdyskuntasuunnittelun
diplomityöksi.
EkoSuKaT-hanke on yksi Ympäristöklusterin Ekotehokas yhteiskunta –ohjelman (200305) hankkeita. Päärahoittaja Ympäristöklusterin (YM, KTM, TEKES ja Suomen Akatemia) lisäksi
hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskukset, kohdekunnat sekä
Oulun yliopisto. Ympäristöklusterin rahoituksen päätyttyä hanketta jatketaan vuonna 2006
kuntien ja Oulun yliopiston rahoituksella.

Asukaskysely
Kaikissa EkoSuKaT-hankkeen kohdekunnissa toteutetaan asukaskysely. Kyselyt osin räätälöidään
kuntien omien selvitystarpeiden ja taajamien erityispiirteiden mukaan, mutta osin ne pidetään
yhdenmukaisina muissa kunnissa toteutettujen kyselyiden kanssa, jotta keskinäinen vertailu olisi
mahdollista. Kyselyn pohjana on käytetty Oulun yliopiston tutkijoiden Risto Suikkarin ja Kalle
Reinikaisen laatimaa asumisviihtyisyyskyselyn runkoa. Kyselyssä tiedustellaan vastaajien
asumismuotoa, asumishistoriaa ja ympäristön käyttöä, sekä kantoja omaan asuinympäristöön,
kodintunteeseen, palveluihin, lasten elinoloihin ja alueen mahdollisen täydennysrakentamisen
sijoittumiseen ja rakennustapaan. Tupoksen kyselylomake on liitteessä 1.
Otantahetkellä (26.1.2005) Tupoksessa asui yli 18-vuotiaita (ennen 27.1.1987 syntyneitä)
yhteensä 1123 henkilöä. Oulun maistraatin tietopalveluissa poimittiin tästä joukosta 700 henkilön
satunnaisotos. Näistä miehiä oli 51,6 ja naisia 48,4 prosenttia.

Kuva 1. Yli 18-vuotiaiden ikäjakauma Tupoksen koko otoksessa (N =700).
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Koska otokseen tuli samassa taloudessa asuvia henkilöitä, otoksesta poistettiin 185 henkilöä.
Lopullisen otoksen kooksi tuli näin 515 henkilöä. Aakkostetulta listalta poistettiin samaan
talouteen kuuluvista vuoron perään mies ja nainen. Jos talouteen kuului useampia henkilöitä,
pyrittiin ottamaan mukaan otokseen nuoria ja jonkin verran myös vanhempia (vuoron perään
kumpaankin sukupuoleen kuuluvia). Eräissä talouksissa otokseen oli valikoitunut pelkästään
samaa sukupuolta olevia (luultavasti naisen ja tyttären muodostamia yksinhuoltajaperheitä). Tästä
johtuen otokseen tuli poiston yhteydessä naisia muutama enemmän kuin miehiä.
Jotta saataisiin selville otoksesta poistettujen vaikutus, seuraavissa taulukoissa on verrattu
iän ja sukupuolen mukaan otoksesta poistettujen (N =185) ja lopulliseen otokseen valittujen (N
= 515) ikä- ja sukupuolijakaumia. Sukupuolen osalta otoksesta poistettujen ja lopulliseen otokseen
Taulukko 1. Otoksesta poistettujen (N =185) ja lopulliseen otokseen valittujen (N = 515)
sukupuolijakaumat (%).

Tulik o m uk aan otok se e n?

Suk upuoli

M uk a na
otok se ssa

Poiste ttu
otok se sta

Kaik k i

Na inen

48,5

48,1

48,4

Mies

51,5

51,9

51,6

Y hteensä

100,0

100,0

100,0

515

185

700

N

Taulukko 2. Otoksesta poistettujen (N =185) ja lopulliseen otokseen valittujen (N = 515) ikäjakaumat.
(p < .10)

Tulik o m uk aan otok se e n?
M uk a na
otok se ssa

Poiste ttu
otok se sta

Kaik k i

Alle 2 5 -v uotia a t

6,8

8,6

7,3

2 5 -3 4 -v uotia a t

42,5

33,0

40,0

3 5 -4 4 -v uotia a t

25,0

30,8

26,6

4 5 -5 4 -v uotia a t

14,0

12,4

13,6

5 5 -6 4 -v uotia a t

7,0

10,3

7,9

Y li 6 4 -v uotia a t

4,7

4,9

4,7

100,0

100,0

100,0

515

185

700

Ik äluok k a

Y hteensä
N
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valittujen välillä ei näyttäisi olevan eroja. Myös χ2:n riippumattomuustesti osoittaa, etteivät erot
ole tilastollisesti merkitseviä.
Tilastollisesti merkitseviä eivät ole myöskään erot iän suhteen koko otokseen valittujen ja
siitä poistettujen välillä. Taulukosta havaitaan, että lopulliseen otokseen tuli alkuperäiseen
otokseen verrattuna enemmän 25-34-vuotiaita, mutta vähemmän 35-54-vuotiaita. Muiden ryhmien
osalta erot ovat marginaalisia. Kun verrataan keskenään koko otoksen (700) ja lopullisessa
otoksessa (515) mukana olleiden jakaumia, erot ovat merkityksettömiä. Tämä johtuu siitä, että
otoksesta poistettiin kuitenkin vain noin neljännes siihen valituista. Näin ollen otoksen
pienentäminen ei ole vaikuttanut ikä- eikä sukupuolijakaumiin.

Vastanneet ja vastausprosentit
Otokseen kuuluneista henkilöistä ei tavoitettu neljää. Näin ollen otoksen lopulliseksi kooksi tuli
511. Kyselyn vastausaika päättyi 21.2.2003, mutta vastauksia palauteltiin vielä jonkin aikaa tämän
päivämäärän jälkeen. Ensimmäisessä vaiheessa kyselyyn vastanneita oli 182 henkilöä. Yksi
lomakkeista jouduttiin kuitenkin hylkäämään puutteellisten vastausten vuoksi. Kyselyn
ensimmäiseen vaiheen vastausprosentiksi tuli 35,4. Uusintakysely postitettiin 23.2.2005, ja
vastausaikaa sille annettiin 11.3.2005 saakka. Uusintakyselyyn vastanneita oli 36 henkilöä. Kaikkiaan
kyselyyn vastanneita oli näin ollen 217 ja kyselyn lopulliseksi vastausprosentiksi tuli 42,5.

Otos ja vastanneet
Taulukoissa 3 ja 4 on verrattu keskenään otokseen mukaan valittujen ja vastanneiden sukupuoli- ja
ikärakenteita. Tarkoituksena on arvioida näin kadon valikoivuutta näiden kahden tekijän suhteen.
Miesten ja naisten erot vastaamisessa ovat mitä ilmeisimmin vaikuttaneet vastauksiin, kuten
muissakin toteutetuissa kyselyissä. Kun naisia lopulliseen otokseen valituista oli vajaa puolet,
oli heitä vastanneista peräti kaksi kolmasosaa. Niinpä vastauksissa korostuvat todellista tilannetta
enemmän naisten näkemykset. Lopulliseen otokseen valittujen ja vastanneiden välillä ei ole
juurikaan ikäeroja. Näin ollen tulosten voi katsoa heijastavan hyvin eri-ikäisten tuposlaisten
mielipiteitä.
Taulukko 3. Otokseen valittujen (N=515) ja vastanneiden (N=217) sukupuolijakaumat (%).

Lopulline n otos ja vastanne e t

Suk upuoli

Lopulline n otos

Vastanne e t

Na inen

48,5

65,9

Mies

51,5

34,1

Y hteensä

100,0

100,0

515

217

N
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Taulukko 4. Otokseen valittujen (N=515) ja vastanneiden (N=217) ikäjakaumat (%).

Lopulline n otos ja vastanne e t
Ik äluok k a

Lopulline n otos

Vastanne e t

Alle 2 5 -v uotia a t

6,8

4,2

2 5 -3 4 -v uotia a t

42,5

44,1

3 5 -4 4 -v uotia a t

25,0

28,2

4 5 -5 4 -v uotia a t

14,0

11,3

5 5 -6 4 -v uotia a t

7,0

6,1

Y li 6 4 -v uotia a t

4,7

6,1

100,0

100,0

515

217

Y hteensä
N

Raportin sisältö
Kirjan aloittaa Maarika Kujalan ja Kirsi Vähäkankaan ”Katsaus Limingan kunnan kehitykseen vuosina
1990-2004”. Katsaus luo yleiskuvauksen kunnan historiasta, väestö- ja elinkeinorakenteesta sekä
kunnallispoliittisesta kentästä.
Seuraavaksi Minna Simonen selvittää Tupokseen muuttaneiden asukkaiden näkemyksiä
asuinympäristöstään. Simonen raportoi artikkelissaan monipuolisesti asukaskyselyn tuloksia. Hän
suhteuttaa lisäksi asukaskyselyaineiston tulokset muuhun viimeaikaiseen suomalaiseen tutkimukseen
kaupunkien läheiselle maaseudulle muuttaneiden motiiveista ja asumispreferensseistä.
Kirjan kahdessa seuraavassa luvussa keskitytään Tupoksen asuinoloihin erityisesti lasten
kannalta. Heli Villasen artikkelissa käsitellään lähiluonnon merkitystä Tupoksen asukkaille
asukaskyselyn vastausten sekä erilaisten kirjallisten dokumenttien pohjalta. Villanen käsittelee
artikkelissaan myös kansalaiskasvatuksen ja osallistumisen teemoja. Hän järjesti Tupoksen koulun
viidesluokkalaisille keväällä 2005 myös ympäristökasvatusprojektin, jonka tuloksista kertoo
artikkelissaan. Projektissa oppilaat kirjoittivat mielipaikka-ainekirjoitelman sekä laativat
seikkailurata-suunnitelman Tupoksen koulun lähimetsän uudistamiseksi. Anu Alanko on omassa
tutkimuksessaan niin ikään käyttänyt asukaskyselyn lisäksi itse hankkimaansa
ainekirjoitusaineistoa, jota hän keräsi Tupoksen koulun 3.-6.-luokkalaisilta lapsilta. Alanko selvittää
artikkelissaan lasten mielipiteitä Tupokseen muutosta sekä heidän näkemyksiään muuton syistä.
Seuraavassa luvussa Leena Soudunsaari vetää yhteen Tupoksen asukaskyselyn rakentamisosion
tulokset ja peilaa niitä eheyttävän täydennysrakentamisen yleisiin tavoitteisiin. Vastauksista
voidaan päätellä tuposlaisten enemmistön haluavan jatkaa taajamaa täydentävien kortteleiden
suunnittelussa erillispientalojen ryhmittelyä umpikadun varteen “nuotiopiireiksi”, joiksi
kunnanarkkitehti Pentti Kela Tupokseen kaavoittamiaan taloryhmiä kutsuu. Uudisrakentamisen
muotojen, materiaalien ja värien suhteen suositaan nykyiseen rakennuskantaan sopeutuvaa
rakentamista.
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Lopuksi Karoliina Laakkonen-Pöntys esittelee harjoitustyönään laatimansa kaksi vaihtoehtoista
luonnosta maankäyttösuunnitelmaksi sekä laatimiaan ja kokoamiaan ympäristöselvityksiä, joihin
ne pohjaavat. Suunnitelmat kohdistuvat Tupoksen pelto- ja metsävaltaiseen itäosaan, rautatien
ja moottoritien väliselle vyöhykkeelle. Näkyvyys moottoritielle ja liittymä Tupoksen asuinalueelle
luovat potentiaalia alueen kehittämiselle asumistoimintojen ohella tuotanto- ja palvelualueeksi,
sekä eräänlaiseksi Tupoksen porttiaiheeksi. Toisaalta rautatie eristää alueen muusta Tupoksesta.
Laakkonen-Pöntyksen vaihtoehtoisista maankäyttöluonnoksista toinen pohjautuu toimintojen
sijoittelun peruslähtökohdiltaan valmisteilla olevaan osayleiskaavaan toisen pohjatessa hänen
omiin ratkaisuihinsa.

Lähteet
Alanko, A. & Mäntysalo, R. (toim) (2005). Temmes. EkoSuKaT-tutkimushankkeen väliraportti
2. Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio, Julkaisu C 92,
Oulu.
Hagman, M. & Mäntysalo, R. (toim) (2004). Oulunsalon Karhuoja-Niemenranta. EkoSuKaTtutkimushankkeen väliraportti 1. Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto, Yhdyskuntasuunnittelun
laboratorio, Julkaisu C 90, Oulu.
Simonen, M. (2005). ”Kaupungin läheinen maaseutu asuinpaikkana. Limingan Tupokseen
muuttaneiden muuttomotiivit, asuminen ja näkemykset asuinalueestaan”. Julkaisematon pro
gradu-tutkielma, Oulun yliopisto, Maantieteen laitos.
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Katsaus Limingan kunnan kehitykseen
Maarika Kujala & Kirsi Vähäkangas
Liminka on Oulun länsipuolella sijaitseva vireä, nopeasti kasvava ja kehittyvä runsaan 600km²:n
kokoinen kunta. Limingan aluetta ja sen asukkaiden elämää rikastuttavat monet asiat, muun muassa
omaleimainen luonto runsaine lintuvesineen sekä vahvat, vuosisatoja vanhat perinteet sekä elävä
paikalliskulttuuri.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Limingan kunnan kehitystä ja tapahtuneita
muutoksia. Tutkimuksen kohteina ovat kunnan väestömuutokset, työllisyys ja elinkeinorakenne
sekä poliittinen kehitys. Tutkimuksessa käsittelemämme aikajakso alkaa vuodesta 1990 ja päättyy
saatavilla olleesta aineistosta riippuen joko vuoteen 2003 tai 2004. Tutkimus perustuu pääosin
Tilastokeskukselta saamaamme aineistoon, joten lähteiden suuria ristiriitaisuuksia ei ole voinut
esiintyä.

Limingan historiaa
Vielä keskiajalla nykyisestä suuri osa Limingasta oli meren alla. Varhaisimpia merkkejä ihmisestä
Limingassa ovat muinaisille ranta-alueille, noin 10–30 kilometrin päähän nykyisistä ranta-alueista
sijoittuvat kaksi jätinkirkkoa. Jätinkirkkojen käyttötarkoituksista ja rakentajista ei ole varmaa
tietoa, mutta niitä on arveltu mm. haudoiksi, asumuksiksi ja uhripaikoiksi. Jätinkirkot on rakennettu
3300–1300 eKr. välisenä aikana. Lappalaisista, Limingan seudun varhaisista asuttajista, on jäänyt
alueelle vahvaa perinnetietoa. Esimerkiksi monet Limingan seudun paikannimet ovat lappalaisten
antamia. Liminka ja sanan johdannaiset viittaavat sekä lappalaisten että muinaissuomalaisten kielissä
matalaan alueeseen ja kosteahkoon luonnonniittyyn. Itäisissä murteissa sana lima on tarkoittanut
vedessä kasvavaa pitkää heinää. Koska Liminka sijaitsee maankohoamisrannikolla, matalassa
merenlahdessa, vesiheinää kasvaa alueella poikkeuksellisen runsaasti. On arvioitu, että Liminka
alkoi olla kelvollinen pysyvään asutukseen 1300-luvulla - tällöin se oli kohonnut riittävän korkealle
merenpinnasta. (Vahtola 1977: 77–83; Keränen 2003: 12–14)
Limingan ensimmäiset pysyvät suomalaisasukkaat, satakuntalaiset ja karjalaiset, tulivat alueelle
1300-luvulla, jolloin aluetta pysyvästi asuttaneet lappalaiset joutuivat väistymään. Limingan seudun
asutus kasvoi nopeasti. Tähän on haettu syytä vuoden 1323 Pähkinäsaaren rauhasta. Tällöin
Ruotsi halusi saada Pyhäjoen pohjoispuolelle jäävän alueen nopeasti länsimaisen asutuksen piiriin,
ettei se jäisi pysyvästi Novgorodin haltuun (Vahtola 1977: 90). Vuonna 1595 Ruotsi vahvisti
käytännössä 200–vuotisen Pohjanmaan hallinnointinsa Täyssinän rauhassa. Asutus muodostui
Limingassa, kuten muuallakin Pohjanmaalla, ensisijaisesti jokirannoille sekä merenlahden
poukamaan. Aluksi tärkeimpiä elinkeinoja olivat eräelinkeinot, mutta 1600-luvulla maanviljelystä
muodostui pääelinkeino. Limingan asukkaille vesistöt ovat aina olleet tärkeitä elannon kannalta;
jokivarret ovat muuta aluetta viljavampia, niissä myös hallanvaara on maan viettävyyden vuoksi
muita alueita pienempi. Meri ja joet olivat tärkeitä myös kalastuksen ja käyttöveden kannalta.
Liminkaa voidaan pitää hyvänä esimerkkinä entisaikojen maatalousyhteiskunnasta, jossa
elinolosuhteet (mm. kadot ja sodat) vaikuttivat suuresti väkiluvun kehitykseen. Taloja Limingassa
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arvioidaan olleen 1300–1400- luvuilla suunnilleen neljäkymmentä. (Vahtola 1977: 132; Lakeuden
kulttuuripolku).)
Limingasta tuli itsenäinen kirkkopitäjä ennen vuotta 1477, sillä tällöin Liminka mainitaan
ensimmäistä kertaa kirjallisissa lähteissä seurakuntana. Hallintopitäjä, jossa pidettiin mm. käräjiä,
Limingasta tuli 1500-luvun puolivälissä (Vahtola 1977: 100). Limingan vaakunan kolme kärppää
kuvastavat Limingan kerran olleen puoli Pohjanmaata, sillä Pohjanmaan vaakunassa kärppiä oli
kuusi. Laajimmillaan Liminka on ollut 1500-luvun lopulla, jolloin Limingan emäpitäjä (SuurLiminka) käsitti laajan alueen sisältäen mm. nykyiset Oulun, Kajaanin ja Kuhmon kaupungit.
Nykyisen Limingan alueen taloluku oli 1500–1600-luvulla kuudenkymmenen talon tienoilla.
Kolmensadan vuoden aikana emäpitäjän osat kuitenkin itsenäistyivät, ensimmäisinä Paltamo
(vuonna 1599) ja Oulu (vuonna 1606) ja Kempele, Lumijoki ja Temmes viimeisinä vuonna
1899. (Keränen 2003: 16; Vahtola 1977: 117)
Nykyisen Limingan (ei Suur-Limingan) alueella arvioidaan asuneen 1500-luvun puolivälissä
noin 900 asukasta. Liminkaa rasittivat 1300–1600-lukujen välisenä aikana venäläisten tekemät
hävitykset ja ryöstöretket, joissa poltettiin suuret osat Limingan taloista. Lisäksi aluetta rasittivat
sotaväenotot, raskaat verot sekä katojen aiheuttamat nälänhädät ja kulkutaudit. Väkiluku kuitenkin
kasvoi 1700-luvun alkuun asti, jolloin kasvu pysähtyi isonvihan ja nälkävuosien ajaksi. 1700-luvun
lopulla lakeudella alkoi kuitenkin voimakas nousun kausi, mistä kertoo taloluvun sekä torppien
määrän voimakas kasvu. Torppien määrän kasvu johtui osaltaan isojaosta, sillä sen vuoksi osa
metsäpalstoista sijaitsi kaukana taloista. Tilalliset vuokrasivat usein nämä kaukaiset palstat
torppareille, joiden velvollisuuksiin kuului myös metsän vartioiminen varkauksien estämiseksi.
Peltoalaa kasvatettiin raivaamalla ja soita kuivattamalla. Kun väkiluku Limingassa 1749 oli ollut
1718 henkeä, oli se vuonna 1785 jo 2836 henkeä. Vuonna 1749 Liminka oli nykyisen Oulun
läänin tiheimmin asuttuja pitäjiä. Tämän jälkeen väkiluku väheni mm. isonrokon vuoksi. (Vahtola
1977:122–124)
Väkiluvun kasvu 1800-luvun puoliväliin ei Limingassa ollut yhtä nopeaa kuin muualla Suomessa,
sillä jo ennestään suhteellisen tiheään asutussa pitäjässä ei ollut uudisasutusmahdollisuuksia.
Viskuukone, kääntöaura ja niittokone kuitenkin tehostivat maanviljelyä, jolloin tuotteita myytiin
mm. Ouluun. Vuonna 1857 perustetun Hirvinevan suonviljelyseuran tavoitteena oli saada laajat
suoalueet viljelykelpoiseksi pelloksi. Tavoitteessa onnistuttiin vain osittain, mutta seuran merkitys
työllistäjänä oli tärkeä sen tarjotessa työttömille ansiomahdollisuuden raivaustöissä. Limingan
väkiluku oli 1900-luvulle tultaessa yli 3000 henkeä. (Limingan www-sivut; Vahtola 1977)
1900-luvulla torppareiden määrä oli Limingassa suurimmillaan, sillä 140 tilasta 114:llä oli
torppareita. Torppareita maapalstan viljely ei usein elättänyt, vaan lisätuloja hankittiin mm.
maatöistä sekä suon- ja niitynkuivatustöistä. Metsätorpparyhmistä muodostui pieniä kyliä, kuten
Tupos ja Koskelankylä. Vuokratilojen lunastamista alettiin 1900-luvun alussa toteuttaa myös
Limingassa. Lunastamista helpotettiin muun muassa tilattoman väestön lainarahastolla, jonka
päämääränä oli edistää itsenäisten pienten maanviljelysten ja omien kotien luvun lisääntymistä
kunnassa (Vahtola 1977: 131). Vuonna 1916 perustettiin asutuslautakunta ja tätä seuranneina
vuosina suoritettiin tilojen ja palstojen erotteleminen. Limingan vuokratilat olivat itsenäistyneet
1930-lukuun mennessä. Neljäntuhannen asukkaan rajan Liminka saavutti vuosien 1945 ja 1948
välisenä aikana. (Vahtola 1977: 141)
Limingassa maanviljelijät käyttivät osuustoiminnan tuomat mahdollisuudet menestyksekkäästi
hyväksi. Osuuskauppaliike syntyi 1900-luvun ensimmäisinä vuosina ja sen merkitys kaupankäynnin
lisääjänä, työllistäjänä ja elinolojen parantajana on kiistaton. Osuuskauppaliike tuki mm. Limingan
vesi- ja viemärihanketta 1959. Lypsykarjanhoito muodostui karjatalouden tärkeimmäksi osaksi
Limingassa. Vuonna 1909 perustettiin osuusmeijeri, jonka yhteyteen sijoitettiin mylly. Meijeristä
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tuli maakunnallisesti merkittävä tuotantolaitos, johon lähetettiin maitoa mm. Tyrnävältä, Siikajoelta
ja Ruukista asti. Muita osuustoiminnan muotoja Limingassa 1900-luvulla olivat osuuspankki,
sahaosuuskunta ja erilaiset koneosuuskunnat. (Vahtola 1977: 171)
Limingankylä muodostui 1960- luvulla kuntakeskustaajamaksi. Myös elinkeinot muuttuivat.
Kun vuonna 1901 maataloudesta elantonsa sai 80 % liminkalaisista, vuonna 1960 osuus oli 54 %
ja vuonna 1970 enää 35 %. 1960-luvulla pelättiin väkiluvun romahdusta, mutta palveluelinkeinot
sekä mahdollisuus käydä Oulussa töissä estivät romahduksen. Limingan väkiluku laski vain hieman
alle neljäntuhannen vuonna 1970. Elinkeinorakenteen muutos näkyi kirkonkylän alueella kerrosja rivitalojen lisääntyvässä määrässä. Maataloustuotantonsa lisäksi Liminka on ollut 1900-luvulla
tunnettu kulttuuriperimästään (mm. taidemaalari Vilho Lampi ja oopperalaulaja Abraham
Ojanperä olivat liminkalaisia) sekä 1930-luvulta saakka toimineesta emäntäkoulusta. (Vahtola
1977: 143)

Väestö
Oulun talousalueeseen kuuluva Liminka on viime vuosina ollut väestöltään Suomen nopeimmin
kasvava kunta. Liminkaan muuttaa paljon Oulussa työssäkäyviä lapsiperheitä, joten väestön
ikärakenne on suhteellisen nuori. Väkiluvun ja nuorten osuuden nopea kasvu aiheuttaa ongelmia
sekä kunnan infrastruktuurin että palvelujen järjestämiseen. Kuntaan täytyy runsaan syntyvyyden
ja sitä kautta suuren lapsiluvun takia rakentaa runsaasti uusia päiväkoteja sekä kouluja.
Limingan väkiluku on kasvanut tasaisesti ainakin 1980-luvulta lähtien jolloin se oli 4068
asukasta. Vuoteen 1990 mennessä väkiluku oli kasvanut 4822 asukkaaseen. Vuodesta 1990
eteenpäin väkiluvun kasvu on ollut kiihtyvää osin suuren kuntaan muuton, syntyvyyden ja pienen
kuolleisuuden ansiosta. Taulukosta 1 näemme, että ainoastaan vuosien 1997–98 välisenä aikana
kunnan väkiluku on hieman pienentynyt, muuten muutos on ollut kasvusuuntaista. Vuosien
2002–2003 välinen kasvu, 289 asukasta, on ollut suurin tarkastelemamme aikajakson aikana.
Vuosien 1990–2003 välisenä aikana muutos on ollut suuri, sillä väestö on kasvanut 34,3
prosenttia. Vastaava kasvu olisi suuri haaste palvelujen ym. järjestämisen takia mille tahansa
kunnalle. Kuviosta 1 väkiluvun kasvusuuntaus ilmenee viivadiagrammi muodossa ja siitä näkee
selvästi väkiluvun kasvussa olleen pienen taantumavaiheen 1990-luvun puolivälissä ja kasvun
kiihtymisen vuodesta 2000 eteenpäin.
Syntyneiden määrä on vuonna 1998 tapahtuneen pienen notkahduksen jälkeen kasvavaa ja
aikajakson huippu syntyvyyden osalta saavutettiin vuonna 2002, jolloin Liminkaan syntyi 141
lasta. Suureen syntyneiden määrään liene syynä korkea lapsiperheiden osuus väestöstä. Kuolleisuus
sen sijaan on taulukon 1 mukaan pysynyt suhteellisen tasaisena, tosin se on kasvanut 1990luvun alkuvuosista hieman vuoteen 2003 tultaessa. Kuvio 2 osoittaa selvästi, kuinka Limingassa
syntyvyys on huomattavasti kuolleisuutta suurempi, joten kuntana Liminka ei ole vielä siirtynyt
jälkiteolliselle yhteiskunnalle ominaiseen vaiheeseen, jossa syntyvyys ja kuolleisuus ovat lähes
yhtä suuret, jolloin väestönkasvua ei juuri tapahdu. Valtion tasolla Suomi on jo vastaavassa
vaiheessa, mutta kuntatasolla erilaisuutta esiintyy.
Liminka on 14 vuoden aikana kokenut vain neljä vuotta, jolloin kunnan nettomuutto on
ollut negatiivinen. Nämä vuodet sijoittuvat taulukon 1. mukaan vuosien 1996-1999 välille, joiden
aikana kunta menetti muuton vuoksi 104 asukasta. Varsinkin 2000-luvulle tultaessa kunnan
nettomuutto on muuttunut huomattavalla tavalla positiiviseksi, tarkastelujakson kahtena
viimeisenä vuotena kasvu on ollut jopa lähes 200 asukasta per vuosi. Tämä vahvistaa kunnan
asemaa Suomen nopeimmin kasvavana kuntana.
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Taulukko 1. Limingan väkiluku, syntyneiden, kuolleiden ja ulkomaalaisten lukumäärä sekä
kokonaisnettomuutto. (Tilastokeskus 2005)

Vuosi

Väkiluku

Syntyneet

Kuolleet

Ulkomaalaisia

Kokonaisnettomuutto

1990

4822

86

35

7

57

1991

5013

94

32

23

128

1992

5204

88

28

51

124

1993

5325

119

36

55

26

1994

5421

121

35

52

27

1995

5516

116

38

51

9

1996

5561

97

39

58

-13

1997

5606

106

41

52

-19

1998

5585

84

41

49

-65

1999

5639

91

34

18

-7

2000

5735

95

35

17

53

2001

5910

107

41

16

110

2002

6186

141

44

21

183

2003

6475

137

40

17

195

Kuva 1. Väkiluvun muutos Limingassa vuosien 1990–2003 välillä (Tilastokeskuksen 2005 aineiston
pohjalta laadittu diagrammi).
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Kuva 2. Syntyneiden ja kuolleiden määrä Limingassa vuosina 1990–2003. (22.3.2005 Tilastokeskuksen
aineiston pohjalta tehty diagrammi.)
Taulukko 2. Limingan arvioitu väkiluku vuoteen 2040 asti (Tilastokeskus 2005).

Vuosi

2010

2020

2030

2040

Ennuste

7819

9061

9580

9703

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Limingan väestön odotetaan yhä kasvavan tulevien
vuosikymmenten aikana, tosin kasvu hidastuu lähestyttäessä 2000-luvun puoliväliä. Vuosien
2010 ja 2020 muutos on noin 1242 asukasta, kun taas vuosien 2030 ja 2040 ero on vain 123
asukasta.

Elinkeinorakenne
Limingassa yhteiskunnalliset palvelut oli suurin työllistäjä vuosina 1993–2003 ja työpaikkojen
määrä tällä toimialalla nousi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 1993 39 prosentista 46 prosenttiin
vuonna 2003. (Taulukko 3 ja 4, kuvio 3 ja 4). Koko Suomeen verrattuna yhteiskunnallisten
palveluiden osuus on ollut suuri läpi 1990-luvun. Tämä voi johtua esim. lasten suuresta määrästä
kunnassa, mikä lisää mm. koulujen ja päiväkotien tarvetta. Maa- ja metsätalouden työpaikat
ovat vähentyneet. Rajuin pudotus on tapahtunut vuoteen 2003 mennessä 253 työpaikasta 198
työpaikkaan. Kokonaisuudessaan maa- ja metsätalouden osuus Limingan työllisestä työvoimasta
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Taulukko 3. Limingan työlliset toimialan mukaan vuosina 1993, 1995, 2000 ja 2003(e) sekä toimialojen
työpaikkojen suhteellinen osuus vuoden työllisten määrästä (Tilastokeskus 2005).

Työpaikkojen
toimiala

1993

1995

2000

2003 (e)

lkm

%

lkm

%

lkm

%

lkm

%

Yhteiskunnall.
palvelut

503

39

566

42

616

42

716

46

Maa- ja metsätalous

245

19

218

16

253

18

198

13

Kauppa, majoitus- ja
157
ravitsemustoiminta

12

146

11

162

11

156

10

Teollisuus *

169

13

146

11

119

8

125

8

Rakentaminen

55

4

75

6

86

6

102

7

Rahoitus-, kiinteistö63
ym. palvelut

5

79

6

86

6

124

8

Kuljetus, varastointi
ja tietoliikenne

61

5

74

5

87

6

84

5

Toimiala tuntematon

43

3

59

4

41

3

57

4

Työlliset

1296 100

1363 100

1450 100

1562 100

*Teollisuus toimiala sisältää myös sähkö- kaasu- ja vesihuollon sekä kaivostoiminnan ja louhinnan.

Kuva 3. Limingan työllisten suhteelliset osuudet toimialoittain vuosina 1993,1995,2000 ja ennuste
vuodelle 2003 (Tilastokeskuksen aineiston pohjalta tehty diagrammi; Tilastokeskus 2005).
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Taulukko 4. Toimialojen suhteelliset osuudet (%) työllisistä vuosina 1993, 1995, 2000 ja 2003 (e)
Suomessa (Tilastokeskus 2005)

Työllisten toimiala

1993

1995

2000

2003 (e)

Yhteiskunnalliset
palvelut

31

31

31

32

Maa- ja metsätalous

9

7

5

4

Kauppa, majoitus- ja
ravitsemistoiminta

16

14

15

15

Teollisuus *

21

22

21

19

Rakentaminen

5

5

6

6

Rahoitus-, kiinteistöym. palvelut

11

11

13

14

Kuljetus, varastointi
ja tietoliikenne

8

7

7

7

Toimiala tuntematon

2

2

2

2

100

100

100

100

Työlliset

*Teollisuus toimiala sisältää myös sähkö- kaasu- ja vesihuollon sekä kaivostoiminnan ja louhinnan.

Kuva 4. Limingan ja Suomen työpaikkojen suhteelliset osuudet toimialoittain vuosina 1993, 1995, 2000 ja
2003 (e). (6.4.2005 Tilastokeskuksen aineiston pohjalta tehty diagrammi)

on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä kyseisellä ajanjaksolla. Kuitenkin maa- ja metsätalouden
osuus on ollut 1990-luvulla reilusti suurempi kuin Suomessa keskimäärin.
Kuljetuksen, varastoinnin ja tieliikenteen, sekä kauppa-, majoitus- ja ravintolatoiminnan
osuudet ovat pysyneet suunnilleen samoina. Näiden alojen osuudet ovat olleet varsinkin 1990-
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luvun alussa pienempiä kuin Suomessa keskimäärin. Suurinta laskua on ollut teollisuusalan
työvoimassa. Limingassa lasku on ollut rajumpaa kuin Suomessa keskimäärin. Työllisten osuudet
ovat puolestaan lisääntyneet rahoitus-, kiinteistö- ym. palveluissa ja rakentamisessa. Työllisten
määrä molemmilla aloilla on kaksinkertaistunut. Maaseutumaiseksi kunnaksi Limingan
elinkeinojakaumassa rakentamisen osuus on suuri, sillä arvot ovat kolmena tarkasteltuna vuotena
suurempia (1995, 2000 ja 2003) kuin Suomessa keskimäärin ja ainoastaan vuonna 1993 osuus on
Limingassa ollut pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Rahoitus-, kiinteistö- ym. palveluiden
osuus on kasvanut muutamia prosentteja, mutta osuus on vielä selvästi pienempi kuin Suomessa
keskimäärin.

Työllisyys
Liminka kuuluu Oulun seudun työssäkäyntialueeseen ja näin ollen suuri osa kunnan asukkaista
pendelöi Ouluun tai lähikuntiin. Iso osa Limingan asuntokunnista on nuoria lapsiperheitä, joiden
vanhemmat kulkevat töissä oman kuntansa ulkopuolella. Liminka on siitä huolimatta varsinkin
Taulukko 5. Limingan työllisyystilanne vuosina 1990–2003 (Tilastokeskus 2005).

Vuosi

Työvoima Työttömiä

Naisia

Miehiä

Työttömyysaste

1990

1953

173

71

102

4,8

1991

2004

280

98

182

94

1992

2117

420

153

267

15,4

1993

2152

524

192

332

21,6

1994

2201

458

170

288

20,6

1995

2288

410

165

245

17,9

1996

2306

419

181

238

16,7

1997

2322

338

159

178

14,6

1998

2348

331

144

187

13,3

1999

2405

291

135

156

11,5

2000

2425

259

137

122

9,9

2001

2433

300

142

158

10,9

2002

2480

306

142

164

10,8

2003

2560

317

166

151

11,5

2004

2640

-

-

-

11,6
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Kuva 5. Työttömyysasteen muutos Limingassa 1990–2004 (22.3.2005 Tilastokeskuksen aineiston pohjalta
tehty diagrammi).

1990-luvun alussa kärsinyt pahasta alueellisesta työttömyydestä muun Suomen tapaan, mutta
on kuitenkin selvinnyt siitä suhteellisen hyvin.
Työvoiman määrä on Limingassa kasvanut suhteellisen tasaisesti 1990-luvun alusta vuoteen
2004. Absoluuttinen työttömien määrä on sen sijaan 1990-luvun alkuvuosien jälkeen laskenut ja
viime vuosien aikana Limingassa on ollut vuosittain noin 300 työtöntä. Naisten osuus työttömistä
on ollut miehiä pienempi aina vuoteen 2003 asti, jolloin naisia oli työttömänä 15 henkilöä enemmän
kuin miehiä. Kuitenkaan mitään merkittäviä sukupuolien välisiä eroja ei ole havaittavissa, lukuun
ottamatta 1990-luvun alkuvuosia. Esimerkiksi vuonna 1993 miesten osuus työttömistä oli naisten
osuutta selvästi suurempi.
Limingan työttömyysasteen nopea kasvu alkoi vuonna 1992, jolloin muutosta edelliseen
vuoteen tuli kuusi prosenttiyksikköä. Työttömyyden huippu koettiin vuonna 1993, jolloin
työttömyysprosentti oli 21,6. Siitä lähtien työttömyysprosentti on laskenut hiljalleen ja alin viime
vuosien työttömyysprosentti saavutettiin vuonna 2000, jolloin se oli 9,9. Vuosituhannen vaihteen
jälkeen työttömyys on laskun sijaan kääntynyt hienoiseen nousuun ja vuonna 2004
työttömyysprosentti oli suurin piirtein samalla tasolla kuin vuoden 1999 vastaava.

Suurimmat työllistäjät
Tiedot suurimmista työnantajista on saatu INOA Prospektorista. Tiedot ovat hieman harhaanjohtavia
siinä, että kyseessä on koko yrityksen, ei siis ainoastaan kunnassa työskentelevien työntekijöiden
määrä. Limingassa ei ole yhtään yli 50 hengen yritystä. Limingan viisi suurinta yritystä
(työntekijämäärä 20–49 henkeä) on esitetty taulukossa 6.
Hammarin Sähkö Oy toimii muuallakin Oulun seudulla, eli yritys työllistää Limingassa
luultavasti vähemmän kuin 20–49 henkeä. Myöskään Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen
työntekijöiden määrä ei kerro Limingassa työskentelevien määrää. Limingan koulutuskeskus on
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Taulukko 6. Limingan suurimmat yritykset (INOA Prospektori)

Työnantaja

K u vau s

Hammarin Sähkö Oy

Sähköalan töitä

Limingan kihlakunta

Sisäasiainministeriön
hallinnonala

Limingan koulutuskeskus

Koulutusta ja
koulutuspalveluja

Limingan Osuusmeijeri

Elintarviketeollisuuden
tuotteita

Merikosken ammatillinen
koulutuskeskus

Koulutusta ja
koulutuspalveluja

Taulukko 7. Yrityksiä, joissa on 10–19 työntekijää Limingassa (INOA Prospektori).

Työnantaja

K u vau s

Alatemmeksen Vanhainkoti

Vanhusten palveluja

Finn-Heat Oy

Lämpökäsittelyä; metallit,
lämpölaitteita, kuivauslaitteita

Kuljetusliike Syrjäpalo Oy

Kuljetusliikkeitä

Lakeuden kansanterveystyön
kuntayhtymä

Terveydenhuoltopalveluja,
hoitokoteja

Limingan Kansanopisto

Koulutusta ja koulutuspalveluja

Limingan kunta, Hallinto-osasto

Kaupunkeja ja kuntia

Limingan kunta, Ympäristöosasto Kaupunkien ja kuntien toimet
Limingan Osuuspankki

Pankkitoimintaa, rahoitusta ja
muuta luottotoimintaa

Limingan seurakunta

Seurakuntia

Limingan työvoimatoimisto

Työvoimatoimistot

Niittylakeus Trans Oy

Kuljetusliikkeitä

Oy Pinifer Ltd

Voiteluaineita; teollisuus,
voitelulaitteita ja järjestelmiä,
öljytuotteita

Ravintola Hannu Krankka

Ravintoloita

Viarex Oy

Asfalttitöitä ja tienrakennusta
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Suomen vanhin lastensuojelun laitoshuollon yksikkö, jossa asuu ja opiskelee eri-ikäisiä nuoria. Limingan
koulutuskeskus työllistää esim. erityistyöntekijöitä psykologeja, psykiatreja, sosiaalityöntekijöitä ja
sairaanhoitajia. (ks. Hammarin Sähkö ja Limingan koulutuskeskus) Yhteensä 10–19 työntekijän yrityksiä
on Limingassa 14. Näistä suuri osa toimii kuntapalveluissa. Noin 5-9 hengen työllistäjiä Limingassa
on 7 ja alle neljän hengen työllistäjiä yli 60.

Puoluekenttä
Liminka on kautta aikain ollut maaseutumainen kunta ja se ilmenee kunnan puoluekannatuksissa.
Maaseudun asioiden ajamisesta ainakin ennen tunnettu Keskustapuolue on alueen hallitseva
puolue.Kunnallisvaaleissa annetut äänimäärät eivät ole selvästi jakautuneet jompaankumpaan
ääripäähän, vaan ääniä on annettu sekä oikeisto- että vasemmistopuolueille. Keskusta on kuitenkin
lähes jokaisissa seitsemissä vaaleissa saanut ehdottomasti suurimman kannatuksen, enimmillään
jopa yli 60 prosenttia äänistä. Täten keskusta on joka vuosi saanut eniten ehdokkaitaan
kunnanvaltuustoon. Vasemmistoliitto on kunnallisvaaleissa ollut toiseksi suosituin puolue
kokoomuksen ollessa kolmas. Valtakunnan tasolla kenties kannatetuin puolue, SDP, joutuu
Limingan kunnassa tyytymään neljänteen sijaan ja pieneen kunnanvaltuuston edustukseen.
Kuviossa 6. on kuvattu edellisten, vuoden 2004 kunnallisvaalien äänijakauma puolueittain.
Diagrammista ilmenee varsin selvästi keskustan ylivoimaisuus muihin puolueisiin. Varsinkin
valtakunnan tasoon verrattuna on merkillepantavaa, että SDP:n ja Vihreiden kannatus on lähes
Taulukko 8. Puolueiden ääniosuudet (suluissa ilmoitettu puolueiden paikkamäärät valtuustossa) Limingan
kunnallisvaaleissa 1980–2004 (Tilastokeskus 2005).

Puolue / Vuosi

1980

1984 1988

1992 1996 2000 2004

Suomen keskusta

48,6
(14)

49,5
(14)

54,8
(16)

50,5
(14)

56,9
(16)

61,8
(18)

60,7
(17)

Vasemmistoliitto

24,7
(7)

20
(5)

19,9
(5)

18,8
(5)

16,3
(4)

18,5
(5)

18,8
(5)

Kokoomus

13,4
(3)

13,9
(4)

10,6
(3)

13,5
(4)

14,9
(4)

9,9
(2)

11,9
(3)

S dp

6,9
(2)

9, 0
(2)

9,2
(2)

12,1
(3)

12,0
(3)

8,7
(2)

4,3
(1)

0

0

0

0

0

0

4,2
(1)

Kristillisdemokraatit

1,1
(0)

0

0

0

0

0

0

Perussuomalaiset

5,4
(1)

7,5
(2)

5,5
(1)

5,2
(1)

0

0

0

Vihreä liitto
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Kuva 6. Vuoden 2004 kunnallisvaalien kannatus puolueittain (22.3.2005 Tilastokeskuksen aineiston
pohjalta tehty diagrammi).

sama. Kyseiset vaalit olivatkin ensimmäiset kunnallisvaalit, joihin vihreät osallistuivat Limingassa
saaden edustajansa kunnanvaltuustoon.

Tulevaisuus
Liminka tulee varmasti tulevina vuosina säilyttämään asemansa vahvana kasvukeskuksena Oulun
läheisyydessä. Nuori ikärakenne, ja sitä kautta korkea syntyvyys, takaavat kunnan lapsille
suunnattujen palveluiden käytön. Kunta tullee myös säilymään muuttovoittokuntana palveluidensa,
hyvän sijaintinsa sekä asumiskustannustensa edullisuuden vuoksi. Liminka tarjoaa asuinympäristön,
joka huomioi sekä yksilön että yhteisön luontotarpeet. Kenties merkittävin muuttoalue Limingassa
on nelostien varrella sijaitseva laaja asuinalue, Tupos. Tupos kasvaa ja kehittyy alueena ja väestön
osalta koko ajan kiihtyvällä vauhdilla ja on erityisesti Oulussa työssäkäyvien suosiossa läheisen
sijaintinsa ansiosta. Lisäksi Tupoksen alueen palvelut kattavat oleellisimmat, sillä alueella sijaitsee
mm. koulu, kauppa sekä terveyspalvelut. (Limingan kotisivut)
Limingan lyhyttä etäisyyttä Ouluun voidaan pitää erityisenä vahvuutena. Suuri osa kuntalaisista
työskentelee Oulussa. Limingan vahvuuksia kasvukeskuksena ovat myös monet kulttuuriin liittyvät
asiat, kuten musiikkiopisto, taidekoulu, vanha kulttuuriperinne, monipuolinen urheiluseuratoiminta
sekä alueen kaunis luonto vesistöineen. Kaupungin hälinästä ja kiireestä pois haluaville ihmisille
Liminka voi tuntua juuri oikealta ratkaisulta rauhallisuutensa ansiosta. Limingassa on myös useita
matkailu- ja kulttuurikohteita, jotka toimivat vetonauloina. Kohteita ovat muun muassa
maankohoamisen luontopolku, Hirvinevan lintujärvi sekä Liminganlahti, joka kansainvälisesti
tunnettuna luontokohteena ja tarjottavien oheispalveluiden avulla on hyödynnettävissä
matkailukohteiden profiloinnissa. (Limingan kotisivut)
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Kaupungin läheinen maaseutu asuinpaikkana
Limingan Tupokseen muuttaneiden näkemykset
asuinalueestaan
Minna Simonen
Tässä artikkelissa käsitellään kaupungin läheisen maaseudun vetovoimatekijöitä sekä kaupungin
läheisellä maaseudulla asuvien näkemyksiä asumisestaan ja elinympäristöstään. ”Kaupungin
läheisestä maaseudusta”, ”kaupungin maaseudusta” tai ”kaupungin lieve- ja reuna-alueista” on
alettu puhua yhä enemmän, sillä viime vuosina sinne on kohdistunut voimakasta muuttoliikettä
varsinkin kasvukeskusten ympäristössä. Reuna-alue viittaa kaupunkia ympäröivään maaseutuun
sekä siihen vaikutuspiiriin, jossa kaupungin läheisyys tukee mahdollisuuksia asua ja toimia
maaseutumaisissa olosuhteissa (Ylönen 1999: 21). Kaupunkien reuna-alueet ja kehyskunnat ovat
työssäkäynti- ja asiointialueena osa kaupunkiseutua (Kyttä ym. 2000: 7). Vartiainen (1990: 25)
toteaa kaupungin maaseutuun kuuluvan paitsi kaupunkeja ympäröivät haja-asutusalueet, myös
ympäristökuntien kuntakeskukset sekä kaupungin rajan läheisyyteen muodostuneet
satelliittitaajamat. Tässä artikkelissa käytetään käsitettä ”kaupungin läheinen maaseutu”, koska se
kuvaa mielestäni parhaiten kyseisiä alueita ja yhtä niiden tärkeintä voimavaraa ja mahdollisuutta,
läheistä sijaintia suhteessa kaupunkiin.
Muuttoliikettä kaupunkiseudun sisällä ja vetovoimatekijöitä on tarkasteltu aikaisempien
tutkimuksen pohjalta. Mielenkiinnon kohteena on kuitenkin se, millaisena asuinalueena kaupungin
läheinen maaseutu asukkaiden näkökulmasta lopulta näyttäytyy ja ovatko muuttomotiivit
vastanneet todellisuutta. Mitä tekijöitä kaupungin läheisellä maaseudulla asuvat arvostavat
elinympäristössään ja mitkä tekijät kaipaavat vielä kohentamista? Artikkelin empiirinen aineisto
koostuu Limingan Tupokseen muuttaneiden näkemyksistä ja kokemuksista, joita kerättiin
kyläläisille lähetyllä asukaskyselyllä.

Muuttoliike kaupunkiseudun sisällä
Kaksi kolmasosaa muutoista tapahtuu Suomessa kuntien sisällä ja jopa 75–85 % lähtömuutoista
suuntautuu samalle kaupunkialueelle tai samaan seutukuntaan (Laakso ja Loikkanen 2004: 121).
Viime vuosina kuntien välinen muutto on ollut voimakasta ja esimerkiksi vuonna 2004 kuntien
välillä tehtiin lähes 282 000 muuttoa (Tilastokeskus 2005b). Maassamuuton suuntautumista
voidaan tarkastella esimerkiksi kaupunki-maaseutu-ulottuvuudella. Pääosa muutoista tapahtuu
kaupunkien välillä tai ne suuntautuvat maaseudulta kaupunkiin. Sen sijaan kaupungista
maaseudulle muuttaminen on selvästi vähäisempää, samoin kuin muutot maaseutualueiden sisällä
(Korkiasaari & Söderling 1994: 239–241).
Kotitalouksien sijoittumiseen ja muuttamiseen vaikuttavat monet eri tekijät sekä näiden
tekijöiden yhteisvaikutukset, joten yhtä yksittäistä syytä erilaisille ratkaisuille on vaikea antaa
(Korkiasaari & Söderling 1994: 246). Muuttopäätökseen liittyy usein myös sellaisia elementtejä,
joita yksilö ei pysty tiedostamaan tai selittämään. Helpointa on erottaa muuton laukaiseva motiivi,
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joka saa muuttokynnyksen ylittymään (Haliseva-Soila 1993: 94). Laukaiseva motiivi ei ole
kuitenkaan välttämättä muita muuttosyitä keskeisempi, mutta yleensä muuttajan itsensä eniten
korostama (Kumpulainen 1993: 63).
Muuttoliiketutkimuksissa on havaittu, että kaupungin tai kaupunkiseudun sisällä tapahtuvat
lyhyen matkan muutot noudattavat niin sanottua asuntouramallia eli tiettyihin elämänvaiheisiin
liittyvää alueellista asunnonvaihtoa (Lewis 1982: 89–93). Ensimmäinen asunto kotoa pois
muutettaessa on usein kaupungin keskusta-alueen vuokra-asunto, kun taas perheen perustamisen
myötä muutetaan kauemmas keskustasta. Lasten kasvaessa ja varallisuuden karttuessa siirrytään
puolestaan kaupungin laidalle tilavampaan asuntoon. Lasten aikuistuttua ja eläkkeelle jäädessä
muutto suuntautuu takaisin kaupungin keskustan kerrostaloasuntoon tai vaihtoehtoisesti pois koko
kaupunkiseudulta (Turunen ym. 1995: 16; Halme 1998: 35; Viinikainen & Puustinen 2000: 44–45).
Kaupungin ja maaseudun raja on hämärtymässä erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla, kun
asumista on siirtynyt paljon kaupungin reuna-alueille. Nykyisin on alettu puhua yhä enemmän
yhdyskuntarakenteen hajautumisesta varsinkin kasvavilla kaupunkiseuduilla, kun keskuskaupunkien
asunto- ja tonttitarjonta ei ole pystynyt vastaamaan asukkaiden tarpeisiin.
Yhdyskuntarakenteen
hajautumisella (urban sprawl) tarkoitetaan yhdyskuntarakenteen levittäytymistä nykyisin sitä
ympäröiville alueille niin, että sen osat ja toiminnot etääntyvät toisistaan. Tällöin syntyy usein
toisistaan erillään olevia rakenteita. Hajautuva yhdyskuntarakenne on kuitenkin edelleen
toiminnallisessa yhteydessä pääkeskukseen tai sen merkittävimpiin alakeskuksiin (Huhdanmäki
ym. 1999: 8; Blaesser 2002: 129). Tämä on ollut havaittavissa esimerkiksi Oulun seudulla, jonka
yhdyskuntarakenne on hajautumassa nopealla vauhdilla. Kehitys näkyy kaupungin kyljessä
sijaitsevien Limingan Tupoksen kaltaisten maaseutumaisten taajamien voimakkaana kasvuna, kun
yhä useampi valitsee kaupungin läheisen maaseudun asuinpaikakseen.

Kaupungin läheisen maaseudun vetovoimatekijät
Suomalaisista 60 % asuu kaupunkitaajamissa, viidennes maaseututaajamissa ja viidennes hajaasutusalueilla, vaikka alueelliset erot maan eri osien välillä ovat suuret (Mäntylä ym. 1998: 18).
Suomalaisten elinympäristötutkimuksesta käy ilmi, että toiveet maaseudulla asumisesta ovat
todellisuutta suurempia (Suomen maakuntien liitto 1992: 44–45). Lähes 40 % vastaajista asuisi
mieluiten haja-asutusalueella joko kaupungissa tai maaseudulla, kun todellisuudessa siellä asuu
vain noin 30 %. Runsas 20 % vastaajista haluaisi puolestaan asua mieluiten maaseudulla sijaitsevassa
taajamassa tai kuntakeskuksessa, joka vastaa suunnilleen siellä asuvien osuutta. Kaupunkitaajamissa
asuu yli puolet vastaajista, vaikka vain 40 % haluaisi asua niissä mieluiten.
Asenteiden tasolla mitattuna kaksi kolmesta suomalaisesta pitää maaseutua kaupunkia
parempana asuin- ja elinympäristönä (EVA 1997: 25). Tästä huolimatta muuttovirrat ovat
painottuneet kaupunkiseuduille, koska niillä toimeentulomahdollisuudet on koettu paremmiksi
kuin kauempana maaseudulla (Mäntylä ym. 1998: 185). Kaupunkien leviäminen reunoiltaan ja
erityisesti kaupungin läheisen maaseudun suosio asuinpaikkana on käytännön vastaus kyseiseen
ongelmaan: ihmiset haluavat muuttaa maalle, mutta kaupungin kylkeen (Viinikainen & Puustinen
2000: 12–13). Kaupunkien läheisillä maaseutualueilla väestönkasvu on suhteellisesti suurinta
koko Suomessa ja varsinkin kasvukeskusten vuorovaikutusalueilla taajamat ovat kasvaneet
voimakkaasti (vrt. Kyttä ym. 2000: 9; Kaupungin ja… 2002: 13). Nämä alueet voidaan nähdä
myös eräänlaisina vaihettumisvyöhykkeinä kaupungin ja maaseudun välissä, joissa kaupunkimaiset
ja maaseutumaiset piirteet sekoittuvat.
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Ennen on muutettu paljon työhön ja toimeentuloon liittyvien syiden vuoksi, mutta nykyisin
ihmiset muuttavat asuinpaikkaansa aiempaa useammin päästäkseen parempaan asuinympäristöön.
Sijoittumispäätöksiin vaikuttavat yhä enemmän asuntoon liittyvät ominaisuudet, palveluiden
läheisyys ja etäisyys työhön, mutta myös antiurbaaniseen elämäntyyliin liittyvät tekijät, kuten
rauhallisuus, luonto, maaseutumaisuus ja väljyys (esim. Lehtonen ym. 1996: 8-9, 21; Pekkanen
ym. 1997: 12; Mäntylä ym. 1998: 20, 25; Viinikainen & Puustinen 2000: 111). Tämä suuntaa
muuttoliikettä yhä enemmän kaupungin läheiselle maaseudulle, jossa yllä mainitut palveluihin ja
työhön liittyvät tekijät ovat helposti saavutettavissa sekä asuin- ja elinympäristötoiveet taloudellisesti
edullisemmin toteuttavissa.
Kaupungin läheiselle maaseudulle muuttaminen liittyy vahvasti omistus- ja pientaloasumiseen.
”Suomalainen haluaa asua omakotitalotalossa vesistön äärellä kaupungissa tai aivan sen välittömässä
läheisyydessä” on monesti kuultu toteamus, joka kuitenkin pitää suurimmalta osaltaan paikkaansa.
Tutkimusten mukaan peräti kolme neljästä asuisi mieluiten omakoti- tai paritalossa (Suomen
maakuntien liitto 1992: 46). Taajama-asukkaisiin kohdistuneessa asukasbarometrikyselyssä
omakotitaloa ihannetalotyyppinä pitää 57 % vastaajista, joka on lähes kaksi kertaa niin paljon kuin
omakotitalossa asuvien vastaajien osuus todellisuudessa. Pientalovaltaisella asuinalueella asuisi
mieluiten yli puolet ja maaseudulla 16 % vastaajista (Strandell 1999: 31, 81; Strandell 2005: 87–88).
Kaupungeissa maanhinnan noustessa ja tonttikoon pienentyessä asumisen tasoa ja väljyyttä
etsitään kaupunkien ulkopuolelta (Haliseva-Soila 1993: 44). Tonttitarjonta ja tonttien hinnat
vaikuttavat tutkimusten mukaan maallemuuttoon merkittävästi, mutta ne eivät ole kuitenkaan
aina ratkaiseva tekijä. Stereotypia ”halvan tontin perässä muuttavista nuorista perheistä” ei
nimittäin kerro kaikkea muuttajien motiiveista. Tonttien hintaa tärkeämpiä tekijöitä ovat usein
tontin ja asuinympäristön ominaisuudet, kuten tontin koko ja kohdallaan oleva hinta/laatu-suhde
(Pekkanen ym. 1997: 63, 106). Elämänlaatu koetaan tutkimusten mukaan maallemuuttajien
keskuudessa myös liikkumis- ja asumiskustannuksia merkittävämmäksi asuinpaikan valintaan
vaikuttavaksi tekijäksi (Viinikainen & Puustinen 2000: 47). Pientaloalueiden suosioon vaikuttaa
lisäksi se, että ne tarjoavat lapsille suhteellisen turvallisen elinympäristön (Lehtonen 2001: 48).
Luonnonläheisyydellä on tärkeä rooli muuttoaikeiden syntymisessä ja maaseudulle vetävänä
tekijänä. Luonto ja maaseutumainen elinympäristö merkitsee monille ihmisille rauhaa ja vapautta.
Luonnon merkitys tulee ilmi myös toimintamahdollisuuksina, sillä monet ihmisten harrastus- ja
virkistysmahdollisuudet liittyvät luontoon (Pekkanen ym. 1997: 12, 103). Maaseutumaisuutta
etsiville muuttajille pienehkö taajama on kuitenkin usein riittävän rauhallinen ja luonnonläheinen
paikka, sillä vain pieni osa maallemuutosta kiinnostuneista haluaisi asua varsinaisella hajaasutusalueella (Lehtonen ym. 1996: 26).
Kaupungista maaseudulle muutetaan monesti myös sen vuoksi, ettei kaupunkialueilta löydy
omien mieltymysten, tarpeiden ja arkielämän sujumisen kannalta mielekkäitä asuinympäristöjä.
Muuttoliike maaseudulle ei siis johdu pelkästään maaseutualueiden vetovoimaisuudesta, vaan
kaupunkiasumisessa on pois työntäviä tekijöitä, jotka saavat monet hakeutumaan maaseudulle.
Maallemuuton vaiheessa kaupunki elinympäristönä koetaan palvelukoneeksi ja kulutusmaailmaksi,
jossa palvelujen läheisyys ja asuinympäristön viihtyisyys nähdään toisilleen vastakkaisina
merkityksinä. Varsinkin kehyskuntien pientaloalueet edustavat asukkailleen ei-kaupunkia, sillä
sijaitessaan turvallisen matkan päässä kaupungista ne merkitsevät omaa rauhaa suhteessa viereiseen
kaupunkiin (Pekkanen ym. 1997: 101; Päivänen 2000: 101–102; Lehtonen 2001: 48). Lisäksi
keskuksia ympäröivät kunnat näyttäytyvät usein tasapainoisina yhdyskuntina sekä
keskimääräisesti korkean elintason että hyvän elämänlaadun alueina (Kuitunen & Siirilä 1985:
31).
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Pendelöinti liittyy niin ikään olennaisesti muuttoon keskuksista läheisille maaseutualueille.
Pääkaupunkiseudun pendelöintiä selvittäneessä tutkimuksessa pääkaupunkiseudulle pendelöivistä
vastaajista yli puolet on sieltä muuttaneita ja joiden työpaikka sijaitsee edelleen kyseisellä alueella.
Heidän muuttosyynsä liittyvätkin yleensä asumistason parantamiseen, sillä asuinpaikan valinnan
perusteina ovat asuinympäristön laatu sekä halvemmat tontit ja asunnot. Pääkaupunkiseudulle
pendelöivät korostavat muita asukkaita useammin asuinalueensa hyvissä puolissa myös antiurbaaneja
asioita kuten rauhallisuutta ja luontoa (Lehtonen ym. 1996: 26).
Palveluiden ja niiden läheisyyden merkitys on yleensä vähäinen asukkaiden sijoittuessa
maaseutualueille. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin kyläkoulu, joka edustaa tavoiteltua laatua
yksilöllisyydessään (Pekkanen ym. 1997: 103). Palveluiden läheisyyden merkityksen vähäisyys
johtuu paljolti siitä, että varsinkin kaupungin läheiseltä maaseudulta kulkuyhteydet kaupunkiin
ovat lyhyet, josta palvelut voidaan näin ollen vaivatta hankkia.
Ala-Siurun (1997: 14) tekemän tutkimuksen mukaan Oulun kehyskuntiin muuttaneiden
muuttomotiivit liittyvät asuntoon, perhesyihin, lähtöalueen epätyydyttävään asuinympäristöön
sekä taloudellisiin tekijöihin. Erityisesti halu isompaan asuntoon, perheen kasvusta johtuva
asunnon pienuus sekä asuinalueen rauhattomuus ja epäviihtyisyys toimivat muuttomotiiveina
ihmisten muuttaessa kehyskuntiin. Sen sijaan esimerkiksi työpaikan sijainti ei ole pääasiallinen
muuton syy, sillä työpaikka sijaitsee monilla muuton jälkeenkin Oulussa.
Uuden asunnon sopiva hinta- tai vuokrataso sekä uuden asuinalueen ympäristötekijät, kuten
viihtyisyys ja hyvä elinympäristö lapsille korostuvat, kun tarkastellaan Oulusta kehyskuntiin
muuttaneiden muuton suuntautumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Myös halu muuttaa lähemmäs
sukulaisia ja ystäviä, kunnan hyvä maine ja tontin sopivuus vaikuttavat muuton suuntautumiseen.
Sen sijaan hyvät kunnalliset palvelut ja etäisyystekijät, kuten paremmat liikenneyhteydet ja lyhyt
etäisyys kaupungin keskustaan eivät juuri vaikuta muuton suuntautumiseen. Lisäksi tontin
edullisuudella tai hyvillä tontin saantimahdollisuuksilla kehyskunnassa on selvityksen mukaan
varsin vähän merkitystä muuton suuntautumiseen (Ala-Siuru 1997: 15).

Tuposlaisten näkemykset elinympäristöstään
Viihtymiseen vaikuttavat tekijät Tupoksessa
Rauhallisuus muodostui selvästi tärkeimmäksi viihtymistä lisääväksi seikaksi, kun vastaajia
pyydettiin mainitsemaan kolme tekijää, jotka vaikuttavat eniten heidän viihtymiseensä nykyisessä
asuinpaikassa eli Tupoksessa (Kuva 1). Suuri vaikutus oli myös naapureilla, sukulaisilla tai mukavilla
ihmisillä sekä luonnolla tai luonnonläheisyydellä. Asuntoon, tonttiin tai pihaan liittyvät seikat
arvioitiin niin ikään tärkeiksi, sillä asunnon tai tontin omistaminen tai niiden sopivuus keräsivät
monia mainintoja. Lisäksi esimerkiksi palveluiden tai koulun sijainnilla ja tasolla oli myönteinen
vaikutus vastaajien viihtymiseen Tupoksessa. Kaikkiaan 159 vastaajaa kertoi ainakin yhden tekijän
vaikuttaneen positiivisesti viihtymiseensä.
Negatiivisesti viihtymiseensä vaikuttavaksi vastaajat arvioivat monia eri tekijöitä, eivätkä
vastaukset keskittyneet niin selvästi kuin positiivisten tekijöiden kohdalla. Negatiivisia asioita
mainittiin myös selvästi vähemmän kuin myönteisiä tekijöitä (n=68). Viihtymistä huonontavat
tekijät liittyivät pitkälti käytännön asioihin, kuten palvelujen ja harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien
puutteellisuuteen, ympäristön hoitamattomuuteen ja keskeneräisyyteen sekä katuvalojen ja
asfaltoinnin puuttumiseen. Myös etäisyyksien pituus esimerkiksi Ouluun nähden heikensi joidenkin
vastaajien viihtyvyyttä.
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Kuva 1. Tärkeimmät vastaajien viihtyvyyteen positiivisesti vaikuttavat tekijät Tupoksessa (n=159).

Asuminen ja asuinympäristö
ABC-liikenneasema, Tupoksen vanha TB:n huoltoasema sekä vilkas rakentaminen, nopea kasvu
ja uudet talot nousivat selvästi suosituimmiksi vastauksiksi, kun asukkaita pyydettiin kertomaan
seikkoja, joista heidän asuinalueensa helpoimmin tunnistetaan. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista
oli kuitenkin joko täysin tai osittain eri mieltä siitä, että Tupos on omaleimainen alue (Kuva 2).
Uudelle nopeasti kasvavalle pientaloalueelle tyypilliset lasten runsas määrä ja rakennusten ulkonäkö
keräsivät myös lukuisia vastauksia. Rakennusten ulkonäköä koskevissa vastauksissa tuli ilmi muun
muassa monimuotoinen rakentaminen ja pastellinsävyiset talot. Useita mainintoja saivat lisäksi
monet luontoon ja maaseutumaisuuteen liittyvät piirteet, kuten pellot tai peltomaisema, lakeus,
pajukot ja risukot, Liminganlahti ja rauhallisuus. Moni vastaaja mainitsi myös paljon keskustelua
varsinkin niiden turvallisuudesta herättäneet lammet ja kanavat. Yhteensä kysymykseen vastasi
121 henkilöä.
Tupos nähtiin vastaajien keskuudessa selvästi lapsille sopivana kasvuympäristönä ja
luonnonläheisenä alueena (Kuva 2). Lähes 70 % vastanneista oli täysin tai suurimmalta osalta
samaa mieltä Tupoksen viihtyisyydestä, mutta kuitenkin vajaa 64 % oli joko täysin tai osin eri
mieltä siitä, että heidän asuinalueensa maisema on kaunis. Suurin osa totesi myös, että hoidettuja
viheralueita (puistoja) on alueella liian vähän. Rakennetut kanavat ja lammet jakoivat mielipiteitä
niiden viihtyisyyttä lisäävästä vaikutuksesta asuinalueella. Mielenkiintoinen tulos oli myös se,
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Kuva 2. Vastaajien
näkemykset asumiseen
ja asuinympäristöön
liittyvistä asioista.
Kysymysvaihtoehdot
poimittiin kysymyksistä
22, 24 ja 29 (n=192202).
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että enemmistö vastaajista oli joko täysin tai suurimmalta osin samaa mieltä asuntotonttien suuresta
koosta, mutta yli puolet vastaajista oli osin tai kokonaan eri mieltä siitä, että Tupos on väljästi
rakennettu alue. Naapureiden läheisyys ei kuitenkaan häirinnyt suurinta osaa vastaajista paljoakaan
ja pääosin vastaajat totesivat asuinympäristössään olevan riittävästi yksityisyyttä. Vastaajien
keskuudessa Tupos nähtiin myös maaseutumaisena asuinalueena, sillä jopa 95 % vastaajista oli
osittain tai täysin eri mieltä siitä, että Tupos on kaupunkimainen alue. Lisäksi suurin osa arvioi
asumiskustannukset alhaisiksi. Kysymykseen vastasi vastausvaihtoehdosta riippuen 192–202
vastaajaa.
Asuinympäristöön liittyviä kehittämisehdotuksia tuli esille vastaajien keskuudessa varsin
paljon (Liite 2). Tupokseen toivottiin muun muassa erilaisia istutuksia ja hoidettuja puistoja
viihtyisyyttä lisäämään. Moni vastaaja kaipasi maauimalan alueen kunnostusta tai suurempaa
uimapaikkaa, samoin kuin ojien ja tienvarsin kohentamista sekä pajukkojen siistimistä. Vastaajat
myös painottivat kunnan velvollisuutta viheralueiden hoidossa. Kokonaisuudessaan vastaukset
keskittyivät pitkälti toiveisiin paremmasta viherrakentamisesta ja viheralueiden hoidosta.
Katuvalaistuksen puute aiheutti lisäksi paljon kritisointia. Katuvaloja toivottiin kaikkialle
Tupokseen, mutta myös monille yksittäisille teille. Tarvetta perusteltiin esimerkiksi turvallisuuden
lisääntymisellä sekä lasten että aikuisten kannalta. Katuvalojen ohella lukuisia mainintoja saivat
asuinalueella sijaitsevat rakennetut lammet ja kanavat. Niiden todettiin olevan muun muassa
vaarallisia ja uhka lasten turvallisuudelle. Moni vastaaja toivoikin joko niiden peittämistä, aitaamista
tai vähentämistä. Leikkipaikkojen osalta toivottiin niiden valmiiksi saattamista mahdollisimman
pian ja leikkipaikkojen tarpeeksi suurta määrää.

Harrastus- ja liikuntamahdollisuudet
”Tupoksessa on hyvät harrastusmahdollisuudet” piti vastaajista suurimman osan mielestä vain
osittain tai ei lainkaan paikkaansa, vaikka neljä kymmenestä oli harrastusmahdollisuuksiin ainakin
suurimmalta osin tyytyväisiä (Kuva 3). Hyviin lenkkeilymahdollisuuksiin asuinalueella oltiin
vastaajien keskuudessa jokseenkin yhtä tyytyväisiä, mutta pyöräilymahdollisuuksiin oltiin hieman
muita vaihtoehtoja tyytyväisempiä. Mielipiteensä ilmaisi 195–201 vastaajaa.
Tupokseen muuttaneilta kysyttiin, mitä sekä itselle että perheelle tärkeitä palveluja he
toivoisivat asuinalueella lisättävän, jolloin eniten vastauksia keräsi liikunta- ja virkistyspaikkojen
tarve sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (68 vastausta, n=144). Liikuntaja harrastusmahdollisuuksista toivottiin erityisesti valaistua hiihto- ja pururataa (Liite 2).
Harrastusmahdollisuuksia ja -tiloja toivottiin varsinkin lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisille.
Usea vastaaja halusi ohjausta liikuntaa ja harrastuksia silmällä pitäen. Lisäksi liikuntapaikkojen
aktiivisempaa huoltamista toivottiin monessa vastauksessa.
Harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien kehittäminen on tärkeää muun muassa sen vuoksi,
että yli kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti lenkkeilevänsä, hiihtävänsä, pyöräilevänsä tai muuten
liikkuvansa rakennetuilla reiteillä tai teillä asuinalueella tai sen välittömässä läheisyydessä usein
ja yli neljäsosa joskus. Vastaajista vain vajaa 4 % ilmoitti harrastavansa liikuntaa asuinalueella
harvoin ja 2 % ei koskaan. Viisi vastaajaa jätti vastaamatta kysymykseen.

Palvelujen saavutettavuus ja käyttäminen
Tarkasteltaessa vastaajien näkemyksiä eri tekijöistä tyytymättömyys palveluita kohtaan heijastui
selvästi läpi (Kuva 4). Vastaajista valtaosa (73 %) totesi palveluiden hyvän saavutettavuuden
Tupoksessa pitävän vain osin tai ei lainkaan paikkaansa (n=201). Vain runsas neljännes oli ainakin
suurimmalta osin tyytyväinen palveluiden hyvään saavutettavuuteen. Helpoiten saavutettaviksi
palveluiksi vastaajat kertoivat päivittäistavarakaupan ja peruskoulun ala-asteen, sillä yli puolen
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Kuva 3. Vastaajien näkemykset harrastus- ja liikuntamahdollisuuksista Tupoksessa. Kysymysvaihtoehdot koottiin kysymyksistä 22 ja 24 (n=195-201).
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Kuva 4.
Palvelujen
saavutettavuus
Tupoksessa
(n=191-202).

mielestä ne olivat joko erittäin hyvin tai hyvin saavutettavissa. Myös päivähoito ja kirjasto olivat
hyvin saavutettavissa. Tyytymättömämpiä puolestaan oltiin ravintoloiden tai kahviloiden,
maksullisten liikuntapaikkojen tai järjestetyn liikunnan, kulttuuripalveluiden sekä terveyspalveluiden
saavutettavuuteen, sillä ne arvioitiin selvästi useimmin joko huonoiksi tai erittäin huonoiksi
saavuttaa. Eri palveluiden saavutettavuutta arvioi 191–202 vastaajaa.
Pääsääntöisesti päivittäistavaraostokset suoritettiin vastanneiden keskuudessa oman asuinalueen
ja kunnan ulkopuolella, sillä jopa 69 % vastanneista asioi muuallakin kuin Tupoksessa tai muualla
Limingassa (Kuva 5). Vastauksia tarkasteltaessa on huomioitava, että osa vastaajista vastasi
käyttävänsä palveluja pääsääntöisesti useammassa paikassa. Useimmin päivittäistavarat ostettiin
Oulusta tai Kempeleestä. Oulun suosiota kasvattaa lukuisat siellä sijaitsevat marketit ja Kempeleessä
suuri Zeppelin-ostoskeskus, joka sijaitsee Tupoksesta vain kuuden kilometrin päässä moottoritien
varressa. Tupoksessa pääsääntöisesti asioi reilu neljännes vastaajista. Erikoisliikkeiden palveluja
käytettäessä ostokset sijoittuivat vielä useammin oman kunnan ulkopuolelle. Kolme viidestä käytti
erikoisliikkeiden palveluja Oulussa ja kolmannes Kempeleessä. Ravintoloissa tai kahviloissa
vierailtiin selvästi eniten Oulussa.
Päivähoidossa ja peruskoulun ala-asteella oltiin luonnollisesti pääasiassa Tupoksessa muutamia
yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Näitä palveluita vastaajien perheissä käytettiin myös selvästi
vähiten, sillä kaikissa talouksissa ei ollut lapsia. Terveyspalveluita käytettiin useimmin muualla
Limingassa, vaikka pääsääntöisesti Tupoksessakin asioi viidennes vastaajista. Lisäksi Oulussa
terveyspalveluita käytti noin neljännes. Kirjastopalveluiden käyttö jakaantui varsin tasaisesti eri
alueiden kesken, vaikka eniten vastaajat asioivat Tupoksessa ja Kempeleessä. Kulttuuripalveluja
käytettiin useimmin Oulussa, samoin kuin maksullisia liikuntapaikkoja tai järjestettyä liikuntaa.
Tosin liikuntapalveluja käytti Tupoksessa tai muualla Limingassa vajaa neljännes, kuten myös
Kempeleessä. Hylättyjä vastauksia oli yhteensä 18 kappaletta. Yhteensä hyväksyttyjä vastauksia
oli vastausvaihtoehdosta riippuen 185–246 kappaletta.
Kysyttäessä vastaajilta, mitä itsellesi tai perheellesi tärkeitä palveluita he toivoisivat lisättävän
asuinalueella, vastaukset liittyivät lähinnä päivittäistavarakaupan (45 mainintaa) ja terveydenhuollon
(43) palvelujen lisäämiseen (n=144). Palveluita haluttiin vastaajien keskuudessa kehitettävän myös
sen vuoksi, ettei rahoja tarvitsisi viedä kunnan ulkopuolelle (Liite 2). Terveyspalveluiden yleistä
toimivuutta tulisi vastaajien mukaan kehittää, sillä jonot sekä lääkäriin että hammaslääkäriin ovat
pitkiä, eikä hoitoon pääse aina edes tarvittaessa. Terveyspalvelut toivottiin saatavan asukasmäärää
vastaaviksi. Näiden ohella vastaajat haluaisivat lisättävän kirjastopalveluita (27). 27 vastaajaa toivoi
puolestaan asuinalueellensa perustettavan ravintolan, grillin, pizzerian ja/tai kahvilan. Lisäksi alueelle
toivottiin kioskia (12) ja lisää lasten hoitopaikkoja (6). Myös erilaiset erikoisliikkeet tai -palvelut,
kuten parturi tai pankkiautomaatti saivat muutamia mainintoja. Koulun ja päiväkodin toiminnan
kehittäminen asukasmäärää vastaaviksi ja toimiviksi nähtiin niin ikään tärkeänä.

Liikenteeseen ja sijaintiin liittyvät tekijät
Yksityisautoilu oli Tupoksessa asuvien keskuudessa suosiossa, sillä yli kolmasosassa talouksista
oli yksi auto ja 60 %:ssa kaksi autoa. Vajaalla 3 % vastaajista oli kolme autoa taloudessaan. Vain
yksi vastaaja ei omistanut autoa. Kuusi vastaajaa ei kertonut taloutensa automäärää ja yksi ilmoitti
taloudessaan olevan viisi autoa.
Yksityisautoilun suosio kävi ilmi myös tavasta, jolla töihin tai kouluun kuljettiin (n=151).
Yksin omalla autolla töihin tai kouluun meni jopa 74 % vastaajista sekä 16 % omalla autolla
niin, että joku perheenjäsen oli kyydissä ainakin osan matkaa. Julkista kulkuneuvoa käytti vain 2
% vastaajista ja pyörällä tai kävellen töihin tai kouluun meni 4 % vastanneista. Kevyen liikenteen
pieni osuus voi johtua siitä, että selvästi suurin osa vastaajista työskenteli tai opiskeli Limingan
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Vastaajien
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palveluiden
käyttämispaikkakunta
(n=185-246).

Kuva 6.
Vastaajien arviot
liikenteeseen ja
sijaintiin liittyvistä
tekijöistä.
Kysymysvaihtoehdot
poimittiin
kysymyksistä 22,
24 ja 29 (n=185201).
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kunnan ulkopuolella, joten työ- tai koulumatkojen pituudet muodostuivat pitkiksi pyörällä tai
jalan kuljettavaksi. Julkisen liikenteen käyttöaste vastaajien keskuudessa oli kuitenkin yllättävän
alhainen, sillä erityisesti arkipäivisin linja-autoyhteydet esimerkiksi Ouluun ovat hyvät, jossa
myös ylivoimaisesti suurin osa kävi töissä.
Tupoksen sijaintiin suhteessa Ouluun ja omaan tai puolison työpaikkaan oltiin vastaajien
keskuudessa tyytyväisiä (Kuva 6). Vastaajista lähes 90 % oli sitä mieltä, että väite ”Oulu sijaitsee
sopivan lähellä” pitää täysin tai suurimmalta osin paikkansa. Kolme neljästä vastaajasta arvioi
Tupoksen sijainnin suhteessa omaan tai puolison työpaikkaan vähintään melko hyväksi.
Autoliikenteen melu lähiympäristössä häiritsi vain harvoja vastaajia.
Vastaajien mielestä Tupos sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella, sillä 83 % oli asiasta
ainakin suurimmalta osin samaa mieltä. Julkisen liikenteen saavutettavuuteen ei oltu kuitenkaan
läheskään yhtä tyytyväisiä. Vastaajista alle puolet oli osittain tai täysin tyytymättömiä julkisen
liikenteen toimimiseen asuinalueen ja keskustan välillä. Reilu viidennes oli sitä mieltä, ettei väite
pidä ollenkaan paikkaansa. Julkisen liikenteen kehittäminen ei vastaajien keskuudessa saanut
kuitenkaan suuresti kannatusta, vaan kehittämisestä huolimatta oman auton käyttöön luotettaisiin
monien vastaajien keskuudessa myös tulevaisuudessa. Yli kolmannes totesi, ettei julkisen
liikenteen kehittäminen vähentäisi lainkaan oman auton käyttöä. Joka kolmannes oli ainakin
osin sitä mieltä, että jos julkinen liikenne toimisi paremmin, he käyttäisivät vähemmän omaa
autoa. Kysymykseen vastasi 185–201 vastaajaa.
Tupoksen ja sen lähialueiden tiestöstä eniten kritisoitiin päällysteiden puutetta teiltä ja paikoin
huonoa teiden kuntoa (Liite 2). Tupoksentie kirvoitti monen vastaajan ilmaisemaan mielipiteensä
muun muassa sen kapeudesta, vaarallisuudesta ja kunnostamisen tarpeesta. Myös asuinalueella
sijaitsevien teiden kapeus nähtiin monien mielestä huonona asiana. Vastaajat toivoivat lisäksi
nopeusrajoituksia ja hidasteita teille, sillä autojen nopeudet ovat olleet välillä melko korkeita.
Yksi vastaaja muistutti, että teiden nopeusrajoituksiin tulisi kiinnittää huomiota enemmän, sillä
perheissä on paljon pieniä lapsia.
Pyydettäessä vastaajia antamaan palautetta kunnan ja asuinalueen kehittämiseksi eniten
toiveita saivat kevyen liikenteen väylien kehittäminen (Liite 2). Pyörä- ja kävelyteitä haluttiin
alueelle lisää muun muassa turvallisuuden parantamiseksi. Erityisesti pyörätietä toivottiin
Tupoksentien varteen, Järvenpääntielle ja Oikotielle. Julkisen liikenteen kehittämisen osalta
esitettiin varsinkin aikataulujen parantamista ja muutoksia linja-autojen kulkureitteihin.

Tupoksen kasvu ja rakentamisen tiiviys
Lähes kaksi kolmasosaa mielipiteensä ilmaisseista vastaajista halusi uusia asukkaita Tupokseen,
kun taas reilu kolmannes vastusti ajatusta. Kaikista kyselyyn vastanneista 18 % ei kuitenkaan
kertonut kantaansa. Kysyttäessä perusteluita uusien asukkaiden haluamiselle, vastauksista
korostui muutama teema, joilla mielipiteitä perusteltiin (n=128). Vastaajista 18 % oli sitä mieltä,
että tilaa Tupoksessa on muillekin ja uusien asukkaiden myötä alue ja kunta kehittyisivät sekä
saisivat elinvoimaa. Eniten perusteluna sekä uusien asukkaiden puolesta että vastaan käytettiin
kuitenkin palveluita. Kolme kymmenestä vastaajasta toivoi, että uusien asukkaiden myötä palvelut
paranisivat tai eivät ainakaan huononisi. Vastaajista vajaa neljännes ei toivonut uusia asukkaita,
sillä heidän mielestään palvelut tulisi saada ensin ajan tasalle, eivätkä ne ole nykyisenkään kasvun
myötä pysyneet perässä.
Useissa vastauksissa myös korostui joko suoraan tai epäsuoraan alueella asuvan jo tarpeeksi
asukkaita, eikä uusia asukkaita ainakaan toistaiseksi haluttu lisää. Negatiiviset lieveilmiöt, kuten
rauhattomuus ja ongelmien lisääntyminen olivat joidenkin vastaajien kielteisten mielipiteiden
taustalla. Muutama vastaaja pelkäsi kasvun myötä maaseutumaisen kylän häviämisen puolesta.
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Vajaa 10 % vastaajista toivoi kasvun olevan lisäksi hallittua. Eräs vastaaja totesi myös, että kunnan
tulisi huomioida alueella jo asuvat ihmiset ja panostaa heidän viihtyvyyteen, eikä ainoastaan
houkuteltava uusia asukkaita uusilla tonteilla. Vastauksia hylättiin 10 kappaletta, sillä niistä ei
käynyt ilmi, toivoiko vastaaja alueelle lisää asukkaita vai ei.
Kysyttäessä lähiympäristön rakentamisen tiiviydestä yksikään vastaajista ei ollut sitä mieltä,
että hänen lähiympäristönsä olisi rakennettu liian väljästi, vaikka aiemmin tarkastelluissa
vastauksissa moni oli sitä mieltä, että Tupos on väljästi rakennettu alue (vrt. kuva 2). Vastaajien
lähiympäristö oli rakennettu sopivan tiiviisti noin 70 %:n mielestä ja liian tiiviisti reilun 30 %:n
mukaan (n=199). Viisi vastaajaa ei ilmoittanut mielipidettään asiasta.

Osallistuminen, yhteisöllisyys ja kunnan toiminta
Vastaajat eivät olleet kovinkaan aktiivisia osallistumaan yhteisiin tapahtumiin Tupoksessa, sillä
noin 62 % heistä ilmoitti osallistuvansa harvoin tai ei koskaan (n=197). Vain vajaa 4 % vastaajista
osallistui usein ja reilu kolmasosa joskus. Osallistuminen yhteisiin tapahtumiin muualla Limingassa
oli vielä passiivisempaa, sillä noin kolme neljästä osallistui harvoin tai ei koskaan, vajaa 4 %
usein ja reilu viidennes joskus (n=198).
Uusien asukkaiden kotiutumista hyvin asuinalueelle pidettiin vastaajien keskuudessa tärkeänä,
sillä 86 % oli siitä täysin tai suurimmalta osin sitä mieltä (Kuva 7). Lähimmät naapurit tunnettiin
selvästi paremmin kuin alueen muut asukkaat, mutta lähinaapurienkin tuntemisessa oli monella
vastaajalla selviä puutteita. Tämä on varsin tyypillistä uusille nopeasti rakentuville asuinalueille,
jonne muuttaa koko ajan paljon uusia ihmisiä, eikä naapureiden keskuudessa ole kerinnyt
vuorovaikutusta vielä syntyä. Yhteisöllisyyden tuntu asuinympäristössä jakoi vastaajien mielipiteet.
Huomattavaa oli, että vain 15 % vastaajista tunsi itsensä täysin liminkalaiseksi, kun taas vajaa
kolmannes ei pitänyt itseään ollenkaan liminkalaisena.
Kaksi kolmasosaa vastaajista oli ainakin osittain tyytymättömiä asukkaiden mielipiteiden
huomioimiseen alueen kehittämisessä tai aluetta koskevien päätösten teossa. Täysin tai suurimmalta
osin samaa mieltä oli vain 8 % vastaajista. Reilu neljännes ei osannut kertoa kantaansa. Kolme
viidestä oli kuitenkin melko halukas osallistumaan lähiympäristönsä kehittämiseen. Suurin osa
mielipiteensä kertoneista oli täysin tai suurimmalta osin samaa mieltä siitä, että ”Limingassa ei ole
tarpeeksi mahdollisuuksia osallistua lähiympäristön kehittämiseen”. Kolmannes ei tosin osannut
ilmaista kantaansa. Limingan kunnallispolitiikka ei kiinnostanut paljoakaan ja tietämys Limingan
maankäyttöä ja rakentamista koskevasta suunnittelusta oli myös varsin vähäistä. Mielipiteensä
ilmaisi vaihtoehdosta riippuen 199–202 vastaajaa.
Kunnan toimintaa ajatellen vastaajat kertoivat monenlaisia toiveita ja kehittämisehdotuksia (Liite
2). Kiitoksia tuli sen sijaan muun muassa olemassa olevista palveluista ja harrastusmahdollisuuksista,
koulun olemassaolosta ja toimivuudesta sekä kunnan henkilökunnan palveluhenkisyydestä (n=43).
Kaavoituksen väljyyttä ja viihtyisyyttä sekä mahdollisuutta rakentaa haluamansa talo kiiteltiin myös.
Muutama vastaaja oli iloinen puolestaan siitä, että heidän mielipidettään oli kysytty. Lisäksi pari vastaajaa
totesi Tupoksen olevan viihtyisä paikka asua.
Erimielisyyksiä asukkaiden välillä vastaajien mukaan aiheuttivat eniten lemmikkieläimet
sekä uskonto. Pihojen siisteys sai aikaan erimielisyyksiä, kuten myös liian pienet tontit tai
näköesteiden puuttuminen, jonka vuoksi yksityisyys asuinympäristössä kärsii. Perheiden erilainen
elämäntyyli ja esimerkiksi lapsille asetetut rajat sekä eriarvoisuus Tupoksen sisällä asuinalueiden
välillä aiheuttivat niin ikään erimielisyyksiä asukkaiden välille. Kaikki vastaajat eivät olleet
kuitenkaan huomanneet tai olleet tietoisia erimielisyyksistä tai niiden aiheuttajista asuinalueella.
Kysymykseen vastasi yhteensä 106 asukasta.
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Kuva 7. Vastaajien
näkemyksiä
osallistumiseen ja
yhteisöllisyyteen
liittyvistä asioista.
Kysymysvaihtoehdot
poimittiin
kysymyksistä 24 ja
29 (n=199-202).

Uusien asukkaiden kotiutumista edistäisi vastaajien mukaan eniten tiedottaminen muun muassa
palveluista, harrastusmahdollisuuksista ja tapahtumista. Uusille tuposlaisille kunta voisi lähettää
tervetuliaispaketin, jonka mukana löytyisi tietoa esimerkiksi harrastusmahdollisuuksista, virastojen
ja palveluiden aukioloajoista ja puhelinnumeroista sekä suunnitelmista asuinalueen suhteen.
Asukkaille voitaisiin lähettää myös kuntatiedotteita, jotka palvelisivat niin vanhoja kuin uusia
asukkaita. Kotiutumista olisi hyvä tukea vastaajien mielestä myös erilaisten tapahtumien ja yhteisen
toiminnan merkeissä, jonka kautta asukkaat voisivat tavata toisiaan. Uusille asukkaille järjestettäisiin
kyläilta, jossa tiedotettaisiin kunnan toiminnasta ja tutustuttaisiin sekä kunnan edustajiin että toisiin
asukkaisiin. Kotiutumista voitaisiin tukea niin ikään palveluja kehittämällä, harrastusmahdollisuuksia
lisäämällä, keskeneräisten alueiden valmiiksi saattamisella ja saamalla erilainen yhdistys- ja
toimikuntatoiminta aktiivisemmaksi. Yhteensä kysymykseen vastasi 120 henkilöä.

Halukkuus muuttaa Tupoksesta pois
Vastaajat olivat varsin tyytyväisiä asumiseensa Tupoksessa ainakin, jos mittarina käytettiin
halukkuutta muuttaa pois nykyisestä asunnosta. On tietenkin muistettava, että vastaajalla voisi
olla muuttohalukkuutta, mutta käytännössä sen toteuttaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta.
Kyselyyn vastanneista 72 % ilmoitti, ettei halua muuttaa nykyisestä asunnostaan (n=202). Tupoksen
sisällä haluaisi muuttaa 12 % ja Limingan sisällä vajaa 4 %. Toiselle paikkakunnalle haluaisi muuttaa
niin ikään 12 % vastaajista. Limingan kunnan ulkopuolelle muutosta haaveilevista suurin osa
muuttaisi Ouluun parempien palveluiden sekä etenkin nuorten harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien
perässä. Muuton syynä mainittiin myös työmatkan lyheneminen. Oulun seudulle tai muualle
Suomeen muuttohalukkuutta oli likimain saman verran.

Tupos asuinpaikkana – asumisen onnela vai
nukkumalähiö?
Kaupungin läheisten maaseutualueiden kasvulla on niin positiivisia kuin negatiivisia seurauksia
asukkaiden näkökulmasta katsottuna. Julkisuudessa on viime aikoina puhuttu paljon kaupungin
läheisten alueiden voimakkaasta kasvusta ja kunnanjohtajat ovat kilpaa kehuneet kuntansa
erinomaisuutta asumisen tyyssijana. Tulosten perusteella on kuitenkin käynyt ilmi, että totuus
on joskus lupauksia karumpi. Onkin aika kysyä, ovatko kaupungin läheiset maaseutualueet
asukkaiden näkökulmasta asumisen onneloita vai muistuttavatko ne enemmän kaupungin laidalla
sijaitsevia nukkumalähiöitä?
Muutto Tupokseen on pidentänyt monien asukkaiden työmatkoja, sillä kyselyyn vastanneiden
perusteella vain pienen osan työ- tai opiskelupaikka on Tupoksessa tai muualla Limingassa. Tupos
sijaitsee kuitenkin varsin lähellä Oulua, joten työmatkat eivät muodostu keskimäärin yhtä pitkiksi
kuin esimerkiksi monissa pääkaupunkiseutua ympäröivissä kunnissa, joista työssäkäynti suuntautuu
Helsingin ympäristöön. Sen sijaan Tupoksen palveluiden heikon tason vuoksi asiointimatkat
pohjautuvat paljolti henkilöauton varaan, koska suurin osa asukkaista asioi Limingan kunnan rajojen
ulkopuolella. Pidentyneet työssäkäynti- ja asiointimatkat tuntuvatkin monien asukkaiden
kukkarossa, sillä oman auton käyttöön liittyvät kustannukset ovat olleet nousussa viime vuosina.
Tupoksen nopea kasvu ja voimakas rakentaminen eivät ole olleet myönteisiä asioita kaikille
alueella kauemmin asuneille, josta myös asukaskyselyssä saatiin viitteitä. Virkistysalueet ovat
pienentyneet ainakin hetkellisesti uuden asutuksen myötä ja liikenne on alueella lisääntynyt. Osa
kyselyyn vastanneista asukkaista toteaa, että alue on muuttunut paljon siitä rauhallisesta ja
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maaseutumaisesta ympäristöstä, johon he ovat alun perin hakeutuneet. Palveluiden tason
heikentyminen uusien asukkaiden myötä harmittaa monia, sillä palvelut eivät ole asukkaiden mukaan
pysyneet kasvun perässä. Tupoksessa asuvat ovat joutuneet osaltaan kustantamaan verojensa kautta
myös uuden asutuksen myötä tarvittavaa infrastruktuuria, vaikka siitä saatavat hyödyt eivät heille
välttämättä koidu.
Kunnan saama hyöty uusista asukkaista on suuri, mutta voimakas väestön sijoittuminen
kunnan alueelle aiheuttaa myös paljon kustannuksia. Tupokseen on rakennettu viime vuosina
paljon uutta infrastruktuuria ja monet hankkeet ulottuvat vielä vuosien päähän. Palveluita ja
harrastusmahdollisuuksia tarvitaan myös alueelle yhä enemmän. Limingassa haasteen muodostaa
lisäksi se, ettei tuposlaisten voida olettaa käyttävän pelkästään kirkonkylän palveluja ellei alueen
haluta kehittyvän nukkumalähiöksi. Palvelujen kehittäminen sekä Limingan keskustassa että
Tupoksessa on näin ollen välttämätöntä, mutta kallista. Kysymyksenä voi esittää, onko
voimakkaan kunnallistekniikkaan panostamisen myötä palveluiden parantamiseen vaikea löytää
rahaa.
Uusien asukkaiden myötä Tupoksen kylä on saanut kuitenkin elinvoimaisuutta ja mahdollisuuden
kehittyä. Asukkaat ovat myös suhteellisen tyytyväisiä asuinympäristöönsä, ainakin jos verrataan
heidän tärkeimpinä pitämiään muuttomotiiveja nykyisiin näkemyksiin asuinalueesta. Oulun läheisyys
ja sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella ovat olleet monille asukkaille tärkeitä motiiveja muuttaa
Tupokseen ja tulosten perusteella niihin ollaan valtaosan mielestä ainakin suurimmalta osin
tyytyväisiä. Asuinympäristöön liittyvät tekijät ovat niin ikään tärkeimmiksi mainittuja
muuttomotiiveja. Tupoksen luonnonläheisyydestä ja lapsille sopivasta kasvuympäristöstä ollaankin
yleisesti samaa mieltä. Rauhallisuus ja maaseutumaisuus mainitaan puolestaan eniten viihtymiseen
vaikuttavien tekijöiden joukossa.
Tonttien suuri koko ja väljästi rakennettu alue ovat olleet myös keskeisiä muuttomotiiveja.
Lähes 70 % vastaajista on ainakin suurimmalta osin samaa mieltä tonttien suuresta koosta, mutta
asuinalueen väljyydestä puolet vastaajista on osittain tai täysin eri mieltä. Omaan tontin kokoon
ollaan siis pääosin tyytyväisiä, mutta kokonaisuudessaan asutusta ei tunneta väljäksi. Kiinnostavaksi
kysymykseksi nousee, miksi muuttajien ennakko-odotukset ovat poikenneet todellisuudesta. Yhtenä
syynä voi olla, että Tupos on ollut väljästi rakennettu alue vastaajan muuttaessa sinne, mutta
kadottanut ainakin osan väljyydestään viime vuosien voimakkaan rakentamisen tuloksena.
Muuttajalla on voinut olla myös mielikuva väljästi rakennetusta alueesta Tupoksen sijainnin vuoksi,
sijaitseehan alue keskellä maaseutua.
Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa voidaan Tuposta pitää kuitenkin myös asumisen onnelana.
Maaseutumaisuus, luonnonläheisyys ja rauhallisuus sekä hyvä kasvuympäristö lapsille nostavat
ihmisten viihtymistä lähimaaseudulla. Myös kaupungin läheinen sijainti ja hyvät kulkuyhteydet
ovat viihtymistä lisääviä tekijöitä. Kaupungista muuttavan näkökulmasta lähimaaseudulle
omakotitaloon muuttaminen saattaakin olla keino parantaa elämänlaatua. Kaupungin läheiselle
maaseudulle muuttoa harkitsevan on kuitenkin hyvä muistaa myös asumisen negatiiviset realiteetit.
Nopeasti kasvavalla alueella, kuten Tupoksessa, palvelut eivät usein vastaa asukasmäärän kasvua,
harrastus- ja liikuntamahdollisuudet ovat heikot varsinkin kaupunkiin nähden ja alueen keskeneräisyys
on silmiinpistävää. Vaikka etäisyydet eivät ole pitkiä, oman auton käyttöön perustuva asiointi ei
pidemmän päälle ole ainakaan taloudellista. Lisäksi esimerkiksi yhteisöllisyyden taso on alueella
alhainen, kun jopa lähimmät naapurit ovat vielä osin tuntemattomia. Hajautumisen myötä syntyvien
uusien asuinalueiden identiteetti onkin usein selkiytymätön, sillä voimakkaan muuttoliikkeen
myötä asukkaat eivät ole ehtineet tutustua vielä kunnolla toisiinsa ja alueeseensa.
Esimerkiksi Pekkanen ym. (1997) toteaa palveluiden ja niiden läheisyyden merkityksen olevan
vähäinen asukkaiden sijoittuessa maaseutualueille. Tämä johtuu usein siitä, että palvelut katsotaan
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vaivattomaksi hankkia läheisestä kaupungista. Ainoan poikkeuksen muodostaa kyläkoulu, sillä
myös osa Tupokseen muuttaneista mainitsee sen olleen tärkeä tekijä muuton taustalla. Hyvä
sijainti suhteessa palveluihin sekä hyvät harrastus- ja liikuntamahdollisuudet ovat puolestaan
olleet vain muutamille vastaajille tärkeitä muuttomotiiveja. Vaikka niitä ei pidetä tärkeinä syinä
muutolle, keräävät ne kuitenkin eniten valituksia niiden vähäisyydestä tai toimimattomuudesta.
Muuton jälkeen palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien tarve tuleekin konkreettisemmaksi ja
saa monet muuttajat varmasti pohtimaan, olisiko niiden taso pitänyt huomioida muuttopäätöstä
tehtäessä aiempaa tarkemmin.
Asukkaiden tyytymättömyys palveluita kohtaan edellyttää kuitenkin myös kunnalta niiden
kehittämistä (Liite 2). Hälyttävä tulos kunnan suuntaan on se, että 73 % toteaa palveluiden hyvän
saavutettavuuden pitävän Tupoksessa vain osin tai ei lainkaan paikkansa. Asukkaiden mukaan
kehittämistä vailla Tupoksessa ovat erityisesti terveyspalvelut, sillä kyselyyn vastanneet kertovat
jonotusaikojen olevan pitkiä ja lääkäriin pääsyn tarvittaessakin hankalaa. Peruspalveluiden
kehittäminen toimiviksi ja hyvin saavutettaviksi on ensisijaisen tärkeää, sillä niiden heikkous heijastaa
eniten asukkaiden tyytyväisyyden tasoon. Kunnassa ei nähdä kuitenkaan ajankohtaisena esimerkiksi
terveyspalveluiden kehittämistä Tupoksessa tulevina vuosina (Weisell 2005). Asukkaiden
tyytymättömyys kuitenkin kasvaa, jos kehitystä ei tapahdu. Tämä on havaittavissa jo nyt asukkaiden
keskuudessa, sillä osa vastaajista on valmis harkitsemaan muuttoa alueelta pois, jos asiat eivät
korjaannu. Kunta mainostaa itseään myös toimivien peruspalveluiden kautta, mutta lupaukset
eivät näytä vastaavan täysin todellisuutta, joka varmasti osaltaan kasvattaa tyytymättömyyttä.
Peruspalvelujen ohella alueen palvelutaso tulisi saattaa myös muuten asukasmäärää vastaavaksi.
Tällä hetkellä suurin osa asukkaista asioi Limingan kunnan ulkopuolella, jolloin heidän käyttämänsä
rahat ohjautuvat muihin kuntiin. Asukkaiden keskuudesta nouseekin runsaasti toiveita erityisesti
päivittäistavarakaupan kehittämiseksi. Asukkaita palvelemaan Tupokseen voitaisiin rakentaa
esimerkiksi isompi kiinteistö monipuolista päivittäistavarakauppaa varten, johon voisi sijoittua
lisäksi monien asukkaiden kaipaama grilli-kioski ja muita palveluja, kuten parturi. Näin myös osa
asukkaiden eri palveluihin käyttämistä rahoista ohjautuisi omaan kuntaan ja asiointimatkat
lyhenisivät.
Palveluiden ohella harrastusmahdollisuuksien kehittäminen on tärkeää erityisesti alueella asuvien
lasten ja nuorten takia, sillä he tarvitsevat toimintaa ja virikkeitä. Erilaisten toimintojen tarjoaminen
antaa lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä ja vähentää esimerkiksi ilkivallan riskiä. Lasten ja
nuorten viihtymättömyys voi lisätä myös koko perheen muuttohaluja alueelta pois. Erilaisia ohjattuja
harrastusmahdollisuuksia ja liikuntapaikkoja tulisi luoda lasten ja nuorten ohella myös aikuisille.
Asuinympäristön laatuun liittyvät tekijät eivät pidemmän päälle asukkaille välttämättä riitä, jos
alueelta ei löydy harrastusmahdollisuuksia tai jos ne ovat aina automatkan päässä. Asukkaiden
viihtyvyyttä ja liikuntamahdollisuuksia parantaisi kyselyn mukaan varsinkin valaistun hiihto- ja
pururadan rakentaminen, jonka tarve on nähty kunnassakin merkittäväksi (Weisell 2005).
Kunnan panostusta tarvitaan myös alueen valmiiksi saattamiseen. Viherrakentamisesta ei
alueella voida juuri puhua, sillä risukot ja pusikot täyttävät tienvarret ja kiertoliittymien keskukset,
eikä hoidettuja viheralueita alueelta montaa löydy. Asukkaat kaipaavat alueelle lisää hoidettuja
viheralueita ja muutenkin asuinalueen ympäristöön liittyviä kehittämisehdotuksia tuli asukkailta
paljon. Ympäristön kohentaminen lisäisi varmasti osaltaan asukkaiden viihtymistä alueella.
Vanhemmat asuinalueet pitäisi pyrkiä tekemään myös valmiiksi ennen uusia, sillä asuinalueiden
eriarvoisuus aiheuttaa kyselyyn vastanneiden mukaan erimielisyyksiä asukkaiden välillä.
Asukkaat näkevät kehitettävää lisäksi katuvalaistuksen, teiden kunnon sekä rakennettujen
lampien ja kanavien suhteen. Katuvalojen tarpeellisuus on alueella ilmeinen muun muassa
turvallisuuden kannalta. Tupoksessa asuu paljon lapsia, joiden koulumatkan turvallisuutta pimeät
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tiet huonontavat. Lapset ja aikuiset liikkuvat paljon ulkona myös iltaisin, jonka vuoksi valaistut
tiet ovat tärkeitä. Teiden päällystys ja kunnostus tulisi saattaa loppuun alueella. Pyötätien saaminen
Tupoksen ja Limingan välillä olisi myös tärkeää. Nopeusrajoitusten alentamista ja hidasteiden tarvetta
voitaisiin pohtia niin ikään lasten turvallisuutta silmälläpitäen. Lisäksi rakennettujen lampien ja
kanavien turvallisuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Onko kunnalla varaa ottaa vastuuta, jos lapsille
sattuu vahinkoja? Asukkaiden mukaan vaaratilanteita on jo ollut ja esimerkiksi leikkipuistossa
oleva lampi on todellinen vaaranpaikka. Lampien siistinä pitämiseen pitäisi niin ikään panostaa,
sillä monin paikoin ne ovat epäsiistejä.
Kunnan panostus ei kuitenkaan pelkästään riitä, vaan asukkaiden on myös itsensä kehitettävä
asuinaluettaan. Asukkaiden yhteishenkeä tarvitaan muun muassa yhteisöllisyyden luomisessa
alueelle, sillä nopeasti kasvaneella alueella, jossa suurin osa muuttajista on tullut paikkakunnan
ulkopuolelta, on vaara jäädä sieluttomaksi. Esimerkiksi Päivänen (1997: 136, 143) on todennut,
että asukkaat voivat tällöin tuntea asuinalueensa vain asunnon ympärille jäävänä tilana, johon
heillä ei ole kosketusta. Alueella toimivan kylätoimikunnan toiminnan tehostaminen olisi tärkeää.
Monilla kyselyyn vastanneilla tuntuu olevan halua myös lähiympäristönsä kehittämiseen. Kunnan
kannalta huolestuttavana piirteenä voidaan nähdä se, että suurin osa vastaajista ei tunne itseänsä
liminkalaiseksi. Osaltaan se varmasti johtuu siitä, että asukkaat ovat asuneet vasta vähän aikaa
asuinalueellaan. On kuitenkin mahdollista, että asukkaat eivät ole tyytyväisiä kunnan ja asukkaiden
väliseen vuorovaikutukseen, eivätkä näin ollen tunne itseään liminkalaiseksi. Tästä viitteitä antaa
esimerkiksi vastaajien tyytymättömyys asukkaiden mielipiteiden huomioimiseen alueen kehittämisen
osalta.
Tupoksen tulevaisuuden kannalta on mielenkiintoista pohtia, mihin suuntaan aluetta aiotaan
tulevaisuudessa kehittää. Suurin osa asukkaista toivoo alueelle lisää asukkaita, mutta perusteluina
käytetään ennen kaikkea sitä, että heidän myötä palveluiden tason on noustava. Uusia tontteja on
kaavoitettu Tupoksen Kevätniemeen, jonne tulee tontteja sekä omakoti-, pari- että rivitaloille.
Kunta on kuitenkin jo hidastanut Tupoksen kasvuvauhtia ja suunnannut kasvua enemmän
kirkonkylän ympäristöön, joka on varmasti viisas päätös tuposlaisten kannalta. Tulevaisuudessa
kasvun mahdollisesta rajoittamisesta tai sen ohjaamisesta eri asuinalueille ei Weisellin (2005) mukaan
ole kunnassa vielä päätetty. Limingan ja Tupoksen kasvuun vaikuttanee tulevina vuosina myös
Oulun aikomus kasvattaa tonttitarjontaansa. Tulevaisuudessa mahdolliset kuntaliitokset Oulun
seudulla tulevat lisäksi vaikuttamaan tonttikauppaan. Joka tapauksessa Tupoksessa palveluiden
kehittäminen tulisi olla keskeinen kehittämiskohde lähitulevaisuudessa, jonka kautta alueella asuvien
viihtyminen kasvaisi ja he olisivat nykyistä tyytyväisempiä asuinalueeseensa. Tämä on tärkeää myös
sen vuoksi, ettei Tupoksesta tule kaupungin laidalla sijaitsevaa nukkumalähiötä, josta palvelut ja
harrastusmahdollisuudet on haettava muualta, eikä alue tarjoa edes yhteisöllisyyttä asukkailleen.
Joka tapauksessa Limingalla on menestyksen avaimet käsissään, sillä harvassa suomalaisessa
kunnassa on yhtä hyvät mahdollisuudet lähteä kehittämään kuntaa ja asukkaiden hyvinvointia.
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Lähimetsä ympäristökasvatuksessa
Tupoksen lähiluonto lasten ja aikuisten kokemana
Heli Villanen
Tulisiko elinympäristön suunnittelussa kiinnittää enemmän huomiota asuinalueiden lähimetsiin
ja puistoihin? Lähimetsien rooli ympäristökasvatuksessa ja etenkin lasten kokemusmaailmassa
on tämän raportin keskeinen teema. Luntin (2005, 31) mukaan metsä on suomalaiselle lapselle
luonnollinen oppimisympäristö. Hänen mukaansa siellä, missä metsä on riittävän lähellä koulua
ja päiväkotia, metsän tulisi olla osa jokaisen lapsen oppimisympäristöä. Metsä on suomalaisille
osa kulttuuria ja kansanperinnettä. Luntin mukaan nykyihmisellä ei ole jatkuvaa vuorovaikutusta
metsän kanssa, minkä vuoksi tietämys luonnosta ja luonnon ilmiöistä ei synny omien havaintojen
kautta, eikä siirry sukupolvelta toiselle. Lähimetsät ovat merkityksellisiä myös arjen
ympäristökasvatukselle, jota harjoitetaan kodeissa ja harrastuspiireissä.
Metsät ovat osa ihmisten lähiympäristöä ja maisemaa useimmissa suomalaisissa asuintaajamissa.
Niiden vaikutus ihmisten viihtyvyydelle voi vaihdella kasvavien ja supistuvien taajamien välillä.
Metsät ovat oleellinen voimavara koulujen, päiväkotien ja perheiden ympäristökasvatukselle.
Lähiluonto, ympäristö- ja kansalaiskasvatus kietoutuvat yhteen, kun lapset pääsevät osallistumaan
elinympäristönsä suunnitteluun.
Tässä raportissa käsitellään lähiluonnon merkitystä Tupoksen asukkaille asukaskyselyn
vastausten sekä erilaisten kirjallisten dokumenttien pohjalta. Raportin alussa esitellään asukaskyselyn
antia lasten elinympäristön kannalta. Lähiluontoon tutustutaan mielipaikkakäsitteen avulla sekä
osana ympäristökasvatusta. Lähiluonnon oletetaan olevan keskeinen asukkaiden viihtyvyyden ja
hyvinvoinnin kannalta. Houtsosen (2005, 16) mukaan omaan lähiympäristöön tutustumalla ja sitä
vaalimalla ponnistetaan vastuullisesti maailmalle ja opitaan ymmärtämään globaalit riskit ja
mahdollisuudet. Olennaista hänen mukaansa on se, että lapset saavat kokemuksia, heidän
herkkyytensä havaita ympäristön ilmiöitä kehittyy ja heistä tulee vastuullisesti toimivia kansalaisia.
Myös kansalaiskasvatuksen ja osallistumisen teemoja käsitellään tässä raportissa lyhyesti.

Asukaskyselyn antia
Tupoksen asukaskyselyssä vastaajia pyydettiin kuvailemaan muutamalla sanalla Tupoksen hyviä
ja huonoja puolia lasten kasvuympäristönä. Tällä kysymyksellä selvitettiin asukkaiden yleistä
mielipidettä asuinalueesta ja samalla tulivat esiin paikalliset elinympäristön vahvuudet sekä
heikkoudet. Vastaajia pyydettiin käyttämään symboleita + ja – kuvamaan kasvuympäristön
positiivisia ja negatiivisia ominaisuuksia. Vastaajia tähän kysymykseen oli yhteensä 159, joista n.
80 prosentilla on itsellään alle 18-vuotiaita lapsia. Niillä vanhemmilla, joilla on alle 18-vuotiaita
lapsia, yleisimmät vastaukset sisälsivät seuraavat väitteet: a) Tupoksen hyviä puolia
kasvuympäristönä ovat koulun läheisyys, rauhallisuus, turvallisuus ja lapsilla on paljon kavereita
lähistöllä. b) Tupoksen huonoja puolia kasvuympäristönä ovat harrastusmahdollisuuksien puute,
koulutien vaarallisuus tai valaistuksen puute teillä ja ympäristön vaaralliseksi koetut vesistöt/
lammikot.
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Osa vastaajista (n=7) oli tyytyväisiä harrastusmahdollisuuksiin sillä perusteella, että ne on
saavutettavissa kohtuullisen matkan päässä. Harrastusmahdollisuuksia piti kuitenkin 30 vastaajaa
yleisesti puutteellisina. Turvallisuutta selitettiin vastauksissa mm. sillä, että Tupoksessa ei ole
”kaupungin houkutuksia” lapsille ja nuorille. Myös pihapiirit mainittiin lasten kannalta turvallisiksi.
Ympäristön turvattomuutta lisäsi vastausten perusteella alueen vesistöt ja rakennetut lammikot.
Osalla vastaajista oli huoli pienten lasten hukkumisesta tai muusta vaaratilanteesta lammikoiden
äärellä. Myös pyöräteiden tai teiden valaistuksen puute mainittiin muutamassa vastuksessa
turvattomuutta aiheuttavana tekijänä. Yleisesti ympäristön maaseutumaisuutta kuvattiin 13
vastauksessa positiivisessa valossa. Esimerkkivastauksia kyselystä:
”Kutakuinkin ihmiset tuntevat toisiaan lasten kautta +, Ei kaupungin vaikutuksia +,
Leikkikavereita +” (nainen, 31)
”+ Turvallinen paikka poislukien lammikot joka puolella. Ei hiihtolatua,
harrastusmahdollisuudet vähäiset” (mies, 32)
”Rakennetut vesistöt vaarallisia -, muuten turvallinen ympäristö +, hyvä päivähoito/koulu +”
(nainen, 26)
”Turvallinen (+), puhdas(+), hyvä päiväkoti ja koulu(+), alueella asuu paljon lapsia/ kavereita(+).
Rajalliset harrastusmahdollisuudet(-), yläaste puuttuu(-), muutamat tiet
ovat vaarallisia,
kuten Oikotie ja Järvenpääntie(-), kun niissä ajetaan lujaa ja toisesta osin valaistuskin puuttuu.”
(nainen, 30)
Koulun sijoittumista lähelle tai opetuksen hyvää laatua pitivät Tupoksen hyvinä puolina 35
vastaajaa. Viisi vastaajaa piti koulua jo nyt liian suurena tai kyläkoulumaisuuden menettäneenä.
Kuudessa vastauksessa mainittiin yläasteen puuttuminen Tupoksen huonona puolena.
Yksittäisissä vastauksissa mainittiin lisäksi ongelmalliseksi sotkeminen viikonloppuisin, pieni
kirjasto ja uskonnolliset konfliktit.
Vastaajista 30:llä ei ollut alle 18-vuotiaita lapsia. Kolme yleisintä teemaa heidän vastauksissaan
olivat Tupoksen rauhallisuus ja turvallisuus lasten kasvuympäristön hyvinä puolina ja
harrastusmahdollisuuksien puute huonona puolena. Ne vastaajat, joilla ei ole alle 18-vuotiaita lapsia
korostavat vähemmän toisten lapsiperheiden merkitystä kuin ne, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia.
Paikallista asiantuntijuutta on monenlaista. Jotta voitaisiin tarkastella samaan kysymystä
erilaisten ryhmien näkökulmasta, vastauksia on tarkasteltu kahdessa luokassa. Vanhemmilla on
erityistä asiantuntijuutta kasvattajina ja lastensa huoltajina. Lapsettomat vastaajat tai ne joilla,
ei ole enää alaikäisiä lapsia, omaavat myös arvokasta paikallista asiantuntijuutta. Heillä voi olla
esimerkiksi isovanhemmuuden kautta runsaasti kokemusta paikallisista olosuhteista etenkin lasten
kannalta. Aikuiset voivat vaikuttaa lapsen mahdollisuuksiin hyödyntää lähialuetta rajoittamalla
tai tukemalla lasten liikkumista siellä. Lasten elinympäristön tarkastelussa on monia näkökulmia,
joista kenties tärkein on lapsen oma kokemus. Sen julki tuomiseksi tarvitaan osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja, joita käsitellään seuraavassa luvussa.
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Osallistumalla oppimista
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuus on asettanut kouluille uusia haasteita.
Aihekokonaisuuden tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden
näkökulmasta ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia. Osallistuva kansalaisuus
kasvatustavoitteena tarkoittaa toimia, joilla pyritään kasvattamaan aktiivisia, osallistuvia, kriittisiä ja
vastuuta kantavia kansalaisia. Osallistuvan kansalaisuuden teema sisältyy myös uuteen maankäyttöja rakennuslakiin (MRL, 1§), joka antaa jokaiselle kansalaiselle mahdollisuuden vaikuttaa oman
elinympäristön suunnitteluun ja kehitykseen. (Houtsonen, 2005, 21.)
Suhtautuminen osallistumiseen ja kansalaisaktiivisuuteen on kulttuurisidonnaista. Edellytykset
aktiivisen kansalaisuuden syntymiseen luodaan jo lapsena. Lapsi omaksuu mallin toimia ja suhtautua
asioihin koulussa ja kotona; vanhemmilta, opettajilta ja lasta ympäröivältä yhteisöltä. Alla on
esimerkkejä asukaskyselyn vastaajien suhtautumisesta osallistumiseen (kysymys/miten lapsille,
nuorille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa tai tiloja voisi mielestäsi kehittää?/ Lähetä toiveita,
kritiikkiä ja kiitoksia Limingan kunnan päättäjille ja suunnittelijoille asuinalueesi ja koko kunnan
kehittämiseksi):
”Se täytyisi kysellä lapsilta ja nuorilta. Ottaa heitä enemmän mukaan päätöksentekoon.” (nainen, 39)
“Vanhemmat mukaan kehittämää nuorille ja lapsilleen toimintaa” (nainen, 62)
”Kovasti olemme kuulleet, että kyläläisten pitäisi itse toteuttaa esim. pieniä leikkipaikkoja/
jätteenkeruupaikkoja teille jääviin saarekkeisiin. Tällainen ei toteudu ilman kunnan alkupanosta
nyky-yhteiskunnassa. Itse olisimme jnk verran valmiita osallistumaan kustannuksiin ja ideointiin,
liekö tilanne kuitenkaan yleensä tämä.” (mies, 33)
Osallistuminen tai kansalaisvaikuttaminen ei ole mahdollista ilman avointa tiedonkulkua.
Paikallisista asioista tiedottaminen on osin lakisääteistä, kuten esimerkiksi ympäristölupa-asioissa.
Toisaalta monista kasvatukseen tai kansalaisaktiivisuuteen liittyvistä asioista tiedottaminen on
kuntakohtaista ja kunnan sisälläkin tapauskohtaista. Myös lapset voisivat osallistua aktiivisesti
arvokkaan paikallistiedon tuottamiseen ja välittämiseen mm. osana ympäristökasvatusta.
Asukaskyselyn vastaajien ajatuksia Tupoksen alueen tiedottamisesta:
”Kerhoja järjestävät voisivat informoida asukkaita enemmän.” (nainen, 36)
”Kerätä yksiin kansiin kaikki Tupoksen (ja lähiympäristön) harrastus-ym. mahdollisuudet. Tällä
hetkellä tietoa vaikea tavoittaa.” (nainen, 26)
”…Ainakaan alueen ulkoilumahdollisuuksista ei ole tietoa esim. internetissä, mikäli
sellainen on. Uusille asukkaille tulisi jakaa info-paketti, jossa kerrottaisiin KAIKISTA kunnan
eri palveluista, numeroista ym. Uudet asukkaat voisi myös henkilökohtaisesti kutsua tapaamiseen,
jossa kerrottaisiin asuinalueesta, palveluista, tämän hetkisestä tilanteesta ja suunnitelmista…”
(nainen, 27)
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Vastausten perusteella asukkaat siis kaipaavat kunnan tai muiden toiminnan järjestäjien taholta
lisää tiedottamista. Vastauksissa ei yleisesti tule esiin asukkaiden tarve päästä tiedottamaan omista
mielipiteistään esim. kunnalle. Osallistuminen perustuu kahdensuuntaiseen tiedonkulkuun, jolloin
on tärkeää kehittää myös asukkaiden valmiuksia ja mahdollisuuksia esittää mielipiteitään heitä
koskevista suunnitelmista ja päätöksenteosta.

Mielipaikka ja lähiluonto
Sekä aikuisten että lasten mielipaikkoja tarkastelemalla voi saada käsityksen lähiympäristön
merkityksestä ihmisille. Tarkastelussa voi nousta esiin esimerkiksi jokin yksilön tai yhteisön kannalta
merkitykselliseksi koettu paikka, joka tulisi huomioida ympäristösuunnittelussa. Mielipaikkaa voi
tarkastella sen ominaisuuksien valossa, jolloin voimme päätellä, mitkä asiat tekevät ympäristöstä
merkityksellisen ja mieluisen. Analysoitaessa erilaisia mielipaikkoja, on pidettävä mielessä että
jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen tapansa kokea ympäristö ja siihen tiivistyy koko yksilöhistoria
sekä senhetkinen psyykkinen, sosiaalinen ja terveydellinen tila (Heimo & Kess, 1995).
Tupoksen asukaskyselyssä vastaajien mielipaikka sijoittuu usein kotiin, omalle pihalle tai
kesämökille. Käytännön suunnittelun ja paikallisen kehitystyön kannalta on mielekästä kiinnittää
huomiota erityisesti niihin vastauksiin, joissa mainitaan jokin yleinen alue Tupoksessa. Näihin
paikkoihin pystytään vaikuttamaan kuntasuunnittelulla sekä kansalaisaktiivisuudella.
Luonto mainitaan useassa mielipaikkaa koskevassa vastauksessa, mutta on vaikeaa tietää miten
kirjoittaja tarkalleen ottaen mieltää luonnon. Metsästä puhuminen on konkreettisempaa ja muodostaa
selkeämmän mielikuvan kirjoittajan ajatuksista. Tosin metsäkin voi sijoittua moneen eri paikkaan,
eikä vastaus näin ollen välttämättä kerro paikallisesta luontosuhteesta. Seuraavassa on joitain
tyypillisiä esimerkkejä vastauksista asukaskyselyn mielipaikka-kysymykseen, jossa vastaajia
pyydettiin kuvaamaan mielipaikkaa muutamalla sanalla sekä kertomaan, missä se sijaitsee:
”Metsässä (vaikka tosi pusikkoa), uimamontun ympäristö” (mies, 43)
”Metsän keskellä, kuitenkin kohtuullisen lähellä tarpeellisia palveluita. Paljon eri
kävelymahdollisuuksia luonnossa!” (nainen, 27)
”Tällä hetkellä Kurkunojan tiepätkä metsineen. Lähellä luonnontilaista metsää.”
(nainen, 36)
”Metsää ja peltoa, järvimaisema.” (nainen, 31)
”Metsässä, jonka kesällä -70 istutin. Hoito on iän puolesta jäänyt vähemmälle.”
(mies, 75)
”Oma piha! Metsäalueet kodin ympäristössä.” (nainen, 30)
”Kotona sisällä yleisimmin. Mukava myös ladulla metsän keskellä.” (nainen, 30)
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Tupoksen koulun viidesluokkalaiset osallistuivat ympäristökasvatusprojektiin keväällä 2005. Sen
alussa oppilaat kirjoittivat mielipaikka-ainekirjoitelman. Kirjoitelma orientoi oppilaita miettimään,
millaisessa ympäristössä ja paikassa he viihtyvät. Henkilökohtainen kirjoitelma mielipaikasta
paljastaa, mitä lapsi arvostaa elinympäristössään ja mitkä ovat keskeisiä lapsen viihtyvyyden
tekijöitä. Kirjoitelmia tarkasteltiin mm. sen suhteen, sijoittuuko mielipaikka useammin sisälle
vai ulos. Lisäksi tarkasteltiin sitä, liittyykö mielipaikka 10 – 12-vuotiaiden lasten elämässä yksin
oloon vai sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Mielipaikka-ainekirjoituksen palautti 21 viidesluokkalaista oppilasta Tupoksen koululta.
Suurimmassa osassa kirjoitelmia (n=14) mielipaikka sijoitettiin sisätiloihin. Usein mielipaikaksi
mainittiin oma huone, jossa lapset kertoivat viettävänsä aikaa musiikkia kuunnellen, piirtäen,
läksyjä tehden tai vain pohtien asioita. Tietokoneella pelaaminen mainittiin neljässä ja tv:n
katsominen viidessä mielipaikka-kirjoitelmassa. Vain neljässä kirjoitelmassa mielipaikkaan sisältyi
sosiaalista kanssakäymistä, kun taas lopuissa kirjoitelmissa mielipaikkaan liittyi yksin olo.
Seuraavassa muutamia esimerkkejä kolmesta eri ainekirjoitelmasta:
”Mielipaikkani on kaverin huone. Se sijaitsee Kaakkurissa ja se on omakotitalo.Se on puinen, meluinen
ja hiljainen. Se on mielipaikkani, koska on aina kaveri mukana ja tekemistä.Pelaan Nintendoa ja
tietokonetta ja sillä välillä hyppelemme trampoliinilla ja katsomme tv:tä.”
” Mielipaikkani on oma huone. Se on yläkerrassa omakotitalossa. Kesäisin siellä on kuuma ja
pääskyset laulavat ikkunani yläpuolella. Talvella siellä on kylmä. Vietän omassa huoneessa paljon
aikaa. Yleensä kuuntelen musiikkia, piirrän.”
” Mielipaikkani on puu meidän metsässä,koivu mustavalkoinen, siinä minä kiipeilen.”
Luonto ei noussut esiin lasten mielipaikka-ainekirjoituksista. Mielipaikka voi kuitenkin muuttua
iän ja ympäristön muutosten myötä. Lähiympäristön suunnittelulla on mahdollista muokata
ympäristöä siten, että se palvelisi mahdollisimman monia asukasryhmiä ja tarjoaisi heille
mahdollisuuden löytää mielipaikkoja lähiluonnosta.
Ympäristökasvatusprojektiin osallistuneet oppilaat tekivät suunnitelman Tupoksen koulun
lähimetsän uudistamiseksi. Heidän suunnitelmansa oli kahdeksan erilaista toimintapistettä sisältävä
seikkailurata. Oppilaiden keväällä 2005 ryhmässä tekemä suunnitelma esiteltiin yleisötilaisuudessa
koululla seuraavan lukuvuoden alussa. Paikalla olleet vanhemmat saivat kommentoida kirjallisesti
lasten aloitetta. Yleisötilaisuudessa koulun rehtori ja kunnan arkkitehti kertoivat tukevansa lasten
ideoiman suunnitelman toteuttamista alueella talkoovoimin. Käytännön toteutukselle ei kuitenkaan
ole varsinaista rahoitusta, joten se riippuu koulun ja kunnan resursseista sekä opettajien, lasten ja
alueen asukkaiden aktiivisuudesta. Vanhempien kommentteja lasten suunnitelmasta:
” metsän pitää säilyä metsänä”
”Lähimetsän uudistaminen on mielenkiintoinen ja nykylapsille tarpeellinen. Hyvä idea saada lapset
ja miksei vanhemmatkin luontoon!”
”Valmiit rakenteet kahlitsee pahoin luovuutta. Valmiit rakenteet eivät parhaita leikkipaikkoja.
Alue liian pieni, tulee väkisinkin häiriötä naapureille”

53

”Oma ehdotus lähimetsä uudistamiseksi: Jotain myös pienemmille, mutta kouluikäisille varmasti
tarpeellinen. Myös oleskelupaikkoja. Miten olisi muutama ”liaani” myös? Lapset kasvaa ja tekemistä
kaivataan nyt, kun ovat vielä seikkailuikäisiä.”
”Lapset + tuposlaiset yläastelaiset tekemään mukaan ja ilkivalta estyisi, kun on itse tehty. Valaistus:
onko tarpeen? Yhteistyötä Limingan Niittykärppien kanssa (partio)sekä samalla voisi herätellä
Tupoksen kylätoimikuntaa mukaan kyläläisten toimintaan.”

Yhteenveto
Elinympäristöä voidaan tarkastella elinpiirinä, joka avautuu eri tavoin eri väestöryhmille.
Työssäkäyvän aikuisen, lapsen ja vanhuksen elinpiirit ovat erilaisia ja erikokoisia. Todennäköisesti
lasten, kotiäitien ja vanhusten elinpiiri on muita väestöryhmiä pienempi. Toisin sanoen näille ryhmille
lähiympäristö on merkityksellisempi kuin muille. Esimerkiksi Wiikin (2005) mukaan lasten arkipäivän
sisältö riippuu paljolti siitä, mitä mahdollisuuksia leikkiin ja liikkumiseen kodin lähiympäristössä
heille on olemassa. Lähiympäristön suunnittelussa tulee kuunnella todellista käyttäjäryhmää ja
suunnittelun lähtökohtana on oltava riittävä määrä tietoa käyttäjäryhmän, esimerkiksi lasten
kokemuksista ja tarpeista. Pelkkä tieto ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan eri väestöryhmien aktiivista
osallistumista suunnitteluun ja mahdollisesti myös sen toteuttamiseen. Lasten mittakaava on erilainen
kuin aikuisten ja sen vuoksi ympäristönsuunnittelun painopiste tulisi siirtää aiempaa enemmän alle
kahden metrin korkeudella olevaan lähiympäristöön (Heimo & Kess, 1995).
Heimo & Kess (1995) sanovat, että koko asuinympäristö toimii lapsen kehitystä edistävänä tai
ehkäisevänä näyttämönä. Heidän mukaansa elinympäristö pitäisi suunnitella sellaiseksi, että se ei
rajoittaisi lasten toimintaa vaan mahdollistaisi itsenäisen kokeilun, tutkimisen ja siten uusien asioiden
itsenäisen oppimisen. Tupoksen asukaskyselyssä vanhemmat nimesivät lasten elinympäristön hyviä
ja huonoja puolia. Niistä voidaan päätellä, mitkä ovat heidän mielestään lasten kehitystä edistäviä
tai ehkäiseviä asioita. Toiset lapsiperheet, turvallisuus ja koulun läheisyys vaikuttavat olevan
aikuisten mielestä elinympäristön positiivisia puolia Tupoksessa. Toisaalta vanhempien mielestä
elinympäristössä pitäisi olla enemmän virikkeitä ja harrastusmahdollisuuksia. Vastaajat ovat
kiinnittäneet huomioita myös fyysisen ympäristön turvallisuuteen ja turvattomuuteen, johon voidaan
puuttua suunnittelun keinoin.
Asukaskyselyn mukaan vanhemmat kiinnittävät paljon huomioita lasten koulumatkan ja kevyen
liikenteen väylien turvallisuuteen. Turvallinen liikkuminen asuinalueella onkin lapsille hyvän
elinympäristön tärkeä kriteeri. Hyvin varustellut leikkipaikat eivät yksinään tee asuinalueesta
lapsiystävällistä, jos samaan aikaan rajoitetaan lapsen liikkumista muualla alueella (Heimo & Kess,
1995). Asuinalueita tulisi tarkastella etenkin lasten näkökulmasta kokonaisuutena.
Turvallisuus-teema nousi esiin Tupoksen asukaskyselyssä myös vanhempien esittäessä
mielipiteitä ojista ja lammikoista. Usein lasta kiinnostaa luonnossa seikkailu ja erityisesti
vesielementit. Vesielementtien tarjoaman jännityksen ja seikkailun tulisi olla turvallisesti lasten
ulottuvilla. Vesi on yksi esimerkki, johon lapset ja aikuiset suhtautuvat eri tavalla ja eri näkökulmista.
Harjoiteltaessa osallistumista ja vaikuttamista elinympäristöön lasten on hyvä kohdata ristiriitaisia
intressejä yhdessä aikuisen kanssa. Vaikka aikuisilla on viimekädessä vastuu suunnittelun
toteutuksesta ja mm. turvallisuustekijöiden huomioimisesta, on lasten hyvä osallistua suunnittelun
kaikkiin vaiheisiin. Näin he oppivat ymmärtämään osallistumisen prosessina, jossa erilaiset intressit
sovitetaan yhteen.

54

Lasten suunnitelmien toteuttaminen talkoovoimin esimerkiksi Tupoksessa asettaa rajoitteita
rakentamiselle. Jos esimerkiksi lähimetsään rakennetaan leikkipaikka, on turvallisuuden kannalta
kiinnitettävä huomiota mm. materiaalivalintaan, rakenteisiin, korkeuteen, kulmiin, kiinnitystapaan,
alustan laatuun ja suojaetäisyyksiin (Helenius, 1993). Asukkaat voivat olla huolissaan myös
naapurustoon koituvasta häiriöstä. Hyvällä suunnittelulla ja avoimella tiedonkululla voidaan saada
aikaan kestäviä ratkaisuja, jotka palvelevat monipuolisesti asukkaita.
Wiik (2005) on koonnut yhteen lasten ja nuorten elinympäristöön kohdistuvia tarpeita mm. luonnonympäristön,
maiseman ja virkistysalueiden suhteen. Hänen mukaansa lapsille ja nuorille luonnossa on erityisen merkittävää hoidettu
luonto (istutukset ja puistot) sekä metsät. Lisäksi Wiikin mukaan luonto on lapsille ja nuorille seikkailun, vetäytymisen,
rauhoittumisen ja vapauden paikka sekä joskus pakopaikka aikuisten maailmasta. Luonto on tärkeää tälle väestöryhmälle
myös esteettisenä elämyksenä. Vaikka luontoteema ei juuri noussut esiin Tupoksessa asuvien lasten mielipaikkakirjoitelmissa, luonnon merkityksestä lapsille ei voida tehdä tämän perusteella kovin kattavia johtopäätöksiä. Jatkossa
olisikin syytä tutkia, mitä luonto - ja etenkin lähiluonto - merkitsee eri-ikäisille lapsille Tupoksessa ja miten he pääsevät
vaikuttamaan siihen.
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”Vähän enemmän maalle”
Lasten kokemuksia muuttamisesta Limingan Tupokseen
Anu Alanko
Limingan Tupos on esiintynyt viime aikoina useasti julkisuudessa puhuttaessa Suomen
muuttovoittoalueista. Sanomalehti Kaleva uutisoi joulukuussa 2004 Tupoksen vetovoimasta;
Limingan kunta oli tuolloin jo toista vuotta peräkkäin Suomen muuttovoittaja 8,7 prosentin
kasvullaan (vuonna 2003 kasvu oli 4,7 % ja vuonna 2005 6,5 %). (Tupos vetää hurjasti väkeä,
2004.) Erityisesti Tupos houkuttelee nuoria lapsiperheitä; joka kolmas liminkalainen on alle 15vuotias. (Joka kolmas liminkalainen on lapsi, 2006).
EkoSuKaT –hankkeen yhteydessä suoritetussa asukaskyselyssä tiedusteltiin vastaajilta
Tupokseen muuton motiiveja. Varsin yleinen vastaus oli kohtuuhintaisen tontin löytyminen
Tupoksesta miellyttävässä, maaseutumaisessa ympäristössä. Vastauksissa viitattiin myös
Tupokseen viihtyisänä ja turvallisena lasten kasvuympäristönä. Näitä taustoja vasten heräsi
kiinnostus perehtyä tarkemmin erityisesti Limingan Tupoksen lasten ajatuksiin omasta
elinympäristöstään.
Joulukuussa 2005 pyysin Tupoksen koulun 3. – 6. – luokkalaisia lapsia (N = 210) kirjoittamaan
aineen otsikolla ”Tupos elinympäristönäni”. Tämän lisäksi tiedustelin heiltä kuinka kauan he olivat
Tupoksessa asuneet ja olivatko he asuneet myös muualla kuin Tupoksessa. Pyysin heitä lisäksi
kertomaan syitä Tupokseen muutolle ja mitä mieltä he olivat olleet Tupokseen muutosta. Tässä
artikkelissa tarkastelen lasten vastauksia muuttoa koskeviin kysymyksiin.
Niin tämän artikkelin kuin myös valmistumassa olevan pro gradu – tutkielmani taustalla on
ajatus lapsista aktiivisina, sosiaalisina toimijoina, joilla on oma ääni ja näkemys asioista. Monien
marginaaliryhmien tavoin myös lasten mielipiteet ja kokemukset ovat jääneet usein huomiotta
heitä koskevassa päätöksenteossa. Tosin viime vuosina myös lasten osallisuus ja vaikuttaminen
on pyritty ottamaan huomioon esimerkiksi kuntien päätöksenteossa. Tästä esimerkkinä
mainittakoon esimerkiksi Oulun kaupungin osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelma
2005 – 2008, jossa painopistealueena on nimenomaan lasten ja nuorten osallisuus (ks. Oulun
kaupunki/Osallisuuden ja vaikuttamisen strategia sekä toimenpideohjelma 2005–2008).
Lapsuusteema on noussut esiin myös eri tieteenaloilla; esimerkiksi lapsuuden sosiologiassa (ks.
Corsaro, 2005: 3) lapset nähdään ensinnäkin oman todellisuutensa aktiivisina rakentajina, mutta
myös oleellisesti ns. aikuisten maailmojen vaikuttajina ja muokkaajina.

Lasten muuttokokemukset tutkimuksissa
Lasten muuttokokemuksia on tutkittu suhteellisen vähän. Vihko (1979: 1-2) on tutkinut
muuttoperheiden 3-6-vuotiaiden lasten elämässä tapahtuvia muutoksia asuinpaikan vaihdoksen
yhteydessä. Tutkimuksessa on tarkasteltu muutoksia, joita ilmenee esimerkiksi lapsen
leikkiympäristössä sekä lapsen ja vanhempien yhdessäoloajassa. Tämän lisäksi Vihko on tarkastellut
perheen asumistavassa tapahtuneita muutoksia sekä vanhempien ja lapsen sopeutumista uusiin
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oloihin muuton jälkeen. Vihkon tutkimuksessa on perehdytty sekä paikkakunnan sisällä
muuttaneisiin että paikkakunnalle muualta muuttaneisiin perheisiin. Kyselylomakkeeseen
vastasivat vanhemmat, kun taas omassa työssäni tuon esille nimenomaan lasten oman näkökulman
aiheeseen.
Vihkon (mt., 16-18) tutkimuksessa vanhemmat arvioivat lasten suhtautumista muuttoon
kolmiportaisella asteikolla: lapsi suhtautui muuttoon 1) innokkaasti, 2) ei juuri kiinnittänyt
huomiota muuttoon tai 3) vastustelevasti. Kunnan sisällä muuttaneista lapsista valtaosa, 73 %
suhtautui muuttoon innokkaasti, kun taas kunnan ulkopuolelta muuttaneista 40 % suhtautui
muuttoon innokkaasti. Muuttoon ei juuri kiinnittänyt huomiota 18 % kunnan sisällä muuttaneista
ja 42 % kunnan ulkopuolelta muuttaneista. Vastustelevasti muuttoon suhtautui kunnan sisällä
muuttaneista 6 % ja kunnan ulkopuolelta 13 % lapsista.
Paikkakunnan sisällä muuttaneet lapset suhtautuivat siis varsin myönteisesti (vanhempien
mielestä) muuttoon, mutta paikkakunnan ulkopuolelta muuttaneiden keskuudessa tilanne ei
olekaan niin selkeä. Vihkokin toteaa, että vaikuttaa oudolta, että paikkakunnalle sen ulkopuolelta
muuttaneet lapset jättäisivät muuton ikään kuin huomiotta. Toisaalta, kyse on 3 – 6 – vuotiaista
lapsista, joista ainakaan nuorimmat eivät vielä ehkä kiinnitä huomiota tällaisiin asioihin kovin
aktiivisesti. Koti on siellä, missä vanhemmat ja esimerkiksi omat lelut/tavarat ovat. Vihko perehtyy
tutkimuksessaan vielä lasten sopeutumiseen uudella alueella ja tarkastelee tätä mm. sen kautta,
kuinka paljon lapsi puhuu muuton jälkeen menettämistään (entiselle paikkakunnalle jääneistä)
ystävistään. Paikkakunnalle toisaalta muuttaneiden keskuudessa 47 % lapsista puhuu usein
ystävistään ja heistä vain joskus puhuu liki sama määrä eli 44 %. Vastaavat määrät kunnan
sisällä muuttaneiden kesken ovat 29 % ja 52 %. Vihkon tutkimus käsittelee alle kouluikäisiä
lapsia, kun taas omassa työssäni perehdyn kouluikäisiin, joiden elämässä keskeisellä sijalla ovat
kaverisuhteet ja vapaa-ajan toiminnot.
Tuoreempi tutkimus läänin sisäisestä muutosta on peräisin vuodelta 1995. Pinolan (1995: 34) tutkimuksessa tarkasteltiin Pohjois-Karjalan läänin alueella Joensuuhun muuttaneita perheitä,
joissa oli peruskouluikäisiä lapsia. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 24 perhettä. Aineisto
kerättiin teemahaastattelulla ja haastatteluun osallistuivat aikuisten ohella myös lapset itse. Lapset
mainitsivat muuton myönteisinä piirteinä erityisesti lähiympäristöön, harrastuksiin ja kavereihin
liittyviä asioita. Kielteisinä piirteinä mainittiin ennen kaikkea kavereiden jättäminen.
Pinola (1995: 149-158) toteaa tutkimuksessaan, että vaikka kyseisissä perheissä lapset ovat
saaneet kertoa mielipiteensä perheen muuttoaikeisiin ja vaikka heille on kerrottu myös muuton
syyt, on lasten mielipiteiden huomioiminen muuttotilanteessa aina kuitenkin suhteellista.
Pakkotilanteessa ei Pinolan mukaan lapsen mielipiteellä ole kovinkaan suurta merkitystä. Edelleen,
mikäli vanhemmat itse suhtautuvat muuttoon myönteisesti, on lapsillakin helpompaa sopeutua
muuttoon.

Muuttajat ja entiset kotipaikat
Koko kyselyyn (avoimet kysymykset + ainekirjoitus) vastasi kaiken kaikkiaan 210 Tupoksen 3.
– 6. –luokan oppilasta. Heistä 199 oppilasta vastasi kysymykseen ”Kuinka kauan olet asunut
Tupoksessa?”. Vastanneista aina Tupoksessa asuneita oli 70 oppilasta (35 %). Jäljelle jäi 129 (65
%) oppilasta, jotka olivat asuneet myös muualla. Suurin osa heistä (27 %) oli asunut Tupoksessa
kuitenkin jo yli viisi vuotta. 22 prosenttia vastanneista oli asunut Tupoksessa 2 – 5 vuotta. Noin
kymmenen prosenttia oppilaista oli asunut Tupoksessa vain 1 – 2 vuotta, ja 10 (5 %) oppilasta
kertoi asuneensa Tupoksessa vasta alle vuoden.

58

Taulukko 1. Paikkakunnat joista muutettu Tupokseen.

Paik k ak unta, m istä
m uute ttu Tupok se e n

N

O ul u

63

Kempele

27

Tyrnä v ä

6

Ra a he

6

Ha uk ipuda s

5

O ulunsa lo

3

Jä ä li

3

Kysymykseen, jossa tiedustelin oppilaiden aikaisempia asuinpaikkoja, vastasi yhteensä 130
oppilasta. Lapset olivat muuttaneet Tupokseen taulukossa 1 esitetyiltä paikkakunnilta (taulukossa
seitsemän vastauksissa useimmin esiintynyttä paikkakuntaa).
Taulukossa mainittujen paikkakuntien lisäksi Tupokseen oli muutettu myös Ruukista,
Nivalasta, Ylivieskasta, sekä Oulaisesta ja Rantsilasta. Kaukaisimmat muuttajat olivat Vantaalta,
Kuopiosta, Ruokolahdelta, Hämeenlinnasta, Kouvolasta, Englannista, Kemijärveltä, Kuusamosta,
Tampereelta ja Sipoosta. Tupokseen oli muutettu myös Kokkolasta, Kemistä, Kärsämäeltä ja
Rovaniemeltä. Myös kunnan sisällä oli muutettu, 10 oppilasta kertoi muuttaneensa Tupokseen
Limingasta (aluetta sen tarkemmin täsmentämättä).
Lasten vastauksista käy ilmi myös, että heistä melkein joka viides (18,5 %) oli muuttanut
elämänsä aikana jo useammankin kerran. Kuusi vastaajaa kertoi muuttaneensa jopa kolme kertaa.
Muutot olivat tapahtuneet pääsääntöisesti lähikuntien alueelta ja myös saman kunnan sisällä.

Muuton syitä
Söderlingin (1983, III) erittelee omassa tutkimuksessaan muuton syitä ja toteaa, että syyt liittyivät
ennen kaikkea työhön, asuinympäristöön, perheeseen, opiskeluun ja terveyteen. Korkiasaaren
(1991: 118, 125) tutkimuksessa ollaan muuton syiden suhteen samoilla linjoilla, 1980-luvun
lopulla muuttomotiivit olivat pysyneet lähes ennallaan. Maaseudulta kaupunkiin muutettaessa
syynä oli pääsääntöisesti opiskelu ja perhesyyt (kuten avioituminen), kun taas työsyiden merkitys
oli jonkin verran vähentynyt. Sen sijaan kaupungista maalle muutettaessa asumissyyt olivat
lisääntyneet työmotiivien vähentyessä. (ks. Pinola, 1995: 21-22.)
Omassa tutkielmassani tiedustelin lapsilta, mitkä seikat vaikuttivat heidän Tupokseen
muuttoonsa (Mainitse muutamia syitä, miksi muutitte Tupokseen?). Vaikka moni tuposlainen lapsi
kertoi olleensa vielä niin nuori Tupokseen muuton aikoihin, vastasi kuitenkin 99 lasta muuton
syitä kartoittaneeseen kysymykseeni. Vastauksista voi kenties nähdä heijastuvan vanhempien
näkemykset ja vanhempien ääneen lausutut syyt muutolle, mutta vastauksista voidaan lukea
myös lasten omia näkemyksiä aiheeseen liittyen. Vanhempien suoranaista vaikutusta tosin vähensi
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se, että vastaaminen tapahtui oppitunneilla, jolloin lapset eivät voineet asiaa tarkistaa
vanhemmiltaan ja tuskin opettajatkaan jokaisen lapsen taustoja niin hyvin tunsivat, että olisivat
voineet auttaa lapsia vastaamisessa millään tavoin.
Yksi yleisimpiä syitä muutolle näyttää olevan entisen talon/asunnon jääminen pieneksi
perheen kasvun myötä. Lapset kertoivat vastauksissaan siitä, miten entisessä talossa ei enää
riittänyt tilaa ja kuinka koko talo jäi pieneksi, kun sisaruksia tuli lisää. Muutamissa vastauksissa
syyksi mainittiin myös omakotitaloasuminen ja ylipäätänsä oma talo. Kolmasluokkalainen oppilas
kirjoittaa, etteivät he halunneet enää asua kerrostalossa vaan tahtoivat muuttaa nimenomaan
omakotitaloon. Kolmas tärkeä syy Tupokseen muutolle näyttää olevan alueen rauhallisuus ja
turvallisuus. Neljäsluokkalainen oppilas kirjoittaa, että Tupokseen muuton syynä oli, entisen
asunnon ahtauden ohella, myös Tupoksen rauhallisuus kaupunkiympäristöön verrattuna. Toinen
neljäsluokkalainen oppilas toteaa, että Tupoksessa on rauhallista ja on mukava asua turvallisessa
ympäristössä. Kaupungin ohella Tupos nähtiin myös rauhallisempana kuin esimerkiksi Kempele.
Kuutosluokkalainen oppilas toteaa, että Tupos on ”pikku city” ja siksi mukava paikka asua.
Tilanpuute, omakotitaloasuminen sekä rauhallinen ja turvallinen ympäristö olivat siis varsin
yleisiä motiiveja Tupokseen muutolle paitsi aikuisten myös lasten antamissa vastauksissa (ks.
Simonen, 2005 http://wwwedu.oulu.fi/sos/SuKaT/julkaisuja.htm). Myös vanhempien työ oli
yksi syy, minkä vuoksi Tupokseen oli muutettu. Muutamissa vastauksissa todettiin, että
vanhemmat kävivät työssä joko Oulussa tai lähikunnissa, joten Tupos oli sijainniltaan sopiva.
Tupoksen sijainti muihin alueisiin nähden mainittiin myös erikseen yhtenä syynä muutolle; Tupos
on lähellä kaupunkia, muttei kuitenkaan liian lähellä. Lapset toivat esille myös vuokralla asumisen:
ennen oli asuttu vuokra-asunnossa ja se oli heidän mukaansa käynyt kalliiksi ja siksi muutettiin
omakotitaloon. Lisäksi muutamat lapset kertoivat asuneensa vanhempiensa kanssa aiemmin
esimerkiksi isovanhempien luona ja halunneet muuttaa sitten jo omaan kotiin. Seitsemässä
vastauksessa tuli ilmi niinkin yksityiskohtainen asia kuin tontti; Tupoksesta oli löytynyt halpa,
sopiva ja hyvällä paikalla oleva tontti, johon oli sitten oma talo rakennettu.
Edelleen, Tupokseen muuton syyksi mainittiin myös aikaisempien asuinpaikkojen turvattomuus.
Kerrostaloympäristössä oli asunut juoppoja ja huumeiden käyttäjiä, jotka koettiin pelottaviksi.
Toisaalta myös liian uteliaat naapurit mainittiin syyksi muuttaa toisaalle. Lisäksi lapset mainitsivat
hyvät ulkoilumahdollisuudet, jotka olivat vaikuttaneet Tupokseen muuttoon. Muutama lapsi mainitsi
myös kaverit: Tupoksessa olivat jo kaikki kaverit, joten sinne oli luonnollistakin muuttaa. Vaikka
lasten vastauksissa ilmeneekin hyvin usein tilanpuute ja siis suuremman asunnon tarve Tupokseen
muuton motiivina, mainitaan myös päinvastainen tilanne syyksi. Vanhemmat lapset ovat lähteneet
jo kotoa ja siten entisessä talossa on liikaa tilaa ja tämän vuoksi he päättivät muuttaa Tupokseen.
Myös vanhempien ero tuotiin ilmi muutamissa vastauksissa; eron myötä oli entinen asunto myyty
ja etsitty sitten uusi koti toisaalta. Monilapsisten perheiden lapset kertoivat, että Tupokseen
muutettiin myös hoitopaikan vuoksi.
Maalle muutto on ollut suosittua 2000-luvun Suomessakin. Lapset eivät kuitenkaan juuri
painottaneet tätä seikkaa. Neljäsluokkalainen toteaa, että tilanpuutteen lisäksi he halusivat
luultavasti muuttaa ”vähän enemmän maalle”. Kolmasluokkalainen kertoo puolestaan, että äiti
ja isä halusivat muuttaa maaseudulle. Edelleen, neljäsluokkalainen oppilas kertoo, että luultavasti
entisessä asuinpaikassa kauempana kotoa sijainnut koulu olisi vaikuttanut muuttopäätökseen.
Ennen hän joutui kulkemaan kolmen kilometrin koulumatkan, joka Tupoksessa lyheni
huomattavasti.
Kokoavasti voidaan todeta, että lapset painottivat vastauksissaan erityisesti rauhallista ja
turvallista asuinympäristöä, halua asua omakotitalossa (oliko tämä lopulta heidän oma vai
vanhempiensa mielipide, jäi epäselväksi) ja vanhempien työtä sekä Tupoksen sijaintia yleensä
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kaupungin ja muiden kuntien läheisyydessä syinä muuttaa Tupokseen. Suhteellisen vähän lapset
mainitsivat omaan elämäänsä kuuluvia asioita muuton syinä; muutamassa vastauksessa mainittiin
kaverit ja koulun läheinen sijainti kotiin nähden, mutta esimerkiksi harrastus- ja muut vapaaajanmahdollisuudet puuttuivat lasten vastauksista. Lasten vastausten perusteella asuinpaikka
oli siis valittu ennen kaikkea vanhempien työn, sopivan tontin/talon sijainnin ja yleisen
viihtyisyyden perusteella.

Muuttoon sopeutuminen
Miten lapset suhtautuvat muuttopäätökseen ja lopulta sopeutuvat muuttoon? Pinola (1995: 151)
luetteli omassa tutkimuksessaan lasten näkemyksiä muuttoon liittyen. Muuton myönteisiksi
piirteiksi lapset mainitsivat useimmiten ympäristön vaihtamisen, kavereiden saamisen, uuden
asunnon sekä omakotitaloasumisen. Vastaavasti muuton kielteisinä piirteinä he mainitsivat
kavereiden jättämisen, uusien kavereiden saamisen alkuvaikeuden, ympäristön jättämisen ja
vaihtumisen sekä koulun jättämisen.
Edellä käsiteltyjen kysymysten lisäksi tiedustelin lapsilta myös heidän mielipidettään
Tupokseen muutosta? (”Mitä mieltä sinä olit Tupokseen muutosta?”) Sain kysymykseen 106 vastausta,
joissa eriteltiin tuntemuksia ja ajatuksia muuton yhteydessä. Kuten edellä, myös tässä kohdin
moni lapsi kertoi olleensa liian pieni muistaakseen ajatuksiaan Tupokseen muutosta. Aika yleinen
kommentti kertoo alun järkytyksestä ja lopulta muuttamisen hyväksymisestä. Kuudesluokkalainen
kertoo:
”Ensiksi kun kuulin tänne muutosta olin silleen, että EIII!!!! Sitten vähitellen totuin ajatukseen
muuttamaan tänne. Nykyään en lähtisi enää täältä pois!
Alussa muuttoa usein vastustellaan. Yhtenä syynä tähän ovat tietenkin entiseen asuinpaikkaan
jäävät kaverit ja sukulaiset. Uudessa asuinpaikassa saadut uudet toverit luonnollisesti vauhdittavat
sopeutumista alueelle. Osa muuttaneista tunsi jo entuudestaan uuden asuinalueensa lapsia;
Tupoksessa asui joko sukulaisia tai Tupoksessa asuviin lapsiin oli tutustuttu jo aiemmin,
esimerkiksi harrastusten kautta. Joukossa oli myös muutama lapsi, joka oli aiemmin asunut
Tupoksessa ja siten paluu kotiseudulle oli enemmän kuin mieluinen asia. Pääsääntöisesti lapset
siis suhtautuivat varsin positiivisesti Tupokseen muuttoon. Muuttaminen oli uutta ja jännittävää
ja se koettiin jopa eräänlaisena seikkailuna.
Suoranaisia kielteisiä kokemuksia oli vähän. Ulkomailla aiemmin asunut lapsi kertoi, että
hän olisi mieluummin asunut kaupungissa. Kaupunkialueella asunut lapsi kertoi puolestaan, että
olisi halunnut mieluummin muuttaa etelään. Ne, jotka suhtautuivat muuttoon negatiivisesti,
mainitsivat syyksi kavereiden menettämisen. Muutamissa vastauksissa todettiin myös, että Tupos
on jopa liian rauhallinen paikka eikä tekemistä tahdo aina löytyä. Tosin toiset olivat sitä mieltä,
että nimenomaan Tupoksessa oli paljon enemmän tekemistä ja enemmän myös kavereita kuin
entisissä asuinpaikoissa (esimerkiksi Tyrnävällä).
Ainekirjoituksessa lapset mainitsivat usein liikenteeseen liittyviä asioita. Myös mielipiteissä
muuttoon liittyen mainitaan liikenne. Viidesluokkalainen poika toteaa, että Tupoksessa on hyvä
asua, koska siellä ei ole niin paljon ruuhkia kuin entisessä asuinpaikassa. Turvallisuusteema tuli
esille myös toisella tavoin; entisessä koulussa lapsi oli saanut kärsiä kiusaamisesta ja siten paikanvaihto
oli tuntunut erittäin mukavalta.
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Lapset mainitsevat mieluisana asiana Tupokseen muuttoon liittyen myös uuden talon, jossa on
enemmän tilaa olla ja elää. Toisaalta, vanhan kodin jättäminen koettiin kuitenkin erittäin raskaana
asiana.
Lasten vastauksista voidaan päätellä, että erityisesti heille asuinpaikan sosiaalinen ympäristö
näyttelee suurta osaa alueella viihtymisessä. Suuri osa vanhemmista käy töissä Tupoksen ulkopuolella,
mutta lapset viettävät lähestulkoon kaiken aikansa Tupoksessa; ensinnäkin päivähoidossa ja koulussa
ja toiseksi, vapaa-ajallaan pihapiirissä ja naapurustossa. Siten uusien lasten alueelle sopeutumiseen ja
kotiutumiseen vaikuttaa paljolti se, miten he onnistuvat solmimaan uusia ystävyyssuhteita. Lapsilla
toisiinsa tutustuminen ei tunnu tuottavan ongelmia. Vastauksista ilmenee suoranainen riemu uusista
kavereista, joita on helppo saada jopa heti ensimmäisenä päivänä uudella alueella.

Lopuksi
Tässä artikkelissa olen perehtynyt lasten kokemuksiin muuttamisesta Limingan Tupokseen. Noin
kolmannes vastanneista lapsista oli asunut Tupoksessa aina ja merkittävä osa oli siellä myös
asunut jo yli viisi vuotta. Siten muuttokokemukset ja mielipiteet asumisesta Tupoksessa aivan
alkuaikoina eivät olleet enää kovin aktiivisessa muistissa lapsilla. Kuitenkin joukossa oli myös
lapsia, jotka olivat Tupoksessa lyhyemmän aikaa asuneet ja siten sain alustavan kuvan siitä,
miten lapset olivat esimerkiksi muuttoon suhtautuneet ja minkälaisia syitä he Tupokseen muutolle
nimesivät. On selvää, että esimerkiksi haastatteluaineisto olisi tarjonnut syvällisempää tietoa
aiheesta, mutta käyttämäni aineiston pohjalta voidaan rakentaa ainakin alustava kuva lasten
muuttokokemuksista.
Kaiken kaikkiaan lapset suhtautuivat muuttoon positiivisesti. Suoranaisia kielteisiä kokemuksia
oli erittäin vähän. Vain muutama lapsi ilmaisi suoraan tahtonsa jäädä entiseen asuinpaikkaan.
Muutama lapsi olisi myös toivonut uuden kotipaikan sijaitsevan jossakin muualla kuin Tupoksessa.
Yleensä ottaen Tupos koettiin turvallisena ja rauhallisena paikkana, johon oli ollut esimerkiksi
kaupunkiasumisen jälkeen mukava muuttaa. Aikuisten painottama maaseutuasuminen tuli harvoin
ilmi lasten vastauksissa; muutama lapsi epäili, että ehkä he halusivat enemmän maalle ja että
nimenomaan vanhemmat halusivat maaseudulle.
Tupokseen muuton syitä pohtiessaan lapset mainitsivat vastauksissaan erityisesti vanhempien
työn, entisen kodin ahtauden ja lisätilan tärkeyden sekä oman kodin saamisen ja rauhallisen
asuinympäristön. Lisäksi Tupoksen sijainti lähellä Oulua ja muita keskeisiä alueita mainittiin
lasten vastauksissa. Syyt tuntuivat liittyvän pitkälti vanhempien elinpiiriin, kuten esimerkiksi
työhön. Muutama lapsi kertoi uuden koulun sijainnin olevan parempi kuin entisessä kotipaikassa.
Lasten vastauksissa painottuu erityisesti kavereiden saamisen merkitys alueelle sopeutumisessa
ja kotiutumisessa. Lapset kertovat, miten ensin oli pelottavaakin muuttaa uudelle alueelle, mutta
heti kun uusia kavereita sai, ei Tupoksesta enää haluttaisi muuttaa mihinkään muualle. Sosiaalisen
ympäristön merkitys on siis huomattavan suuri lasten sopeutumiselle alueelle.
Mielestäni onkin erityisen tärkeätä, että muuttoperheissä otetaan huomioon erityisesti lapset,
jotka uusilla alueilla mitä suuremmalla todennäköisyydellä eniten aikaansa viettävät. Vanhempien
pendelöidessä lähialueiden välillä, viettävät lapset liki kaiken aikansa samalla, hyvinkin suppealla
alueella.
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Tänä päivänä keskustellaan myös yhteisöllisyyden murenemisesta, mutta toisaalta myös
kaipuusta perinteiseen yhteisöllisyyteen. Oman aineistoni pohjalta voin todeta, että lapset, jotka
omaavat todella suurenmoisen taidon luoda uusia kontakteja sosiaalisessa ympäristössään, voisivat
toimia avainasemassa uusien asuinalueidensa rakentamisessa ja kehitettäessä aluettaan ja asukkaiden
välistä yhteistyötä. Yhteisöllisyydessä puhuttaessa meidän aikuisten olisi kerrankin syytä kääntyä
lasten puoleen ja omaksua uusia, tai ehkä unohdettuja, sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja.
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Tupoksen asukaskyselyn rakentamisosion
tuloksia
Leena Soudunsaari
Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu pyrkii kehittämään olemassa olevaa yhdyskuntaa paikallisista
lähtökohdista, monipuolisesti ja laajan yhteistyön pohjalta (Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu, 2003).
Rakennettujen alueiden täydentäminen, eheyttäminen, pyrkii rakenteellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden lisäksi parantamaan yhdyskunnan laatua (Rauhala, 1999). Eheyttävän suunnittelun
käsite on moniulotteinen, sille ei ole muotoutunut vakiintunutta merkitystä (Eheyttävä
yhdyskuntasuunnittelu, 2003). Tässä yhteydessä tarkastellaan nimenomaan asuinalueen
täydennysrakentamiseen liittyviä kysymyksiä.
Täydennysrakentamista voidaan perustella esimerkiksi taloudellisilla ja ekologisilla seikoilla,
kestävän kehityksen vaatimuksilla. Täydennysrakentamiseen liittyvä haaste on usein alueen
asukkaiden taholta ilmenevä vastustus; rakentamattomat maat ja ”pusikot” halutaan säilyttää
koskemattomina. (Esim. Päivänen 2000, Lampinen ym. 2003, Lapintie 2001, Rauhala 1999).
Täydennysrakentaminen on ajankohtainen aihe myös Limingan seudulla, joka sijaintinsa vuoksi
pyrkii vastaamaan kasvavan Oulun rakentamispaineisiin. Miten täydennysrakennettavan alueen
asukkaiden mielipiteitä voidaan huomioida ja toteuttaa maankäytön suunnittelussa?
EkoSuKaT-asukaskyselyn loppuosassa kysyttiin tuposlaisten mielipiteitä mahdollisen
lisärakentamisen suhteen. (Ks. Liite 3, Rakentamisosion tulokset.) Kysymykset käsittivät
lisärakentamisen sijoitteluun sekä rakentamisen muotoon, tiiviyteen ja tapaan liittyneitä aiheita.
Aluksi kysyttiin: ”Haluaisitko, että Tupokseen muuttaa uusia asukkaita?”
Tupoksen asukasmäärän kasvuun suhtautuu myötämielisesti 53 % vastaajista (n=217). 28 %
vastustaa uusien asukkaiden tuloa, 18 % on jättänyt ilmaisematta mielipiteensä. Uusien asukkaiden
haluamista perusteltiin muun muassa palvelujen kehittymisellä ja säilymisellä. Toisaalta palvelut,
erityisesti koulu ja päiväkoti, toivottiin saatavan ajan tasalle ennen asukasmäärän lisäämistä.
Uusien asukkaiden ja lisärakentamisen sijoittamiseksi vastaajia pyydettiin merkitsemään
kyselyssä olleeseen Tupoksen ja sen lähialueen karttaan mielestään sopivia uusia rakennuspaikkoja.
Asuinrakentamisen lisäksi pyydettiin osoittamaan palvelu-, teollisuus- ja työpaikka-alueille
soveltuvia kohtia. Seuraavalla sivulla on kooste esitetyistä lisärakennuspaikoista.
Uusia asuinrakennuspaikkoja on sijoitettu täydentämään olemassa olevaa rakennuskantaa.
Tihentymiä on havaittavissa erityisesti Järvenpääntien varrella (molemmin puolin tietä) sekä
Lintulammentien ja Tupoksentien läheisyydessä. Esitetyt paikat menevät osittain päällekkäin
palvelu-, teollisuus- ja työpaikka-alueille osoitettujen kohtien kanssa. Työpaikka-aluetihentymiä
on erityisesti pääliikenneväylien läheisyydessä.
Asuinrakennuspaikat sijoittuvat ”oikeaoppisesti” myös eheyttävän suunnittelun periaatteiden
kannalta. Olemassa oleva yhdyskuntarakenne täydentyisi ja tiivistyisi, uudisrakentaminen ei
levittäytyisi hallitsemattomasti ympäristöön. Työpaikka-alueet tukeutuisivat hyviin
liikenneyhteyksiin, joillakin alueilla voitaisiin sekoittaa myös asutus- ja työpaikkarakentamista.
Lisärakentaminen tukisi olemassa olevia palveluita.
Lisäasuinrakentamisen sijoittelua tarkasteltiin myös rakennetun ympäristön ja luonnonmaiseman
kannalta. Kysymyksen: ”Millaisiin paikkoihin Tupoksessa mielestäsi voi rakentaa uusia asuntoja?”,
valintavaihtoehdoista suosituimmiksi nousivat kohdat ”Metsän reunaan” (59 %), ”Teiden varsille
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Kuva 1. Asuinrakentamiseen ehdotetut paikat.

kaava-alueen ulkopuolelle” (57 %) sekä ”Omaksi alueekseen” (55 %). Eniten vastustettiin
rakentamista ”Minne tahansa” (91 %) ja ”Nykyisen asutuksen lomaan” (86 %).
Tulokset tukevat aiemmin esitettyjä, kartalle merkittyjä rakennuspaikkoja. Kaavoitettu
alue on rakentunut tasaisesti, eikä tyhjiä tontteja ole jäänyt rakentamatta – lisärakentaminen
nykyisen asutuksen lomaan (sisälle) koetaan siten tarpeettomaksi. Esimerkiksi Järvenpääntien
varren tihentymä voidaan tulkita uudisrakentamisen sijoittamiseksi omaksi alueekseen.
Rakennuspaikkatarkastelun jälkeen kysymykset käsittelivät Tupokseen soveltuvia asumismuotoja
ja –tiheyksiä. Vastaajien valittavana oli kolmen asumismuodon (omakotialue, rivi- tai ketjutaloalue ja
pienkerrostaloalue) rakentamistiheydeltään neljä erilaista vaihtoehtoa. Väljin rakentamistapa kuvasi
hyvin harvaan rakennettua aluetta, kun toinen ääripää edusti lähes kaupunkimaista tiheyttä.
Tulosten perusteella voidaan todeta, että vastustus kasvaa asumisrakenteen tihentyessä.
Huonoiten Tupokseen koettiin sopivan tiheä pienkerrostalorakentaminen (60 %). Tosin hieman
harvempaa pienkerrostalorakentamista kannatettiin jonkin verran (18 %). Parhaiten alueelle sopii
vastaajien mielestä melko harvaan rakennettu omakotiasutus (52 %). Rivi- tai ketjutalomuodosta
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Kuva 2. Palvelu-, teollisuus- ja työpaikkarakentamiseen ehdotetut paikat.

hyväksi koettiin vain hyvin harva tiheys (21 %). Kysymys osoittautui melko haastavaksi tehtäväksi,
sillä ”Ei tietoa” ja ”En osaa sanoa”-vastauksia esiintyy runsaasti.
Asumismuotojen tarkastelusta siirryttiin yksityiskohtaisempaan rakennusten arviointiin.
Kysymys oli erittäin suosittu. Rakentamisosion muut kysymykset oli saatettu sivuuttaa, mutta
tähän mielipidekysymykseen oli vastattu lähes poikkeuksetta. Vastaajat valitsivat seitsemästä
erilaisesta omakotitalotyypistä mielestänsä Tupokseen sopivimman ja itselleen mieluisimman
vaihtoehdon. Talotyypit edustivat mittasuhteiltaan ja kattomuodoiltaan erilaisia ratkaisuja.
Seuraavassa kuvassa on esitetty tulokset siten, että eniten kannatusta saanut rakennus on sijalla
yksi (vaihtoehto a), toiseksi eniten kannatettu sijalla kaksi (vaihtoehto c) jne.
Puolitoistakerroksiset talotyypit koettiin sopivan parhaiten Tupokseen (harjakattoinen 79 %,
mansardikattoinen 59 %). Kolmanneksi eniten kannatettiin yksikerroksista harjakattoista rakennusta
(54 %). Vähiten suosittiin tasakattoista (66 %) ja pulpettikattoista (57 %) tyyppiä.
Kyselyn lopuksi palattiin yleispiirteisempiin teemoihin. Tarkasteltavana oli yhdeksän
asuinrakennuksen sijoittaminen erilaisiin ryhmiin (”Taloryhmät”, ”Tienvarsimalli”, ”Korttelimalli”).
Vastaaja sai esittää myös oman mallinsa, jos mikään vaihtoehdosta ei vaikuttanut sopivan Tupokseen.
67

Kuva 3. Omakotitalotyypit miellyttävyysjärjestyksessä.

Taloryhmämalli miellytti vastaajia eniten (49 %). Mallissa asuinrakennukset muodostavat kaksi
suhteellisen väljää rypästä, jotka sijaitsevat hieman etäällä toisistaan. Taloryhmämalli muistuttaa
tarjotuista vaihtoehdoista eniten Tupoksen nykyistä asemakaavallista erillispientalotonttien
sijoittelutapaa. Tienvarsimallinen, varsin väljästi molemmin puolin tietä sijoitettu rakentaminen,
koettiin myös sopivaksi (35 %). Suurimman vastustuksen koki korttelimalli (55 %).
Muihin EkoSuKaT-kohdekuntiin verrattuna tuposlaiset esittivät varsin monta omaa
vaihtoehtoista sijoittelumallia (13 kpl). Muutamat vaihtoehdot muistuttivat harvennettua
tienvarsimallia, mutta omaleimaisimpia olivat useasti mainitut, kaarevien teiden varsille sijoitetut
taloryhmät. Perusteluna mainittiin samantyylisen rakennustavan olevan käytössä alueella, ja tämä
sijoittelutapa on koettu viihtyisäksi.
Viimeisessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan mielestänsä Tupokseen parhaiten
sopivia asuinrakennuksen materiaaleja ja värejä. Parhaimpana ulkoseinämateriaalina pidettiin puuta
ja värinä vaaleaa. Kommentoitiin myös: ” Kirkkaat vahvat värit! Ei hailakoita!” Kattomateriaaliksi
ehdotettiin tiiltä tai peltiä, väriksi mustaa tai punaista.
Tupoksen asukaskyselyn rakentamisosion tulokset ovat hyödynnettävissä alueen maankäytön
suunnittelussa ja tulevaisuuden kehityksen suuntaamisessa. Asuinalue ei ole pelkkää rakennettua
tai luonnonympäristöä, vaan siihen kuuluvat myös sosiaaliset järjestelmät ja toimintaympäristöt,
joissa asukkaat vaikuttavat omine arvoineen, mielipiteineen ja tavoitteineen. Kyselyn tulosten
perusteella voidaan todeta, että asukkaat osaavat ilmaista mielipiteensä asuinalueensa lisärakentamista,
eikä tuloksissa ole havaittavissa niin sanottua NIMBY-ilmiötä (Not In My BackYard). Toisaalta kyselyn
tuloksia ei voida sellaisenaan siirtää toteutettavaksi olemassa olevaan ympäristöön.
Lisärakennuspaikkojen sijoittelua ei ole pyydetty perustelemaan tarkemmin. Asukkaille on tietoisesti
annettu vapaus tarkastella asuinaluettaan välittämättä esimerkiksi maanomistukseen liittyvistä asioista.
Nähtävillä olevat tulokset perustuvat enemmistön kannatukseen.
Keskustelu asuinalueen mahdollisesta lisärakentamisesta käydään asukkaiden ja suunnittelijoiden
välillä suunnitteluprosessin edetessä, jolloin osapuolien näkökannat kohtaavat. Keskustelu vaatii
perusteltuja näkökantoja eli argumentteja kaikilta osallisilta (Lapintie, 2001). Asukaskyselyn tulokset
voivat toimia keskustelun apuna, lähtökohtana yhteisen linjan hakemiseen alueen tulevaisuuden
suunnittelun kannalta.
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Tupos –Valtatie 4:n länsipuolen suunnittelusta
Karoliina Laakkonen-Pöntys
Liminka on ollut viime vuosina maan nopeimmin kasvanut kunta. Vuoden 2006 alussa kunnan
väkiluku oli n. 7 500 henkeä ja kasvua edellisestä vuodesta oli 6,5 % (Tilastokeskus 2006). Kasvuun
on vaikuttanut luonnollisen väestönkasvun lisäksi erityisesti muuttoliike kuntaan. Ylivoimaisesti
eniten muuttaneita on tullut Oulusta ja muuttajien tyyppiprofiili on yleensä nuorehko lapsiperhe
(Kuntastrategia 2005-2015), mikä näkyy mm. kunnan varsin nuoressa ikärakenteessa. Kasvun
familistisesta ulottuvuudesta kertoo myös rakentamisen painottuminen pientaloihin. Alueellisesti
kasvu on suuntautunut erityisesti Tupokseen, jonka maankäytön aktiivinen kehittäminen alkoi
1980-luvulla. Kahden vuosikymmenen aikana alueesta on muodostunut yli 1 800 asukkaan
omaleimainen taajama julkisine ja kaupallisine palveluineen.
Väestömäärän kasvu ei ole merkinnyt kunnalle vain kasvavia tuloja, vaan haasteet
infrastruktuurin ja palvelujen järjestämiseksi ovat olleet suuret. Muualta muuttaminen on lisännyt
myös muualla työssäkäyntiä, minkä on kuntastrategiassa katsottu vaikuttaneen kunnan
työpaikkaomavaraisuuteen, joka on viime vuosina ollut laskeva. Myös uusien yritysten perustaminen
on ollut suhteellisesti vähäisempää kuin Limingan väestöosuus seutukunnasta. Kasvua on tapahtunut
lähinnä rakentamisen ja kiinteistöpalveluiden osalla. Moottoritien valmistuttua (valtatie 4; Vt 4)
tilanne on kuitenkin alkanut muuttua ja esim. liikenteeseen liittyvät palvelualat ovat kasvaneet
Tupoksen alueella. (Kuntastrategia 2005-2015.) Moottoritiehen sisältyykin mahdollisuus kasvattaa
Limingan imagoa vetovoimaisena ja hyvin saavutettavana yrityspaikkana. Väestöennusteiden valossa
myös asuinrakentamisen laajentamisen uusille alueille voidaan olettaa jatkuvan. Tilastokeskuksen
(2004) vuoden 2015 väestöennuste kuntaan on 8 523 asukasta. Katseet ovat tässäkin kääntyneet
Tupokseen, jolle on tehty uusia aluevarauksia niin maakuntakaavassa kuin vireillä olevissa
yleiskaavoissa.
Yksi Tupoksen alueen laajentumissuunta on nykyisestä taajamasta itään, kohti uutta Vt 4:ää.
Tämä artikkeli käsittelee radan itäpuolelle tekeillä olevaa arkkitehtuurin osaston opinnäytetyötäni.
Tarkoituksenani on käydä läpi työni lähtökohtia, suunnittelun haasteita ja tavoitteita sekä alustavia
maankäyttöluonnoksia. Valmista diplomityötä en tässä esitä, vaan työtä on vielä tarkoitus kehittää
luonnosten pohjalta. Teksti artikkelissa on kirjoitettu suunnittelijan näkökulmasta. Lukiessa on
huomioitava, että opiskelijan tekemä diplomityö on varsin vapaa ”oikeata” suunnittelua koskevista
reunaehdoista. Arkkitehdin työssä sitä voisi verrata esim. arkkitehtikilpailuun, jossa erilaista teknistä
lähtökohtatietoa on kilpailuun osallistuvan saavutettavissa, mutta joka kuitenkin on irrallaan
suunnitteluun yleensä liittyvistä hallinnollista prosesseista ja eri intressityhmien kanssa käytävästä
vuorovaikutuksesta.
Suunnittelualue sijaitsee Tupoksen taajaman ja Tupoksentien itäpuolella rajoittuen pohjoisessa
Kempeleen kunnan rajaan, idässä uuteen Vt 4:ään, lännessä Oulu-Seinäjoki junarataan ja etelässä
Pölkkykankaantiehen (kuva 1). Alue on tällä hetkellä pääosin maatalouskäytössä. Sen luoteiskulmassa
sijaitsee pienehkö Tupoksen yrityspuisto. Väestö koostuu muutamista asukkaista. Alueen
pohjoispuolella kulkee linja-autoyhteys välillä Oulu-Liminka-Tyrnävä, joka kuuluu seutulipun piiriin.
Tyrnäväntien varteen on rakennettu kevyenliikenteenväylä.
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Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus. © Maanmittauslaitos, lupanro PPOH/16/06

Suunnittelutilanne
Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 17.2.2005. Suunnittelualue on
maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Kaavasta käyvät ilmi myös siellä
sijaitsevat päärata ja yleiset tiet (uusi ja vanha Vt 4). Kempele-Liminka välille on osoitettu
joukkoliikenteen kehittämiskäytävä.
Suunnittelualueesta uuden ja vanhan nelostien välinen alue on maakuntakaavassa osa
’Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeää aluetta’, joka
käsittää niin valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita kuin rakennettuja kulttuuriympäristöjä.
Suunnittelualueen kohdalla on kysymys Limingan lakeuden valtakunnallisesti arvokkaasta maisemaalueesta. Alueen halki itä-länsi-suunnassa on osoitettu ekologinen yhteystarve. Merkintä tarkoittaa
hirvieläinten ja muiden nisäkkäiden tärkeitä liikkumisyhteyksiä, jotka aiheuttavat yhteensovittamisen
tarvetta muun maankäytön kanssa.
Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa kahden eri kehittämisaluemerkinnän piiriin: Oulun
kaupunkiseudun kaupunkikehittämisen kohdealueeseen (kk1) ja Maaseudun kehittämisen
kohdealueeseen (mk7, Lakeuden alue). Kuvassa 2 on esitetty ote maakuntakaavasta.
Yleiskaavatasolla suunnittelualueella on tällä hetkellä vireillä peräti kaksi eri kaavaa. Näistä
yleispiirteisempi on Oulun seudun kuntien yhteisen yleiskaavan 2020 muutos ja laajennus, joka
on Oulun seudun kuntien yhteisen yleiskaavoituksen toinen vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa
laadittiin Oulun seudun yleiskaava 2020 Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin,
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Kuva 2. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. Lähde: Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava.

Kuvat 3 ja 4. Otteet Oulun seudun yleiskaavan 2020 muutos ja laajennusehdotuksen kaavakartoista 1 ja 2.
Lähde: Yleiskaavan muutos- ja laajennusehdotus.

Muhoksen ja Oulunsalon kuntiin sekä Oulun kaupunkiin. Tämä vahvistettiin 18.2.2005. Laajennus
koskee Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntia. Kuntien yhteisen yleiskaavan 2020 muutos- ja
laajennusluonnos oli nähtävillä vuoden 2004 loppupuolella. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä
15.9. – 17.10.2005.
Yleiskaavassa suunnittelualueen pohjoisosa on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi
(P). Alue on tarkoitettu yksityisille ja julkisille palveluille, hallinnolle, erikoistavarakaupalle ja
työpaikoille. Uuden nelostien varteen on osoitettu työpaikka-aluetta (TP). Lounaisosaan on
osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta (AP) ja maaseutumaisen asumisen aluetta (A-1). Etelässä
ja uuden nelostien varressa on lisäksi maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Itä-länsisuunnassa on
osoitettu maakuntakaavan mukaisesti ekologinen yhteystarve. Vanhaan nelostiehen liittyy
joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/yhteysterve. Kuten maakuntakaavassa, uuden ja vanhan nelostien
väli on osoitettu arvokkaaksi maisema-alueeksi. Vanhalla nelostiellä on kulttuurihistoriallisesti
merkittävän tien merkintä.
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Toinen alueella vireillä oleva yleiskaava on Liminganlahden osayleiskaava. Vuoden 2005 lopulle
päivätyssä luonnoksessa uuden nelostien varteen on osoitettu työpaikka-alueita (TP) ja palvelujen
ja hallinnon aluetta (P). P-aluetta on myös Tyrnäväntien molemmin puolin sekä vanhan nelostien
risteyksessä. Uudet asuinalueet on osoitettu AP-merkinnällä (pientalovaltainen asuinalue). Alueelle
on osoitettu lähivirkistysalueita (VL) ja kevyenliikenteen reitistö. Alueen keskelle pohjoiseteläsuunnassa on suunniteltu vesialue (W-1, tekolampi tai kosteikko, jota saadaan käyttää tulvien
tasaamiseen ja pintavesien kokoamiseen, jälkiselkeytykseen sekä haihduttamiseen). Kaavassa
on osoitettu myös 55 dB meluraja sekä hirvien kevät ja syysvaellusreittien alue. Vuoden 1350
rantaviiva (käyrällä 5) on osoitettu erikseen.
Molemmissa vireillä olevissa yleiskaavoissa Tupokseen on osoitettu rautatien yhteyteen liikennepaikka.
Mikäli tämä suunnitelma tulevaisuudessa toteutuu, muuttuu suunnittelualueen saavutettavuus niin
asuin- kuin yrityspaikkana merkittävästi.
Alueella ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kuntien yhteinen
yleiskaava tulee vahvistuttuaan korvaamaan Limingassa valtuuston hyväksymät oikeusvaikutuksettomat
yleiskaavat, jollainen mm. Tupoksen osayleiskaava on. Limiganlahden yleiskaava tulee aikanaan
korvaamaan kuntien yhteisen yleiskaavan. Alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

Kuva 5. Ote Limingalahden osayleiskaavan luonnoksesta (11.11.2005).
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Maisemarakenne ja luonnonympäristö
Maisemarakenne voidaan määrittää maastorakenteen sekä siinä toimivien luonnonprosessien ja
kulttuuriprosessien muodostamaksi dynaamiseksi kokonaisuudeksi (Pirkanmaan Maiseman viesti
2). Perustan maisemalle luo luonnonympäristö, jonka tärkeimpiä perusosia ovat kallioperä ja maaperä
(maastorakenne) sekä vesi, ilmasto ja elollinen luonto. Ihmisen toiminta näkyy maisemassa
kulttuurivaikutuksena: ihmisen tarpeisiin muokattuna ja rakennettuna ympäristönä.
Suunnittelualueesta vanhan ja uuden nelostien välinen alue kuuluu Limingan lakeuden
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen piiriin. Tämä tasanko on Suomen laajempia yhtenäisiä
viljelyalueita, joita elävöittävät lukuisat ladot sekä ojissa kasvavat pensastot ja puusto. Paikoin
näkymät ovat silmänkantamattomia. Samaan maisemakokonaisuuteen kuuluu kansainvälisestikin
arvokas luonnonsuojelukohde Liminganlahti, jonka rantaniityillä ja ruovikoilla on huomattava
merkitys maisemassa. (Ympäristöministeriö 1993.)
Suunnittelualueella maiseman runko muodostuu metsäalueista, yksittäisistä taloryhmistä ja
avarista peltonäkymistä ojineen. Peltoviljelylle edullinen maaperä heijastuu edelleen vahvasti
maisemassa, vaikka aluetta reunustavat liikennealueet. Maanpinnan vaihteluita on vähän, mutta
esim. ojien laskusuuntien perusteella alueen eteläosan voidaan havaita sijaitsevan muita osia
korkeammalla.
Alueen kallioperä kuuluu ns. Muhos-muodostumaan. Tämä tarkoittaa myöhäis-prekambrista
savi-, siltti- ja hiekkakivimuodostumaa, joka sijaitsee graniittisen pohjakompleksin ruuhimaisessa
vajoamassa. Jääkaudet ovat kuluttaneet ympäristöään pehmeämpää Muhos-muodostumaa siten,
että alueella kallioperä on selvästi ympäristöään alempana ja irtomaakerrokset ovat huomattavan
paksut. (Liminganlahden osayleiskaava 2006.)
Liminka kuuluu ilmastovyöhykkeeseen, joka talvella vallitsevien kaakkois-, etelä-, ja
lounaistuulien, sekä Golfvirran ja Pohjanlahden ansiosta on huomattavasti lämpimämpi kuin sen
pohjoinen asema edellyttäisi. Kasvillisuudeltaan se on keskiboreaalista vyöhykettä, jossa terminen
kasvukausi (vuorokauden keskilämpötila on vähintään +5,0º) on 140-160 vrk. Limingassa kasvukauden
pituus on noin 150 vrk. (Liminganlahden osayleiskaava 2006.)
Lakeuden peltoalueille on tyypillistä tuulisuus. Oulun seudulla kesällä länsi- ja luodetuulet
ovat vallitsevia (merituuli päiväsaikaan), myös kaakkoistuulia on suhteellisen paljon. Talvella ja
syksyllä korostuvat kaakkois- ja etelätuulet. Keväällä tuulet jakautuvat tasaisemmin, kaakkoistuulten
osuus on kuitenkin muita isompi. Myös vuotuisessa tuulijakautumassa kaakkoistuulet korostuvat.
(Liminganlahden osayleiskaava 2006.)
Vesistöistä voidaan todeta, että Liminganlahden pohjukkaan valuu vesiä kaiken kaikkiaan
1335 km2 alueelta. Osa valuma-alueen vesistä purkautuu peltoalueilta ojien ja kaivettujen kanavien
kautta. (emt.) Näistä suurin on suunnittelualueen koillisreunalla Kempeleen puolelle laskeva Peräoja,
johon myös suunnittelualuetta rajoittava Naulaoja yhtyy.
Alueella ei ole tunnettuja luonnonsuojelukohteita. Sen sijaan alueen eteläosa kuuluu
valtakunnallisesti merkittävään hirvien vaellusreittiin. Hirviä tavataan Limingassa Rantakylä - Virkkulaalueella ja Selkämaan - Tupoksen alueella. Liminganlahden osayleiskaavan tietojen mukaan hirvikannat
ovat kuitenkin vähentyneet selvästi huippuvuosista.
Kuvassa 6. on esitetty yleispiirteinen maisema-analyysikartta suunnittelualueelta. Kartassa olen
kuvannut alueen suljetut/avoimet maisematilat, näyttävimmät ojanvarsikasvustot, rakennetun
ympäristön alueet sekä keskeiset näkymäakselit. Olen merkinnyt karttaan myös alueen tärkeimmät
rakennukset ja maiseman kiintopisteet (ladot, metsänreunalla näkyvät talousrakennukset, puurivit
jne.).
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Kuva 6. Maisema-analyysi.

Rakennettu ympäristö
Pohjois-Pohjanmaan vakinainen asutus sijoittui aikanaan rannikolle jokisuihin. Limingassa
vanhimman asutuksen merkkejä ovat Linnamaan ja Virkkulan-Mustosenkankaan jätinkirkot.
(Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.) Suurin osa nykyisestä kunnasta oli kuitenkin vielä
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keskiajalla meren alla, joten tämänkin artikkelin suunnittelualueella esihistoriallisten
muinaismuistojen esiintyminen on melko epätodennäköistä.
Alueen nykyinen rakennuskanta muodostuu varsin vaihtelevan ikäisistä rakennuksista. Vanhinta
rakennuskantaa on tilakeskuksissa. Alueelta löytyy myös jälleenrakennuskauden taloja sekä 80- ja
90-luvun rakennuskantaa. Pääosa rakennuksista on asuin- ja talousrakennuksia. Yritystoimintaa on
mm. Tupoksen yrityspuiston alueella. Vanhan nelostien (nyk. Ouluntien) varrella sijaitsee käytöstä
pois jäänyt huoltoasema. Tämän työn yhteydessä olen valokuvannut alueen rakennuskannan
rakennusryhmittäin. Kuvat kohteista löytyvät liitteestä 4. Työni ei sisällä varsinaisia
rakennusinventointeja. Tupoksen osalta rakennusinventointeja on tehty Lakeuden
kulttuuriympäristöprojektin yhteydessä vuonna 1998. Kohteita kartoitettiin kaiken kaikkiaan 58. Näistä
tällä suunnittelualueella sijaitsee kolme (Kytölä, Suojala ja Paratiisi). Alueella ei sijaitse valtakunnallisesti
arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä (Museovirasto 1993).
Suunnittelualueen näkyvintä rakennettua ympäristöä edustavat erilaiset liikenneväylät. Uusinta
tiekantaa on 2000-luvulla valmistunut uusi Vt 4, jonka Tupoksen liittymän kaakkoisneljännekseen
on rakennettu uusi ABC-huoltoasema. Vanha nelostie noudattaa Tyrnävänjoen sillalta alkaen aina
Kempeleen rajan pohjoispuolelle Pohjanmaan vanhan rantatien linjausta. Tien historia on pitkä,
sillä Pohjanlahden ympäri kiertänyt ratsupolku parannettiin maantieksi Oulun eteläpuolella jo 1600luvulla. Vanhan tien mutkat ovat kuitenkin jääneet nykyisen tien rakenteiden ja luiskausten alle,
joten niitä ei alueella enää voi erottaa. (Kehusmaa 2000.) Alueen länsireunaa rajoittaa päärata,
jonka länsipuolella sijaitsee vielä samansuuntainen Tupoksentie. Pohjanmaan rata rakennettiin alun
perin 1886 (emt.).

Ympäristön häiriötekijät
Keskeisimmän haasteen alueen suunnittelussa muodostaa tie- ja raideliikenteen melu. Erityisesti
tieliikenteen melu uudella Vt 4:llä vaikuttaa alueen toteutukseen. Raideliikenteeseen liittyy myös
tärinähaitta.
Tieliikenteen meluun vaikuttaa liikennemäärän lisäksi raskaan liikenteen määrä. Suomessa
melualueena pidetään aluetta, jossa yleiset melutason ohjearvot ylittyvät (VNp 993/ 1992) tai
ampumamelun osalta ampumamelun ohjearvot ylittyvät (VNp 53/1997). Tuoreen meluntorjunnan
kehittämistä koskevan työryhmän mietinnön (Ympäristöministeriö 2004) mukaan uusia asuinalueita
tai muuta melulle herkkää toimintaa ei ilman riittäviä meluntorjuntatoimenpiteitä osoiteta alueille,
joilla ohjearvot ylittyvät. Melutason ohjearvoja koskevassa valtioneuvoston päätöksessä annetaan
meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi melutason ohjearvot sekä
ulkona vallitsevalle että rakennusten sisään kantautuvalle melulle. Asumiseen käytettävillä alueilla,
virkistysalueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia
palvelevilla alueilla päiväajan (klo 7-22) A-painotettu keskiäänitaso on 55 dB. Uusilla alueilla
melutason ohjearvo yöaikana on 45 dB. (Ympäristöministeriö 2004.) Tässä työssä melualueen
rajaus perustuu Liminganlahden osayleiskaavan tietoihin.
Rautatien aiheuttamaa meluhaittaa voi arvioida junien lukumäärän, nopeuden ja pituuden
perusteella. Liminganlahden osayleiskaavan tietojen mukaan Tupoksen ohi kulkee vuorokaudessa
keskimäärin 20 henkilöjunaa, joiden nykyinen maksiminopeus on 140 km/h ja koko keskimäärin
10-12 vaunua. Yöaikaan kulkee 6-8 henkilöjunaa. Tulevaisuudessa, kun rataosuuden kaikki
tasoylikäytävät on muutaman vuosikymmenen kuluessa poistettu, junien nopeus noussee 160 km/
h. Tavarajunia Tupoksen ohi kulkee 12 kpl, ja niiden maksiminopeus on 80 km/h, radan
parantamisen jälkeen on mahdollista että nopeus nousee 100 km/h. Tavarajunien lukumäärän
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ennustetaan kasvavan viiteentoista vuoteen 2010 mennessä. Rataosan Seinäjoki-Oulu perusparantaminen
ja kehittäminen on arvioitu Ratahallintokeskuksessa tärkeäksi. Ratahallintokeskuksen mukaan
mahdollisen toisen raideparin lisäämisestä huolimatta nykyisen levyinen lunastettu rata-alue riittää, eikä
alueelle ole tulossa pistoraiteita tai ratapihoja. (Liminganlahden osayleiskaava 2006.)

Tavoitteet
Työni keskeisenä tavoitteena on laatia suunnittelualueelle maankäyttösuunnitelma, joka yhtäältä
hyödyntää uuden nelostien liittymää yritysalueena ja toisaalta vastaa väestönkasvun edellyttämään
tonttituotantoon. Asuminen ja yrittäminen samalla alueella ovat suunnittelulle sekä haaste että
mahdollisuus tarjota yhdyskuntarakenteellisesti sekoittuneiden toimintojen alue, jollaisen odotetaan
mm. vähentävän muualla työssäkäyntiä. Maisemallisina tavoitteina suunnittelussa ovat korkeatasoisen
uudisrakentamisen lisäksi valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ominaispiirteiden säilyttäminen
siten, että viitteet maisemarakenteesta jäävät vielä hahmotettavaksi tuleville sukupolville.
Kuntakuvallisena tavoitteena suunnittelussa on kiinnittää erityistä huomiota uuden nelostien
risteysalueen suunnitteluun. Risteys sijaitsee varsin näkyvällä paikalla ja sen toteutuksen onnistuminen
vaikuttaa alueesta ja kunnasta saatavaan mielikuvaan. Suunnittelun aluevarauskohtaisia tavoitteita
ovat:
- Palvelu- ja työpaikka-alueet: Muodostaa näkyvä, mutta silti kuntakuvallisesti laadukas ja
houkutteleva yritysalue. Erityisesti tarkoituksena on pohtia porttiaihetta ja sisäänajonäkymän
luonnetta uuden nelostien liittymässä.
- Asuinalueet: Maaseutumaiseen ympäristöön soveltuvan asumisen edistäminen, asumisen
luonteva sijoittaminen yritysalueiden läheisyyteen sekä riittävä melu- ja tuulensuojaus (hyvä
pienilmasto).
- Virkistysalueet: Hyvien metsäalueiden säilyttäminen virkistyskäytössä edistäen samalla
alueen luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. Alueelle tyypillisten
ojien pensastojen ja puustojen säilyttäminen.
Oman haasteensa alueen suunnittelulle tuovat liikennejärjestelyt. Työn tavoitteena on
ajoneuvoliikenteen luonteva ohjaaminen yritysalueille, asuin- ja työpaikka-alueiden liikenteen
pitäminen riittävästi erillään sekä turvallisen kevyenliikenteen verkoston luominen alueelle. Erityisen
haasteellista tulee olemaan tämän ’uuden Tupoksen’ liittäminen toiminnallisesti Tupoksen nykyiseen
taajamaan, kun olemassa olevat tiet ja rautatie aiheuttavat selvää estevaikutusta.

Maankäyttöluonnoksia
Tässä vaiheessa olen laatinut suunnittelualueesta kaksi alustavaa luonnosta (kuvat 7 ja 8). Toinen
luonnoksista perustuu pääosin tekeillä olevien yleiskaavojen periaatteisiin. Siinä uuden Vt 4:n varteen
on suunniteltu 90 000 m2 suuruinen työpaikkatoimintojen alue ja Tyrnäväntien molemmin puolin
palvelu- ja työpaikka-alueita kolmelle yhteensä n. 140 000 m2 suuruiselle alueelle. Toinen vaihtoehto
on asumispainotteisempi. Siinä yritystoiminnan alueita on osoitettu pääosin Tyrnäväntien molemmin
puolin. Molemmissa luonnoksissa Ouluntien ja radan välinen alue on ajateltu yritystoimintaa ja
asumista yhdistäväksi alueeksi. Alueen kaupalliset palvelut (lähinnä erikoiskauppaa) on sijoitettu
nelostien lounaisneljännekseen, jotta ne olisivat hyvin saavutettavissa uudelta asuinalueelta.
Olemassa oleva rakennuskanta on molemmissa luonnoksissa säilytetty.
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Kuva 7. Luonnos 1: työpaikkatoimintoja Vt 4:n varressa.
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Kuva 8. Luonnos 2: asumispainotteinen, työpaikkatoiminnot ja palveluiden alueet Tyrnäväntien varressa.
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Luonnosten kantavana teemana on alueen keskelle sijoittuva pitkä ’sarkapuisto’.
Asumisvaihtoehdossa puisto on sijoitettu niin, että se jättää rakentamiselta vapaaksi alueen keskiosan
pisimmän saran - ’silmänkantamattoman’ näkymän. Myös sarkaa rajaava metsänreuna on luonnoksessa
säilytetty. Tämän virkistysalueen on ajateltu hoidettavan matalakasvustoisena – ei metsäisenä.
Yleiskaavan mukaisessa luonnoksessa keskuspuisto sijoittuu metsäiselle vyöhykkeelle ja työpaikkaalueen ja asuinalueen väliin on jätetty vihervyöhyke. Molemmissa luonnoksissa päiväkoti on sijoitettu
puistoakselin päähän. Alueen keskeisimpien ojien pensastot ja puustot on säilytetty viheralueilla.
Hirvien liikkuminen on huomioitu itä-länsi suuntaisilla puistoilla, erityisesti alueen eteläosassa.
Molemmissa luonnoksissa maaseutumaisia asuinalueita on pyritty luomaan pienillä korttelipuistojen
ympärille kootuilla rakennusryhmillä. Kytketyt rakennukset on sijoitettu kortteleiden päihin niin,
että ne suojaavat kortteleita tieliikenteen melulta – niin uuden nelostien kuin Ouluntien puolelta.
Korttelirakenne suojaa myös vallitsevilta tuulilta. Omakotitontit on suunniteltu siten, että jokainen
tontti suuntautuu etelään ja rajoittuu puistoon. Tonttikoko vaihtelee 1 300 – 2 500 m2. Tontit ovat
pitkänomaisia, jotta rakennusryhmien (’kylien’) raittimainen luonne olisi selvästi hahmotettavissa.
Korttelirakenne on tiiviimpää palveluiden läheisyydessä. Yleiskaavan mukaisessa luonnoksessa
työpaikka-alue suojaa asuinalueita nelostien melulta. Asumispainotteisessa luonnoksessa
rakentamisen ja tien väliin on jätetty suojaviheralue, johon on mahdollista sijoittaa esim. maaaineksista rakennettu melueste.
Kytkettyjen rakennusten korttelialueista olen tässä vaiheessa ajatellut, että niissä jokainen
asunto olisi toteuttavissa jopa eri rakennuttajien toimesta niin, että asuntojen julkisivut poikkeaisivat
toisistaan tiettyjen reunaehtojen puitteissa. Tällöin kytketystäkin asunnosta voisi tulla varsin
omaleimainen ja ne olisivat luonteeltaan lähempänä omakoti- kuin perinteistä rivitaloasumista.
Ajoneuvoliikenteen verkko on molemmissa luonnoksissa suunniteltu siten, että työpaikka- ja
palvelualueiden liikenne on mahdollisimman erillään asuinalueiden liikenteestä. Liikenteen
sujuvuutta etenkin yritysalueille on mahdollista lisätä liikenneympyröillä. Tarpeen tällainen on ainakin
Ouluntien risteytyksessä, mutta mahdollisesti myös jo Tyrnäväntiellä.
Kevyt liikenne on molemmissa luonnoksissa pyritty erottamaan ajoneuvoliikenteestä.
Asuinkortteleissa tonteilta on mahdollista liikkua korttelipuistojen kautta keskuspuistoon. Ouluntien
varteen on sijoitettu kevyenliikenteen väylä, jonka on ajateltu jatkuvan pidemmälle etelään rautatien
alikululle saakka.
Työpaikka (TP) ja palvelualueiden (P) korttelit on tässä vaiheessa suunniteltu siten, että niiden
pihat ja pysäköintialueet aukeavat korttelin sisään. Kysymys ei kuitenkaan ole ’yhteispihoista’,
vaan jokaiselle tontille on tarkoitus suunnitella oma liittymä korttelin sisälle ulottuvalta
liikenneyhteydeltä. Näitä korttelin sisäisiä katuja ei ole esitetty yllä olevissa luonnoksissa. Kuvista
puuttuvat myös asuinrakennuksiin liittyvät talousrakennukset.
Jatkossa tarkoituksena on viedä työtä eteenpäin joko toisen vaihtoehdon tai niiden yhdistelmän
pohjalta. Suunnitelmaa pitää tarkentaa niin liikennejärjestelmän kuin aluevarausten osalta.
Tarkoituksena on myös tarkastella yritys- ja asuinalueita tarkemmin korttelitasolla. Erityistä
huomiota vaativat mm. kytkettyjen rakennusten korttelit sekä Tyrnäväntien pohjoispuolella
Kempeleen rajaan ulottuvat yrityskorttelit, jotka pitkien näkymien takia tulevat hahmottumaan
varsin kauaksi ja muokkaavat siten kuvaa niin kunnasta kuin Tupoksen alueesta.
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LIITE 1
TUPOKSEN ASUKASKYSELY

1

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 erilliselle paperille, jonka voit palauttaa vastauskuoressa.

I TAUSTATIEDOT
1. Sukupuolesi

1
2

Nainen
Mies

3. Koulutuksesi

1
2
3
4

Kansakoulu
Peruskoulu tai keskikoulu
Ylioppilastutkinto
Yliopistollinen tutkinto

4. Ammattiryhmäsi

1
2
3
4
5
6
7
8

Yksityisyrittäjä / ammatinharjoittaja
Ylempi toimihenkilö
Alempi toimihenkilö
Työntekijä
Eläkeläinen
Opiskelija
Maanviljelijä
Jokin muu, mikä? ____________________________

2. Ikäsi ______ vuotta

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

6. Toimeentulosi on mielestäsi

1
2
3
4

Tupoksessa
Limingassa
Oulussa
Muualla, missä? _____________________________

1
2
3
4

Hyvä
Kohtalainen
Huono
En osaa sanoa

7. Taloutesi koko on _____ aikuista, _____ alle 7-vuotiasta, _____ 7-12-vuotiasta ja _____ 13-18-vuotiasta

8. Millä alueella Tupoksessa asut?
1
2

Asemakaava-alueella
Haja-asutusalueella

2

II ASUMINEN
9. Millainen on nykyinen asuntosi?
a)

1
2
3
4
5

Toimiva maanviljelystila
Entinen maanviljelystila
Omakotitalo
Paritalo
Rivitalo

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

1
2
3

Ei ole
Puulämmitteinen
Sähkölämmitteinen

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

1
2
3

Omistusasunto
Vuokra-asunto
Muu, mikä?
__________________________________

f) Pääasiallinen lämmitysmuoto
1
Sähkö
2
Öljy
3
Puu
4
Muu, mikä? _________________________________________
ff) Käytätkö 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) Autotalli/autokatos ______ autolle
c) Varasto, liiteri, erillinen sauna tms.
d) Leikkimiseen tai johonkin liikuntaan tarkoitettu paikka tai rakennelma
e) Pihakatos, puutarhakeinu, tuoliryhmä tms.
f) Kasvimaa, kukkapenkkejä tai muuta pienimuotoista viljelystä
g) Muu, mikä? __________________________________________________________
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11. Miten arvioit seuraavia asuntosi varustelutasoon liittyviä seikkoja?
Erinomainen Hyvä Keskiverto Huono
a) Lämpöeristys
1
2
3
4
b) Äänieristys
1
2
3
4
c) Viemäröinti
1
2
3
4
d) Vesijohtoliitännät
1
2
3
4
e) Sähköasennukset
1
2
3
4
f) Muu, mikä? _____________
1
2
3
4

Erittäin huono
5
5
5
5
5
5

12. Kuuluuko asuntosi yleiseen vesijohtoverkostoon?
1
Ei
2
Kyllä
13. Kuuluuko asuntosi yleiseen 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?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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, Tupoksen sisällä
3
Kyllä, Limingan sisällä
a) Minne? ___________________________________________
b) Miksi?____________________________________________
4
Kyllä, toiselle paikkakunnalle Æ
a)Minne? ____________________________________________
b)Miksi?_____________________________________________
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III ASUINALUEENA TUPOS

17. Miten tutustuit Tupokseen ennen kuin päätit muuttaa sinne? Valitse sopivat vaihtoehdot.
a) Olen Tupoksesta kotoisin
b) Puolisoni on Tupoksesta kotoisin
c) Sain tietoa sukulaisilta ja/tai ystäviltä, jotka asuvat Tupoksessa
d) Karttojen ja/tai kaavojen avulla
e) Internetin kautta
f) Vierailu Tupoksessa ______ kertaa ennen muuttopäätöstä
g) Muu tapa, mikä? ________________________________

18. Minkälainen oli mielikuvasi Tupoksesta asuinalueena ennen kuin muutit sinne?
Erinomainen
1

Hyvä
2

Keskinkertainen
3

Huono
4

Erittäin huono
5

19. Mitkä olivat 3 tärkeintä tekijää, jotka ratkaisivat valintasi muuttaa Tupokseen?
1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________

20. Miten arviot seuraavien tekijöiden vaikutusta päätökseesi muuttaa Tupokseen?
Paljon
Jonkin
Vain
Ei
En
vaikutusta verran
vähän
lainkaan osaa
vaikutusta vaikutusta vaikutusta sanoa
a) Paluu omalle/puolison kotiseudulle
b) Ystäviä tai sukulaisia Tupoksessa
c) Hyvä sijainti suhteessa omaan
työ-/opiskelupaikkaan
d) Hyvä sijainti suhteessa puolison
työ-/opiskelupaikkaan
e) Lapsille sopivampi kasvuympäristö
f) Hyvät harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet
g) Luonnonläheinen asuinalue
h) Parempi asuinympäristö
i) Mahdollisuus rakentaa asunto kokonaan
tai osin itse
j) Alhaisemmat asumiskustannukset
k) Asuntotonttien hyvä saatavuus
l) Asuntotonttien edullinen hinta
m) Asuntotonttien suuri koko
n) Hyvä sijainti suhteessa palveluihin
o) Väljästi rakennettu asuinalue
p) Oulun läheinen sijainti
q) Sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella
r) Muu, mikä? _____________________

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

21. a) Miten hyvin aiempi mielikuvasi Tupoksesta asuinalueena on vastannut todellisuutta?
Erinomaisesti
1

Hyvin
2

Keskinkertaisesti
3

Huonosti Ei lainkaan
4
5

b) Mikäli ennakkomielikuva ei ole vastannut todellisuutta, mitkä asiat ovat olleet erilaisia kuin odotit?
Merkitse, onko vaikutus positiivinen (+) vai negatiivinen (-).
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________

22. Mitä mieltä olet Tupoksesta nyt?
Pitää
Pitää
Pitää
Ei pidä
En
täysin
suurim- vain
ollenkaan osaa
paikkansa malta osin osittain paikkaansa sanoa
paikkansa paikkansa
a) Hyvä sijainti suhteessa omaan
työ-/opiskelupaikkaan
1
b) Hyvä sijainti suhteessa puolison
työ-/opiskelupaikkaan
1
c) Lapsille sopiva kasvuympäristö
1
d) Hyvät harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet
1
e) Luonnonläheinen alue
1
f) Viihtyisä alue
1
g) Asuinympäristössäni on riittävästi
yksityisyyttä
1
h) Asumiskustannukset ovat alhaiset
1
i) Tupos on kaupunkimainen alue
1
j) Tupos on omaleimainen alue
1
k) Tupos on väljästi rakennettu alue
1
l) Hyvä sijainti suhteessa palveluihin
1
m) Oulu sijaitsee sopivan lähellä
1
n) Tupos sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien
varrella
1
o) Asuntotontit ovat kooltaan suuria
Tupoksessa
1
p) Muu, mikä? ___________________________

23. Jos asut omakotitalossa,
a) Tontin koko on n. ______ m²
b) Tontin hallinta
1
2

Oma
Vuokra

2

3

4

5

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

2

3

4

5

2

3

4

5

6

24. Miten arvioit seuraavia väittämiä?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)

Pitää
Pitää
Pitää
täysin
suurim- vain
paikkansa malta osin osittain
paikkansa paikkansa
Uusien asuntojen rakentaminen asuinalueelleni
ei vaaranna luonnonympäristöä.
1
2
3
Pidän itseäni liminkalaisena.
1
2
3
Asuinalueeni maisema on kaunis.
1
2
3
Julkinen liikenne toimii itseni kannalta
riittävän hyvin asuinalueeni ja keskustan välillä. 1
2
3
Mikäli julkinen liikenne toimisi paremmin,
käyttäisin vähemmän omaa autoa.
1
2
3
Vietän usein aikaani luonnossa.
1
2
3
Lisärakentaminen vaarantaa helposti
maiseman asuinalueellani.
1
2
3
Viljelemättä olevat viljelysmaat rumentavat
maisemaa.
1
2
3
Tiedän riittävästi Limingan maankäyttöä ja
rakentamista koskevasta suunnittelusta.
1
2
3
Kohtuullinen lisärakentaminen voi kaunistaa
asuinalueeni maisemaa.
1
2
3
Limingan kunnallispolitiikka kiinnostaa minua. 1
2
3
On tärkeää, että uudet asukkaat kotiutuvat
asuinalueelleni hyvin.
1
2
3
Vuodenaikojen vaihtelu tulisi huomioida
paremmin asuinalueeni kehittämisessä.
1
2
3
Asuinalueellani ovat hyvät
lenkkeilymahdollisuudet.
1
2
3
Asuinalueellani ei ole tarpeeksi
pyöräilymahdollisuuksia.
1
2
3
Asukkaiden mielipiteitä on huomioitu alueen
kehittämisessä ja aluetta koskevien päätösten
teossa.
1
2
3
Palveluiden saavutettavuus on hyvä
Tupoksessa.
1
2
3
Naapureiden läheisyys ei häiritse minua.
1
2
3
Asuinympäristössäni on riittävästi
yhteisöllisyyttä.
1
2
3

Ei pidä
En
ollenkaan osaa
paikkaansa sanoa

4
4
4

5
5
5

4

5

4
4

5
5

4

5

4

5

4

5

4
4

5
5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4
4

5
5

4

5

25. Mainitse joitakin havaitsemiasi seikkoja, jotka saattavat aiheuttaa erimielisyyttä asuinalueesi
asukkaiden välillä.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

26. Mainitse jokin tai joitakin seikkoja, joista asuinalueesi helpoimmin tunnistetaan.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

27. Mainitse ainakin kaksi asiaa, joilla uusien asukkaiden kotiutumista asuinalueellesi voidaan tukea.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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IV ASUINYMPÄRISTÖ

28. Mitä mieltä olet lähiympäristösi rakentamisen tiiviydestä? Tiiviydellä tarkoitetaan rakennusten ja
rakennelmien määrää suhteessa vapaaseen maa-alaan.
1
2
3

Rakennettu liian tiiviisti
Rakennettu sopivan tiiviisti
Rakennettu liian väljästi

29. 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) Lentomelu häiritsee lähiympäristössäni.

1

2

3

4

5

g) On mukavaa, jos näkömatkan päähän kodistani
tulee uusia asuinrakennuksia.

1

2

3

4

5

h) Lähiympäristössäni ei ole hajuhaittoja.

1

2

3

4

5

i)

Haluan osallistua lähiympäristöni kehittämiseen.

1

2

3

4

5

j)

Limingassa ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia
osallistua lähiympäristön kehittämiseen.

1

2

3

4

5

k) Haluan lähimaisemani pysyvän nykyisellään.

1

2

3

4

5

l)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

o) Pelkään fyysistä väkivaltaa asuntoni
lähiympäristössä.

1

2

3

4

5

p) Asuntoni lähiympäristössä oleva omaisuuteni
on turvassa.

1

2

3

4

5

Haluan saada uusia naapureita.

m) Hoidettuja viheralueita (puistoja) on liian vähän.
n) Rakennetut kanavat ja lammet lisäävät
viihtyisyyttä asuinalueellani.
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30. Mitä mieltä olet turvallisuudesta asuinalueellasi? Mitkä paikat koet turvallisiksi/turvattomiksi?

a) Asuntosi

Erittäin
turvallinen
1

Turvallinen

Turvaton

2

3

Erittäin
turvaton
4

Vaarallinen En osaa
sanoa
5
6

b) Oma piha

1

2

3

4

5

6

c) Yhteispiha (jos on)

1

2

3

4

5

6

d) Lähin katu, tie

1

2

3

4

5

6

e) Alueesi kadut, tiet yleensä

1

2

3

4

5

6

f) Lähipuisto tai aukio

1

2

3

4

5

6

g) Asuinalueesi reuna-alue

1

2

3

4

5

6

h) Ympäristö asuinalueesi
ulkopuolella

1

2

3

4

5

6

i) Metsät asuinalueellasi tai
sen läheisyydessä

1

2

3

4

5

6

j) Vesistöt (luonnonvesistöt sekä
rakennetut kanavat ja lammet)
asuinalueellasi tai sen
läheisyydessä

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

k) Jokin muu paikka
Mikä?

31. Vaikuttavatko vuodenajat turvallisuuteen asuinalueellasi?
1
Ei
2
Kyllä, miten? _________________________________________________

32. 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
5 _______
b) Oman pihan koko

1

2

3

4

5 _______

c) Viherkasvillisuus, vehreys

1

2

3

4

5 _______

d) Asuinalueesi historia

1

2

3

4

5 _______

e) Turvallisuus

1

2

3

4

5 _______

f) Erilaiset julkiset tilat
kuten puistot

1

2

3

4

5 _______

g) Asukkaiden yhteishenki

1

2

3

4

5 _______

h) Rakennusten värit

1

2

3

4

5 _______

i) Rakennusmateriaalit

1

2

3

4

5 _______

j) Asuinalueesi yleinen arvostus

1

2

3

4

5 _______

k) Asunnon mukavuudet

1

2

3

4

5 _______
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Paljon
vaikutusta

Jonkin
verran
vaikutusta

Vain
vähän
vaikutusta

Ei
lainkaan
vaikutusta

Miksi?

l) Luonnonympäristön
roskattomuus

1

2

3

4

5

m) Lähiympäristön metsät

1

2

3

4

5

n) Lähiympäristön viljelysalueet

1

2

3

4

5

o) Vuodenaika

1

2

3

4

5

33. Mainitse joitakin lähiympäristöösi liittyviä haittapuolia.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

34. Mainitse joitakin lähiympäristöösi liittyviä hyviä asioita.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

35. Miten luonnehtisit lähiympäristösi viihtyisyyttä eri vuodenaikoina?

a)
b)
c)
d)

Kesällä
Syksyllä
Talvella
Keväällä

Erittäin
viihtyisä
1
1
1
1

Melko
viihtyisä
2
2
2
2

Osin viihtyisä,
Melko
osin epäviihtyisä epäviihtyisä
3
4
3
4
3
4
3
4

Erittäin
epäviihtyisä
5
5
5
5

36. Mitä ajattelet seuraavista nykyisen asuntosi lähiympäristöön vaikuttavista seikoista?
Liian suuriSopiva
a) Katujen leveys asuinalueellasi
1
b) Korttelisi/tonttiryhmän asuinrakennusten koko
1
c) Oman asuinrakennuksesi koko
(rakennus, jossa asuntosi sijaitsee)
1
d) Oman tai yhteispihan koko
1
e) Rakennusten etäisyys toisistaan kadun samalla puolella 1

Liian pieni
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
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V PALVELUT JA LIIKKUMINEN
37. Millainen on seuraavien palveluiden saavutettavuus perheesi kannalta katsoen?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Päivittäistavarakauppa
Erikoisliikkeet
Päivähoito
Julkinen liikenne
Peruskoulun ala-aste
Kirjasto
Kulttuuripalvelut
Terveyspalvelut
Ravintolat, kahvilat
Maksulliset liikuntapaikat
tai järjestetty liikunta

Ei
käytetä

Erittäin
hyvä

Hyvä

Keskiverto

Huono

Erittäin
huono

En osaa
sanoa

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6

0

1

2

3

4

5

6

38. Mitä itsellesi tai perheellesi tärkeitä palveluja toivoisit asuinalueellesi lisättävän?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
39. Missä perheesi pääsääntöisesti käyttää seuraavia palveluita?
Ei käytetä
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Päivittäistavarakauppa
Erikoisliikkeet
Päivähoito
Peruskoulun ala-aste
Terveyspalvelut
Kirjasto
Kulttuuripalvelut
Ravintolat, kahvilat
Maksulliset liikuntapaikat
tai järjestetty liikunta

Tupoksessa

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

0

1

Muualla
Limingassa
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Muualla, missä?
3 ______________
3 ______________
3 ______________
3 ______________
3 ______________
3 ______________
3 ______________
3 ______________
3 ______________

Mikäli et käy töissä tai opiskele, siirry kysymykseen 42.
40. Kuinka pitkä on yhdensuuntainen työ- tai koulumatkasi? Noin _______ km
41. Millä tavalla useimmiten kuljet töihin tai kouluun?
1
2
3
4
5
6

Yksin omalla autolla
Omalla autolla niin, että joku perheenjäsen on ainakin
osan matkaa kyydissä
Kimppakyydillä muiden kuin perheenjäsenten kanssa
Julkisella kulkuneuvolla
Pyörällä tai kävellen
Muuten, miten? ________________________________
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Mikäli perheellänne ei ole käytössä autoa, siirry kysymykseen 44.
42.

Montako autoa taloudessasi on käytössä? _______

43.

Mihin tarkoitukseen perheessäsi käytetään autoa?
Kuinka usein
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Työ- tai opiskelumatkoihin
Lasten viemiseksi kouluun
Lasten viemiseksi päivähoitoon
Ruokakaupassa käyntiin
Muissa kaupoissa käyntiin
Harrastusten vuoksi liikkumiseen
Lomamatkoihin
Vierailuihin ystävien ja
sukulaisten luona

Tavallisin yhdensuuntaisen
matkan pituus
___ kertaa viikossa ___ km
___ kertaa viikossa ___ km
___ kertaa viikossa ___ km
___ kertaa viikossa ___ km
___ kertaa viikossa ___ km
___ kertaa viikossa ___ km
___ kertaa vuodessa ___ km
___ kertaa viikossa ___ km
ja/tai
___ kertaa vuodessa ___ km

VI KOTI JA YMPÄRISTÖ
44. Kylässä käynti viimeisen 12 kuukauden aikana. Valitse lähinnä sopiva vaihtoehto seuraavista:
a) Kävitkö jonkun luona kylässä Tupoksessa tai muualla Limingassa?
1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa
2 Kuukausittain
3 Muutamia kertoja vuodessa
4 Kerran vuodessa tai en lainkaan
b) Kävitkö jonkun luona kylässä Tupoksen tai Limingan 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 Tupoksessa tai muualla Limingassa?
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 Tupoksen tai Limingan 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.
_____________________________________________________________________________
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45. Mainitse kolme tekijää, jotka eniten vaikuttavat viihtymiseesi nykyisessä asuinpaikassasi. Onko
vaikutus viihtyisyyttä lisäävä (+) vai vähentävä (-) ?
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________

46. Asumishistoriasi lyhyesti: missä olet syntynyt, missä ja kuinka kauan olet sen jälkeen asunut ja
miksi olet muuttanut? Mainitse itsellesi tärkeimmät asumiseen/muuttamiseen liittyvät tapahtumat.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

47. Millaisena pidät omaa elämänlaatuasi nykyisessä asuinpaikassasi?
Merkitse poikkiviiva janalle sopivaan kohtaan:
erittäin
huono

erittäin
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)________________________________________________________________

48. Mitkä tai millaiset asiat tekevät sinulle asunnosta kodin?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

49. Mitkä tai millaiset seikat asuinalueella vaikuttavat siihen, voiko asunto olla sinulle koti?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

50. Tunnetko nykyisen asuntosi kodiksesi ja kuinka voimakas tuntemus kodista on?
Merkitse poikkiviiva janalle kohtaan, joka kuvaa tunteen voimakkuutta:
ei lainkaan
koti

täysin
koti
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51. Onko sinulla muita paikkoja, joita pidät kotina?
Kuvaile lyhyesti, mitä, missä ja millaisia paikkoja nämä ovat ja arvioi tunnetta kuten edellä:
a) __________________________________________________________________________
ei lainkaan
koti

täysin
koti

b) __________________________________________________________________________
ei lainkaan
koti

täysin
koti

c) __________________________________________________________________________
ei lainkaan
koti

täysin
koti

52. Millaisesta paikasta ei voisi tulla sinulle kotia?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

53. Voisivatko jotkin muutokset ympäristössäsi tehdä asunnostasi sinulle enemmän kodin? Mitä nämä
muutokset voisivat olla?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

54. Mitä koti sinulle tarkoittaa?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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VII LAPSET JA NUORET
55. Kuvaile muutamalla sanalla Tupoksen hyviä (+) ja huonoja (-) puolia lasten kasvuympäristönä.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

56. Millaista toimintaa Tupoksessa on järjestetty lapsille ja lapsiperheille?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

57. Miten lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa tai tiloja (sisällä tai ulkona) voisi
mielestäsi kehittää?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

58. Mitä mieltä olet seuraavista Tupoksen leikkipaikkoja ja leikkitoimintaa koskevista väittämistä?

mieltä
a) Lapset leikkivät pääasiassa omalla
pihallaan.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin Jokseenkin Täysin
samaa
eri
eri
mieltä
mieltä

En osaa
sanoa

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

59. Mitä ympäristökasvatus mielestäsi on?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ellei sinulla ole kotona asuvia peruskoulussa olevia tai nuorempia lapsia, voit siirtyä
suoraan kysymykseen 65.
60. Kuinka monta tuntia arvioit lastesi viettävän päivittäin aikaa ulkona? Arvioi vain koulun ja
päivähoidon ulkopuolella vietettyä aikaa keskimäärin?
a) talvella: ______ tuntia

b) kesällä: ______ tuntia
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61. Mikäli lapsesi on päivähoidossa, mikä on päivähoidon muoto (esim. perhepäivähoito, päiväkoti)?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

62. Jos lapsesi ovat päivähoidossa Tupoksen alueella, arvioi muutamalla sanalla päivähoidon laatua.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

63. Arvioi Tupoksen päivähoitopaikkoja ja koulua koskevia väittämiä.
Pitää
täysin
paikkansa
osin
a) Pidän perheiden keskinäistä
yhteistyötä tärkeänä lasten kasvatuksessa.
b) Tähän saakka perheiden keskinäinen
yhteistyö on ollut riittävää.
c) Toivoisin, että päivähoitopaikka
järjestää toimintaa, johon vanhemmat
voivat osallistua.
d) Toivoisin, että koulu järjestää toimintaa,
johon vanhemmat voivat osallistua.
e) Koulu tiedottaa toiminnastaan
riittävästi vanhemmille.

Pitää
Pitää
suurim- vain
malta
osittain
paikkansa
paikkansa

Ei pidä
ollenkaan
paikkaansa

En
osaa
sanoa

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

64. a) Kuinka usein vietät aikaa luonnossa lastesi kanssa?
Usein
1

Joskus
2

Harvoin
3

En koskaan
4

b) Onko omassa lapsuudessasi jokin sellainen luontoon tai ympäristöön liittyvä kokemus, jonka
toivoisit myös lastesi kokevan? Jos on, niin kuvaile kokemustasi.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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VIII YMPÄRISTÖ
65. 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

1

2

3

4

5

e) Saastuminen tai muut ympäristöongelmat
ovat uhka luonnolle Tupoksessakin.

1

2

3

4

5

f) Tupoksessa on riittävästi rakentamatonta
luonnonympäristöä.

1

2

3

4

5

d) Vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamat muutokset
luonnossa eivät vaikuta kielteisesti
Tupoksen viihtyisyyteen.

g) Tupoksessa 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
Tupoksen luontoon.
1
2
3
4
5
Miten? _________________________________________________________________________

k) Huomioin useimmiten tuotteen ympäristöystävällisyyden ostopäätöstä tehdessäni.

1

2

3

4

5

l)

1

2

3

4

5

Pidän vuodenaikojen vaihtelusta.

66. Mikä on mielestäsi paras vuodenaika Tupoksessa? ________________________________________
Miksi? ______________________________________________________________________________

67. Minä vuodenaikana vietät eniten aikaa luonnossa? ________________________________________
Miksi? ______________________________________________________________________________

68. Mitkä asiat voisivat olla sinulle merkki siitä, että ympäristö tai luonto voi huonosti?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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IX VAPAA-AJANVIETTO
69. Kuinka monta kertaa kävit vuoden 2004 aikana seuraavissa paikoissa tai tilaisuuksissa?
En yhtään
kertaa

1-3 kertaa

4-9 kertaa

10 kertaa
tai useammin

a) Kirjastossa

1

2

3

4

b) Teatterissa

1

2

3

4

c) Konsertissa

1

2

3

4

d) Taidenäyttelyssä

1

2

3

4

e) Museossa

1

2

3

4

f) Elokuvissa

1

2

3

4

g) Tanssimassa

1

2

3

4

h) Ravintolassa

1

2

3

4

i)

Urheilutapahtumassa

1

2

3

4

j)

Liikuntapaikoissa

1

2

3

4

k) Poliittisessa tilaisuudessa

1

2

3

4

l)

1

2

3

4

1

2

3

4

Hengellisessä tilaisuudessa

m) Kansalaisopistossa tai jossain
opintopiirissä

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?____________________________________________________________________

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

Joskus

1

2

3

4

1

2

3

4

c) Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen
Tupoksen alueella.

1

2

3

4

d) Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen
muualla Limingassa.

1

2

3

4

a) Ajanvietto talvisin pihalla tai kodin
lähiympäristössä.
b) Ajanvietto kesäisin pihalla tai kodin
lähiympäristössä.

Harvoin

Ei koskaan
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e) Lenkkeily, hiihto, pyöräily tai muu liikkuminen rakennetuilla reiteillä tai teillä asuinalueella tai sen välittömässä läheisyydessä.

Usein

Joskus

1

2

Harvoin

3

Ei koskaan

4

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

71. Missä tiedät alueesi asukkaiden viettävän vapaa-aikaansa? Entä erityisesti lasten ja nuorten?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

72. Minkä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien, -palveluiden tai -paikkojen toivoisit säilyvän ennallaan
Tupoksessa?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

73. Mitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, -palveluita tai -paikkoja toivoisit kehitettävän Tupoksessa
ja koko Limingan kunnassa?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

74. Kuvaile muutamalla sanalla mielipaikkaasi. Missä se sijaitsee?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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X RAKENTAMINEN

75. Haluaisitko, että Tupokseen muuttaa uusia asukkaita?
1
2

Ei
Kyllä

Miksi?_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

76. Merkitse ohessa
olevaan Tupoksen
karttaan ympyrällä
( O ) 3 paikkaa, jotka
mielestäsi parhaiten
sopivat uusien
asuntojen
rakentamiselle.

77. Voiko Tupokseen
mielestäsi sijoittaa
uusia teollisuus-,
palvelu- ja työpaikkaalueita?
1
2

Ei
Kyllä

Jos voi niin mitä?
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

O
∆

uusi asuinalue (merkitse)
uusi teollisuus-, palvelu- ja työpaikka-alue (merkitse)

78. Merkitse yllä mainitsemallesi uudelle teollisuudelle, palvelu- ja työpaikka-alueille soveltuvat paikat
ohessa olevaan karttaan kolmiolla ( ∆ ).
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79. Millaisiin paikkoihin Tupoksessa mielestäsi voi rakentaa uusia asuntoja?
a) Metsän reunaan
b) Metsään
c) Pellolle
d) Teiden varsille kaava-alueen ulkopuolelle
e) Omaksi alueekseen
f) Nykyisen asutuksen lomaan
g) Minne tahansa
h) Muualle, minne? _________________________
_________________________________________

Ei
1
1
1
1
1
1
1
1

Kyllä
2
2
2
2
2
2
2
2

En osaa sanoa
3
3
3
3
3
3
3
3

80. Ympyröi ( O ) alla olevasta taulukosta sen ruudun numero, joka edustaa mielestäsi Tupokseen
sopivia asumismuotoja ja asumistiheyksiä. Rastita yli ( X ) Tupokseen sopimattomat vaihtoehdot.

TIHENEE

HARVENEE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Omakotialue

Rivi- tai
ketjutaloalue

Pienkerrostaloalue

Omakotialue

Rivi- tai
ketjutaloalue

Pienkerrostaloalue

HARVENEE

TIHENEE
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81. Mitkä ohessa olevista omakotitalotyypeistä sopivat Tupokseen? Ympyröi ( O ) miellyttävä ja
rastita yli ( X ) epämiellyttävä.

1

2

3

4

5

6

7

82. Valitse ympyröimällä ( O ) alla olevista 9 asuinrakennuksen sijoittelumalleista mielestäsi
Tupokseen sopivin (vaihtoehdot numeroitu). Rastita yli ( X ) mielestäsi Tupokseen epäsopiva
sijoittelumalli.
Neljäs (tyhjä) kohta on omaa luonnostasi varten mikäli sopivaa sijoittelumallia ei löydy valmiina.

Vaihtoehto 1:
Taloryhmät

1

Vaihtoehto 2:
Tienvarsimalli

2

Vaihtoehto 3:
Korttelimalli

3

Vaihtoehto 4:
Oma malli:
______________
______________
______________

4
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83. Mikä on mielestäsi Tupokseen parhaiten sopiva asuinrakennuksen
a) ulkoseinämateriaali? ___________________________________________________________
b) ulkoseinän väri? ______________________________________________________________
c) kattomateriaali? _______________________________________________________________
d) katon väri? __________________________________________________________________

84. Lähetä toiveita, kritiikkiä ja kiitoksia Limingan kunnan päättäjille ja suunnittelijoille asuinalueesi
ja koko kunnan kehittämiseksi!
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Kiitos tutkimusavustasi!

LIITE 2
ASUKASKYSELYYN VASTANNEIDEN
MIELIPITEITÄ JA TOIVEITA
ASUINALUEEN JA KOKO KUNNAN
KEHITTÄMISEKSI

ASUKASKYSELYYN VASTANNEIDEN MIELIPITEITÄ JA TOIVEITA
ASUINALUEEN JA KOKO KUNNAN (n=132)
(Osa vastauksista kirjoittajan muotoilemia)
ASUINALUEEN YMPÄRISTÖ (47 mainintaa)
-

istutuksia, puuistutuksia ja hoidettuja puistoja Tupokseen (13)

-

maauimalan alue kuntoon (10)

-

ojia tulisi kunnostaa, nyt ne mm. eivät vedä vettä ja ovat hoitamattomia (7)

-

isompi uimapaikka (6)

-

kunnan tulisi hoitaa teiden päädyissä ja kääntymispaikoilla olevia viheralueita ja puistoja sekä
kiertoliittymiä, esim. kiertoliittymä kasvaa rikkaruohoa (5)

-

tienvarsien kunnostaminen (4)

-

pajukot pois (4)

-

uutta rakennettaessa kannattaisi kiinnittää huomiota toteutuksen tasoon (2)

-

osa viheralueista jätetty keskeneräisiksi (2)

-

kukkaistutukset kesällä myös Tupokseen, esim. kiertoliittymään (2)

-

viherrakentaminen ammattilaisen suunnittelemana, esim. kiertoliittymän keskiosa, kaupan
ympäristö (2)

-

kerrostaloja ei saisi rakentaa Tupokseen (2)

-

puistojen ja viheralueiden hoitamisesta ja kunnostamisesta voisi ottaa oppia Kempeleestä (1)

-

todellista paneutumista alueen ympäristön suunnitteluun maisemoinnin osalta (1)

-

yleisten alueiden kunnossapito ja siisteys paremmaksi (1)

-

ympäristönhoito ontuu (1)

-

hoidetun tuntuinen ympäristö olisi kiva juttu palveluiden ympäristössä, mm. kaupan ympäristö
(1)

-

Tupokseen tulo todella ankea, tienvarsi kamalan näköinen multakasoineen (1)

-

maanomistajat saatava tekemään harvennushakkuita ainakin teiden varsien alueella (1)

-

lähimetsät tulisi säilyttää (1)

-

peltoja pitäisi suojella alueen keuhkoina (1)

-

miljöörakentaminen lapsiystävällisemmäksi (1)

-

turvallisuuden lisääminen (1)

-

”luonnollisia” kohtaamispaikkoja kyläläisille, esim. kaupan lähelle pieni puisto, jonne penkkejä,
tapahtumia, kunnan infotaulu yms. (1)

-

valistustalon alue kuntoon (1)

-

tulisi muistaa, että kovin raskaat materiaalit painuvat saveen (1)

-

voisiko Tupoksen haiseville likavesikaivoille tehdä jotain? (Vesikarintie) (1)

-

Onko suunnitelmia Sortavalantien puiston suhteen? (1)

KATUVALOT (43 mainintaa)
-

katuvalojen tarve yleisesti (18)

-

katuvalot koko Tupokseen (9)

-

katuvalot Järvenpääntielle mm. turvallisuutta lisäämään (5)

-

katuvalot myös vanhemmille alueille (4)

-

katuvalot Tupoksentielle (3)

-

vanhempien alueiden valaistus ennen uusien alueiden rakentamista (2)

-

valaistusta puistoihin (2)

-

katuvalot Tuomiarolle (1)

-

Tuposlammentien ja Järvitien valaistus (1)

-

katuvalot Seppälänkujalle (1)

-

katuvalot kaikille kevyen liikenteen väylille (1)

LAMMET JA KANAVAT (23 mainintaa)
-

ovat uhka lasten turvallisuudelle (11)

-

lammikot tulisi peittää tai aidata (6)

-

vähemmän lampia ja/tai kanavia (4)

-

lammet pois leikkipuistoista (3)

-

reagoidaanko niiden turvallisuuteen vasta vahingon satuttua? (2)

-

lammet ja kanavat ovat vaarallisia (2)

-

lammet roskaantuvat kesäisin (2)

-

kunnan tulisi huoltaa rakentamiaan lampia (1)

-

kanavat kivoja suunnitelmissa, käytännössä saviliejua (1)

-

ei enää lampia, eikä kanavia (1)

-

lammikoiden tarpeellisuus kujien kääntöympyröissä, jotka alustavissa kaavoissa merkitty lasten
leikkipaikoiksi (1)

-

pahin paikka uusin asuinalue ja uusi leikkipuisto luistelukentän takana – mäestä voi pienimmät
lapset pyöriä vahingossa syvään lampeen (1)

TONTIT (8 mainintaa)
-

ei liian tiheää asutusta (1)

-

liian pienet tontit liian lähekkäin ja sikin sokin uusilla alueilla (1)

-

erakkoihmisillekin tonttivaihtoehtoja, joissa yksityisyys säilyisi (1)

-

tonttien kokoa saisi pienentää (1)

-

tontteja Rantakylään, jossa kunnan rakennusmaata (1)

-

asukkaiden haalimisella menetetty paljon rahaa halvoilla tonteilla, hinnat olisivat voineet olla
korkeampiakin (1)

-

tonttien hinnat korkeammiksi (1)

-

tonttien vuokrat kohtuulliselle tasolle (1)

-

tonttien hinnoittelu mennyt kunnalta hieman ”rokottamisen” puolelle (1)

LEIKKIPAIKAT (14 mainintaa)
-

Tupokseen suunnitellut leikkikentät valmiiksi mahdollisimman pian, esim. uusi Tuomiaron alue
(4)

-

lapsille leikkipaikkoja tarpeeksi, esim. pulkkamäkiä, kiipeilytelineitä (4)

-

lasten leikkipaikka olisi kiva (2)

-

leikkipuistot kuntoon (2)

-

leikkikenttiä lisää Kotilehtoon päin (1)

-

Sortavalantien leikkipuisto kaipaa suunnittelua ja toimia (1)

KIERRÄTYS (5 mainintaa)
-

jätteiden lajittelu saisi olla valtakunnallisesti pakollista (1)

-

jokaisella asuinalueella voisi olla omat kierrätyspisteet (1)

-

kierrätysastiat ovat liian pienet (1)

-

etenkin lehtikeräyslaatikoita muuallekin kuin Salen pihalle (1)

-

muovikierrätys (1)

LIIKUNTA- JA HARRASTUSMAHDOLLISUUDET JA -TILAT (43 mainintaa)
-

(valaistu) latu olisi tarpeellinen (14)

-

(valaistulle) pururadalle olisi käyttöä (7)

-

harrastusmahdollisuuksia sekä aikuisille että lapsille sisällä ja ulkona (6)

-

lisää ohjattuja liikunta- ja/tai harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille että aikuisille, esim. lapsille
ohjatusti jääkiekon harrastusmahdollisuus (6)

-

urheilukentän kunnostus nykyaikaisemmaksi (5)

-

harrastuspaikka nuorille, mm. skeittausta varten (4)

-

lapsille ja nuorille toimintaa ettei ilkivalta lisääntyisi (3)

-

ulkoilureittejä sekä kesäksi että talveksi (3)

-

Tupokseen oma ulkoilualue, jossa tekemistä niin kesällä kuin talvella,
kuten Rantakylässä (3)

-

valaistu hiihtolatu pidemmäksi (3)

-

sisäliikuntapaikkoja, esim. liikuntahalli punttisaleineen Tupokseen (2)

-

parempi huolenpito luistinradan suhteen, pitäisi olla kunnossa jo päivällä (2)

-

Tupokseen suunnitellut urheilualueet valmiiksi mahdollisimman pian (1)

-

liikunta-alueita tulisi kehittää (1)

-

tarve liikunta- ja vapaa-ajanviettopaikoille (1)

-

valaistuja latuja ja pururatoja eri asuinalueille Tupokseen (1)

-

ladut kuntoon ja tiedotusta niistä koteihin (1)

-

talvella latujen kunnossapito tulisi olla parempi (1)

-

tarve moottorikelkkareitille (1)

-

jääluistelupaikkoja lisää (1)

-

luistelualue isommaksi ja jäädytys heti, kun sää sallii (1)

-

Tuiskun luistelukentän jäädytys tiheämmin (1)

-

turvallisempi ja isompi jääkiekkokaukalo (1)

-

urheiluseurojen toimintaa Tupokseen (1)

-

kansalaisopiston toimintaa lisää Tupokseen (1)

-

lapsille ja nuorille muitakin kerhoja kuin seurakunnan ja 4H-yhdistyksen (1)

-

aikuisten tansseja ja nuorten diskoja Tuiskulle (1)

PALVELUT (36 mainintaa)
-

palveluiden kehittäminen yleisesti (14)

-

enemmän pieniä peruspalveluja, kuten kioski, parturi, ravintola (11)

-

lisää kauppoja (4)

-

isompi päivittäistavarakauppa (3)

-

kodinhoitajatilanne olisi hyvä saada paremmaksi (3)

-

suurempi/monipuolisempi kirjasto (2)

-

toimiva kirjasto, sillä esim. kirjoja ei voi palauttaa Tupokseen, eikä Tupoksessa ole internetin
käyttömahdollisuutta (2)

-

Salen laajennus ja/tai valikoimien lisääminen (2)

-

pankkiautomaatti, esim. kaupan yhteyteen (2)

-

tuposlaiset käyvät kaupassa Kempeleessä ja Oulussa, kannattaisiko miettiä miksi? (1)

-

palveluiden kehittäminen ettei rahoja tarvitsisi viedä kunnan ulkopuolelle (1)

-

suurin osa palveluista keskitetty kirkonkylälle, eikö nähdä tarvetta palveluiden hajauttamiseen?
(1)

-

kyläkeskuksen kehittäminen nykyistä monipuolisempine palveluineen (1)

-

yksi isompi liikekeskus, josta yrittäjät voisivat vuokrata tiloja (1)

-

kirjasto, joka olisi auki jokaisena arkipäivänä (1)

-

palvelutalon rakentaminen (1)

-

toivottavasti Tupokseen ei tule ravintolaa, koska se lisää ”häiriökäyttäytymistä” (1)

-

Limingan osuuskaupalla liian suuri valta, rajoittaa kilpailua ja pitää hintatasoa korkealla (1)

-

onko kunnan alueella ollut tapana eri palvelupisteissä kysyä asiakkailta, mitä toivotaan palvelujen
parantamiseksi? (1)

TERVEYSPALVELUT (36 mainintaa)
-

terveyspalvelujen yleistä toimivuutta tulisi kehittää (20)

-

hammaslääkäriin on pitkät jonot (4)

-

lyhyemmät jonotusajat yleisesti (4)

-

hoitoon pitäisi päästä tarvittaessa (3)

-

terveyskeskukseen lisää lääkäreitä (3)

-

lääkärit vaihtuvat jatkuvasti (3)

-

terveyspalvelut todella huonot (2)

-

terveyspalvelut asukasmäärää vastaaviksi (2)

-

lääkärille ei anneta heti aikoja, joten terveyskeskuksessa käynnissä menee pitkä aika (2)

-

terveyskeskukseen lisää henkilökuntaa (2)

-

terveyskeskukseen ammattitaitoisia lääkäreitä (2)

-

terveyskeskus pieni, vanhanaikainen ja epäviihtyisä (2)

-

vakituinen hammaslääkäri ja yleislääkäri/sairaanhoitaja sekä toimipiste, jossa he palvelisivat
asiakkaita (1)

-

Tupokseen omat lääkäripalvelut, esim. 1 pv/vko (1)

-

terveydenhoitaja tulisi olla tuposlaisten käytössä esim. 1 pv/2 vko (1)

-

tarve omalääkärille (1)

-

terveyskeskuksessa ei vastata edes tunnin sisällä puhelimeen (1)

-

terveyskeskukseen uusi röntgen (1)

-

hammaslääkäripalveluita tulisi kehittää (1)

-

hammashoitolaan lisää henkilökuntaa (1)

-

hammashoitoon aikoja myös kiireellisissä tapauksissa (1)

KOULUT JA PÄIVÄHOITO (24 mainintaa)
-

päiväkoti ja/tai koulu asukasmäärää vastaaviksi ja toimiviksi (9)

-

yläaste Tupokseen (3)

-

Tupoksen koulun sali on liian pieni (2)

-

koulukyydit järjestetty huonosti, mm. odotusajat liian pitkiä (2)

-

Tupoksen koulussa ahdasta, aiheuttaa mm. opetus- ja kiusaamisongelmia (2)

-

isompi koulu (1)

-

uusi liikuntasali Liminkaan (1)

-

koulukiusaus kuriin (1)

-

yläasteelta puuttuu koulukuraattori tms., jolla olisi aikaa ja taitoa ratkoa ongelmatilanteita (1)

-

onko mahdollista tukea erityislasten tarpeita, sillä tukiopetusresursseja ei ole (1)

-

osa opettajista todella epäammattimaisia (1)

-

Tupoksen koulun rehtorille potkut (1)

-

oma kouluruokailu, ruuan laatu tällöin parempaa (1)

-

esi- ja alkuopetuksen tulisi sisältää ilmainen uimakoulu, koska se kuuluu opetussuunnitelmaan ja
on tärkeä taito ihmiselle (1)

-

päiväkotien ja koulujen henkilökuntaa lisättävä lasten turvallisuuden takia (1)

-

kunnan päivähoidossa pitäisi huomioida hoidosta poissaolopäivät ja vähennettävä ne
kuukausimaksusta (1)

TIESTÖ (45 mainintaa)
-

teiden päällystys yleisesti tarpeellinen (9)

-

Tupoksentietä tulisi leventää (5)

-

autotiet liian kapeita (4)

-

vanhempien alueiden asfaltointi ennen uusien alueiden asfaltointia (4)

-

Selkämaantien päällystäminen (3)

-

Tupoksentien kunnostus, nyt se on erittäin vaarallinen (2)

-

Tupoksentie on huono (2)

-

Lintulammentielle asfaltti (2)

-

teiden rakentaminen pitää tehdä kerralla oikein, esim. kestävyys huomioiden, tien leveys ja
korkeus vaihtelee myös miten sattuu (2)

-

teiden kunto paikoin huono (2)

-

haja-asutusalueen tiet huonossa kunnossa (2)

-

tiet voisi aurata paremmin (2)

-

kaavan mukaisten JK/PP teiden rakentamista ja päällystämistä tulisi nopeuttaa (1)

-

tiet tulisi päällystää leveämmin (1)

-

Järvenpääntie päällystettävä (1)

-

vanhemmat tiealueet asfaltoitava (1)

-

liikennejärjestelyt valmiiksi (1)

-

liikennevalot vanhan nelostien risteykseen, sillä se on vaarallinen (1)

-

enemmän tieremontteja (1)

-

Selkämaantie ja muut soratiet huonossa kunnossa (1)

-

Letontie kesäisin hyvin huonossa kunnossa (1)

-

Järvenpääntie todella kapea ja ojanreunat poikkeuksellisen jyrkät (1)

-

Oikotie leveämmäksi tai hidastetuksi kaduksi (1)

-

Talvitie leveämmäksi (1)

-

tiet leviävät nykyisin ojiin (1)

-

uusi tie ABC:ltä Jukurintielle (1)

-

alikulku Jukurintielle moottoritien ali (1)

-

Kalatie kuntoon lintutornille saakka (1)

LIIKENTEEN TOIMIMINEN (17 mainintaa)
-

liikenne ja kaahailu kuriin (4)

-

Järvenpääntiellä kaahailua (2)

-

Järvenpääntielle 40 km/h-nopeusrajoitus (2)

-

teiden liikennenopeuksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, koska perheissä paljon pieniä
lapsia ja kotieläimiä (1)

-

aluerajoituksia (1)

-

Lintulammentielle 40 km/h-nopeusrajoitus (1)

-

Selkämaantiellä nopeudet kasvaneet rajusti! (1)

-

autot ajavat välillä melko lujaa Oikotiellä (1)

-

Tuomiaron alueella liikenteen järjestelyyn tulisi kiinnittää huomiota, sillä autojen nopeudet ovat
todella kovia (1)

-

nopeusrajoitukset ja liikennemerkit näkyville ja paikkaansa pitäviksi (1)

-

hidasteita autotielle (1)

-

hidasteita Järvenpääntielle (1)

-

Oikotielle voisi laittaa hidasteet, jotta nopeudet laskisivat (1)

-

suojatie puuttuu koulun edestä Oikotien kohdalta (1)

-

onko koulun läheisyydessä tarpeeksi suojateitä? (1)

-

hidasteita varsinkin koulun lähelle, sillä autot ajavat reipasta ylinopeutta (1)

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT (52 mainintaa)
-

Tupoksentien varteen pyörätie (32)

-

(valaistu) pyörätie Järvenpääntielle (7)

-

lisää pyöräteitä (6)

-

kevyen liikenteen väyliä turvallisuuden parantamiseksi (6)

-

pyörätie Oikotien varteen (6)

-

suunnitellut pyörätiet valmiiksi, esim. pyörätie Välikujan päähän (3)

-

pyörätiet kuntoon (2)

-

pyörätie Selkämaantien varrelle (2)

-

Lintulammentien varteen valaistu pyörätie (2)

-

pyörätie Lintulammentieltä Tupoksen koululle (1)

-

pyörätiet toimiviksi (1)

-

pyörätie Oulunsaloon (1)

-

pyörätie Tyrnävälle päin (1)

JULKINEN LIIKENNE (9 mainintaa)
-

julkisen liikenteen aikatauluja tulisi parantaa (3)

-

linja-autoille kulkureitti Tuomiaron alueelle (2)

-

kaikki linja-autovuorot kulkemaan Oikotie-Vesikarintien kautta (2)

-

paikallisliikenteen kehittäminen (1)

-

julkinen liikenne kattavammaksi (1)

-

linja-autoyhteydet Ouluun tulisi säilyttää vähintään samanlaisina kuin nyt (1)

-

linja-autoliikenne pois Oikotieltä (1)

KUNNAN/ASUINALUEEN KASVU (23 mainintaa)
-

uusien asukkaiden tuloa tulisi rajoittaa muutamaksi vuodeksi palvelujen kehittämiseksi (7)

-

liian nopeasti kasvava kunta/asuinalue, palvelut eivät pysy perässä (6)

-

toivottavasti Tupos säilyisi vielä ”maaseutuna” (3)

-

toivottavasti aluetta ei rakenneta liian isoksi ja tiiviiksi (2)

-

pitäisi nopeasti hiljentää tahtia rakentamisessa, sillä se on aivan liian nopeaa. Tupos ei ole enää
maalaiskylä, vaan kohta nukkumalähiö. (1)

-

Tupokseen rakentaminen saa riittää (1)

-

kunnan tulisi ottaa huomioon alueella jo asuvat ihmiset ja panostettava heidän viihtyvyyteen,
eikä ainoastaan houkuteltava uusia asukkaita uusilla tonteilla (1)

-

Limingan rakentamista pitää rajoittaa, sillä kunnallistekniikan ja teiden yms. rakentaminen
näyttää menevän palveluiden edelle (1)

-

kuntaan ei tulisi houkutella liian ahneesti uusia asukkaita verorahojen toivossa, kun uudet
asuinalueet näyttävät keskeneräisiltä talorykelmiltä pelloilla (1)

-

tiet kuntoon ennen uusien asukkaiden haalimista (1)

-

asukkaita ei saa ottaa lisää, koska koulu Tupoksessa on nyt jo liian pieni (1)

-

Tupos pilattu liian tiheällä rakentamisella, esim. Tuomiaro (1)

KUNNAN TOIMINTA (33 mainintaa)
-

lasten huomioiminen on tärkeää (4)

-

kuntalisä lapsiperheille (4)

-

Limingan kunta yrittäjäkielteinen esim. koneyrittäjiä kohtaan (3)

-

Tupokseen tarvitaan lisää liiketiloja uusille pienyrityksille (2)

-

päättäjien pitää kuunnella asukkaita (2)

-

palveluista säästetään, vaikka kunta on parina vuonna noteerattu seudun rikkaimmaksi ja
veroprosenttikin on korkea (1)

-

kotipalvelua lapsiperheille parannettava (1)

-

kunta voisi tukea ja kannustaa ihmisiä yrittämään ja perustamaan pieniä palveluja
lähiympäristöön (1)

-

kunnan tulisi huolehtia kuntalaisten työllistymisestä, esim. opettajat omasta kunnasta (1)

-

asioilla on hidas käsittelyaika ja aukioloajat ovat lyhyet varsinkin kesällä (1)

-

maltillisempia lupauksia ja varovaisuutta mainostamiseen (1)

-

toivottavasti edetään tekojen tasolle (1)

-

uuden kunnanjohtajan puheet Limingasta tuulesta temmattuja (1)

-

kunnan päättäjien taholta henkivä asenne ”vaativat asukkaat” ärsyttävä (1)

-

tuposlaisia pidetään kunnan toimesta hieman ulkopuolisina, vain puoliksi liminkalaisina (1)

-

koulutusta kunnan työntekijöille, jotta olisivat perillä lainsäädännöstä ja palvelujen laadusta (1)

-

kaikkia kunnan sektoreita tulisi kehittää yhdessä (1)

-

sekä nuorten että vanhenevien tarpeiden huomioiminen (1)

-

onko kunnassa laadittu lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa,
sillä väestörakenne vaatisi sellaisen (1)

-

olisi hyvä muistaa, että Tupoksessa asuu muitakin kuin lapsiperheitä (1)

-

asuinalueita olisi pitänyt kaavoittaa ainoastaan kirkonkylän ympäristöön (1)

-

maaseudulle ei saisi rakentaa suuria yritysrakennuksia (1)

-

Tupoksessa tarvitaan myös vuokra-asuntoja (1)

-

Limingan keskustaan pitäisi saada lisää vuokra-asuntoja (1)

-

ei kunnan vuokrataloja Tupokseen (1)

-

muutos- ja parannustyöt muuallekin kuin Tuomiaroon (1)

-

kiinteistövero suhteessa mm. teiden valaistuksen ja pinnoituksen tasoon (1)

-

urheiluhalliin käytetyt rahat olisi voitu käyttää järkevämmin (1)

-

miksi entinen seurakunnan toimitila puretaan kaupan läheltä, sillä se voisi toimia jonkun
yrittäjän toimipaikkana (1)

-

koiravero pakolliseksi (1)

OSALLISTUMINEN JA KUNNAN TIEDOTTAMINEN (11 mainintaa)
-

infoa uusille asukkaille, mm. kunnasta, harrastuksista ja toimintamahdollisuuksista (3)

-

tiedottaminen kaavoituksista ja aluetta koskevista suunnitelmista ym. selkeästi (3)

-

oma paikallinen lehti tai tietoisku, esim. kerran kuussa, josta näkisi tapahtumat (2)

-

enemmän tietoa kunnan internet-sivuille (2)

-

asuinalueen asukkaat mukaan suunnitteluun esim. työryhmien muodossa (1)

-

yleisötilaisuuksien järjestäminen; mihin aluetta ollaan kehittämässä ja miten? (1)

-

varhaisempi tiedottaminen mielipiteen esittämistä varten (1)

-

nuoret mukaan päättämään ja rakentamaan harrastusmahdollisuuksia (1)

-

voisiko kunta kerätä palautetta uusilta asukkailta? (1)

-

kunta voisi toimia aloitteentekijänä kylätoimikuntien toiminnalle, Tupoksessa kylätoimikunnan
toiminta ”sisäpiiritoimintaa” (1)

-

kuka vauhdittaisi toimivan asukasyhdistyksen perustamista Tupokseen? Aktiivisia toimijoita
luulisi alueelta löytyvän. (1)

-

miten voi liittyä esim. toimikuntaan? (1)

-

omakotiyhdistys (1)

ASUKKAIDEN YHTEISTOIMINTA (6 mainintaa)
-

kunta voisi järjestää yhteistä toimintaa/tapahtuman tuposlaisille, jolloin voisi tutustua muihin
asukkaisiin ja/tai kuntaan (2)

-

yhteistyön kehittämistä alueen muiden asukkaiden kanssa (1)

-

kyläläisten kesken ei ole juuri mitään yhteistä, riippuu tietenkin meistä itsestä (1)

-

Tupokseen tukiryhmä yhdistämään ja kotiuttamaan uusia tuposlaisia (1)

-

lisää tapahtumia lapsiperheille (1)

LIMINGAN KESKUSTA (4 mainintaa)
-

keskusta ahdistava ja hirveän näköinen (3)

-

viihtyisyyttä tulisi lisätä mm. istutuksin (1)

-

vanhat röttelöt pois keskustasta (1)

-

torikojuja (1)

-

osuusmeijeri hyötykäyttöön (1)

MUUT (24 mainintaa)
-

työpaikkoja lisää, esim. teollisuutta ABC Tupos – Haaransilta-välille (4)

-

koirapuisto Tupokseen (4)

-

kunnallistekniikka ajan tasalle, huolto joustavaksi ja nopeaksi (2)

-

koirien jätökset sietämättömiä yleisillä paikoilla (2)

-

Tupos kunnan suurin kylä, eikä siellä ole mitään (1)

-

maanviljelijöille turvattava elinkeinomahdollisuus (1)

-

Tupokseen rakentavien pitäisi asua talossa kaksi vuotta ennen myyntiä ettei rakennettaisi
”yksinkertaisia” myyntimökkejä (1)

-

grynderit rakentavat liikaa, eivätkä välitä kuinka rakentavat talon (1)

-

ns. liehukatot eivät sovi minkäänlaiseen taloon (1)

-

hulevesimaksu järjetön (1)

-

hulevesimaksut kunnan maksettavaksi tai maksu kaikille
tasapuolisesti koko Tupoksen alueella (1)

-

terveyspalvelut, koulu ja päivähoito omaksi korttelikseen (1)

-

poliisin partiointia alueelle enemmän (1)

-

uimakoulu kesäisin (1)

-

enemmän kulttuuritarjontaa (1)

-

Limingassa ei ole työpaikkoja (1)

-

Tupoksen kartta puhelinluetteloon (1)

-

sivistyslautakunnan pitäisi kunnioittaa opettajavalinnoissa työyhteisön
ja rehtorin esitystä (1)

-

Limingan ja Tupoksen metsästysseurat tulisi yhdistää sekä antaa tuposlaisille mahdollisuus
metsästää Limingan alueella (1)

LIITE 3
TUPOKSEN KYSELYN
RAKENTAMISOSION TULOKSET
KYSYMYKSITTÄIN

TUPOS - RAKENTAMISOSION TULOKSET (n=217)
75. Haluaisitko, että Tupokseen muuttaa uusia asukkaita?

18,43%
40

28,11%
61

53,46%
116

79. Millaisiin paikkoihin Tupoksessa mielestäsi voi rakentaa uusia asuntoja?
a) Metsän reunaan

6,45%
14

b) Metsään

9,22%
20

10,14%
22

29,03%
63

24,88%
54

23,96%
52

58,53%
127
37,79%
82

c) Pellolle

7,83%
17

14,29%
31

24,42%
53

53,46%
116

Ei
Kyllä
Ei tietoa
En osaa sanoa

d) Teiden varsille kaava-alueen ulkopuolelle

6,91%
15

e) Omaksi alueekseen

10,14%
22

12,44%
27

5,99%
13

25,81%
56
26,73%
58
54,84%
119

57,14%
124

f) Nykyisen asutuksen lomaan

g) Minne tahansa

14,29%
31

12,9%
28

39,63%
86
26,73%
58

41,94%
91
35,48%
77

19,35%
42

9,68%
21

Ei
Kyllä
Ei tietoa
En osaa sanoa

80. Ympyröi alla olevasta taulukosta niiden ruutujen numerot, jotka edustavat mielestäsi Tupokseen
sopivia asumismuotoja ja asumistiheyksiä. Rastita yli Tupokseen sopimattomat vaihtoehdot.

1

2
9,68%
21

12,9%
28

37,79%
82

24,42%
53

62,67%
136

52,53%
114

3

34,56%
75
47,47%
103

4

39,17%
85
57,14%
124

17,97%
39

3,69%
8

6

5
14,29%
31

16,59%
36

39,63%
86
20,74%
45

62,67%
136

26,73%
58

19,35%
42

7

8

12,9%
28

41,94%
91

40,55%
88
58,06%
126

35,48%
77

9,68%
21

1,38%
3

10

9

40,09%
87

50,69%
110

38,25%
83

44,24%
96

9,22%
20

17,51%
38

12

11

35,94%
78

42,86%
93

45,16%
98

59,91%
130

4,15%
9
11,98%
26

81. Mitkä ohessa olevista omakotitalotyypeistä sopivat Tupokseen? Ympyröi miellyttävät ja rastita
yli epämiellyttävät.

0,92%
2
20,28%
44

30,41%
66

78,8%
171

3,23%
7

66,36%
144

9,22%
20
32,26%
70

31,8%
69

56,68%
123
58,99%
128
11,06%
24

ei
kyllä
ei tietoa

30,88%
67
41,47%
90

27,65%
60

34,56%
75

38,25%
83

27,19%
59

12,9%
28
32,72%
71

54,38%
118

ei
kyllä
ei tietoa

82. Valitse ympyröimällä alla olevista 9 asuinrakennuksen sijoittelumalleista mielestäsi Tupokseen
sopivin. Rastita yli mielestäsi Tupokseen epäsopiva sijoittelumalli.

Taloryhmät

Tienvarsimalli

Korttelimalli

2

1
11,06%
24

40,09%
87

15,67%
34

49,31%
107
48,85%
106

35,02%
76

3

40,09%
87
54,84%
119

5,07%
11

ei
kyllä
ei tietoa

LIITE 4
VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLISEN
ALUEEN NYKYINEN
RAKENNUSKANTA

Alueen nykyinen rakennuskanta
Rakennukset on nnumeroitu rakennusryhmittäin.
1. Luutatehtaantie 2
Tupoksen yrityspuisto

2. Luutatehtaantie 1
(Suojala)
Asunrakennus, rakennettu ennen
v. 1946. Talousrakennuksia
(mm. ent. navetta).

3. Luutatehtaantie 3
Asuinrakennus
Talousrakennuksia

4. Tyrnäväntie 129A
Asuinrakennus

5. Tyrnäväntie 129B
Asuinrakennus
Talousrakennus

6. Koivulantie 10
(Kytölä)
Asuinrakennus
(entinen osuuskauppa ja asunto)
v. 1928
Talousrakennus

7. Koivulantie 5
Asuinrakennus
Talousrakennuksia
Maakellari

8. Koivulantie 6AB
Asuinrakennus
Talousrakennuksia

9. Koivulantie 4A ja B
Asuinrakennus
Talousrakennus
Halli

10. Tyrnäväntie 130A
Asuinrakennus
Talousrakennuksia

11. Tyrnäväntie 130B

12. Tyrnäväntie 130D
Asuinrakennus
Talousrakennuksia

13. Tyrnäväntie 130C
Asuinrakennus
Talousrakennuksia

14. Ouluntie 55A
Huoltoasema (käytöstä poistunut)
Katos

15. Ouluntie 55B, C
Asuinrakennuksia
Talousrakennuksia

16. Peräojantie 2
Asuinrakennus
Talousrakennus

17. Peräojantie 8
Asuinrakennus
Talousrakennus

18. Peräojantie 8
Asuinrakennus
Talousrakennuksia

19. Ouluntie 48B
Asuinrakennus
Talousrakennuksia

20. Ouluntie 48A
Asuinrakennus
Talousrakennuksia

21. Pölkkykankaantie 2
Asuinrakennus
Talousrakennus
Tien toisella puolella
mahd. loma-asunto

22. Pölkkykankaantie 4
Talouskeskus, useita rakennuksia

23. Ouluntie 44A
(Paratiisi)
Asuinrakennus (uusi)
1930-luvun asuinrakennus
(ilmeisesti varastona)
Useita talousrakennuksia

24. Paratiisintie 8
Asuinrakennus
Talousrakennuksia
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