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1 Johdanto 
 

Raine Mäntysalo 

Käsillä on EkoSuKaT-tutkimushankkeen kuudes ja viimeinen väliraportti. Tarkastelussa on 
Suomussalmen kunta ja erityisesti sen Taivalalanen-Pitämän asuinalue 1,5-3 km Suomussalmen 
keskustasta (Ämmänsaaresta) lounaaseen. EkoSuKaT-hankkeen kannalta – kun tutkitaan 
ekotehokkaan yhdyskuntasuunnittelun edellytyksiä yhtäältä kasvavissa ja toisaalta supistuvissa 
kunnissa – on Suomussalmen kunta empiirisenä kohdekuntana erityisen kiinnostava, sillä täällä on 
jo pitkään jouduttu kamppailemaan supistumiskehityksen kourissa. Pitkäaikainen supistumiskehitys 
on synnyttänyt valmiutta suomussalmelaisten – myös poliittisten päättäjien – keskuudessa tunnustaa 
vallitseva kehitys ja etsiä menetelmiä tämän kehityksen hallitsemiseksi. Osoituksena tästä ovat mm. 
Suomussalmen asuntopoliittinen ohjelma 2003-2010 ja kunnan omaksuma vuokra-asuntopolitiikka. 

 Taivalalanen-Pitämä on kuvaava esimerkki supistuvasta asuinalueesta. Väestön väheneminen 
ilmenee ensiksi (vuokra)kerrostaloasuntojen tyhjenemisenä, kun taas pientalojen omistusasunnot 
säilyvät pitkään asuttuina – ja alueen asemakaavaa täydentäviä uusia omakotitaloja jopa 
rakennetaan alueelle silloin tällöin. Pitämän lähikauppa on lakkautettu, mutta päiväkoti- ja 
koulupalvelut toimivat alueella edelleen, kun alueen lapsiluvun vähennyttyä näiden palveluiden 
käyttäjien joukossa on myös lähialueiden lapsia. 

1.1 EkoSuKaT 

Ekotehokkuus Supistuvissa ja Kasvavissa Taajamissa: muuttuvan yhdyskuntarakenteen fyysinen, 
sosiaalinen ja ekologinen kestävyys – EkoSuKaT – on monitieteinen tutkimus- ja kehittämishanke, 
jonka ovat toteuttaneet Oulun yliopisto yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntaliittojen 
ja ympäristökeskusten sekä empiiriseen tutkimukseen valittujen kohdekuntien – Suomussalmi, 
Ristijärvi, Kajaani, Oulunsalo, Liminka ja Tyrnävä – kanssa. Hankkeessa on hahmotettu 
monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti niitä vaatimuksia, joita suurten kaupunkikeskusten reuna-
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alueiden kasvaminen ja toisaalta perifeeristen alueiden supistuminen aiheuttaa erityyppisten 
asuintaajamien kestävän kehityksen turvaamiselle. Oulun läänissä voimakkaasti kasvava Oulun 
seutu ja väestöään vastaavasti menettävä Kainuu ovat tarjonneet oivalliset lähtökohdat kasvu- ja 
supistumiskehityksen dynamiikan tarkastelulle. Kustakin kohdekunnasta yksi asuintaajama on ollut 
empiirisen tutkimuksen kohteena; Suomussalmen osalta Taivalalanen-Pitämä. 

 Hankkeessa on ollut mukana tutkijoita arkkitehtuurin, maantieteen, ympäristökasvatuksen ja 
sosiologian tutkimusaloilta. Lisäksi hankkeen kuluessa on toteutettu kuntakohtaisia pilottiprojekteja 
ja tehty niihin liittyen opinnäytetöitä kultakin tutkimusalalta (diplomitöitä, pro gradu-tutkielmia 
sekä yhdyskuntasuunnittelu- ja tutkimusmenetelmäkursseja). Suomussalmella toteutettuja 
pilottiprojekteja ovat asuntoalueiden suunnittelu –kurssi, jonka analyysi- ja 
maankäyttösuunnitelmatuotoksia esitellään tässä raportissa, Anna Kujalan laatima 
suunnittelumaantieteen pro gradutyö sekä Taivalalanen-Pitämällä toteutettu asukaskysely. Kujala 
esittelee asukaskyselyä hyödyntävän pro gradutyönsä tuloksia tämän kirjan artikkelissaan. 
Vastaavasti hankkeen tutkijat analysoivat omissa artikkeleissaan asukaskyselyn tuottamaa aineistoa 
eri tutkimusnäkökulmistaan käsin. Tutkimustyön ja pilottihankkeiden ohjauksesta Oulun 
yliopistolla ovat vastannet 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. Hankkeen koordinointi on ollut 
arkkitehtuurin osastolla. EkoSuKaT-hanke on yksi Ympäristöklusterin Ekotehokas yhteiskunta –
ohjelman (2003-05) hankkeita. Päärahoittaja Ympäristöklusterin (YM, KTM, TEKES ja Suomen 
Akatemia) lisäksi hanketta ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskukset, 
kohdekunnat sekä Oulun yliopisto. Ympäristöklusterin rahoituksen päätyttyä hanketta on jatkettu 
vielä vuonna 2006 kuntien ja Oulun yliopiston rahoituksella. Hankkeen muut väliraportit ja 
loppuraportti ovat elektronisina julkaisuina toistaiseksi saatavilla EkoSuKaT-hankkeen kotisivulla 
(http://wwwedu.oulu.fi/sos/SuKaT/julkaisuja.htm). 

 Kohdekunnissa ja –taajamissa toteutetut laajat asukaskyselyt ovat muodostaneet keskeisen 
tutkijoiden aineiston. Perinteisten monivalinta- ja avokysymysten lisäksi kehitettiin kyselyyn 
uudentyyppisiä kysymysmuotoja: kivun kokemuksen mittaamisessa käytettyä kysymysmuotoa 
sovellettiin kodin kokemuksen mittaamiseen ja kuvallisia kysymyksiä sekä karttatehtäviä käytettiin 
hyväksi selvitettäessä asukkaiden kantoja oman asumisviihtyisyytensä kannalta tärkeiden 
ympäristötekijöiden sekä mahdollisen uudisrakentamisen sijoittumisen, ryhmittelyn ja 
rakennustavan suhteen. Kyselyä on hieman varioitu eri kohdetaajamissa näiden erityispiirteiden ja 
ao. kuntien toiveiden mukaan. 

 Suomussalmen asukaskysely lähetettiin postikyselynä (ks. liite 1) tammikuussa 2006 
Taivalalanen-Pitämän kaikkiin kotitalouksiin (739 kpl) osoittaen kysely 18 vuotta täyttäneelle 
perheen jäsenelle. Aluerajaus tehtiin katujen ja teiden nimien perusteella (mikä ei ollut aivan 
täsmällinen tapa rajata kotitaloudet aluekohtaisesti, sillä yhden tien ulottuessa Ämmänsaareen myös 
muutama ämmänsaarelainen sai kyselyn). Kyselyvastauksia palautui 220 kpl (29,8 % lähetetyistä). 
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1.2 EkoSuKaT-malli 

Jo EkoSuKaT-hanketta edeltävässä esitutkimusvaiheessa (2003) kehitettiin eräs työkalu 
kohdetaajamia koskevien aineistojen analyysille. Tämä analyysikehikko, ’EkoSuKaT-malli’, toimii 
tarkastelua jäsentävänä käsitteellisenä välineenä, kun tehdään selkoa taajaman yhdyskuntarakenteen 
muutosprosesseista. Analyysikehikon vaaka-akselin muodostaa liike tiivistymisen ja harvenemisen 
välillä ja pystyakselin liike eheytymisen ja hajoamisen välillä. Vaaka-akselilla kuvataan 
yhdyskuntarakenteen kasvua tai supistumista taajaman sisäisen rakenteen kannalta – merkitseekö se 
taajaman tiivistymistä vai harvenemista. Pystyakselilla kuvataan tätä muutosta seudun 
aluerakenteen laajemman viitekehyksen kannalta – eheytyykö vai hajoaako seudun aluerakenne. 
Olennaista on muodostaa käsitteellinen ero eri tarkastelutasojen välille. Taajaman sisäinen 
tiivistyminen ei välttämättä merkitse eheytymistä laajemmalle aluerakenteen kokonaisuudelle, 
jonka osa taajama on. Vastaavasti taajaman sisäinen harveneminen ei aina merkitse laajemmassa 
aluerakenteen viitekehyksessä hajoamiskehitystä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. EkoSuKaT-malli – supistuvien ja kasvavien taajamien analyysikehikko. 
 

 Aila Ryhänen on hankkeemme loppuraportissa tarkastellut EkoSuKaT-mallin avulla 
Taivalalanen-Pitämän ja yleisemmin Suomussalmen yhdyskuntarakenteen muutoksia (Ryhänen 
2006, 19). Hänen mukaansa Taivalalanen-Pitämän kerrostaloalue on harventunut sisäisesti 
väestökadon ja poistuneiden palveluiden takia, mutta omakotitaloalue on vastaavasti tiivistynyt 
hitaasti, kun vapaita tontteja on rakennettu. Kunta kokonaisuudessaan harvenee, mutta väestö myös 
keskittyy, eli tiivistymistä tapahtuu samaan aikaan. Seudullisessa tarkastelussa Suomussalmen 
muutoksia voidaan pitää aluerakenteen hajoamisena, joka seuraa vahvan keskuksen väestökadosta. 
Vastaanottavat paikat puolestaan kärsivät nopean kasvun seurauksista. 

 Kasvavien ja supistuvien taajamien muutosprosessien voisi olettaa olevan hyvinkin vastakkaisia, 
mutta niissä on myös paljon yhdenmukaisuutta, kuten Ryhäsen (2006) tekemä vertailu osoittaa. 
Palvelutyöpaikkojen ja julkisten palveluiden osuus on kaikissa kohdekunnissa noussut, jalostuksen 
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vähentynyt ja alkutuotannon pysynyt samana. Liikenne on kasvanut niin väestön kasvaessa kuin 
vähentyessäkin. Elintason nousun lisäksi liikennettä kasvattavat Oulun seudulla erityisesti 
asutusrakenteen hajoaminen ja työpaikkojen keskittyminen, Kainuussa lähipalveluiden 
väheneminen. Omakotiasumisen suosio on yhtäläistä kasvun ja supistumisen alueilla: 
kasvukeskuksen reuna-alueille muuttavat hakevat maaseutumaisen omakotiasumisen väljyyttä ja 
supistuvilla alueilla omakotiasunnot pysyvät asuttuina pisimpään. Myös supistuvilla alueilla nämä 
asumispreferenssit yhdistyneenä elintason nousuun, asuntokuntien pienenemiseen ja uusien 
asukkaiden houkutteluun johtavat uusiin pientaloasumisen kaavahankkeisiin ja 
suunnitteluratkaisuihin, jotka edistävät seudullista hajautumiskehitystä. Toisaalta Leena 
Soudunsaaren (2006) vertaileva tarkastelu osoittaa, että taajamatasolla asukkaiden 
kyselyvastauksissaan ilmaisemat toiveet uudisasuinrakentamisen sijoittumiselle erityyppisillä 
asuinalueillaan ovat hyvin yhteensovitettavissa tiivistävän täydennysrakentamisen tavoitteen kanssa 
– näin myös Suomussalmella, kuten ilmenee Soudunsaaren artikkelista tässä raportissa. 

1.3 Artikkelit 

Kirjan koostuu kolmesta osasta. Osa I koostuu tutkijoiden artikkeleista. Ensimmäisessä artikkelissa 
Pentti Luoma tekee historiallisen tarkastelun Suomussalmen taloudellisten ja sosiaalisten 
rakenteiden kehityksestä. Marja Mönkkönen jatkaa tätä tarkastelua kohdistaen huomionsa erityisesti 
väestön ja elinkeinorakenteiden muutosten myötä tapahtuneeseen supistumiskehitykseen ja tämän 
hallinnan mahdollisuuksiin Suomussalmella. Anna Kujala keskittyy artikkelissaan tiettyyn 
Suomussalmen lähihistorian vaiheeseen ja tämän jättämiin jälkiin Taivalalanen-Pitämän 
yhdyskuntarakenteessa: Kostamus-projektiin ja sen työntekijöiden asuttamiseksi rakennettuihin 
vuokrakerrostaloryhmiin. Aila Ryhänen kohdistaa katseensa tulevaisuuteen: mitkä seikat 
Suomussalmella ovat asukaskyselyn valossa kodintunnetta ja asumisviihtyisyyttä vahvistavia 
tekijöitä ja luovat pysyvyyttä ja houkuttelevuutta supistumiskehityksen vastavoimana? Osan I 
lopuksi Leena Soudunsaari esittelee asukaskyselyn rakentamisosion tuloksia, jotka osaltaan 
ohjasivat asuntoalueiden suunnittelu –kurssin puitteissa tehtyä täydentävää asuinaluesuunnittelua 
Suomussalmen kuntakeskuksessa. Syntyneitä suunnitelmia esitellään osassa III ja niiden pohjaksi 
laadittuja ja koottuja ympäristöanalyysejä osassa II. 

1.4 Asuntoalueiden suunnittelu –kurssi 

Asuntoalueiden suunnittelu –kurssi (laajuus 3+3 opintoviikkoa) sisältyy Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin osastolla yhdyskuntasuunnittelun neljännen vuosikurssin opetusohjelmaan. Kurssilla 
laaditaan harjoitustyönä kohteena olevalle asuinalueelle vaihtoehtoisia maankäyttösuunnitelmia eri 
mittakaavatarkasteluineen sekä tätä suunnittelutyötä tukevia ympäristöanalyysejä ja 
taustaselvityksiä. Suomussalmen kunnanjohtaja Timo Säkkisen ja tekninen johtaja Antti 
Westersundin kanssa sovittiin harjoitustyön kohdealueen rajauksesta, joka kattoi alueita 
Suomussalmen keskustaajamasta Taivalalanen-Pitämää laajemmin. Erityisesti tarkasteluun otettiin 
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potentiaaliset vaki- ja loma-asumisen täydennysrakentamisalueet, joihin Taivalalanen-Pitämään 
kytkeytyvien osa-alueiden ohella lukeutui Ämmänsaaren Kyynäspää, Jalonkangas tämän 
pohjoispuolella sekä Kaljuskylän rantakaistale Kirkonkylään johtavalla tiellä. 

 Asuntoalueiden suunnittelu –kurssille osallistui keväällä 2006 yhdeksän arkkitehtuurin 
opiskelijaa sekä lisäksi viisi maantieteen opiskelijaa, jotka osallistuivat vain analyysivaiheeseen. 
Yksi arkkitehtuurin opiskelijoista oli ranskalainen ja yksi portugalilainen vaihto-opiskelija. Kurssin 
aluksi opiskelijoille annettiin sekä yksilö- että ryhmätyönä tehtäviä analyysitehtäviä. Näiden 
analyysien tulokset on koottu tämän kirjan osaan II. Analyysitehtävissä selvitettiin 
maisemarakenne-, kulttuurimaisema- ja taajamakuvatekijöitä kohdealueiden osalta; kartoitettiin 
kohdealueiden fyysisiä jälkiä ja toimintoja, selvitettiin kohdealueiden kaavatilannetta sekä 
perehdyttiin eri tavoin supistumiskehityksen vaikutuksiin asuntomarkkinoiden, -politiikan ja 
yhdyskuntasuunnittelun kannalta liittäen tämän tarkastelun myös laajempiin maakunnallisiin, 
valtakunnallisiin ja myös kansainvälisiin viitekehyksiin. Tärkeänä tietolähteenä oli Heino Hiltusen 
luoma ja ylläpitämä ’Supistuvat yhdyskunnat’ –nettisivusto, johon koottua aineistoa ehdittiin 
hyödyntää ennen sivuston lakkauttamista loppukeväällä 2006. 

 Harjoitustyön suunnitteluosuudessa laadittiin täydennyssuunnittelun kohdealueille kaksi 
vaihtoehtoista maankäyttösuunnitelmaa ryhmätöinä. Osassa III esitellään nämä suunnitelmat, joista 
ensimmäinen, Mansikkapaikka, painottaa lähtökohtanaan markkinavetoista suunnittelua. Siinä 
hyödynnetään väljyyttä, maisematekijöitä, alueiden yksilöllisyyttä sekä yhteyksiä luontoon uusien 
asukkaiden houkuttelun vetovoimatekijöinä. Jälkimmäinen, Sininen viiva, puolestaan painottaa 
enemmän ekologisia tekijöitä ja tiiviyttä suunnittelun lähtökohtana. Suomussalmen taannoisen 
ekokuntakokeilun näkökulmasta Sininen viiva olisi linjana perusteltu, toisaalta 
markkinavetoisuuteenkin pyrkivää asuinaluesuunnittelua voidaan kunnan näkökulmasta perustella 
pyrkimyksenä torjua supistumiskehitystä. 

1.5 KaSuKat 

Tutkimusryhmämme on kesällä 2006 Ympäristöklusterin ja Oulun yliopiston rahoittamana 
käynnistänyt uuden kolmivuotisen tutkimushankkeen KaSuKat – Kasvun ja supistumisen 
ohjauskeinot ja elinympäristön laatu: Tapauksena pohjoisen Suomen kaivoskunnat. Siinä 
kaivoskuntien case-aineistoa hyödyntäen selvitetään yksipuolisen elinkeinorakenteen ja 
globaaleihin yritystoimijoihin tukeutuvien kuntien strategisia toimintamahdollisuuksia ja 
vuorovaikutteisen suunnittelun ja arvioinnin keinoja nopean kasvun ja supistumisen oloissa. 
Suomussalmi on kohdekuntana myös tässä hankkeessa, joten tutkimusyhteistyömme Suomussalmen 
kunnan kanssa jatkuu. 
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2 TPiirteitä Suomussalmen taloudellisten ja sosiaalisten 

rakenteiden kehityksestä 

Pentti Luoma T 

TIlmari Kianto (1934): On mulle Suomi suloisin – 

Tvaan Suomussalmi surkehin!  

TSen tuskin tiedän vertaista –  

Tniin aivan yksinkertaista kuin –  

TRämsärannan tie. (sit. Heikkinen 1979, 42.) 

 

Suomussalmen kunta, joka perustettiin vuonna 1867 (Heikurainen 1992), kuuluu niin kutsuttuihin 
Kainuun kehyskuntiin. Se sijaitsee Kainuun pohjoisosassa ja rajautuu pohjoisessa Kuusamon 
kaupunkiin ja idässä Venäjään. Kunnan maapinta-ala on 5275,24 neliökilometriä ja asukkaita 
kunnassa oli vuoden 2003 lopussa 10376, joista alle 15-vuotiaita oli vain 14.4 prosenttia. 
Työpaikoista maa- ja metsätaloudessa oli 16,2, jalostuksessa 20,6 ja palveluissa 59,5, prosenttia 
vuonna 2002. Kunnan työpaikkaomavaraisuus oli samana vuonna 93,1 prosenttia. Taajama-aste oli 
vuoden 204 alussa 56,4 prosenttia. (Suomussalmi 2005.)  

 EkoSuKaT–projektin varsinaisena tutkimuskohteena on kunnan keskustassa sijaitseva 
Taivalalasen–Pitämän taajama, joka käytännössä jakautuu kahteen eri osaan mutta joka kuitenkin 
yhdessä muodostaa kunnan keskustan keskeisen asuinalueen. Näistä Taivalasen, joka tunnettiin 
aiemmin ”Taival’alaisen” ja sittemmin ”Taivalalaisen” nimillä, rakentaminen aloitettiin vuonna 
1967 (Saukko 1968, 15). 

 Kainuun kuntana Suomussalmea on ainakin aiemmin kuvannut ”Nälkämaan laulu”, jonka 
erityispiirteet kuvastuvat myös yllä olevista Ilmari Kiannon säkeistä: nälkä, köyhyys ja puute mutta 
samalla ihmisten sitkeys ovat olleet osa suomussalmelaista arkipäivää (Heikurainen 1992). 
Toisaalta Kainuun kehityksessä rajan merkitys on näkynyt monella tapaa. Suomussalmelaisilla oli 
Toiseen Maailmansotaan saakka kiinteät yhteydet nykyisen rajan takana olevaan Vienan Karjalaan. 
Suomussalmella sijaitsee esimerkiksi ”Vienan reitti”, jota Elias Lönnrot käytti 
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runonkeruumatkoillaan (ks. tarkemmin Heikkinen 1995 ja Romppanen 2000) ja joka on viime 
vuosien ympäristökamppailujen yhteydessä tullut tunnetuksi kulttuuriarvoiltaan (esim. Ketola 
2005). Kiinteät yhteydet perustuivat suurelta osin siihen, että vuoden 1323 Pähkinänsaaren rauhan 
mukainen ”rajalinja kulki Pohjanlahteen siten, että Oulujärvi ympäristöineen jäi Venäjän Puolelle” 
(Turpeinen 1968a, 23). 

 Kulttuurisesti Suomussalmi tunnetaan myös suuresta kirjailijastaan ja entisestä 
kruununtorpparistaan Ilmari Kiannosta ja hänen Turjanlinnastaan (Tervonen ja Lonkila 2002). 
Nykyisin Suomussalmella on yhteistä rajaa Venäjän kanssa 151 kilometriä (Suomussalmi Suomi-
neidon vyötäröllä 2004). Edelleen Suomussalmi on tunnettu Talvisodan ratkaisevista taisteluista 
Raatteen tiellä. Näitä muistoja ja Suomussalmen vahvoja kulttuuriperinteitä hyödynnetään muun 
muassa matkailussa.  

 Seuraavassa rajoitutaan vain rakenteellisten muutosten tarkasteluun historiantutkimuksen ja 
tilastojen valossa. Tavoitteena on luoda yleiskuva kunnasta EkoSuKaT–projektin tutkimustyön 
taustaksi.  

 Tämän tarkastelun ulkopuolelle rajautuu suomussalmelainen arkielämä, jota tosin pyritään tämän 
vuosituhannen alun osalta kartoittamaan EkoSuKaT-projektin muun aineiston keruun avulla. 
Olkoon näistä suomussalmelaisen ja yleensä kainuulaisen elämäntavan piirteistä kuitenkin yhtenä 
esimerkkinä ote kunnanjohtaja Timo A. Säkkisen kaunopuheisesta esipuheesta (1992, 7) julkaisuun 
”Suomussalmen ekokunta”: ”Tämä kainuulainen kansa on sitkeää ja peräksiantamatonta kuin vanha 
nahkasarana. Se taipuu ja taipuu, mutta palaa aina taittumatta takaisin.” 

2.1 Väestönmuutokset Suomussalmella 

Matti Huurteen (1992, 24) mukaan Suomen asuttaminen alkoi jääkauden päätyttyä, kun luonnonolot 
muuttuivat asutukselle suotuisiksi. Arkeologisten löydösten perusteella vanhimmat havainnot 
asutuksesta löytyvät Suomussalmelta. Vuonna 1985 tehdyissä kaivauksissa löytyi tulisija, jonka 
perusteella tämä näyte asutuksesta on noin vuosilta 7300–7000 ennen ajanlaskun alkua. Huurre 
toteaa: ”Ämmänsaaren edustalla olevasta Vanhasta Kirkkosaaresta on todettu toistaiseksi vanhin 
ihmisten asuinpaikka Suomessa”. Huurre kirjoittaa kivikautisesta ”Suomusjärven kulttuurista”, 
jonka ajalta ovat peräisin arkeologiset löydökset kuten keihään kärjet, yleensä vuolukivestä tehdyt 
pallonuijat, alkeelliset kivikirveet ja erilaiset kouruteräiset työkalut. (mt., 25–26). 

 1400–luvulla karjalaiset tekivät kaupparetkiä Sotkamon ja Hyrynsalmen reittejä pitkin Ouluun ja 
Tornioonkin saakka. He kävivät kauppaa paitsi rannikolla asuvien pohjalaisten myös saamelaisten 
kanssa. (Turpeinen 1968a, 23–24). Todennäköistä on, että osa Kainuun asutuksesta on siten 
karjalaisperäistä. 

 1500–luvulla alkoivat myös savolaiset kiinnostua Kainuusta. Väestö kasvoi Savossa nopeasti, 
mikä aiheutti kaski- ja riistamaiden sekä kalavesien ehtymistä. Ruotsin tuolloinen kuningas Kustaa 
Vaasa (1523–60) myös tuki savolaisten siirtymistä Kainuuseen. 1550–luvulla Kainuuta tavoittelivat 
tai pitivät hallussaan siis saamelaiset, karjalaiset, pohjalaiset ja savolaiset. Näistä ensiksi mainitut 
joutuivat kuitenkin pääasiassa siirtymään kohti pohjoista. Venäläiset eivät kuitenkaan katsoneet 
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suopeasti Kainuun asuttamista silloisen Ruotsi–Suomen puolelta. Vuonna 1570 puhjenneen 25–
vuotisen sodan ja siihen liittyneiden hävitysretkien seurauksena ”Kainuun vakituinen asutus 
tuhoutui käytännöllisesti katsoen täysin.” (Turpeinen 1968a, 24–25.) 

 Täyssinän rauhassa (1595) Suomussalmen seudut liitettiin Suomi–Ruotsiin. Kuningas Kaarle IX 
(1598–1611) tuki uudisasutusta myöntämällä Oulujärven ympäristöön siirtyville uudisasukkaille 
kuuden vuoden verovapauden. Tuolloin Kainuu, silloinen ”Oulun erämaa”, joka kuului vuoteen 
1599 saakka Liminkaan, sai ensimmäiset vakinaiset asukkaansa. (Turpeinen 1968a, 24–25.) 

 Suomussalmelta – kuten koko maastakin – on saatavissa täsmällisiä väestötietoja jo 1700-luvulta 
lähtien. Väestön kasvuvauhti kiihtyi 1700-luvulla niin, että vuosisadan alkupuolen vajaan tuhannen 
asukkaan väestö kasvoi tänä ”uudisraivauksen ja kaskenpolton aikakautena” jo hieman yli viiden 
tuhannen 1860-luvulle tultaessa. Väestön kasvua lisäsi muun muassa, että ”Kajaanin läänin 
asukkaiden” vapautettiin sotaväkeen kirjautumisesta ja että uudistilalle myönnettiin ”monenlaisia 
verohelpotuksia”. Niinpä vuonna 1750 Suomussalmen väkiluku oli 750:n tienoilla. (Turpeinen 
1968a, 28–29.) 

 1860–luvun nälkävuosina väestö väheni muutamaksi vuodeksi alle viiden tuhannen. Lyhyempiä 
taantumia – kuten esimerkiksi sota-aikoja lukuun ottamatta – väestö kasvoi nopeasti. 1860–luvun 
loppupuolelta väkiluku kaksinkertaistui 1930-luvun lopulle tultaessa, jolloin Suomussalmella oli jo 
noin kymmenen tuhatta asukasta. (Turpeinen 1992, 79–80 ja 85.) Turpeisen (1992, 80) keräämiin 
tilastotietoihin perustuvasta pitkän aikavälin väestökehitystä esittävästä kuviosta (ks. kuvio 1) 
havaitaan, että väestön kasvu jatkui aina 1960–luvun loppupuolelle saakka. Merkittäviä tekijöitä 
tähän olivat maa- ja metsätalouden kehitys sekä suurten ikäluokkien syntyminen toisen 
maailmansodan jälkeen. Enimmillään Suomussalmella oli lähes 15900 asukasta vuonna 1967.  

 Seuraavassa kuviossa on tarkasteltu Suomussalmen väestökehitystä toisen maailmansodan 
jälkeen. Siinä näkyvätkin suomalaiselle yhteiskunnalle yleisemmin tunnetut ilmiöt:  

 
− asutustoiminta ja suurten ikäluokkien synty sodan jälkeen ja sitä seurannut nopea 

väestönkasvu sekä 
− väestön voimakas väheneminen ”suuren muuton aikoihin” 1960-luvulta 1970–luvun 

puoliväliin. 
− Väestö kasvoi Suomussalmella erittäin nopeasti vuodesta 1946 aina 1960-luvun lopulle 

saakka. 

 Maaltapako ja suuri muutto pyyhkäisi pois noin 2500 henkeä. 1970–luvun puolivälissä väkiluku 
olikin enää runsaat 13000 henkeä. Niinpä väestön määrä vähentyi lähes kahdella ja puolella 
tuhannella eli runsaalla 15 prosentilla 1970–luvun loppuun mennessä (Huurre – Turpeinen 1992, 
479). Tämän suuren muuton taustana olivat yhtäältä maa- ja metsätalouden rakennemuutokset 
siirryttäessä suurempiin yksiköihin ja vähemmän työvoimaa suhteessa pääomaan vaativiin 
tuotantotekniikoihin. Maataloudessa traktorit ja metsätaloudessa moottorisahat, muut koneet ja 
myöhemmin puun korjuussa käytetyt monitoimikoneet vähensivät työvoiman tarvetta olennaisesti. 
Väestöä työntävänä tekijänä oli myös suurten ikäluokkien tulo työikään 1960- ja 1970-lukujen 
taitteessa, jolloin työpaikkoja ei missään tapauksessa olisi ollut maa- ja metsätaloudessa riittävästi 
nopeasti kasvaneelle työvoimalle.  



 18

 1970-luvun loppupuolella väkiluvun väheneminen kuitenkin pysähtyi, mihin lienee vaikuttanut 
osaltaan Kostamuksen vuoriteollisuuskombinaatin rakentaminen 1970– ja 1980–lukujen vaihteessa. 
Rakennustyö tarjosi enimmillään työtä vuosina 1978–1980 noin neljälle tuhannelle työntekijälle 
(Melkas ja Luoma 1979, 64). Kainuulaisia oli Kostamuksessa töissä esimerkiksi vuonna 1978 
yhteensä 1540 henkeä; eniten eli noin 620 heistä oli kuhmolaisia ja seuraavaksi eniten eli noin 310 
suomussalmelaisia (mt., 156).  

 Kostamuksen rakentamisen yhteydessä Kainuuseen (ennen muuta Kuhmoon ja Suomussalmelle) 
rakennettiin myös kerrostaloasuntoja projektin työntekijöille. Esimerkiksi vuonna 1974 
Suomussalmelle myönnettiin lisärahoitusta 80 asunnon rakentamiseen Kostamus-työntekijöille 
(Siuruainen jm. 1981, 44). Tästä esimerkkinä on Ämmänsaaren kerrostaloalue, joka poikkeaa 
näkyvästi kunnan muutoin pientalovaltaisesta rakennuskannasta. Myös omakotitalorakentaminen, 
johon sijoitettiin osa Kostamus-tuloista, oli tuolloin vilkasta. Suomussalmen väkiluku kasvoikin 
hieman aina vuoteen 1983 saakka. Vuoden 2003 lopun tietojen mukaan pääosa Suomussalmen 
asuntokannasta on erillisiä pientaloja, joita oli kaikkiaan 3063. Rivi- ja ketjutaloasuntoja oli 896 ja 
kerrostaloasuntoja kuitenkin 745. (Tilastokeskus 2005.) 

TKuvio 1. Väkiluvun kehitys Suomussalmella 1980–2003 (Lähde: Tilastokeskus 2005; väkiluku 
vuoden lopussa). 
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Kuvio 2. Suomussalmen väkiluvun kehitys 1946–1979 (Huurre – Turpeinen 1992, 479; 
keskiväkiluku 
 

T TKostamus–projektin loppuminen ja sitä seurannut työvoiman kysynnän väheneminen työnsi ja 
1980-luvun loppupuolen taloudellinen kasvu puolestaan veti työvoimaa Suomussalmelta kuten 
muistakin Kainuun maaseutukunnista. Väestön väheneminen hidastui 1990-luvun lamavuosina 
mutta kääntyi jälleen nousuun vuosikymmenen loppua kohti. Niinpä väestö väheni vain 30 hengellä 
vuoden 1992 lopusta seuraavan vuoden loppuun. Vuonna 2003 kunnan väestömäärä oli 2003 
hieman yli 10 000, kun sen esimerkiksi Tilastokeskuksen trendiennusteessa vuosille 1995–2030 oli 
oletettu olevan vuonna 2005 runsaat tuhat enemmän eli lähes 11 000 (ks. Heikkilä 1997, 25).   

 Väestön kunnasta muutto oli 1990-luvun kolmena ensimmäisenä vuonna noin 150 henkilöä, 
mutta se väheni noin sadalla vuosina 1993 ja 1994. Vuosina 1995–2001 muuttotase kääntyi jälleen 
Suomussalmelle epäedulliseen suuntaan. Tuolloin kunnasta muutti keskimäärin 20 kuntaan 
muuttaneita enemmän. Vuodesta 2001 lähtien nettomuutto kunnasta on kuitenkin vähentynyt, ja 
vuoden 2003 ennakkotietojen mukaan nettomuutto kunnasta oli noin puolet edellisvuosia pienempi. 
Tämä uusin muuttoaaltokin pyyhkäisi yli 1500 henkeä Suomussalmelta. 
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 Kuten tunnettua muuttoliike on luonteeltaan valikoivaa. Muuttajat ovat yleensä nuorta ja 
työikäistä väestöä. Södergrenin (2002, 29) esittämästä väestön ikärakennetta 2000-luvun alussa 
kuvaavasta kuviosta havaitaan, että 25–34–vuotiaiden ikäluokka on lähes yhtä pieni kuin yli 75-
vuotiaiden. Tämä heijastaa valikoivan muuttoliikkeen suoraa mutta myös syntyvyyden 
vähenemisen kautta epäsuoraa vaikutusta väestökehitykseen. Tunnusomaista Suomussalmen 
väestökehitykselle 1990-luvulla on ollut väestön vanheneminen, mikä heijastuu syntyneiden ja 
kuolleiden määrän rajuina muutoksina.  

 Ainakin vuonna 1999 Suomussalmelta muutti eniten ihmisiä muualle Kainuuseen (116) ja 
seuraavaksi eniten Pohjois-Pohjanmaalle (84) eli varmaan suurimmaksi osaksi Oulun seudulle 
kuten oli tapahtunut myös 1980–luvun puolivälissä (ks. Turpeinen 1992, 255). Uudellemaalle 
muutti 76 henkeä eli lähes yhtä paljon kuin Pohjois-Pohjanmaalle. Näiltä alueilta Suomussalmelle 
myös palasi ihmisiä lähes samassa suhteessa: muualta Kainuusta 83, Pohjois-Pohjanmaalta 31 ja 
Uudeltamaalta 28. Myös Lapista palanneiden määrä – erityisesti verrattuna sinne muuttaneiden 
määrään (18) – oli merkittävä eli kaikkiaan 30 henkeä. (Södergren 2002, 32.) 

 Södergren jakaa muuttajat elämänprojekti- eli uramuuttajiin, rakenne- eli työmuuttajiin ja 
elämänvaihemuuttajiin. Uramuuttajilla muuttopäätös perustuu jonkin elämänprojektin 
toteuttamiseen. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi tiettyyn koulutukseen tai tietylle työuralle 
hakeutuminen, mikä ei useinkaan ole mahdollista kotipaikkakunnalla. Tällaisessa muutossa 
rakenteelliset eli tässä tapauksessa heikkoon työmarkkinatilanteeseen liittyvät tekijät tiedostetaan, 
mutta niitä ei muuttopäätöstä tehtäessä pidetä ensisijaisina. Rakenne- eli työmuuttajat ovat 
muuttaneet edellistä ryhmää selkeämmin työttömyyden vuoksi. Kolmanneksi muuttopäätös saattaa 
liittyä myös tiettyyn elämänvaiheeseen, jolloin se näyttäytyy ainoana vaihtoehtona elämänhallinnan 
näkökulmasta. Tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi avio-/avoliiton purkautumisen yhteydessä tai 
nuorilla, jotka haluavat saada tietyn koulutuksen. (Södergren 2002, 47–54.) 

 Kaikkinensa voinee tulkita, että muuttopäätöksen takana on useimmiten ollut työttömyys tai sen 
uhka. Södergren siteeraa erästä haastattelemaansa Suomussalmelta muuttanutta naista, joka toteaa 
muun muassa, että ”tietenkin se on suurin se työttömyys … ja se toimettomuus … ”. Sama 
haastateltava toteaa ihmisten vähentyneen kahdenkin vuoden aikana ja kuvaa kunnassa tapahtunutta 
muutosta, että ” … se on paljon surkeemman näkönen paikka mitä ..se on.. tai sillon oli kun 
lähettiin sieltä .. … ”. (Södergren 2002, 64.) 

 Muutto ei kuitenkaan ole aina lopullinen. Jotkut palaavat tai ainakin kaipaavat kotiseudulleen. 
Esimerkiksi eräs Södergrenin haastattelema Helsinkiin muuttanut nainen kertoo, ettei tunne itseään 
”ollenkaan” helsinkiläiseksi. Hän toteaa toisaalta, että ”[K]yllä minä oon kainuulainen”.  
Suomussalmelaisuus pysyy muuttaneidenkin mielessä aktivoituen aina silloin, kun ”ulkopuoliset 
esittävät Suomussalmea koskevia kyselyjä tai epäilyjä”. (Södergren 2002, 86.) Monet toteavat 
Suomussalmen myös vetävän takaisin johtuen sukulaisuudesta, kavereista sekä fyysisestä ja 
sosiaalisesta ympäristöstä (mt., 87).  
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TKuvio 3. Syntyneiden enemmyys ja nettomuutto Suomussalmella 1990–2003 (Lähde: 
Tilastokeskus 2005). 
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TKuvio 4. ”Väestöllinen muuntuminen” Suomussalmella 1786-2003 (laskettu yleensä 
viisivuotis- ja vuosina 2001-2003 kolmivuotiskeskiarvoina; tiedot vuosilta 1786-1990 
Turpeinen 1992, 480-481 ja vuosilta 1991-2003 laskettu tilastoista, ks. Tilastokeskus 2005). 
 

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Vuosi

H
en

ki
lö

ä

Syntyneiden enemmyys Kunnasta Nettomuutto



 22

 Vuoteen 1995 saakka kunnassa syntyneitä oli kuolleita enemmän, mutta vuodesta 1996 lähtien 
väestötieteen tuntema väestön ”luonnollinen lisääntyminen” eli ”syntyneiden enemmyys” on 
muuttunut ”kuolleiden enemmyydeksi”. Tämä trendi on voimistunut jatkuvasti vuoteen 2003 
saakka. Väestön uusiutumista heikentää muuttoliikkeen ohella myös väestön ikärakenteen 
vanheneminen seurauksineen. Tilastokeskuksen ennusteessa oletetaan 15–64–vuotiaan väestön 
vähenevän 48, 7–14–vuotiaan väestön 45 ja alle 7–vuotiaan väestön 35 prosenttia vuoden 2003 
lopusta vuoteen 2030 (Suomussalmi 2005). Samana aikana yli 64–vuotiaan ja etenkin yli 74–
vuotiaan väestön määrä lisääntyisi voimakkaasti (mt.). Kainuun kehyskunnissa taloudellinen 
huoltosuhde (222,4) oli vuonna 2002 muihin Suomen seutukuntiin verrattuna alhaisin (Myrskylä 
2004, 67). Suomussalmella se oli samana vuonna vielä alhaisempi eli 232 (Suomussalmi 2005). T 

 Kuviossa 4 on tarkasteltu yleisen syntyneisyysluvun ja kuolleisuusluvun vaihtelua pitkällä 
aikavälillä. Luvut vuosilta 1786–1990 on poimittu suoraan Turpeisen (1992, 480–481) 
tutkimuksesta. Niissä luvut on laskettu perinteiseen tapaan suhteuttamalla syntyneitten ja kuolleitten 
määrät keskiväkilukuun ja laskemalla viisivuotiskausien keskiarvot. Viisivuotiskausilta 1991–95 ja 
1996–2000 sekä kolmivuotiskaudelta 2001–2003 alkuperäiset luvut on poimittu tilastoista 
(Tilastokeskus 2005). Aluksi on laskettu syntyneiden ja kuolleiden keskiarvo vuotta kohden 
kunakin kautena. Vuosittaisen keskiväkiluvun sijasta on käytetty kunkin kolmen kauden 
keskiväkilukua. Niinpä 1990-ja 2000-luvun tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin 
kausiin. 

 Luvut antavat kuitenkin mielenkiintoista paikallista tietoa nk. väestötransitiosta eli väestöllisestä 
muuntumisesta, jolla on kuvattu väestönmuutosten vaiheita teollistumisen yhteydessä (ks. esim. 
Cromm 1988, 169). Siinä on ollut tapana jakaa muuntuminen neljään vaiheeseen: 

 
−  Ensimmäisessä vaiheessa syntyneisyys ja kuolleisuus ovat korkealla tasolla ja vaihtelevat 

suuresti vuosittain; väestömäärä pysyy suhteellisen stabiilina. 
−  Toisessa vaiheessa kuolleisuus alkaa vähetä syntyneisyyden pysyessä korkeana, mikä 

merkitsee nopean väestönkasvun vaihetta. 
−  Kolmannessa vaiheessa alkaa teollistumisen myötä myös perheiden elintason parantamiseen 

tähtäävä, rationaalinen syntyvyyden säännöstely, mikä vähentää syntyvyyttä ja väestön kasvua. 
−  Neljännessä vaiheessa eli pitkälle teollistuneessa yhteiskunnassa sekä syntyvyys että 

kuolleisuus laskevat alhaiselle tasolle, jolloin väestö ei enää juurikaan kasva. 
−  Mallin avulla voidaan tarkastella yhteiskuntia, joissa ulkoinen alueellinen liikkuvuus on 

vähäistä tai esimerkiksi eurooppalaisia yhteiskuntia ”keskimäärin”. 

 Eräiltä osin syntyneisyys ja kuolleisuus noudattavat väestöllisen muuntumisen mallia. Aina 
1940–luvun lopulle ne olivat suhteellisen suuria kuolleisuuden vaihdellessa voimakkaasti 
vuosittain. Kuolleisuuden vaihtelut johtuvat siitä, että elintarvikkeiden saatavuus vaihteli säiden ja 
sitä kautta satojen mukaan. Myös syntyneisyys näyttäisi vaihdelleen Suomussalmella voimakkaasti. 
Varsinainen syntyneisyyden aleneminen tapahtui kahdessa vaiheessa: 1800-luvun lopulta 1900–
luvun toiselle vuosikymmenelle sekä 1950–luvulta 1970–luvun puoliväliin. Kolmas vaihe ajoittuu 
1990–luvulle, jolloin hedelmällisessä iässä olevan väestön väheneminen laski syntyneisyyttä 
entisestään.  
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 Myös kuolleisuus väheni kahdessa vaiheessa. Ensiksikin kuolleisuus stabiloitui 10–20 promillen 
välille 1870–luvulta 1930–luvun loppuun kuolleisuuden vaihtelujen vähentyessä. Edes sota–aikana 
kuolleisuus ei kohonnut lähellekään 1700 – ja 1800–lukujen nälkävuosien huippuja. Toiseksi 
kuolleisuus väheni alle kymmenen prosentin toisen maailmansodan jälkeen eli kuolleisuuden 
vähenemisen toinen vaihe alkoi samanaikaisesti kuin syntyneisyyden vähenemisen toinen vaihe eli 
1950–luvulla. Vasta 1950–luvulta alkanut muutos muistuttaa varsinaista väestötransition mallia. 
Kuolleisuus alkoi kuitenkin kohota Suomussalmella väestö alkaessa vanheta 198–luvun lopulta 
lähtien. 

 Väestötransition mallin kritiikki tuntee tapauksia, joissa nopeaa väestön kasvua tapahtuu myös 
maatalousvaltaisissa yhteiskunnissa (Tuomainen 1985, 26–29); itse asiassahan Suomussalmesta ei 
ainakaan vielä toistaiseksi ole tullut järin teollistunutta aluetta. Malli antaa kuitenkin aineksia 
väestökehityksen tulkintoihin. Mielenkiintoinen erityispiirre Suomussalmen väestökehityksessä on 
korkean kuolleisuuden kausien vaihtuminen korkeamman syntyvyyden kausiksi paitsi 
maailmansotien jälkeen, mikä havaitaan myös koko Suomen ja monien muiden Euroopan maiden 
tilastoissa, myös seuraavissa vaiheissa: 

 
−  1810–luvun lopulta 1830–luvun lopulle, 
−  1840–luvun lopulta 1860–luvun lopulle sekä 
−  Suurten nälkävuosien jälkeen 1870–luvun alusta 1890–luvun alkuun. 

 Näyttää siis siltä, että Suomussalmella nälän voittaminen on nopeasti johtanut uuteen 
tulevaisuuden uskoon, mitä ilmentää syntyneisyyden lisääntyminen. 

 Suomussalmen tilastoista näkyy selvästi myös väestötransition viides vaihe, jossa väestö alkaa 
vähetä myös syntyneiden enemmyyden muuttuessa negatiiviseksi. Tämä ”saksi-ilmiö” on 
havaittavissa 1990-luvulla. Pekka Myrskylä (2004, 47) toteaa Suomen rakennemuutoskatsauksessa 
2004 seuraavasti: ”Itä- ja Kaakkois-Suomessa sekä Kainuussa rajujen muuttotappioiden lisäksi 
väkilukuja vähentää se, että kuolleiden määrä ylittää syntyneiden määrän. Tämä merkitsee sitä, että 
näiden maakuntien väkiluku jatkaisi vähenemistään, vaikka muuttoliike loppuisi kokonaan.” Kehys-
Kainuun seutukunnassa (Hyrynsalmi, Kuhmo, Puolanka ja Suomussalmi) myös muuttotappio oli 
kuitenkin vielä 1997–2003 yksi suurimpia verrattuna kaikkiin Suomen seutukuntiin. Koko 
Kainuussa väestö väheni tuona ajanjakson 8,4 prosenttia vuosittaisista keskiväkiluvuista laskettuna 
ja Kehys-Kainuussa peräti 11,6 prosenttia (mt., 49 ja 51–52; ks. tarkemmin Kainuun 
muuttoliikkeestä 1960–luvun alusta 1990–luvulle Heikkilä 1996 ja 1997). 

 Kunnan väestökehitys heijastaa nykyisellään ikärakenteiden muutoksia. Syntyneiden määrän 
lasku ja kuolleiden määrän kasvu on seurausta ikärakenteen vanhenemisesta. Näyttää siltä, että 
muuttoliike on vienyt Suomussalmelta hedelmällisessä iässä olevan väestönosan. Ilmeisesti 
väestömäärän tasapaino saavutetaan tulevaisuudessa pienemmällä väestömäärällä, joka kykenee 
saamaan toimeentulon supistuneiden taloudellisten rakenteiden puitteissa.  

 Tilastokeskuksen ennuste vuoteen 2040 antaa kuitenkin synkän kuvan väestömäärän kehityksestä 
Kuvio 5). Sen mukaan Suomussalmella olisi vuonna 2040 enää runsaat 6500 asukasta. Tällaisiin 
ennusteisiin voi tietysti suhtautua varauksella, koska ne pohjautuvat aiempien väestöllisten 
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prosessien lineaariseen extrapolointiin, jolloin väestöllisiin tekijöihin vaikuttavia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia tekijöitä ei yleensä oteta huomioon. 

 

 
TKuvio 5. Tilastokeskuksen ennuste Suomussalmen väestömäärään kehityksestä vuoteen 2040 
(Lähde: Tilastokeskus 2005). 

 Kuva väestökehityksestä on ennusteen mukaan synkkä: käytännössä näyttäisi siis siltä, kunta 
autioituu. Jos talous kuitenkin kohenee ja työllisyystilanne sen seurauksena paranee, väestön 
väheneminen saattaa pysähtyä. Näitä taloudellisten rakenteiden muutoksia ja uusia mahdollisuuksia 
kuvataan taloutta käsittelevässä luvussa. 

 Erään näkökulman väestömäärään tarjoaa asuntokuntien vertailu. Sen avulla voidaan tarkastella, 
kuinka suuria alueen asuntokunnan ovat. Kuviossa 6 on vertailtu EkoSuKaT-projektin 
tutkimuskohteina olevien kuntien asuntokuntien jakautumista. 

 Kainuun kunnissa on selvästi enemmän yhden ja kahden hengen asuntokuntia kuin Oulun 
seudulla olevissa kunnissa. Kolmehenkisten asuntokuntien osalta eroja ei juuri ole, mutta tätä 
suurempia asuntokuntia on selvästi enemmän Oulun seudun kunnissa. Erityisen selvästi ero näkyy 
kuuden ja sitä suurempien asuntokuntien osuuksissa. 

 Mielenkiintoista on huomata, että suuria asuntokuntia on lähes yhtä paljon Limingassa, 
Oulunsalossa ja Tyrnävällä. Toisaalta Tyrnävällä on enemmän yksin asuvia kuin Oulunsalossa ja 
Limingassa. 

 Suomussalmelle – kuten useimmille muillekin maaseutukunnille – on ollut tyypillistä nuorten 
poismuutto. Muilun ja Rusasen (2003, 301) esittämien tilastotietojen pohjalta 15–24-vuotiaiden 
määrä väheni Suomussalmella 2685:stä 1351:een eli noin puolella vuodesta 1980 vuoteen 2000. 
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Kun harvaan asutuilla alueilla asui vuonna 1980 peräti 58 prosenttia tuon ikäisistä, oli osuus 
vähentynyt 37 prosenttiin vuonna 2000. Nuorten muutto on siis merkinnyt paitsi muuttoa kunnasta 
erityisesti muuttoa harvaan asutuilta. 15–24-vuotiaiden määrä vähenikin harvaan asutuilla seuduilla 
68 mutta keskustaajamassa vain 25 prosenttia aikavälillä 1980–2000. Merkillepantavaa on myös se, 
että kyseisessä ikäluokassa naisten osuus on suurempi keskusalueilla, kun taas miesten osuus 
harvaan asutulla seudulla (ma., 303). 

 

 
TKuvio 6. Asuntokuntien jakautuminen koon mukaan (%) tutkimuskohteina olevissa kunnissa 
31.12.2003 (Tilastokeskus 2005). T 

2.2 Taloudellisten rakenteiden muutos 

Suomussalmen väestönkasvun perusta on historian kuluessa ollut erätaloudessa, kaskeamisessa sekä 
maa- ja metsätaloudessa, jonka erä perusta historiallisella ajalla oli myös tervanpoltto. Teollisuuden 
merkitys on ollut vähäinen, joskin sillä on pitkä historia. Tästä kertoo mm. tervan ja puutavaran 
tuotanto, joilla tosin oli suurempi merkitys muiden alueiden teollistumiselle, sekä Ämmän ruukin 
tarina. Ämmänsaaren taajama on Jalo Heikkisen (1979, 150) mukaan ”Emäjoen kahden alkuhaaran 
väliin jäävä saari”.  Se on saanut nimensä ”Emäjoen toisen lähtöhaaran putouksen, Ämmän, 
mukaan”. Alue oli aikoinaan tervan ja puutavaran viennin ”etappipaikka”.  

 Hyrynsalmen kirkkoherrana toiminut Johan Wegelius perusti vuonna 1841 Ämmän ruukin, jonka 
yhdistettiin oululaisen yhtiön toimesta ”Kurimon–Ämmän rautatehdas-osakeyhtiöksi vuonna” 
vuonna 1864. Tuotantoa laajennettiin vuosikymmenen loppuun mennessä ”kankiraudan” tuotannon 
ohella siellä toimi myös naulatehdas. (mt., 149–150; ks. ruukista tarkemmin myös Ikola 1968.)  
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 Ämmän ruukin tuotanto perustui järvimalmin ja vesivoimavarojen runsauteen sekä toisaalta 
myös Kainuussa kasvaneeseen raudan kysyntään (Ikola 1968, 164). Ongelmana oli kuitenkin 
raudan kuljetus Kainuun ulkopuolisille markkinoille. Tätä varten paikkakuntalaiset perustivat 
vuonna 1874 Kiannan Höyryvene Osakeyhtiön ja ostivat kahdeksan hevosvoiman höyryveneen 
nimeltään ”Alku” (ma., 169.) 

 Vuonna 1872 englantilainen yhtiö nimeltään The Finland Charcoal Iron Works Company 
Limited osti Ämmän ja Kurimon ruukit oululaiselta kauppaneuvos Bergbomilta. Tuotanto pysyi 
kuitenkin suhteellisen vaatimattomana, ja edellä mainittu yhtiö teki vararikon vuonna 1878. Tehtaan 
tuotanto kuitenkin hiipui omistussuhteiden muutoksista huolimatta; rakennukset myytiin, irtaimisto 
”hävisi” ja lopulta masuunikin hävitettiin vuonna 1909. (Ikola 1968, 167–169.) 

2.2.1 Maa- ja metsätalouden kehitys 

 Suomussalmen esiteollinen kehitys pohjautuu lähinnä alkutuotannon kehitykseen eri 
muodoissaan. Kunnan historian kirjoittanut Oiva Turpeinen (1992, 85) kuvaa kunnan kehitystä 
1600–luvun alusta 1880–luvulle ”uudisraivauksen ja kaskenpolton aikakaudeksi”. Uudisasutus oli 
merkittävää erityisesti 1770-luvulta 1790-luvulle, minkä jälkeen sen kehitys pysähtyi (Turpeinen 
1992, 100). Merkittävä asia kunnan kehityksessä oli myös kruununtorppien huomattava määrä (mt., 
108). Viljely oli kuitenkin tuolloin alkeellista ja sadot vaihtelivat huomattavasti. Merkittävän 
ravinnon lisän tarjosi luonto. Kalastus, metsästys ja muu luonnonantimien käyttö olivat tärkeitä 
ihmisten elinmahdollisuuksien näkökulmasta. Erään kuvan Suomussalmen väestön sosiaalisista 
rakenteista 1900-luvun alussa saa Reijo Heikkisen julkaisemasta taulukosta (sit. Kovács 2000, 19). 

 
TKuvio 7. Suomussalmen väestön sosiaaliset rakenteet 1.1.1908 Kovácsin (2000, 19) mukaan.  

 1800-luvulta suomalaisessa yhteiskuntahistoriassa tunnetaan nk. maattoman väestön ongelma, 
joka oli rakenteellinen ehto kansalaissodan taustalla. Edellisestä kuviosta havaitaan, että 
Suomussalmellakin itsenäisten viljelijöiden osuus oli vain 42 prosenttia. Vuokraviljelijöitä 
(torppareita) oli 15 ja maatonta väestöä (pl. virkamiehet) 42 prosenttia. Romaanissaan ”Punainen 
viiva” Ilmari Kianto kuvaakin köyhää kirkkoväkeä tavalla, josta saa kuvan tämän ei itsenäisen 
väestönosan rakenteesta. Tähän kirkkoväkeen kuului hänen mukaansa ” … jokunen pikkueläjä, 
mökkiläinen, mäkitupalainen, ruununtorppari, loinen, huonemies, jätkä tai häviön partaalla häilyvä 
talonpoika” (sit. Kovács 2000, 19–20). 

42%

15%1%

6%

36% Itsenäiset viljelijät
Vuokraviljelijät
Virkamiehet
Työ- ja palvelusväki
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 Eräs merkittävä muutos maatalouden kehittymiselle oli kruununtorppien itsenäistyminen. Jo 
ennen Lex Kallion (vuonna 1922) voimaantuloa muodostettiin kruununtorpista 255 itsenäistä tilaa 
(Tauriainen 1968b, 128). Mainitun lain seurauksena eli vuosien 1922–1936 asutuslakien mukaisesti 
muodostettiin vielä noin 500 tilaa (ma, 128), näiden joukossa myös ”kruununtorppari” Ilmari 
Kiannon Turjanlinna (Turpeinen 1992, 198–199). Asutustoimintakin jatkui vilkkaana aina Toiseen 
Maailmansotaan saakka, mutta sen jälkeen – siirtoväen asuttamisen vuoksi ja metsien arvon 
kohottua Korean suhdanteessa – uudisasutukseen eli maatilojen lohkomiseen valtion metsäalueilta 
alettiin suhtautua nihkeämmin (Turpeinen 1992, 218–219). 

 Yli hehtaarin tilojen määrä joka tapauksessa kaksinkertaistui vuodesta 1910 vuoteen 1941. Niitä 
oli vuonna 1910 yhteensä 454 mutta vuonna 1941 jo 889 kappaletta. Niiden määrä kasvoi edelleen 
niin, että vuonna 1969 näitä yli hehtaarin tiloja oli 1648 eli lähes puolet enemmän kuin vuonna 
1941. Tämän jälkeen alkoi maatalouden rakennemuutos, minkä seurauksena tilojen määrä 
Suomussalmellakin väheni 1969–1981 kolmella sadalla. Vuoteen 1990 tultaessa tilojen määrä 
kuitenkin kasvoi 28:lla. (Turpeinen 1992, 265.) Vuoteen 1969 mennessä tapahtui myös 
maatalouden tuotantosuunnan muutos viljan viljelystä karjanhoitoon. Peltojen käytössä tämän 
merkitsi siirtymistä ”ohrasta kuivaheinään ja säilörehuun” (mt., 268). Merkittävä seikka 
Suomussalmen syrjäteiden kehitykselle oli tiestön (ns. ”Kekkosteiden”) rakentaminen, mikä 
vaikutti erään arvion mukaan noin 2500–3000 ihmisen elämään. Teiden rakentaminen oli vilkasta 
erityisesti 1950- ja 1960–luvuilla, mikä mahdollisti myös syrjäisten alueiden tiloille maidon 
myynnin meijereille. (Heikkinen 1995.) 

 Kun toimivia maatiloja oli 220 vuonna 1994, oli niitä vuonna 2002 enää 130. Viljelty peltoala 
väheni tuolla aikavälillä vain noin 18 prosenttia mutta tilojen määrä siis 41 prosenttia. Toimivien 
tilojen keskipeltoala on kasvanut kuten muuallakin maassa. Vuonna 1994 oli keskimääräinen 
peltoala Suomussalmen tiloilla vajaat 14 mutta vuonna 2002 jo hieman yli 20 hehtaaria. 
(Suomussalmi Suomi-neidon vyötäröllä 2004.) 

 Tilat olivat kuitenkin pieniä. Esimerkiksi vuonna 1969 yli 10 hehtaarin tiloja oli kaikista vain 5,6 
prosenttia. Näiden suurimpien tilojen osuus peltoalasta oli kuitenkin 12,6 prosenttia. Tämän jälkeen 
tilakoko on kuitenkin hieman kasvanut, ja vuonna 1990 vastaavan kokoisia tiloja oli jo 15,6 
prosenttia. Näiden hallussa oli jo lähes 40 prosenttia peltoalasta. (Turpeinen 1992, 266–267.)  

 Suomussalmelle – kuten useille muillekin alueille Itä- ja Pohjois-Suomessa – oli ominaista maa- 
ja metsätalouden ammattikombinaatio. Useimmat pientilallisista osallistuivat talvella metsätöihin. 
Esimerkiksi vielä vuonna 1960 64 prosenttia asukkaista sai toimeentulonsa maa – ja 
metsätaloudesta (Turpeinen 1968a, 21).  

 Maa- ja metsätalouden teknologisessa perustassa ja metsätalouden organisoinnissa (yhtiöiden ja 
Metsähallituksen palkatessa päätoimisia metsureita tilapäistyövoiman sijaan) tapahtuneet muutokset 
johtivat siihen, että perinteinen pientilatalouden ja metsätalouden ammattikombinaatio ajautui 
kriisiin. Tämä oli se taloudellisen perustan muutos, joka johti suuren muuton alkuun monilla 
maaseutualueilla. (Andersson 1995, 86–93; ks. myös tarkempi kuvaus Pohjois-Karjalassa 
tapahtuneesta muutoksesta esim. Oksa & Rannikko 1988.) Maa- ja metsätalouden merkityksen 
väheneminen on ollut voimakkainta juuri itäisen Suomen alueilla, mikä on luonut syvän aukon 
taloudellisiin rakenteisiin.  
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 Toivo Muilu (2003, 89–90) on verrannut Suomussalmen ja Sievin kehitystä. Taloudellisesti 
vakaammalla pohjalla olevan Sievin kehitys näkyy maa- ja metsätalouden suurempana osuutena 
vielä nykyisinkin sekä teollisten työpaikkojen lisääntymisenä 1990-luvulla. Maa- ja metsätalous 
työllisti vuonna 2000 Suomussalmella vielä 16 prosenttia väestöstä.  

 Nuoria viljelijöitä ei kuntaan kuitenkaan ollut Muilun ja Onkalon (2002, 60) mukaan jäämässä. 
(Muilu and Onkalo 2002, 60.) Nuoret muuttivat maaseudulta keskuksiin ja keskustaajamiin työ- tai 
opiskelumahdollisuuksien vuoksi kuten todetaan esimerkiksi Muilun focus group-haastatteluista 
(Muilu & Rusanen 2003, 303). Nuoret ovatkin entistä riippuvampia kotikylänsä ulkopuolella 
tarjoutuvista elinmahdollisuuksista (ma., 305). 

2.2.2 Metsätalous ja ympäristöristiriidat 

Maatalouteen on Suomussalmellakin liittynyt olennaisena osana myös metsätalous. Tiloilla on saatu 
tuloja metsän myynnistä ja metsätyöt ovat tarjonneet maaseutuväestölle tilapäistöitä. 1960-luvulla 
alkanut metsätalouden rationalisointi on kuitenkin vähentänyt olennaisesti työvoiman tarvetta 
(esim. Turpeinen 1992, 276). Metsätöiden merkitys on työllisyyden kannalta huomattava. 
Esimerkiksi metsähallituksella on Suomussalmella nykyisin noin 120 työntekijää (Suomussalmi 
Suomi-neidon vyötäröllä 2004).  

 Metsätalous on kuitenkin viime vuosikymmeninä joutunut ristiriitatilanteeseen 
luonnonsuojelijoiden kanssa. Metsähallitus omistaa Suomussalmen metsistä huomattavan määrän, 
ja näin erityisesti sen toiminta on luonnonsuojelijoiden tiukassa syynissä. Suomussalmella onkin 
ollut useita valtakunnallisen uutiskynnyksen ylittäneitä metsäkiistoja metsätalouden ja 
luonnonsuojelun välillä.  

 Metsähallitus oli päättänyt aloittaa vuoden 1987 alussa runkotien rakentamisen Yli–Vuokin 
Murhijärven alueelle, joka oli alaltaan kolme tuhatta hehtaaria. Tien rakentamisen ja hakkuiden 
vastustaminen alkoi paikallisen väestön toimintana, ”Murhijärvi–liikkeenä”. Kyse oli ennen kaikkea 
arvokkaan vienankarjalaisen kulttuurimaiseman ja erämaamaiseman säilyttämisestä. Kiista herätti 
myös valtakunnallista huomiota. Sitä käsiteltiin mm. eduskuntakyselyssä, ja Murhijärvi–liike sai 
tukea mm. Joensuun yliopistolta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta, Suomen Antropologiselta 
Seuralta, Kalevala-seuralta ja eri luonnonsuojeluliikkeiltä. (Roiko–Jokela 2003, 101–133.)  

 Kuluvan vuoden aikana luontoaktivistit ovat käyneet kamppailua Koljatinjärven hakkuita 
vastaan. Perusteluina kamppailulle ovat olleet hakkuualueiden kulttuurihistorialliset ja 
luonnonarvot, jotka hakkuiden on nähty vaarantavan. Vienan reittiä pidetään valtakunnallisesti 
merkittävänä kulttuurihistoriallisena kohteena ja siitä on suunniteltu kansainvälistä retkeilyreittiä 
itärajan yli. Hakkuita ovat vastustaneet ennen muuta Greenpeace sekä Suomen luonnonsuojeluliitto. 
Avohakkuiden on katsottu sijaitsevan liian lähellä Vienan reittiä sekä Malahvin Natura-aluetta. 
Järjestöt suosittelivatkin helmikuussa hakkuiden välitöntä lopettamista. (Ketola 2005.) 
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2.2.3 Suomussalmi – ”maailman ensimmäinen ekokunta” 

Suomussalmen WWW-sivuilla (Suomussalmi Suomi-neidon vyötäröllä 2004) puhutaan kunnasta 
”maailman ensimmäisenä ekokuntana”, jonka päätavoitteet asetettiin vuonna 1981 (Heikurainen 
1992, 15). Ekokuntakokeilun taustana oli 1960- ja 1970-lukujen muuttotappio, maa- ja 
metsätalouden aseman heikkeneminen ja korvaavien työpaikkojen puute kunnan rikkaista 
luonnonvaroista huolimatta (Ekokuntatoiminnan uranuurtajia … 1992, 103). Vastaavia ekokuntia 
on myös muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa on yhteensä 11 ekokuntaa, joista esimerkkeinä 
mainittakoon Övertorneå, Kungsör ja Sorsele. Lukuisia ekokuntia on perustettu myös Norjassa ja 
Tanskassa. (Suomussalmen ekokunta 1992, 104–112.) 

 Ekokuntakokeilun eräänä keskeisenä pontimena oli taloudellisen kehityksen kääntäminen eli 
pyrkimys taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen ekologisin keinoin. Tavoitteiksi 
asetettiin muun muassa seuraavia 

 
−  maatilatalous (esim. liitännäiselinkeinot, erikoistuotanto ja luomutuotannon edistäminen), 
−  metsätalous (esim. metsien moninaiskäyttö, ojituksen rajoittaminen, viihtyvyysnäkökulmat, 

kemiallisen torjunnan lopettaminen sekä metsämaanmuokkauksen rajoittaminen), 
−  riistanhoidon kokeilutoiminnan edistäminen, metsästyksen käyttö matkailun edistämisessä 

sekä marjojen ja muiden luonnontuotteiden keräilyn edistäminen, 
−  ekologisten näkökulmien huomioiminen maankäytön suunnittelussa, jätehuollossa ja energian 

käytössä sekä 
−  edellä mainittuihin liittyvän jalostus-, markkinointi-, koulutus-, tutkimus- ja 

seurantatoiminnan edistäminen (Suomussalmen ekologisen kuntakokeilun tavoitteet 1992, 11–
12). 

 Ainakaan kaikilta osin tavoitteisiin ei kuitenkaan päästy. Ongelmia oli konkreettisesti esimerkiksi 
luomuviljelyn kehittämisessä, joka alun innostuksen jälkeen lopahti lähes kokonaan (Heikurainen 
1992, 15–16). Vaikka kokeilulla oli myönteisiä ympäristövaikutuksia, se ei kuitenkaan pysäyttänyt 
negatiivista taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Joiltain osin sen vaikutukset näkyvät kuitenkin 
yritystoiminnassa (ma., 17–18). 

2.2.4  Elinkeinorakenteen muutos 1990-luvulla 

Vuonna 1960 Suomussalmen ammatissa toimivasta väestöstä noin 70 prosenttia toimi maa- ja 
metsätalouden piirissä. Vuoteen 1980 mennessä osuus oli vähentynyt 30 ja vuonna 1988 22 
prosenttiin. Teollisuuden osuus kasvoi vain 2,5 prosentista 8,9 prosenttiin kyseisellä aikavälillä. 
(Turpeinen 1992, 262–263.) 

 Maa- ja metsätalouden osuus elinkeinorakenteesta on vähentynyt edelleen 1990-luvulla, mutta se 
on edelleen lähes yhtä suuri kuin teollisuuden. Niiden yhteenlaskettu osuus oli enää vajaat 15 
prosenttia vuoden 2003 ennakkotietojen mukaan.  
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 Kaupan sekä ravitsemis- ja majoitustoiminnan osuus on kuitenkin pysynyt 1990-luvun 
alkupuolelta lähtien noin 10 prosentissa. Sen sijaan rakennustoiminnan osuus (noin viiden prosentin 
luokkaa) on hieman kasvanut. 

 Teollisuuden osuus kasvoi vain 2,5 prosentista 8,9 prosenttiin aikavälillä 1960–88. Vuonna 1980 
rakennustoiminnan osuus oli suhteellisen suuri eli 14 prosenttia (Turpeinen 1992, 262–263). Tämä 
johtui todennäköisesti Kostamuksen kaivoskombinaatin rakentamisen aiheuttamasta 
rakennustyövoiman määrän tilapäisestä kasvusta. 

 
TKuvio 8. Suomussalmen elinkeinojen kehitys (%) 1993, 1995, 2000 ja ennuste vuodelle 2003 
(Lähde: Tilastokeskus 2005).T 
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TKuvio 9. Suomussalmen elinkeinorakenne (%) 1993, 1995, 2000 ja ennuste vuodelle 2003 
(Lähde: Tilastokeskus 2005) 
 

T TPalveluiden – niin yksityisten kuin julkistenkin – osuus on kasvanut muita elinkeinoja 
merkittävämmin. Useampi kuin joka kolmas työllisistä työskentelee nykyisin julkisissa palveluissa. 
Julkisissa palveluissa työskentelee vuotta 2003 koskevan ennusteen mukaan lähes 40 prosenttia 
Suomussalmen työllisistä. Kuten taulukosta 1 havaitaan, on myös valtion ja kuntien 
työvoimamäärät olleet laskussa. Kunta on kuitenkin edelleen palkkatyössä käyvien naisten suurin 
työllistäjä. Palkansaajamiehistä taas suurin osa työskentelee yksityisellä sektorilla. 

TTaulukko 1. Yrittäjät ja palkansaajat sektoreittain Suomussalmella vuodesta 1990 vuoteen 
2002 (Lähde: Tilastokeskus 2005). 

 
 Sukupuoli  Ammattiasema/sektori 1990 1995 2000 2002

Työpaikat/alueella työssäkäyvät yhteensä 2301 1665 1605 1511
Palkansaajat 1744 1252 1272 1203
a) Valtio 632 292 220 213
b) Kunta 338 282 282 226
c) Valtioenemmistöinen Oy 35 62 35 22
d) Yksityinen sektori 739 554 735 742
e) Tuntematon 0 62 0 0
Yrittäjät 557 413 333 308
Työpaikat/alueella työssäkäyvät yhteensä 2197 1666 1582 1446
Palkansaajat 1740 1420 1407 1270
a) Valtio 220 101 49 50
b) Kunta 848 726 700 630
c) Valtioenemmistöinen Oy 48 48 21 18
d) Yksityinen sektori 624 533 635 570
e) Tuntematon 0 12 2 2
Yrittäjät 457 246 175 176

 Miehet

 Naiset
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 Julkisiin palveluihin perustuva talous ei muodosta kestävää pohjaa taloudelliselle kehitykselle. 
Niinpä teollisten yritysten saaminen kuntaan on välttämätöntä niin työllisyyden kuin 
kuntataloudenkin näkökulmista. Yrittäjien määrä on kuitenkin ollut laskussa.  

 Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu työssäkäyvien kokonaismäärän sekä eri sektoreilla 
toimivien palkansaajien ja yrittäjien määrien muutoksia edellisen taulukon pohjalta. 

 Sekä miesten että naisten työpaikkojen kokonaismäärä on vähentynyt kolmanneksella vuodesta 
1990 vuoteen 2002. Valtion työpaikat ovat vähentyneet eniten, miehillä kolmannekseen ja naisilla 
jopa vajaaseen neljännekseen. Kuntien työpaikat eivät ole vähenneet niin voimakkaasti, mutta 
vähennys on ollut suurempaa miesten kuin naisten osalta. 

 Valtioenemmistöisten yritysten työllistämän työvoiman määrä on Suomussalmella ollut pieni. 
Yksityisen sektorin miespalkansaajien määrä on laman aikana tapahtuneen notkahduksen jälkeen 
palautunut entiselleen. Sen sijaan naispalkansaajien määrä on edelleen kymmenisen prosenttia 
pienempi kuin vuonna 1990.  

TTaulukko 2. Yrittäjien ja palkansaajien muutokset sektoreittain ja sukupuolen mukaan 
Suomussalmella 1990–2002 (laskettu taulukosta 1; Lähde: Tilastokeskus 2005). 

 
Sukupuoli Ammattiasema/sektori 1990 1995 2000 2002
Miehet Työpaikat/alueella työssäkäyvät yhteensä 100 72 70 66

Palkansaajat 100 72 73 69
a) Valtio 100 46 35 34
b) Kunta 100 83 83 67
c) Valtioenemmistöinen Oy 100 177 100 63
d) Yksityinen sektori 100 75 99 100
Yrittäjät 100 74 60 55

Naiset Työpaikat/alueella työssäkäyvät yhteensä 100 76 72 66
Palkansaajat 100 82 81 73
a) Valtio 100 46 22 23
b) Kunta 100 86 83 74
c) Valtioenemmistöinen Oy 100 100 44 38
d) Yksityinen sektori 100 85 102 91
Yrittäjät 100 54 38 39  

 Yrittäjien, erityisesti naisyrittäjien, määrän väheneminen lamavuosina on ollut dramaattista. Kun 
miesyrittäjien määrä väheni neljänneksen, putosi naisyrittäjien määrä lähes puoleen aikavälillä 
1990–95. Myös tämän jälkeen Suomussalmella toimivien yrittäjien määrä on vähentynyt. 

 Muuttoliikkeen myötä on vähentynyt myös työvoiman määrä vuodesta 1990 vuoteen 2003: 
miestyövoima noin 700:lla ja naistyövoima vajaalla 500 hengellä. Työllisten määrä putosi 
erityisestä lamaa edeltävästä vuodesta 1990 vuosikymmenen puoliväliin. Vuodesta 1996 lähtien 
työllisten määrässä ei enää ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
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2.2.5 Suurimmat työnantajat 

Julkisen sektorin ohella Suomussalmella on kuitenkin myös joitain muita työantajia. Näitä on 
tarkasteltu taulukossa 2. Tiedot on kerätty INOA prospektorista, josta löytyy suoraan suurimmat 
yritykset kunnittain.  

 Kunkin työnantajan suhteellista merkitystä kunnan työnantajana ei taulukon pohjalta voi 
kuitenkaan arvioida, sillä yritysten työvoimaan on luettu työntekijöiden kokonaismäärä 
(kuntakohtaiset tiedot työvoimasta yrittäjän mukaan ovat maksullisia). Taulukko antaa kuitenkin 
yleiskuvan siitä, millaisia työnantajia kunnasta löytyy. Seuraavassa taulukossa työnantajat on 
ryhmitelty kokonaistyöntekijämäärän suhteen eri luokkiin. 

 
−  Suomussalmen kunta 860 
−  Evox Oy 210 
−  Metsähallitus 120 
−  Rajavartiosto 100 
−  Ämmän Betoni 75 ja 
−  Kiantastone 69 

 Suurin yksityisen sektorin työnantajista on työvoiman määrällä mitattuna kondensaattoreita 
valmistava Evox Rifa Group Oyj, joka työllistää nykyisin Suomussalmella noin kolmesataa 
henkilöä (Evox Rifa kiistää … 2006). Suurimpia puhtaasti paikallisiin luonnonresursseihin 
tuotantonsa perustavia yrityksiä ovat Ämmän Betoni, jonka ”kultakausi” oli ennen muuta 
Kostamus-aikana sekä kivenjalostusta harjoittava Kiantastone. Viimeksi mainittuja suurempia 
työllistäjiä ovat kuitenkin kunta, Metsähallitus ja Rajavartiosto. 

 INOAn tietojen ongelmana on se, että niistä eivät näy suoraan eri yritysten työntekijämäärät 
paikkakunnalla. Yritysten kokoluokkakin määräytyy ko. yrityksen kokonaistyöntekijämäärän 
mukaan, jolloin se on usein suurempi kuin työntekijämäärä kyseisellä paikkakunnalla. Titoja 
työntekijämääristä löytyy joskus yrityslinkkien kautta, mutta Suomussalmen osalta tietoja on myös 
kunnan WWW-sivuilla (Suomussalmi Suomi-neidon vyötäröllä 2004). Näiden tietojen mukaan 
vuonna 2003 kunnan suurimmat työnantajat olivat suuruusjärjestyksessä seuraavat (työntekijämäärä 
yrityksen tai organisaation nimen jälkeen) 
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TYÖPAIKAN KOKOLUOKKA JA 
NIMI

TOIMIALA

1) Vähintään 50 työntekijää

Evox Rifa Oy Elektroniikkaa ja komponentteja

Kauppa- ja Teollisuusministeriö: 
Tiedotusyksikkö

Kauppaministeriön hallinnonala, Teollisuusministeriön 
hallinnonala

Suomussalmen kunta: Hallintopalvelut Kaupunkeja ja kuntia

Suomussalmen kunta, 
perusturvapalvelut

Sosiaalipalveluja

Ämmän Betoni Oy Betonia ja betonituotteita, Elementtejä, 
Rakennustarvikkeita, Rakennusaineita, Valmisbetonia

2) 20-49 työntekijää

Maansiirtoliike A. Väisänen Oy Maarakennustöitä, Maansiirtotöitä

Mehi Oy Konepajateollisuutta ja metallitöitä, Työkaluja 
konetyökalut

Metsähallitus Metsätalouden palveluja

Raskone Oy Raskaan kaluston huoltoa ja palveluja, Raskaan kaluston 
varusteita

Sentraali Oy Suoramarkkinointia

Suomussalmen kihlakunta
Suomussalmen Seurakunta Seurakuntia
Suomussalmi-opisto Kokouspalveluja, Koulutusta ja koulutuspalveluja
Tulikivi Oyj Kiviä, kivimateriaalia ja kiviasennusta
Ämmän Leipä Oy Leipomotuotteita, Konditoriatuotteita
3) 5-19 työntekijää

Kainuun Järvikala Oy Kaloja ja äyriäisiä
Kainuun Kuutamokeikat Henkilöstön vuokrausta ja välitystä
Kemin Lämpöeristys Oy Eristysliikkeitä
Kiantama Oy Elintarvikkeita, Tukkuliikkeitä, Vihanneksia, hedelmiä ja 

marjoja
Kiantaman Jaloste Oy Elintarvikkeita, Tukkuliikkeitä, Vihanneksia, hedelmiä ja 

marjoja
Kiinteistö Oy Suomussalmen 
Vuokratalot

Kiinteistönvälitystä, Kiinteistömyyntiä, 
Kiinteistövuokrausta

Kota-Trans Oy Kuljetusliikkeitä
Kuljetuspalvelu Heikkinen Jari J. Ky Kuljetusliikkeitä, Kuljetuspalveluja
Maalausliike Reino Manninen Oy Maalaustöitä
Manner-Suomen Sähkö Oy Sähköalan töitä
Metsäkoneyhtymä Tauriainen Oy Metsätalouden palveluja
Metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuu Metsätalouden palveluja
Namelli-Tuotanto Oy Elintarviketeollisuuden koneita ja laitteita
Osuuskauppa Maakunta Elintarvikkeita
Puhtopojat Ky Siivousliikkeitä
Puunkorjuu Junkkarit Oy Metsätalouden palveluja
Rakennusliike Eero Tapio Ky Rakennusliikkeitä
Sanna ja Jaakko Iso-Möttönen Oy Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton 

vähittäiskauppa
Scandic Hotels Oy Kiannonkuohut Hotelleja
Seppänen Jukka-Pekka ja Eero avoin 
yhtiö

Tieliikenteen tavarankuljetus

Sumetek Oy Alihankintateollisuutta metalli, Konepajateollisuutta ja 
metallitöitä

Suomussalmen Kiinteistöhuolto Oy Isännöitsijätoimistoja, Kiinteistönhuoltoa, 
Kiinteistönvälitystä, Kiinteistömyyntiä, 
Kiinteistövuokrausta, Vartioimispalveluja

Suomussalmen KTK Oy Kuljetusliikkeitä, Maarakennustöitä, Maansiirtotöitä
Suomussalmen kunta: Tekniset palvelut Kaupunkeja ja kuntia

Suomussalmen Osuuspankki Pankkitoimintaa, Rahoitusta ja muuta luottotoimintaa
Talenom Suomussalmi Tilitoimistoja, Kirjanpitotoimistoja
Tauko-Kianta Oy Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit
Ämmän Kuljetus Oy Kuljetusliikkeitä  

 

TTaulukko 3. Yli viiden henkilön työpaikat Suomussalmella 8.2.2005 (Lähde: INOA 
Prospektori 2005). T 
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2.3 Työllisyyden ja työttömyyden kehitys  

Työvoiman määrän kehitykseen verrattuna työmarkkinarakenteiden muutos näkyy käänteisesti 
työttömyydessä: vuonna 1996 Suomussalmella oli työttömiä lähes 1900. Työttömyysaste oli 
tuolloin 36,1 prosenttia (ks. taulukko 4). Naisten työttömyys oli hieman pienempi eli 30 prosenttia, 
kun miesten työttömyysaste oli peräti 41 prosenttia. Tuolloin elettiin aikaa, jolloin kuva 
työttömyydestä kiteytettiin pohjoisessa sanontaan: ”Joka väittää käyvänsä töissä, valehtelee.” 

 Vuoteen 2003 mennessä työttömyysaste oli vähentynyt ennakkotiedon mukaan 25,8 prosenttiin. 
Naisten työttömyysaste oli edelleen hieman alhaisempi eli 22,5 prosenttia. Miesten työttömyysaste 
oli 28,6 prosenttia.  

 Työttömyysasteen väheneminen – kuten todettiin – liittyy ennen muuta työvoiman 
kokonaismäärän vähenemiseen. Työpaikkojen määrä ei ole kasvanut millään talouden sektorilla. 

 Kuviosta 8 näkyy selkeästi työttömyyden raju nousu 1990–luvun alussa. Työttömyys itse asiassa 
kasvoi Suomussalmella jo ennen 1990–laman synkimpiä vuosia ja se on pysynyt hyvin korkealla 
tasolla siitä lähtien. Pientä laskua työttömyysasteessa näyttää kuitenkin tapahtuneen 2000-luvun 
ensimmäisinä vuosina. Miesten työttömyysaste on ollut koko tarkasteltavan ajanjakson naisten 
työttömyyttä suurempi, mikä johtunee ainakin osin miesten suuremmasta osuudesta 
työmarkkinoilla. Erityisesti miesten työttömyysaste oli naisten työttömyysastetta suurempi 
vaikeimpina lamavuosina 1990-luvun puolivälin tienoilla. 
 
TTaulukko 4. Työvoima pääasiallisen toiminnan mukaan Suomussalmella 1990–2003 (Lähde: 
Tilastokeskus 2005; ennakkotieto vuodelle 2003) T 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(e)
Miehet 3161 3150 3146 3050 3009 2953 2845 2756 2749 2668 2643 2547 2440 2425
Naiset 2506 2527 2499 2474 2447 2400 2357 2283 2270 2244 2237 2150 2020 2053
Miehet 2529 2346 2160 1912 1925 1868 1677 1778 1803 1782 1806 1697 1675 1730
Naiset 2257 2126 1876 1735 1779 1696 1647 1629 1583 1582 1608 1509 1501 1592
Miehet 632 804 986 1138 1084 1085 1168 978 946 886 837 850 765 695
Naiset 249 401 623 739 668 704 710 654 687 662 629 641 519 461Työttömät

Pääasiallinen 
toiminta

Vuosi/ 
Sukupuoli

Työvoima

Työlliset

  

 Muilun ja Onkalon (2002) huhtikuussa 2000 tekemien haastattelujen aikaan työttömyysaste oli 
Suomussalmella 30 prosenttia, kun se koko maassa oli vain 12 prosenttia. Nuorisotyöttömyys oli 
tuolloin peräti 42 prosenttia ja työttöminä oli 160 nuorta. Tilanne ei ollut juurikaan muuttunut 
vuoteen 2001 mennessä. Esimerkiksi huhtikuussa työttömiä oli 159. (ma., 60–61.) Monet 
työharjoittelussa olleet katsoivat sen olevan paremman vaihtoehdon työttömyydelle (ma., 65). 
Ainoastaan 6 prosenttia haastatelluista 34 nuoresta katsoi varmuudella jäävänsä Suomussalmelle 
(ma., 72). 
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TKuvio 10. Työttömyysaste Suomussalmella 1990–2003 (Tilastokeskus 2005). 
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TKuvio 11. Työttömyysaste sukupuolen mukaan Suomussalmella 1990–2003 (Tilastokeskus 
2005).T 

 

 Kehys-Kainuun kunnissa 20–24-vuotiaiden työttömyysaste vuonna 2004 oli muihin seutukuntiin 
verrattuna korkein, peräti 38,5 prosenttia; samalla ikäryhmän työllisyysaste oli alhaisin eli 33,7 
prosenttia (Myrskylä 2004, 64). Samaa pätee myös vanhimpaan työikäiseen ryhmään eli 55–64–
vuotiaisiin; heidän työllisyysasteensa oli Kehys-Kainuussa 29,2 ja työttömyysasteensa 34,5 
prosenttia (mt., 65). 
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 Kainuun TE-keskuksen tietojen mukaan työttömyys oli vuoden 2005 alkuun mennessä kuitenkin 
laskussa koko Kainuussa. Paras tilanne oli Sotkamossa ja Kajaanissa mutta vaikein Kuhmossa ja 
Suomussalmella. Erääksi ongelmaksi TE-keskus näkee työttömien vanhenemisen, mikä lisää 
vaikeuksia työllistyä ja aiheuttaa työttömien keskuudessa eläkkeelle siirtymistä. Koko Kainuussa oli 
työttömistä yli 50-vuotiaita 39 prosenttia helmikuun 2005 lopulla. Alle 25-vuotiaita työttömistä oli 
kuitenkin Suomussalmella (8,5 %) vähemmän kuin koko Kainuussa (10,8 %). Tämä johtunee 
muuttoliikkeestä, joka ilmeisesti valikoi juuri nuoria työttömiä. Niinpä alle 25-vuotiaiden 
työttömien osuus oli Kajaanissa peräti 14,6 prosenttia eli lähes kaksinkertainen kuin 
Suomussalmella. (Kainuun TE-keskus 2005.) 

2.4 Poliittisista rakenteista Suomussalmella 

Perinteisesti Suomussalmen poliittisia rakenteita on leimannut vahva vasemmistolaisuus. 
Pohjoisuomalaiseen tapaan kunnassa on Suomen Keskustalla vahva kannatus, mutta myös 
vasemmiston (ennen muuta sotien jälkeen SKDL:n ja myöhemmin Vasemmistoliiton) asema on 
ollut ja on edelleen kunnassa vahva. Vasemmiston keskuudessa SDP:n kannatus on taas ollut 
vähäistä. 

 Ellei keskustan kannatus ole yllätys, mistä johtuu sitten vasemmiston kannatuksen laajuus? Sillä 
on varmaan pitkät historialliset perinteet johtuen maatalouden omistusrakenteista ja 
pientilavaltaisuudesta kuten myös metsätöiden yleisyydestä. Näiden kaikkien seurauksena oli 
aikoinaan köyhyys ja siitä johtuva tyytymättömyys, jotka johtivat vasemmiston vahvaan 
kannatukseen. Ilmari Kianto luonnehtiikin Punaisessa viivassa, vasemmistolaisuutta ”ihmisten 
sydämistä nousevaksi huokaukseksi” (sit. Tauriainen 1968a, 220).  

 Tauriaisen (1968, 220–221) mukaan sosialismin aate sai aluksi kansan keskuudessa 
”toiveajattelun luonteen”. Tätä korosti oman aseman vertaaminen parempiosaisen ”herrasväen” 
asemaan, johon saattoi tutustua paitsi paikkakunnalla myös työmatkoilla kaupunkeihin, jopa 
Amerikkaan. 

 Ensimmäinen työväenyhdistys perustettiin Suomussalmelle jopa niin varhain kuin isolakon 
vuonna 1906, joskin sosialidemokraattien kannatus vuoden 1907 eduskuntavaaleissa oli vähäinen, 
vain noin 10 prosenttia (Turpeinen 1992, 339). Kansalaissodasta Suomussalmi selviytyi ilmeisen 
vähäisin tappioin. Esimerkiksi Turpeinen (1992, 339) kertoo vain kolmesta kaatuneesta, joista kaksi 
oli taistellut valkoisten ja yksi punaisten puolella. Näyttäisi siltä, että aseellisia ristiriitoja pyrittiin 
Suomussalmella kansalaissodan aikana jopa välttelemään, ja punakaartikin itse asiassa lakkautettiin 
20.2.1918 (mt., 340). Työväentalokin rakennettiin Suomussalmelle vasta vuonna 1921 (Tauriainen 
1968a, 225). Tämä kaikki viittaisi – varovasti yleistäen – siihen, että ainakin aseellinen 
vastakkainasettelu oli suhteellisen vähäistä. Kyseistä ilmiötä voisi tulkita niin, että 1900-luvun 
alkupuolella Suomussalmella oli kyse pikemminkin keskustan ja periferian kuin paikallisten 
punaisten ja valkoisten vastakkainasettelusta. 
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 Hannes Tauriainen (1968a, 221) etsiikin vasemmiston suuren kannatuksen syitä tervanpoltosta, 
joka useissa tapauksissa johti tervanpolttajan taloudelliseen riippuvuussuhteeseen Oulun 
tervaporvaristosta. Tämä opetti tervanpolttajille, jotka saattoivat olla paitsi kruununtorppareita myös 
itsellisempiä pientilallisia, kuinka Oulun tervaporvarit rikastuivat ja Kainuun tervatalonpojat 
velkaantuivat heille. Tämä oli esillä esimerkiksi Kajaanissa vuonna 1890 pidetyssä tervanpolttajain 
kokouksessa. Tauriainen siteeraakin (tervakauppaa tutkineen Kustaa Hautalan teoksen pohjalta) 
erään tervatalonpojan näkemystä: ”Oulun tervaporvarit rakentavat kivimuureja ja viettävät aikansa 
totilasin ääressä tervanpolttajain rahoilla.” (Tauriainen 1968a, 221 ja 225.) 

 Edellä kuvatun kaltainen suhde tervaporvareihin sai köyhyyden ohella myös pientilalliset 
kiinnostumaan vasemmistolaisista ajatuksista. Konkreettisissa tilanteissa tervaporvarit saattoivat 
panna jopa tervatalonpojan talot ulosperintään, mikä lisäsi entisestään katkeruutta ja alttiutta 
vasemmistolaisille aatteille. Tervaporvareiden ohella myös metsäyhtiöt pyrkivät hankkimaan 
metsätiloja haltuunsa. Tämä tapahtui monesti hyvin epäsuhtaisissa oloissa, koska tilallisilla ei ollut 
juuri minkäänlaista käsitystä tilojensa todellisesta arvosta. (Tauriainen 1968a, 222.) Kyseessä 
näyttäisi siis olleen jonkinlainen kainuulainen malli alkuperäisestä kasautumisesta. 

 Kansalaissodan ajalle tyypillistä oli se, että monia vasemmistolaisia muutti vasta perustettuun 
Neuvostoliittoon. Vastaavasti rajan takaa tuli pakolaisia Suomussalmelle. Heidän lukumääränsä 
saavutti huippunsa vuonna 1922. Muutto Neuvostoliittoon jatkui vahvana vielä myöhemminkin 
mm. 1920-luvun lopun laman ja poliittisten – jopa väkivaltaisten – ristiriitojen ja vainon takia. 
Muuttaneet olivat niitä, jotka eivät suostuneet liittymään sosialidemokraattiseen puolueeseen vaan 
olivat siitä vasemmalla. Rajan yli tapahtunut liikenne ja vakoilutoiminta oli vilkasta. Neuvostoliiton 
puolella tätä toimintaa organisoi Janne Myyryläinen, joka Pohjois-Suomessa tunnetaan paremmin 
Jahvetti Moilasena. (Turpeinen 1992, 340–343.) 

 1920-luvulla työväenliike jakaantui niin Suomessa kuin Suomussalmellakin. Suomussalmella 
työväenyhdistykset erosivat sosialidemokraattisesta puolueesta aikomuksenaan liittyä perustettuun 
sosialistiseen työväenpuolueeseen. Viimeksi mainitun toiminta kuitenkin lakkautettiin jo vuonna 
1923, joten kaikki yhdistykset eivät ennättäneet liittyä siihen. Muun muassa kirkonkylän 
työväenyhdistys erosi sosialidemokraattisesta puolueesta vuonna 1923, mutta mihinkään 
puolueeseen se ei liittynyt eikä voinutkaan liittyä. Mihinkään radikaaleihin uudistuksiin ei 
yhdistyksen kerrota pyrkineen, mutta kihlakunnanoikeus lakkautti sen, koska se ”oli ottanut osaa 
lakkautetun Suomen sosialistisen Työväen- ja pienviljelijäin puolueen toimintaan”. (Tauriainen 
1968a, 227.) 

 Kaiken kaikkiaan vasemmiston vahva asema on peräisin 1900-luvun alkupuolelta. Sen merkitystä 
voi kuvata mm. sillä, että vuoden 1921 kunnallisvaaleissa ”työväenjärjestöjen vaaliliitto” sai yli 
puolet annetuista äänistä. Työväenjärjestöjen toiminta oli kuitenkin ”lamassa” kymmenisen vuotta. 
(Tauriainen 1968a, 228.) Se aktivoituikin vasta Toisen Maailmansodan jälkeen, jolloin 
sosialidemokraateista vasemmalla olevien järjestöjen julkinen poliittinen toiminta tuli 
mahdolliseksi. 

 Kun kommunistien toiminta laillistettiin Suomessa, perustettiin Suomussalmen SKP:n osasto jo 
marraskuussa 1944. Seuraavana vuonna perustettiin 16 SKDL:n ja SKP:n osastoa ja yhdistystä. 
Sotien jälkeen kaksi vahvaa poliittista voimaa Suomussalmella olivat maalaisliitto ja SKDL. Näiden 
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puolueiden merkitys on kunnassa ollut keskeinen. Esimerkiksi vuoden 1972 kunnallisvaaleissa 
Keskustapuolueen ääniosuus oli 36,1 ja SKDL:n 37,0 prosenttia. Kumpikin sai valtuustoon 12 
paikkaa kaikkiaan 31:stä. (Turpeinen 1992, 345–346.) 

TTaulukko 5. Valtuustopaikkojen jakautuminen puolueittain 1992–2004 (Tilastokeskus 2005). 

 

T

Suomen

Keskusta
1992 35 1 17 3 11 3
1996 35 2 19 5 9 -
2000 35 2 21 3 9 -
2004 35 1 20 3 11 -

VL, Skdl, 
Deva-88

VihreätVuosi Valtuusto-
paikat 

yhteensä

SDP Kokoomus

 
 Joka tapauksessa vasemmiston poliittinen kannatus on pysynyt Suomussalmella merkittävänä 
verrattuna moniin muihin Oulun läänin kuntiin. Taulukossa 5 on tarkasteltu kunnanvaltuuston 
paikkajakaumien kehitystä 1992–2004. Jos tarkastelee ääriajankohtia, on Suomen Keskustan 
paikkamäärä lisääntynyt ja vasemmiston kannatus pysynyt ennallaan. Muutosta kuvaa myös se, että 
vihreät ovat menettäneet vuoden 1992 kolme paikkaansa.  

2.5 Uusia tuulia? 

Ilmari Kiannon romaaneista – ja muutoinkin – Suomussalmi on Suomessa laajalti tunnettu 
paikkakunta. Näkemys paikkakunnasta eräänlaisena ”Ryysyrantana” oli entisen kunnanjohtajan 
Alvar Saukon mukaan tärkeä silloin, kun alettiin miettiä ja kehittää keinoja epäkohtien 
poistamiseksi. Hän katsoo sen kuitenkin jo 1960–luvulla muodostuneen taakaksi. Saukko kirjoittaa 
seuraavasti: ”Jos yrittäjillä ja liikemiehillä on Suomussalmesta sellainen käsitys, että se on jokin 
takapajuinen Rämsäranta, jossa ei minkäänlainen nykyaikainen elämänmuoto ole mahdollinen, niin 
on itsestään selvää, etteivät he ole halukkaita perustamaan yritystään tähän kuntaan.” (Saukko 1968, 
7.) 

 Noista ajoista Suomussalmi, kuten koko Suomi, on kuitenkin muuttunut ratkaisevasti. Tämä 
näkyy esimerkiksi elinkeinorakenteen modernisoitumisena. Vaikka kunnan taloudellinen ja 
sosiaalinen kehitys on viime vuosikymmeninä ollut kaikkinensa hyvin negatiivista, ei kehityksen 
väistämättä tarvitse jatkua entisellään. Jälkeenjääneisyys voidaan yrittää kääntää myös eduksi, 
kuten matkailussa. Toisaalta mikään ei tietenkään luonnonvoimaisesti estä kunnan kehittymistä 
dynaamisempaan suuntaan. Kyse on tahdosta ja toiminnasta. 

 Suomussalmen mahdollisuudet liittyvät eittämättä luontoon ja luontomatkailuun sekä 
mahdollisuuksiin luoda tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä uusia, vähemmän paikkaan sidottuja 
työpaikkoja. Seuraavassa tarkastellaankin matkailuun liittyviä kysymyksiä sekä eräänä uutena 
tapauksena Evox Rifa Group Oyj:tä. 
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 Kjell Andersson jm. (2003) kirjoittavat eräitä paikkakuntia vertailevassa artikkelissaan matkailun 
mahdollisuuksista Suomussalmella. Heidän mukaansa kunnan matkailun edistämisen ongelma on, 
että se sijaitsee eräänlaisessa ”tyhjiössä” suurten matkailukeskusten, Rukan ja Vuokatin, 
välimaastossa. Kunnassa ei myöskään ole laskettelijoita houkuttelevia rinteitä. Toisaalta 
Suomussalmi perustaa matkailullisen vetovoimansa luontoon, historiaan ja perinteisiin. Tunnettuja 
luontokohteita ovat Hossan ja Martinselkosen erämaat. Modernimpaa matkailua edustaa puolestaan 
virkistyskylpylä Kiannon Kuohut. (Suomussalmi Suomi-neidon vyötäröllä 2004.) 

 Kulttuurimatkailun esimerkkeinä Andersson jm. (2003, 165) näkevät Ilmari Kiannon jättämän 
perinteen sekä Raatteen Portin museon. Edellisten lisäksi kulttuurimatkailun vahvuuksia ovat Elias 
Lönnrotin kiertomatkat ja vienankarjalaiskylät (Kuivajärvi ja Hietajärvi aivan Venäjän rajan 
tuntumassa; ks. Heikkinen–Pouke 2000, 21–21). 1800-luvulla Suomussalmella oli myös muita 
kirjailijoita. Näistä ”kynäilijöistä” Oiva Turpeinen (1992, 180–182) mainitsee Pentti (Benjamin) 
Seppäsen, Carl Saxa nuoremman, Erik Bisi nuoremman ja Carl Adolf Liliuksen. – Mainittakoon 
myös, että Suomen ensimmäinen presidentti K. J. Ståhlberg syntyi virkamiesperheeseen 
Suomussalmella (Turpeinen 1968b, 212). 

 Ilmari Kianto on tietysti tunnetuin suomussalmelaiskirjailijoista, mutta hänen lisäkseen voidaan 
mainita ikäjärjestyksessä Isa Asp, Eino Railo ja Onttoni Miihkali (Ripatti 1968, 240). Muista 
kirjailijoista esimerkkinä voidaan mainita lähdeviitteessä esiintyvä – myös Oulun läänin 
läänintaiteilijana toiminut – Aku-Kimmo Ripatti, joka syntyi Suomussalmella vuonna 1939, sekä 
Jalo Heikkinen, joka on teksteissään käsitellyt myös Suomussalmea (Heikkinen 1979). Hän on 
kirjoittanut paitsi romaaneja ja novelleja myös erilaisia yhteiskunnallisia tekstejä.  

 Kunnassa on panostettu luontomatkailun kehittämiseen, mutta hyödyntämättä ovat vielä ne 
mahdollisuudet, jotka liittyvät alueen esihistoriaan. Esimerkin tällaisesta tarjoaa Yli–Iin Kierikki, 
jonne on rakennettu näyttelytiloja, ravintola ja turistien kiinnostusta herättämään myös kivikauden 
kylä. Esihistoriallisessa mielessä Suomussalmella saattaisi olla jopa enemmän tarjottavaa, koska 
siellä tehdyt arkeologiset löydöt ovat vanhempia ja koska se sijaitsee suurten matkailukeskusten 
välissä.  

 Keitä alueella sitten nykyisin matkailee? Venäläisten osuus matkailijoista Kainuussa oli noin 
puolet, kun se koko maassa oli vain kymmenisen prosenttia (Juntheikki ja Määttä 2004, 10). 
Matkailijat arvostivat Kainuussa etenkin kauniita maisemia sekä puhdasta ja alkuperäistä luontoa 
(mt., 14). Keskimäärin vain vajaat 10 prosenttia kyselyyn vastanneista oli syntynyt tai asunut 
Kainuussa. Huomattavasti useammalla tosin oli tuttavia tai sukulaisia Kainuussa (mt., 21). 

 Tunnetuimpia matkailukohteita olivat Vuokatti, Katinkulta Sotkamossa ja Kajaanin 
linnanrauniot. Suomussalmelta tunnetuimpia paikkoja olivat Raatteen tie, Raatteen portti ja Hossan 
retkeilykeskus. Myös Ilmari Kiannon Turjanlinna tunnettiin, vaikkakin siellä oli käyty suhteellisen 
harvoin (Juntheikki ja Määttä 2004, 45). 

 Riikka Juntheikki (2004) on tutkinut erikseen myös Suomussalmen matkailullista vetovoimaa 
talvella. Suomussalmen talvimatkailijoista yli joka neljäs oli Pohjois-Pohjanmaalta (mt., 69). 
Matkailijoista suurin osa oli lomailijoita. Joka toisella matkan tarkoituksena oli virkistäytyminen ja 
erilaiset harrastukset (mt., 70). Yksittäisistä aktiviteeteistä suosituimpia, joita matkailijat harrastivat 
tai aikoivat harrastaa, olivat saunominen, murtomaahiihto, kylpylässä käynti ja vierailu jossain 
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luonnonkauniissa paikassa (mt., 74). Matkailijat olivat hyvin tyytyväisiä Suomussalmeen; 89 
prosenttia kertoi tulevansa käymään uudestaan lomamatkalla Kainuussa ja 84 prosenttia kertoi 
suosittelevansa Kainuuta matkakohteeksi tuttaville (mt., 78). 

 Matkailu on yleensä liitetty suhteellisen lyhytaikaiseen oleskeluun paikkakunnalla. Esimerkiksi 
laskettelijat viipyvät rinteiden lähistöllä suhteellisen vähän aikaa, korkeintaan viikon tai pari. 
Suomussalmella saattaisi olla mahdollisuus panostaa matkailuun, joka perustuisi pidempiaikaiseen 
asumiseen paikkakunnalla. Vuonna 2004 kunnassa keskusteltiin ongelmasta, joka liittyi erääseen 
tyhjänä olevaan kerrostaloon (yksi aiemmin mainituista Kostamus-taloista). Myös eräässä 
tutkimuksessa todetaan, että vuonna kunnassa oli tyhjillään 60 vuokra-asuntoa (Nippala 2001, 7). 
Kunnalla saattaisi olla mahdollisuuksia hyödyntää näitä suhteellisen edullisia asuntoja, joita 
matkailijat voisivat vuokrata tai ostaa käyttöönsä. Nämä asunnot sijaitsevat suhteellisen lähellä 
laskettelukeskuksia (Ruka ja Vuokatti) sekä kunnan keskustan palveluja. Joillakin matkailijoilla 
saattaisi olla kiinnostusta hankkia näitä eräänlaisiksi vapaa-ajan ”kakkosasunnoikseen”, jotka 
sijaitsisivat lähellä palveluja ja luontoa. Asuntojen, myös autiona olevien maaseutuasuntojen, 
kysynnän lisäämiseksi on toki olemassa myös monia muita mahdollisuuksia (esim. Nippala 2001, 
36–35), jotka saattaisivat osin lisätä myös Suomussalmelle muuttoa. 

 Toisen esimerkin uusista taloudellisista mahdollisuuksista tarjoaa elektroniikkateollisuuden 
kehitys, ennen muuta elektronisia komponentteja (lähinnä kondensaattoreita) valmistavan Evox 
Rifa konsernin tuotantolaitoksen sijainti Suomussalmella (ks. myös Muilu 2003, 96). Kyseisellä 
yhtiöllä on kaikkiaan kuusi tuotantolaitosta viidessä eri maassa: Ruotsissa (Kalmar ja Gränna), 
Suomessa (Suomussalmi), Indonesiassa (Batam), Kiinassa (Nantong) ja BHC Components 
Englannissa (Weymouth). Se valmistaa ”elektroniikan passiivikomponentteja ja on erikoistunut 
muovikalvo-, paperi- ja elektrolyyttikondensaattoreihin”. (Evox Rifa Group Oyj 2005b.) 

 Suomen itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä vuonna 2004 Evox Rifa Group Oyj (2004) 
ilmoittaa seuraavan pörssiuutisen: ”Evox Rifan ja ammattiliittojen väliset yhteistoimintaneuvottelut 
ovat päättyneet Ruotsissa. Evox Rifa on päättänyt sulkea tehtaansa Kalmarissa vuoden 2005 
loppuun mennessä. Tehtaan sulkemisen arvioidaan johtavan n.190 henkilön irtisanomiseen. 
Kalmarin tehtaan nykyisestä tuotantokapasiteetista suurin osa (mm. paperikondensaattorivalmistus) 
siirretään Suomussalmen tehtaalle, jonne arvioidaan syntyvän n. 80 uutta työpaikkaa.” (Evox Rifa 
Group Oyj 2004a.) 

 Hyviä uutisia Suomussalmelle tuli myös vuoden 2005 tammikuun pörssitiedotteessa: ”Evox Rifa 
on päättänyt merkittävistä investoinneista kondensaattorituotannon kehittämiseksi. Filmi- ja 
paperikondensaattoriliiketoiminta-alueella Suomussalmen tehdasta laajennetaan ja modernisoidaan. 
Näillä toimenpiteillä vahvistetaan yksikön kilpailukykyä ja asemaa vaativien sovellusten 
komponenttitoimittajana.” (Evox Rifa Group Oyj 2005a.) 

 Evox Rifa Group Oyj on tammikuun 2005 pörssitiedotteensa (Evox Rifa Oyj 2005a) mukaan 
sopinut myyvänsä Kalmarissa Ruotsissa sijaitsevan teollisuuskiinteistönsä ruotsalaiselle Peab 
Sverige AB:lle. Toimitusjohtaja Tuula Ylhäinen toteaa yhtiön vuoden liiketoimintakertomuksessa 
seuraavasti: ” Strategian tarkistuksen jälkeen syyskuussa aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut 
Kalmarissa, Ruotsissa, koskien tuotantolaitoksen sulkemista. Päätös sulkemisesta tehtiin 7. 
joulukuuta, ja tuotannonsiirrot Kalmarin tehtaalta Suomussalmelle ja Indonesiaan viedään 
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päätökseen vuoden 2005 loppuun mennessä. Suomussalmen tehdasta nykyaikaistetaan ja kehitetään 
teknisesti vaativimpien filmi- ja paperikondensaattorien tuotantolaitokseksi. 
Paperikondensaattorituotanto siirretään Ruotsista vuoden 2005 kolmannen ja neljännen 
neljänneksen aikana.” Myös Kajaani hyötyy tuotantolaitoksen siirrosta, sillä Ylhäisen mukaan: 
”Suomussalmen toimintaa tukemaan perustetaan uusi tuotekehityskeskus Kajaaniin.” (Evox Rifa 
Group Oyj 2004b.) 

 Evox Rifa edustaa niitä uusia tuulia, jotka voivat tulevaisuudessa kääntää Suomussalmen 
kehitystä positiivisempaan suuntaan. Väestötasapaino ja alempi työttömyys voidaan ehkä saavuttaa 
jonkin verran nykyistä pienemmällä väestömäärällä. Taloudelliseen käänteeseen tarvitaan kuitenkin 
vielä myös muita esimerkkejä erityisesti teollisuuden sijoittumisesta kuntaan. 

2.6 Eräitä kokoavia ajatuksia 

Suomussalmi on varmasti muuttunut “Nälkämaan laulun” kuvaamilta ajoilta, joskin työttömyys ja 
väestön muutto alueelta ovat edelleen suuria ongelmia. Muuttumattomuutta puolestaan edustaa 
tiivis suhde luontoon ja yleensä luonnonmahdollisuuksien hyödyntämismahdollisuus niin 
virkistysmielessä kuin taloudellisessa mielessäkin. 

 Näyttäisi myös siltä, että kunnalle on avautumassa eräitä ennakoimattomia mahdollisuuksia, 
joista edellä mainittiin kondensaattoritehtaan perustaminen alueelle ja vilkastunut rakennustoiminta 
– ehkäpä jossain määrin myös matkailun tarjoamat mahdollisuudet. Myös kunnallistalouden tilanne 
on tasapainottunut (Muilu 2003, 96). 

 Fyysisten rakenteiden näkökulmasta käyttämättömänä olevia rakennuksia on muuttoliikkeen 
johdosta Suomussalmella ilmeisen paljon, ja näiden määrä tullee – mikäli väestöennusteisiin on 
uskomista – tulevaisuudessa vielä kasvamaan. Tämä ei kuitenkaan tule merkitsemään asutuksen 
häviämistä kuin korkeintaan joiltain pieniltä syrjäkyliltä. Tällainen tilanne saattaisi tarjota jopa 
erään uuden mahdollisuuden saada kuntaan vapaa-ajan ja jopa vakinaisempiakin asukkaita ja uutta 
toimintaa. 

 Yksi mahdollisuus on myös kunnan sijainti rajan pinnassa lähellä Vartiuksen raja-asemaa. Jos 
Suomen ja Venäjän kauppa voimistuu myös Kainuussa (ks. esim. Kemppainen 2000), saattaa myös 
Suomussalmi päästä hyötymään kaupan kasvun aikaansaamista suorista ja välillisistä 
talousvaikutuksista. 
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3 Supistuminen, väestönmuutokset ja 

elinkeinorakenne 

Marja Mönkkönen 

Käsitys alueellisen supistumisen olemuksesta on epäselvä. Supistumisen syiksi on nimetty 
muun muassa aluetaloudelliset tekijät, muuttoliike ja työllisyystilanne. Näiden tekijöiden 
yhteyttä ei kuitenkaan aina käsitellä riittävästi supistumiseen liittyvissä keskusteluissa. 
Yleisesti ottaen sanaan ”supistuminen” liitetään kielteisiä seikkoja aina tyhjenevistä asuin- ja 
liiketiloista rapistuneeseen imagoon. Alueen asukkaiden käsitys tulevaisuudesta saattaa olla 
supistumisen vuoksi varsin harmaa, päättäjiä taas uhkaa ajautuminen ”päätöspaniikkiin” ja 
sen myötä ahdingossa tehtyihin lyhytnäköisiin ratkaisuihin (ks. Rajaniemi 1998).  
Supistumisilmiön selkiyttäminen on tarpeen paitsi asiasta käytävien keskustelujen 
jäsentämiseksi, myös ilmiön konkreettisen käsittelemisen mahdollistamiseksi.  

 Tässä artikkelissa tarkastellaan supistumisen perustoja – tarkastelun kohteena ovat 
supistumista aiheuttavat tekijät ja niiden keskinäiset yhteydet. Supistuvalla alueella 
tarkoitetaan ensisijaisesti aluetta, jonka väestö vähenee. Väestön vähenemiseen liittyy yleensä 
taloudellinen taantuma, joka voi olla sekä väestön vähenemisen syy että seuraus. Alueen 
talous ja elinkeinorakenne ovatkin tiiviisti yhteydessä alueellisiin väestönmuutoksiin. Alueen 
elinkeinorakenne vaikuttaa muun muassa alueen työllisyystilanteeseen, väestön 
toimeentulomahdollisuuksiin ja muuttohalukkuuteen. Supistuminen ilmenee myös useilla 
muilla tavoin: väestö eläköityy ja ikärakenne painottuu vanhuksiin; verotulojen väheneminen 
heijastuu julkisten palveluiden supistuksina, ostovoiman pienentyminen yritystoiminnan 
hiipumisena. Tyhjien asuintilojen yleistyminen on yksi tunnetuimpia alueen kriisiytymisen 
merkeistä – asuntojen ylitarjonta onkin useilla alueilla todellinen ongelma (Lankinen 1998, 
Graf 2000). Myös supistumisen myötä vajaakäytöllä olevan, paljon pääomaa sitovan ja 
väestöön nähden tarpeettoman suuren infrastruktuurin ylläpito tai muuntaminen nykyisiä 
tarpeita vastaavaksi on monilla alueilla merkittävä haaste (Pidot-työryhmä 2001, Raatikainen 
2004). 
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 Tämän artikkelin ensimmäisessä kappaleessa käsitellään väestönmuutoksia ja 
elinkeinorakennetta yleisinä ilmiöinä. Seuraavassa kappaleessa niitä tarkastellaan koko 
Suomen tasolla. Kolmanneksi jälkeen paneudutaan erityisesti Kainuun ja Suomussalmen 
väestö- ja elinkeinorakenteen muutoksiin. Neljänneksi tarkastellaan väestö- ja 
elinkeinorakenteen tulevaisuutta sekä koko Suomessa että Kainuussa ja Suomussalmella. 
Lopuksi vedetään yhteen väestönmuutosten ja elinkeinorakenteen välisiä kytkentöjä ja 
esitetään keskeisimmät huomiot näiden kahden suhteesta alueelliseen supistumiseen.  

3.1 Väestönmuutokset ja elinkeinorakenne 

Väestönmuutoksen osatekijöitä ovat kuolevuus, syntyvyys ja muuttoliike. Väestön 
vähenemistä tapahtuu silloin, kun (1) kuolleisuus on tarkastelulla alueella syntyvyyttä 
suurempi, tai (2) muuttoliike pois alueelta on suurempi kuin sisäänmuutto alueelle. Väestön 
väheneminen voi olla tulosta myös molempien edellä mainittujen tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta. (ks. Parkkinen 1998)  

 Kuolleisuusluku kertoo mikä on kuolleiden osuus väestöstä – yleensä se ilmoitetaan 
kuolemantapauksien määränä suhteessa tuhanteen henkeen. Syntyvyysluku kuvaa vastaavasti 
vuoden aikana syntyneiden osuutta väestöstä. Suomessa erot alueiden välisissä syntyvyys- ja 
kuolleisuusluvuissa johtuvat pääosin eroista väestön ikärakenteessa (Tilastokeskus 2006b). 
Syntyvyyden alentuminen on ollut yleinen ilmiö länsimaissa, joskin muutamissa Länsi-
Euroopan maissa syntyvyyden lasku on viime vuosina pysähtynyt tai jopa hienoiseen 
nousuun. Syntyvyyttä alentavat yleisesti koulutusaikojen pidentyminen ja naisten 
yhteiskunnallisessa asemassa tapahtuneet muutokset (mm. työssäkäynnin yleistyminen, 
avioliittojen määrän vähentyminen, valittu lapsettomuus).(Wallenius 2003) Myös 
perhepoliittisten tukien ja ansiotyöstä saatavan tulon suhde vaikuttaa syntyvyyteen. 
Syntyvyyden ja kuolleisuuden alueellisista eroista huolimatta muuttoliike on tärkein alueita 
erottava tekijä silloin, kun tarkastellaan Suomen sisäistä väestönmuutosta.  

TTaulukko 1. Syntyvyys ja kuolleisuus Suomessa vuosina 1950-2005. 

     
Vuosi Väkiluku Elävänä 

syntyneet 
Kuolleet Syntyvyysluku* Kuolleisuusluku**

1950 4029803 98065 40681 24,3 10,1
1960 4446222 82129 39797 18,5 9,0
1970 4598336 64559 44119 14,0 9,6
1980 4787778 63064 44398 13,2 9,3
1990 4998478 65549 50058 13,1 10,0
2000 5181115 56742 49339 11,0 9,5
2005 5255580 57745 47928 11,0 9,1

* Syntyneiden lukumäärä 1000 suomalaista kohti    **Kuolleiden lukumäärä 1000 suomalaista kohti 
Lähde: Tilastokeskus 2005.     T 

 Muuttoliike on Suomessa nykyään pääasiassa vapaaehtoisuuteen perustuvaa, lukuun 
ottamatta Suomeen saapuvia pakolaisia, joiden muuttoa pois kotimaastaan ei voida pitää 
vapaaehtoisena. Väestön alueellisen vähenemisen kannalta kuntien välinen maassamuutto on 
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merkittävin muuttotyyppi (ks. Söderling 2002). Suomen historiassa on kuitenkin jaksoja, 
jolloin pakolaisuudella, siirtolaisuudella ja maastamuutolla on ollut merkittäviä alueellisia 
vaikutuksia.  

 Muuttoliikettä voidaan tarkastella yhteiskunnallisella, alueellisella tai yksilöllisellä tasolla – 
osin näiden tasojen erottaminen toisistaan on käytännössä mahdotonta.  Yhteiskunnallisella 
tasolla muuttoliikettä yleisenä ilmiönä on tarkastellut mm. Richmond, joka jo vuonna 1969 
jakoi yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyvän muuttoliikkeen kolmeen vaiheeseen. Nämä 
vaiheet on löydettävissä myös suomalaisen yhteiskunnan historiasta: 
 
I Traditionaalinen eli esiteollisen yhteiskunnan vaihe 

→ työvoimaan liittyvä pakkoluontoinen muutto (forced migration) maaseutukuntien välillä 

II Teollistuneen yhteiskunnan vaihe  

→ vetovoimatekijöihin liittyvä vapaaehtoinen muutto (voluntary migration) maaseudulta 

kaupunkeihin 

III Jälkiteollisen yhteiskunnan vaihe 

→ monisuuntainen muutto (transilient migration) ja kaupunkien välinen liikkuvu 

 Alueellisella tasolla näkökulma muuttoliikkeeseen on yleensä konkreettisempi ja rajatumpi, 
käsitellen esimerkiksi jotakin muuttoliikkeen piirrettä (ks. esim. Vartiainen 1997, Pikkarainen 
ym. 1997). Yksilötasolla muuttoliikettä tarkastellaan yleensä ”ihmisten tarpeiden ja 
yleensäkin inhimillisten käyttäytymisprosessien mukaan” (Söderling 2002:198).  

 Alueellista elinkeinorakennetta kuvataan yleensä eri elinkeinojen työvoimaosuuksilla. 
Työvoimaosuudet eivät kuitenkaan kaikissa tilanteissa anna riittävän tarkkaa kuvaa 
elinkeinorakenteen taloudellisesta merkityksestä alueelle. Elinkeinorakenteen merkitystä 
aluetaloudessa tarkastellaan siksi tarvittaessa esim. elinkeinorakennepainotetulla 
tuloindeksillä.  (Edgren 1995) Tämän artikkelin elinkeinorakennetta koskevissa osissa on 
kuitenkin pitäydytty vain eri elinkeinojen työvoimaosuuksien tarkastelussa.  

3.2 Väestö-ja elinkeinorakenteen muutokset suomessa toisen 

maailmansodan jälkeen 

Toisen maailmansodan jälkeistä aluekehitystä Suomessa kuvaavat erityisesti 
kaupungistuminen ja alueellinen keskittyminen. Tähän aluekehitykseen liittyy muuttoliikkeen 
voimakkaita syklejä. Kaiken kaikkiaan muutto on toisen maailmansodan jälkeen ollut 
Suomessa varsin yksisuuntaista – se on suuntautunut pääasiassa maaseudulta 
maakuntakeskuksiin ja edelleen maakuntakeskuksista pääkeskuksiin (Söderling 2002, 2006; 
Laakso 1998; Pulkkinen 1998). Muuttoliike on erittäin tiiviisti sidoksissa alueellisiin 
työmarkkinoihin ja sen myötä alueelliseen elinkeinorakenteeseen. 
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 Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa tapahtui elinkeinorakenteen murros erityisesti 
sodanjälkeisen jälleenrakennustarpeen ja teollisuuden kehityksen myötä. Maa- ja 
metsätalouden merkitys elinkeinorakenteessa väheni jo 1940-luvulla, mutta 1950-luvulla 
alkutuotantoelinkeinojen merkitys alkoi pienentyä aiempaa nopeammin. Maa- ja metsätalous 
siis menettivät osuutta valtaelinkeinona, kun taas palveluelinkeinot, rakennusala ja teollisuus 
kasvattivat osuuksiaan merkittävästi (ks. Taulukko 2).  

 
TTaulukko 2. Suomen elinkeinorakenne ja elinkeinoalojen suhteelliset osuudet (%) 
vuosina 1950-2004. Lähde: Tilastokeskus (2006a). 
 
Vuosi  Alkutuotanto  Teollisuus  Palvelut  Rakentaminen  
1950 26 30 34 10 
1960 18 28 44 10 
1970 12 30 48 10 
1980 10 32 51 7 
1990 7 26 60 8 
2000 4 28 62 6 
2004 3 25 67 5 

 

 Suomessa 1950- ja 1960-luvuilla tapahtunut rakennemuutos tarkoitti käytännössä siirtymää 
alkutuotantovaltaisesta elinkeinorakenteesta palveluvaltaiseen elinkeinorakenteeseen. 
Söderling (2002) kuvaa toisen maailmansodan jälkeistä ja erityisesti 1960-luvulla 
voimistunutta elinkeinorakenteen murrosta seuraavasti:  

 

T ”Suomen elinkeinorakenteen muutos merkitsi sitä, että maaseudulta vapautui runsaasti 
työvoimaa. Niinpä Suomessa työttömyys kasvoi huomattavasti 1960-luvun loppupuolella. 
Esimerkiksi vuonna 1967 työnvälitykseen ilmoittautuneiden työnhakijoiden määrä kasvoi 
edelliseen vuoteen verrattuna yli 100 000:lla, kun samaan aikaan avoinna olleiden 
työpaikkojen määrä väheni yli 32 000 (Korkiasaari 2000:140). Tilannetta ei helpottanut 
lainkaan se, että toisen maailmansodan jälkeen syntyneet ns. suuret ikäluokat tulivat samaan 
aikaan työ- ja opiskeluikään. Vuosina 1945-49 syntyneiden ikäluokissa oli keskimäärin 
20 000 henkeä enemmän kuin niitä edeltävissä ikäluokissa. Siten 1960-luvun lopun työ- ja 
opiskelumarkkinoille pyrki noin 100 000 ”ylimääräistä” nuorta.  Suomessa oli siis selvästi 
nk. työntäviä yhteiskunnallisia tekijöitä saamaan suurenkin muuton liikkeelle.”  (Söderling 
2002: 205)  

 

 Suomessa tapahtuikin voimakas muuttoaalto 1960- ja 1970-luvuilla. Erityisesti suuret 
ikäluokat pakenivat syrjäisiltä maaseutualueilta kehittyneemmille alueille (Pulkkinen 1998). 
Tänä aikana taajamaväestön kasvu oli nopeaa ja taajamaväestön määrä ylitti Kainuussakin 
maaseutuväestön määrän 1970-luvulla (Keränen, Krannila & Heikkilä 1995). Kansantalouden 
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rakennemuutoksen ja työttömyyden välistä yhteyttä alettiin korostaa erityisesti 1970-luvun 
öljykriisien jälkeen, samoin esille nousi entistä voimakkaammin muuttoliikkeen läheinen 
yhteys alueellisiin työmarkkinoihin (Böckerman 2000, Laakso 1998). Muuttoliike oli 1980-
luvun noususuhdanteen aikana selvästi suuren maaltapaon aikaista muuttoaaltoa vähäisempää, 
ja sille oli ominaista muuton suuntautuminen kaupunkikeskuksia ympäröiviin kehyskuntiin 
(Pulkkinen 1998). 

 Lama vaivasi suomalaista yhteiskuntaa 1990-luvun alussa. Silloin muutto oli suhteellisen 
vähäistä, mutta voimistui laman taituttua. Muuttovoitto keskittyi 1990-luvulla eteläiseen 
Suomeen ja erityisesti suurten korkeakoulukaupunkien ympäristöön (Söderling 2002). 
Aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna 1990-luvun muutossa erityistä oli se, että 
maaseutualueiden lisäksi useat kaupunkialueet joutuivat kokemaan muuttotappiota (Laakso 
1998). Supistuminen ei siis ole ollut vain syrjäisten maaseutualueiden ongelma.  

 Yleisesti ottaen Suomen elinkeinorakenteen muutokselle on ollut erityistä se, että 
Suomessa teollistuminen ja sen myötä käynnistynyt elinkeinorakenteen muutos alkoivat 
huomattavasti myöhemmin kuin muissa Euroopan maissa, mutta muutos on ollut selvästi 
muiden maiden muutosta nopeampaa (Böckerman 2000).  Suomessa elinkeinorakenteen 
muutos oli 30 vuoden jaksolla vastaava kuin Ruotsissa 70 vuoden jaksolla ja Norjassa 100 
vuoden jaksolla tapahtunut muutos (Keränen, Krannila & Heikkilä 1995).  

 Voittajia toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneessa elinkeinorakenteen muutoksessa ja 
siihen kytkeytyneessä väestönmuutoksessa ovat olleet keskusalueet ja kaupunkiseudut, joilla 
elinkeinorakenne on ollut jo ennen sotia suhteellisen monipuolinen tai joiden edellytykset 
kehittyä elinkeinorakenteeltaan aiempaa monipuolisemmaksi ovat olleet ympäröiviä alueita 
paremmat. Kokonaisuudessaan elinkeinorakenteen muutoksen seurauksena syntyneet 
muuttovirrat ovat olleet varsin yksisuuntaisia.  

 Suomessa toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneiden muutosten perusteella alueiden 
supistumisen voidaan todeta olleen kytköksissä alueen perifeeriseen sijaintiin, yksipuoliseen 
elinkeinorakenteeseen ja sen ongelmiin (ks. esim. Kortelainen 1992). Ne alueet, joissa 
alkutuotantoelinkeinojen ja paljon työvoimaa sitoneiden teollisuudenalojen merkitys 
elinkeinorakenteessa on ollut suuri, ovat joutuneet vaikeuksiin (Rajaniemi 1998). Erityisesti 
ongelmia ovat kohdanneet alueet, joissa yhden elinkeinon (kuten maatalouden) tai jopa yhden 
työnantajan (kuten suuren tehtaan) merkitys on ollut keskeinen. Kyseisten alueiden 
elinkeinorakenne on siis ollut hyvin yksipuolinen ja näin ollen yhdellä elinkeinoalalla 
tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet merkittäviä taloudellisia vaikeuksia. Kortelaisen 
(1992) mukaan useille elinkeinoaloille jakautunut elinkeinorakenne luo vakautta, sillä yhden 
elinkeinoalan aiheuttamien häiriöiden merkitys on tällöin pienempi, kuin yksipuolisessa 
elinkeinorakenteessa. Kuntien sisäiset tai ulkoiset rakenteet eivät koskaan ole staattisia, vaan 
erilaisia muutoksia tapahtuu jatkuvasti; väestössä, taloudessa sekä muissa tekijöissä. Kuntien 
hyvinvointi perustuu eri tekijöiden tasapainoon, ei muuttumattomuuteen. 

 Supistuvat alueet painiskelevat usein taloudellisten ongelmien kanssa. Ongelmat ovat 
kytköksissä enemmän työllisyyden kuin tuotannon kasvun ongelmiin (vrt. Hernesniemi 
1999). Suomessa työllisyyden kasvu on liiaksi julkisen sektorin varassa. Kunnissa tulisikin 
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tunnistaa ne alat, joilla työvoiman kasvu on mahdollista, samoin kuin ne, joilla 
mahdollisuuksia ei niinkään ole. Nykytilanteen tarkastelun kannalta on tarpeellista tunnistaa 
kunnan elinkeinopolitiikan onnistuneisuus sekä kunnan alueella toimivien elinkeinoalojen 
tilanne ja tulevaisuuden näkymät. Supistumisen vaikutuksia voi olla mahdollista pienentää 
pitkällä aikavälillä tukemalla niitä aloja, joilla kehitysnäkymät erityisesti työllisyyden suhteen 
ovat hyvät.  

 Elinkeinorakenteen ohella julkisten palveluiden toimivuus on kunnalle erittäin tärkeää. 
Muuttoliike painottuu Suomessa erityisesti nuoriin, joiden poismuuton syynä on Kurikan 
(1999) tekemän tutkimuksen mukaan useimmin työ tai opiskelu, mutta huomattavan usein 
syynä on tyytymättömyys asuinkuntansa työllistämis- ja asumispalveluihin. Myös 
tyytymättömyys oman kunnan erilaisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin tukipalveluihin tai 
kouluttautumiseen liittyviin palveluihin ajaa erityisesti nuoret muuttamaan.   

3.3 Muutokset Kainuussa ja Suomussalmella  

Väestön muutokset Kainuussa ovat pääosin mukailleet koko maassa vallinneita trendejä. 
Toisen maailmansodan jälkeen Kainuun väkiluku kasvoi, korkeimmillaan se oli vuonna 1963. 
Tämän jälkeen väestö on vähentynyt hiljalleen, sekä syntyvyyden laskun että poismuuton 
vuoksi. Syntyvyys oli Kainuussa koko Suomen keskiarvoa korkeampaa aina 1980-luvun 
lopulle saakka. Sen jälkeen syntyvyys on laskenut, eikä se nykyään yhdessäkään Kainuun 
kunnassa nouse nettouusiutuvuusluvun 2,1 tasolle. Toisin sanoen: uusi sukupolvi on aina 
edellistä pienempi, eikä syntyneiden määrä kata kuolleisuuden ja poismuuton aiheuttamaa 
väestön vähenemistä. Taulukossa 3 on esitetty syntyvyyden ja kuolleisuuden muutokset 
Suomussalmella vuosina 1950-2005. 

 
TTaulukko 3. Syntyvyys ja kuolleisuus Suomussalmella 1950-2005 
 
 Väkiluku Syntyneet Kuolleet Syntyvyysluku* Kuolleisuusluku** 
1950 12410 397 110 32,0 8,9 
1960 15418 632 192 41,0 12,5 
1970 14425 341 168 23,6 11,6 
1980 13357 208 136 15,6 10,2 
1990 12509 150 123 12,0 9,8 
2000 11003 82 131 7,5 11,9 
2005 10071 66 127 6,6 12,6 

 
T* Syntyneiden lukumäärä 1000 suomussalmelaista kohti 
T**Kuolleiden lukumäärä 1000 suomussalmelaista kohti 
TLähteet: Vuodelta 1950 Suomen virallinen tilasto VI A 103-107, Vuodelta 1960 Suomen 
virallinen tilasto VI A 119, Vuodelta 1970 Suomen virallinen tilasto VI A 131-135, 
Vuosilta 1980-2005 Tilastokeskus 2006c. 
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 Kainuussa muutto on noudattanut samaa linjaa kuin koko maassa suuntautuen Kainuun 
sisällä maaseudulta taajamiin ja edelleen Kainuusta valtakunnan pääkeskuksiin; Oulun 
alueelle ja pääkaupunkiseudulle (Heikkilä 1997). Väestö on siis keskittynyt paitsi koko 
Suomessa, myös Kainuun sisällä. Erityisesti kuntien syrjäiset osat ovat tyhjentyneet. 
(Keränen, Krannila & Heikkilä 1995) Kainuun kunnat voidaan jakaa vuosien 1960-1994 
välillä tapahtuneen väestönmuutoksen osalta neljään eri ryhmään:  

 
Erittäin voimakas väestön väheneminen vuodesta 1960 vuoteen 1994 (-40%): 
-Ristijärvi 
-Vaala 
-Puolanka 
Voimakas väestön väheneminen vuodesta 1960 vuoteen 1994 (-30%): 
-Hyrynsalmi 
-Paltamo 
-Vuolijoki 
Hidas väestön väheneminen vuodesta 1960 vuoteen 1994: 
-Kuhmo 
-Sotkamo 
-Suomussalmi 
Väestön määrän kasvu vuodesta 1960 vuoteen 1994: 
-Kajaani 

(Keränen, Krannila & Heikkilä 1995)  

 Supistumiskehitys on jatkunut samansuuntaisena myös vuoden 1994 jälkeen. 
Tilastokeskuksen (2006c) tietojen perusteella vuodesta 1994 vuoteen 2005 voimakkaimmin 
ovat supistuneet Puolanka, Hyrynsalmi ja Ristijärvi (21-22%). Kuhmossa, Suomussalmella ja 
Vaalassa väestön on väheneminen vuodesta 1994 vuoteen 2005 on ollut 16-18% ja 
Paltamossa sekä Vuolijoella 11-13% suuruusluokkaa. Sotkamossa väki on vähentynyt 
vuodesta 1994 vuoteen 2005 muihin Kainuun kuntiin verrattuna suhteellisen vähän – hieman 
yli seitsemän prosenttia. Kainuun kunnista väestön väheneminen on vuoden 1994 ja 2005 
välillä ollut pienemmillään Kajaanissa, joka on menettänyt vain 0,4% asukkaistaan.  Kajaania 
lukuun ottamatta koko Kainuu on siis ollut jo hyvin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna supistuva 
alue. 

 Kainuussa elinkeinorakenteen muutos tapahtui suhteellisesti nopeammin kuin muualla 
Suomessa. Elinkeinorakenteen muutoksesta huolimatta Kainuu on tänä päivänä suhteellisen 
alkutuotantovaltainen alue – elinkeinorakenteen muutos ei Kainuussa ole edennyt yhtä 
pitkälle kuin muualla maassa. Alkutuotannossa työskentelevien osuus on maakunnassa koko 
maahan verrattuna lähes kaksinkertainen. Alueen metsävarojen ansiosta 
alkutuotantoelinkeinojen suhteellinen osuus elinkeinorakenteessa on säilynyt maan 
keskiarvoa suurempana. Metsävarat ovat vaikuttaneet erityisesti metsätalouden aseman 
säilymiseen ja kehittymiseen.  

 Holappa ja Haveri (1999) ovat tutkimuksessaan tarkastelleet pohjoisen Suomen 
elinkeinotoiminnan ongelmia. Vaikka tutkimuksen case-alueet sijoittuvat pääasiassa Lappiin, 
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Holapan ja Haverin tutkimuksen tulokset pätevät pääosin myös Kainuun alueeseen. Kyseisen 
tutkimuksen mukaan  

T ”Harvaan asutussa Pohjois-Suomessa [elinkeinotoiminnan] ongelmat liittyvät mm. 
elinkeinorakenteiden vanhentuneisuuteen ja/tai yksipuoliseen elinkeinorakenteeseen, väestön 
vähenemiseen pääasiassa muuttoliikkeen vuoksi, korkeaan työttömyyteen sekä 
elinkeinotoiminnan volyymin alhaisuuteen. Myös seutukunnittaiset erot alueen 
kehittyneisyydessä ovat suuret. (…) Pohjoisen elinkeinotoiminnan harjoittamisessa ongelmia 
ovat mm. pitkät etäisyydet markkinoille, toiminnan pienimuotoisuus ja teollisen toiminnan 
yksipuolisuus.(...) Suomen pohjoisen alueen erityisiksi piirteiksi voidaan sanoa mm. harva 
asutus, suurten kaupunkikeskuksien puuttuminen, pitkät sisäiset etäisyydet, pitkät etäisyydet 
maamme suuriin väestökeskuksiin ja Euroopan ydinalueille, kylmän ilmaston aiheuttamat 
rajoitteet sekä erilaiset kulttuuriset tekijät.” (Holappa & Haveri 1999: 7 ja 16) 

 

 Lisäksi Holappa ja Haveri (1999:147) mainitsevat ongelmiksi myös elinkeinotoiminnan 
suhdanneherkkyyden sekä tiettyjen seutujen yksipuolisen elinkeinorakenteen, eli liiallisen 
riippuvuuden yhdestä elinkeinosta.  

 Useimpien Kainuun muiden kuntien tavoin Suomussalmi on jo pitkään ollut supistuva 
kunta. Suomussalmen väkimäärä on pudonnut 1960-luvun lopun huippuvuosista noin 5000 
asukkaan verran. Vaikka Suomussalmen väkimäärän väheneminen on 1960-luvun lopulla 
alkaneen pudotuksen jälkeen välillä tasaantunut, kehitys on pitkällä aikavälillä ollut 
samansuuntaista ja laskusuunta väkimäärässä jatkuu edelleen.  

 Huurteen ja Turpeisen (1992) mukaan suomussalmelaisten elinkeinot muodostuivat toiseen 
maailmansotaan saakka alkutuotantoelinkeinoista; pääasiassa maa- ja metsätaloudesta. 
Kuitenkin jo 1940-luvulla maatalous alkoi menettää osuutta elinkeinorakenteessa ja 1940- ja 
1950-lvulla sen osuus pieneni merkittävästi. 1940-luvulla merkittävin kasvu tapahtui 
yhteiskunnallisten palveluelinkeinojen määrässä, 1950-luvulla maatalous menetti osuuttaan 
useille elinkeinoelämän aloille, joskin myös 1950-luvulla merkittävin kasvu tapahtui 
palveluelinkeinoissa. Myös 1960-luvulla maa- ja metsätalouden osuus elinkeinoista laski 
merkittävästi. Tällöin elinkeinorakenteessa valtasivat alaa teollisuuden työpaikat. 

 Maataloudessa ja koko maan elinkeinorakenteessa tapahtuneet muutokset eivät vaikuttaneet 
Suomussalmella vielä 1950-luvulla. Kuitenkin Suomessa tapahtunut maaltapako ilmeni myös 
Suomussalmella väestön vähenemisenä 1960-luvulta alkaen (ks. myös Pentti Luoman 
artikkeli tässä samassa julkaisussa). Väestön väheneminen Suomussalmella pysähtyi 1970-
luvun lopulla työllisyystilanteen parannuttua, ja väkimäärä jopa kasvoi 1980-luvun 
alkupuolelle saakka.  

 Vuodesta 1984 alkaen Suomussalmen väkimäärä on vähentynyt. Väestön vähenemisen 
1980-luvulla selittää pääosin koko maassa vallalla ollut trendi, joka suuntasi muuttoa suurille 
keskusalueille ja niiden laitamille. Suomussalmella tätä vauhditti Kostamus-projektin 
päättymisen myötä menetetyt työpaikat, joita 1980-luvulla alueella kasvanut 
matkailuelinkeinokaan ei voinut korvata. Muutto pois Suomussalmelta oli suhteellisen 
hiljaista 1990-luvun alussa Suomea koetelleen laman aikana – työllisyystilanne ei ollut hyvä 
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missään päin maata eikä muutto siksi kannattanut. Muutto kuitenkin kiihtyi 1990-luvun 
puolivälissä, ja väestö väheni vuonna 1998 jopa  2,4 prosenttia. Myös 2000-luvun alussa 
Suomussalmen väestön väheneminen on ollut huomattavaa, vuosittaisen supistumisvauhdin 
ollessa 1,2-2,4 % luokkaa.  Suomussalmen väkimäärän kehitys vuosina 1940-2005 on esitetty 
kuvassa 1. 
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Kuva 1. Suomussalmen väkiluvun kehitys vuosina 1940-2005. (Lähteet: Vuosilta 1940-
1979 Suomen virallinen tilasto VI A 98:1, 102, 103-107, 108-112, 113, 114-117, 118, 119, 
120-122, 123-125, 126-130, 131-135, 136-138, 139-140, 141-142, 143 ja 144.; Vuosilta 
1980-2005 Tilastokeskus 2006c) 

3.4 Tulevaisuus 

Suomessa tapahtuneen muuttoliikkeen yleisiä linjoja ovat olleet maaseutuväestön 
väheneminen ja keskusalueiden, erityisesti pääkaupunkiseudun, kasvu. Tämän kehityslinjan 
odotetaan jatkuvan, sillä sen kääntäminen on vaikeaa muun muassa seuraavista syistä:  

 
− talouselämän säätelyyn ei yleensä ole halukkuutta ja 
− supistuva kehitys on vaikeasti katkaistava noidankehä (erityisesti palveluiden 

huononemisen ja ikärakenteen vanhenemisen osalta). (Söderling 2006) 

 Edes suurten ikäluokkien voimakas paluumuutto kotiseuduilleen ei riittäisi pysäyttämään 
nykyistä supistumiskehitystä. Suomen väestön kehityksestä tekevät ennusteita sekä 
Tilastokeskus että Kansaneläkelaitos. Näiden ennusteiden yhteispiirteitä ovat mm. 
näkemykset Suomen väestön kehityksen tulevaisuudesta: Suomen väestön odotetaan 
kasvavan hitaasti noin 2000-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, kunnes se alkaa noin 
vuoden 2030 paikkeilla pienentyä. Parkkisen (2001) mukaan Suomen väestön kehityksen 
vaikuttavat tulevina vuosikymmeninä erityisesti vanhusten määrän osuuden kasvu, 
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kuolleisuuden kasvaminen syntyvyyttä suuremmaksi sekä työikäisen väestön määrän 
pieneneminen. 

 Muuton hillitsemisen tai kääntämisen kannalta ongelmallista kunnille on se, että yksilön 
kannalta muuttopäätökset ovat yleensä kannattavia. Uudella alueella muuttajat työllistyvät 
keskimäärin hyvin ja lisäksi kohottavat tulotasoaan suhteellisen nopeasti. Laakson (1998:19) 
mukaan ”muuttoliikkeen rajoittaminen hallinnollisilla keinoilla tai epäsuorasti esimerkiksi 
asuntomarkkinoiden välityksellä alentaa taloudellista kasvua ja vähentää uusien työpaikkojen 
syntymistä”. Näiden toimenpiteiden sijaan kuntien tulisikin kehittää palvelutuotantoaan sekä 
asuntomarkkinoiden joustavuutta.  

 Tilastokeskuksen (2004) vuoteen 2040 saakka ulottuvan ennusteen mukaan Kainuun väestö 
tulee vähenemään nykyisestä myös tulevina vuosikymmeninä. Ennusteen mukaan kuolleisuus 
tulee kasvamaan merkittävästi nykyisestä, samaan aikaan syntyvyys pienenee. Merkittävin 
Kainuun väestönmuutokseen vaikuttava tekijä ennusteen mukaan on muuttoliike. 
Nettomuuton odotetaan pysyvän negatiivisena vuoteen 2025 saakka. Sen jälkeen nettomuuton 
odotetaan kääntyvän positiiviseksi, vaikkakaan se ei silti riitä kääntämään alueen yleisen 
väestökehityksen suuntaa. Kainuun maakuntaohjelmassa ennustetaan alueen 
elinkeinoelämälle nykyistä valoisampaa tulevaisuutta. Myös työpaikkojen odotetaan 
lisääntyvän ja kehittyvien työllistymismahdollisuuksien jarruttavan poismuuttoa. (Kainuun 
maakunta -kuntayhtymä 2006)  

 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Suomussalmella väestönkehityksen nykyinen trendi 
tulee jatkumaan. Suomussalmen väkimäärän odotetaan vähentyvän yli 3000 henkilöllä 
vuoteen 2040 mennessä. Tämä kehityssuunta tulee jatkossakin asettamaan Suomussalmen 
kunnalle merkittäviä haasteita esimerkiksi elinkeinotoiminnan ja työllisyyden kannalta. 
Tilastokeskuksen ennuste Kainuun ja sen kuntien väestönkehitykselle on esitetty taulukossa 4. 

 
TTaulukko 4. Kainuun ja sen kuntien väestöennuste 2005-2040. Lähde: Tilastokeskus 

2004. 

 
Väestöennuste 2005-2040 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Kainuu 84705 83823 82980 82174 81398 80649 77227 74371 71881 69437 66857 64161 
Hyrynsalmi 3011 2917 2829 2744 2664 2589 2272 2043 1863 1710 1575 1453 
Kajaani - 
Kajana 35358 35183 35013 34849 34686 34527 33752 33027 32323 31545 30652 29674 
Kuhmo 10296 10137 9983 9836 9695 9557 8943 8429 7966 7529 7105 6691 
Paltamo 4063 3993 3929 3867 3811 3757 3515 3333 3196 3076 2952 2822 
Puolanka 3381 3301 3226 3157 3092 3029 2754 2540 2372 2225 2085 1951 
Ristijärvi 1653 1636 1620 1605 1588 1573 1506 1456 1421 1388 1351 1306 
Sotkamo 10497 10398 10307 10221 10137 10056 9668 9335 9048 8768 8469 8152 
Suomussalmi 10037 9881 9730 9587 9451 9320 8730 8241 7821 7431 7042 6649 
Vaala 3765 3731 3698 3665 3634 3603 3467 3362 3277 3194 3101 3001 
Vuolijoki 2644 2646 2645 2643 2640 2638 2620 2605 2594 2571 2525 2462 
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3.5 Lopuksi 

Vaikka alueen supistumisella tarkoitetaan yleensä väestön vähenemistä, supistuminen on 
tiiviisti kytköksissä myös alueen elinkeinorakenteeseen ja sen ongelmiin. Suomessa tapahtuva 
alueellinen supistuminen alkoi toisen maailmansodan jälkeen alkutuotantoelinkeinojen 
murroksen seurauksena. Maa- ja metsätalouden työvoiman tarve väheni voimakkaasti 
koneellistumisen myötä – alkutuotantoelinkeinoja voidaan kutsua jopa ”traktorin ruhjomiksi” 
(ks. esim. Vaara 2001). Samaan aikaan jälleenrakennus ja sotakorvausteollisuus vaativat lisää 
työvoimaa. Alkutuotantoelinkeinojen murros ja kasvanut työvoiman tarve teollisuudessa 
käynnistivät nk. maaltapaon 1960-luvun lopulla.  

 Myös kulttuuriset muutokset 1960- ja 1970-luvuilla lisäsivät erityisesti kaupunkiasumisen 
houkuttelevuutta ja sen myötä muuttoliikettä syrjäseuduilta keskuksiin. Tähän ajankohtaan 
ajoittuu myös alueellisen taantuman alkuajankohta Suomussalmella ja koko Kainuussa.   

 Suomessa alueellisen muutoksen piirteitä pitkällä aikavälillä ovat olleet erityisesti 
kaupungistuminen ja alueellinen keskittyminen, sekä alkutuotantoelinkeinojen merkityksen 
pienentyminen ja palveluelinkeinojen merkityksen voimakas kasvu. Suomessa tapahtuneen 
muutoksen yleispiirteet kuvaavat myös Kainuussa ja Suomussalmella tapahtuneita muutoksia 
ja supistumiskehitystä, vaikkakin sekä elinkeinorakenteen- että väestönmuutos on Kainuussa 
ja Suomussalmella tapahtunut keskimäärin nopeammin kuin muualla Suomessa.  Tällä 
hetkellä näyttää siltä, että supistuminen tulee jatkumaan sekä Suomussalmella että Kainuussa 
– itse asiassa koko Suomen väestön supistumisen odotetaan alkavan 2030-luvun paikkeilla. 
Tällöin alueiden välinen kilpailu asukkaista, verotuloista ja investoinneista käynee 
nykyistäkin tiukemmaksi.  

 Maaltapaon 1960-luvun lopussa käynnistämä supistuminen on jatkunut tähän päivään 
saakka eräänlaisena noidankehänä. Vaikka supistuminen on alkanut suuren yhteiskunnallisen 
murroksen seurauksena, sen syyt ovat nykyään myös paikallisia. Väestön vähenemisen 
voidaan katsoa kiihdyttävän alueellisen elinkeinorakenteen yksipuolisuutta, ja 
elinkeinorakenteen yksipuolisuuden johtavan useissa tapauksissa sekä työllisyyden että 
julkistalouden ongelmiin. Aluetalouden ongelmat heijastuvat muun muassa julkisten 
palveluiden karsimisena. Heikot työllistymismahdollisuudet ja tyytymättömyys palveluihin 
taas lisäävät halukkuutta muuttoon - ne tärkeimpiä syrjäisiltä seuduilta tapahtuvan 
poismuuton syitä. Poismuutto lisää jälleen jo olemassa olevia ongelmia: noidankehä on 
valmis.  

 Pääpiirteissään supistuminen on seurausta laajoista yhteiskunnallisista murroksista, joiden 
suuntaa yhdellä paikkakunnalla tehdyillä päätöksillä ei voida kääntää tai ohjailla. Syrjäisten 
seutujen asemaa nykyisessä globaalin kilpailutalouden maailmassa voida pitää erityisen 
hyvänä. Kulttuurinen ilmapiiri suosii edelleen laajoja mahdollisuuksien markkinoita tarjoavia 
kaupunkikeskuksia. Vaikka jonkinlaisia viitteitä vastakaupungistumisesta onkin ollut 
nähtävissä, ei muuttoliikkeen suunta ole kääntynyt kohti nykyisiä väestötappioalueita. Siitä 
huolimatta paikallisilla ratkaisuilla ja toimenpiteillä on merkitystä.  
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 Supistumisen aiheuttamat ongelmat näyttävät koettelevan voimakkaimmin alueita, joilla 
elinkeinorakenne on hyvin yksipuolinen. Tästä syystä monipuoliseen elinkeinotoimintaan 
tähtäävä elinkeinopolitiikka ja päätöksenteko ovat erityisen tärkeitä – tulevaisuutta ei ole 
suotavaa jättää yhden kortin varaan. Samoin ”tulevaisuuden kasvutoimialoiksi” tulisi 
ymmärtää mieluummin työllisyyden kuin tuotannon kannalta kasvussa olevat elinkeinoalat ja 
pyrkiä siihen, ettei työllisyyden kasvu ei ole sidottu julkisen sektorin toimintojen lisäämiseen. 
Tärkeä tekijä poismuuton hillitsemisen kannalta on myös julkisten palveluiden toimivuus. 
Lisäksi tulisi pyrkiä alueen palvelurakenteen ja fyysisen infrastruktuurin joustavuuteen; toisin 
sanoen kehittää sopeutumiskykyä ja -valmiuksia tulevien muutosten – sekä supistumisen että 
kasvun – varalta.   
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4 Suurhankkeet ja asumisen taloudellinen ja 

sosiaalinen kestävyys: esimerkkinä Kostamus-

projektin työntekijöiden asuinyhteisö 

Suomussalmella 

Anna Kujala 

Tässä artikkelissa tarkastellaan suurhankkeita ja niiden työntekijöiden asumisen järjestämistä. 
Suurhankkeella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanketta, jolla on huomattava työllistävä 
vaikutus, mutta jonka kesto on kuitenkin väistämättä tilapäinen. Tällaisia suurhankkeita ovat 
esimerkiksi mittavat ja pitkäkestoiset rakennushankkeet tai laajat luonnonvarojen 
hyödyntämiseen pyrkivät hankkeet kuten kaivoshankkeet. 

 Suurhankkeet voivat olla merkittävä työllistäjä kohde- ja vaikutusalueellaan, mutta ne 
voivat myös tuoda mukanaan laajoja muutospaineita maankäyttöön ja 
infrastruktuurirakenteisiin varsinkin pienissä kunnissa. Alueen infrastruktuuri voi 
suurhankkeen myötä muuttua sekä suoraan että välillisesti esimerkiksi väestön ja talouden 
muutosten kautta (Sairinen & Kohl 2004: 28). Hankkeiden aikaansaama työllisyyden kasvu 
voi heijastua muuttoliikkeeseen, joka edelleen vaikuttaa kohdealueen väestön määrään ja 
rakenteeseen. Väestön kasvu lisää asuntojen kysyntää ja väestön rakenne vaikuttaa siihen, 
millaisten asuntojen kysyntä kasvaa. Hankkeet vaikuttavat siten myös rakentamiseen ja sitä 
kautta yhdyskuntarakenteeseen (Laakso 1999: 86). Esimerkiksi suurhankkeiden toteuttamisen 
yhteydessä rakennetut työntekijöiden asuinalueet ovat hankkeiden aluerakenteissa näkyviä 
vaikutuksia (Luoma 1981: 10).  

 Vielä muutama vuosikymmen sitten oli yleistä, että hankkeesta vastaava taho rakennutti 
työntekijöilleen työsuhdeasuntoja. Kansainvälisen kilpailun kiristyminen on pakottanut 
yritykset karsimaan menojaan ja vastuu asuntojen tuotannosta hyvinvointivaltion 
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laajentumisen aikana ja sen jälkeen on Suomessa siirtynyt yhä enemmän kunnille myös 
erilaisten hankkeiden yhteydessä (esim. Kortelainen 1991: 38). Hankkeisiin vaikuttavat 
talouden reunaehdot voivat muuttua nopeasti. Monia suurhankkeita luonnehtiikin alusta 
alkaen niiden keston tilapäisyys. Hankkeen loputtua jäljelle jäävä infrastruktuuri on kuitenkin 
suhteellisen pysyvää. Esimerkiksi hanketta varten rakennettujen työntekijöiden asuntojen 
elinkaari jatkuu usein ainakin jossain muodossa ja vastuu tästä infrastruktuurista jää hankkeen 
loputtua yleensä kunnalle. 

 Artikkelini pohjautuu myöhemmin julkaistavaan pro gradu-tutkielmaani, jossa tarkastelen 
suurhankkeiden mukanaan tuomia infrastruktuurin ja maankäytön muutospaineita pienissä 
kunnissa sekä kunnan haasteita infrastruktuurin tuottajana ja ylläpitäjänä suurhankkeiden eri 
vaiheissa. Erityisenä huomion kohteena on työntekijöiden asumisedellytysten järjestäminen. 
Työntekijöiden asutusratkaisuja tarkastellaan taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta 
käsin. Esimerkiksi Sairinen ja Kohl (2004: 13) ovat määritelleet sosiaaliset vaikutukset 
laajemmin jostain toimesta aiheutuviksi rakenteellisiksi tai toiminnallisiksi muutoksiksi ja 
niistä aiheutuviksi vaikutuksiksi yhteiskunnassa ja yhteisössä tai eri väestöryhmien ja 
yksityisten ihmisten elinolosuhteissa, elämäntavoissa ja koetussa elämänlaadussa. Asutukseen 
liittyy yhdyskuntasuunnittelun ja toteutuksen pitkä aikajänne. Toteutus kestää usein vuosia tai 
vuosikymmeniä, joten lopputuloskin nähdään ja koetaan konkreettisesti vasta kaukana 
tulevaisuudessa (Virtanen 2003: 9-10). Näin ollen myös asutusratkaisujen sosiaaliset 
vaikutukset ulottuvat kohdealueen asukkaisiin hankkeen loppumisen jälkeenkin. 

 Tässä artikkelissa tarkastellaan jo päätökseen saatettua 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa 
toteutettua Kostamus-projektia ja sen työntekijöiden asumisen järjestämisprosessia sekä 
toteutetun asutusratkaisun taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Projektin työntekijöille 
rakennettiin 1970-luvulla vuokrakerrostaloasuntoja Kainuun suurimpiin taajamiin. Näitä 
Kostamus-kerrostaloja rakennettiin myös Suomussalmelle Taivalalasen ja Pitämän 
asuinalueelle, joka on tämän artikkelin tapaustutkimuksen kohteena. Artikkelini pääaineiston 
muodostavat alueen nykyisten asukkaiden kyseisistä kerrostaloista muodostamat näkemykset, 
joita kerättiin EkoSuKaT-hankkeen puitteissa toteutetulla asukaskyselyllä. Lisäksi käytin 
aineistona Suomussalmella 1970-luvulla ilmestyneiden paikallislehtien Kostamus-projektin 
työntekijöiden asumiskysymystä käsitteleviä kirjoituksia sekä Suomussalmen kunnan 
tekniselle johtajalle Antti Westersundille tekemääni haastattelua. 

4.1 ”Kainuun ihme” – Kostamus-projekti 

Kostamuksen kaupunki ja vuoriteollisuuskombinaatti rakennettiin Neuvostoliittoon vuosina 
1977-1985 suomalaisena projektivientinä. Maanrakennustyöt käynnistyivät jo vuonna 1974 ja 
suurimmillaan Kostamuksessa työskentelevien suomalaisten määrä oli lähes 4 000 (Kainuu-
neuvottelukunta 1987: 17). Kostamuksen tärkeimmäksi vaikutuskunnaksi nousi Kuhmo 
Kainuun kaakkoisosassa, mutta merkittävää vaikutusaluetta olivat myös Pohjois-Kainuun 
kunnat kuten Suomussalmi ja Hyrynsalmi (Melkas 1983: 5). Kostamukseen kohdistettiin 
alusta alkaen suuria odotuksia. Siitä odotettiin ensisijaisesti merkittävää Kainuun kasvavien 
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työttömyysongelmien ratkaisijaa huolimatta Kainuun ilmeisen puutteellisesta valmiudesta 
osallistua rakennusprojektin vaatimaan tuotantoon ja työvoiman keskimäärin puutteellisesta 
rakennusalan ammattitaidosta (Siuruainen 1981: 12-14).  

4.1.1 Työntekijöiden asutuskysymys 

Kostamus-projektin toteutumisen erään tärkeän edellytyksen muodosti työntekijöiden 
asuntoasioiden järjestäminen. Töiden käynnistämisen uskottiin tuovan Kainuun ulkopuolelta 
paljon ammattitaitoista työvoimaa, joka tarvitsee asuntoja ja erityisesti vuokra-asuntoja. 
Asuntoja tarvittiin myös niille Kostamuksessa työskenteleville kainuulaisille, jotka halusivat 
muuttaa maaseudulta taajamiin. Kostamus-asuntojen rakentaminen haluttiin liittää kiinteästi 
maakunnan taajamien normaaliin asuntotuotantoon, joten Kostamus-asuntojen tuotannon 
erottaminen omaksi osakseen oli osittain teoreettista (Kainuun seutukaavaliitto 1973: 2). 
Pitkien etäisyyksien vuoksi päivittäiset työmatkat Suomen puolelta Kostamukseen eivät olleet 
mahdollisia ja työntekijöille jouduttiin järjestämään Kostamuksessa myös työmaamajoitus. 
Työntekijät oleskelivat työmaalla viikot ja sieltä lähdettiin Suomen puolelle perjantaina 
puolelta päivin ja takaisin tultiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä (Melkas 1981: 8). 

 Kainuun seutukaavaliitossa Kostamus-hankkeen toteuttamisen laskettiin aiheuttavan 
1 000–1 300 asunnon rakentamistarpeen Kainuussa. Kainuun seutukaavaliitto teki myös 
suosituksia asuntojen sijoittamista paikkakunnittain (Kainuun seutukaavaliitto 1973). Kunnat 
suuntasivat aktiivisesti lainahakemuksiaan hankkeen edellyttämän asuntotuotannon 
järjestämiseksi. Asuntohallitus ei kuitenkaan myöntänyt lainoja seutukaavaliiton ja kuntien 
toiveiden mukaisesti. Asuntoja saatiin selvästi vähemmän kuin mitä oli toivottu. Toisaalta 
myös etukäteen esitetyt arviot Kostamuksen rakentamisessa tarvittavasta 
työntekijämäärästäkin alitettiin selvästi (Melkas 1983: 37-40). Kostamus-kerrostaloja 
sijoitettiin pääasiassa Kuhmoon, Kajaaniin ja Suomussalmelle (Siuruainen 1981: 44). 
Suomussalmelaisia oli Kostamuksessa töissä parhaimmillaan jopa yli 400 (Huurre & 
Turpeinen 1992: 303). 

4.2 Lähiöitymisen rooli Kostamus-projektin työntekijöiden 

asuttamisessa  

4.2.1 Lähiöiden synty 

Suurhankkeilla on ollut oma roolinsa alue- ja yhdyskuntarakenteen laajentajana. Erilaisista 
yhdyskuntatyypeistä on valittu se, joka on aikanaan katsottu kilpailukykyisimmäksi 
ratkaisuksi järjestää työntekijöiden asumisedellytykset. Ekspansiivisen asutuspolitiikan aikana 
pysyviä yhdyskuntia rakennettiin suurhankkeiden välittömään läheisyyteen ennestään 
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asumattomille seuduille ja ne olivat pitkään esimerkiksi kaivostoiminnassa tavanomaisin 
yhdyskuntatyyppi. Myöhemmin perusratkaisuna on ollut jonkin jo rakennetun yhdyskunnan 
laajeneminen asuttamaan hankeyhdyskuntia (Tykkyläinen 1994: 49).  

 Kostamuksen rakentamisen aikaan Kainuun haja-asutus supistui ja taajamat kasvoivat 
voimakkaasti (Siuruainen 1981: 283). Lähiörakentaminen eli tuolloin kulta-aikaansa 
Suomessa. Lähiöiden synty liittyi vahvasti yhteiskunnan tuotantorakenteen muutokseen. 
Maaseudun työpaikat alkutuotannossa vähenivät ja väestöä muutti kuntien taajamiin ja 
maakuntien keskuksiin. Kaupunkeihin ja pienempiin kuntakeskuksiinkin kohdistui 
voimakkaita kasvupaineita eikä perinteinen kaupunkirakenne pystynyt niitä sulattamaan. 
Syntyi uusi asuinympäristön tyyppi ja kaupunkien reuna-alueille ja maalaiskuntienkin 
taajamiin rakennettiin paljon asuinkerrostaloja ja asuinrivitaloja. Lähiöitä rakentamalla 
pyrittiin tarjoamaan uudenaikaista kaupunkielämää moderneille, työssäkäyville, kuluttaville, 
lapsiperhevaihetta eläville asukkaille (Pidot-työryhmä 2001, Osara & Viirkorpi 1994: 7-14). 
Myös Kostamus-projektin työntekijöiden asuinyhteisöt olivat toteutukseltaan taajama-
asutuksen laajentamista (Siuruainen 1981: 31). 

 Kuntien maankäytön suunnittelussa vallalla olivat tuolloin rationalistisen suunnittelun 
käytännöt. Maankäyttöä suunniteltiin pitkällä tähtäimellä ja suunnitelmat perustuivat 
oletukselle jatkuvasta kasvusta (Mäntysalo 1999: 11). Lähiöitä rakentamalla tuotettiin 
suhteellisen lyhyessä ajassa paljon uudenlaista kaupunkiympäristöä ja tavalla, jolla Suomessa 
ei aikaisemmin oltu rakennettu ja joka ei vastannut ihmisten asumis- ja ympäristöodotuksia. 
Myönteisen alun jälkeen lähiöitä vieroksuttiin ja ne saivat vähitellen kielteisen leiman. 
Pienemmillä paikkakunnilla ei rakennettu kokonaisia kerrostaloalueita, mutta elämä kaksi tai 
kolme kilometriä taajaman ulkopuolella sijaitsevassa kerrostalokorttelissa voi tuntua hyvinkin 
lähiömäiseltä. Lähiöiden ongelmakirjossa korostuivat ympäristöpuutteiden ohessa suurten 
asukasmäärien ”pika-asuttamiseen” liittyneet muutos- ja sopeutumisvaikeudet, asutuksen ikä- 
ja perherakenteen epätasapainoisuus sekä maalta muuttajien hankaluudet sopeutua uuteen 
kaupunkimaiseen elämäntapaan (Osara & Viirkorpi 1994: 7-24). Normaalien uusien 
asuinalueiden ongelmien lisäksi hankkeiden synnyttämiä asuinalueita vaivaavat yleensä 
asumisen tilapäisyydestä johtuvat ongelmat (Siuruainen 1981: 31). 

4.2.2 Kerrostalot kohoavat Taivalalaseen ja Pitämään 

Siuruaisen (1981: 283) mukaan Kostamus-projekti nopeutti taajamien kasvua selvimmin 
työvoiman Kostamus-asuntoihin muuton vuoksi. Toisaalta se osaltaan esti poismuuttoa haja-
asutusalueilta ja Kainuusta, sillä työvoima pystyi osallistumaan työhön myös 
kotipaikkakunniltaan.  

 Suomussalmella asuntojen rakentaminen oli 70-luvulla voimakasta, jolloin erityisesti 
kerrostalorakentamisen osuus kasvoi. Maaseudun rakennemuutoksen kanssa kamppailevalla 
Suomussalmella oli pulaa erityisesti vuokra-asunnoista. Taivalalanen-Pitämä oli 1970-luvulla 
kunnan nopeimmin kasvavia asuinalueita, minne myös kerrostalorakentaminen keskittyi 
(Westersund 2006). Asuinalue sijaitsee Suomussalmen kuntakeskuksen Ämmänsaaren 
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eteläpuolella. Suora yhteys Ämmänsaaren keskustaan saatiin vasta 1990-luvun vaihteessa, 
kun varsinaisen Ämmänsaaren ja Taivalalasen välisen Emäjoen yli rakennettiin 
Ämmänhaaran silta. Noin 2,5 kilometrin pituinen ja noin kilometrin levyinen asuinalue 
jakautuu länsipuoliseen Taivalalasen niemeen ja itäpuolella sijaitsevaan Pitämään. 

 Taivalalasen ja Pitämän asuinalueelle rakennettiin vuosina 1973-1980 yhteensä yhdeksän 
aravalainoitettua vuokrakerrostaloa osittain Kostamus-projektin työntekijöitä, mutta myös 
muita kunnallisten vuokra-asuntojen tarvitsijoita varten. Näistä kerrostaloista viisi sijaitsee 
Hakakadulla Taivalalasen puolella ja neljä Jäniksenpolulla Pitämällä (Valtion asuntorahasto 
2006). Asuinalueen nopea kasvu 1970-luvulla asetti vaatimuksia myös palvelujen 
kehittämiselle, jotka kattoivat aluksi kaupan, postin ja grillikioskin. 1980-luvun puolella 
asuinalueelle perustettiin koulu ja päiväkoti (Westersund 2006).  

 1970-luvun henkeä kuvastanee osaltaan näkemys kerrostaloista kehityksen merkkinä. 
Esimerkkinä seuraava kirjoitus ”Suomussalmi”-paikallislehdessä vuodelta 1971, jossa 
ehdotettiin kerrostalojen rakentamista Kaljuskylälle viitostien varteen Taivalalasen sijasta. 

 

 T”Se (kerrostalojen rakentaminen viitostien varteen Kaljuskylälle) antaisi koko 
Ämmänsaaresta uuden kuvan…Ja silloin ohikulkeva saisi oikean kuvan eteenpäin menevästä 
pitäjästä. Sillä ulkonäkö on tärkeä. Siitä saadaan ensivaikutelma.” (Suomussalmi 19.11.1971, 
nimimerkki ”Pirttilän ukko”) 

T ”Kerrostalojen rakentaminen ei herättänyt paikallisissa asukkaissa pelkästään positiivisia 
ajatuksia. Muun muassa Nimimerkki ”Kiantalainen” ilmaisi huolensa Kostamus-buumin 
aiheuttamasta kerrostalojen rakentamisesta seuraavasti: 

T ”Kun tiedetään, että myös Kostamus-asunnoissa ihmisten on viihdyttävä Kostamuksen 
jälkeenkin, ei suurien kerrostalojen rakentamiseen saisi suhtautua kuin ohimenevään 
ilmiöön…Emme rakenna vain itsellemme tai Kostamuksen rakentajille. Rakennamme myös 
lapsille ja lastemme lapsille. Jos he havaitsevat rakentamisemme väärin suunnitelluksi, se 
tuskin on heidänkään lapsiensa korjattavissa.”T 

(Salmelainen 15.2.1974, nimimerkki ”Kiantalainen”) 

 

 Taivalalasen ja Pitämän asuinalueen ongelmat olivat esillä jo 1980-luvun alussa 
paikallislehden kirjoituksissa. Ylä-Kainuu uutisoi 15.1.1981 Pitämälle ja Taivalalaselle 
tehdystä kyselystä, jolla selvitettiin muun muassa alueen asukkaiden asumistyytyväisyyttä. 
Kyselyn tuloksista heijastui muun muassa asuinalueen nuori ikä, sillä puolet vastaajista oli 
muuttanut alueelle viimeisen kahden vuoden aikana. Omakotitaloasujat olivat silloiseen 
tilanteeseen tyytyväisempiä kuin kerrostalossa asuvat. Kerrostaloissa erityisenä ongelmana 
koettiin rauhattomuus ja piittaamattomuus ympäristön hoidosta. Aluetta pidettiin myös 
keskeneräisenä. Häiriöiden syyksi arveltiin muun muassa kokoontumis- ja harrastustilojen 
puutetta, työttömyyttä, alkoholin käyttöä sekä juurettomuutta ja muita yhteiskunnallisia 
tekijöitä. Lisäksi koettiin, että kerrostaloissa asujilla ei ole yksityiselämää ja että liian pienellä 
alueella asuu liikaa ihmisiä. Taivalalasen ja Pitämän ongelmia ei kuitenkaan erityisemmin 



 66

liitetty Kostamus-projektiin, sillä asuinalueen ongelmat olivat samanlaatuisia kuin monissa 
muissa kaupunkien lähiöissä, joissa asuu ensimmäisen polven kaupunkilaisia. Lähiöön oli 
syntynyt asutusta, mutta ei vielä yhteisöä.  

4.3 Kostamus-projektin jälkeen - vuokrakerrostalojen 

sopeuttaminen muutoksiin  

4.3.1 Lähiöiden 2000-luvun haasteet 

Suomessa lähiöt ovat siirtyneet vaiheeseen, jossa alkuaikojen tyypilliset ongelmat ovat 
pääasiassa jo jääneet taakse ja ongelmat painottuvat aiempaa enemmän muun muassa 
arkkitehtuurin puitteisiin ja hajaantuneen yhdyskunnan ekologisiin vaikutuksiin. Keskeinen 
tekijä lähiöiden kehityksen kannalta on ollut myös yhteiskunnan eriarvoisuuden 
lisääntyminen. Lähiöiden sosiaaliset ongelmat näkyvät erilaisina häiriöinä ja ovat keskeinen 
tekijä alueen huonon maineen muodostumisessa ja leimautumisessa. Lähiöiden sosiaalisten ja 
toiminnallisten areenoiden harventuessa myös lähiöiden elämä yksipuolistuu (Osara & 
Viirkorpi 1994: 24, 52-55). 

 1980-luvulta lähtien monen kunnan taloudellinen tilanne on muuttunut. Teollisuuden ja 
alkutuotannon työpaikat ovat vähentyneet eikä palveluelinkeinojen kasvu ole korvannut 
menetettyjä työpaikkoja. Väki on muuttanut työn perässä kasvukeskuksiin supistuvista 
taajamista ja kaupungeista. Väestön voimakkaan vähentymisen seurauksena pahimmilla 
muuttotappion paikkakunnilla on vuokra-asuntoja jäänyt tyhjilleen (Pidot-työryhmä 2001). 
Koska kuntakeskusten kasvuvaihe ajoittui koko maassa 70- ja 80-luvuille, ovat myös kasvun 
pysähtymisoireet olleet samanaikaisia. Yhden suurhankkeen kuten kaivoksen tai tehtaan 
ympärille rakentuneet yhdyskunnat ovat olleet perinteisiä esimerkkejä yhdyskunnista, jotka 
ovat kokeneet nopean kasvun lisäksi nopean supistumisen kausia hankkeen elinkaaren 
mukaisesti. Yleisen taloudellisen kehityksen myötä supistuvan kehityksen seuraukset eivät 
nykyään näy vain paikallisella tasolla, vaan ne vaikuttavat koko maan aluerakenteeseen 
(Kortelainen & Rannikko 1992: 122). 

 Monessa kunnassa on jouduttu pohtimaan, mitä tehdä tyhjeneville vuokrakerrostaloille. 
Supistuvassa kunnassa nimenomaan väestön väheneminen on ollut perussyy asuntojen 
tyhjilleen jäämiseen, ei niinkään vuokrataso (Eskola & Hiltunen 2002: 95). Vuokra-asuntojen 
jäädessä tyhjilleen seurauksena on ollut vuokratulojen väheneminen, jolloin taloyhtiön talous 
kärsii ja taloyhtiöllä ei ole varaa tehdä tarpeellisia korjauksia. Talon kunto heikkenee ja 
huonokuntoiseen taloon on entistä vaikeampi saada asukkaita. Taloudellisiin ongelmiin 
yhdistyvät usein asumisen sosiaaliset ongelmat, ilkivallan ja häiriöiden lisääntyminen. 
Tuloksena voi olla yhä jyrkkenevä syöksykierre (Eskola & Hiltunen 2002: 7). Lisähaasteen 
lähiöiden kehittämiselle tuo lähiöasukkaiden ikääntyminen sekä lasten ja lapsiperheiden 
osuuden väheneminen (Osara & Viirkorpi 1994: 55).  
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4.3.2 Tyhjien vuokrakerrostalojen ongelma Pitämällä 

Taivalalasella ja Pitämällä 1970-luvulle ominainen vilkas rakentamisen aika on jo jäänyt 
taakse. Uusia vuokrakerrostaloja ei ole rakennettu alueelle Kostamus-projektin jälkeen. 
Rivitaloja rakennettiin vielä 1980-luvulla. Pääosin asuntokanta koostuu tänä päivänä 
omakotitaloista. Uudisrakennuksia ei ole kuitenkaan valmistunut pariin vuoteen (Raatikainen 
2004: 128). 1990-luvun lopulla Suomussalmen keskustaajaman Ämmänsaaren väkiluku 
väheni, koska syrjäkyliltä ei suuntautunut enää laajaa muuttoa keskustaajamaan korvaamaan 
poismuuttoa (Nippala 2001: 10). Supistuminen on koetellut voimakkaasti Taivalalasen ja 
Pitämän asuinaluetta, jossa väkiluku on vuosien 1995-2005 välillä laskenut 1994 asukkaasta 
1477 asukkaaseen (Hiltunen 2002: 15, Tilastokeskus 2006). Alueen palveluvarustus on 
supistunut, ala-asteen koulu ja päiväkoti ovat kuitenkin säilyneet. Alueen elinkaaressa on 
Raatikaisen mukaan (2004: 128) meneillään kypsymisen loppuvaihe. Muuttoliikkeen 
seurauksena alue ei ole kuitenkaan ulkoisesti juuri muuttunut. 

 Suomussalmella tyhjien kerrostalojen ongelma ilmeni 1990-luvun lopulla asuntojen 
jäädessä tyhjilleen varsinkin vuokrakerrostaloissa. Tyhjäksi jäävät vuokra-asunnot ovat 
tyypillisesti olleet kolmioita ja jonkin verran kaksioita ja ne ovat keskittyneet Pitämään 
Jäniksenpolulle (Nippala 2001: 22). Nippalan (2001: 25-26) mukaan Pitämä on kunnan 
vuokrataloalueista maineeltaan heikoin, johtuen erilaisista häiriöistä. Palvelujen loppuminen 
on osaltaan vähentänyt alueen houkuttelevuutta. Kaikki Jäniksenpolun kerrostalot ovat myös 
vailla hissiä. Talot alkavat olla keskimäärin 30 vuoden iässä ja vaativat ensimmäisen 
peruskorjauksen. Taivalalasen puolella sijaitseviin Hakakadun kerrostaloihin on tehty 
peruskorjaukset 1990-luvun alussa ja asuntoja on ollut tyhjillään vain muutamia kerrallaan 
(Säkkinen 2005). Pitämän asuinkerrostalot ovat liikuntaesteisten kannalta hieman syrjässä 
palvelujen suhteen. Vaikka tehokkailla toimenpiteillä häiriöt saataisiinkin kuriin, on alueen 
imagon muuttaminen hidasta (Nippala 2001: 34). Alueella on jonkin verran myös 
venäläissyntyistä väestöä. Marginaaliryhmien ja etnisten vähemmistöjen tulomuutto pois 
muuttavan nuoren ammattityövoiman vastavirtana on tyypillinen supistuvan yhdyskunnan 
piirre myös muissa maissa (Kortelainen 1991: 119-120). 

 Huolimatta kunnan omistaman vuokrataloyhtiön velkasaneerauksesta tyhjillään olevat 
asunnot aiheuttivat huomattavia kustannuksia (Raatikainen 2004: 43). Alussa Suomussalmen 
kunnassa Jäniksenpolun tyhjien kerrostaloasuntojen ongelmaa ratkottiin perinteisin keinoin. 
Tyhjiä asuntoja vuokrattiin ei-aravakelpoisille ja asuntoja pienennettiin väliaikaisesti 
lukitsemalla osa huoneista. Vuokra-asuntojen ympäristöä parannettiin ja tehtiin siten 
houkuttelevammaksi. Hyväkuntoisia asuntoja yritettiin myydä suoraan vuokralaisille. 
Kiinnostus ei kuitenkaan ollut suurta asuntojen korkean hinnan vuoksi. Lopulta kaksi 
kerrostaloa laitettiin ”koipussiin” peruslämmölle. Talot tyhjennettiin asukkaista ja 
asuntolainan loppu maksettiin pois. Talot haettiin vapaiksi rajoituksista, minkä jälkeen ne 
siirrettiin suoraan kunnan omistukseen, jolloin talojen käyttö eri tarkoituksiin oli vapaata. 
Taloja tarjottiin myös yrityskäyttöön ja toiseen taloon saatiin yksityinen vajaakuntoisten 
hoitolaitos (Käkilehto 2001).  
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 Lopulta yhden tyhjillään olevan kerrostalon asunnot laitettiin koemarkkinointiin. Asuntojen 
hinnat olivat koon mukaan 20 000, 17 000 ja 15 000 euroa. Asunnot olivat 75 neliön, 57 
neliön ja 34 neliön suuruisia (Vainio 2003). Koemarkkinointi onnistui yllättävän hyvin. 
Ostajat olivat eläkeläisiä, jotka viettävät suurimman osan vuodesta kesämökillä ja tarvitsevat 
asuntoa keskitalveksi. Kerrostalosta haluttiin kakkosasuntoja. Ensimmäisenä kaupaksi 
menivät yksiöt (Yli-Lonttinen 2003). Kolmannen kerrostalon asuntojen myyminen on jo 
suunnitteilla (Westersund: 2006).  

4.4 Asukaskyselyn antia  

4.4.1 Asukkaiden näkemykset asuinalueen vuokrakerrostaloista 

Kostamus-projektin asutusratkaisun sosiaalista kestävyyttä Taivalalasella ja Pitämällä 
selvitettiin tarkastelemalla alueen nykyisten asukkaiden näkemyksiä tutkimuksen kohteena 
olevista vuokrakerrostaloista (Kuva 1). EkoSuKaT-asukaskyselyssä asukkaita pyydettiin 
arvioimaan kyseisiin kerrostaloihin liittyviä väittämiä, jotka koskivat niiden visuaalisuutta, 
ympäristöön sopivuutta sekä ympäristön siisteyttä. 

 

       
 
Kuva 1. Oikealla Jäniksenpolun kerrostaloja, vasemmalla Hakakadun kerrostalo 
(Kuvat Leena Soudunsaari 27.9.2005 ja 28.11.2005). 
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 Asukaskyselyn tulosten perusteella voidaan todeta kerrostalojen herättävän vastaajissa 
monenlaista suhtautumista (Kuva 2). Yhdenkään väittämän kohdalla ei esiin noussut selkeää 
luokkaa yli muiden. Yleensä ottaen vastaajat näyttivät pitävän Hakakadun kerrostaloja 
miellyttävämmän näköisinä kuin Jäniksenpolun kerrostaloja. Hakakadun kerrostalojen 
katsottiin myös sopivan paremmin ympäristöönsä kuin Jäniksenpolun kerrostalojen ja 
Jäniksenpolun kerrostalojen ympäristöä pidettiin epäsiistimpänä kuin Hakakadulla. Yleensä 
ottaen kerrostalot vaikuttavat asukkaiden mielestä sopivan ympäristöönsä, sillä vain vajaa 30 
% vastaajista oli katsonut kummankin kerrostaloryhmän kohdalla, että väittämä kerrostalojen 
ympäristöön sopimattomuudesta pitää täysin tai suurimmalta osin paikkansa.  

 Näkemyksissä ilmeni jonkin verran eroja esimerkiksi iän suhteen. Vanhempien vastaajien 
suhtautuminen kerrostaloihin oli nuoriin vastaajiin nähden myönteisempää. Toisaalta ”en osaa 
sanoa” -vaihtoehdon valinneet olivat useimmin yli 65-vuotiaita, jotka erottuivat kuitenkin 
kerrostaloihin positiivisimmin suhtautuvana ryhmänä. Eroja syntyi myös asumistyypin 
suhteen siten, että kerrostalossa asuvien vastaajien suhtautuminen kerrostaloihin oli 
myönteisempää omakoti- tai rivitalossa asuviin verrattuna.  

 Kyselyllä haluttiin selvittää myös miten asukkaat katsovat kerrostalojen vaikuttavan 
yleiseen mielikuvaan alueesta. Ainoastaan vajaa neljäsosa vastaajista katsoi kerrostalojen 
vaikuttavan siihen myönteisesti. Noin 60 % katsoi, että väittämä pitää vain osittain tai ei pidä 
ollenkaan paikkaansa. Huomattavaa kuitenkin on, että jopa 15 % vastanneista oli valinnut ”en 
osaa sanoa” -vaihtoehdon.  
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Kuva 2. Asukkaiden näkemykset Taivalalasen ja Pitämän vuokrakerrostaloista (n=205-
211). 
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 Kerrostalossa asuvat katsoivat selvästi pientalossa ja rivitalossa asuvia useammin, että 
kerrostalot vaikuttavat myönteisesti yleiseen mielikuvaan alueesta. Toisaalta erityisesti 
kerrostalossa asuvien joukossa oli paljon ”en osaa sanoa” -vaihtoehdon valinneita. Iän suhteen 
eroja syntyi siten, että vanhemmat vastaajat katsoivat nuoria vastaajia useammin kerrostalojen 
vaikutuksen yleiseen mielikuvaan asuinalueesta olleen myönteinen.  

 Asukkailta pyydettiin jatkokysymyksellä perusteluja näkemykselleen kerrostalojen roolista 
alueen yleisen mielikuvan luomisessa. Näkemystään oli perustellut yhteensä 43 vastaajaa. 
Kommenteista 26 liittyi kerrostalojen mukanaan tuomaan kielteiseen imagoon. Myönteisiä 
näkemyksiä oli taas 17. Vastaajat, jotka katsoivat kerrostalojen vaikuttavan kielteisesti 
yleiseen mielikuvaan asuinalueesta, ilmoittivat perusteluiksi useimmin kerrostalojen huonon 
maineen ja niissä esiintyvän rauhattomuuden. Joidenkin asukkaiden mieliin oli piirtynyt kuva 
kerrostaloissa asuvista sosiaalitapauksista. Muutama asukas puhui jopa ”slummialueesta”. 
Hoitamaton ympäristö, liian tiivis rakentaminen ja kerrostalojen ulkonäkö mainittiin myös. 

 

T “Ei ne talot, vaan niissä asuvat ihmiset, aika paljon alkoholisoituneita yms. asuu näissä 
taloissa.” 

T “Kukaan “normaali” näissä ei viihdy – olosuhteiden pakosta jos tänne “joutuu” niin pois 
ei päästetä.” 

T “Sosiaalitoimen “asutuspolitiikkaa” 

T “Tänne ei olisi saanut rakentaa kerrostaloja (rumia).” 

T ”Näkee ainakin että Suomussalmi ei ole niin pieni etteikö olisi kerrostaloja.” 

 

 Kerrostalojen voidaan nähdä vielä tänäkin päivänä edustavan kehitystä ja edistyksellisyyttä. 
Osa vastaajista katsoi, että kerrostalot välittävät ulospäin kuvaa asuinalueesta, jolla on vielä 
elämää ja asukkaita. 

 Kerrostalojen katsottiin olevan osa taajamakuvaa, johon kuuluu monipuolista rakentamista. 
Lisäksi huomautettiin, että kaikilla ei ole varaa omistusasuntoon, minkä vuoksi 
vuokrakerrostalojakin tarvitaan. Muutaman vastaajan mielestä kerrostalojen rakentamisen 
ansiosta tonttimaata on säästetty ja rakentaminen on kuitenkin ollut tilavaa. Eräs vastaaja 
kertoi kerrostalojen ulkosaneerauksien tuoneen niille heti arvokkuutta. 
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4.4.2 Mitä kerrostaloille tulisi tehdä? 

Asukkaiden näkemykset siitä, mitä vuokrakerrostaloille pitäisi heidän mielestään tehdä, ovat 
esitettynä kuvassa 3. Kysymyksen muotoilussa oli käytetty valmiita vastausvaihtoehtoja, 
joista asukkaita pyydettiin valitsemaan 1-3 heidän mielestään sopivinta vaihtoehtoa erikseen 
kummankin kerrostaloryhmän kohdalla.  

 Suosituimpia vaihtoehtoja molempien kerrostaloryhmien kohdalla oli kunnostaminen. 
Suositumpi tämä vaihtoehto oli kuitenkin Jäniksenpolun kerrostalojen tapauksessa. 
Nykyisellään säilyttäminen oli Hakakadun kerrostalojen kohdalla selvästi toivotumpi 
vaihtoehto verrattuna Jäniksenpolun kerrostaloihin. Nämä tukevat edellä mainittuja tuloksia, 
joiden mukaan Hakakadun kerrostaloja pidettiin ulkoiselta olemukseltaan Jäniksenpolun 
kerrostaloja miellyttävämpinä. 

 Vaihtoehto, jossa ehdotettiin, että osa kerrostaloasunnoista myytäisiin omistusasunnoiksi, 
sai lähes yhtä paljon kannatusta molempien kerrostaloryhmien osalta. Sen sijaan kaikkien 
kerrostalojen myyminen omistusasunnoiksi oli huomattavasti suositumpi vaihtoehto 
Jäniksenpolun kerrostalojen kohdalla. Eri järjestöjen käyttötarkoituksiin muuttaminen sai 
enemmän kannatusta verrattuna liikehuoneistoksi muuttamiseen kummankin 
kerrostaloryhmän kohdalla. Yhdessä kerrostalossa toimiikin nykyisin Pitämän tupa, jossa 
järjestetään asukkaille monipuolista toimintaa tukemaan syrjäytyneiden tai 
syrjäytymisvaarassa olevien asukkaiden elämänhallintaa. Nyt hanke on vaarassa loppua 
rahoituksen loppumisen vuoksi. Hanketta on toteutettu aikaisemmin RAY:n rahoituksella. 
Muutama vastaaja oli ottanut Pitämän tuvan toiminnan esille myös asukaskyselyssä ja sen 
toiminnan toivottiin jatkuvan edelleen. 

 Purkaminen sai annetuista vaihtoehdoista vähiten kannatusta. Purkamista kannatettiin 
useammin Jäniksenpolun kerrostalojen kohdalla. Eroja ilmeni muun muassa iän suhteen siten, 
että nuoremmat kannattivat purkamista vanhempia vastaajia useammin. ”Joku muu 
vaihtoehto” -kohtaan tuli muutama ehdotus. Osa ehdotuksista oli lähinnä tarkennuksia jo 
annettuihin vaihtoehtoihin. Eräs vastaaja toivoi kerrostaloista tiloja kansalaisopistolle 
kudonta- yms. tarpeisiin ja kokoontumistiloja. Myös hissien rakentamista toivottiin, samoin 
ympäristön siistimistä. Kerrostalojen elämänmenon rauhoittamisen tärkeys tuli myös esille. 

 Mikäli vastaaja kannatti kerrostalojen purkamista, jatkokysymyksenä tiedusteltiin, mitä 
niiden tilalle haluttaisiin tulevan. Tähän kohtaan tuli ehdotuksia yhteensä 38 vastaajalta. 
Kysymykseen oli vastannut jonkin verran myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät olleet 
valinneet vaihtoehdoista purkamista. Tilalle toivottiin useimmin rivitaloja (18 vastaajaa). 
Pientalojen rakentamista kannatti 5 vastaajaa. Puistoa toivottiin 13:ssa ja lasten leikkipaikkaa 
4 vastauksessa. Kolme vastaajaa ei halunnut tilalle mitään. Kahdessa vastauksessa 
painotettiin, että valmiita kerrostaloja ei tulisi purkaa. Myös kaupallisia ja sosiaalisia yrityksiä 
toivottiin kahdessa vastauksessa. 
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TKuva 3. Asukkaiden näkemykset siitä, mitä kerrostaloille tulisi tehdä (n=210). 

4.4.3 Kostamus-projektin herättämät mielikuvat 

Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, millaisia mielikuvia asukkaille herää sanasta 
Kostamus-projekti. Kostamus-projektin päättymisestä on kulunut jo yli 20 vuotta, mutta 
vastauksista päätellen se edelleen muistetaan. Tämä selittynee sillä, että suuri osa vastaajista 
oli aikuisiässä jo Kostamus-projektin aikoihin ja samoin suuri osa asukkaista kertoi asuneensa 
paikkakunnalla koko ikänsä. 

 Monivalintakysymyksellä selvitettiin, miten vastaajat suhtautuivat Kostamus-projektin 
työntekijöiden muuttamiseen paikkakunnalle. Väittämään ”oli hyvä, että Kostamus-projektin 
aikana paikkakunnalle muutti uusia asukkaita” vastasi yhteensä 204 asukasta (kuva 4). 
Selkeästi suurin osa vastaajista katsoi, että väittämä pitää täysin tai suurimmalta osin 
paikkansa. Niitä vastaajia, joiden suhtautuminen Kostamus-projektin mukanaan tuomaan 
muuttoon oli negatiivista, oli vain muutama. Sukupuolen suhteen tarkasteltuna miesten 
suhtautuminen oli naisiin verrattuna hieman positiivisempaa. Iän suhteen eroja ilmeni siten, 
että lähes puolet 18-34-vuotiaista vastaajista oli valinnut ”en osaa sanoa”-vaihtoehdon. Tämä 
selittynee osaksi sillä, että vanhemmat vastaajat ovat olleet Kostamus-projektin aikana jo 
aikuisiässä, kun taas nuoret vastaajat eivät olleet tuolloin vielä edes syntyneet tai olivat vielä 
lapsia. Vanhempien vastaajien suhtautuminen oli myönteisempää nuoriin verrattuna, mutta 
toisaalta vanhempien vastaajien joukossa oli suhteellisesti eniten kielteisesti suhtautuvia. 
Suomussalmella koko ikänsä asuneiden joukossa oli prosentuaalisesti jonkin verran enemmän 
Kostamus-projektin aikaansaamaan muuttoon kielteisesti suhtautuvia verrattuna niihin, jotka 
eivät olleet asuneet paikkakunnalla koko ikäänsä. Kokonaisuudessaan erot ovat kuitenkin 
pieniä.  
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 Kostamus-projektin mukanaan tuomaan muuttoon suhtautumista tarkasteltiin myös sen 
kautta, millaisena asukkaat yleensä kokivat kanssakäymisensä naapureiden ja muiden 
suomussalmelaisten kanssa tai halusivatko he saada uusia naapureita ja tutustua uusiin 
suomussalmelaisiin. Yleensä ottaen ne henkilöt, jotka katsoivat Kostamus-projektin 
mukanaan tuoman muuton olleen hyvä asia, olivat myös halukkaimpia tutustumaan uusiin 
suomussalmelaisiin ja saamaan uusia naapureita. Samoin lähinaapurinsa hyvin tuntevat olivat 
useammin näitä henkilöitä. Sen suhteen, katsooko vastaaja tuntevansa muut 
suomussalmelaiset hyvin, eroja ei kuitenkaan ilmennyt. 
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TKuva 4. Asukkaiden näkemykset väittämästä “Oli hyvä, että Kostamus-projektin aikana 
paikkakunnalle muutti uusia asukkaita” (n=204). 

 Asukkailta kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä heille tulee mieleen sanasta Kostamus-
projekti. Kysymykseen tuli yhteensä 139 vastausta. Useimmin vastauksissa mainittiin jossain 
muodossa työ. Muutama vastaaja kertoi myös itse olleensa Kostamuksessa töissä. Osassa 
vastauksista on tulkittavissa jopa nostalginen kaipuu noihin aikoihin. 

 

T ”Työllisyys näkyi: taloja rakennettiin, lapsia tehtiin ja oli elämänuskoa. Sitä ei nykyään 
työttömillä ole!” 

T ”Silloin täällä oli työtä, ihmisiä ja uskoa tulevaisuuteen.” 

T ”Silloin moni sai töitä ja pystyi suunnittelmaan enempi tulevaisuutta.” 

 

 Kostamus-projektin nähtiin vilkastuttaneen paikkakunnan elämää, tuoneen rahaa, 
hyvinvointia ja monelle turvattua toimeentuloa. Vastauksien joukossa mainittiin myös vilkas 
yöelämä ja ”paljon porukkaa perjantaina kaupassa”, mikä osaltaan heijastanee Kostamus-
projektin työntekijöiden viikkorytmiä ja näkyvyyttä taajamakuvassa viikonloppuisin.  

 Muutama vastaaja mainitsi Kostamuksen loppumisen kuitenkin tuoneen paikkakunnalle 
lisätyöttömyyttä eikä Kostamus-projekti herättänyt muutenkaan vastaajissa ainoastaan 
positiivisia mielikuvia. 
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T ”700 työpaikkaa, rahaa, vilkasta elämää, juurettomuutta, epäselviä perheitä, tulo- ja 
lähtömuuttoa.” 

T ”Antoi työtä, mutta Venäjältä tuleva rikollisuus, viina, huumeet, siveetön elämä ym. ovat 
riesana (avioerot, venäläiset naiset ym.).” 

 Yhdeksän vastaajaa mainitsi myös asuinalueelle projektin työntekijöiden asunnoiksi 
rakennetut kerrostalot. Suurin osa kerrostaloihin liittyvistä kommenteista oli neutraaleja, 
mutta eräälle vastaajalle tuli Kostamus-projektista mieleen myös seuraava näkemys: 

T ”Tyhjäksi jääneet kerrostalot. Tänne ei tullutkaan asukkaita niin paljon kuin ennustettiin 
(ja kerrostalot on ongelma ollut sieltä asti).” 

 Vastaajien joukossa oli myös henkilöitä, joille Kostamus-projekti ei herättänyt mitään 
ajatuksia. Osa vastaajista liitti Kostamus-projektin laajemmin Venäjän uhkaan ja sieltä 
tulevaan rikollisuuteen ja maahanmuuttajiin. Lisäksi osa vastaajista käsitti Kostamus-
projektin työpaikkojen valumisena Suomussalmelta Kostamukseen. 

4.4.4 Asuinalueen muutoksen kokeminen 

Tilastojen valossa Taivalalasen ja Pitämän asuinalue on kohdannut monia muutoksia 1970-
luvun alusta näihin päiviin saakka. Väestömäärä on vähentynyt, ikärakenne vanhentunut ja 
kerrostalot tyhjentyneet. Muutoksen kokemukset ovat aina subjektiivisia. Eri asukkaat antavat 
asioille erilaisia merkityksiä. Asukaskyselyssä kysyttiin ”Onko Taivalalasen ja Pitämän 
asuinalue mielestäsi muuttunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Jos on, niin 
miten?” Kysymykseen vastasi 194 asukasta, joista lähes kolme neljästä katsoi, että asuinalue 
on muuttunut. Paikkakunnalla alle kymmenen vuotta asuneet olivat jättäneet muita useammin 
vastaamatta kysymykseen, mikä on kysymyksenasettelun kannalta ymmärrettävää, sillä heillä 
ei välttämättä ole käsitystä siitä, millainen alue on ollut ennen heidän muuttoaan 
Suomussalmelle. 

 Ne, jotka katsoivat asuinalueensa muuttuneen viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, 
kiinnittivät useimmin huomiota asuinalueen laajentumiseen ja asutuksen tihentymiseen (48 
vastaajaa). Muutama mainitsi asuinalueen asumistyyppijakauman muuttuneen ja asutuksen 
keskittyneen entistä enemmän omakotitaloihin kerrostaloasumisen sijaan (7 vastaajaa). 
Toiminnallinen ympäristö mainittiin vastauksissa siten, että vastaajista moni mainitsi 
palvelujen supistuneen (36 vastaajaa). Väestö on vähentynyt (10 vastaajaa) ja väestön keski-
ikä noussut (8 vastaajaa). Muutama vastaaja näki muutoksen asuinalueen elämän 
hiljentymisenä ja autioitumisena (3 vastaajaa). 

 Osa asukkaista (11 vastaajaa) kertoi levottomuuden lisääntyneen asuinalueellaan, mutta 
muutama vastaajaa (2 vastaajaa) katsoi alueen olevan rauhallisempi kuin ennen. Myös 
kerrostalot mainittiin siten, että 2 vastaajan mielestä turvattomuus on niissä lisääntynyt, mutta 
toisaalta 2 vastaajaa oli sitä mieltä, että niiden elämä on rauhoittunut. Myös alueen 
venäläisväestön määrän kasvu huomioitiin 4 vastauksessa. Alueen yleisilmeen katsottiin 7 
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vastauksessa siistiytyneen. Ympäristön luonnollisesta muutoksesta kertoivat asukkaiden 
mainitsemat pihapuiden ja pensaiden kasvut (4 vastausta). Myös liikenteelliset seikat kuten 
uusi silta ja tieverkoston kunto huomioitiin 8 vastauksessa. Näin ollen näyttäisi siltä, että 
asukkaat näkevät asuinalueensa supistumisen konkreettisimmin alueen palveluvarustuksen 
supistumisen kautta, sillä se mainittiin huomattavasti useammin verrattuna väestön 
vähenemiseen tai ikärakenteen muutokseen. Toisaalta alueen väestön vähentyminen ei ole 
kerrostaloja lukuun ottamatta näkynyt asuinrakennuksissa ja useimmin muutosten joukossa 
mainittiinkin asutuksen laajentuminen ja tihentyminen. 

4.4.5 Lopuksi 

Vielä 1980-luvulla kunnissa elettiin jatkuvan talouskasvun maailmassa ja suunniteltiin kasvua 
varten. Hyvinvointivaltion laajenemisen aikana 1970-luvulla monet suurhankkeet olivat 
vahvasti valtion ohjaamia hankkeita. Suomalaisessa aluepolitiikassa keskityttiin luomaan 
muuttotappioalueille suuria työkohteita kuten valtion omistamia tehtaita ja kaivoksia. 
Hankkeilla oli siten myös merkittäviä hyvinvoinnin lisäämiseen pyrkiviä yhteiskunnallisia 
tehtäviä. Tärkeitä pohjoisen ja itäisen Suomen elämänedellytyksiin vaikuttaneita hankkeita 
olivat myös Suomen Neuvostoliittoon toteuttamat suuret rakennushankkeet (esim. Siuruainen 
1981). Myös Kostamus-projektissa valtion rooli hanketta koordinoivana tekijänä oli suuri. 
Nykyään hankkeiden taustalla on useimmin valtiosta ja kunnasta riippumaton yritys, jonka 
toiminnan tavoitteet ovat puhtaasti liiketaloudelliset. 

 Yhteiskunnan lähiöityessä kerrostalojen rakentaminen suurhankkeiden työntekijöille oli 
luonnollinen vaihtoehto, sillä asuntojen kysyntä taajamissa oli tuolloin muutoinkin suurta. 
Näin oli myös Kostamus-projektin aikoihin Kainuun taajamissa kuten Suomussalmella. 
Westersundin (2006) mukaan vuokrakerrostaloja olisi tarvittu joka tapauksessa, mutta ilman 
Kostamusta niitä ei todennäköisesti olisi rakennettu niin paljoa. Taloudellisesta näkökulmasta 
arvioiden Kostamus-projektin työntekijöiden asuttamisratkaisu oli Suomussalmen kannalta 
siinä mielessä onnistunut, että 1990-luvun alkupuolelle saakka Taivalalasen ja Pitämän 
kerrostaloihin oli vielä melko pitkät jonot ja käyttöaste korkea. Kerrostalojen tyhjilleen 
jäämisestä 2000-luvun vaihteessa kunnalle koituneet kulut olivat kuitenkin kokonaisuuteen 
nähden aika pieniä rahasummia. Kahden tyhjän kerrostalon asuntojen omistusasunnoiksi 
myymisen jälkeen ne eivät ole rasittaneet kuntataloutta entiseen malliin.  

 Yleisesti tyhjien kerrostalojen ongelma on seurausta monista yhteiskunnallisista 
muutosprosesseista, joiden ennustaminen lienee lähiöiden rakentamisen aikaan ollut 
mahdotonta. Lisäksi on vaikea arvioida, olisiko Kostamus-projektin työntekijöiden 
asuttaminen voitu hoitaa jollain muulla tavalla. Suomussalmen kuntakeskukseen suuntautui 
voimakasta muuttoliikettä Kostamus-projektista ja maaseudun rakennemuutoksesta johtuen ja 
kerrostalojen rakentamisen avulla ihmisiä saatiin asutettua nopeasti (Westersund 2006). 
Toisaalta monien muiden suomalaisten asuinalueiden tavoin myös Taivalalasen ja Pitämän 
asuinalueen kaavoituksessa on ollut nähtävillä 1970-luvulle tyypille ylimitoitus, sillä alueella 
on edelleen jonkin verran valmiilla kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia tontteja. 
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Vajaakäyttöisestä infrastruktuurista koituu kustannuksia (esim. Raatikainen 2004: 109). 1970-
luvulla maanomistusolosuhteet kuitenkin asettivat rajoituksia rakentamisen kasvusuunnille 
eikä vapaata kerrostalojen rakentamiseen sopivaa tonttimaata ollut juuri tarjolla varsinaisen 
Ämmänsaaren alueella, joka olisi sijaintina ollut Taivalalasta ja Pitämää houkuttelevampi 
(Westersund 2006). 

 Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta tarkasteltuna alueen vuokrakerrostaloissa esiintyi 
ongelmia jo 1970-luvulla. Nykyäänkin niillä on useiden asukkaiden mielissä negatiivinen 
leima huolimatta siitä, että kerrostalojen asukkaista suurin osa elää täysin normaalia elämää. 
Vuokrakerrostaloissa ilmeneviä häiriöitä nostetaan yleensä herkemmin esille ja toisaalta 
Westersund (2006) katsoo etenkin Jäniksenpolun kerrostalojen maineen parantuneen, kun osa 
kerrostaloista myytiin omistusasunnoiksi. Toisaalta myös asukkaiden kerrostaloja koskevissa 
näkemyksissä ilmeni eroja esimerkiksi siten, että vanhemmat vastaajat ja kerrostaloissa asuvat 
suhtautuivat kerrostaloihin muita vastaajaryhmiä positiivisemmin.  

 Suomussalmen kunnan mittakaavassa vuokrakerrostalorakentaminen olisi kuitenkin 
Westersundin (2006) mielestä voinut olla hieman hajautuneempaa, sillä alueilla, joihin on 
sijoittunut paljon kunnallista vuokra-asumista, on yleensä muihin alueisiin nähden huonompi 
maine. Taivalalasen ja Pitämän asuinalueen ongelmat eivät muutenkaan ole ainutlaatuisia. 
Väestön vähentyminen ja ikääntyminen, palvelujen supistuminen ja vuokrakerrostalojen 
tyhjeneminen ovat tyypillisiä ongelmia myös muissa suomalaisissa supistuvissa 
yhdyskunnissa.  

 Tyhjenevien kerrostalojen ongelmaan on jouduttu hakemaan ratkaisuja ja ainakin 
Suomussalmen tapauksessa ratkaisu myydä kerrostaloasuntoja yksityisiksi asunnoiksi 
vaikuttaisi olleen myös asuinalueen asukkaiden mukaan onnistunut, sillä monet vastaajista 
pitivät niiden myymistä sopivana vaihtoehtona myös tulevaisuudessa. Kerrostalot tarjoavat 
helppoa ja käytännöllistä asumista ja ne ovat myös yksi uusi vapaa-ajan asumisen muoto, sillä 
monet Taivalalasen ja Pitämän kerrostaloasunnon ostajista ostivat sen itselleen 
kakkosasunnoksi. Alueen eläkeikäisen väestön kasvaessa kasvaa tarve senioriasumiselle ja 
ehkä tulevaisuudessa kerrostaloasuntojen muuttaminen senioriasunnoiksi tulee entistä 
ajankohtaisemmaksi vaihtoehdoksi. Tätä tosin rajoittaa kerrostalojen syrjäinen sijainti 
kuntakeskuksen palveluihin nähden. Lisäksi merkittäviä kustannuksia syntyy muutostöiden 
rakennusvaiheessa (esim. Raatikainen 2004: 109-110). 

 Niukkenevassa kuntataloudessa alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen ja 
infrastruktuurirakentamisen perustelut ovat nykyään toiset kuin vuosikymmenet sitten 
(Tykkyläinen 1994: 47). Kunnallisen asuntokannan laajentumisen aika on pääasiassa jäänyt 
taakse varsinkin pienissä Pohjois- ja Itä-Suomen kunnissa. Asuminen ja työssäkäynti ovat 
saaneet uusia muotoja yhteiskunnan kehittyessä.  Esimerkiksi lentomatkustuksen 
kustannukset ovat alentuneet Kostamus-projektin ajoista ja nykyään monet rakennushankkeet 
toimivat tilapäisen yhdyskunnan ja pitkän matkan pendelöinnin periaatteella. Tänä päivänä 
ajankohtaisia esimerkkejä suurhankkeista ovat monet Pohjois-Suomessa vireillä olevat 
kaivoshankkeet, jotka tulevat edellyttämään ratkaisuja työntekijöiden asumisedellytysten 
järjestämisessä. Tällöin kuntien maankäytön ja asumisen suunnittelussa tärkeäksi nousee 
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riittävän joustavuuden turvaaminen nopeiden muutosten tilanteessa siten, ettei pitkäjänteinen 
tavoitteellinen ja kestävä yhdyskunnan kehittäminen kuitenkaan vaarannu.  
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5 Työ, talo ja tulevaisuus: koti Suomussalmella 

Aila Ryhänen  

Viime aikoina monet maamme taloudellisesti heikommat alueet ovat kokeneet ainakin muuta 
Suomea yllättäneitä muutoksia. Kaivoshankkeet esimerkiksi Sotkamossa ja Kittilässä 
lupaavat tulevaisuudessa tuhansia työpaikkoja, ja Ikean tulo Haaparantaan näytti herättävän 
Perämerenkaaren talouselämän. Muutokset ovat antaneet alueiden ihmisille uskoa siihen, että 
kotoa ei tarvitsekaan lähteä työn perään, ja että alueille voisi tulla uusia asukkaita ja 
elinvoimaa. Suomussalmella muutosten suunta tuskin kokonaan kääntyy supistumisesta 
nousuun, mutta koko Kainuun tulevaisuus vaikuttaa valoisammalta kuin muutama vuosi 
sitten.  

 Kainuun työpaikat ovat hieman lisääntyneet ja muuttotappio on hidastunut. Maan 
korkeimmat työttömyysluvut ovat laskussa, ja elinkeinoelämän ounastellaan vilkastuvan 
lähivuosina. Muun muassa elämystuotannon sekä hyvinvointi- ja kivitoimialojen odotetaan 
tuovan uusia työpaikkoja, mutta työllisyyden tärkein kohentaja ovat suurhankkeet. Noin 
viidennes Kainuun nykyisestä työvoimasta jää eläkkeelle vuosikymmenen loppuun mennessä, 
ja omat pienenevät ikäluokat pystyvät korvaamaan poistumasta vain vajaan kolmanneksen. 
Kainuu tarvitsee työvoimaa myös ulkopuolelta (Kainuun maakuntaohjelma 2006-2010). 
Vapautuvat ja uudet työpaikat niin nais- kuin miesvaltaisillakin aloille mahdollistavat monen 
perheen työllistymisen Kainuussa. Osa tarvittavasta ammattihenkilöstöstä tulee muualta, 
ulkomaita myöten, mutta uudet työpaikat vetävät myös kotiinpalaajia, jotka ovat muuttaneet 
synnyinsijoiltaan työn tai koulutuksen perässä muualle Suomeen. Hyvätasoinen, 
luonnonläheinen ja kohtuuhintainen asumismahdollisuus on Suomussalmellakin työn ohessa 
vetovoimatekijä, kunhan palvelut saadaan säilymään. Vaikka Suomussalmella väestön 
odotetaan edelleen hiljalleen vähenevän, asuinympäristöjä tulee kehittää niin tulokkaita kuin 
entisiäkin asukkaita ajatellen. Hyvinvointia varten ihminen tarvitsee työn tai muun 
mielekkään tekemisen ja sosiaalisten suhteiden lisäksi asuinpaikan, jossa hän voi tuntea 
olevansa kotonaan.  

 Asuinympäristöjen kehittämiseen liittyen pohdin erityisesti sitä, mitä kodin käsitteen avulla 
saatiin selville hyvästä asuinympäristöstä ja miten tämä tieto voi olla apuna kehitettäessä 
Suomussalmea asuinympäristönä ja kodin paikkana - miten voidaan tukea sitä, että sekä täällä 
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jo asuvat että tänne tulevat ihmiset tuntisivat paikan kodikseen? Kirjotuksen aluksi luon 
lisäksi pienen katsauksen Talvivaaran kaivokseen esimerkkinä suurhankkeen vaikutuksista 
työhön ja asumiseen. Artikkelin asumista koskevat tiedot perustuvat Taivalalanen-Pitämän 
alueelle jokaiseen talouteen viime syksyn aikana jaetun asukaskyselyn 219 vastaukseen 
(asukaskysely liittenä). ”Kursivoidut” ja lainausmerkeissä olevat tekstit ovat suoria lainauksia 
kyselyistä. 

5.1 Kaivoksesta työtä 

Kainuun maakunta-kuntayhtymä arvioi Kainuussa olevan vuonna 2010 noin 30 900 
työpaikkaa, muutama sata nykyistä enemmän. Suurin uusi työllistäjä tulee todennäköisesti 
olemaan maailman mittakaavassakin suuri Talvivaaran nikkelikaivos Sotkamossa. Sen 
rakennustyöt päässevät käyntiin vuonna 2007 ja avaamista suunnitellaan vuodelle 2009 
(Kainuun maakuntaohjelma 2006-2010). Kaivoksen toiminta-aika on vähintään 25 vuotta 
(Talvivaaran. 2006).  

 Uuden työpaikan kerrannaisvaikutukset ovat syrjäisellä seudulla suuremmat kuin vilkkaalla 
ja taloudellisesti monipuolisella, ja Talvivaaran kaivoksen noin 400 välittömän työpaikan 
arvioidaankin synnyttävän 600-800 välillistä työpaikkaa. Yhteensä työpaikkoja arvioidaan siis 
tulevan yli 1000. Työvoima tulee pääasiassa Sotkamo-Kajaani-alueelta, sillä Suomessa 
realistiset päivittäiset työssäkäyntimatkat ovat tutkimusten mukaan lyhyitä. Yli sadan 
kilometrin matkat ovat harvinaisia (Korhonen & Ponnikas 2006). Vaikka Suomussalmelta 
tulee matkaa Sotkamoon reilut sata kilometriä, mikä on varsin paljon päivittäistä 
työssäkäyntiä ajatellen, myös suomussalmelaisia käynee Talvivaarassa töissä niin 
rakennusvaiheessa kuin kaivoksen toimintavaiheessakin.  

 Tulevaisuuden työssäkävijöitä ja työn perässä muuttajia kiinnostaa 
valtionvarainministeriön tuore ehdotus vuoden 2007 talousarvioksi. Työvoiman liikkuvuuden 
tukemiseksi ehdotetaan työmatkojen verovähennysoikeuden nostoa 4700 eurosta 7000 
euroon. Työn takia muuttajalle ehdotetaan myös 500 euron harkinnanvaraista 
muuttoavustusta, jonka monet syrjäisemmät seudut tosin pelkäävät vievän viimeisetkin 
työikäiset. Toisaalta avustus voi myös tukea ihmisten muuttamista pois keskusalueilta takaisin 
syrjäisemmille seuduille, kun suurhankkeet ja suurten ikäluokkien eläköityminen antavat 
työtilaisuuksia.  

 Talvivaaran kaivoshankkeen eteneminen ja vaikutukset eivät ole kiveen kirjoitettuja ja 
moni asia voi vielä muuttua. Uutta Kostamusta Talvivaarasta ei Suomussalmen näkökulmasta 
katsottuna ole tulossa, sillä suora työllisyysvaikutus jäänee vähäiseksi. 
Kerrannaisvaikutuksineen kaivos tuo kuitenkin myös Suomussalmelle lisää elämisen ja 
yrittämisen mahdollisuuksia ja asukkaita.  
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5.2 Työ tuo taloja  

Hakakadun ja Jäniksenpolun kerrostalot jäivät Suomussalmen maisemaan  Kostamuksen 
perintönä. Tehokas ja tiivis kerrostalorakentaminen oli ajankohtaista ja ajanmukaistakin 1970-
luvun kiivaina kasvun vuosina. Ajan kuluessa, väestön vähetessä ja asumisen tason noustessa 
vanhenevien kerrostaloasuntojen kysyntä on laskenut ja niiden käytettyinä pysymisestä on 
tullut haaste (ks. Kujalan artikkeli toisaalla tässä julkaisussa).  

 Kerrostalot herättävät monenlaisia ajatuksia asukkaissa. Talojen katsotaan sopivan 
ympäristöönsä kohtalaisen hyvin, vaikka suurin osa vastaajista ei pidä niiden ulkonäköä kovin 
miellyttävänä. Eniten mielipiteet erosivat siinä, miten kerrostalojen katsotaan vaikuttavan 
yleiseen mielikuvaan alueesta ja alueen kehitykseen. Positiivisiksi vaikutuksiksi sanottiin 
esimerkiksi se, että alue vaikuttaa isommalta ja kaupunkimaisemmalta – mutta sanottiin myös 
kerrostalojen olevan maaseutumaiselle paikkakunnalle sopimattomia. Tärkeänä pidetään sitä, 
että tarjolla on muitakin asumismuotoja kuin omakotitalot sekä hintojen että asumisen 
helppouden ja tyylin että erilaisten elämäntilanteiden takia (ks. myös Kujalan artikkeli 
toisaalla julkaisussa). Tätä kuvaa hyvin vastaaja, joka sanoo, ettei rivi- tai omakotitalosta 
voisi tullakaan kotia, sillä vanhalle ihmiselle kerrostalo on helpoin ja mukavin.  

 Moni asukas katsoo alueen ongelmien paikallistuvan kunnan vuokra-asuntoihin. 
Suurimmaksi ongelmaksi mainitaan rauhattomuus, mikä yhdistetään erityisesti alkoholin 
liialliseen käyttöön ja muihin sosiaalisiin ongelmiin. Useimmiten vain muutama yksittäinen 
ihminen tuottaa häiriöitä, mutta häiriöt leimaavat helposti koko asuinalueen. Asuinympäristön 
ongelmina mainittiin usein myös remontin tarve, ja yli puolet vastaajista kannattikin 
Jäniksenpolun ja yli kolmannes Hakakadun talojen kunnostamista. Remontti saisi asunnon 
tuntumaan monelle asukkaalle myös enemmän kodilta.  

 Uusia asukkaita Suomussalmelle halusivat käytännössä kaikki vastaajat (94 %). Uusien 
asukkaiden katsottiin turvaavaan palveluiden säilymisen ja kunnan elinvoimaisuuden ja 
yleensäkin piristävän aluetta ja ihmisiä. Ympäristöasioiden huomioimista uusia alueita 
suunniteltaessa pitivät myös tärkeänä lähes kaikki vastaajat, ja ympäristöasiat lienevät 
asukkaille tärkeitä myös nykyisten alueiden tulevaisuutta suunniteltaessa. Luontoa piti 
taloutta tärkeämpänä lähes 70 % vastaajista (yhteensä 200); niinpä yli puolet vastaajista sanoi 
huomioivansa ympäristöarvot myös kaupassa ostopäätöksiä tehdessään. Maisemaa pidettiin 
kauniina (94 %) eivätkä pienet muutokset maisemassa haittaa (74 %); yli puolet vastaajista 
katsoi kohtuullisen rakentamisen voivan jopa kaunistaa maisemaa.  
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5.3  Kotona juurilla, taloissa ja luonnossa 

5.3.1  Juurilla 

Suomussalmelaisista suuri osa on paljasjalkaisia paikkakuntalaisia. Asukaskyselyssä 
asumisaikaa Suomussalmella kysyttiin sekä vaihtoehtokysymyksenä, jossa oli kuusi erilaista 
asumisaikavaihtoehtoa alle vuoden asumisesta koko ikäiseen asumiseen, että 
asumishistoriakysymyksellä, jossa pyydettiin kertomaan lyhyesti oma asumishistoria. Aina 
Suomussalmella kertoo asuneensa yli puolet vastaajista (107 vastaajaa 193:sta) ja joka kuudes 
oli kotoisin lähikunnista. Vastauksissa oli useita, jotka valitsivat vaihtoehtokysymyksessä 
vaihtoehdon asunut ”koko ikänsä” Suomussalmella, mutta jotka sanallisesti kysyttäessä 
kertoivat asuneensa vähän aikaa muualla (kuin Suomussalmella tai lähikunnassa). 
Suomussalmelta ei aina ole löytynyt työtä, toimeentuloa tai toivotunlaista koulutusta. Moni 
alueella syntynyt on kuitenkin palannut kotiseudulle oltuaan muualla Suomessa koulussa tai 
töissä. Ehkäpä osa heistä ei ainakaan jälkeenpäin ajateltuna koskaan kokenut lähteneensä 
kokonaan pois, joten asumishistoriaa luokitellessani asetin ensisijaiseksi 
vaihtoehtokysymyksen ’asunut aina Suomussalmella’- vastauksen. Vähän aikaa poissa 
alueelta kertoo olleensa 11 suomussalmella syntynyttä, mutta tähän luokkaan voitaisiin 
luokitella myös osa ”koko ikänsä” Suomussalmella asuneista. Vähän aikaa alueen 
ulkopuolella on asunut myös 22 lähikunnasta kotoisin olevaa nykyistä suomussalmelaista. 
Vastaukset eivät kerro absoluuttista totuutta siitä, missä ihminen on elämässään asunut.  

 Seitsemän lähikunnissa syntynyttä ja 17 suomussalmelaissyntyistä, yhteensä 24 ihmistä, on 
ollut muualla Suomessa tai ulkomailla monia vuosia ennen paluuta kotiseudulle.  Monet 
palaakin mielellään, kun töitä löytyy, ja silloinkin, kun paluusyyksi mainitaan työt (18) tai 
eläkkeelle jääminen (2), yhtenä paluusyynä monelle on juurille palaaminen. Siihen muutama 
vastaaja viittasi joko koti-ikävänä tai paluuna juurille tai kotiseudulle. Tämänhetkisessä 
kodintunteessa ei kuitenkaan ollut merkittäviä eroja sen mukaan, oliko vastaaja 
Suomussalmelta tai lähialueelta vai muualta kotoisin, joten myös muualta kotoisin olevat 
näyttävät kotiutuvan hyvin. Kyselyn perusteella voi myös päätellä, että todennäköisimpiä 
uusia suomussalmelaisia ovat ne, jotka ovat alueelta lähtöisin tai joilla on tänne muuten 
yhteyksiä. Myös esimerkiksi RekryKainuu-projekti tai Ristijärven kunta ovat lähteneet 
etsimään uusia kainuulaisia lähinnä niistä, jotka joskus ovat asuneet Kainuussa.  

5.3.2  Taloissa  

Asukaskyselyssä kysyttiin, kuinka paljon kodikseen vastaaja tuntee nykyisen asuntonsa. Heitä 
pyydetiin merkitsemään viiva janalle, jonka ääripäät ovat 0-ei lainkaan koti – 10- täysin koti. 
Suomussalmelaiset tuntevat keskimäärin asuntonsa kodikseen: 201 vastauksen keskiarvo on 
7,9 ja täydet 10 pistettä antoi 38 vastaajaa. Alle yhden pisteen antoi vain kaksi vastaajaa. 
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Pitämän ja Taivalalasen välillä alueina ei ollut eroja. Sitä vastoin kerros- ja omakotitalojen 
välinen ero on tilastollisesti erittäin merkittävä: omakotitalot tunnettiin enemmän kodiksi. 
Taivalalanen-Pitämän 96 omakotiasujasta neljännes antoi täydet kotipisteet ja kotipisteiden 
keskiarvo oli 8,77. Kerrostaloasujista (103) täydet pisteet antoi joka seitsemäs, kaksi antoi alle 
yhden pisteen, ja keskiarvo oli 7,06. Tulos oli Kajaanin asukaskyselyssä samansuuntainen 
(Ryhänen 2005). Jätin analyysistä pois rivitaloasujat, joita oli vain kaksi. Vaikka 
kerrostaloasunto siis sai keskimäärin vähemmän kotipisteitä kuin omakotitalo, 
kerrostaloasusnto on asukkaalle yleensä koti, eivätkä läheskään kaikki halua muuttaa muualle.  

 Kotia määrittelevistä asioista perhe nousee ylitse muiden, vaikka kysymysten muotoilulla 
pyrittiin ohjaamaan ihmisiä ajattelemaan enemmän asuinympäristöä kuin perhettä, sillä 
kyselyn tarkoituksena on selvittää nimenomaan ympäristön piirteitä. Kodintunteen ja 
ihmissuhteiden yhteyttä tutkin tarkastelemalla, miten perheen koko vaikuttaa kotipisteisiin. 
Yllättäen sillä, onko taloudessa lapsia tai lasten määrällä ei ollut vaikutusta kodin tunteeseen 
kotipisteillä mitattuna, vaikka lasten suuri merkitys näkyy avovastauksissa. Aikuisten 
määrällä puolestaan oli selkeä vaikutus: yhden aikuisen taloudessa asuvat vastaajat (64) 
antoivat keskimäärin pisteen pienemmät kotipisteet (keskiarvo 7,2) kuin ne, joiden taloudessa 
oli muitakin aikuisia kuin vastaaja (135, keskiarvo 8,2). Ero on tilastollisesti merkittävä. 
Yhden aikuisen talouksissa asuvien kodintunne vaihteli myös enemmän. Kun vertailtiin yksin 
asuvia talouksia talouksiin, jossa asuu yksi aikuinen ja lapsi tai useampia, olivat kotipisteet 
yksinasuvilla - jälleen yllättäen - hieman korkeammat kuin lapsen kanssa asuvilla, mutta ero 
ei ollut tilastollisesti merkittävä. Monella ainoana aikuisena lapsen kanssa asuvalla voi olla 
esimerkiksi tuore avioero takana, ja elämän kriisit (myös esimerkiksi sairastuminen ja 
työttömyys) näyttävät vähentävän kodin tunnetta. Yhden aikuisen taloudessa asuvilla 
vastaajilla onkin usein toiveena ”hellä sekä ymmärtäväinen asuinkumppani”, tai kuten 
toisella paikkakunnalla asuva vastaaja sanoi ”koti on yhtä lailla koti poikamiehellekin” mutta 
elämänkumppanin löytyminen tekisi siitä vielä paremman. Yhden aikuisen talouksia asuu 
omakotitalossa 12 ja kerrostalossa 60, useamman aikuisen talouksia vastaavasti kerrostalossa 
53 ja omakotitalossa 88. Se, että kerrostaloissa asuu suhteellisesti enemmän sinkkuja kuin 
omakotitaloissa, selittää suuren osan siitä, että kerrostalot saivat vähemmän kotipisteitä kuin 
omakotitalot.  

 Kun tarkastellaan kysymystä, millaisista paikoista ei voisi tulla kotia, listaa johtaa 
kuitenkin kerrostalo, jonka avovastauksessaan mainitsi yli puolet eli 73 vastaajaa. Moni heistä 
tarkensi vastausta esimerkiksi kuvailemalla ”levoton kerrostalo suuren kaupungin 
keskustassa”, josta tulee kolme mainintaa: levoton, kerrostalo ja kaupunki. Saman henkilön 
vastaus voi siis olla monessa eri ryhmässä. Vastaus ’kerrostalo’ ei siis aina tarkoita kaikkia 
kerrostaloasuntoja, vaan vastaajalle saataa olla sopiviakin kerrostaloasuntoja. Kerrostalon 
jälkeen toiseksi useimmin eli 39 kertaa mainittiin kaupunki, kun syrjäisyys ja palveluiden 
puute mainittiin vain viisi kertaa. En erotellut kaupunki-luokituksessa erikseen sitä, jos 
vastaaja sanoi ”suuri kaupunki”, sillä on mahdotonta tietää, mitä vastaaja tarkoittaa suurella 
tai suurkaupungilla. Suomussalmi ei kuitenkaan näytä kenellekään näistä vastaajista olevan 
niin suuri kaupunki, ettei siellä viihtyisi! Meluun, epäsiisteyteen tai huonokuntoisuuteen 
viitattiin 24 kertaa, ja ”meluisat”, ”juopot” tai muuten ”ikävät” naapurit saivat myös useita 
mainintoja.  
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 Rauhallisuus ja ”omuus” ovat ehkä tärkeimmät kotia kuvaavat laatusanat. Kotia kuvaavissa 
avovastauksissa sana oma (tai omistus eri muodoissa, tai sanat itse, minun; en kuitenkaan 
laskenut mukaan omakotitaloa tai –ni-päätettä) esiintyi sadalla vastaajalla 163:sta. Oma rauha, 
oma perhe, oma piha, omat tavarat ja omistaminen ovat tärkeitä kodin nimittäjiä. Jonkinlaisen 
mahdollisuuden omaan rauhaan tarvitsee jokainen. Asunnon omistaminen oli monelle kodilta 
tuntumisen ehto, samoin oma piha. Oman rauhan ja oman päätäntävallan turvaaminen 
mahdollisimman pitkälle onkin kodilta tuntumisen ehto. Rajankäytiä eri ihmisten 
päätätävaltojen välillä tulee erityisesti silloin, kun toisten elämäntapa tai sosiaalinen oireilu 
koetaan kotirauhaa häiritseväksi. Pahimpia rauhan häiritsijöitä näyttävät olevan näkyvästi 
alkoholiongelmaiset ihmiset. Asumisviihtyisyys parenee, jos alkoholiongelmiin pystytään 
puuttumaan mahdollisimman varhain ja tehokkaasti. 

 Kyselyssä kysyttiin myös henkilön tyytyväisyyttä palveluiden saatavuuteen. 
Kokonaisuudessaan tyytyväisyys palveluiden saatavuuteen ei vaikuttanut kovin selkeästi 
kotipisteisiin tässä aineistossa, mutta ne muutamat, joiden mielestä palveluiden 
saavutettavuus oli keskimäärin huono, antoivat vähän kotipisteitä. Niinpä tulosta ei voida 
tulkita niin, että palvelut eivät ole tärkeitä, vaan että palveluihin ollaan suhteellisen 
tyytyväisiä ja ne ovat kohtuullisen hyvin eri ihmisten saavutettavissa. Arkielämän sujuminen 
onkin yksi tärkeimmistä kriteereistä kun etsitään uutta kodin paikkaa tai mietitään muuttoa. 
Hyvien palveluiden säilyminen tai jopa paraneminen parantaa Suomussalmen 
mahdollisuuksia saada uusia asukkaita, nykyisten hyvinvoinnin säilymisestä puhumattakaan. 
Kuudella eri paikkakunnalla toteutetuissa asukaskyselyissä palveluiden säilyminen ja 
paraneminen ovat nousseet yhdeksi tärkeimmistä asioita asuinympäristössä, mutta verojen 
määrästä ei ole valitettu, joten palvelut näyttävätkin olevan tärkeämpiä kuin pieni veroäyri. 
Palveluita enemmän kodin tunteeseen tässä aineistossa vaikuttaa kuitenkin tyytyväisyys 
asunnon varustelutasoon. Moni myös sanoi, että koti voisi tuntua vielä enemmän kodilta, 
mikäli sitä remontoidaan. Erityisesti Hakakadun ja Jäniksenpolun asukkaiden viihtymistä 
voidaan tukea remontoimalla huonommassa kunnossa olevia asuntoja, mitä moni ehdottikin. 

 Myös kodin ympäristöllä on suuri merkitys siihen, voiko asunto tuntua kodilta. Epäsiisti tai 
turvaton alue tai muuten epämiellyttävä tai hoitamaton ympäristö laittaa etsimään uutta 
asuinpaikkaa, ja vastaajat viittasivat usein myös naapureiden aiheuttamaan häiriöön. 
Kerrostalon saamista monista ”ei-koti” maininnoista moneen liityi laatusana ”rauhaton” tai 
jokin vastaava. Kauempana tiiviistä taajamastakaan ei täydellistä ympäristöä löydy: 
häiriötekijöiksi mainittiin esimerkiksi koirien haukunta ja pihakukkia syömään tulevat porot. 
Luontoa ja eläimiä pidetään kuitenkin olennaisena osana maaseutuympäristöä. Eläimet 
mahdollistavat monelle elinkeinon harjoittamisen tai kuuluvat muuten elämäntapaan. 
Hyvätasoinen, kohtuullisen hintainen asunto rauhallisessa, luonnonläheisessä ympäristössä on 
varteenotettava houkutin uuden työvoiman ja uusien asukkaiden saamiseksi, ja erilaisia 
asumismahdollisuuksia tarvitaan erilaisen elämäntavan omaaville ihmisille. 
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5.3.3  Luonnossa  

Suomussalmelaisten kodintunnetta tukee luonnonläheisyys. Luontoa pitivät erittäin tärkeänä 
tai tärkeänä itselleen käytännössä kaikki vastaajat (98 %). Suomussalmelaiset ovatkin ahkeria 
luonnossa liikkujia ja ulkoilijoita. Tarkastelin luontoharrastusta vapaa-ajan toimintoja 
kartoittavista kysymyksistä. Vuonna 2005 vähintään neljä kertaa metsästämässä oli käynyt 
peräti 55% miesvastaajista (88) ja joka kymmenes naisista (111). Kalastus oli vielä 
suositumpaa, sillä 58 % kaikista vastaajista oli käynyt vähintään neljä kertaa kalassa (miehistä 
72 %, naisista 47 %). Marjassa tai sienessä oli käynyt vähintään neljästi vuoden 2005 aikana 
peräti 76 % kaikista vastaajista. Mies on myös marjanpoimija, sillä miehet ja naiset olivat 
yhtä innokkaita tällä saralla. Retkellä luonnossa oli vähintään neljästi käynyt 67 %.  

 Ahkerien luontoliikkujien (160, mikä tahansa edellä mainittu luontoharrastus vähintään 
neljä kertaa vuodessa) kotipisteet olivat keskimäärin 8,6 ja niillä, jotka olivat kalastaneet, 
metsästäneet, marjastaneet tai retkeilleet korkeintaan kerran vuoden 2005 aikana (25), 
kotipisteiden keskiarvo oli alle 8. Kaikkien vastaajien keskimääräiset kotipisteet olivat 7,8, 
joten suuremmalla todennäköisyydellä sellainen suomussalmelainen, joka harrastaa 
aktiivisesti luonnossa liikkumista, tuntee alueen enemmän kodikseen kuin luonnossa 
liikkumaton. Ei kuitenkaan voida yleistää, että luontoihmiset tuntisivat paikan enemmän 
kodikseen, sillä muillekin asukkaille koti on useimmiten täysin koti ja paras paikka 
maailmassa. Lisäksi luontoliikunnan voi estää vaikkapa sairaus, mikä myös usein laskee 
kotipisteitä. Luontoliikunnan lisäksi 77 % vastasi itsensä tai jonkun perheenjäsenensä 
ulkoilevan ”usein” kunnan rakennetuilla liikuntapaikoilla tai teitä pitkin, mutta en laskenut 
tätä mukaan varsinaiseen luontoliikuntaan.  

5.4  Miten kehittää asumista?  

Kodin käsitteen käyttäminen asumista tutkittaessa antaa asumisesta kokonaisvaltaisemman 
kuvan kuin esimerkiksi viihtyvyyden käyttäminen. Siihen, onko jokin asunto koti, vaikuttaa 
sekä niin ihmisestä itsestään ja hänen lähipiiristään riippuvat seikat kuin ympäristökin, niin 
elämän suuret perusasiat kuin pieniltä tuntuvat seikatkin. Kodintunne näyttääkin kertovan 
kokonaishyvinvoinnista. Kodintunnetta tukevat hyvät ihmissuhteet, mielekäs tekeminen ja 
itselle sopiva ympäristö ja elämäntapa. Niin supistumisen kuin kasvunkin vaiheissa 
Suomussalmella on asukkaille mielekästä tekemistä ja hyvä ympäristö erityisesti siksi, että 
asukkailla on tiivis yhteys luontoon.  

 Kotiaineisto viittaa siihen, että elämän kriisitilanteet (esimerkiksi sairaus, työttömyys) 
voivat huonontaa ihmisen viihtymistä asuinpaikassaan ja koko ympäristössään. Kriisitilanteita 
varten olevien tukitoimien tehostaminen ja varhainen ja laaja-alainen sosiaalisten ongelmien 
hoito auttavat lisäämään myös asuinalueiden viihtyisyyttä. Hallinnon sektorirajat ja –rahat 
ylittävään asukkaiden sosiaalista hyvinvointia parantavaan toimintaan kannattaakin satsata 
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myös asumisviihtyisyyden parantamiseksi. Tässä mukana voivat olla myös alueiden asukkaat 
itse. Asukkaiden yhteistoiminnan lisääntyminen olikin monen suomussalmelaisen toiveena.   

 Perheen aikuisten työllistymisen jälkeen asuntotilanne on tärkein tekijä muuttopäätöksiä 
tehtäessä, kunhan palvelut pelaavat riittävän hyvin. Sopivien vuokra-asuntojen tarjonta voi 
auttaa muuttokynnyksen yli tarjoamalla mahdollisuuden tutustua paikkakuntaan ilman suuria 
taloudellisia sitoumuksia. Sen jälkeen tarvitaan oma, itselle sopiva asunto. Asunto- ja 
tonttitarjonta voi ratkaista sen, minkä työpaikan ihminen tarjolla olevista valitsee ja mihin hän 
lopulta asettuu. Yleisen elintason nousun myötä muuttajat ovat vaativia asunnon laadun ja 
ympäristön suhteen. Suomussalmella on hyviä tontin- ja asunnon paikkoja läheltä palveluita, 
niitä ”omakotitaloja keskeltä kaupunkia järven rannalta”, ja myös valmiita asuntoja, joista osa 
varmasti hyötyisi remontista. Kokonaisuudessaan tontti ja talo ovat kuitenkin vain osa kodin 
ympäristöä, joka muodostuu kokonaisuudesta. 

 Monella mahdollisella tulokkaalla on luontoharrastus, ja luonto on yksi houkutin lisää, kun 
työtä ja asunto löytyy. Ekokunnan imagoon sopivasti luonnonläheisyys ja luontoliikunta 
voidaan nostaa vielä selvemmin vetovoimatekijäksi ja erityisesti muuton jälkeen uusien 
asukkaiden kotitunteen vahvistajaksi. Tämän aineiston valossa voi olettaa, että mikäli ihmiset 
asunnon lisäksi ’kotiutuvat’ alueen luontoon, he tuntevat paikan enemmän kodikseen. 
Erityisesti niille, joille luonto on oudompi elementti, eri tahot voisivat järjestää ohjattuja 
luontotapahtumia, ja kokeneet luontoliikkujat voisivat tarjoutua kokemattomampien marja-, 
retki- tai kalakummeiksi. Myös niille ihmisille, joille luonnossa liikkuminen on vaikeaa 
heikentyneen toimintakyvyn vuoksi, tuo luontosuhteen tukeminen (esimerkiksi helpot 
luontopolut ja avustettu liikkuminen) lisää laatua elämään. Se on integroitavissa hoiva- ja 
hyvinvointipalveluihin sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla ja se voi olla myös 
taloudellisesti kannattavaa. 

 Koti syntyy siinä, missä itsellä on hyvä olla, asuinpaikassa, missä ihmisen tunne-elämä, 
arkielämä ja ympäristö ovat sopusoinnussa. Kotia voidaan sanoa asuinpaikaksi, jossa ihmisen 
oma kodin tunne kohtaa ympäristön, mihin se voi asettua. Kenellekään ei voida tehdä kotia 
valmiiksi, mutta suunnittelulla ja yhteistyöllä voidaan vaikuttaa siihen, millaisia 
mahdollisuuksia ympäristö tarjoaa. Suomussalmelaista ei voi väkisin tehdä kenestäkään, 
mutta voidaan luoda mahdollisuuksia sille, että Suomussalmesta tulee koti ja se pysyy kotina. 
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6 Suomussalmen asukaskyselyn rakentamisosion 

tuloksia 

Leena Soudunsaari 

EkoSuKaT-asukaskyselyn loppuosan kysymykset käsittelivät rakennettua ympäristöä, jonka 
tulevaisuuden suunnittelussa ja kehittämisessä voidaan hyödyntää suomussalmelaisten 
näkemyksiä. Kyselyn avulla voidaan myös tarkastella ja auttaa säilyttämään paikallisia 
erityispiirteitä sekä ennakoimaan mahdollisesti ristiriitatilanteita aiheuttavia 
suunnitteluratkaisuja. Kyselyn tarkastelualue keskittyi Suomussalmen keskustaan 
(Ämmänsaari) ja sen lähiympäristöön. Rakentamisosion kysymykset liittyivät mahdollisen 
lisärakentamisen sijoitteluun sekä rakentamisen muotoa, tapaa ja tiiviyttä käsitteleviin 
aiheisiin. Esittelen tässä artikkelissa yhteenvedon tuloksista (ks. Liite 1, Rakentamisosion 
tulokset). 

 Ensimmäiseksi kysyttiin uusien asukkaiden haluamista Suomussalmelle. 88 % kyselyyn 
vastanneista (n=220) suhtautui myötämielisesti uusien asukkaiden tuloon. Kunnassa koetaan 
olevan tilaa uusille asukkaille; palvelujen säilyminen turvattaisiin, uudet asukkaat myös 
virkistäisivät keskustan ilmettä. Uusien asukkaiden lisäksi tarkasteltiin yritystoimintaa – 
pitäisikö Suomussalmelle tulla uutta yritystoimintaa ja minne se voisi sijoittua. 80 % 
vastaajista kannatti uutta yritystoimintaa, jonka alaksi esitettiin muun muassa puuteollisuutta. 
Yleisimpänä perusteluna mainittiin työpaikkojen määrän lisääntyminen. 

 Vastaajia pyydettiin merkitsemään kyselyssä olleeseen Suomussalmen taajaman ja sen 
lähialueen karttaan mielestään sopivia uusia asuinrakentamiseen sekä yritystoimintaan 
soveltuvia paikkoja. Muista EkoSuKaT-asukaskyselyistä poiketen Suomussalmella 
tarkasteltiin lisäksi myös vapaa-ajan asumiseen soveltuvia alueita. Suomussalmella on 
oivallettu markkinoida tyhjilleen jääneitä kerrostaloja vapaa-ajan asunnoiksi. Siksi 
tutkimuskysymyksiin otettiin myös mukaan kysymys, jossa tarkasteltiin asuinalueen luonteen 
muuttumista enemmän loma-asumispainotteiseksi. Myös purkamista ja alueen muuttamista 
muuhun käyttöön (esimerkiksi virkistysalueeksi) tarkasteltiin (ks. Anna Kujalan artikkeli). 
Seuraavilla sivuilla on kooste esitetyistä rakennuspaikoista. 
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 Uusia asuinrakennuspaikkoja on sijoitettu täydentämään olemassa olevaa rakennuskantaa, 
erityisesti Pitämän alueella (Ruokapuistontien pohjoispuoli). Muita tihentymiä on esitetty 
muun muassa Taivalalasen ja Kiantajärven rannoille (Harjulantien pohjoispuoli, Kaljuskylän 
pohjoispuoli) sekä Jalonkankaalle. Yritystoiminnalle on muodostunut selkeä keskittymä 
olemassa olevan toiminnan yhteyteen Kauniskankaalle. Muutamia yksittäisiä 
yritystoimintapaikkoja on osoitettu myös keskustan alueelle. Vapaa-ajan asumista on 
enimmäkseen sijoitettu kartan eteläosiin, pääosin Hietajärven rannalle. Keskustan tuntumaan 
Kaljuskylän pohjoispuolelle on esitetty selvä tihentymä, samaa aluetta kannatetaan myös 
asuinpaikkana. Rakentamattomina säilytettäviksi paikoiksi on merkitty enimmäkseen 
luonnonalueita, kuten Akonvaaran ja Pitämänvaaran ympäristö, Seitenahveninen sekä 
Pitämänaho. Rakentamattomiksi alueiksi on esitetty myös pienempiä paikkoja asuinalueiden 
sisältä.  

 Karttatehtävän vastaukset menevät osittain päällekkäin toistensa kanssa, mutta vastauksista 
on erotettavissa selkeät alueet kullekin teemalle. Tehtävän tulosten perusteella voidaan todeta, 
että asuinalueiden luonne on säilynyt ennallaan. Kerrostaloissa tapahtuva vapaa-ajan 
asuminen ei ole vaikuttanut asuinalueen luonteen muuttumiseen (pysyvästä asumisesta vapaa-
ajan asumiseen). Lisärakentamista kommentoitiin myös: ”on paljon tyhjillään asuntoja/taloja, 
ensin asuttaa ne ja vasta sitten rakentaa uusia.” Sekä: ”Kysynnän ja tarjonnan tulee kohdata. 
Jos on pakko rakentaa uutta, niin kaavoitetaan sellaisiin kohtiin, joissa luonto ja ympäristö 
kärsivät kaikkein vähiten.” 

 Lisäasuinrakentamisen sijoittelua tarkasteltiin seuraavaksi rakennetun ympäristön ja 
luonnonmaiseman kannalta. Kysymyksen: ”Millaisiin paikkoihin Suomussalmella mielestäsi 
voi rakentaa uusia asuntoja?”, valintavaihtoehdoista kannatettiin eniten kohtia ”Teiden 
varsille kaava alueen ulkopuolelle” (55 %), ”Järven rannalle” (52 %), ”Metsän reunaan” (50 
%) sekä ”Omaksi alueekseen” (45 %). Suurimman vastustuksen kokivat lisärakentaminen 
”Minne tahansa” (21 %) ja ”Nykyisen asutuksen lomaan” (21 %). 

 Rakennuspaikkojen tarkastelun jälkeen kysymykset käsittelivät Suomussalmelle sopivia 
asumismuotoja ja –tiheyksiä. Valintavaihtoehdot muodostuivat kolmesta, 
rakentamistiheydeltään erilaisista asumismuodosta (omakotialue, rivi- tai ketjutaloalue ja 
pienkerrostaloalue). Väljin rakentamistapa kuvasi hyvin harvaan rakennettua aluetta, kun 
toinen ääripää edusti lähes kaupunkimaista tiheyttä. Suomussalmelle koettiin sopivan 
parhaiten melko harva omakotiasuminen (39 %) sekä hieman tiiviimpi 
pienkerrostaloasuminen (35 %) ja rivitaloasuminen (30 %). On huomattava, että ”Ei tietoa”-
vastauksia esiintyy runsaasti. 
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TKuva 1. Asuinrakentamiseen ehdotetut paikat. 
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TKuva 2. Yritystoiminnalle ehdotetut paikat. 
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TKuva 3. Vapaa-ajan asumiseen ehdotetut paikat. 
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TKuva 4. Rakentamattomana säilytettävät paikat. 

 

 Asumismuotojen tarkastelusta siirryttiin yksityiskohtaisempaan rakennusten arviointiin. 
Vastaajat valitsivat seitsemästä mittasuhteeltaan, kattomuodoltaan ja ulkonäöllisesti erilaisesta 
omakotitalotyypistä mielestänsä Suomussalmelle sopivimman ja itselleen mieluisimman 
vaihtoehdon. Seuraavassa kuvassa on esitetty tulokset siten, että eniten kannatusta saanut 
talotyyppi on sijalla yksi (vaihtoehto a), toiseksi eniten kannatettu sijalla kaksi (vaihtoehto g) 
jne. 
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TKuva 5. Omakotitalotyypit miellyttävyysjärjestyksessä. 
 

 Harjakattoisen talotyypin koettiin sopivan hyvin Suomussalmelle (puolitoistakerroksinen 
60 %, yksikerroksinen 54 %). Kolmanneksi eniten kannatettiin mansardikattoista rakennusta 
(27 %). Tasakattoista tyyppiä vastustettiin eniten (48 %). 

 Kyselyn lopuksi palattiin yleispiirteisempiin teemoihin. Tarkasteltavana oli yhdeksän 
asuinrakennuksen sijoittaminen erilaisiin ryhmiin (”Taloryhmät”, ”Tienvarsimalli”, 
”Korttelimalli”). Vastaaja sai esittää myös oman mallinsa, jos mikään vaihtoehdoista ei 
vaikuttanut sopivan Suomussalmelle. Tienvarsimalli miellytti vastaajia eniten (43 %). 
Mallissa asuinrakennukset on sijoitettu varsin väljästi molemmin puolin tietä. 
Taloryhmämalli, jossa asuinrakennukset muodostavat kaksi suhteellisen väljää toisistaan 
hieman etäällä olevaa rypästä, sai myös jonkin verran kannatusta (26 %). Korttelimallia 
vastustettiin eniten (46 %).  

 Suomussalmelaiset esittivät yksitoista omaa vaihtoehtoista sijoittelumallia. Suurin osa 
muistutti tienvarsimallia, mutta selvästi harvempana. Rakentamistapaa kommentoitiin: ”ei 
liian lähekkäin eikä liian lähellä tietä”. 

 Rakentamisosion lopuksi vastaajia pyydettiin kertomaan mielestänsä Suomussalmelle 
parhaiten sopivia asuinrakennuksen materiaaleja ja värejä. Ulkoseinämateriaaleiksi esitettiin 
muun muassa puuta ja tiiltä, ulkoseinäväreiksi punaista ja vaaleaa sekä kattomateriaaleiksi 
peltiä ja huopaa, katon väriksi mustaa tai tummaa. 
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7 Shrinking Cities Project: Presentation of Study 

Cases 

Arménio Sabença & Xavier Cardey 

Contemporary cities face a process of “shrinking”. Urban regions that stood as major 
economical, political and cultural centres now lose their population and significance, and 
constitute a paradigm in contemporary urban planning. 

 Anywhere in the world, the major urban areas developed mostly during the twentieth 
century, since the industrial revolution, are now losing their importance and their influence, 
and population decreases in a way that is sometimes dramatic. As a major problem of 
urbanism, specialists have devoted attention towards the subject internationally, and the 
project “Shrinking Cities” was developed by Germany’s Federal Cultural Foundation, 
precisely under this multi-cultural basis, facing the subject as a transversal, social, cultural 
and economical challenge. Taking into consideration that the topic stands as a planning 
problem of universal dimensions, the aim of the studies was to establish connections and 
comparisons between different contexts, so common grounds and discussions could be 
promoted in order to obtain concrete answers. To accomplish this goal the cities of Detroit 
(USA), Manchester/Liverpool (UK) Ivanovo (Russia) and Halle/Leipzig (Germany) were 
studied by a large number of researchers from various backgrounds. The results would be 
applied in the development of new action possibilities in the context of Eastern Germany’s 
cities. 

 Here, we intend to briefly present the results of these studies, particularly on the cities of 
Detroit and Ivanovo and, on the other side, the cities of Manchester and Liverpool. Detroit 
and Ivanovo suggest interest as they reveal similar problems under very different 
circumstances, and Manchester and Liverpool hold interest due to exemplar similarities in 
their growth and decline, as both of them experienced the ultimate benefits and drawbacks of 
industrial development. 



7.1 Ivanovo 

Ivanovo is presented as an example of the Soviet planning outcomes in the Post-Socialist era. 
A process of de-implementation of the Socialist premises on planning and development leads 
now to oblivion in the construction of urban environment after social and economical 
implications, depicted especially in the shrinking dynamic that now takes place. 

 Here, the cities are not divided in the western conventional system. Soviet organization is 
based on planning where there’s no private initiative, and all contemporary cities are now, in 
fact, soviet cities, as statistics prove. 

 The City, in spite of being located in a region that stands as the cultural and geographical 
“Heart” of the country, has to establish it’s character regarding its neighbouring cities, better 
served by their geographical location and accessibilities. It stands in the edge of the region, 
isolated from it by the Volga River, and the lack of connections does not contribute to set up 
links between this area and the more densely populated southwest. Accessibility is then 
affected by the impracticality of movement and, therefore, the industrial development that 
once set up the pace of the city’s growth is now severely compromised. 

 Being in a region where cities have been established since the XIII century, the formation 
of Ivanovo as a city dates back only to 1838, in the beginning of the Russian early capitalist 
industrial revolution. Thanks to the prosperity of textile industry, the industrial development 
of this “Russian Manchester” was intensive in the turn of the XIX and XX centuries, even 
though it couldn’t match the development of its neighbours Moscow and Nizhniy Novgorod, 
and communications with eastern suppliers and cities was ensured by railway connections. 
The city grew ten times its size between 1870 and 1917.  

 This industrial presence, and the subsequent overtaking power of factory workers in their 
antagonism with the factory owners, made Ivanovo one of the most important foci of the 
Proletarian movement, a condition that allowed important developments in the early years of 
the Socialist Power. However, the Civil War that followed, reduced the population of the city 
to a third of its original size, as people moved towards the countryside in order to survive. 
Later on the people returned to the factories, but it was already evident that the city’s 
population depended on the industrial development alone. 

 The population loss has not been gradual and constant in time. The major population drops 
have taken place whenever a new agricultural season starts, as 60% of the post-soviet 
population of Russia depends on agriculture as a means of survival. The centrifugal exodus 
seeks better conditions to develop agricultural activities, in a response to this paradoxical 
“flip-flap” on people’s needs and expectations regarding the city. 

 On the other hand, a rhizome development takes place here as well. While in American 
Detroit the lack of coherence comes from the lack of integration of private initiatives, in 
Ivanovo it comes from the absolute disconnection between the progressive interventions 
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trough time, lead by different principles and different administrations. Most of these 
interventions are incomplete, giving even more incoherence to this already confused 
overlapping of tissues. 

 Special attention has to be given to the lack of concert between interventions now in the 
post-socialist era. Now a large variety of entities control the growth of the city, creating a very 
difficult platform for concerted development.  

 As Ivanovo was already in a recessive slope by the time of the liberal reforms, its present 
condition denotes social and economical indices that are low even for the Russian general 
context. The post-Soviet reforms aimed mostly at a concerted response to the national 
economic situation – price liberalization, privatization, creation of bank and insurance 
structures. Under this emerging macroeconomic prism, regional planning was relegated into a 
certain kind of administrative oblivion, and regional development was decided by their 
suitability to private corporate initiatives. Innovation and modernization took place in 
developed urban areas like Moscow and St. Petersburg, but old industrial regions were left 
behind, not only for their inadequate peripheral condition but also for the costs that this 
integration process would imply. In a context so suddenly unlocked for the global economic 
dynamic, the capacity to adapt to new market demands and requirements was, and still is, 
crucial to survive financially, and the heavy bulk of aged industrial territories implies little 
flexibility to adapt. Opening towards foreign markets is fundamental. Still, the level of 
information granted to foreign investors is very limited, concentrating mostly in major urban 
settlements. In spite of all, incoming foreign capital circulates, though in a very limited and 
irregular way, not strong enough to fulfil the lack of investment capital of the poor local 
population. The need for population qualification is also a very important factor of 
underdevelopment, especially in an internationally demanding circumstance, where the old-
industry specializations are no longer demanded with the same intensity as during the Soviet 
period. 

 Development and reorganization depart mostly on the capacity to attain major investments. 
The region, because of its insufficient volume, holds one of the lowest indices of private 
investments in the whole Russian Federation. Foreign investments, though existent, are very 
unstable, so state and municipal investments are still very significant. Informal business, on 
the other hand, holds one of the highest shares in Russia, due to the poverty of the population 
and their ways to insure their subsistence. All of these factors, allied with little cultural 
dynamic, the lowest life expectancy in Russia and the low overall quality of infrastructures 
and built environments create a negative panorama in general.  

 However, in such conditions the population develops resources, and specialized education 
stands as an important means to develop better expectations within new market demands. 
University students form a major part of the population, and their share is one of the highest 
in Russia. This level of education of the population reveals that attempts of development are 
taking place within society, as well as the development of informal business and productions, 
and future developments must rely on these and features activities. 

 



7.2 Detroit 

Detroit is presented as an expression of the American Dream and, simultaneously, as the 
American Nightmare. It defines a study case on how the economical boost of development in 
a successful city lead, paradoxically, to it’s disintegration. The pursuit of quality of life, the 
aim of all urban development and planning in the first place, lead the population outside of 
the city’s centre, increasing the size and density of the suburbs, as well as all the structures 
necessary for its development. 

 This very same search for better conditions was what generated the current physical 
drawbacks of the city’s centre. The best example of this might precisely be the lack of 
conditions to welcome pedestrians, as the city’s development was based on the response to an 
industrial growth and population that relied on motor vehicles. This assumption was, above 
all, a result of the developers’ and the population’s expectations according to their economic 
power. 

 The social implications are enormous: isolation, segregation, and strong economical 
contrasts. The movement towards the suburbs, the new “American dream” is the current 
answer to the physical and social dismantling of the city’s core. The new “rhizome” is 
disguised by the adequacy of the suburban clusters, and the new urban exodus functions now 
as a centrifugal spin in the citizens’ expectations. 

 In American and western urbanism, the first half of the 20th century was characterized by a 
tendency of the urban expansion of cities, thanks to the movement from rural areas towards 
the big urban centres. The second half, on the other hand, shows a different kind of growth: 
the cities shrink as they grow, giving place to the development of the suburban areas in their 
outskirts. Detroit depicts this hybrid condition: the city grows, but its expansion affects only 
the suburbs of the city, while the city’s core loses density and becomes increasingly deserted. 
This phenomenon is referred as the bitter result of economic development, as people search 
for what is associated with the quality of life. In this case, the suburbs represent the ideal 
environment, a space of fulfilment for the population that the previously conventional 
centrality cannot match. 

 The differences between the city that surrounds the centre and the centre itself are 
significant. While until the 1950s the population experienced an important growth, since then 
the city has decreased its population dramatically, with strong physical repercussions in the 
built environment of the city. During the golden years of the Industrial Revolution, Detroit 
stood in the frontline of development and between 1900 and 1950 the population of the city 
rose from 287.500 people to 1.85 million, thanks to major automobile corporations like 
General Motors, Chrysler and Ford. Henry Ford himself invented the automobile in this city, 
and the industrialized serial production method. The first key developments in car industry 
and the contemporary “motor way of life” took place here. 
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 By the 1950s, however, the development of the automobile and the increasing racial 
tension led considerable parts of the population towards the periphery of the city, also as a 
response to an emerging new perspective on the “American way of life”. As African 
American in-migration increased, the white population moved into the outer rings of the city, 
leaving the city centre to the less privileged. The city’s centre, formerly an expression of 
majestic progress, is today nothing more than a agglomerate of clustered wastelands, as the 
density of the city reduced itself into two thirds of its area during the 1950s, due to countless 
demolitions, and over 4000 of the surviving buildings are abandoned and sealed. As the 
“Motor Town”, its reliance on the car industry resulted in the loss of over 208.000 jobs during 
the 1970s oil crisis. 

 As important elements of the city, like the major car production companies and Motown 
records, abandon the city and look for better places nearby, the factors that led into this 
situation must be taken into consideration. The most important factor is the dominance of the 
automobile and its transportation capabilities, promoted by the government through 
significant investments in the sector, as major infrastructures were built in order to supply an 
eagerly mobile society. Other very important factors are the social policies from the 1950s 
forwards, which created the social distress that tore the society apart and towards the 1960s 
riots. Apart from all this, the deindustrialization of central cities, benefiting their outskirts, 
drove significant portions of the population outside of the cities.  

 The peripheries stood as preferable spaces to live in. They provided economic, mass 
produced houses in controlled settings, dwellings provided for the “Baby Boom” generation. 
Air-conditioned shopping spaces and workplaces established themselves also in these sectors, 
beyond the anguish of social and racial discrimination experienced downtown. Detroit, by the 
1960s, was the city in America where “color lines” where more clearly visible, and the 
physical repercussions of these divisions and segregation are considerably responsible for 
today’s situation in the city. By 1998, 78 % of the inhabitants in the suburbs were white, 
while 79 % of the inhabitants of the city’s centre are black. 

 Beyond mere racial segregation, this separation is also an expression of economical 
disparities. The future of the city is based mostly in the way it will interact with the growing 
gap between the economical power of the suburbs and the centre, as well as with their 
political representation, as the most important part of the voters are currently the inhabitants 
of the suburbia. A “Smart Growth” is desired within this process, a growth that attempts to 
limit further sprawl in the edges of the region and maintains open spaces. This can be done 
with the promotion of growth along communication ways, as well as the development of the 
downtown area, to increase its status. Along with the development of internet’s repercussions 
on planning and with attention to racial integration to promote diversity, this “Smart Growth” 
attitude can lead to interesting results in preventing further damages to the structure of the 
city. 

 Comparisons between cities and corporations can be drawn easily: as a response to new 
demands and expectations, as well as its development factors, one of the most usual 
consequences in business strategy is precisely its de-localization. 
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 For a city to continue to exist as a place and a space of stability, permanence and heritage, 
it may, or must, become completely, or at least significantly unstable, temporal and without a 
history. Present strategies should consider the relations between these new social, cultural and 
economic factors and their physical implications in a city’s infrastructure.  

7.3 Conclusion I 

Though the City of Ivanovo and the City of Detroit have very different political and 
economical contexts, they both share the similar industrial origin and the specialization in 
particular forms of production were a major cause of their process of decay. Both cases are 
symptomatic of their own particular contexts. If on the one hand American Detroit suffers 
from the disenchantment from its social desires, on the other hand Russian Ivanovo suffers 
from the collapse of its social expectations. In the first case, moving out of the city is a 
response to the economical capacity to do so. In the second case, moving out of the city has 
precisely the opposite meaning, as a response to the economical incapacity to stay in it. 

 The re-activation of the cities’ centres is a priority in Ivanovo as much as in Detroit. It 
depends, however, mostly in economic tactors and in the social and physical conditions that 
follow them. While the key of the future of Detroit is in finding answers to its capitalist 
background and its social consequences, Ivanovo is forced to find answers to its situation in a 
new social background.  

7.4 Liverpool and Manchester: introduction 

The 19P

th
P century was the period of most rapid growth for Liverpool and Manchester. This is 

where everything started, from the industry of cotton in Manchester (it was known as the 
“workshop of the world”, or “capital of the industrial revolution”), and from global trade in 
Liverpool. Both cities were linked by the first railway of the world and by a canal. 
Liverpool’s rise began after the city and its early importance was linked to the global slave 
trade. After the abolition of the slave trade in 1807, Liverpool kept on being a global trade 
port thanks to cotton, rum, tobacco, raw cotton ... Prosperity and power reached their peak in 
the early 20P

th
P century when Liverpool was known as the “second city” of the British Empire 

(after London) and its most important port city with approximately 870,000 inhabitants in the 
1930s. Through this period of growth, the docks continued to be the main engine of the city’s 
economy. 

 In both cities, housing conditions in the city were extremely poor, consisting in tiny, back-
to-back terrace houses and courtyard housing, creating the densest quarters of the cities’ 
history, which also became the poorest because of the crises to come. 



7.5 The Decline 

7.5.1 Liverpool 

Liverpool’s decline began when global trade links were severed in the inter-war period. In 
addition, the focus of Britain’s economy shifted towards the southeast of the country, pushing 
the city’s hinterland into a deep recession. The trends toward containerisation in the 1950s 
made the docks rapidly redundant, and port activities were moved further north towards the 
mouth of the river. The loss of the docks as the main source of employment marked the 
beginning of a relentless period of economic and demographic decline, despite the awareness 
of the municipality of Liverpool was aware of the structural problems of the mono-functional 
economy of harbour and harbour processing industries. From 1936 the municipality tried to 
stir against fatal trends of decline with policy initiatives : Liverpool tried first to tackle the 
problem of overcrowding and slum housing by building municipal housing estates on newly 
acquired land at the outskirts of the city (during the 1930s, Liverpool almost doubled its built-
up area) or in the emerging independent new towns.  

 Businesses were located in the suburb. For centrally-located industries, however, 
decentralisation was often disastrous. In the city centre, the tabula rasa demolitions of the 
traditional neighbourhoods meant the destruction of tightly-knit communities. The inner city 
ring of the 19 P

th
P century slum housing was replaced by four- to five-storey, open-deck access 

blocks. In the late 1960s and early 1970s, in some areas, terraces were demolished and 
replaced by large clusters of tower blocks within expansive green areas of distinct suburban 
feel. In effect, the city had been turned “inside out”. 

 In the late 1970s, the impact of the global economic recession on the city’s economy was 
particularly severe. Unemployment soared to unimaginable heights. Between 1978 and 1985, 
in a period of extreme deindustrialisation, companies based in Liverpool eliminated a total of 
40,000 jobs. Almost 450 factories closed and 25% of Liverpool’s employment base was lost. 
As a result, over one fifth of the city’s citizens were jobless. The new industries engaged in 
restructuring the economy, despite their new investments, led to computerisation and 
mechanisation to retain competitiveness, resulting in a “jobless growth”. 

 The resulting social catastrophe prompted vast numbers of the population to leave the city. 
The nadir of decline was marked by violent riots in Manchester’s Moss Side and Liverpool’s 
Toxteth districts in 1981. 
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7.5.2 Manchester 

Manchester´s decline started at the beginning of World War One in 1914, when the city was 
cut off from its overseas markets, especially India, which received almost half of the textile 
exports. Then, foreign industrial competition took advantage of cheaper labour and newer 
machinery, predicting a catastrophic decline in the late 1930s. Even though the British market 
remained intact in the 1950s, British cotton cloth disappeared de facto in the 1960s. Between 
1962 and 1983, the city had lost 150,000 jobs in manufacturing. Although the city’s 
diversified economy and the port had protected the city at first, containerisation in the 1960s 
triggered its eventual closure. During the 1970s, 1980s and 1990s, Greater Manchester 
declined by over 8,000 inhabitants per year, despite the construction of high-rise housing 
blocks (Crescents) that quickly became a social catastrophe. 

 The implications on urban spaces were clear: with shrinkage came wastage, and empty land 
and buildings were the first testament to this, and later have provided the “raw materials” for 
renaissance. The process of deindustrialisation was accompanied with a radical restructuring 
of Manchester’s urban fabric. People moved to the newly constructed housing estates in the 
outer conurbation; as a consequence Manchester itself lost more than half of its population. 
Old housing started to be demolished. At first, this tabula rasa demolition was fuelled by 
modernist ideology, but soon it became part of almost desperate measures to adjust 
neighbourhood densities to declining population numbers (negative migration) and re-
organize estates in accordance with security concerns in the face of rioting and exploding 
crime. 

7.6 The Rebirth 

7.6.1 Liverpool 

From 1979, the national policies in accordance of cost saving, reduced the role of local 
municipalities and the encouragement of the role of the private sector has been imposed. The 
city started selling a large part of their properties. The prices were very low and the selling 
was unconditional. Many buildings remained vacant, because investors preferred waiting for 
better days rather than improving the quality of the housing or lowering the prices. The 
tenants then started forming citizens’ initiatives to set up housing co-ops. Instead of living in 
fortress-like estates providing a feeling of security, they chose the ideas of communities with 
success. As the 1980s drew to a close, the urban policy, along with the extreme neo-liberal 
experiment of the central government of which it was a part, was being exposed to a 
sustainable critique. 
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 Liverpool is still one of the most deprived cities in the country, and one of the poorest 
within the EU. Though a process of consolidation in the city’s finance began, and an 
increasing sense of optimism is spreading in the city. This turnaround was largely helped by 
huge national and EU regeneration grants. Partnerships were created with special investors 
and within the city, new typologies emerged, such as loft living or luxury apartment blocks in 
the former dock areas.  

 An additional boost was given to the city centre, the municipality allowed pubs to sell 
alcohol until 2 a.m., and Liverpool became a regional centre for youth culture and 
entertainment. Students started to pour into the city. The clubs and popular culture generated 
new jobs and new economies (John Lennon Airport, call centres). Funding from the different 
partnerships created in the early 1980s has transformed parts of the city centre, with new 
hotels, bars, shops and public transport facilities. They also invested in conversion of 
warehouses, lofts and old office buildings into residential apartments. This promotion of 
“urban living” saw the population of the city centre grow to 9,000 in 2000, nearly four times 
the figure from a decade earlier. 

 Labour availability (including graduates from the local universities), low-cost sites and 
financial assistance have been important in the development of what has to become a 
significant infrastructure for the activity. The culture of city “living” and “working” has 
changed, influencing the processes operating in the core of the region. These processes were 
to some extent led by large-scale deindustrialisation and suburbanisation in the 1960s, but 
have not continued solely because of this. The city has had to reinvent and transform itself. 
For example, the city’s renaissance appears also to be built on leisure and entertainment. 
Transport is a real assessment of shrinkage: In the first half of the 20P

th
P century, Liverpool was 

a major centre for passengers’ liner services catering for vast amounts of seafaring voyages. 
Since this time, the use of passenger liner services has declined massively. Liverpool took a 
new start with its international airport that comes in addition of very good transport links 
throughout the region.  

 The recent growth in jobs has come from services and very noticeably in the distribution, 
hotel and restaurant sector, which grew by a third over the six years, more than double the 
national rate of growth. The retailing growth suggest that the city might well be recapturing 
its city-regional and sub-regional shopping centre role, which has been eroded by, for 
example, Chester and Greater Manchester in the recent years. 

 Today Liverpool’s population seems to be stabilised at around 460,000 inhabitants, 
approximately half of the population in the 1930s. Some conurbations are even slightly 
increasing. There are prospects for further consolidation in the future. But despite new 
development in the centre, 7.86% of the city’s area remains vacant. 

 A major factor of the population stabilisation is in-migration. There is a large amount of 
migration within the city area, but the district of Liverpool, in terms of regional migration, is 
suffering population displacement to surrounding districts. Liverpool on the whole can be 
seen to shrink in relation to its neighbours. 
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7.6.2 Manchester 

As well as Liverpool, Manchester’s rebirth was partly due to the arrival of creative people, 
who found in the deserted city centre perfect available spaces to realise subcultural 
programmes. Indeed, in the late 1970s and early 80s, urban decline was mostly felt in the city 
centre, which was left with less than 1,000 inhabitants. By the beginning of the 1990s, 
Manchester had become nationally and internationally famous as “Madchester”, referring to 
the countless independent record companies and recording studios scattered around the city 
centre. This new activity attracted more than 80,000 students, creating a new unplanned urban 
culture, bringing new demands for small city apartments. The potential of warehouses was 
then discovered by architects and developers, inventing the Manchunian brand of loft living 
and leading to the regeneration of large parts of the inner city. 

 Another decisive factor of the regeneration of Manchester is the political change that 
happened in the late 1980s. After a period of radical opposition as the “citadel of municipal 
socialism”, the third electoral defeat of the national Labour Party in 1987 led to the rethinking 
of Manchester City’s relations with central government. The shift of emphasis away from the 
traditional objectives of social housing and welfare generated a series of large-scale 
development bids that began to radically change the image of the city, following a policy of 
prestige building projects. Early achievements include the conversion of the redundant 
Central Station, the development of the Metrolink light rails stem and the conversion of 
Manchester Docks into a complex of leisure amenities and commercial facilities.  

 Symbolic of the adaptation of the supply in housing to the needs of the urban population of 
the 21P

st
P century is the destruction of the worst of the high-rise housing, including the 

Crescents. This was accompanied in 1992 by one of the most ambitious exercises in 
community architecture in Britain. The rebuilding is almost exclusively “low-rise”. 

 Moreover, the – unfortunately unsuccessful – campaign for the 1996 Olympic Games 
raised ambition and created a new and efficient management structure, keen to promote 
public-private partnerships that became the basis for the following developments in the sports, 
leisure and cultural sector. 

 For the first time in 150 years, the population of the city centre is recorded in 1998 as 
increasing. Former warehouses and factories are prime sites for developers to convert into 
apartments. The market for the city centre estates and apartments is buoyant and most of the 
incoming population is young, professional and actually or potentially high-earning. Finally, 
Manchester’s airport is one of the fastest growing airports in Europe; it opened its second 
runway in 2001. 
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7.7 Conclusion II 

In both cases studied here, the reason of shrinkage is the same: a crisis reaching the only 
sector of economy developed by the city, leading to massive unemployment, deterioration of 
the housing conditions, and destruction of the city’s structure. Likewise, we can notice that 
the solutions found by both cities are generally the same too: 

 
−  Income of creative and young people, interested in cheap huge-surface buildings in city-

centres, creating a cultural activity and attracting students, 
−  Re-organisation of the city-centre and new housing offer (small apartments close to 

services), more adapted to the contemporary family, 
−  New economy based on several sectors of activity: services, banks, leisure, sports, 

music, communications, transport, etc. , 
−  Change of the political system, leading to an easier investment from the private sector 

and making partnerships between public and private, 
−  Re-organisation of the transport facilities in the city: buses, metro, airport 
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8 Supistuvan infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta – 

Seppo Raatikaisen väitöstutkimuksen referointia 

Juho Peltoniemi 

Kaupunkien supistuminen ei ole uusi asia; antiikin ajoista lähtien kaupungit ovat vuoroin kasvaneet, 
taantuneet ja puhjenneet uuteen kukoistukseen. Kaupungin muuttuminen on täysin luonnollista, 
supistuminen aivan yhtä lailla kuin kasvaminenkin. Nykyisessä markkinataloutta ja talouden 
jatkuvaa kasvua ihannoivassa maailmassa kaupungin paremmuutta mitataan tunnusluvuin, joista 
yksi merkittävimpiä on kaupungin väkiluvun kasvu. Kasvu ja kehitys samaistetaan toisiinsa. 
Supistumiseen liitetään pelkästään negatiivisia assosiaatioita, minkä takia supistumista vastaan 
hangoitellaan viimeiseen asti. Usein kaupungin johto tekee kielteiseksi mielletyt supistumiseen 
sopeutuvat päätökset vasta sitten, kun on taloudellisesti pakko tehdä jotakin. Ongelmat ja 
kustannukset kerääntyvät sopeuttamisen viivästyessä. Luonnollisesti parempiin tuloksiin 
päästäisiin, jos supistumiseen reagoitaisiin nopeammin. (Raatikainen 2004, 110–111;166.) 

8.1 Päätöksenteko ja supistumiseen reagoiminen  

Päätöksenteon ongelmat eivät lopu supistumisen hyväksymiseen ja siihen sopeutuvan suunnittelun 
aloittamiseen. Kunnallinen toiminta ei ole aina rationaalista. Pienenevässä kunnassa on usein 
puutteita asiantuntemuksessa ja pulaa resursseista, jolloin päätöksenteon tueksi hankitaan 
tutkimuksia ulkopuolelta. Ostettu tieto voi kuitenkin vanheta tai se voi olla kertakäyttöistä. 
Tuoreiden tutkimustulosten puutteessa päätöksiä tehdään usein spekulatiivisin perustein. Asukkaita 
menettävässä kunnassa resurssipula vaikuttaa myös organisaation kokoon; virkoja saatetaan 
lakkauttaa tai yhdistää. Pienen organisaation toiminta pyrkii jäykistymään, mikä ilmenee 
rajoituksina ja kaavamaisuuden lisääntymisenä. Päätöksentekojärjestelmän kokoonpano on myös 
suhteellisen lyhytaikainen, korkeintaan yhden valtuustokauden mittainen, minkä johdosta suurten 
linjausten tekeminen ja strategian noudattaminen saattaa vaikeutua. Kunnallisen päätöksenteon 
ongelmat vaikeuttavat supistumisen hallitsemista. (Raatikainen 2004, 111–115.)  
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 Supistuvassa kunnassa päätöksenteon arvoperusteet korostuvat. Kun kehitysmahdollisuudet ovat 
rajalliset, on sillä suuri merkitys, mille taholle resurssit suunnataan. Pienenevässä kunnassa 
yritysten erityisintressit saatetaan asettaa yhteisen edun edelle. Eettisesti epäilyttävänä kehityksenä 
on myös nähtävä se, että kunnat haluavat valikoida asukkaansa. Houkutellessa varakkaita asukkaita 
saatetaan rakentaa erilaisia ”Rikkaidenrinteitä”. Asuinalueiden eriarvoistaminen saattaa johtaa 
siihen, että moni kuntalainen jää osattomaksi palveluista, esimerkiksi informaatio tai 
kommunikointiverkkojen kehityksestä (Raatikainen 2004, 115.). Juho Rajaniemen (2006) mukaan 
käytäntö osoittaa kuitenkin, että tällainen ”rikkaidenrinteiden” rakentaminen ei täytä niille asetettuja 
odotuksia: ne eivät houkuttele asukkaita ulkopaikkakunnilta vaan muuttoliike paremmille paikoille 
tapahtuu pääasiassa kunnan sisällä.  

 Rajaniemi (2006) kuvaa kunnan reagointia supistumiseen nelivaiheisella tapahtumasarjalla. 
Sarjan neljää porrasta hän merkitsee kirjainyhdistelmällä HELP. Ensimmäisenä kunta hämmästyy 
(H) tilanteesta: väkiluku kääntyy laskuun, talot tyhjenevät, osa yrityksistä muuttaa muualle – eihän 
meille voi käydä näin. Seuraa epäilys (E): onko tämä vain tilapäistä, vai johtuuko tämä 
tilastoharhasta. Kolmantena kunnan päätöksenteko lamaantuu (L): päätökset tuntuvat 
yhdentekeviltä, koska mikään ei tunnu kääntävän kehitystä. Viimeisenä kunnan hallinto joutuu 
paniikkiin (P). Paniikissa kunnan johto tekee lyhytnäköisiä päätöksiä, joilla tilanne pyritään 
korjaamaan. Usein paniikissa tehdyt päätökset johtavat vain kriisin syvenemiseen. Rajaniemen 
malli kuvaa suunnittelematonta tilannetta, joka johtaa kielteiseen kehitykseen. 

8.2 Supistuvan infrastruktuurin suunnittelu 

Supistuvan kunnan kehitystä voi ja tulee suunnitella. Suunnittelulla pyritään mukauttamaan kunnan 
rakenne vallitsevaan ja tulevaan tilanteeseen. Raatikainen (2004) luo väitöskirjassaan ”Pienenevän 
infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta” pienenevän yhteiskuntarakenteen suunnittelulle 
kuusiportaisen suunnittelumallin: 

 
−  Suunnittelukontekstin orientaatio 
−  Datan analysointi 
−  Ennusteen tekeminen 
−  Verkkojen (sis. rakennukset) pienentäminen 
−  Ratkaisujen arvostelu ja arviointi 
−  Suunnittelun synteesi 

 Otsikkotasolla suunnitteluprosessi ei kuulosta poikkeavan kasvavan rakenteen suunnittelusta, 
mutta sisällöltään se on hyvin erilainen: pienenevän rakenteen suunnittelussa pitää kiinnittää 
huomiota täysin erilaisiin asioihin kuin kasvavan rakenteen suunnittelussa. Pienenevän 
infrastruktuurin suunnittelu tehdään olemassa olevien rakenteiden sisällä ja täysin niiden ehdoilla. 
Supistumista ei voi suunnitella suoraan kasvun vastakohtana: kasvun aikana rakennettuja verkkoja 
ei voida purkaa käänteisessä järjestyksessä, vaan verkon käyttöasteen pienentyessä ne tulee 
sopeuttaa pienentyneeseen käyttöön. (Raatikainen 2004, 124; 154; 211-215)  
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 Käyn seuraavaksi suunnitteluprosessin läpi kohta kohdalta tarkastellen asioita pienenevän 
rakenteen suunnittelun kannalta. 

8.2.1 Suunnittelukontekstin orientaatio 

Suunnittelukontekstin orientaatio tarkoittaa käytännössä lähtötietojen keräämistä. Aineistoa 
kerättäessä syntyy kokonaiskuva suunniteltavasta alueesta, sen ongelmista ja 
erityisominaisuuksista. Tutkittavia asioita ovat: maantieteellinen kuvaus, asuminen, palvelut, 
elinkeinot, vapaa-aika, tietomaailma, liikkuminen, koulut, terveyslaitokset, päiväkodit, virastot, 
liikenneasemat, liike-elämä, kirkot, vapaa-ajan rakennukset, ympäristöarvot, maisema-arvot, 
virkistysarvot, viheralueet, suojelualueet, häiriöalueet, väestötiedot (määrä ja profiili), kaavojen 
tehokkuus ja toteutuneisuusaste, maanomistus, rakennukset tyypeittäin, liikenne, vesihuolto, 
energia/energiatase, sijainti, volyymi, käyttöaste, kuntoarviot, joukkoliikenne, vesihuollon ottamot, 
puhdistamot ja pumppaamot, kuivatusjärjestelmät/pohjaveden pinta, voimalat, jätehuolto, 
työssäkäyntialueet, yhdyskuntarakenteiden talous ja yksikköhinnat. Kerätyt tiedot syötetään 
koneelle paikkatietojärjestelmään (GIS), jolla laajaa informaatiota pystytään hallitsemaan. 
Paikkatietojärjestelmiä voi luoda mm. Mapinfo, Zetview ja Arcview –ohjelmilla. (Raatikainen 
2004, 211–212.) 

8.2.2 Datan analysointi 

Datan, eli suunnittelualueesta kerätyn tiedon perusteella tehdään analyysi, yhteenveto 
yhteiskuntarakenteen nykytilasta. Tämän lisäksi infrastruktuurin verkostot analysoidaan lineaarisen 
optimoinnin kannalta ja pienenemisen porrasasteiden kannalta. Lineaarisella optimoinnilla 
tarkoitetaan sitä, että verkoston toiminnalle etsitään sopivin toiminta-aste muuttuneessa tilanteessa. 
Porrasanalyysillä tutkitaan, kuinka pienellä käyttöasteella verkkoa kannattaa vielä pitää yllä. Jos 
verkko alittaa tämän kynnyksen, tulee sen purkaminen ajankohtaiseksi. Pienenevän kehityksen 
tapahtuessa verkostoja joudutaan arvottamaan: toisarvoisessa verkossa voi negatiivisen kehityksen 
sallia tapahtuvan, kunhan se ei vaikuta tärkeämpiin rakenteisiin. Usein verkkojen purkaminen 
vaikuttaa kuitenkin myös muihin verkkoihin negatiivisesti, jolloin vaikutukset kumuloituvat: yhden 
verkon purkaminen voi johtaa muidenkin verkostojen alasajoon. Jotta ikäviltä yllätyksiltä 
vältyttäisiin, selvitetään analysoimalla verkostojen väliset vaikutussuhteet. Analyysillä haetaan 
myös verkkojen toimintaminimi eli pienin mahdollinen palvelutaso, jolla verkko pysyy vielä 
toiminnassa. Ylläpidon toimintaminimi turvaa verkon toiminnan ja hyödyntämisen. Jotta verkot 
pysyisivät toiminnassa, toimintaminimiä ei saa alittaa. (Raatikainen 2004, 213.) 

 Raatikainen luo väitöskirjassaan uuden työkalun. Hän hakee termodynamiikan puolelta entropia-
käsitteen palvelemaan yhdyskuntasuunnittelun tarkoituksia. Termin voisi suomentaa sanalla haje. 
Yhdyskuntasuunnittelussa entropiaa käytetään kuvaamaan yhteiskunnan monipuolisuutta. Supistuva 
yhteiskuntarakenne yksipuolistuu monella tasolla: ikärakenne painottuu ikääntyviin nuoren väestön 
muuttaessa pois, liikepalvelut yksipuolistuvat kannattamattomuuden takia, joukkoliikenteen 
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mahdollisuudet vähenevät linjojen loppuessa. Parhaiten yhteiskunta toimisi, jos sen rakenne olisi 
mahdollisimman monipuolinen. Monipuolisuus tarkoittaa niin liike-elämää (useita 
palveluntarjoajia), monikulttuurisuutta (maahanmuuttajat, pakolaiset), kunnan päätöksentekoa 
(riittävästi spesialisteja), kuin fyysistä rakennettakin (erilaisia asumismuotoja, 
informaatioverkkoja…). Monipuolisuus on hedelmällinen pohja uusien innovaatioiden luomiselle ja 
oleellista taajaman energisyyden ja dynaamisuuden kannalta. Analyysissä kiinnitetään huomiota 
myös taajamarakenteen monipuolisuuteen/yksipuolistumiseen. (Raatikainen 2004, 115.) 

8.2.3 Ennuste 

Vaikka muutokset tapahtuvatkin nyky-yhteiskunnassa kiihtyvällä tahdilla, ovat yhdyskuntien 
muutokset niin vakaita, että toimintojen suunnittelu voi perustua ennustamiseen. Ennusteita 
tehtäessä otetaan huomioon trendien lisäksi yhteiskuntien kehitys yleisesti, paikalliset tekijät ja 
teknisen kehityksen mahdollisuudet. (Raatikainen 2004, 160–161.) Ennusteiden ongelmana on, että 
ne perustuvat yleensä vallitsevan tilanteen jatkumiseen. Yhteiskunnassa äkillisesti tapahtuva 
rakennemuutos saattaa muuttaa tilannetta niin, että ennusteen antamat tulokset eivät heijasta 
todellisuutta. Rakennemuutosten ennustaminen on vaikeaa: ilman kristallipalloa tulevaisuuteen 
näkeminen on mahdotonta. Tällainen ennusteisiin vaikuttava muutos on esimerkiksi tehtaan 
toiminnan loppuminen. Ennusteiden luotettavuus riippuu myös siitä, kuka ne tekee: kaupunkien 
itsensä tekemät ennusteet saattavat olla ylioptimistisia. Objektiivisimmat ennusteet Suomessa tekee 
tilastokeskus. (Rajaniemi 2006.) 

8.2.4 Verkkojen (sis. rakennukset) fyysinen pienentäminen 

Infrastruktuurin verkostojen keskeisimpänä osana ovat rakennukset, kaikki muut verkot 
rakennetaan niiden perusteella. Rakennuksen, liikenteen ja ympäristön toimenpiteet ovat sidoksissa 
toisiinsa. Erityyppiset rakennukset käyttäytyvät pienenemisessä eri tavoin: vuokratalot tyhjenevät 
aikaisemmin kuin omistusasunnot. Tyhjilleen jääneet rakennukset kielivät selkeimmin ulospäin 
kunnan supistumisesta. Rakennusten tyhjät ikkunat ja hoitamatta jäänyt ulkoasu kertovat yhdellä 
silmäyksellä kunnan taantuvasta kehityksestä. Tyhjilleen jääneet rakennukset voidaan kunnostaa, 
ottaa uudelleen käyttöön muuttamalla käyttötarkoitusta tai pahimmassa tapauksessa purkaa pois.  

 Liikenteen verkkoja tarkastellaan liikennelaskelmien perusteella. Liikenneverkoissa huomattavin 
merkki taajaman supistumisesta on joukkoliikenteen kannattamattomuus ja loppuminen. Jos 
liikennemäärät pienentyvät huomattavasti, voidaan huoltoon ja ylläpitoon käytettäviä resursseja 
vastaavasti pienentää. 

 Vesihuollon verkkojen sopeuttaminen perustuu verkon resurssien tarkasteluun ja monin osin 
lineaariseen optimointiin. Tärkeitä raja-arvoja ovat vedenvaihtuvuus, toimiva 
huuhtoutumisvaikutus, riittävä sammutusveden antoisuus, vuotovedet, jäätymisuhka ja 
liikelaitoksen talous. 
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 Energiaverkoille on tyypillistä, että ne on mitoitettu huippukuorman mukaan. Tämä tarkoittaa 
sitä, että suurimman osan ajasta verkko toimii vajaakäytöllä. Käyttöaste vaikuttaa 
hinnoitteluperusteisiin. Sähköverkon välikynnyksiä ovat muuntopiirien yhdistäminen tai 
muuntamoiden pienentäminen. Vastaavasti kaukolämpölaitosten välikynnyksiä ovat 
lämpökeskusten ja kattiloiden määrän vähentäminen.  

 Informaatioverkot ovat alhaisella käytöllä niiden resursseihin nähden. Vähäinen käyttö 
huonontaa verkon käyttökunnon seurantaa. Pienenevissä yhteisöissä tietoverkkojen sisältökehitys 
saattaa myös jäädä hitaaksi. (Raatikainen 2004, 213–214.) 

 Palveluverkkojen käyttöasteen laskiessa on mahdollista ja tarpeellista toteuttaa yhteistyötä 
muiden kuntien kanssa. Voimavaroja voidaan säästää yhdistämällä kahden kunnan 
palveluverkkojen johto- ja tukitoiminnot. Yksi kunta hoitaa yhden toiminnon, toinen toisen. 
Pienenevien kuntien yhteistyö on mahdollisuus, joka ei ole eri syistä toteutunut kovinkaan laajalti. 
(Raatikainen 2004, 113–114.) 

8.2.5 Ratkaisujen arvostelu ja arviointi 

Taajamarakenteiden arviointi tehdään kyselyn muodossa asukkailta ja vaikuttajilta, joilta pyydetään 
myös parannusehdotuksia. Taajaman verkkoja verrataan muualla vallitsevaan yleiseen 
toimintatasoon ja poikkeamat niistä arvioidaan. Arvioinnin perusteella etsitään rakenteesta edelleen 
kehitettävät alueet. (Raatikainen 2004, 214–215.) 

8.2.6 Suunnittelun synteesi 

Synteesin tarkoituksena on koota yksityiskohdista järjestelmällinen, jäsennetty kokonaisuus. Sen 
yhteydessä verkon muutokset sovitetaan muiden verkkojen muutoksiin eli infrastruktuuria 
tarkastellaan kokonaisuutena. Yleensä tämä tarkastelu tehdään kaavoittamisen kautta. Synteesin 
perusteella valitaan eri toimintamalleista pienenemiseen parhaiten sopeuttava toimintalinja ja 
luodaan pitkän tähtäimen strateginen suunnitelma kunnan päätöksenteon tueksi. (Raatikainen 2004, 
215.) 

8.3 Pieneneminen mahdollisuutena 

Supistuvan yhdyskunnan suunnittelun perustaksi tulisi ottaa rakenteiden toiminnan säilyminen ja 
paikkakunnalla jo olevien asukkaiden hyvinvoinnin takaaminen. Suunnittelulla tulee kartoittaa 
selviytymisen mahdollisuuksia ja tutkia vaihtoehtoisista ratkaisuista syntyviä vaikutuksia, se ei voi 
perustua pelkästään alasajon strategiaan. Jos kunnan päätöksenteko perustuu vain lakkauttaviin 
päätöksin, ei se sitouta kunnan asukkaita, vaan kiihdyttää muuttotappiota. Tärkeää olisi suunnata 
resursseja myös luksuspalveluihin, sekä kunnan imagoon, jolloin asukkaat viihtyvät 
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paikkakunnalla. (Raatikainen 2004, 114;123;165.) Tavoitteeksi kannattaa asettaa ensin tilanteen 
tasapainottaminen: Strategia sisältää myös toimenpiteet, joita tehdään pienentymisen 
hidastamiseksi. Rajaniemi (2006) vertaa supistuvaa kuntaa peruuttavaan autoon: auto tulisi saada 
ensin pysähtymään, ennen kuin vaihde käännetään eteenpäin. (Rajaniemi 2006.) 

 Pienenevien rakenteiden sopeuttava suunnittelua tulisi nähdä pakollisen pahan sijaan 
mahdollisuutena. Pienenemisellä on myös positiivisia vaikutuksia: pieni mittakaava houkuttelee 
osaa ihmisistä. Pienenemisen tuloksena ei revitä pihoja ja katuja auki, vaan muutokset pyritään 
tekemään olemassa olevaa täydentäen ja muuttaen. Suunnittelun kautta pyritään tiivistämään 
olemassa olevia rakenteita ja toimintoja sekä ratkaisemaan infrastruktuurin yksityiskohtia. Verkoille 
pyritään löytämään optimikoko, jolloin ylisuuren verkon kustannukset pienenevät, mutta niille 
asetetut laatuvaatimukset vielä täyttyvät. Parhaimmillaan suunnittelulla saatetaan jopa parantaa 
olevia rakenteita. (Raatikainen 2004, 122–123.)  
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9 Asunnot tyhjenevät: mitä tehdä? 

Hannele Kelavuori  

Suomessa ja myös muualla maailmassa väestön keskittyminen kasvaviin kaupunkeihin aiheuttaa 
paineita sekä kasvukeskuksiin että väestötappioalueille. Eräs seuraus asukkaita menettävissä 
kunnissa on asuntojen tyhjeneminen ja tyhjilleen jääminen. Tyhjien asuntojen ongelmaan on 
yritetty keksiä ratkaisuja eri puolilla Suomea. Käytettyjä keinoja ovat olleet asuntojen muuttaminen 
nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita paremmin vastaaviksi, asuntojen myynti tai niiden purkaminen. 
Asuntojen muutostyöt ja myyminen ovat ensisijaisia vaihtoehtoja: purkaminen on usein viimeinen. 
Etenkin paikkakunnilla, joissa asuntomarkkinoilla on paljon vapaita huoneistoja, asuntojen 
tyhjilleen jäämiseen vaikuttavat myös asuntojen sijainti, kunto, koko ja ikä. Tarjonnan kasvaessa ja 
elintason noustessa vanhemmat ja huonokuntoisimmat asunnot eivät tahdo mennä kaupaksi.  

 Rakennuksen tai asunnon muuttamisella pyritään vastaamaan paremmin nykyaikaisiin 
vaatimuksiin ja pyritään pidentämään rakennuksen elinkaarta. Tällä hetkellä yleisin muutostyö on 
hissirakentaminen, jolla pyritään vastaamaan paremmin tulevaisuuden asumisen laatuun ja 
vanhenevan väestön tarpeisiin (Riepula-Vähäaho 2003). Tyhjien asuntojen muuttamista 
palveluasunnoiksi ja asuntoloiksi on kaavailtu useissakin kunnissa kuten Ilomantsissa, Porissa ja 
Iisalmessa (Elo 2003). Asuntojen palveluasunnoiksi muuttamisen taustalla näkyy ennuste Suomen 
tulevasta ikärakenteen kehityksestä. Stakesin suosituksen mukaan kunnassa tulisi olla 
palveluasuntoja noin viidelle prosentille yli 75- vuotiaista kuntalaisista. Palveluasumisen avulla 
kunnissa pyritään vähentämään kalliiden laitospaikkojen tarvetta. Lappeenrannassa ongelmana on 
ollut palveluasunnoille kaavoitettujen tonttien puute. (Sopanen 2004) 

 Asuntojen myymisestä eräs esimerkki löytyy Suomussalmelta, jossa tyhjät kerrostaloasunnot 
kiinnostavat eteläsuomalaisia ostajia. Kunnassa laitettiin koemyyntiin 16 huoneistoa ja asunnot ovat 
menneet hyvin kaupaksi. Ostajat ovat eläkeläisiä, jotka viettävät suurimman osan vuodesta 
kesämökillä ja tarvitsevat asuntoa keskitalveksi. Kunnan vuokrataloyhtiö aikoi panna myyntiin 
myös lisää tyhjiä asuntoja, joita on vielä puolensataa. ( Suomussalmen asunnot kaupaksi 2003) 

 Juupajoella perustettiin kiinteistöyhtiö Juupas Oy välittämään maaseudun tyhjillään olevia taloja 
ja maatiloja lähinnä kunnan ulkopuolisille ostajille. Alkukankeuden jälkeen kauppa alkoi käydä ja 
parissa vuodessa kunnan alueelta reilut 30 taloa on myyty. Pahimmillaan jo 19 vuotta kylmillään 
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ollut talo otettiin taas käyttöön. Taloja on saatu myytyä sekä kuntakeskuksesta että kauempaa 
pikkukyliltä. Paluumuuttajien saapumista on vauhdittanut Juupajoen alueen huomattavan edullinen 
hintataso: myytyjen kohteiden hinnat ovat liikkuneet keskimäärin 35000 – 50 000 euron välillä. 
Uutta Juupajoen mallissa on se, että potentiaaliset ostajat ja markkinat saadaan paremmin 
kohtaamaan. ( Salonen 2006) 

 Rakennusten purkaminen koetaan useissa kunnissa viimeiseksi vaihtoehdoksi. Kuitenkin mm. 
Ruovedellä kaksi 1980-luvun alussa rakennettua kerrostaloa purettiin, kun niille ei löytynyt uutta 
käyttötarkoitusta. (Jalo 2003) Eräänlainen ”välivaihe” on tapa, josta esimerkki löytyy 
Suomussalmelta. Siinä kokonainen kerrostalo tyhjennetään asukkaista muihin lähitaloihin ja 
tyhjillään olevassa rakennuksessa pidetään minimilämmöt päällä ja vedentulo katkaistaan. 
Toimenpiteellä pyritään säästöihin. (Yli-Lonttinen 2002) Kemijärvellä kaksi kerrostaloa aiottiin 
kierrättää yhdeksi. Ajatuksena oli ottaa vanhoista rakennuksista sellaiset rakenteet ja laitteet talteen, 
joita voitaisiin hyödyntää kunnostettuina uudessa kerrostalossa. Tällaisia ovat mm. ikkunat, ovet, 
keittiökalusteet, komerot, kylpyhuonekalusteet jne. (Särkelä 2003) Projekti ei kuitenkaan toteutunut 
rahoitussyistä. Sen sijaan kerrostalojen asunnot menivät hyvin kaupaksi eteläsuomalaisille ostajille 
kakkosasunnoiksi. (Välimaa 2003) 

 Berliinissä on toteutettu harvinainen kierrätyshanke. Tyhjillään olevia kerrostaloja on purettu 
elementeiksi, jotka ovat omakotitalojen uutta raaka-ainetta. Tällä pyritään säästämään 
rakennuskustannuksia. Purkuelementeistä jopa 60% kelpaa uudiskäyttöön 
omakotitalorakentamisessa. Kierrätettävää materiaalia on yllin kyllin, sillä tyhjänä on tuhansia 
kerrostaloja. Ruotsissa hallitus lunastaa tyhjiä kunnallisia vuokra-asuntoja haja-asutusalueiden 
kunnissa. Suunnitelmien mukaan tyhjiä vuokra-asuntoja puretaan ja rakennetaan uudestaan 
asuntopulasta kärsiviin kuntiin.(Kiimalainen 2004) 

 Asuntojen tyhjilleen jääminen voi olla myös vuodenaikaan liittyvä ongelma tai 
kaupungin/kunnan paikallinen ongelma. Osassa opiskelukaupungeista kesät ovat vuokra-asuntojen 
hiljaiselon aikaa (Valtanen 2004). Aluekohtaisesti alueen imago voi myös olla sellainen, että 
ihmiset haluavat muuttaa alueelta pois. Alueen rakennusten hintataso laskee ja pahimmillaan alueen 
sosiaalinen rakenne voi muuttua hyvin yksipuoleiseksi. Mm. Rovaniemellä on pyritty kohentamaan 
ns. ongelma-alueiden mainetta, jotta asunnot saataisiin vuokrattua. Vuokraamiskeinona on käytetty 
myös vuokran alennuksia. (Vääräniemi 2004) Tyhjiä asuntoja on myös pyritty ottamaan mm. 
matkailutarkoituksiin ja tarjoamaan asunnoiksi turvapaikanhakijoille (Rovaniemi, Kajaani). 
Laitosmaiseen asumiseen verrattuna ja lähempänä keskustaa sijaitsevana nämä asunnot ovat olleet 
haluttuja. (Haapea 2004)  

 Asuntojen tyhjillään olo ja tyhjentyminen käyvät monen tahon kukkarolle. Yksityisellä puolella 
väestönkato mm. syö asuntojen hintoja muuttotappiopaikkakunnilla. Myös asuntojen myyntiajat 
voivat olla pitkiä. (Virtanen 2002) Vuokratalo-yhtiöille on myös useissa tapauksissa kertynyt suuria 
lainoja ja kun asunnot eivät tuota ei velkakaan lyhene. (Virolainen 2002) Myös purkaminen 
vaihtoehtona on kallista, etenkin suuren jäteveron vuoksi. (Kaikkonen 2003) Asuntomarkkinoilla 
väestön vähentyminen näkyy etenkin vuokra-asuntojen hiljentyvillä markkinoilla. (Sallinen 2004) 
Seppo Raatikainen on väitöstutkimuksessaan todennutkin, että väheneminen alkaa yleensä 
vuokrakerrostaloista. Omakotitalot sen sijaan säilyvät pisimpään asuttuina. (Väisänen 2004)  
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 Osa edellä mainituista keinoista tuntuu tähtäävän vain lähitulevaisuuteen tai olevan jollain tapaa 
tilapäisratkaisuja (vuokran alennukset, kokonaisten talojen tyhjentäminen, turvapaikanhakijoiden 
asuttaminen, matkailukäyttö). Suomessa tullaan kuitenkin lähivuosina korjaamaan 
asuntorakentamisen määrällisinä huippuvuosina 1960- ja 1970-luvuilla tuotettua rakennuskantaa. 
Osa tästä rakennuskannasta sijaitsee muuttotappiokunnissa ja on vaarassa jäädä tyhjilleen. Jos 
rakennuksia aiotaan korjata ja muuntaa paremmin nykyisiä normeja vastaaviksi, VTT:llä on 
mielestäni ymmärretty pidemmälle tähtäävän suunnittelun ja korjaamisen perusteet. VTT:n 
ohjeiston mukaan tarvitaan ratkaisuja, jotka helpottavat asunnon muuttamista ja täydentämistä 
erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin soveltuvaksi sekä käyttökelpoiseksi myös 
toimintarajoitteisille ja liikuntaesteisille. Korjattavaa riittää, sillä pääosa tästä korjattavasta 
rakennuskannasta on lähiöasuntoja, jotka eivät sellaisenaan enää pysty vastaamaan arvojen ja 
elämäntyylien erilaistumisen mukanaan tuomiin yhä yksilöllisempiin asumisvaatimuksiin. 
Muunneltavuuden periaate pitäisi ottaa tosissaan huomioon siitäkin syystä, ettei taloudellisesti ole 
mahdollista korjata koko rakennuskantaa kaikille sopivaksi. (Asunto kaikkiin elämänvaiheisiin 
2001) Myös uudisrakentamisessa rakennuksen joustavuuden huomioiminen on entistäkin 
keskeisempää, jottemme ole samassa tilanteessa taas seuraavan 50 vuoden päästä. 
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10 Suomussalmen asutus- ja väestökehitys  

Saija Alakare 

Suomussalmella on ollut kiinteää asutusta jo 
kivikaudella. Eri alueilta on löydetty tuhansia 
kiviesineitä, meripihkakorujen jäännöksiä ja 
saviastioiden palasia. Vanhimmat löydöistä ovat 
kampakeraamiselta kaudelta (2500-2000 eaa.) ja 
löydöksien iät jatkuvat aina rautakaudelle saakka. 
Historialliselta ajalta Suomussalmen asutuksesta on 
tietoja aina 1500-luvulta lähtien, jolloin alueella eli 
lappalaisia. Suomalaiset talonpojat tekivät seuduille, 
silloisen itärajan taakse, pyynti- ja 
halmeenpolttoretkiä. Alueet siirtyivät vuoden 1595 
rauhan jälkeen Ruotsi-Suomelle, ja niille syntyi 
nopeasti asutusta. 1600-luvulla väkiluku kasvoi 
savolaisen asutusvirran myötä voimakkaasti. Sen 
arvioitiin olleen vuonna 1750 noin 750 asukasta, 
vuonna 1865 pitäjässä oli 5339 ja vuonna 1915 jo 
7366 asukasta. Väkiluku jatkoi kasvuaan aina 1960-
luvulle asti, jolloin se kääntyi laskuun muuttoliikkeen 
ja syntyvyyden alenemisen vuoksi.  (Rantanen 1978.) 

 
Kuva 1. Suomussalmelainen pariskunta. (”Elämä ei vuosisadan alun Suomussalmella ollut 
loisteliasta. Puutteesta ja köyhyydestä kertoo petturieska pesiöläisen Lauri Romppaisen 
käsissä, kuten myös pariskunnan vaatimattomat ja kuluneet vaatteet. Lauri ja hänen 
vaimonsa Viia kuvattuina vuosisatamme alkukymmenellä.” (Huurre, Turpeinen 1992, s. 144) 
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10.1  Kainuun asutushistoriasta 

Oulujärven seudut olivat vielä 1550-luvun paikkeilla ilman pysyvää asutusta. Oulujoen vesistöalue 
oli kuitenkin jo kauan ollut tärkeä liikennereitti, jota pitkin karjalaiset kulkivat aina Ouluun ja 
Tornioon saakka kaupparetkillään. Karjalaisten lisäksi vesistöjä hyödynsivät lappalaiset ja 
pohjalaiset. 1500-luvun puolivälissä savolaisetkin alkoivat kiinnostua enemmän Oulujärven 
ympäristöstä, sillä väestö oli lisääntynyt Savossa ja asukkaat tarvitsivat laajempia kaski- ja 
riistamaita. Kainuun aluetta havittelivat näin ollen lappalaiset, karjalaiset, pohjalaiset ja savolaiset. 
Lappalaiset siirtyivät kuitenkin pohjoiseen ja pohjalaiset ja karjalaiset eivät halunneet jäädä 
asumaan erämaa-alueille pysyvästi. Kustaa Vaasa sai houkuteltua savolaiset pysyviksi asukkaiksi 
lupaamalla heille kolmen vuoden verovapauden. Ensimmäiset asuinsijat olivat Oulujärven 
rannoilla, joilta asutus siirtyi ajan mittaan kauemmas sisämaahan. Asutus voimistui nopeasti. 
Vuonna 1555 oli talonpoikien lukumäärä n. 140, vuonna 1562 n. 170 ja v. 1577 jo lähes 260. 
Asukkaiden turvaksi oli rakennettu nykyisen Kajaanin tienoille kuninkaankartano. Venäläiset 
osoittivat tyytymättömyyttään alueiden valtauksesta. Vuonna 1570 alkaneen 25-vuotisen sodan 
rajan molemminpuolisten hävitysretkien jäljiltä Kainuun asutus tuhoutui lähes täysin. Talonpoikia 
jäi elämään alueelle vain joihinkin erämajoihin. Tämän jälkeen liminkalaiset kävivät Oulujärven 
ympäristössä kaskeamassa. Koko Oulun erämaa liitettiin Liminkaan, johon se kuului vuoteen 1599.   

 

 Suomussalmella ei ollut 
vakituista asutusta vielä 1500-
luvun puolella. Sen katsottiin 
olevan vaarallisen lähellä 
karjalaiskyliä. Alueella käytiin 
kuitenkin pyyntiretkillä ja 
halmeenpolttomatkoilla. Seutu jäi 
kuitenkin Ruotsi-Suomelle 
vuoden 1595 Täyssinän rauhan 
jälkeen ja vuonna 1604 aloitetut 
Kajaanin linnan rakennustyöt 
antoivat lisää turvallisuuden 
tunnetta.  

 

  

 
Kuva 2. Suomussalmen väkiluvun kehitys viisivuotiskausittain vuosina 1785 – 1965. 
(Turpeinen 1968, s. 30)  
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 Venäjällä oli myös sisäisiä levottomuuksia, joiden vaikutuksesta valtakunta näytti olevan 
hajoamaisillaan. Näiden rajapoliittisten muutosten jälkeen Suomussalmi sai ensimmäisiä pysyviä 
asukkaitaan 1600-luvun vaihteessa. Ensimmäiset talot on verollepanoasiakirjojen perusteella 
perustettu Vuokkijärvelle. Tämän jälkeen asutus levisi myös Kiantajärvelle ja Näljängälle. Vaikka 
1600-luvun alussa monet katovuodet koettelivat uudisasutusta, silti asukasluku Suomussalmella 
alkoi kasvaa. Vesistöjä pitkin liikkuneet ihmiset jäivät ensin asuttamaan Vuokki- ja Kiantajärven 
ympäristöjä, joihin muodostuivatkin Suomussalmen ydinalueet. Näiltä seuduilta asukkaat siirtyivät 
edemmäs korpiin. Vuoden 1676 verokirjoista selviää, että Vuokissa on tällöin ollut 20 taloa ja 
Kiannalla 29 taloa. (Turpeinen 1968.) 

10.2  Pettuleipää ja perheenlisäystä 

Asutuksen leviäminen ja väestönkasvu tyrehtyi vuosien 1695-97 välisiin nälkävuosiin. Myös 
v.1712 Kainuuseen yltänyt suuri Pohjansota lisäsi puutetta. Vuonna 1723 Suomussalmen väkiluku 
oli n. 450 asukasta. Oletettavasti se oli hieman suurempi 1690-luvun alussa, ennen nälkävuosia. 
Pohjansodan jälkeen uudisasutustoimintaa ja väestönkasvua pyrittiin valtiollisinkin toimin 
lisäämään. Määrättiin, että useamman kuin neljän ”miehenpuolen” taloista tulisi miesten siirtyä 
viljelemään maita Oulun, Iin ja Kemin pitäjiin, ja myös vähempimiehisistä taloista tulisi toimittaa 
uudistiloja ”kaikinlaisissa metsissä, että maa tulisi asutuksi”. Uudistilallisille myönnettiin myös 
verohelpotuksia ja tilojen lukumäärä nousikin nopeasti. Väestönkasvu oli erittäin nopeaa. Vuonna 
1750 väkiluku oli n. 750, vaikka 1740-luvullakin oli esiintynyt epidemioita. Kappeliseurakunnan 
syntyessä vuonna 1786 oli asukasmäärä jo 1885. Tästä lähtien onkin kirkonkirjojen ansiosta 
säilynyt melko tarkat tiedot väestön kehityksestä.   

 Viisivuotiskausittain piirretyn käyrän mukaan väestönkasvu Suomussalmella on ollut aina 1960-
luvulle asti voimakkaasti nousevaa. Asukasluvun kasvu riippuu pääasiassa syntyvyyden ja 
kuolleisuuden keskinäisestä suhteesta. 1800-luvulla syntyvyys ja kuolleisuus on ollut suhteellisesti 
paljon korkeampaa kuin nykyään. Polveileva käyrä johtuu katovuosista, seutua koetelleesta 
köyhyydestä ja pulasta, sekä näitä seuranneista kulkutaudeista. Suomussalmen seutua nälkävuodet 
koettelivatkin melko ankarasti. Suomussalmen kuuluisimmaksi henkilöksi noussut kirjailija Ilmari  

 Kianto kirjoitti Ryysyrannan Joosepista ja piirsikin näin kuvan suomussalmelaisen köyhyydessä 
eläneen talonpojan kohtalosta.  

 Kirkon kirjoihin on syntymien ja kuolemien lisäksi kirjattu myös avioliittojen solmimiset. Nekin 
noudattavat katovuosien mukaista käyrää – taloudellisesti hankalina aikoina avioliittojen solmimista 
lykättiin, mutta heti olojen helpottumisen jälkeen solmittiin avioliittoja paljon. ”Luonto ikään kuin 
pyrki korvaamaan katovuosien väestöntappiot mahdollisimman nopeasti.”  

 
- Anna olla … 
- Mutta, armas… 
-Minä en tahdo lisää lapsia!... 
- En minäkään… 
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- Elä sitten … Nukutaan nyt, kun lapsetkin nukkuvat. Minua niin nukuttaa!  
- Mutta tämä kerta vain?  
- Ei, et saa. Jumalan tähden …  
- Minun on niin ikävä! …  
- Oh sinua… Minä en välitä… Mutta…  
- Voi kurjuutta! Kunhan vaan ei taas - ??  
- Ilmari Kianto, Elämän yökirjasta (Meille kaikille) (Turpeinen 1968.) 

10.3  Muuttoliike 

1900-luvun vaihteessa väestönkasvuun vaikutti lisäksi uusi ilmiö: suomussalmelaiset nuoret 
muuttivat suurin joukoin muualle Suomeen ja Amerikkaan. Yhteensä suomussalmelaisia muutti 
Amerikkaan tai muualle ulkomaille vuosina 1893 - 1924 yli 1000 henkeä. Tämä vähensi 
luonnollisesti myös syntyvyyttä. Korkeimmillaan syntyvyys oli 1820-luvulla ja sen jälkeen toisen 
maailmansodan jälkeen vuosina 1946-50. Tämän jälkeen syntyvyys on laskenut jatkuvasti.  

 Vuosina 1875 – 1915 väkiluku kasvoi 5339:stä 7366:een, eli noin 2000 asukkaalla. Seuraavan 40 
vuoden kuluessa väestön määrä lähes kaksinkertaistui, vuoden 1920 7738:sta asukkaasta vuoden 
1960 15 382:n asukkaaseen, vaikka tässä ajanjaksossa olikin viisi sodan vuotta. Toisen 
maailmansodan jälkeinen väestönkasvu onkin ollut todella voimakasta. (Turpeinen 1968.) 

 1960-luvun puolivälissä Suomussalmen väestönkasvu pysähtyi ja sen jälkeen kääntyi rajuun 
laskuun muuttotappion ja syntyvyyden alenemisen takia. 1960-luvulla suurten ikäluokkien tullessa 
työikään kaikille ei riittänytkään töitä, ja nuoret muuttivat työn perässä muualle Suomeen tai 
Ruotsiin. 1970- ja 1980-luvulla Kainuun työllisyystilannetta paransi rajantakainen Kostamus-
projekti, mutta sen loputtua väestönmäärä laski jopa yli 400 hengellä vuodessa. Laskusuhdannetta 
jatkoi väestön ikääntyminen ja maanviljelyksen murros ja pientilojen autioituminen. (Vahtola)    

 Väki lisääntyi sekä taajamissa että syrjäkylillä, aina vuoteen 1960 asti. Sen jälkeen taajamien 
asukasluku nousi vuoteen 1988 mennessä 4000 asukkaalla. Syrjäkylien asukasluku puolestaan laski 
samana aikana 7200 hengellä. Muutos aikaisempaa tilanteeseen on siis todella suuri. Pääasiassa 
taajama-asutuksen kasvu johtui Ämmänsaaren asukasluvun lisäyksestä. Kirkonkylän väkiluku oli 
kaudella 1960-88 noin 900-1200 Ämmänsaaren (mukaan luettuna Siikaranta, Taivalalanen ja 
Pitämä) asukasluvun kasvaessa 1750 hengestä 5550 henkeen. (Huurre, Turpeinen 1992, s. 235)  

 Kainuun seudun korkea työttömyysprosentti on jatkanut väestön vähenemistä nykypäiviin 
saakka, ja mm. tilastokeskuksen tekemien väestöennusteiden mukaan laskusuhdanne jatkuu 
edelleen.  
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T Kuva 3. Väestö taajamissa ja syrjäkylillä 1880 – 1988 (Huurre, Turpeinen 1992, s. 235) 
 

10.4  Kainuun seudun väestöennusteet 

Tilastokeskus on tehnyt Kainuun väestöstä ja aluekehityksestä vaihtoehtoisia pitkän aikavälin 
laskelmia. Väestöennusteet ennakoivat lyhyellä aikavälillä väestön tulevaa kehitystä suhteellisen 
luotettavasti. Ennusteet perustuvat erityisesti väestön ikärakenteen muutoksiin. Kehitykseen 
vaikuttavat kuitenkin myös muut tekijät, erityisesti muuttoliike, mitä voi olla vaikea ennakoida.  

 Kainuun väkiluvun huippu saavutettiin vuonna 1963, jolloin maakunnan väkiluku oli 108 036 
asukasta. Tämän jälkeen väestö on vähentynyt poismuuton ja syntyvyyden laskun seurauksena. 
Vuoden 1994 lopussa Kainuun väkiluku oli 95 743 ja vuonna 2005 yli 10 000 asukasta pienempi, 
84 705. Koska muuttoliike kohdistuu erityisesti nuoriin aikuisiin, se samalla alentaa myös 
syntyvyyttä.  

 Tilastokeskus on laatinut väestöennusteet kunnittain vuoteen 2040 saakka. Sen mukaan Suomen 
väestömäärä kasvaa vuoteen 2015 asti ja kääntyy sen jälkeen laskuun. Kainuussa väestömäärä 
laskee kuitenkin koko ajan ja Suomussalmen kunta on yhtenä Kainuun voimakkaimmin 
pienenevistä kunnista. (Heikkilä, 1996 ja Tilastokeskus 2005.)  
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TKuva 4. Ennuste Kainuun väestönkehityksestä trendiennusteen ja omavaraisennusteen 
mukaan. (Omavaraisennusteessa ei oteta huomioon muuttoliikkeen vaikutusta.) (Heikkilä 
1996, s. 26.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
TKuva 5. Väestömäärän kehittyminen trendiennusteessa kunnittain Kainuussa 1994 – 2030. 
(Heikkilä 1996, s. 25.) 
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11 Poismuuton yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

Minna Hagman 

11.1  Suuri muutto ja yhdyskuntarakenteen muutos 

Suomen yhdyskuntarakenne (ks. selityslaatikko) on kokenut sotien jälkeen nopean murroksen 
Suomen aluerakenteen ja asutuksen keskittyessä etelään ja suuriin keskuksiin teknologisen 
muutoksen ja kaupungistumisen seurauksena. Erityisesti nuoret ovat lähteneet opiskelujen tai työn 
perässä vetovoimaisempiin ja monipuolisempiin kaupunkeihin pienten kaupunkien kustannuksella. 
Suomen vyötärön itärajalla sijaitseva Suomussalmi on yksi muutoksesta kärsineistä kunnista, jonka 
kohtalona on väestön väheneminen.  

 Suomussalmen väestönkehitys on laskenut tasaisesti aina 1960-luvulta asti, jolloin se oli 
suurimmillaan yli 15 000, kun taas nykyisin asukkaita on enää jäljellä noin 10 000. Viimeisen 
parinkymmenen vuoden aikana Suomussalmen väkiluku on vähentynyt yli 3000 asukkaalla 
(Tilastokeskus 2005). Tilastokeskuksen kuntien välisten muuttoliiketietojen perusteella voidaan 
tarkastella, missä määrin Suomussalmi saa uusia asukkaita ja menettää asukkaitaan muualle. 
Vuosina 1980–2004 Suomussalmelle on muuttanut vuosittain alle 300 uutta asukasta (kuva 1). Sen 
sijaan Suomussalmelta poismuuttaneiden määrä on vuosittain vaihdellut noin 250:stä aina melkein 
500:an. Näinä vuosina Suomussalmi onkin jäänyt joka vuosi muuttotappiolle (kuva 2).  
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Tulomuutto ja lähtömuutto Suomussalmella vuosina 1980-2004
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Kuva 1.  Kuntien välisessä muutossa Suomussalmelle muuttaa vähemmän ihmisiä kuin sieltä 
muuttaa pois (Aineisto: Tilastokeskus 2005). 
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Kuva 2.  Suomussalmi on muuttotappiokunta (Aineisto: Tilastokeskus 2005). 
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11.2  Yhdyskuntarakenteen hajautuminen 

TYhdyskuntarakenteella tarkoitetaan yhdyskunnan fyysistä rakennetta, joka pitää sisällään rakennetut 
asuin- ja työympäristöt niin palveluineen kuin toimintoihin liittyvine vapaa-alueineenkin. Siihen 
sisältyy myös erilaisten toiminnallisten ominaisuuksien yhteydet sekä liikenteen ja teknisen huollon 
verkostot. Yhdyskuntien toiminnasta ja liikenteestä aiheutuu monenlaisia kustannuksia. 
Yhdyskuntarakentaminen vaikuttaa aina myös luonnontilassa oleviin alueisiin (Berg ym. 2004: 7). 

 Samalla kun Suomen asutus on keskittynyt ja kasautunut suuriin keskuksiin, yhdyskuntarakenne 
on hajautunut ennen kaikkea juuri muuttoliikkeen vaikutuksesta. Suurissa kaupungeissa 
hajautuminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi asutus on saattanut levittäytyä kaupungin reunalle 
ydinkeskuksen houkutellessa vain palveluyrityksiä. Väestöään menettävissä taajamissa kuten 
Suomussalmella yhdyskuntarakenne hajautuu paitsi kehitysalueella tapahtuvan rakentamisen 
seurauksena myös siten, että nykyiseen taajamarakenteeseen syntyy aukkoja asuntojen ja 
toimitilojen jäädessä tyhjiksi tai vajaakäyttöiseksi. Muuttotappioalueiden ongelmana onkin 
erityisesti asuntovarauman eli tyhjien tai tilapäisesti asuttujen asuntojen määrän kasvaminen. 
Maaseutumaisilla alueilla keskimäärin jo peräti lähes yhdeksän prosenttia asuntokannan pinta-alasta 
on tyhjillään ja Pohjois-Suomessa varauman osuus on jopa yli 12 prosenttia (Mukkala 2002).  

11.3  Tyhjät talot – suuret menot 

Käytännössä tyhjät asunnot ovat kuin hukkaan heitettyä pääomaa. Jo pelkkä tyhjänä seisovien 
asuntojen ylläpitokin käy kalliiksi, koska ne on kuitenkin pidettävä peruskunnossa ja tarvitsevat 
peruslämmitystä T(Helaakoski 2002)T. Tyhjäkäynnillä olevien asuntojen seurauksena kiinteistöjen 
hinnat laskevat ja asuntokanta rappeutuu. Muuttoliikkeen jättäessä taloja tyhjilleen, myös kilpailu 
asukkaista olemassa olevan asuntokannan sisällä kiristyy ja tyhjiksi jääneiden talojen 
purkamispaine kasvaa (Lehtinen 2004: 42). Talojen purkamisesta syntyy kuitenkin myös 
lisäkustannuksia (Yli-Lonttinen 2002) eikä Suomessa laajamittaisiin purkamisiin ole yleensä 
lähdetty, vaan taloja on ennemminkin korjattu suurilla kustannuksillaT (Helaakoski 2002). 
Purkaminen voi monella pienellä paikkakunnalla tuntua myös liian lopulliselta negatiiviselta 
ratkaisulta. 

 Suomussalmen tyhjiksi jääneillä kerrostaloilla oli mielenkiintoinen kohtalo. Yli 20 vuotta 
vanhoja taloja ei haluttu heti ryhtyä purkamaan, mutta ylläpitokustannuksetkin olisivat tulleet liian 
kalliiksi, joten Suomussalmi päätti pistää yhden Jäniksenpolun kerrostalon niin sanottuun 
koipussiin. Rohkea väliaikainen ratkaisu kannatti, sillä sittemmin talot menivät kuitenkin kaupaksi, 
kun kunnan vuokrataloyhtiö pani ne myyntiin (esim. Haapea 2003, Kainuun Radio 2003 & 
Verkkolehti Kainuun Sanomat 2003). T 
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11.4  Muita yhdyskuntarakenteen hajautumisesta aiheutuvia 

ongelmia 

Toimenpiteistä huolimatta Suomussalmella kuten muillakin kunnilla on asuntojen vajaakäytön 
lisäksi muita kertautuvia ongelmia. Puuttuvan kysynnän vuoksi jo suunniteltuja uusia alueita voi 
jäädä rakentamatta tai ne toteutuvat vain osittain. Hajautuminen rasittaa kuntataloutta monin tavoin 
myös silloin, kun alueen kunnallistekniikka on jo rakennettu ja se jää vajaakäyttöiseksi, mutta 
edellyttää kuitenkin kunnossapitoa (Berg ym. 2004: 10). Myös hankalien asukkaiden suhteellinen 
määrä kasvaa, koska työttömyyden, syrjäytymisen, ikä- ja sukupuolirakenteen vinoutumisen ja 
yhteiskunnan muiden ongelmien takia heidän määränsä on jyrkässä kasvussa. Kunnallistekniikan ja 
muiden investointien jäädessä vajaakäytölle kunta on maksanut ja joutuu yhä maksamaan 
ylimääräisistä kustannuksista. Samalla kuntien verotulot ja maksujen tulokertymät vähenevät 
toimijoiden lähtiessä. Tästä seurauksena on valtionkin palvelujen väheneminen. Katukuvassa tämä 
voi näkyä tyhjinä kauppoina ja muina keskustan kiinteistöinä (mm. Käkilehto 2001: 14). Yksi 
supistuvan kunnan kohtaloista on myös se, että lapsia ei enää riitä kouluihin ja kouluja joudutaan 
sulkemaan. Suomussalmella 1990-luvun alusta alkaen on lakkautettu noin yksi koulu vuodessa ja 
tämä onkin lisännyt monien koululaisten koulumatkan pituutta (Pesonen 2006). 

 Erilaisten yhdyskuntakustannusten lisäksi muita yhdyskuntarakenteen hajautumisesta aiheutuvia 
haittoja ovat myös ympäristön laadun heikkeneminen ja lisääntyvät ympäristöhaitat. Pitkät työ- ja 
koulumatkat kuluttavat paljon aikaa ja energiaa samoin kuin vapaa-ajan asioinninkin etäisyydet. 
Yhdyskuntien päivittäinen toiminta aiheuttaa korkeita liikennekustannuksia sekä suuria 
infrastruktuurin rakentamis- ja ylläpitokustannuksia – ja edelleen runsasta luonnonalueiden ja -
varojen kulutusta ja päästöjä. Ylipäänsä julkisten palvelujen rakentaminen ja ylläpito on kallista. 
Toisaalta on muistettava, että hajautunut yhdyskuntarakenne hankaloittaa myös yksityisiä 
palveluita, koska niiden on vaikea saavuttaa toiminnan taloudellisuuden edellyttämää väestöpohjaa. 
Siten myös alueen kilpailukyky heikkenee. 

11.5  Kohti taloudellisestikin kestävää yhdyskuntaa 

Yksi tärkeimpiä yhdyskuntien kehittämistavoitteita on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Näin 
matkaetäisyyksien pienentyessä voidaan säästää polttoainekuluja, mahdollistaa jalankulkua ja 
pyöräilyä sekä parantaa joukkoliikenteen tarjonnan mahdollisuuksia. Maankäytöltään sekoittunut 
eheä kaupunkirakenne on myös energiatehokkaampi, koska silloin nykyinen ja rakennettava 
kunnallistekniikka on hyödynnettävissä täysimääräisesti ja tämä mahdollistaa mm. kaukolämmön 
kilpailukyvyn. 

 Ohjeita supistuvan kunnan yhdyskunnan eheyttämiseksi: 
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−  Uudisrakentaminen tulisi sijoittaa olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja infrastruktuurin 
yhteyteen. 

−  Tarjolla tulisi olla suunnilleen kysyntää vastaava määrä tonttimaata. 
−  Asemakaavoitetun tonttivarannon käyttöönottoa olisi edistettävä. 
−  Vanhentuneita ja toteuttamatta jääneitä asemakaavoja olisi muutettava tai kumottava, jotta 

tonttitarjonta vastaisi kysyntää. 
−  Jo rakennetun tai vasta suunnitellun infrastruktuurin tarpeellisuutta ja taloudellisuutta olisi 

pohdittava ja kehitettävä uudella tavalla. 
−  Olisi etsittävä ajoissa olemassa olevan vajaakäyttöisen rakennuskannan uusia 

käyttömahdollisuuksia ja toimittava muutenkin rakennusten kestävän taloudenpidon 
turvaamiseksi. 

−  Erityisesti taajamien vetovoimaisuuteen tulisi panostaa esimerkiksi pienillä yksittäisillä 
hankkeilla. Kaupungin hyvä imago houkuttelee niin uusia asukkaita ja yrittäjiä kuin 
turistejakin. 

−  Hajarakentaminen (uudet asukkaat) olisi sijoitettava siten, että palvelujen järjestäminen 
toimii taloudellisesti. (Berg ym. 2004: 43–44) 

 Niin sanotussa sopeuttavassa kaavoituksessa otetaan paremmin huomioon väestön rakenne, 
erilaiset turvallisuuskysymykset ja ympäristöarvot. Lapin Kansassa (2004) muistutetaankin, että 
vanhaakin voi korjata ja kierrättää. Rakenteiden ylituotantoa syntyy silloin, kun pienenevässä 
taajamassa ei haeta uusiokäyttöä, vaan rakennetaan uutta. 

 Yhdyskuntataloudellisilla vaikutuksilla on tärkeä merkitys tehtäessä päätöksiä, ja kunnat ovat 
kiinnostuneita erityisesti yhdyskuntarakenteen muutoksen vaikutuksista kuntatalouteen. Niin 
sanottuja yhdyskuntataloudellisia vaikutusarviointeja on tehty jo ainakin 1970-luvulta lähtien muun 
muassa kuntien kaavoituksen yhteydessä, mutta vaikutusarvioinnit ovat silti vielä varsin heikolla 
pohjalla. Kuntien välillä on vielä paljon eroja ja arvioinnit kaipaavatkin käytäntöjen vakiintumista. 
Ympäristöministeriön alainen yhdyskuntarakenteen ohjauksen kehittämistyöryhmä arveleekin, että 
kunnallistaloudellisten vaikutusten arviointimenetelmiä tulisi kehittää, jotta yhdyskuntarakenteen 
kehittämisvalintoja osattaisiin harkita paremmin (Berg ym. 2004: 48). 
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12 Asuntomarkkinoiden kehitys Suomussalmella: 

Ongelmia ja mahdollisuuksia 

Elina Saine 

Suomussalmen asuntomarkkinat voidaan jakaa kahteen osaan, yksityisiin, lähinnä omistusasumiseen 
keskittyviin markkinoihin ja kunnan vuokra-asuntomarkkinoihin. Ongelmallisin tilanne kunnassa on 
ollut vuokra-asumisen suhteen. Suomussalmen tyhjien vuokra-asuntojen ongelma on syntynyt 
nopeasti viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana (vuonna 1994 vuokra-asuntotilanne oli vielä 
normaali (Nippala 2001)) lähinnä negatiivisen väestönkehityksen seurauksena. Vuosien 1995-2004 
välisenä aikana kunnan väkiluku on pudonnut 1876 asukkaalla. Lama-aika patosi ihmisten 
muuttohaluja, mutta työllisyyden kohetessa muualla Suomessa Kainuuta paremmin, muuttoliike 
kiihtyi. Suomussalmen kunnan yli 65 miljoonan markan panostukset elinkeinoelämän 
kohentamiseksi 1990-luvulla tuottivat yli 400 uutta työpaikkaa, mutta samanaikaisesti yleinen 
rakennemuutos poisti (erityisesti maa- ja metsätaloudesta) yli 1500 työpaikkaa. Pahimmillaan 1990-
luvun lopussa kunnan omistamalla Suomussalmen vuokratalot Oy:llä oli tyhjänä yli 70 asuntoa 
905:stä erityisesti Pitämän alueen Kostamuksen rakennusprojektin vuoksi rakennetuissa 
kerrostaloissa. Syynä tähän voidaan pitää Pitämän alueen aikaisempaa huonohkoa mainetta ja 
laskenutta palvelutasoa sekä asuntojen varustetasoa. Sinänsä talojen rakennetekninen kunto on ollut 
keskimääräistä parempi vuonna 2000 tehdyissä kuntotutkimuksissa (Säkkinen 19.1.2006, Käkilehto 
2001:12, Nippala 2001:22-24). \ 

 Suomussalmen kunta on aktiivisesti pyrkinyt vuodesta 1996 alkaen ratkaisemaan tyhjien vuokra-
asuntojen ongelmaa monin eri tavoin. Alussa turvauduttiin perinteisiin ratkaisumalleihin, eli 
asuntoja vuokrattiin myös ei-aravakelpoisille ja isompia asuntoja pienennettiin lukitsemalla osa 
huoneista pois käytöstä. Samalla kerrostalojen lähiympäristöä parannettiin entistä viihtyisämmiksi 
ja Pitämän alueen imagoa alettiin kohottaa muun muassa lähiöprojektilla. Suomussalmen kunta on 
joutunut tukemaan vuokrataloyhtiötä maksamalla kaikkien yli kolme kuukautta tyhjänä olleiden 
asuntojen vuokran. Vuokra-asuntojen myynti ei vuosituhannen vaihteessa tuottanut tulosta liian 
korkeiden neliöhintojen vuoksi. (Käkilehto 2001:13, Nippala 2001:66) 
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Taulukko 1. Suomussalmen väestönmuutokset vuosina 1980, -85 ja 1990-2004. Lähde: 
Tilastokeskus 2006 
 

Vuosi Luonnollinen väestönmuutos Kokonaisnettomuutto
Väestön 
kokonaismuutos Väkiluku 

1980 72 -144 -71 13357 

1985 56 -263 -207 13147 

1990 27 -71 -34 12509 

1995 29 -159 -134 12124 

1996 -19 -200 -218 11906 

1997 -12 -205 -214 11692 

1998 -39 -245 -281 11411 

1999 -28 -158 -175 11236 

2000 -49 -182 -233 11003 

2001 -35 -224 -263 10740 

2002 -55 -143 -192 10548 

2003 -75 -98 -172 10376 

2004 -63 -64 -128 10248 

 

 Uusia ratkaisuja asunto-ongelmaan haettiin Ympäristöministeriön rahoittamassa ja VTT 
Rakennustekniikan toteuttamassa tutkimuksessa ”Asuntojen kysyntä ja tarjonta Suomussalmella” 
(Nippala 2001, taulukko 2). Uusina ratkaisukeinoina otettiin tutkimuksen jälkeen käyttöön kahden 
talon tyhjentäminen ja laittaminen ns. koipussiin, jolloin rakennuksissa on päällä ainoastaan 
ylläpitolämmöt. Myös joidenkin talojen purkamista pidettiin 2000-luvun alussa todennäköisenä.  

 Tämän jälkeen kunta panosti enemmän vuokra-asuntojen myyntiin, ja vuonna 2003 tehtiin päätös 
yhden kerrostalon kaikkien asuntojen myynnistä. Asunnot menivät tällä kertaa hyvin kaupaksi muun 
muassa loma-asunnoiksi ja paluumuuttajille. Kunnassa harkitaan asuntojen lisämyyntiä. (Säkkinen 
19.1.2006). Näin ollen kunnan oma vuokra-asuntotilanne on kohentunut menneistä kriisivuosista. 
Kunnan edelleen laskeva väkiluku (taulukko 3) kuitenkin vaatii jatkuvaa valppautta sekä kunnan 
vuokra-asuntojen suhteen että yksityisellä sektorilla; kasvava asuntovaranto heiluttaa 
asuntomarkkinoiden vakautta (Nippala 2001:20-21). 
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Taulukko 2. Vuokra-asuntojen kysyntään ja tarjontaan sekä rakennuskantaan vaikuttavia 
tekijöitä. Nippalan (2001) taulukoista muokannut Elina Saine. 
 

Kasvattavat 

uudistuotanto 

käyttötarkoitusmuutos asunnoksi 

asuntojen pilkkominen 

 

 Kasvattavat 

markkinointi 

myynti 

korjaaminen 

vuokraaminen kaikille 

omaksi lunastaminen 

vuokra-ale 

TARJONTA RAKENNUSKANTA KYSYNTÄ 

Vähentävät 

käyttötarkoitusmuutos: muu kuin 
asunto 

talo tyhjilleen ”koipussiin” 

talo puretaan 

asuntojen yhdistäminen 

Muut toimet 

tiedotus 

seminaarit, kokoukset 

yhteistyö 

lisätiedon hankinta 

Vähentävät 

palvelujen poisto 

talon/alueen häiriöt 

korjaamattomuus 

korkea vuokra 

syrjäinen sijainti 

väkiluvun väheneminen 

 
Taulukko 3. Suomussalmen väestöennuste 2006-2040. Lähde: Tilastokeskus 2006. 
 

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Väestöennuste (as.) 9881 9730 9587 9451 9320 8730 8241 7821 7431 7042 6649 

12.1  Yksityiset asuntomarkkinat  

Viikolla 8/2006 oli etuovi.com -sivuston mukaan Suomussalmella myynnissä 11 asuntoa ja yksi 
mökki/omakotitalotontti Perangasta (4,01ha, 19000e). Kaikki neljä kerrostalohuoneistoa olivat 
Ämmänsaaresta ja niistä kaksi oli yksiöitä (rak. 2005, 31,5m2, 1641e/m2) ja kaksi kolmiota 
(rak.1971, 75m2, 573e/m2 ja rak. 1972, 74,5m2, 832e/m2). Yksi omakotitaloista oli Ämmänsaaresta 
(rak. 1960, 130m2, 576e/m2), kaksi Pitämän alueelta (rak. 1940, 40m2, 538e/m2 ja rak. 1982, 
101m2, 782e/m2), kaksi Kirkonkylästä (rak. 1956, 112m2, 560e/m2 ja rak. 1975, 135m2, 422e/m2) 
ja yksi Kerälän kylästä (rak. 1988, 150m2, 553e/m2). Ainoa rivitalohuoneisto oli myynnissä 
Kirkonkylältä (rak. 1979, 62,5m2, 576e/m2).  
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 Suomussalmen kunnassa toimii yksi asuntojen välittämiseen erikoistunut kiinteistövälitysyritys, 
Suomussalmen kiinteistökeskus LKV [A]. Kiinteistövälittäjä Helli Kyllönen arvioi Suomussalmen 
yksityisten asuntomarkkinoiden olevan melko stabiilit. Puolet myytävistä asunnoista myydään 
ilman välittäjää, mutta varsinkin vapaa-ajan kohteet ja arvokkaammat kiinteistöt vaihtavat omistajaa 
välittäjän kautta. Parhaiten kaupaksi käyviä kohteita ovat kuntakeskuksen (hissillisten) kerrostalojen 
kaksiot. Myös omakotitaloilla ja rivitalohuoneistoilla on kysyntää. Suomussalmella ei ole tällä 
hetkellä alueita, joilta olisi ylivoimaista saada asunto myydyksi, vaan kaikille alueille löytyy 
kysyntää. Aikaisemmin Pitämän alueen ja erityisesti sen vuokrakerrostalojen maine epäilytti 
varsinkin ulkopaikkakuntalaisia, mutta tällä hetkellä tilanne on neutraalimpi. Pitämän alueella 
hinnat ovat kuitenkin olleet maineesta johtuen alhaisemmat. Kyllösen mukaan kuntakeskuksen 
jälkeen eniten tehdään kauppoja Kaljuskylässä ja Siikarannassa. Viime vuosina kysyntä on 
lisääntynyt etenkin kuntakeskuksessa ja erityisesti hissillisten ja/tai saunallisten 
kerrostalohuoneistojen kohdalla. Tällä hetkellä on ennakkomarkkinoinnissa uusi kerrostalokohde 
Ämmänsaaressa, mutta rakentamisen aloittamispäätöstä ei tätä kirjoitettaessa (helmikuu 2006) ole 
vielä tehty. Kerrostalohuoneistojen ostajista paluumuuttajia on vajaa puolet Kyllösen arvion 
mukaan. 

 Yksityiset vuokramarkkinat eivät Suomussalmella ole kovin suuret ja ne toimivat ilman 
kiinteistövälittäjiä. Kyllönen kokee yksityisten vuokramarkkinoiden pysyneen viime vuodet samana 
ja uskoo nykytilanteen jatkuvan lähitulevaisuudessakin. Sijoituskohteeksi hän ei usko 
Suomussalmelta asuntoja juurikaan hankittavan vaan sijoitustoiminta kohdistuu ennemmin 
Kajaaniin ja Ouluun. 

12.2  Asuntomarkkinoiden tulevaisuus 

Väestön väheneminen Suomussalmella johtaa lähivuosikymmeninä väistämättä asumisväljyyden 
kasvuun sekä asuntokannan ja asuntotuotannon laskuun. VTT on laskenut vuonna 2001, että 
suomussalmelaisten asuntokuntien keskikoko pienenee 2,4 henkilöstä 1,9 henkilöön per asunto 
2030-luvulle tultaessa. Samalla asumisväljyys henkeä kohden lisääntyy yli 10 neliömetrillä eli noin 
35 neliömetristä 45 neliömetriin. Samoin laskelmat osoittavat, että kunnan asuntokanta kääntyy 
laskuun jo tällä vuosikymmenellä; vuosikymmenen alussa Suomussalmella oli noin 5000 asuntoa ja 
2030-luvulla on enää 4700. Uudistuotantokin menee laskennallisesti miinukselle jo 2020-luvulla. 
(Nippala 2001:20-21). Edellä olevat laskelmat perustuvat väestöennusteeseen, jonka mukaan 
Suomussalmen väestö olisi vuonna 2030 hieman alle 9000. Uudemmat ennusteet ovat kuitenkin 
tätäkin synkempiä (asukasluku vuonna 2030 on 7431, taulukko 3), joten VTT:n viisi vuotta sitten 
tekemät laskelmat ovat nykypäivän valossa liian optimistisia.  

 Ennusteiden mukainenkin kehitys asuntomarkkinoilla johtaa käytännössä asuntojen hintojen 
laskuun ylitarjonnan vuoksi. Kunnassa olisikin panostettava entistä enemmän esimerkiksi 
osavuotisten asukkaiden haalimiseen ja väestökadon hidastamiseen. Näin asuntovarallisuuden 
katoamista voitaisiin hidastaa. Sekä Suomussalmen kunnan että elinkeinoelämän tulisi kiinnittää 
entistä enemmän huomiota markkinointiin ja pyrkiä kehittämään ja korostamaan omia, 
ainutlaatuisia vahvuuksia. Esimerkiksi historian tuotteistaminen ja ekokuntius ovat jääneet 
puolitiehen. Suomussalmen on pystyttävä tarjoamaan sekä asukkailleen että matkailijoille palveluita 
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ja uusia elämyksiä. Metsiä, vettä ja luonnonrauhaa on tarjota suurimmalla osalla Suomen kunnista. 
Suomussalmen tulee tarjota jotakin enemmän. 
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13 Suomussalmen kunnan asuntovarauma 

Pekka Tuominen 

Käsittelin vuonna 2000 tehtyä Suomussalmen kunnan asuntovaraumatutkimuksen raporttia 
asuinaluesuunnittelun kurssin tarpeisiin. Erityisesti pyrin lisäksi poimimaan tutkimuksesta esiin 
suunnittelualueen, Ämmänsaaressa sijaitsevan kuntakeskuksen, tilanteesta kertovia tietoja. 

 Tutkimuksen olivat tehneet insinööriopiskelijat Harri Helenius ja Teemu Holappa 
Ympäristöministeriön toimiessa tilaajana ja rahoittajana. Tutkimuksen tekemisessä oli ollut apuna 
virkamiehiä lisäksi Valtion Asuntorahastosta, Tilastokeskuksesta, Väestörekisterikeskuksesta, 
Kainuun liitosta, Kajaanin maistraatista sekä Suomussalmen kunnasta. 

13.1  Tulosten käsittely 

Asuntovaraumatapaus on asunto, joka on tyhjillään tai vain tilapäisesti käytössä. Kesämökit (vapaa-
ajanasunnon rakennusluvalla rakennettu rakennus) eivät kuulu asuntovaraumaan. Tutkimuksen 
lähtötietoina oli Väestörekisterikeskuksen toimittama aineisto tilanteesta 1.1.2000. Nämä tiedot 
tarkistettiin asiakirjoista sekä omistajia ja muita tahoja haastattelemalla.  

 Varaumatapaukset luokiteltiin mm. rakennustyypin, sijainnin, koon, sekä viiden eri 
omistajaluokan mukaan (yksityinen, kunta, kunnan arava-asunto, asunto- tai kiinteistöyhtiö sekä 
"muu", eli yhdistys, yritys jne.).  Asuntojen kuntoa ja varustelua arvioitiin kolmeen luokkaan – 
hyvä, puutteellinen ja huono – joista keskimmäiseen sijoittuivat asunnot joista puuttui oma 
peseytymistila tai keskus-/sähkölämmitys. Alimpaan luokitukseen kuuluivat asunnot joista puuttui 
vesi, sähkö, viemäri, lämminvesi, wc tai kiinteä lämmityslaite. 

 Suomussalmen kunnalla ei ollut tällä hetkellä käytettävissään tutkimuksessa tuotettua tietokantaa, 
joten en ikävä kyllä voinut tehdä aineistosta ristiinvertailuja, vaan käytetävissä olivat vain 
tutkimusraporttiin kootut taulukot. 
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13.2  Koko asuntovarauma 

Tutkittavia asuntoja poimittiin rekistereistä kaikkiaan 529, joista 244 osoittautui asuntovaraumaan 
laskettaviksi kelpaaviksi. Asuntovarauma edusti täten 4,9 %:a kunnan n. 4930 asunnon 
asuntokannasta. Asuntoja rajattiin varauman ulkopuolelle mm. käyttötarkoituksen ja poistuman 
kautta. Näin esimerkiksi 114 tapausta rajautui pois koska ne osoittautuivat pysyvästi asutuiksi ja 
edelleen 80 tapausta, 98 %:sti yksityisten omistamia pientaloja, luettiin poistumaan heikon 
varustelutason tai kunnon vuoksi.  

 Varaumatapaukset luokiteltiin käyttötilanteen mukaan kahteen luokkaan – tyhjiin asuntoihin joita 
oli 146 kpl, ja tilapäisesti asuttuihin, joita oli 98 kpl (jakauma 60 % / 40 %). Asunnoista valtaosa 
luokiteltiin hyvin varustelluiksi, vain 25 tapauksessa varustelu oli puutteellinen ja huono ei 
yhdessäkään. Tyhjien ja tilapäisesti asuttujen tapausten välillä ei ollut merkittävää eroa kunnon ja 
varustelutason jakauman suhteen. 

 Varaumatapauksista 119 kpl, eli 49 %, sijaitsi kuntakeskuksessa, 103 kpl (42 %) haja-
asutusalueilla ja 22 kpl (9 %) kirkonkylässä. Rakennustyypeistä eniten varaumassa oli suurehkoja 
yksityisten omistamia haja-asutusalueen pientaloja, joista suurin osa oli tilapäisesti asuttuja. Muiden 
kuin yksityisten omistajien asunnot sijaitsivat pääasiassa kerros- ja rivitaloissa. 

13.3  Kuntakeskuksen varaumatapaukset 

Kuntakeskuksen 119 varaumatapauksesta n. kolme neljäsosaa oli tyhjillään ja loput tilapäisesti 
asuttuja. Asunnoista puolet omisti Suomussalmen kunta, 30 % asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, 
14 % muut ja n. 6 % yksityiset.  

 Raportista ei käy ilmi keskuksen asuntojakauma rakennustyypeittäin, mutta julkisen tahon 
omistajien painottuminen osoittaa, että ne ovat pääasiassa kerros- ja rivitaloja. Näin, sillä yksityisten 
omistamista 102 varaumatapauksesta 92 % on pientaloja (ja edelleen 102 pientalosta 92 % on 
yksityisten) ja kuntakeskuksessa 119 tapauksesta vain 7 tapauksella on yksityinen omistaja.  

13.4  Koko asuntovarauman jakaumia 

Seuraavassa yleisen tason jakaumia asuntovaraumasta. Luettavuuden parantamiseksi sarjansa suurin 
joukko on korostettu Ualleviivauksella U. 

TTaulukko 1. Asuntovarauman sijainti 

 
sijainti koko varauma tyhjät  tilapäisesti asutut 
kuntakeskus U119U U49 % U U90U U62 % U 29 30 % 
kirkonkylä 22 9 % 10 7 % 12 12 % 
haja-asutusalue 103 42 % 46 32 % U57U U58 % U 

 244 100 % 146 100 % 98 100 % 
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 Tyhjien asuntojen jakauma on melko tasainen kaikkien rakennustyyppien kesken – tilapäisesti 
asutuissa haja-asutusalueen pientalot korostuvat. Tyhjien joukossa oli 16 remontissa olevaa 
aravarivitaloasuntoa. 

TTaulukko 2. Asuntovarauman jakautuminen talotyypeittäin 

 
rakennustyyppi koko varauma tyhjät  tilapäisesti asutut 
pientalo U102U U42 % U 39 27 % U63U U64 % U 

rivitalo 38 16 % 34 23 % 4 4 % 
kerrostalo 63 26 % U45U U31 % U 18 18 % 
muu 41 17 % 28 19 % 13 13 % 
 244 100 % 146 100 % 98 100 % 

 
Taulukko 3. Asuntovarauman jakautuminen omistajien mukaan 
 
omistaja koko varauma tyhjät  tilapäisesti asutut 
kunta - arava 58 24 % U58U U40 % U 0 0 % 
kunta 24 10 % 14 10 % 10 10 % 
yksityiset U102U U42 % U 39 27 % U63U U64 % U 

muut 21 9 % 20 14 % 1 1 % 
as.- ja kiint.oy 39 16 % 15 10 % 24 24 % 
 244 100 % 146 100 % 98 100 % 

 

 Asuntojen keskikoko on melko suuri – jälleen pientalojen suurestä määrästä johtuen. 

TTaulukko 4. Asuntovarauman jakautuminen pinta-alan mukaan 

 
pinta-ala koko varauma tyhjät  tilapäisesti asutut 
<40m² 37 15 % 25 17 % 12 12 % 
40-59m² 55 23 % 36 25 % 19 19 % 
60-80m² U98U U40 % U U70U U48 % U 28 29 % 
>80m² 54 22 % 15 10 % U39U U40 % U 

 244 100 % 146 100 % 98 100 % 
 

 Pääosa tapauksista on 50-70-luvulla rakennettuja. 

TTaulukko 5. Asuntovarauman jakautuminen rakentamisvuoden mukaan 

 
rakentamisvuosi koko varauma tyhjät  tilapäisesti asutut 
-1939 18 7 % 14 10 % 4 4 % 
-1949 25 10 % 18 12 % 7 7 % 
-1959 48 20 % 18 12 % U30U U31 % U 

-1969 U76U U31 % U U59U U40 % U 17 17 % 
-1979 50 20 % 32 22 % 18 18 % 
-1989 19 8 % 3 2 % 16 16 % 
1990- 8 3 % 2 1 % 6 6 % 
 244 100 % 146 100 % 98 100 % 
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 Suuresta keskipinta-alasta huolimatta yleisin huonelukumäärä on pieni, kaksi tai kolme huonetta. 

 

TTaulukko 6. Asuntovarauman jakautuminen huonelukumäärän mukaan 

 
huonelukumäärä koko varauma tyhjät  tilapäisesti asutut 
1h+k 43 18 % 28 19 % 15 15 % 
2h+k U81U U33 % U 49 34 % U32U U33 % U 

3h+k 77 32 % U54U U37 % U 23 23 % 
4h(+) +k 43 18 % 15 10 % 28 29 % 
 244 100 % 146 100 % 98 100 % 

13.5  Tyhjien asuntojen jakaumia 

Pääosa asunnoista on ollut tyhjänä puolesta vuodesta kahteen –se, että asuntoja on suunnilleen 
saman verran yli puolen vuoden tyhjillään oloaikajaksoilla voi osoittaa, että tämä on tasaisesti 
etenevän tyhjenemisen tulosta. 

TTaulukko 7. Tyhjien asuntojen tyhjilläänoloaika ja markkinatilanne 

 
tyhjilläänoloaika        
alle 6kk U55U U38 % U   
6kk-1v 26 18 %   
1v-2v 27 18 % tyhjä markkinoilla?  
2v-4v 20 14 % myynnissä U85U U58 % U 

4v-8v 8 5 % korjataan 24 16 %

8v+ 2 1 %
myyty / vuokralla, odottaa 
muuttoa 6 4 %

eos 8 5 % muu tila 31 21 %
 119 100 %  119 100 %

 

 Rakennusvuosijakaumassa rivitalot poikkeavat selkeästi yleisestä jakaumasta – tämä johtunee 
16:sta remontissa olleesta asunnosta. 

TTaulukko 8. Tyhjien asuntojen rakennusvuosi  

 
rakennusvuosi pientalo rivitalo kerrostalo muu talo 
1940-1949 6 15 % 0 0 % 6 15 % 0 0 % 
1950-1959 10 26 % 2 6 % 10 26 % 2 6 % 
1960-1969 7 18 % 0 0 % 7 18 % 0 0 % 
1970-1979 U12U U31 % U 6 18 % U12U U31 % U 6 18 % 
1980-1989 1 3 % U25U U74 % U 1 3 % U25U U74 % U 

1990- 1 3 % 1 3 % 1 3 % 1 3 % 
Ei tietoa 2 5 % 0 0 % 2 5 % 0 0 % 
 39 100 % 34 100 % U45U 100 % 28 100 % 
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 Pinta-alajakaumaltaan tyhjät asunnot ovat hämmästyttävän tasainen joukko – silmiinpistävää 
on myös asuntojen suuri koko. 

 
Taulukko 9. Tyhjien asuntojen pinta-ala 
 

pinta-ala pientalo rivitalo kerrostalo muu talo 
alle 40 mP

2
P
 2 5 % 5 15 % 10 21 % 8 31 % 

40-59 mP

2
P
 11 28 % 8 24 % 13 28 % 4 15 % 

60-80 mP

2
P
 U15U U38 % U U21U U62 % U U23U U49 % U U11U U42 % U 

yli 80 mP

2
P
 11 28 % 0 0 % 1 2 % 3 12 % 

 39 100 % 34 100 % U45U 100 % 28 100 % 
 
TTaulukko 10. Τyhjien asuntojen omistajat 

 

 pientalo rivitalo kerrostalo muu talo yht 
kunnan arava 0 0 % U24U U71 % U U34U U76 % U 0 0 % U58U U40 % U 

kunta 2 5 % 1 3 % 1 2 % 10 36 % 14 10 % 
yksityiset U32U U82 % U 3 9 % 0 0 % 4 14 % 39 27 % 
as. ja kiint.oy 0 0 % 5 15 % 8 18 % 2 7 % 15 10 % 
muut 5 13 % 1 3 % 2 4 % U12U U43 % U 20 14 % 
yhteensä 39 100 % 34 100 % U45U 100 % 28 100 % 146 100 %
%-osuus 27 %  23 %  U31 % U  19 %  100 %  

 Omistajajakaumassa näkyy selvästi tyypillinen arava-asuntojen tyhjentyminen. 

13.6  Tilapäisesti asuttujen asuntojen jakaumia 

Käyttötapajakauman ”muu tilapäinen oleskelu” –luokka sisältää jonkin verran asuntola- ja 
opiskelija-asuntoja. Näiden tapausten osuuden suuruudesta tai sijoittumisesta eri 
rakennustyyppeihin ei ole tietoa. 
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TTaulukko 11. Tilapäisesti asuttujen asuntojen käyttö 

 
käyttötapa   
vapaa-ajanasunto 34 35 % 
kakkosasunto 30 31 % 
muu tilapäinen oleskelu 34 35 % 
 98 100 % 

 

 Rakennusvuosissa on tilapäisesti asutuissa asunnoissa huomattavasti enemmän vaihtelua kuin 
tyjhjien asuntojen jakaumassa – muiden kuin pientalojen osajoukot ovat kuitenkin hyvin pieniä. 

TTaulukko 12. Tilapäisesti asuttujen asuntojen rakennusvuosi (kaavio alla vasemmalla) 

 
rakennusvuosi pientalo rivitalo kerrostalo  muu talo 
-1939 4 6 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1940-1949 7 11 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1950-1959 U30U U48 % U 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
1960-1969 13 21 % 0 0 % 2 11 % 2 15 % 
1970-1979 6 10 % 0 0 % U11U U61 % U 1 8 % 
1980-1989 3 5 % U3U U75 % U 1 6 % U9U U69 % U 

1990- 0 0 % 1 25 % 4 22 % 1 8 % 
 U63U 100 % 4 100 % 18 100 % 13 100 % 

 

 Pinta-alajakaumasta löytyy myös voimakasta jakaumien hajontaa. Rivi- ja kerrostalojen 
joukoissa erottuu joukko uudehkoja pieniä asuntoja (samat joukot näkyvät 
rakennusvuosijakaumassa). 

TTaulukko 13. Tilapäisesti asuttujen asuntojen pinta-ala (kaavio yllä oikealla) 

 
pinta-ala pientalo rivitalo kerrostalo  muu talo 
alle 40 mP

2
P
 1 2 % U3U U75 % U 6 33 % 2 15 % 

40-59 mP

2
P
 7 11 % 0 0 % U11U U61 % U 1 8 % 

60-80 mP

2
P
 24 38 % 1 25 % 1 6 % 2 15 % 

yli 80 mP

2
P
 U31U U49 % U 0 0 % 0 0 % U8U U62 % U 

 U63U 100 % 4 100 % 18 100 % 13 100 % 
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TTaulukko 14. Tilapäisesti asuttujen asuntojen omistajat 

 

omistaja pientalo rivitalo kerrostalo muu talo yht 
kunnan arava 1 2 % 0 0 % 0 0 % U9U U69 % U 10 10 % 
kunta 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
yksityiset U62U U98 % U 0 0 % 0 0 % 1 8 % U63U U64 % U 

as. ja kiint.oy 0 0 % U4U U100 % U U18U U100 % U 2 15 % 24 24 % 
muut 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 1 1 % 
yhteensä U63U 100 % 4 100 % 18 100 % 13 100 % 98 100 %
%-osuus U64 % U  4 %  18 %  13 %  100 %  

 

Lähteet 

Helenius, H. ja Holappa, T., 2000, Suomussalmen kunnan ASUNTOVARAUMATUTKIMUS 2000 
[online]. Suomussalmen kunta. Saatavilla Microsoft Word –muodossa: 
http://www.kainuu.fi/kainuunliitto/yhdyskunnat/files/suomussalmi/asuntovarauma.doc 



 148



 149

14 Suomussalmen ekokuntakokeilu 

Katja Makkonen 

14.1  Ekokuntakokeilun lähtökohdista 

Suomussalmen ympärillä olevaa luontoa oli käsitelty rankasti mm. sotien aikana, jolloin kunnan 
keskusta poltettiin maan tasalle. Myöhemmin valjastettiin joki, mistä johtuen järvien säännöstely 
raja on 4-6 m. Tämä vaikuttaa rajusti rantavyöhykkeeseen (Suomussalmen ekokunta, 1992). 
Keväisin säännöstely saattaa aiheuttaa vesirajan siirtymisen jopa satoja metrejä (Syvävirta, 1984). 
Myöskään metsiä ei jätetty rauhaan, vaan aukkohakkuut ja lentomyrkytykset pilasivat metsien 
kerroksellisuuden ja tehometsien aika tuli. 1970-luvun loppupuolella havaittiin, ettei pelkästään 
kovaan teknologiaan perustuva yhdyskunta voi pitkällä tähtäyksellä toimia siten, että tulevatkin 
sukupolvet voivat elää ja hyödyntää alueen resursseja. Pehmeämmän teknologian yhdyskunta loisi 
edellytykset järkevälle luonnonresurssien hyödyntämiselle, ympäristön tilasta alettiin huolestua. 
Suomussalmen kunta alkoi kehittää luonnonmukaisempaa ja työvoimavaltaisempaa 
ekokuntakokeilua, jonka päätavoitteena oli ihmisen talouden sopeuttaminen luonnontalouteen niin, 
että uusiutuvien luonnonvarojen tuottaminen pysyisi hyvänä ja kylien elinkelpoisuus säilyisi 
(Syvävirta, 1984). Tehtiin nopeasti päätöksiä luonnon hyväksi. Metsien aukkohakkuut lopetettiin ja 
luotiin käytäviä eläimille. Lentomyrkytykset ja vesakontorjunta lopetettiin. Syntyi ekokaupunki-
ideologia (Suomussalmen ekokunta, 1992). 

 Idean isinä toimivat mm. Kauko Heikurainen, sekä Matti Juntunen (Kemppainen 2006), jonka 
kirjoitus ”Perustaisimmeko ekokunnan?” Suomen Luonto –lehden numerossa 2/1980 oli yksi 
kokeiluun johtaneista alkusysäyksistä (Syvävirta, 1984). Suomussalmen kunnanvaltuusto hyväksyi 
ekokunnan tavoitteet, ja niiden pohjalta laati maa- ja metsätalousministeriön asettama toimikunta 
mietinnön, joka sisältää yksityiskohtaisen toimenpideohjelman Suomussalmen ekokuntakokeiluksi. 
Mietintö valmistui 1983 ja toimintasuunnitelma oli innostunut (Kemppainen 2006). 

 Kunta sai paljon julkisuutta ja ekoideologiasta kiinnostuttiin ja tultiin ottamaan oppia, mm. 
Ruotsista Övertorneå -hankkeeseen (Kemppainen 2006). 
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 Suomussalmi osallistui myös kestävän kehityksen kuntaprojektiin 1991-92, johon valittiin 11 
kuntaa ja kolme kuntaryhmää (Suomussalmen ekokunta, 1992, 44). 

14.2  Ekokuntakokeilun tavoitteet 

Ministeriön toimeksiannon mukaan toimikunnan tehtävänä oli toimia asiantuntijana ja neuvoa 
antavana elimenä Suomussalmen kunnan alueella. Toimikunta oli jaettu erityisryhmiin, joilla 
kullakin oli oma sektorinsa hoidettavanaan, jotka olivat: asumisen ja työvoiman jaosto, 
maatalouden jaosto, metsätalouden jaosto sekä vesi- ja kalatalouden jaosto. Kaikkien näiden 
yhteisenä päätavoitteena oli ihmisen talouden sopeuttaminen alueen luonnontalouteen siten, että 
kaikkien uusiutuvien luonnonvarojen tuotto ja kylien elinkelpoisuus pysyy hyvänä nyt ja 
tulevaisuudessa, sekä luoda työmahdollisuuksia kunnan asukkaille. 

 Asumisen ja työvoiman jaostolla oli tavoitteena yhdyskuntasuunnittelun, maankäytön, julkisen ja 
yksityisen rakentamisen kehittäminen ja ohjaus niin, että näiden tuloksena kehittyvät yhteisöt voivat 
toimia sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa (Syvävirta, 1984). 

 Muita ekologisen kuntakokeilun asumisen ja työvoiman jaoston tavoitteita: 

 
−  Ämmänsaaren kehittymisen ja kasvun rajojen tutkiminen 
−  Juntusrannan, Niäljänkä-Nivan ja Ala-Vuokin kehittymisen edistäminen 
−  Maaseutumaisen miljöön parantaminen haja-alueiden rakentamisessa, jonka yhteydessä 

koesuunnitelman ja rakennusjärjestyskokeilun suorittaminen Ala-Vuokissa 
−  Ekologisten näkökohtien huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa 
−  Yksityiskohtaisen ympäristötarkastelun suorittaminen Ämmänsaaressa ja kirkonkylässä 
−  Suomussalmen jätehuollon ratkaiseminen ekologisella tavalla käyttäen hyväksi jätteiden 

kierrätystä ja asujaimistoon suunnattua valistuskampanjaa 
−  Uusiutuviin energiavaroihin siirtyminen energian käytössä ja energiavarojen keskinäisen 

edullisuuden selvittäminen (Suomussalmen ekokunta, 1992). 

14.3  Suomussalmen haja-asutusalueet 

Selvityksessä käskettiin aloittaa selvitys, kuinka kylämiljöötä tulee vaalia ja kuinka sitä voidaan 
kehittää. Tarkastellaan rakennusten sijoittelua ja rakentamisessa mahdollisuuksien mukaan 
sovellettua perinnettä ja siitä muotoiltuja rakentamisohjeita. Tulisi tarkastella rakentamisen 
soveltuvuutta maisemaan sekä sen kotimaisuusastetta niin rakennustavan kuin 
rakennusmateriaalienkin suhteen. Haja-asutuskylien rakennuskanta on suurimmalta osin 1950-
luvulta. Ekokuntakokeilun yhteydessä järjestetään asuntojen peruskorjausjärjestelmän 
kehittämistutkimus ja kokeilu, jossa myös tulkittaisiin sopivan uudisrakentamisen linjan 
toteuttamista (Suomussalmen ekokuntakokeilun toimikunnan mietintö, 1983, 69). 



 151

 Ekokuntakokeilun toimikunnan käsityksen mukaan kaavoitus- ja taloussuunnittelu ei voi enää 
olla keskustapainoteinen. Haja-asutusalueilla turvataan asumisen edellytykset ja ohjataan 
rakentamista esim. osayleiskaavaa hyväksikäyttäen niihin kyliin, jotka on valittu ensisijaisiksi 
kehittämisen kohteiksi. Tässä yhteydessä on huomioitava korostuneesti kylämiljöön perinteisen 
kuvan säilyttäminen. Toimikunnan käsityksenä on, että keskittävä asuntopolitiikka ei pidemmän 
päälle ole Suomussalmen tyyppiselle laajalle kunnalle ja sen kehittämiselle eduksi. Kuntaa tuli 
kehittää siten, että peruspalvelujen säilyminen ja saanti turvataan kaikkialla haja-asutusalueilla. 
Tämä ei kuitenkaan riitä, jos ei samalla tueta tätä työtä elinkeinopolitiikan avulla. Olisi turvattava 
toimintoja, jotka pohjaavat paikallisten raaka-aineiden jalostukseen: erityisesti puu- ja 
puutuoteteollisuutta sekä käsiteollisuutta. Tulee pyrkiä ennakkoluulottomasti tukemaan kaikkia 
sellaisia toimenpiteitä, joilla alueen asukkaat itse haluavat työllistää itsensä (Suomussalmen 
ekokuntakokeilun toimikunnan mietintö, 1983). 

 Suomussalmen kylät ovat kooltaan pieniä, hajanaisia ja pinta-alaltaan laajoja. Talojen väliset 
matkat ovat verrattain pitkiä. Kunnan länsiosissa asutus on perinteisesti sijoittunut vaaroille pieniksi 
kyliksi kun taas itäosissa, jotka kuuluvat Itä-Kainuun järvialueeseen, asutus on pääosin 
vesistöreittien varrella hajanaisina kylinä tai yksittäisinä taloina (Suomussalmen ekokuntakokeilun 
toimikunnan mietintö, 1983). Alkuperäiset kylämiljööt alkoivat muuttua jo asutustoiminnan 
alkaessa, jolloin maatiloja perustettiin soiden ja tiestön tuntumaan. Muuttoliike asutuskeskuksiin 
vähensi kylien asutusta ja jopa autioitti niitä. Perinteisen kulttuurimaiseman ilme muuttui talojen 
kadotessa ja viljelysmaiden metsittyessä. Kulttuurimaisemaa ja metsän eri käyttömuotoja ovat 
haitanneet myös metsähakkuiden koneellistuminen, avohakkuut, metsäojitukset sekä 
vesakkomyrkytykset. 

 Haja-asutusalueen perustana olevien maa- ja metsätaloustilojen koko on pienenemässä ja 
erikoistumassa. Rakennuskanta on kiinteästi sidoksissa alueen elinkeinorakenteeseen, maatila ei 
ainoastaan asunto vaan myös tuotantoyksikkö. Palvelujen läheisyys helpottaa maatilan pitoa, jolloin 
lähinnä taajamaa ja haja-asutuskeskusalueiden keskeisiä kyliä olevat maatilat ovat helposti käyttöön 
otettavia. Autiotilojen käyttöön otossa perikunnat ovat ongelma. Maiden vuokraamista olisi 
helpotettava. 

 Haja-asutusalueen rakennuskannan hyödyntämisessä on autiotilojen lisäksi syytä tarkastella 
toimivien maatilojen elintasoa, tilojen rakennuspaikan antamia mahdollisuuksia, sekä autiotilojen 
kohdalla myös sijainnin merkitystä. 

 Esimerkki asumisen tason parantamisesta, jotta perinteinen miljöö säilyisi (kuva 1). Tämän 
mallin pohjalta turvataan Suomussalmen haja-asutusalueen miljöö asumisen tason parantamiseen ja 
tuotantotoiminnan tehostamiseen liittyvässä rakentamisessa. (Suomussalmen ekokuntakokeilun 
toimikunnan mietintö, 1983). 

 Haja-asutusalueen kylät muodostaisivat vastapainon Ämmänsaaren kasvulle ja muodostaisivat 
suhteellisen voimakkaita kyläkeskuksia, jotka pystyvät toimimaan ja kehittymään itsenäisesti. 
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Kyläkokeilua kokeiltiin vuonna 1986 
Hossan, Selkoskylän ja Juntusrannan 
kylillä. Kokeilussa sovellettiin 
toimintasuuntautuneen tutkimuksen ideaa 
ja aiempien maaseutuelinkeinojen 
kehittämistä koskeneiden tutkimusten 
antamia kokemuksia. Kokeilua toteutettiin 
maaseudun väestön ehdoilla ja havainnot 
välitettiin suoraan kentälle 
kehittämishankkeiden edistämiseksi. 

 Kylien toiminnan vahvistamisessa  
onnistuttiin ja kylät on aktivoitu 
toimimaan omaksi parhaakseen. 
Kylätutkimus, kylä- ja kuntasuunnittelu 
sekä kylien omaehtoinen 
kehittämistoiminta ovat edenneet 
rinnakkain (Suomussalmen ekokunta, 
1992). 

 

 

 

Kuva 1. Esimerkki asuntotontista haja-
asutusalueellaT 

14.4  Haja-asutusalueen yhdyskuntatekniikan kehittäminen 

Haja-asutusalueen yhdyskuntatekniikan, eli energia-, jäte- ja vesihuollon, kehittämisessä on 
tähdättävä luonnonvarojen ja fossiilisten polttoaineiden säästöön sekä mahdollisimman pieniin 
ympäristöhaittoihin. Toimikunta ehdottaa, että Suomusalmella selvitetään turpeen käytön 
mahdollisuudet lämmitysenergian tuotannossa, kuitenkaan puun käytöstä ei tulisi luopua. 
Päämääränä on käyttää paikallisia energialähteitä (Suomussalmen ekokuntakokeilun toimikunnan 
mietintö, 1983). Turve-energian käytön tukeminen nostatti lehtikirjoittelua mm. Ekokunta-lehdessä. 

 Hyödyllisten materiaalien kierrätys on tullut tärkeäksi tavoitteeksi. Jätteen hyötykäyttöä on mm. 
energian tuottaminen. Palava jäte onkin yleensä tarkkaan hyödynnetty haja-asutusalueilla, joissa 
paljon lämmitetään puulla. Kuitenkin tulisi mm. paperin kohdalla mieluummin suosia kierrätystä 
kuin polttamista. Jätehuollossa kompostoinnilla on suuri merkitys haja-asutusalueilla. 
Kompostoituvan jätteen hyväksi käyttö on selvästi haja-asutusalueilla korkeampaa kuin taajamissa. 
Jätehuollossa tulee välttää runsasta veden käyttöä, joka voitaisiin toteuttaa käymäläjätteiden 
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erotuksella omaan järjestelmäänsä pesuvesistä. Pesuvesissä voitaisiin käyttää jätevesien 
imeytysaluetta (Suomussalmen ekokuntakokeilun toimikunnan mietintö, 1983, 93). 

14.5  Kunnan ja kuntalaisten asenteet 

Suomussalmen ekokuntakokeilun toimikunnan mietinnössä (1983) todetaan, että kuntalaisilla 
itsellään on ratkaiseva osuus kokeilun edistämisessä. Vaikka päätökset olivat yksimieliset kokeilun 
aloittamiseksi, ei väestön suhtautumisesta ollut aloitusvaiheessa täyttä varmuutta. Osa kuntatason 
ihmisistä tunsi ideologian vievän kaupungin takaisin aikaan ennen sotia, ekoviljelyyn. 

 Vuonna 1984 tehtiin Suomussalmella kysely, jolla pyrittiin selvittämään asukkaiden 
suhtautumista luonnonmukaiseen elämäntapaan sekä kovaan ja pehmeään teknologiaan. 
Asukkaiden koulutustaustalla havaittiin olevan merkitystä asenteiden takana. Korkeammin 
koulutetut suhtautuivat kriittisemmin luonnonmukaiseen elämäntapaan kuin alemmin koulutetut. 
Yllättävästi kuitenkin 60 % vastaajista suhtautui myönteisesti. Kovan teknologian kannattajat olivat 
vähemmän koulutusta saaneita ja asuivat Ämmänsaari-kirkonkylän alueella tai reunanalueiden 
talouskylissä. Pehmeää teknologiaa kannatti 70 % vastanneista (Syvävirta, 1984, s. 60-66). 

 Lähes puolet vastaajista koki tärkeäksi pehmeä teknologian luonnonmukaisuuden. Korkeasti 
koulutettujen ihmisten mielessä luonnonmukaisuuden merkityksen osuus kasvoi. Pienten yhteisöjen 
omavaraisuuden merkityksen osuus lisääntyi koulutuksen vähentyessä. Erot ammattiryhmien välillä 
olivat pienet. Ongelmana pehmeässä teknologiassa koettiin epävarma tulevaisuus ja myös talouden 
kasvun hidastuminen. 

 Kovaa teknologiaa suosivat vastaajat kokivat elintason nopean kasvun tärkeäksi tai voimakkaan 
tuotantotoiminnan. Ongelmallisena kovassa teknologiassa koettiin korkea työttömyys sekä 
saastuminen ja lisäaineet. 

 Yksi merkittävimmistä tuloksista ekokunnassa on saatu havaita kuntalaisten käyttäytymisessä. 
Alkuaikoina ekokuntaideologia yhdistettiin luomuviljelyyn, eivätkä taajamissa asuvat ottaneet asiaa 
omakseen. Kuitenkin viidessä vuodessa kuntalaiset ymmärsivät, että ekokuntalaisuus merkitsee 
jokaisen vastuuta omasta käyttäytymisestään ympäristön suhteen (Suomussalmen ekokunta, 1991, 
s.18-19). Toinen onnistunut ekokuntakokeilun osa-alue on maaseudun kehittäminen ja kylätoiminta 
(Suomussalmen ekokunta, 1991, s.24). 
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14.6  Pehmeä teknologia ja luonnonvarat 

Pehmeän teknologian yhdyskunnan perusperiaatteisiin kuuluu luonnon kiertokulkujen 
huomioiminen kaikessa toiminnassa. Raaka-aineiden käytön suhteen se tukeutuu pääosin 
uusiutuviin. Uusiutumattomia raaka-aineita pyritään kierrättämään tai löytämään niille korvikkeita 
uusiutuvien luonnonvarojen piiristä. Tuotannossa pehmeän teknologian yhdyskunta nojautuu 
maatalouteen, jota harjoitetaan biologisena viljelynä, jolloin käytetään hyväksi maan luontaista 
tuottokykyä siten, ettei käytetä kasvinsuojeluaineita tai keinolannoitteita. Pehmeän teknologian 
yhdyskunnissa harjoitetaan myös muuta uusiutuviin luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvää 
toimintaa. 

 Tuotanto perustuu pienten, hajautettujen yhteisöjen omavaraisuuteen ja kunkin alueen paikallisiin 
edellytyksiin. Ihmiset pyrkivät tekemään osan tavaroistaan ja tarvikkeistaan. Energian kulutus on 
alhainen ja energian lähteenä käytetään uusiutuvia luonnonvaroja kuten puustoa, aurinko- ja 
tuulienergiaa, mikä muoto paikallisesti parhaiten sopiikaan (Syvävirta, 1984). 

 Pehmeän teknologian käyttäminen ei tarkoita paluuta menneisyyteen vaan siinä käytetään 
hyväksi uusinta tekniikkaa ja koneita.  Vaikka pehmeän teknologian yhdyskunnassa höydynnetään 
vuosisatojen aikana hyviksi koettuja tietoja ja tapoja, se käyttää näitä sovellettuina uusimpaan 
tieteeseen ja tekniikkaan sovellustavan ollessa uuden tyyppinen, ekologinen. 

 Luonnonoloiltaan Suomussalmen alue on suhteellisen turmeltumatonta. Ainoastaan vesistöjen 
säännöstelystä aiheutuu haittoja. Raskaasti säännösteltyjen järvien, Kianta- ja Vuokkijärvien, 
kannokkoalueiden suuruus on Kiantojärvessä ollut 1800 ha ja Vuokkijärvessä 1700 ha. 
Korkeusvaihtelu irrotti roskaa, joka vaikeutti kalastusta ja kannokko rumensi ranta-alueita. 
Rantojen ja apajapaikkojen puhdistamista on tehty ja se on lisännyt järvien kauneusarvoja ja 
puhtautta. Keväisissä veden juoksutuksissa rantaviiva saattaa siirtyä jopa satoja metrejä sen 
normaalista korkeudesta, jolloin on viihtyvyyden kannalta tärkeää, että rantavyöhyke on siistitty.  

14.6.1  Vesistöt 

Ämmän ja Aittokosken kaksi voimalaitosta tuottaa yhtä paljon sähköä kuin on kaikkien 
Suomussalmen asuin- ja liikerakennusten vuotuinen lämmitystarve. Jos tähän voitaisiin käyttää 
koskien tuotot, tarvittaisiin vain tuotannolliseen energiankäyttöön uusia energialähteitä. Tästä 
koituisi merkittäviä säästöjä sekä kunnalle että sen asukkaille. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole 
mahdollista, mutta jo muutaman pennin alennus sähkön kuluttajahinnassa tai verotuskäytännön 
uudistamisessa olisi ainakin lievä vastine säännöstelystä aiheutuville vahingoille. 
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14.6.2  Uusiutumattomat luonnonvarat 

Suomussalmelta löytyvää hiekkaa ja soraa riittää enintään 40 sukupolven ajaksi, jonka jälkeen on 
käytetty kaikki mahdollinen, jopa suojelluiksi ajatellut harjuesiintymät. Korvikkeena olisi moreenin 
käyttö, missä mahdollista, jolloin säästettäisiin maisemallisesti ja pohjaveden kannalta tärkeitä 
harjualueita. Vuolukiviesiintymiä on louhittu tulisijoja varten. Hyväksikäyttö on jäänyt kuitenkin 
pieneksi. Tutkimustyö on vaikeaa, koska esiintymät ovat niin pieniä, että ne käytetään loppuun jo 
yhden sukupolven aikana. Alueella on myös graniittia, jota voidaan hyödyntää rakentamisessa 
(Syvävirta, 1984). 

14.7  Yhteenveto 

Asumisen ekologisuus on ollut vähästä eikä siihen ole paljoakaan kiinnitetty huomiota 
Suomussalmella. Kirjoittelua on ollut paikallisten materiaalien käytöstä sekä erilaisten jätevesien 
järjestelyistä, mutta kuitenkaan ei ole ollut mitään tiettyä kohdetta, jossa ekoasumista olisi kokeiltu 
Suomussalmella. Kukkosen tilan ostaminen kylän käyttöön on ollut eräs hanke, josta piti tulla 
pihapiiri, jossa ekologisia malleja tutkittaisiin kyläntoimikunnan omin voimin. 

 Suomussalmella olisi erittäin helppo toteuttaa ekologista rakentamista. Luonto on ympärillä 
puhdasta ja luonnonvarojakin löytyy, joiden kautta pystyttäisiin jopa omavaraisuuteen. 80-luvun 
tutkimuksesta kävi ilmi, että ihmisillä oli erittäin positiivinen asenne ekokuntahankkeeseen. Nyt yli 
20 vuotta myöhemmin on todennäköistä, että ideologia on jo niin syvällä ihmisten tietoisuudessa 
että asumisen ekologisuutta olisi helppo työstää eteenpäin ja ehkä näin vahvistaa Suomussalmen 
identiteettiä ekologisuuden edelläkävijänä. Kerrostalojen uusiokäytön löytäminen oli hyvä 
ensiaskel, ja ehkä seuraavaksi suunnitellaan ekokylä, jossa koettaisiin ekologisuuden ääriolosuhteet. 

 Ruotsissa Ylitorniossa, Suomussalmen ystävyyskunnassa, on rakennettu taloja, joissa kaikissa on 
puujulkisivut ja talot on varustettu savupiipuin. Pääasiallisena energian lähteenä käytetään 
biomassaa, fossiilisten polttoaineiden käyttö on kielletty. Niissä on käytetty terveellisiä 
rakennusmateriaaleja ja lämmöneristys on optimaalinen (Suomussalmen ekokunta, 1991, s. 108). 
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TKuva 2. Ekotalon periaatteet (Kuvalähde Ekokuntalehti 1983) T 

Lähteet 

Suomussalmen ekokunta, tutkimuksia, tuloksia, kokeiluja, mielipiteitä 

Jukka Syvävirta 1984, Luonnonresurssien optimaalinen hyödyntäminen sekä asukkaiden 
suhtautuminen luonnonmukaiseen elämäntapaan Suomussalmen ekokuntakoulussa, Oulun 
yliopisto, Pohjois-Suomen tutkimuslaitos  

Haastattelu, Pekka Kemppainen 2006 

Komitean mietintö 1983, Suomussalmen ekokuntakokeilun toimikunnan mietintö, Helsinki  

Suomussalmen kuntasuunnitelma, toteuttamisosa v. 1989-1993 
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15 Suomussalmen keskustaajaman – Ämmänsaaren – 

kulttuurimaiseman kehitys ja hoidon tavoitteet  

Pirkko Kangas 

Kulttuuriympäristö tarkoittaa kaiken inhimillisen toiminnan vaikutuksesta syntyneitä jälkiä 
ympäristössä, ihmisen jälkiä maisemassa. Sen osia ovat muinaisjäännökset ja muinaismaisemat, 
perinnemaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö.  

 Muinaisjäännökset ovat maisemassa ja maaperässä todettavia jäänteitä ja rakenteita, joita ihmisen 
toiminta on eri aikoina synnyttänyt. Muinaismaisemat ovat näitä kohteita ympäröiviä 
maisemakokonaisuuksia. 

 Perinnemaisemat ovat maaseudun perinteisten maankäyttömuotojen muovaamia ympäristöjä ja 
eliöyhteisöjä. Sellaisia ovat pitkään jatkuneen viljelyn, niiton, laiduntamisen ja kaskeamisen 
seurauksena syntyneet ympäristöt kuten hakamaat, metsälaitumet ja kaskimetsät.  

 Kulttuuriympäristön selvimmin erottuva osa on rakennettu ympäristö. Rakennukset, rakenteet, 
väylät ja johdot muodostavat selvän vastakohdan kasvulliselle maisemalle (Heikkinen & Pouke 
2002: 9 – 10). 

15.1  Suomussalmen kulttuurimaiseman kehitys 

15.1.1  Esihistoriallinen aika 

Suomussalmen tienoot paljastuivat viimeisimmän jääkauden mannerjään sulaessa n 10 000 eaa. 
Maan kohoaminen alueella ei ole ollut merkittävää, ja järvien vedenpinta on pysynyt tuhansia 
vuosia muuttumattomana. Oulujoen vesistöalueen latvaosat osuvat monien vesistöreittien 
risteämiskohtaan ja Suomussalmi on tärkeällä Vienanmereltä länteen suuntautuneitten kulkureittien 
vedenjakaja-alueella. Suomussalmella tehdyissä tutkimuksissa on löydetty yli 300 esihistoriallista 
asuinpaikkaa.   
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 Suuri osa Kainuun merkittävimmistä muinaislöydöistä on tehty Kiantajärven rannoilla. Vanhasta 
Kirkkosaaresta on löydetty Suomen vanhin asuinpaikka. Sieltä on myös löydetty Suomen vanhin 
metallityökalu, joka on peräisin kivikauden lopulta. Kunnan koillisosassa, Somerjärven rannalla on 
Värikallion maalausryhmä, joka on Suomen suurimpia kalliomaalauksia. 

 Pronssikaudella, 1 900 – 500 eaa, Suomussalmesta vesiliikenteen risteyskohdassa kehittyi 
läntisen ja itäisen kulttuurin välillä käydyn kaupan solmukohta.  Tämän ajan löydöt ovat 
Suomussalmella harvinaisen runsaat.  Löydetyistä asuinpaikoista suurin osa on Kiannan ja Vuokin 
vesistöjen varsilla. 

 Rautakauden, 500 eaa – 1 300, alun jälkeen Suomussalmi menetti merkityksensä 
kauppapaikkana. Asutus rautakaudella sijoittui suojaiselle rannalle, hyvälle kalastus- ja 
metsästysmaalle, kulkureitin varrelle. Löydetyt esineet ovat enimmäkseen peräisin kauden 
loppupuolelta, muualta tuotuja ja tyyliltään pääasiassa läntisiä.  Suomussalmelta on löytynyt 
Pohjois-Suomessa harvinaisia rautakauden hautoja. Esihistoriallisen ajan lopulla on nykyisen 
kuntakeskuksen alueella ollut lähes kuuden kilometrin pituinen yhtenäinen asuinalue 
Kumpuniemestä Vaamankalliolle (Heikkinen & Pouke 2002: 15 – 16, 78).  

15.1.2  Historiallinen aika 

Savolaisekspansio ulottui Kainuun takamaille vasta v.1595 solmitun Täyssinän rauhan jälkeen. 
Vuokkijärven ja Kiantajärven rannat olivat asuttamisen ydinalueita. Kaskiviljelyn yleistyessä asutus 
levisi lähivaarojen suojaisille rinteille.  

 Ämmäkosken partaalle perustettu rautaruukki, 1841 – 1877, oli Suomen ensimmäinen yritys 
valmistaa rautaa teollisesti järvi- ja suomalmista. Ruukin päärakennus oli Ämmäkosken itärannalla, 
nykyisen rajavartioston tienoilla. Työntekijöiden asunnot olivat Ämmänsaaressa.  

 Isojaon, 1860 – 1870, yhteydessä Suomussalmelle perustettiin 64 uutta tilaa. Uudisraivaajien 
oikeus vapaaseen metsästykseen, kasken ja tervan polttoon loppui, ja laajojen metsämaiden 
siirtyessä valtiolle asukkaista tuli kruunun metsätorppareita. Vuonna 1918 alkanut torpparivapautus 
mahdollisti torppien itsenäistymisen.  

 Suomussalmen kappeliseurakunta perustettiin v.1786, jo tätä aiemmin Kirkkoniemeen oli 
rakennettu kirkko ja Karhulanvaaraan pappila. Asutusta keskittyi ja tiivistyi kirkon lähelle. 
Suomussalmen kunta perustettiin v.1867, ja keskustaajama palveluineen kehittyi kirkon ja pappilan 
välille. Suomussalmen itäosia ankarasti koetellut talvisota, 30.11.1939 – 13.3.1940, tuhosi 
kirkonkylän lähes kokonaan.  

 Valtioneuvosto määräsi perustettavaksi uuden kuntakeskuksen puolustuksellisesti entistä 
parempaan ja helpommin saavutettavaan paikkaan. Kunnallinen hallintokeskus rakennettiin 
Emäjoen alkukohtaan, Ämmänsaareen. Yksityishenkilöt ja liike-elämä rakensivat kuitenkin 
mieluummin vanhaan kirkonkylään.  Jatkosodassa saksalaisten peräytyessä Ämmänsaari tuhottiin 
mutta rauhan tultua se rakennettiin uudelleen. Kunnallinen hallintokeskus oli Ämmänsaaressa ja 
seurakunnallinen keskus uusine kirkkoineen oli vanhalla paikallaan. Ämmänsaaren vanha 
rakennuskanta on yksittäisiä 1940- ja 1950-lukujen rakennuksia. Vuonna 1950 rakennettiin 
kunnantalo ja samalla vuosikymmenellä arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemat Ämmän voimalaitos 
ja sen työntekijöiden asuntoalue (Heikkinen & Pouke 2002: 20, 22 – 28). 
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15.2  Ämmänsaaren kulttuurimaiseman hoidon tavoitteet 

Kiantajärven eteläranta nykyisen kuntakeskuksen kohdalla on ollut muinaisaikoina aktiivisessa 
asuinkäytössä. Sieltä on löydetty mm. punamultahauta sekä varhaisen metallikauden esineistöä. 
Alue on komeine puineen säilynyt pääosin luonnontilaisena (Heikkinen & Pouke 2002: 80). 

 Kuntakeskuksen edessä sijaitseva Vanha Kirkkosaari on vanha esihistoriallinen asutuspaikka. 
Sieltä on löytynyt Suomen vanhimpia asutuksen jälkiä. Saareen on haudattu vainajia pitäjän 
uudisasuttamisen varhaisina aikoina.  Haudat näkyvät painanteina maastossa, muuten saari on 
luonnontilassa. Vanha Kirkkosaari on paikallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (Heikkinen & 
Pouke 2002: 11, 86). 

 Kainuun seutukaavaliiton julkaisussa B:4, 1988, Kainuun esihistorialliset muinaisjäännökset, on 
paikkakohtainen luettelo tehdyistä muinaislöydöistä. Tietoja pidetään ajan tasalla Kainuun 
museossa ja Museovirastossa. Muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63), 
jonka toteuttamista valvoo Museovirasto. Laki kieltää kiinteän muinaisjäännöksen kaivamisen, 
peittämisen, muuttamisen, vahingoittamisen, poistamisen ja muun kajoamisen siihen. Maasta 
löytyneet yli sata vuotta vanhat esineet on toimitettava Museovirastoon tutkittavaksi.  

 Arkeologisen kulttuuriperinnön hoito on kiinteiden muinaisjäännösten ja niiden ympäristön 
kunnossapitoa sekä alueiden käytön suunnittelua ja organisointia. Aluksi tehdään maisema-analyysi 
ja arvioidaan alueen käyttömahdollisuuksia, suunnitellaan sen hoito ja se peruskunnostetaan. 
Talousmetsän metsäsuunnitelmassa muinaisjäännösalue rinnastetaan avainbiotooppeihin ja 
käsitellään omana erityisalueenaan.  

 Vesien säännöstely on Suomussalmella suurin muinaismaisemiin vaikuttava tekijä.  Se muuttaa 
vedenrajaa ja aiheuttaa rantapenkereiden huuhtoutumista.  Osa penkereistä on kivetty tämän 
estämiseksi (Heikkinen & Pouke 2002: 38 – 39). 

 Sota-ajan jäänteinä Pitämän ja Taivalaisen asuinalueelta löytyy jatkosodan aikaisten kasarmien 
kivijalkoja, jotka ovat säilyneet kasvuston seassa. Pitämäahossa Ison-Pitämän rannalla jäänteenä 
kylämäisestä rakennusryppäästä on useiden vierekkäisten kivijalkojen ryhmä. Sotahistoriallisiin 
kohteisiin on suhtauduttava samalla tavalla kuin muinaisjäännöksiin (Heikkinen & Pouke 2002: 27-
28, 38, 82). 

 Jalonuoma on Ämmänkosken voimalan rakennustöiden yhteydessä 1960-luvun alussa suljettu 
koski, jonka suvannoissa on jäljellä osia kivisestä tervaveneiden vetomöljästä. Möljien avulla 
kuljetettiin veneitä: koskessa järjestettiin ennen voimalaitoksen rakentamista myös tukkilaiskisoja. 
Jalonkosken korkeusero oli yli 10 metriä. Jalonsillan vieressä uomaa reunustavat 40 metrin matkalta 
korkeat pystyseinäiset kalliot. Ämmänsaaren nähtävyydet ja maisemalliset kohokohdat sijoittuvat 
pääosin Jalonuomaan, missä em. Sonnikallio on alueen huippunähtävyys. Uoman varressa on useita 
hienoja näkymiä ja virkistyspaikkoja. Kyynäspäänniemen puolella Jalonuomaa reunustaa 
aarnimainen, sankka metsä sammaleisine kivineen ja korkeajuurisine kuusineen. Metsässä on 
satumetsän pelottavuuden ja salaperäisyyden tuntua. Tämä kohta on kasvistollisesti monipuolinen ja 
arvokas elinympäristö. Uoman patopenkereiltä avautuvat näkymät erämaiseen luontoon ovat 
harvinaisia näin lähellä asutusta. Jalonkosken möljät ja Jalonuoma ovat paikallisesti merkittävä 
kulttuuriympäristö. 
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 Pahiten Jalonuoman maisemakuvaa rikkovat maapenkereelle rakennetut maantiesillat. Varsinkin 
Sonnikallion kupeessa oleva penger heikentää kalliomaiseman vaikuttavuutta ja osin peittää koko 
näkymän. Itse möljät tarvitsevat kunnostusta ja vesakon raivausta (Heikkinen & Pouke 2002: 79). 

Ämmänsaaren voimalaitos ja asuntoalue muodostavat maakunnallisesti merkittävän 
kulttuuriympäristön. Vanhan rautaruukin maisemaan rakennettu Ämmänkosken voimalaitos otettiin 
käyttöön vuonna 1959. Alun perin voimalaitoksen työntekijöille rakennettu, 1950-luvulla 
valmistunut kahdeksan asuinrakennuksen kokonaisuus on arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema. 
Asuntoja on korjattu 1980-luvulla muuttamatta tai rikkomatta rakennuksien kokonaisilmettä. 
Asunnot ovat nykyisin yksityisomistuksessa. Rakennukset ovat omassa rauhassaan puistomaisessa 
ympäristössä keskellä Ämmänsaarta. Ämmän voimalaitos ja siihen liittyvä asuinalue ovat ehdolla 
valmisteilla olevaan luokitukseen valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista 
ympäristöistä (Heikkinen & Pouke 2002: 11, 80). 

 Kiannonkadun kaarteeseen sijoittuu useita sodanjälkeistä rakentamista edustavia taloja. 
Ämmänsaaren ala-asteen vanhempi rakennus valmistui vuonna 1950 ja sitä vastapäätä oleva 
verovirasto vuonna 1953. Molemmat ovat kaksikerroksisia kivirakennuksia. Koulun pihapiiriin on 
tehty lisärakennus vuonna 1963 sekä rivitalo opettajien asunnoiksi. Verovirasto on aikanaan 
rakennettu kunnantaloksi. Veroviraston vieressä on puinen, kaksikerroksinen talo, joka on toiminut 
majoitus- ja ravintolatiloina, sekä puolitoistakerroksinen vanhan apteekin talo. Tietäväisenkadun 
risteyksessä on samoilta ajoilta mittava kaksikerroksinen päiväkotirakennus. 

 Syväyksenkadulla Kauppakadun risteyksestä lounaaseen on entinen Metsähallituksen 
asuinalue, jolla on kuusi päärakennusta. Entinen Kajaani Oy:n kaksikerroksinen toimitalo on 
kivirunkoinen, mutta lautaverhottu. 

 Entisen ruukinkartanon mailla oleva rajavartiosto on osa Ämmänkanavan vesimaisemaa.  
Osittain kolmikerroksinen, sodan jälkeen rakennettu kivitalo on sotaan asti säilyneen kartanon 
paikalla. Nykyiseen vanhimpaan pihamiljööseen kuuluu sodanjälkeisten rakennusten lisäksi 
muutama hirsinen, punamullattu talousrakennus. Aluetta ympäröi kaunis, suuria kuusia kasvava 
metsikkö, jossa näkyy vanhan kartanon aikaista tienpohjaa. (Heikkinen & Pouke 2002: 80 - 81) 

 Ämmänsaaren keskustan kaavarunkotyön yhteydessä 1998 on täydennetty 1996 aloitettua koko 
Suomussalmen kunnan rakennusinventointia. Inventointiin on valittu rakennuskantaa Ämmänsaaren 
vanhimmista 40- ja 50-lukujen rakennuksista. Valintaperusteina on ollut rakennuksen 
kyläkuvallinen ja julkinen merkitys sekä rakennuskokonaisuudet ja rakennuksen erityispiirteet. 
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16 Suomussalmen kuntakeskuksen maisemarakenne- ja 

maisemakuva-analyysi 

Pirkko Kangas, Anna Kujala ja Elina Saine 

Suomessa on edelleen käytössä J.G. Granön alun perin jo vuonna 1924 määrittelemä 
maisemamaantieteellinen aluejako. Suomussalmi (Kuva 1) sijoittuu siinä Kainuun reittiseutuun, 
joka on osa Kainuun ja Koillispohjan maisemamaakuntaa ja Vaara-Suomen suuraluetta (Suomen 
Kartasto 1999: 105). Vaara-Suomen maisema-alueelle ominainen piirre ovat yli 50 metriin 
ympäristöstään kohoavat vaarat, jotka ovat usein pitkänomaisia ja metsän peittämiä selänteitä. 
Vaara-Suomi on tyypillisesti vuorimaata relatiivisten korkeussuhteiden vaihdellessa 50-200 metriin. 
Maiseman suuntautuneisuus näkyy vaarojen ja niiden välisten murroslaaksojen ja järvialtaiden 
muodossa. Koillispohjassa vaarat suuntautuvat idästä länteen kallioperän liuskevyöhykkeiden kulun 
mukaisesti. Vaara-Suomi on Suomen metsäisimpiä alueita. Kainuun reittiseudulla vallitsevat 
mäntyvaltaiset kuivat kangasmetsät ja kuusivaltaiset kuivahkot kankaat. Vaara-Suomi on 
huomattavalta osalta supra-akvaattista eli jääkauden jälkeen vedenpinnan yläpuolelle jäänyttä 
vedenkoskematonta aluetta. Näin ollen hienoimmat maa-ainekset ovat pysyneet 
huuhtoutumattomissa vaarojen lakialueilla ja ylärinteillä, jonne Vaara-Suomen asutus on 
perinteisesti sijoittunut (Karjalainen & Raivo 1999: 10). 

 Suomussalmen kuntakeskuksen maisemarakenteen analyysissä selvitettiin karttamateriaalin 
avulla korkokuvan luonne, valuma-alueet, kallioperä sekä maaperä ja sen kulutuskestävyys. Kartta-
aineistona käytettiin peruskarttalehtiä sekä maaperä-, kallioperä- ja vesistökarttaa. Lisäksi 
aineistona käytettiin ilmakuvia, suunnittelualueelle tehtyjä rakennusinventointeja sekä kirjallisuutta. 
Analyysissä hyödynnettiin myös Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy:n Suomussalmen 
Ämmänsaaren keskustan kaavarunkoa varten vuonna 1998 tekemiä selvityksiä kasvillisuudesta, 
rakennuskannasta ja viheralueverkostosta sekä maisemarakenne-, taajamakuva- ja maisemakuva-
analyysejä. Inventointivaiheessa kenttätöiden avulla tarkastettiin ja täsmennettiin karttavaiheessa 
tehty maisemarakenne ja todettiin maisemakuvallisia tekijöitä. 
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Kuva 1. TSuomussalmen kuntakeskus Ämmänsaari (Suomussalmen kunta 2006).T 

16.1  Maa- ja kallioperä 

Maaperä muodostaa tärkeän perustan ympäristön käytön suunnittelussa. Maalajien erilaiset 
ominaisuudet aiheuttavat sen, että eri alueet soveltuvat eri tavoin maankäyttömuodoille (Rautamäki 
1989: 19). Maaperän rakennettavuuteen vaikuttavat maalajien kantavuus, routivuus, 
kokoonpuristuvuus ja kaivettavuus sekä maanpinnan kaltevuus ja maa- ja kallioaineksen 
käyttökelpoisuus. Moreenimaalajit muodostavat yleensä kantavan rakennuspohjan. Kalliomaat ovat 
maarakentamisen kannalta sikäli ongelmattomia, että ne kantavat eivätkä roudi, mutta niiden aines 
on vaikeasti irrotettavissa. Kalliota peittävä alle metrin paksuinen maapeite on useimmiten 
moreenia. Hiekkamaat soveltuvat rakentamiseen melko hyvin, samoin soramaat. Savikot ja 
silttimaiden rakenne on huokoinen. Tästä syystä niiden vesipitoisuus on suuri. Siltit kantavat 
heikosti ja routivat. Paksuturpeiset suot eivät sovellu rakentamiseen miltään ominaisuuksiltaan  
(Geologinen tutkimuskeskus 2006).  

 Suomussalmen maaperä on kartoitettu vuosina 1947-1949 ja itse maaperäkartta on laadittu 1949. 
Uudempia mittauksia on tehty 1970-luvun lopussa. Maaperäkartan mittakaava on 1:100 000, joten 
se ei ole kovin tarkka. Lumipeitteen vuoksi suunnittelun kohdealueilla ei ole voitu tehdä tarkentavia 
tutkimuksia. Suomussalmen keskusta-alueen maaperä on lähes kauttaaltaan supra-akvaattista 
pohjamoreenia. Supra-akvaattinen pohjamoreeni routii subakvaattista pohjamoreenia enemmän, 
joten rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota routasuojaukseen. Maavarainen 
rakentaminen on mahdollista. (Autio et al. 1993: 79-80, Salonen et al. 2002: 137). Jalonuoman 
varressa on Keskuskadun sillan ympäristössä avokalliota, joka nousee noin 14 metrin korkeuteen 
vedenpinnasta. Samoin leirintäalueen lähettyvillä Vaamanniemessä on kalliopaljastumia. 
Rantavyöhykkeellä uimarannalta Suomussalmen Kirkonkylälle menevälle sillalle saakka 
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peruskallio on lähellä maanpintaa, keskimäärin alle metrin syvyydessä pohjamoreenipeitteen alla. 
Jalonuoman varrella on kivikkoa kuten Kyynäspäässäkin. Suoalueita on erityisesti Taivalalasen 
eteläpuolella ja suunnittelualueista Kiantajärven rannalla uimarannan itäpuolella ja Vaamanlahden 
pohjukassa. Kaiken kaikkiaan Suomussalmen pinta-alasta on soiden peitossa 30-40 prosenttia. 
Soiden turvekerroksen paksuus ei ilmennyt maaperäkartasta (Liite 1).  

 Kallioperä Suomussalmella on osa Itä- ja Pohjois-Suomen presvekokarelidista pohjakompleksia, 
joka on poimuttunut 2,6-2,8 miljardia vuotta sitten. Alueen kallioperä koostuu laajoista 
pohjagneissialueista, joissa on graniittisia juonteita, sekä kapeista liuskejaksoista. Suomussalmen 
keskusta-alueen kallioperä on siten graniittijuovaista pohjagneissiä. Itä-Suomen 
presvekokarelidinen pohjakompleksi on aikoinaan ollut osa Jatulimantereeksi kutsuttua 
peruskallioaluetta ja on näin ollen Suomen vanhinta kallioperää. (Simonen 1990: 2-4). Jääkauden 
jälkeinen maankohoamisvauhti on 6-7 mm vuodessa (Kakkuri, J. 1990: 35). Kallioperän aiheuttama 
luonnon taustasäteily on suunnittelualueella 0,100-0,109 μSv/h. Säteilyturvakeskuksen 
kuntatasoisen tutkimuksen mukaan Suomussalmen pientalojen keskimääräinen huoneilman 
radonpitoisuus on 100-200 Bq/m3 ja Säteilyturvakeskuksen ruutuaineiston mukaan Ämmänsaaressa 
sekä enemmistöllä suunnittelualueesta 200-300 Bq/m3. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 
944/92 mukaan uudet asunnot tulee suunnitella niin, että asuinhuoneiden radonpitoisuus jää alle 200 
Bq/m3. Suomussalmella 10-25 % uusista asunnoista tämä suositus ylittyy (Säteilyturvakeskus 
2006). 

16.2  Valuma-alueet 

Valuma-alue on vedenjakajan rajaama kokonaisuus, jolta joki tai puro kerää kaiken sateen kautta 
tulleen veden, joka ei ole haihtunut alueelta. Valuma-alueet määräytyvät maaston muotojen 
mukaan. Maaston korkeimmat osat toimivat vedenjakajina (Ekholm 1993: 10). 
Vedenjakajaseuduilla maaperän rakenne poikkeaa yleensä vesistöjen ranta-alueiden maaperän 
rakenteesta. Esimerkiksi lajittuneet maakerrokset ovat vedenjakajalla ohuempia verrattuna 
vesistöjen varsiin tai ne puuttuvat kokonaan. Kallio on usein lähempänä pintaa ja maa 
soistuneempaa. Vedenjakaja-alueiden kasvillisuus on sopeutunut tulemaan toimeen sadeveden 
varassa. Vedenjakaja-alueet ovat usein tärkeitä pohjaveden muodostumisalueita (Rautamäki 1989: 
27). Maaston alimmille kohdille ovat muodostuneet järvet ja lammet, joissa vedet purkautuvat 
maaston korkeussuhteiden myötäisesti puroina ja jokina (Iisakkila 1977: 66). 

 Vesistöaluejako kattaa itsenäisiä valuma-alueita ja alueita. Ekholmin (1993: 12) jaottelun mukaan 
alue ei ole itsenäinen valuma-alue, vaan siihen laskee yksi tai useampia valuma-alueita tai alueita. 
Suomussalmi kokonaisuudessaan kuuluu Oulujoen päävesistöalueeseen. Kiantajärven lähialueen ja 
Aittokosken alueen välinen vedenjakaja kulkee Tervakankaan, Ämmänsaaren, Ruukinkankaan ja 
Kaljuskylän halki luoteesta kaakkoon. Kiantajärven lähialue laskee Aittokosken alueeseen 
Ämmänkosken kautta. Lisäksi suunnittelualueella kulkee Aittokosken alueen ja Alanteenjärven 
alueen välinen vedenjakaja. Kiantajärven pinta on 199 metrin korkeudella merenpinnasta, 
Taivalalasen ja Ison Pitämän järvien pinta on 186 metriä merenpinnan yläpuolella (Liite 1). 
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16.3  Selänne- ja laaksoalueet, inhimillinen vyöhyke 

Selänteet ovat maaston korkeimpia osia, jotka toimivat tavallisesti vedenjakajina. Selänteet ovat 
usein metsän peitossa karkean maalajinsa ja vaikean muokattavuutensa johdosta. Selänteet voidaan 
ryhmitellä muun muassa kallio-, moreeni-, vaara- ja harjuselänteisiin sekä reunamuodostumiin. 
Laaksot ovat taas alueen topografian alimpia kohtia (Raivo 1999: 17). Suuriakin paikallisia 
lämpötilaeroja voi syntyä maastonmuodoista riippuen. Rakentaminen laaksoihin voi olla huonosti 
sopivaa, koska kylmä ilma kerääntyy alaville paikoille. Notkoihin, joista kylmä ilmamassa ei pääse 
valumaan edelleen pois, syntyy niin sanottu kylmäilmanjärvi (Rautamäki 1989: 32-33). 
Inhimillisellä vyöhykkeellä tarkoitetaan aluetta, jolle asutus on perinteisesti sijoittunut ja 
ryhmittynyt (Karjalainen & Raivo 1999: 17). 

 Suomussalmen kuntakeskuksen korkokuva on melko vaihtelevaa. Suunnittelualueen korkein 
kohta Vaamankalliolla kohoaa lähes 224 metriin. Vedenjakaja-alueiden selänteet erottuvat selkeästi 
ympäristöstään. Selänteet ovat pääasiassa moreeni- ja kallioselänteitä ja niiden suunta on itä-
kaakosta länsi-luoteeseen (kuva 2). Järvillä on myös sama suunta kuin maaston yleisellä 
muodostolla. Selänteiden rinteet ovat paikoin jyrkkiä ja rakentamista rajoittavia jyrkänteitä löytyy 
muun muassa Jalonkankaalta, Taivalalasen pohjoispuoliselta rinteeltä sekä Vaamanniemen ja 
Vaamakallion alueilta. Kaljuskylän selänteiden välissä sijaitsee kapeita kosteikkolaaksoja. Laaja 
kosteikkolaaksonpohja löytyy Pitämänkankaan idänpuoleiselta suoalueelta. Inhimillinen vyöhyke 
on pääasiassa sijoittunut selänteiden lakialueille rinteiden jyrkkyyden vuoksi (Liite 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Vaamankallio (Kuva Pekka Tuominen 2006). 
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16.4  Kasvillisuus ja luontoselvitykset 

Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy on suorittanut kasvillisuuskartoituksen Ämmänsaaressa ja 
Jalonkankaan alueella vuonna 1998. Kasvillisuuden kenttäkerros ja pohjakerros poikkeavat 
toisistaan eri kasvupaikkatyypeillä ja metsänpohjan kulutuskestävyys riippuu näiden kerrosten 
lajistosta. Kuivimpien ja karuimpien maiden pohjakerros koostuu hauraista jäkälistä ja sammalista, 
jotka ovat hitaasti uusiutuvia. Myös rehevimpien maiden kuten lehtojen aluskasvillisuus kestää 
huonosti kovaa kulutusta. Tuoreiden kankaiden varvuista ja karkeista heinistä koostuva 
pohjakasvillisuus on metsänpohjista kestävin, mutta sekään ei kestä jatkuvaa ja voimakasta 
kulutusta. (Rautamäki 1989: 41). Kuivahkon kangasmetsän kulutuskestävyys on kohtalainen ja eri 
korpityyppien joko melko heikko tai heikko (Autio et al. 1993: 102). 

 Jalonkangas on pääosin tuoretta kangasmetsää. Asuntoalueen lounais- ja länsipuolella tuoreen 
kangasmetsän jälkeen on kosteaa, vähäpuustoista korpea ja itäpuolella pieni koivuvaltainen 
lehtipuusaareke. Puolangalle menevän Kyröntien pohjoispuolella oleva ratapiha-alue on avointa. 
Rannat sekä Jalonkankaan puolella että Ämmänsaaressa ovat pääosin koivuvaltaista lehtimetsää. 
Jalonuoman pohjoispuolella kasvaa vanhaa kuusimetsää lehtimetsän keskellä. Jalonkankaan tuoreen 
kangasmetsän alue jatkuu Puolangantien eteläpuolella asutuksen ja jyrkänteen rajaamalla alueella 
aina Viitostien varteen saakka. Jalonniemi-talon ympäristö on pääosin rakennettua puistoa, samoin 
jokisuun eteläpuolinen alue, josta mm. Kianta-laiva lähtee kesäisin risteilyille.  

 Viitostien länsipuoli Ämmänsaaressa on Ämmänhaaran rantaa lukuun ottamatta tuoretta 
kangasmetsää. Ämmänhaaran sillasta voimalaitokselle ranta on koivuvaltaista lehtimetsää ja sen 
jälkeen tuoretta kangasmetsää suljetulla voimalaitosalueella. Voimalaitosalueesta itään kasvaa 
lehtomaista rantametsää, joka joitakin satoja metrejä ennen Syväyksenkadun siltaa muuttuu 
koivuvaltaiseksi lehtimetsäksi. Lehtimetsä jatkuu rannassa kapeana nauhana Kyynäspään kärkeen 
saakka. Kyynäspääniemen puolella Jalonuomaa reunustaa aarnimainen, sankka kuusimetsä 
sammaleisine kivineen ja korkeajuurisine kuusineen (Kuva 3). Tämä kohta on kasvillisesti 
arvokasta ja erityisen arvokasta elinympäristöä metsälain mukaan (Heikkinen & Pouke (2000: 79). 
Metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen 
osoitettuja alueita. Suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon metsälain mukaiset 
monimuotoisuuden kannalta tärkeät elinympäristöt kuten avokalliot, joita löytyy muun muassa 
Vaamankallion ja Vaamanniemen alueelta. Ämmänsaaren Kirkkopuisto on tuoretta kangasmetsää. 
Ämmänkadun länsipuolella jyrkänteessä ja sen alla on aivan keskustassa pieni lehtomaisen 
rantametsän alue matkailuvaunujen paikoitusalueen vieressä. Ämmänkadun toisella puolella 
samassa kohdassa on avointa niittypuistoa. 

 Taivalalanen on pääosin mäntyvaltaista kangasmetsää. Taivalalasen kärjestä lähtevä 
lehtimetsävyöhyke jatkuu Taivalalasen pohjoisrantaa pitkin Ämmänlammen kohdalle saakka. 
Laajoja avoimia suokasvillisuusalueita löytyy Taussuon ja Lummelamminsuon alueilta Pitämän 
itäpuolelta. Taussuota ympäröi vähäpuustoinen korpikasvillissuus. Vaamanniemen, Vaamankallion, 
Luokanahon ja Kaljuskylän kasvillisuus on pääosin mäntyvaltaista kangasmetsää. Laaksoista löytyy 
myös tuoretta kangasmetsää.  Kaljuskylän suoalueilla on myös vähäpuustoista korpikasvillisuutta 
(liite 2). 
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Suomessa on voimassa EU:n luontodirektiivi, jonka mukaan liito-orava on Euroopan unionin 
alueella uhanalainen laji, jonka suojelussa Suomella on erityisvastuu. Säädös kieltää liito-
oravayksilöiden selvästi luonnossa havaittavien levähdys- ja lisääntymispaikkojen hävittämisen ja 
heikentämisen (Keski-Suomen Ympäristökeskus 2006). Liito-oravan levinneisyyden pohjoisraja 
kulkee Oulu-Kuusamo-linjalla. Liito-oravan alueellisista kannantiheyksistä tai lajin esiintymisen 
yhtenäisyydestä ei ole olemassa kattavaa tietoa, mutta esiintyminen saattaa olla laikuttaista. Liito-
oravan mahdollista esiintymistä Rajavartioston alueella Ruukinkankaalla on selvitetty Air-Ix 
Suunnittelu Ympäristötaito Oy:n (2005) toimesta. Rajavartioston alueen kuusimetsät ovat liito-
oravalle elinalueeksi sopivia puuston ollessa varttunutta ja lehtipuita on runsaasti. Alueelta ei 
kuitenkaan ole löytynyt jälkiä liito-oravasta. Suunnittelualueen muista osista liito-
oravainventointeja ei ole tietojen mukaan tehty.  
 

16.5  Viheralueverkko 

Rakennettua ja hoidettua puistoaluetta 
keskusta-alueella on Kiantajärven rannalla 
Jalonniemi-talon ympäristö ja Kianta-laivan 
lähtöpaikkaa ympäröivä Jätkänpuisto. 
Viitostien länsipuolella samalla kohdalla 
olevat puistot ovat myös rakennettua puistoa. 
Näistä puistoista toinen jatkuu aina 
Keskuskadun Jalonuoman ylittävälle sillalle 
saakka. Kirkkoa ympäröivä Kirkkopuisto on 
myös rakennettu puisto ja kirkon 
lähiympäristöä voidaan pitää edustuspuistona. 
Kirkkoa vastapäätä olevan Tietäväisenkadun 
varsi on rakennettua puistoa, samoin siitä 
kaakkoon oleva rannassa sijaitseva Hiltusukon 
puisto, jossa on palloilukenttä. (Air-Ix 
Suunnittelu Ympäristötaito Oy 1998). 
Taivalalasessa risteilee useita epävirallisia 
polkuja ja rannat ovat vihervyöhykettä. 
Kiantajärven ranta-alueen vieressä kulkevan 
tien vieressä kulkee kevyen liikenteen väylä, 
ranta on hoidettua kangasmetsää, jonne tulee 
pistopolkuja kevyen liikenteen väylältä. 

 

 
Kuva 3. Kyynäspään kasvillisuutta (Air-Ix 
Ympäristötaito Oy 1998) 
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16.6  Kulttuurihistorialliset tekijät 

Suunnittelualueen kulttuuriympäristökohdeinventoinnin tiedot perustuvat ympäristökeskuksen 
julkaisuun Kotiseutumme kasvot – Suomussalmen kulttuuriympäristöohjelma (Heikkinen & Pouke 
2000). Toistaiseksi vanhin asutuspaikan ajoitus Suomessa sijoittuu Suomussalmen kuntakeskuksen 
Ämmänsaaren edustan Kirkkosaareen, jossa asutus on alkanut 8 000 - 7 700 vuotta eKr ja saaresta 
on tehty runsaasti esinelöytöjä (Kuva 4). Kiantajärven eteläranta Kumpuniemestä Vaamankallioon 
asti sisältää peräkkäisiä esihistoriallisia asuinpaikkoja, joista niin sanottu TB:n ranta on peräti 800 
metrin matkalta yhtenäistä, yhtäjaksoista esihistoriallista asuinpaikkaa (Heikkinen & Pouke 2002: 
15, 78) Alueella ei ole kuitenkaan suoritettu laajamittaista kivikautisen asutuksen inventointia. 
Muinaismuistolain mukaan kiinteiksi muinaisjäännöksiksi luokitellaan muun muassa ”muinaisilta 
ajoilta peräisin olevat asumusten jäännökset sekä asuin- ja työpaikat, niin myös muodostumat, jotka 
ovat syntyneet sellaisten asumusten tai paikkojen käyttämisestä”. Ilman muinaismuistolain nojalla 
annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, 
vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Mikäli ”maata kaivettaessa tai 
muuta työtä suoritettaessa tavataan kiinteä muinaisjäännös, jota aikaisemmin ei ole tunnettu, on työ 
muinaisjäännöksen kohdalta heti keskeytettävä ja työn johdon viipymättä saatettava asia 
muinaistieteellisen toimikunnan tietoon tarpeellisia toimenpiteitä varten”. Kiinteisiin 
muinaisjäännöksiin kajoaminen edellyttää erillistä päätöstä. Yleisen maankäyttöhankkeen tai 
kaavoituksen suunnittelijan tulee selvittää suunnitelman vaikutukset kiinteään muinaisjäännökseen. 

 
Kuva 4. Vanha Kirkkosaari (Kuva Anna Kujala 2006) 
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 Vuonna 1841 perustettiin Ämmänruukki Ämmänkosken partaalle. Ämmänruukin historia on 
lyhyt, mutta monivaiheinen. Vuonna 1877 ruukin toiminta pysähtyi ja myöhemmin se rapistui 
tyhjänä ja käyttämättömänä ja 1900-luvun alussa paikalla oli enää raunioita. Nykyisin alueella 
Ämmän ruukista muistuttaa enää paikkaan jäänyt Ruukin nimi (Heikkinen & Pouke 2002: 22). 
Sodan jälkeen alueelle rakennettiin Kainuun rajavartioston Suomussalmen johtopaikka. Alueella on 
säilynyt kolme vanhaa varastorakennusta, jotka on rakennettu ennen sotaa (Air-Ix Suunnittelu 
Ympäristötaito Oy 2005: 9). 

 Talvisota tuhosi Suomussalmen kirkonkylän lähes kokonaan. Valtioneuvoston päätöksestä 
kuntakeskus määrättiin rakennettavaksi paikkaan, joka olisi puolustuksellisesti paremmassa 
paikassa ja helpompien liikenneyhteyksien takana. Paikaksi valittiin Ämmänsaari. Ämmänsaaren 
rakennetut talot ja kasarmialueet tuhoutuivat jatkosodassa saksalaisten perääntymisvaiheen aikana 
vuonna 1944. Ämmänsaaren alueen vanhin nykyinen rakennuskanta koostuu pääasiassa yksittäisistä 
1940- ja 1950-lukujen rakennuksista. Taajamakuvallisesti merkittävimmät rakennukset löytyvät 
varsinaisen Ämmänsaaren alueelta.  Sota-ajan jäänteinä Pitämän ja Taivalalasen asuinalueelta sekä 
Ruukinkankaalta löytyy jatkosodan aikaisten kasarmien kivijalkoja. Pitämäahossa Ison-Pitämän 
rannalla jäänteenä kylämäisestä rakennusryppäästä on useiden vierekkäisten kivijalkojen ryhmä 
(Heikkinen & Pouke 2002: 27-28, 82) (Liite3). 

16.7  Maisemakuvalliset tekijät 

Inventoinnin ja visuaalisen havainnoinnin avulla todettiin maisemakuvallisia tekijöitä kuten 
hierarkisia pisteitä, solmukohtia, näkymiä ja häiriötekijöitä. Hierarkiset pisteet ovat maisematiloja 
hallitsevia kohtia ja myös luonnonoloiltaan edullisia kohtia. Hierarkista pistettä voi osoittaa 
esimerkiksi jokin merkkirakennus, joka on tuolloin maiseman huippupiste. Maiseman solmukohdat 
ovat useiden voimakkaiden maisematekijöiden leikkauspisteitä tai kohtauspaikkoja. Näkymät 
voivat olla panoraamanäkymiä, kohdistuvia tai siivilöityviä näkymiä. Maisemavaurioksi ja – 
häiriöiksi voidaan katsoa esimerkiksi avohakkuut maisemallisesti tärkeillä alueilla, voimalinjat, 
maisemaan sopimattomat rakennukset, kaatopaikat ja saastuneet alueet (Raivo 1999: 18).  

 Suunnittelualueen maisemalliset kohokohdat sijoittuvat erityisesti Jalonuoman varrelle (Kuva 5). 
Vaamankallio erottuu maisemallisena kohokohtana ympäristöstään suunnittelualueen korkeimpana 
kohtana. Vaamanniemen avokallioalueet ovat myös maisemallisesti merkittäviä. Järvi- ja 
koskinäkymiä avautuu muun muassa Kyynäspään ja Taivalalasen kärkien alueilta sekä silloilta. 
Viitostieltä avautuu selkeitä näkymiä Kiantajärvelle Kirkkosaaren edustalla. Maisemallisiksi 
solmukohdiksi katsottiin eräät tienristeysalueet ja paikat, joissa maastonmuodot vaihtelevat ja 
yhdistyvät järvimaisemaan. Suunnittelualueen häiriötekijöinä pidettiin Ämmän voimalaitosta, 
voimalinjoja ja uudenmallisia muuntajia sekä jäteveden puhdistamoa. Taivalalasen eteläpuoliselta 
rannalta löytyi maanperkausjätteiden läjityskasa. Myös eräät jäsentymättömät risteykset ja 
tielinjaukset kuten viitostie katsottiin maisemallisiksi häiriötekijöiksi (Liite 3). 
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Kuva 5. Jalonkankaan etelärinne ja Jalonuoma (Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy 1998) 
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17 Suomussalmelaisten jäljillä - ulkoalueiden fyysisten 

jälkien ja toimintojen kartoitus 

Xavier Cardey, Minna Hagman, Joona Koskelo, Katja Makkonen & Juho Peltoniemi  

Havainnointi on helppo ja hyödyllinen tapa kerätä tietoa alueesta ja sen toiminnasta. Liikkuessa 
avoimin silmin ympäristössä voi tarkkaavainen havainnoitsija huomata asioita, mitä normaalit 
perus- ja pohjakartat eivät kerro. Seuraamalla ihmisten tekemiä todellisia jälkiä voi kartoittaa, miten 
ympäristöä oikeasti käytetään. Tutkimusmenetelmänä tällä tarkoitetaan systemaattista, kirjattua 
havainnointia, jossa on olennaista, että havainnoitava käyttäytyminen sidotaan fyysiseen 
ympäristöön (esim. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus 2001). 

 Fyysiset jäljet voidaan jakaa karkeasti niin sanottuihin ei-suunniteltuihin ja suunniteltuihin 
jälkiin. Ei-suunnitellut jäljet voivat olla syntyneet joko ympäristön käytön kuten kulumisen 
seurauksena tai luonnonolosuhteiden aikaansaannoksena. Suunnitellut jäljet ovat puolestaan joko 
yksityisten ihmisten ja epävirallisten ryhmien aikaansaamia ympäristön muutoksia tai tietenkin ihan 
virallisten tahojen tekemiä ylläpitokorjauksia yms. (ks. Nieminen 2003, 21). Esimerkiksi uusia 
asuinalueita suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon myös ne epäviralliset polut ja kulkureitit, joita 
paikalliset asukkaat käyttävät, jotta suunnittelutyö ja tuleva rakentaminen saadaan mahdollisimman 
hyvin tukemaan jo olemassa olevaa ympäristön käyttöä. Siten asuinympäristöstä saadaan mielekäs 
niin vanhoille kuin uusillekin asukkaille. 

 Suomussalmella jälkien kartoitusanalyysi tehtiin uusien asuinalueiden suunnittelualueilla 
Jalonkankaalla, Taivalalasella ja Kaljuskylän pohjoispuolella olevalla Kiantajärven ranta-alueella 
(Kartta 1).  Ryhmämme tavoitteena oli havainnoida, millaisia jälkiä ympäristön käytöstä on jäänyt 
maastoon ja kartoittaa siten paikallisten asukkaiden ulkoalueiden käyttöä. Selvityksessä keskityttiin 
siis erityisesti yksityisten ihmisten tai muiden epävirallisten ryhmien tekemiin jälkiin.  
Havainnoinnin yhteydessä oli tarkoitus haastatella tavattuja lapsia, jalankulkijoita, lenkkeilijöitä 
ynnä muita liikkujia myös kesäkäytön osalta.  
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 Analyysimme tehtiin keskitalvella kahden erilliskäynnin aikana, jolloin jalkauduimme (osa 
ryhmästämme liikkui myös suksilla) suunnittelualueille Jalonkankaalle, Taivalalaselle ja 
Kaljuskylän pohjoispuoliselle Kiantajärven rannalle. Ensimmäisellä kerralla (19.–20.1.2006) 
Suomussalmi oli muun Suomen tavoin kovien paukkupakkasten kourissa ja analysointi tehtiin -30 
asteen pakkasissa. Tämä saattoi osaltaan pitää paikalliset asukkaat sisätiloissa ja näimmekin vain 
muutamia urheita ulkoilijoita. Ilma oli muuten kauniin selkeä. Toinen käynti (2.2.2006) oli myös 
aurinkoinen talvipäivä mittarin laskiessa parinkymmenen pakkasasteen tienoille. Molemmilla 
kerroilla hajauduimme maastoon kameroiden ja muistiinpanovälineiden kanssa. 

 Talvinen havainnointi perustuu pääasiassa lumessa näkyviin jälkiin. Aurattujen piha- ja 
pyöräteiden lisäksi maastosta oli nähtävillä siis ennen kaikkea tallattuja polkuja, yksittäisiä 
jalanjälkiä, hiihtolatuja, moottorikelkkareittejä ja eläinten jälkiä. Pääasiassa kulkureitit noudattivat 
melko hyvin karttoihinkin merkittyjä  

17.1  Jalonkangas (Kuvat 1 & 2) 

 

Jalonkankaalla on lasten leikkipaikka.  

  Jalonkankaan eteläpuolella kulkee valaistu hiihtolatu, joka on ahkerassa käytössä siitä päätellen, 
että siihen liittyi hiihtolatuja ja polkuja metsän läpi useista eri kohdista.  

  Jalonuoman rannalla oli molemmin puolin ilmeisen ahkerasti käytetyt polut, joita käytetään mm. 
koirien ulkoiluttamiseen ja ulkoiluun.   

  Jalonuoman yli kulkee siltoja tai maakannaksia, joilla myös kulki tallattuja polkuja. Yhdellä 
silloista oli hirsinen pöytä ja tuoliryhmä, linnunpönttö puussa ja ilotulitteiden jäännöksiä. Paikkaa 
käytetään siis selvästi oleskeluun.  

  Jalonkankaan puolella uomaa oli yksi vene talviteloilla.  

  Lisäksi valaistulla ladulla havainnoitiin poron jälkiä sekä paljon jäniksen jälkiä. 
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17.2  Kyynäspääniemi (Kuvat 3 & 4) 

 

 Niemeä kiersi tallattu polku ja latuja. Niemen kärki onkin ahkerassa ulkoilukäytössä. 

  Niemen kautta hiihdetään sähkölinjaa pitkin Jalonkankaan puolella olevalle valaistulle ladulle.  

  Pohjoispuolelta, Koksarinkujan asuintalojen läheltä löytyi metsästä kolme lasten tekemää majaa.  

 Vastaan tullut koiran ulkoiluttaja kertoi, että niemi on ulkoilukäytössä myös kesällä. 

 Kyynäspääniemen etelärannalla sijaitseva puistoalue oli täynnä talviteloilla olevia veneitä, 
laitureita ja grillaus-/nuotiopaikkoja. Selvästikin kohdalla olevien talojen asukkaat olivat ottaneet 
rannan omakseen.  

17.3  Taivalalanen (Kuvat 5, 6 & 7) 
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Alue jakautuu niemen kärjessä sijaitsevaan 
silmukanmuotoiseen omakotitaloalueeseen, 
sekä tien suuntaiseen kerrostaloalueeseen. 
Näitä kahta erottaa toisistaan koillis-
lounaissuuntainen voimalinja. 
Omakotitaloalueen keskellä on 
urheilukenttä, jonka käyttö on talvisin 
vähäistä. Asuinaluetta ympäröi ranta-alue, 
jonka käyttömäärä on vaihtelevaa.   

 Kerrostalojen alapuolella sijaitsee alueen 
ala-aste, jonka ympäristö on lasten kovassa 
käytössä, mutta kuitenkaan ihmeeksemme 
emme löytäneet todisteita, esim. 
laskumäistä. Nämä puuttuvat melkein täysin 
alueelta. Ainoastaan kerrostaloalueelta 
laskeutuvaa polkua käytetään hieman tähän 
tarkoitukseen. Lasten käyttämiä 
liikkumismuotoja ovat sukset, kävely, 
potkukelkka sekä keväällä ja syksyllä 
polkupyörä.  

 Niemen kärkeä kiersi monta erilaista 
polkua rannan suuntaisesti. Oli otettu huomioon sekä perinteisesti että luistelutyylillä hiihtävät. 
Näitä latuja ei kuitenkaan oltu valaistu. Jäällä ei näkynyt jälkiä muualla kuin puhdistamoa 
vastapäätä olevan rannan tuntumassa, jonne oli vedetty perinteinen hiihtolatu. 

 Moottorikelkka oli ollut ahkerassa käytössä eteläisellä rannalla. Nämä jäljet johtivat suoraan 
omakotitalojen pihaan, eivätkä olleet sen kummemmassa käytössä. Rannassa oli myös talviteloilla 
muutamia veneitä. 

 Koirien kanssa kulkevat ihmiset käyttivät niemen pohjoista rantaa, joka oli ahkerassa käytössä. 
Kuitenkaan emme törmänneet ainoaankaan koiran taluttajaan, johtuen ehkä ajankohdasta sekä 
kovista pakkasista. 

 Läntinen osa niemekkeestä oli rauhallisin alue. Siellä ei näkynyt kuin niemeä kiertävät ladut. 
Täällä kuitenkin sijaitsee kapeahko saari, jonka koilliskärkeen oli rakennettu kävelijöille silta. Tämä 
kohta niemestä on kesäisin kaunis ja idyllinen pysähdyspaikka. 

 Alueelta ei löytynyt sen kummemmin eläinten jälkiä. Joitain jäniksen jälkiä löytyi eteläiseltä 
puolelta. 

 Syväyksenkadun, Taivalalasentien ja joen välinen kolmio ei näyttänyt ainakaan näin talvisaikaan 
olevan juurikaan käytössä. Alue oli umpihankea ja rannan suuntaisesti menevä polkukin lumen 
peitossa. 
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17.4  Kaljuskylän pohjoispuolinen Kiantajärven ranta         

(Kuvat 8 & 9) 

Hyvin aurattuja valaistuja pyöräteitä käytetään 
ahkerasti niin lenkkeilyyn ja koirien 
ulkoiluttamiseen kuin pyöräilyyn, 
potkukelkkailuun ja muuhunkin arkikäyttöön. 

Kaljuskylältä suuntautui paljon epävirallisia ja 
puolivirallisia hiihto- ja moottorikelkkareittejä 
järven rantaan ja jäälle. Moottorikelkkajäljet ja 
latu myötäilivät rantaviivaa ja yhdistyivät 
virallisiin verkostoihin uimarannan 
läheisyydessä. Järven rannassa oli jokunen vene 
ja laituri. Kesällä järven ranta on luultavasti 
myös suosittu ulkoilualue. 

 Luonnossa oli paljon jäniksen ja oravan jälkiä 
sekä lähellä on myös poroaitauksia. 

 
 

 

 

17.5  Ulkoalueiden valaistuksen kartoitus 

Analyysiin liittyi lisäksi ulkoalueiden ja reittien valaistuksen kartoittaminen. Keskeisimmät kadut 
kuten Kyynäspään Kiannonkatu, Taivalalasen Karhunkierros ja Suomussalmen itäpuolenkin 
suunnittelualueen pääväylät olivat valaistut. Lisäksi paikoin oli myös valaistuja hiihtolatuja. 

Lähteet 

Nieminen, Riitta (2003). Lähiliikuntaympäristö – teoria ja käytäntö. 42 s. Oulun yliopisto, 
arkkitehtuurin osasto, syventävät opinnot 2002–2003. 

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus (2001). YTK:n metodikortti ”Käyttäytymisen 
kartoitus”. <http://www.hut.fi/Yksikot/YTK/koulutus/metodikortti/Obser.html> 9.2.2006 



 178



18 Suomussalmi Kainuun Maakuntasuunnitelmassa ja -

ohjelmassa 

Teijo Klemettilä 

Maakuntasuunnitelmalla ohjataan maankäyttöä ja aluekehitystä. Maakuntasuunnittelun lakisääteiset 
tehtävät perustuvat lakiin alueiden kehittämisestä sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kainuussa 
maakunta -kuntayhtymä toimii aluekehitysviranomaisena, jonka tehtävänä on muun muassa 
aluekehittämisohjelmien valmistelu, hyväksyminen ja toteutumisen seuranta sekä 
aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittaminen. Kainuun maakunnan tehtävänä on maankäyttö- ja 
rakennuslain perusteella alueidenkäytön yleispiirteinen suunnittelu (Uusiutuva Kainuu 2005, 3-4). 

 Kainuun maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, jolla osoitetaan 
maakunnan tavoiteltu kehitys vuoteen 2025 saakka. Suunnitelman toteutuksen työkaluina toimivat 
maakuntakaava, joka ohjaa alueidenkäyttöä, sekä toiminnallista kehitystä ohjaava 
maakuntaohjelma. Maakuntasuunnitelma kytkee maakuntakaavan osaksi maakunnan kehittämistä ja 
liittää sen aluekehitystyöhön. Se myös antaa suuntaviivoja maakuntakaavalle. Maakunnan 
suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon kuntien ja seutukuntien sekä aluehallintoviranomaisten 
tavoitteet (Uusiutuva Kainuu 2005, 3-4). Maakuntaohjelmalla suunnataan maakunnan 
kehittämistoimenpiteitä siten, että ne toteuttavat valittuja strategioita käyttäen resurssit 
mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi (Kainuun maakunta… 2006, 2). Maakuntaohjelmaa 
täydentää maakuntakaava (Kainuun maakuntakaava 2020 2004, 3), jossa Suomussalmi on 
määritelty suunnittelutarvealueeksi (Kainuun maakuntakaava 2020 2004, 14). Esimerkiksi 
rantayleiskaavat puuttuvat alueelta kokonaan.  

 Kainuun aluerakenne on perustunut kymmenen itsenäisesti toimivan kunnan ja kuntakeskuksen 
muodostamaan verkostoon. Tulevaisuudessa aluerakenteen perusta muodostuu kolmesta vahvasta 
keskuksesta. Maakuntakeskuksena tulee toimimaan Kajaani-Sotkamo –alue. Seudullisina 
keskuksina toimivat Kuhmo ja Suomussalmen keskustaajama (Uusiutuva Kainuu 2005, 47). 
Keskustaajamien verkostoa täydentää muiden kuntakeskusten verkosto ja kyläverkosto (Kainuun 
maakunta 2006, 60). Jokainen kolmesta keskuksesta muodostaa oman palvelualueensa (Kainuun 
maakuntakaava 2020 2004, 38). Kainuun maakuntakaavassa 2020 (2004, 1) maakunta on jaettu 
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keskus- ja kehys-Kainuuseen, jonka keskuksista Suomussalmi on yksi. Keskusten välisten 
yhteyksien ylläpitämisessä esimerkiksi tieverkolla on huomattava osa. 

 

 
Kuva 1. Kainuun tavoiteltava rakennemalli (Uusiutuva Kainuu 2005, 49) 
 

 Maakunnallisessa kehittämisessä yksi painoala on liikenneyhteyksien parantaminen. Tällä 
hetkellä on meneillään globaalin mittakaavan N.E.W -hanke, jonka tavoitteena on kehittää toimivat 
maaliikenneyhteydet Norjasta Oulun kautta Kaukoitään (Uusiutuva Kainuu 2005, 48). Tämä yhteys 
kulkee myös Kainuun läpi, mikä on otettu huomioon alueen kehittämisstrategiassa. Suomussalmi 
jää tämän pääyhteyden ulkopuolelle, mutta sillä voi olla merkitystä, mikäli osa liikenteestä kulkee 
Karttimon raja-aseman kautta. Pohjoinen – etelä suuntaisessa liikenteessä Suomussalmi on maan 
itäisiä keskuspisteitä. 

 Mahdollisimman kattavalla ja kunnossapidetyllä tieverkostolla pyritään turvaamaan riittävä 
palvelutaso ja elinkeinoelämälle tärkeät kuljetukset. Tieverkoston kehittämisellä pyritään 
parantamaan liikenneturvallisuutta ja tukemaan eri keskuksien välisiä yhteyksiä (Kainuun maakunta 
2006, 61). Saman lähteen mukaan toiminta tukee myös matkailu- ja rajaliikenteeseen liittyviä 
hankkeita. 
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 Kainuun maakuntaohjelman (2006, 8-12) mukaan koulutuksesta huolehditaan kaikissa alueen 
kunnissa. Tämä tarkoittaa, että kunnissa järjestetään sekä perus- että lukio-opetusta. 
Maakunnallisella tasolla myös korkeakoulutuksen merkitys huomioidaan. Sama lähde jatkaa, että 
kaikki koulutusmuodot tukevat toisiaan kuntien välisten yhteistyöverkostojen avulla. 
Yhteistyöverkostojen toimivuus taataan Kainuun maakuntaohjelmassa (2006, 15-18, 43) 
tietoverkkojen kehittämisellä. Kehittämisellä tarkoitetaan sitä, että koko maakunnan taajama- ja 
haja-asutusalueet saadaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien piiriin. Käytännössä tavoitteena on 
mahdollistaa laajakaistan saatavuus maakunnan kaikille asukkaille. Ohjelmassa todetaan edelleen, 
että tietoliikenneverkot mahdollistavat muun muassa etäopetuksen ja myös hyvinvointiin liittyvissä 
kysymyksissä voidaan soveltaa etäpalveluja. 

 Kainuun kehittämisessä ovat tärkeässä asemassa eri alojen osaamiskeskukset, joiden 
tarkoituksena on tuottaa innovaatiopalveluita ja yhdistää sekä markkina- että teknologialähtöisiä 
innovaatioprosesseja (Kainuun maakunta 2006, 18). Olemassa olevia osaamiskeskuksia, kuten 
Woodpolista ja Seniorpolista on tarkoitus kehittää edelleen, mutta myös uusien keskusten 
toteuttamista pohditaan. Kainuun maakuntaohjelman mukaan (2006, 22) esimerkiksi 
Suomussalmelle voidaan perustaa luonnontuotealan kehittämiskeskus. 

 Kainuun maakuntaohjelman mukaan (2006, 50) suurimpia kasvumahdollisuuksia esimerkiksi 
työpaikkojen osalta on nähtävissä kaivannaisteollisuudessa, hoiva-alalla ja elämystuotannossa, joka 
voi olla mahdollisuus myös Suomussalmelle. Suomussalmen vahvuutena nimittäin nähdään alueen 
historia ja luonto, joiden varaan on mahdollista järjestää palvelu- ja ohjelmatarjontaa (Kainuun 
maakunta… 2006, 28). Tämä todetaan myös Kainuun maakuntakaavassa 2020 (2004, 18). Samassa 
lähteessä sivulla 42 vahvistetaan myös Suomussalmen asema kansainvälisenä luonto-, kulttuuri-, ja 
elämysmatkailun keskuksena. Kainuun maakuntaohjelmassa (2006, 30) kerrotaan, että luonto- ja 
vapaa-ajan matkailu ovat keskeisiä maakunnan kehittämistoiminnan kohteita. Samalla todetaan, että 
reitistöjen ja Venäjän matkailun kehittäminen voivat lisätä matkailun tuomaa arvoa. Kun Kainuun 
maakuntaohjelmassa (2006, 32-39) pohditaan matkailun investointitarpeita, niin Suomussalmen 
Kaunisniemen rakentaminen sekä sotahistorian ja Kianto-instituutin hyödyntäminen alueen 
matkailutuotteissa nähdään kehittämiskohteina. Saman lähteen mukaan myös riistamatkailu ja 
paikallinen ruokakulttuuri voivat olla tulevaisuudessa vetovoimatekijöitä. Maaseudun elinvoiman 
säilyttäminen kunkin alueen ominaispiirteisiin sovitetuilla kehittämiskeinoilla (Kainuun 
maakunta… 2006, 52) voidaan nähdä etenkin luonto- ja elämysmatkailua tukevana periaatteena. 

 Koska Suomussalmi nähdään yhtenä Kainuun maakunnan kehittämiskeskuksista, on perusteltua 
olettaa, että sinne ollaan valmiita ohjaamaan myös kehittämisresursseja. Harkinnan alla oleva 
Suomussalmelle perustettava luonnontuotealan osaamiskeskus on yksi tällaisista esimerkeistä. 
Maakuntaohjelmassa ja -suunnitelmassa Suomussalmi mainitaan usein luonto- ja virkistysmatkailun 
yhteydessä. Siellä vaikuttaakin olevan monenlaisia, luonnon- ja kulttuurihistoriallisesti 
huomionarvoisia kohteita. Esimerkiksi Kainuun maakuntakaavan 2020 liitteissä on lueteltu 
Suomussalmella sijaitsevia tärkeitä alueita. Vaikka luonto- ja kulttuuriarvoja korostetaankin 
matkailun yhteydessä, näiden parantamisesta todennäköisesti seuraa myös paikallisen väestön 
terveyttä ja vireyttä ylläpitävien liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien parantuminen, mikä nähdään 
tärkeäksi ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Ydinsanoja maakunnan strategioissa 
ovat verkostoituminen ja yhteistyö. Näitä periaatteita on tarkoitus toteuttaa kaikilla yhteiskunnan 
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aloilla yrityselämästä ja koulutuksesta kylien väliseen toimintaan. Vaikka valtakunnan tasolla 
kehitystoiminta keskittyy näkyvimmin Kajaaniin, niin maakunnallisesti Suomussalmen menestys 
vaikuttaa osaltaan tärkeältä tekijältä maakunnan pitämisessä asuttuna. 

Lähteet 

Kainuun maakuntakaava 2020. Kaavaluonnos 25.10.2004. Kaavaselostus. (2004). Kainuun liitto. 
[viitattu 22.2.2006]. <http://kafi.tutka.net/fi_tied04/Kaavaselostus.pdf> 

Kainuun maakuntaohjelma 2006-2010. Tarkistettu luonnos (12.12.2005). (2006). [viitattu 
22.2.2006].<http://www.kainuu.fi/fi_tied04/MAO_2006_2020_ver_12122005.doc> 

Uusiutuva Kainuu. Kainuun maakuntasuunnitelma 2025. (2005). [viitattu 22.2.2006].  
<http://www.kainuu.fi/fi_tied04/MAASU_Kainuun_maakuntasuunnitelma_2025.pdf >  



19 Suomussalmen asumisen strategia ja – ohjelma 2003 - 

2010 

Tuire Valkonen 

19.1  Lähtökohdat Suomussalmen asumisen strategialle ja – 

ohjelmalle 2003 - 2010 

Suomussalmella asumisen suunnittelun työryhmä on toiminut vuodesta 1999 lähtien tyhjien 
asuntojen ongelman parissa. Alkuvuoteen 2002 mennessä kunnassa oli suoritettu toimenpiteitä 
asunto-ongelman parantamiseksi. Niitä olivat muun muassa vapaaehtoinen velkasaneeraus 1.4.2001 
alkaen, käyttötarkoituksen muuttaminen 30 asunnon osalta sekä yhden kerrostalon muuttaminen 
tyhjilleen. Näiden toimenpiteiden ansoista kustannuksia säästettiin 25 000 euroa vuodessa. 
Helmikuussa 2002 tyhjiä asuntoja oli Suomussalmella noin 80. Väestön poismuuton seurauksena 
tilanne paheni edelleen ja Vuokrataloyhtiön taloudellinen tilanne toimenpiteistä huolimatta 
heikentyi. (Kunnanhallituksen päätös 2002) 

 Suomussalmi on ollut osallisena valtakunnallisesti merkittävissä supistuvien yhdyskuntien 
hankkeissa, kuten Kuntaliiton Muutoskunnat – projektissa sekä Ympäristöministeriön Pidot – 
työryhmässä. (Kunnanhallituksen päätös 2002) Lisäksi Suomussalmella ja Kainuussa on tehty 
vuosina 2000 ja 2001 useita tutkimuksia koskien asuntovaraumaa, asuntojen kysyntää ja  tarjontaa, 
vuokrataloja sekä väestöltään supistuvien alueiden talous- ja asuntomarkkinoita.  

 Tutkimukset antoivat merkittävää lisätietoa supistuvien alueiden asumisen ongelmista sekä 
keinoista, joiden avulla ongelmiin voidaan puuttua. Pitkän aikavälin asumisen strategia ja – ohjelma 
2003 - 2010 päätettiin laatia tutkimuksiin pohjautuen, ja Suomussalmen kunnanhallitus teki asiasta 
virallisen päätöksen 4.2.2002. Suomussalmen asumisen suunnittelussa huomioitiin myös muille 
alueille kohdistettuja asumisen kehitystyöhön liittyviä Ympäristöministeriön, Valtion 
asuntorahaston ja muiden yhteisöjen selvityksiä.  Selvityksiä oli mahdollista hyödyntää soveltuvin 
osin Suomussalmen suunnitellussa. (Projektisuunnitelma 2002)  
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 Suomussalmen kunta ja Ympäristöministeriö laativat tutkimusyhteistyösopimuksen (16.4.2002) 
Asumisen strategian ja – suunnitelman laatimisesta supistuvaan yhdyskuntaan. Suomussalmen 
kunnan asumisen strategia ja – suunnitelma laadittiin sen pohjalta, että menettelytapaa voidaan 
soveltaa mahdollisimman laajasti myös muissa väestöltään supistuvissa kunnissa. Työssä 
tarkasteltiin erityisesti kunnan kehitystä kuvaavien skenaarioiden seurauksia kunnan 
asuntopolitiikkaan ja yhdyskuntarakentamiseen. (Tiedote 4.6.2002)  

 Suomussalmen kunnan yhdyshenkilönä ja hankkeen vastuullisena johtajana toimi talousjohtaja 
Asta Tolonen. Kunta hyödynsi YKT – Konsultointi Heino Hiltusen asiantuntemusta suunnitelman 
laatimisessa. Heino Hiltunen toimi päätutkijana hankkeessa. Tutkija Markku Lankinen osallistui 
hankkeeseen soveltaen siihen valtakunnallista laskentamallia.  (Tiedote 4.6.2002) 

19.2  Suomussalmen asumisen strategialla ja – ohjelmalla       

2003 - 2010 tavoiteltava hyöty  

Asumisen suunnittelulla pyritään jokaiselle suomussalmelaiselle ja kuntaan muuttavalla asukkaalle 
tarjoamaan laadultaan hyvä ja hinnaltaan kohtuullinen asunto. Väestöltään supistuvien 
yhdyskuntien suunnittelussa painotetaan ongelmien poistoa, joka tarkoittaa asumisväljyyden kasvua 
ja varustetason korottamista. Toisaalta ehkäistään asuntojen ylitarjontaa, jotta asuntovarallisuus ja 
asuntokannan arvo voidaan säilyttää kuntalaisille toivotulla tasolla. Asuntovarallisuuden / asuntojen 
hintatason säilyttäminen riittävän korkealla merkitsee myös riittävän korkeita vuokrahintoja, jotta 
muun muassa vuokra-asuntokantaa voidaan pitää taloudellisesti yllä. Kunnan talouden kustannuksia 
vähennetään mitoittamalla tarkasti tilatarpeet sekä välttämällä yhdyskuntarakenteen yli-
investointeja. Kotitalouksien varallisuudesta yli 60 % on asunnoissa, joten tavoitteen saavuttaminen 
on kuntalaisille erittäin merkityksellistä. (Projektisuunnitelma 2002) 

19.3  Suomussalmen asumisen strategian ja – ohjelman           

2003 - 2010 kolme skenaariota 

Suomussalmen asumisen strategiassa ja – ohjelmassa 2003 - 2010 asumisen suunnittelun 
päämääräksi on asetettu muun muassa asuntovarallisuuden säilyttäminen, mikä edellyttää asuntojen 
kysynnän ja tarjonnan riittävää kohtaamista. Päämäärää tavoitellaan skenaarioiden A, B ja C 
mukaisella tarkastelulla. (Projektisuunnitelma 2002) 

 Skenaarioiden lähtötilanteessa vuoden 2001 lopulla Suomussalmen väestömäärä oli 10 740. 
Vakituisesti asuttuja asuntoja oli 4574 kpl ja asuntokuntien keskikoko oli 2,32 
asukasta/asuntokunta. Asuntokanta oli 4803 kpl. (Hiltunen 2002)  
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 Suomussalmen asumisen strategia ja – ohjelma perustuu kolmeen skenaarion. Tavoitteena on 
skenaario A, joka on kunnan taloussuunnitelman mukainen kehityssuunta. Sen mukaan vuonna 
2010 väestömäärä tulee olemaan 10 200 (Taulukko 1), joten väestö vähenee 540 asukkaalla.  
Asuntokuntia on skenaarion mukaan 4916 kpl ja asuntokuntien keskikoko on 2,05 vuonna 2010. 
Muutos asuntokuntien lukumäärässä on 342 kpl vuoden 2001 tilanteeseen. Asuntokanta on 5162 
kpl. (Hiltunen 2002) 

TTaulukko 1. Suomussalmen asumisen strategian ja – ohjelman skenaarioiden (A, B, C) 
väestöennusteet vuodelle 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Skenaario B on Tilastokeskuksen ennusteen mukainen kehityssuunta, jonka mukaiseen 
väestökehitykseen Suomussalmella on varauduttava. Skenaarioissa väestö vähenee 1418 asukkaalla 
9322 asukkaaseen. Asuntokuntien määrä tuleen olemaan 4628 kpl (Taulukko 2) ja asuntokuntien 
keskikoko on 1,99. Uusia asuntokuntia tarvitaan 54 kpl. Asuntokanta on 4882 kpl. (Hiltunen 2002) 

 
TTaulukko 2. Suomussalmen asumisen strategian ja – ohjelman skenaarioiden ( A, B, C) 
asuntokuntien määrä vuonna 2010.  
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TTaulukko 3. Suomussalmen asumisen strategian ja – ohjelman skenaarioiden (A, B, C) 
asuntokuntien keskikoko vuonna 2010. 
 

 Skenaario C on trendiennusteen mukainen kehityssuunta, jossa väestö vähenee tuntuvasti 8653 
asukkaaseen. Trendiennuste pohjautuu vuosina 1997 – 2001 tapahtuneeseen väestökehitykseen. 
 Skenaarion mukaan asuntokuntien lukumäärä tulee olemaan 4384 kpl ja asuntokuntien keskikoko 
1.95 vuonna 2010 (Taulukko 3). Asuntokuntamuutos on negatiivinen – 190 kpl. Asuntokanta on 
4647 kpl. Myös skenaarion C mukaiseen väestökehitykseen varaudutaan Suomussalmella. 
(Hiltunen 2002) 

 Suunnittelussa otetaan huomioon edellä mainittujen skenaarioiden ennusteet. Voidaan olettaa, 
että A, B ja C skenaariot eivät toteudu kaikilta osin täydellisesti, joten suunnittelussa on 
varauduttava yhdistelemään eri skenaarioiden vaihtoehtoja. (Hiltunen 2002) 

 Tällä hetkellä Suomussalmen väkiluku on 10.005 asukasta. Viimeisimmät tiedot asuntokannasta 
ja asuntokuntien määrästä ovat vuodelta 2004. Silloin asuntokanta oli 5056 kpl. ja asuntokuntien 
määrä oli 4546 kpl. (Westersund 2006) 
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20 Kaavatilanne ja aiemmat suunnitelmat kohdealueita 

koskien 

Joona Koskelo 

20.1  Yleiskaava 

Ämmänsaaren - Suomussalmen osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 21.2.1983. Se on 
kuitenkin vanhentunut niin, että se ei ole juuri käytössä kunnassa. Kohdealueet ovat asemakaavan 
piirissä lukuun ottamatta Kiantajärven ranta-aluetta ja asemakaava noudattelee osayleiskaavaa. 
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Osayleiskaavassa Kiantajärven ranta-alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. 
Kyynäspään kärki on merkitty osayleiskaavassa lähivirkistysalueeksi asemakaavasta poiketen.  

 Ämmänsaaren taajaman keskeisille osille on laadittu 18.11.1988 luonnos osayleiskaavan 
tarkistamiseksi. Luonnosta ei ole hyväksytty kunnanvaltuustossa. Kuitenkin esimerkiksi 
Jalonkankaan alueen asemakaava noudattaa hyvin pitkälle osayleiskaavaluonnosta. Jalonkankaan 
asemakaavassa oleva siltavaraus Kyynäspäähän on osayleiskaavaluonnoksen mukainen. 

20.2  Asemakaava 

20.2.1  Kaavoituksen eteneminen 

Suomussalmen uuden keskustan Ämmänsaaren ensimmäinen asemakaava on vahvistettu 
16.10.1945. ”Rakennussuunnitelma Ämmänsaaren Oilolaa varten” on vahvistettu 
Lääninhallituksessa 1956. Koko keskustaa koskeva rakennuskaavan tarkistus, muutos ja laajennus 
on vahvistettu lääninhallituksessa 10.12.1970. Siihen on tullut pieniä muutoksia, mutta pääosin 
keskustan nykyinen asemakaava on 1970 kaavan mukainen. Rakennuskaava-alue on laajentunut 
alueittain tarpeen mukaan. Suurempia laajennuksia ovat olleet mm. Taivalalanen 1965, Pitämä 1978 
ja Jalonkangas 1994.  

 Ruukinkankaalla rajavartioston alueella on vireillä kaavamuutos, luonnos on päivätty 29.8.2005.  
Osa nykyisestä rajavartioston alueesta muutetaan asuin-liikerakennuskäyttöön, kaava mahdollistaisi 
hotellin rakentamisen. Ranta-alue otetaan virkistys ja matkailukäyttöön. 

20.2.2  Kohdealueiden kaavatilanne ja merkinnät 

Alueiden kaavakartan pohjalle on tuotu peruskartta, jolloin voi verrata alueen kaavaa nykyiseen 
rakenteeseen ja rakeisuuteen. (kuvat 3,4 ja 5) 

 Kyynäspään alueen (kuva 3) kaava on vuodelta 1970. Pääosin alue on rakennettu kaavan 
mukaan. Niemen kärjessä oleva hautausmaa-alue H on jäänyt toteutumatta. Samoin korttelin 218 
asuinkerrostalo-alue ja sen itäpuolella oleva LP-alue ovat toteuttamatta. Merkinnällä Up oleva 
pallokenttä on toteuttamatta. Niemen kärkiosa ja reunat, jotka on kaavoitettu puistoksi ja 
hiihtoalueeksi Uh, ovat luonnontilassa. Eteläosassa oleva Petkelkatu on toteuttamatta. 
Ämmänhaaran sillan lähellä on uimaranta Uv, venevalkama Lv ja pyykinpesualue Ep.  

 Jalonkangas (kuva 3) on uusin Suomussalmen asuinalueista. Asemakaava on vuodelta 1994. Alue 
on rakentunut omakotialueeksi asemakaavan mukaan. Alueen keskellä oleva vesialue on kaavasta 
poiketen leikkikenttänä. Kaavassa on siltavaraus jalonuoman yli, sitä ei ole toteutettu. Venevalkama 
on käytössä veneiden pitopaikkana. Jalonkankaan ja Kyynäspään väli on virkistysaluetta. 
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Kuva 1. Jalonkangas ja Kyynäspää 
 

 Taivalalasen alue (kuva 4) on kaavoitettu vuonna 1965. Omakotialueet on rakennettu kaavan 
mukaan. Lääninhallitus on vahvistanut 13.6.1989 kaavamuutoksen, jossa tärkein muutos on uuden 
sillan rakentaminen Taivalalaseen. Taivalalaisentien, Syväyksenkadun ja joen muodostamaan 
kolmioon on kaavoitettu urheilupuisto VU pesäpallokenttineen. Se on jäänyt toteutumatta. Alueella 
oleva muuntamo ET on rakennettu. Samassa yhteydessä kaavoitetut asuinkerrostalo-, rivitalo- ja 
asuin-liikerakennuskorttelit 1131 ja 1132 ovat rakentamatta. Taivalalaisen niemeä kiertävät 
lähivirkistys- ja puistoalueet. Rannassa sillan länsipuolella on tukkien pudotuspaikka merkinnällä 
E-1.  

 Kiantajärven rannan suunnittelualueeseen (kuva 5) rajautuva kirkonkylään johtavan tien 
eteläpuolisen Kaljuskylän alueen kaava on hyväksytty 1982. Lääninhallitus on vahvistanut 
uusimman kaavamuutoksen 10.11.1994. Alue on 1994 kaavan mukainen. Kirkonkylään menevän 
tien varressa on 1-2 kerroksisia omakotitaloja, väleissä on vihervyöhykkeitä. Kaava-alueen 
itäreunalla on tielaitoksen varikko ja varastoalue TV. Kiantajärven ranta-alueella ei ole 
asemakaavaa. 
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Kuva 2. Taivalalanen 
 

 
Kuva 3. Kaljuskylä



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSA 3: Ideasuunnitelmat





21 Mansikkapaikka 

Katja Makkonen, Pirkko Kangas, Juho Peltoniemi, Arménio Sabença 

 
Kuva 1. Näkymä Kyynäspään raitilta 
 

Vuoden 2006 yhdyskuntasuunnittelun asuntoaluesuunnittelun kurssin tehtävänä oli suunnitella 
asumista Suomussalmen keskustaajaman, Ämmänsaaren tuntumaan.  Suomussalmen kaunis luonto, 
sen laajat järvenselät, Jalonuoman jyhkeä uljaus, vanhat kuusikot ja komeat mäntyselänteet saivat 
ryhmämme pohtimaan asuinympäristön suhdetta luonnonympäristöön ja suhteen kestävyyttä.  
Suomussalmi on tullut tunnetuksi ekokuntana ja myös sen vuoksi oli luontevaa ottaa teemaksi 
kestävä kehitys.  Tutkimme kaavoituksen keinoin ekologisen asumisen mahdollisuuksia ja sen 
liittymistä kiinteästi jo olevan taajamarakenteeseen. 
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 Olevan rakenteen infrastruktuuriin sekä kunnalliseen ja yksityisen palveluverkostoon tukeutuva 
rakentaminen on ekologisesti edullista.  Tiivistämällä rakennetta voidaan käyttää olevia taajaman 
sisäisiä verkkoja ja paikoitellen jopa kehittää niitä.  Suunnitelmassa etsimme alueita, joille 
rakentaminen kokoaisi ja parantaisi taajamakuvaa.  Liikenneverkot ja ulkoilureitit liitettiin alueisiin 
säilyttämällä vanhat yhteydet ainoastaan yksinkertaistamalla niitä muutamin paikoin.  Suosimalla 
kompostoivia käymälöitä, kunnan viemäriverkko kuormittuu kevyemmin.  Peruskallion läheisyys 
parhailla rakentamispaikoilla estää harmaiden vesien juurakkoimeyttämisen. 

 Aika muodostaa visuaalisesti kolmiulotteisen suunnitelman neljännen ulottuvuuden ja se on 
laadittu toteutettavaksi vaiheittain kunnan tarpeiden mukaan.  Tulevan rakennetun ympäristön on 
kestettävä sekä ekologisesti, visuaalisesti että teknisesti.  Kohtuullisen tiivis rakentaminen säilyttää 
koskemattomana elinvoimaisuuden kannalta riittävän laajoja aloja luonnonympäristöä ja näitä aloja 
yhdistävät, lajien siirtymisen mahdollistavat ekologiset käytävät.  

 Uusi rakentaminen sijoitettiin pienilmastoltaan suotuisaan, 
aurinkoiseen etelärinteeseen.  Kuutiomaiset, hyvin lämpöeristetyt 
asuinrakennukset ovat pohjoissivultaan niukasti aukotetut.  Ne 
avautuvat etelään lasisen talvipuutarhan kautta, jonka lattia varaa 
auringon lämpöenergiaa.  Lämpenevä ilma nousee korkeassa 
tilassa ja kierrättää asunnon ilmaa talvipuutarhassa viihtyvien, 
hiilidioksidia kuluttavien ja happea tuottavien viherkasvien 
puhdistettavaksi.  Suunnittelualueiden korkeuserojen ansiosta 
asuntojen niukasti aukotettuja kosteita tiloja voidaan upottaa 
rinteen lämpimään suojaan.  

 Rakennukset ovat yhtiömuotoisesti toimivia kaksikerroksisten omakoti-, pari- ja rivitalojen 
ryhmiä, joilla on tiivis yhteys niitä ympäröivään koskemattomaan luontoon.  Piha-alueet 
rakennetaan kevyesti säästäen mahdollisimman paljon alkuperäisiä luonnonkasveja ja Istutettavaksi 
valitaan pohjoisia lajeja.  Eteläiset erikoisuudet ja leikkonurmi ovat pihoilla kiellettyjä.  

 Tiiviisti rakennettu ympäristö onnistuu parhaiten, kun noudatetaan yhtenäistä tapaa rakentaa.  
Rakentamistapaohjeena on yhtenäinen peruskorkeus, värityssuunnitelman noudattaminen ja 
talvipuutarha, joka jatkuu suoraan räystäästä harjakaton muotoa jatkaen.  Talvipuutarhaa varten 
annetaan rakennusoikeutta, jota ei voi siirtää muuhun rakentamiseen.  Jokainen rakennus voi olla 
aukotukseltaan erilainen ja pari- ja rivitalojen massa voi polveilla maaston muotojen mukaan.  
Rakennusmateriaaliksi valitsimme puun, joka on paikallinen tuote ja siksi ekologisin materiaali.  
Julkisivuihin sopii leveä vaakaponttilauta tai sahattu hirsi.  Kattomateriaalina on tummanharmaata 
kolmiorimoitettua huopaa.  Harjan suunta on etelä-pohjoinen, pohjoisen tuulilta suojaamiseksi. 

 Pihaan kuuluu autotallirakennus, jonka yhteydessä on myös jätehuollon vaatima tila ja 
polkupyörien säilytystila.  Pitämässä ja Kiantajärven rannalla on erikseen varasto- ja puutarhavaja.  
Tonteilla on paikka, johon voidaan sijoittaa vaatehuollon varusteita.  Asuntoihin saavutaan 
turvallisten ja intiimien pihakatujen kautta.  Kortteleihin ei ohjaudu läpikulkuliikennettä.  Leikki- ja 
liikuntapaikat ovat yhteisillä julkisilla alueilla, asuinalueiden lähellä. 



 
Kuva 2.  ”Mansikkapaikka” -harjoitustyön yleissuunnitelma



21.1  Kyynäspää 

Halusimme eheyttää ja täydentää keskustaajaman olemusta, tiivistämällä Kyynäspään aluetta.  
Ekologisena ajatuksena oli jättää mahdollisimman paljon koskematonta luontoa ja rakentaa tiiviisti 
paritaloja alueelle, jota rakennukset jo rajaavat.  Asuinalueen luonnetta parantaa sen erottaminen 
julkisesta terveyskeskuksen pihasta selkeästi omaksi kokonaisuudeksi ryhmällä rivitaloja. 

 
Kuva 3. Aksonometrinen havainnekuva Kyynäspään alueesta 

 Alueelle sijoittuu kaksikerroksisia etelään suunnattuja harjakattoisia rakennuksia.  Pari- ja 
rivitalojen massa voi polveilla maaston muotojen mukaan.  Jokainen rakennus voi olla 
aukotukseltaan erilainen.  Yhtenäisyyttä tuovat värityssuunnitelma ja korkea, kattolappeeseen 
ulottuva talvipuutarha.  Pihaan kuuluu autotallirakennus, jonka yhteydessä on myös jätehuollon 
vaatima tila ja polkupyörien säilytystila.  Kulku selänteen laelle järjestettiin Kiannonkadulta 
Koksarinkujan kautta. 
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Kuva 4. Katuleikkaus Kyynäspään alueelta 

 Kiannonkadun pohjoispuoli reunustettiin samanhenkisillä rakennuksilla kuin tien eteläinen reuna 
on, mahdollisimman läheltä tietä, jotta katutilan hahmottaminen paranisi.  Näiden takana 
etelärinteessä on neljä paritaloa.  Niihin kuljetaan pihakatua, joka jatkuu Kyynäspään yli 
kävelykujana ja yhtyy Jalonkankaan ulkoilureitteihin.  

 Ympäröivä metsäluonto haluttiin säilyttää, kuitenkaan täysin varjostamatta rakennuksia.  
Jokaisella tontilla säästetään mahdollisimman paljon alkuperäistä männikköä. 

 
Kuva 5. Kyynäspään aluesuunnitelma 
 
− 4 rivitaloa, joissa yhteensä 12 asuntoa.  Asuinpinta-ala 3140 m²,  
− +  talvipuutarhat 400 m², varastot ja autotallit 440 m².  Yhteensä 3960 m². 
− 13 paritaloa, joissa yhteensä 26 asuntoa.  Asuinpinta-ala 5525 m²,  
−  + talvipuutarhat 715 m², varastot ja autotallit 715 m².  Yhteensä 6955 m² 
− 8 omakotitaloa, joissa yhteensä 8 asuntoa.  Asuinpinta-ala 2240 m²,  
− + talvipuutarhat 240 m², varastot ja autotallit 215 m².  Yhteensä 2695 m². 
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TKuva 6. Leikkauspiirros Kyynäspään rinteestä 

21.2  Taivalalanen/ Pitämä/ Harjula 

Taivalalasen ja Iso-Pitämän rantojen metsäiset rinteet ovat kauniita asuinympäristöjä.  Vaikka 
useiden suomalaisten haave on omarantainen pientalo järven rannalla, erotimme tontit selvällä 
viheralueella rannasta ja jätimme herkän ranta-alueen luonnon tilaan kaikkien yhteiseksi 
virkistykseksi.  Rantavyöhykkeen puusto suojaa asuntoja järvien laajoilta seliltä puhaltavilta tuulilta 
ja ohjaa rakennusten massoittelun kanssa kylmät ilmavirtaukset yli rakennusten.  

 
Kuva 7. Aksonometrinen havainnekuva Taivalalasen alueesta 
 

 Vaikka Taivalalanen – Pitämä alue sijaitseekin Ämmänsaaren kuntakeskuksen välittömässä 
läheisyydessä, muodostaa se vesialueisiin rajautuen oman kokonaisuutensa.  Aikanaan alueella on 
sijainnut omat kauppapalvelunsa, mutta rakenteen harsuuntuessa ne ovat kaikonneet.  Muuttajia 
voitaisiin houkutella rakentamalla vetovoimaisiin paikkoihin sijoittuvia asuntoja.  Uusien 
asukkaiden saapuminen vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta luoden pohjaa palvelutarjonnalle.  
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 Suunnitellut uudet rakennusryhmät on sijoitettu kolmeen paikkaan.  Yhteistä näille kolmelle 
alueelle on eteläinen rinne sekä mäntymetsä.  Harjulassa on toisen kerroksen ikkunoista näkymä 
rinteen pohjoispuoliselle Taivalalasen järvelle.  Taivalalasessa ja Pitämällä rinne laskee järvelle 
avaten katsojan silmien eteen suomalaisen unelmamaiseman. 

 Jotkin tehtävässä tutkittavaksi annetuista alueista olivat ristiriidassa ryhmän ekologisen idean 
kanssa.  Ryhmämme löysi Metsäkeskuksen toimitilojen takaa hyvien liikenne yhteyksien päässä 
olevan ja pienilmastollisesti suotuisan Harjulan männikön, joka sijoittuu lämpöiseen etelärinteeseen 
ja jatkaa olemassa olevaa Pitämän asuinaluetta kohti keskustaa.  Lähiympäristön kulkuyhteyksiä 
yksinkertaistettiin ja otettiin käyttöön vanha tiepohja.  

 
Kuva 8. Katuleikkaus Pitämän alueelta 
 

Harjulan talot ovat ihmisille, joiden tarve omaan pihaan ei ole suuri, ja joilla ei ole halua hoitaa 
laajaa puutarhaa.  Ylärinteen rakennukset ovat kolmen asunnon rivitaloja ja alarinteessä on 
paritaloja.  Molemmissa on kaksi kerrosta.  Rakennuksia ympäröi suojaava mäntymetsä, joka 
säilytetään paritalojen tontilla sijoittamalla rakentaminen tiiviisti pihakadun varteen.  Sitä rajaavat 
pohjoisesta kapeat autotallit, joiden keskellä on jätehuolto ja pyörävarasto, etelästä kapea 
istutusvyöhyke ja asuintalot. 

 Taivalalasen ja Pitämän alueet ovat toistensa kanssa samankaltaisia.  Yhden pistotien varteen 
sijoitetut asuinrakennukset ja piharakennukset vuorottelevat niin, että ylärinteen asuinrakennuksesta 
on näkyvyys järvelle alarinteen tontilla olevan piharakennuksen yli.  Molemmissa on mahdollisuus 
pienimuotoiseen viljelyyn.  Alueen alkuperäisestä puustosta pyritään säilyttämään mahdollisimman 
paljon.  

 
Kuva 9. Leikkauspiirros Pitämän rinteestä 
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− 5 rivitaloa, joissa yhteensä 15 asuntoa.  Asuinpinta-ala 3925 m²,  
− + talvipuutarhat 500 m², varastot ja autotallit 360 m².  Yhteensä 4785 m². 
− 6 paritaloa, joissa yhteensä 12 asuntoa.  Asuinpinta-ala 1470 m²,  
− + talvipuutarhat 390 m², varastot ja autotallit 215 m².  Yhteensä 2075 m². 
− 26 omakotitaloa, joissa yhteensä 26 asuntoa.  Asuinpinta-ala 7280 m²,  
− + talvipuutarhat 780 m², varastot ja autotallit 1400 m².  Yhteensä 9460 m². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10. Taivalalasen aluesuunnitelma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 11. Pitämän aluesuunnitelma 
 



 201

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12. Harjulan aluesuunnitelma 

21.3  Jalonkangas 
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Kuva 13. Aksonometrinen havainnekuva Jalokankaan alueesta 

Jalonkankaalla päätimme noudattaa uuden, vielä osittain rakentuvan kaava-alueen tapaa ja 
sijoitimme sinne yksikerroksisia asuinrakennuksia ulkorakennuksineen.  Suunnitelma liittää 
muutamat hajallaan olevat rakennukset osaksi Jalonkankaalle 1990-luvulla suunniteltua aluetta.  
Kyröntien varteen sijoittuu kaksi rakennusrypästä, joita yhdistää keskustaan ja toisiinsa varsinaisen 
tiestön lisäksi ulkoilureittien ja polkujen verkosto.  

 Silmukkateiden varressa olevat omakotitalot noudattavat alueella olevien rakennusten 
mittakaavaa.  Ne ovat yksikerroksisia ja suunnattu kohti etelää.  Pihaan kuuluu autotallirakennus, 
jonka yhteydessä on myös jätehuollon vaatima tila ja polkupyörien säilytystila. 

 Kyröntien varteen VR:n henkilökunnan asuintalon kumppaniksi on osoitettu neljäasuntoinen 
rivitalo rajaamaan pihaa tienpuolelta.  Autotallit ja varastorakennukset sulkevat pihan. 

 

 
Kuva 14. Katuleikkaus Jalokankaan alueelta 
 
− 1 rivitalo, jossa 4 asuntoa.  Asuinpinta-ala 470 m²,  
− + talvipuutarhat 75 m², varastot ja autotallit 200 m².  Yhteensä 745 m². 
− 9 omakotitaloa, joissa yhteensä 9 asuntoa.  Asuinpinta-ala 1395 m²,  
− + talvipuutarhat 270 m², varastot ja autotallit 485 m².  Yhteensä 2150 m². 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kuva 15. Jalokankaan aluesuunnitelma 
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21.4  Kiannanranta 

 
Kuva 16. Aksonometrinen havainnekuva Kiannanrannasta  

Kiannanranta sijaitsee Juntusrannantien ja Kiantajärven välisellä kapealla rinnealueella.  Rinne 
laskee pohjoiseen, mikä tekee alueen rakentamisesta ekologisesti ajateltuna ongelmallisen; rinteen 
ja puuston vuoksi alue on varjoisa ja pienilmastoltaan epäedullinen.  Pienilmastoa heikentää myös 
järven ulapalta puhaltava pohjoinen tuuli.  Alueen käyttöä rajoittaa sen länsiosassa kosteikko ja 
itäreunalla maanpinnalle nouseva Suomussalmen peruskallio.  Sijainti lähellä taajamaa 
luonnonkauniin Kiantajärven rannalla tekee sen kuitenkin asuinrakentamiselle houkuttelevaksi. 

 Kiannanrannan rakentaminen ekologisesti edellyttää luonnonolosuhteiden muuttamista 
edullisemmaksi.  Rinteen komeaa mäntymetsää joudutaan avaamaan, jottei se varjostaisi piha-
alueita.  Suunnitelmassamme jätimme asuinalueen ja Juntusrannantien väliin 30 metrin 
metsävyöhykkeen, joka suojaa asuntoja liikenteen haitoilta.  Vyöhykkeen pohjoisreunaan istutetaan 
näköesteen muodostavia matalia puita ja pensaita, kuten pihlajia ja vadelmapensaita.   

 L:n muotoinen asuinrakennus hakee suojaa pohjoistuulta vasten harjakatolla, sekä katoksellisella 
terassilla.  Talvipuutarha sijaitsee rakennuksen sisänurkassa ja ottaa talteen auringonsäteiden 
lämmön, sekä parantaa rakennuksen sisäilmaa. 

Kuva 17. Katuleikkaus Kiannanrannasta  
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Kuva 18. Näkymä Kiannanrannasta  

 Sisäänkäynti on rakennuksen ja saunan välisestä katetusta väliköstä, josta on myös suora yhteys 
saunapihalle ja läpinäkyvällä materiaalilla katetulle terassille.  Sauna sijaitsee erillisessä massassa, 
jolla on seinäkosketus naapurin asuinrakennukseen.  Naapurin asuinrakennus ei juuri avaudu 
saunapihalle.  Saunapihaa suojataan järveltä tuulevalta pohjoistuulelta olemassa olevalla puustolla 
ja istuttamalla matalampaa kasvustoa.  Näin energian kulutusta rakennuksissa saadaan pienenettyä 
luonnollisella tavalla.  Rakennusten välinen tila on käännetty vinoon pohjois-eteläsuuntaan nähden, 
jotta eteläinen piha ei kärsisi pohjoisista tuulista.  Asuinrakennukset mäntymetsän kanssa 
muodostavat eteläpihoja suojaavan muurin. 

 

 
Kuva 19. Kiannanrannan yleissuunnitelma 
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 Rakennuksen materiaalit ovat mahdollisimman paikallisia: rakennusten rungot ovat 
puurakenteiset ja pintaverhous on värisuunnitelman mukaan maalattua leveää vaakaponttilautaa tai 
hirttä.  Julkisivujen aukotus on vapaasti suunniteltavissa, mutta rakennuksen perusmuoto on sidottu.  
Rakennuksen katto pinnoitetaan tummanharmaalla kolmiorimahuovalla.  Piharakennuksia 
sijoitetaan kadun varteen niin, että ne rajaavat katutilaa ja muodostavat suojaisan pihatilan.  

 Ekologisuuden kannalta on toivottavaa, että asunnoissa olisi kompostoivat käymälät, jolloin 
viemäröintiä kuormitetaan vai harmailla vesillä.  Harmaiden vesien juurakkoimeytystä alueella ei 
voida toteuttaa, koska peruskallion läheisyys estää veden imeytymisen.  Kiannanranta sijaitsee 
kuntakeskustan läheisyydessä, mikä helpottaa sen liittämistä olemassa olevaan infrastruktuuriin. 

 
−  15 pientaloa, joissa yhteensä 15 asuntoa.  Asuinpinta-ala 4125 m²,  
−  + talvipuutarhat 525 m², varastot ja autotallit 1620 m².  Yhteensä 6270 m². 

21.5  Mansikkapaikan suunnitteluprosessista 

Mansikkapaikka-ryhmän tavoitteena oli suunnitella ekologista asumista.  Lähtötietoja 
kartuttaaksemme tutkimme aluksi suuren määrän ekologisuutta käsittelevää kirjallisuutta.  Sen 
myötä karisivat väärät mielikuvat ekologisesta rakentamisesta; harvaan asuttu savimajoista 
rakennettu kylä kaukana luonnon helmassa ei olekaan kestävän kehityksen kannalta paras ratkaisu.  
Tiivis rakentaminen taajamarakenteen yhteyteen on suorastaan luonnonystävällistä.  

 Ekologisuus on kuitenkin muutakin kuin pelkästään rakennuspaikan valintaa.  Se on 
ympäristötietoisuutta ja huomispäivästä huolehtimista.  Monille se on elämäntapa, jota ajatellen 
arkipäivän ratkaisut tehdään.  Ryhmämme mielestä ekologisuudesta ei pitäisi tehdä monimutkaista 
ja vaativaa asiaa, joka jää pienen eksentrikkojen piirin maailmankatsomukseksi.  Pyrimme 
suunnittelemaan asuinalueet niin, että niiden ekologisuus ei asettaisi asukkaille suuria vaatimuksia, 
vaan alueen ympäristöystävällisyys tulee kuin kaupanpäällisinä.  Työn kuluessa opimmekin, ettei 
ekologisuus välttämättä vaadi suuria kommervenkkejä.  Se muodostuu suuresta määrästä pieniä 
asioita, jotka tulisi ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa.  Ympäristön huomioon ottaminen ei 
saisi olla vain ”ekokylien” erikoisalaa vaan osa arkipäivän suunnittelua. 

 Ekologista asumista yhdessä tutkiessamme opimme jotain myös ryhmätyöstä.  Teimme ajatus- ja 
suunnittelutyötä vuoroin yksinämme, vuoroin koko porukalla tai parityöskentelynä.  Ajatukset 
saattoivat joskus poiketa toisistaan hyvinkin jyrkästi, mutta keskustelemalla, riitelemällä, 
uhkailemalla aika ajoin myös mököttämällä, mutta myös yhteisiä kahvihetkiä viettämällä 
päädyimme aina kaikkia tyydyttävään ratkaisuun.  Ajatusmaailmojen erilaisuus oli ryhmämme 
suunnittelua rikastava asia; niiden törmäämisestä syntyi välillä hyvinkin mielenkiintoisia ja 
luontevia ratkaisuja.  Asuntoalueiden suunnittelu yhteistyössä ryhmän kanssa kasvatti ja opetti 
meitä suunnittelijoina.  Tätähän se suunnittelu loppujenlopuksi on: ratkaisujen löytämistä erilaisten 
arvojen välillä. 
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22 Sininen viiva 

Hannele Kelavuori, Xavier Cardey, Joona Koskelo, Pekka Tuominen 

Suunnitelmassamme on jotain vanhaa ja jotain uutta. Aluesuunnitelmat huomioivat olemassa olevan 
rakennuskannan, esittäen kuitenkin Suomussalmelle myös uudenlaista rakentamistapaa. Olemme 
päätyneet esittämään alueille useita erilaisia rakennustyyppejä, kuten terassoituja rivitaloja, 
omarantaisia omakotitaloja, kerrostaloja senioreille, rinnetaloja ja loma-asumiseen tarkoitettuja 
taloja.   

 Kaikkia suunnittelualueita yhdistää veden läheisyys. Kauniit maisemat ja useilla paikoilla varsin 
koskematon luonto ovat tehneet suunnittelusta toisaalta haastavaa, mutta tuoneet suunnitelmiin 
myös lisää. Olemmekin pyrkineet kehittämään ja tuomaan esille kunkin alueen parhaat puolet.  

 Alueiden sisäinen toimivuus sekä uusien alueiden yhdistyminen jo olemassa oleviin alueisiin on 
ollut keskeinen lähtökohta. Olemme pyrkineet säilyttämään kuntalaisille tuttuja ulkoilureittejä, sekä 
avaamaan uusia polkuja. Alueiden suunnitelmat ovat joustavia myös ajallisesti tarkasteltuna: 
Alueita voidaan rakentaa vaiheittain tarpeen mukaan.  
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Kuva 1. “Sininen viiva” –harjoitustyön yleissuunnitelma
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22.1  Kaljuskylän ranta 

 
Kuva 2. Kaljuskylän rannan yleissuunnitelma 

Alueen tärkein luonnonarvo on järven läheisyys. Ranta ja avautuva maisema Kianta -järven yli ovat 
olleet suunnitelman lähtökohtia.  

 Asuinalueen haasteena oli rannan pohjoinen sijainti. Rakennusten muodolla ja sijoittamisella on 
kuitenkin pyritty luomaan tuulensuojaisia ja  aurinkoisia pihoja. Toisaalta rakennuksista on pyritty 
avaamaan näköyhteyksiä järvelle. Yleiset ranta-alueet houkuttelevat myös muut kuntalaiset 
käyttämään aluetta asukkaiden ohella. Asutuksen keskittyessä rannan läheisyyteen saadaan myös 
etäisyyttä läheiseen tiehen.   

 Kaljuskylän rannan asuinalue jakautuu kahteen osaan. Alueelle liittyy kaksi tietä, joiden varrelle 
tontit rajautuvat. Tontit ovat pinta-alaltaan 1200m²-1500m². Rakennukset ovat rantatonteilla yksi 
kerroksisia (200m²) ja tien toisella puolella kaksi kerroksisia (200m²). Rakennusten runkosyvyy on 
8m. 

 
Kuva 3. Kaljuskylän asuinaluetta lintuperspektiivistä 
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Rakennukset ovat puisia, pystylaudoitettuja, samoin kuin tonttien apurakennuksetkin. Tonteille 
voidaan rakentaa sauna, vaja ja autokatos kahdella autolle. Autokatokset rakennetaan kiinni 
katulinjaan, kun taas vaja ja sauna kiinni tontin sivurajaan. Apurakennusten lisäksi tontit rajautuvat 
toisiinsa pensas- ja puuistutuksin. Tonteista osa säilytetään luonnontilaisena.   
 

Kuva 4.  Leikkauspiirustus tieltä 

 

 Vaamanniemessä sijaitsee loma-asutusalue. Tontit ja niillä olevat hirsirakennukset (175m²) ovat 
sijoiteltu niin, että jokaisella loma-asukkaalla säilyy oma rauha ja yhteys luontoon. Rakennukset 
ovat Vaamanniemessä yksikerroksisia ja niissä on laajahko terassi talon pihan puoleisella pitkällä 
sivulla. Osalla tonteista on myös mahdollista porrastaa rakennusten lattiatasoa maaston mukaan. 

 
Kuva 5. Perspektiivikuva alueelta



 211

22.2  Jalonkankaan itäpuolinen alue 

Jalonkankaan kaava-alueen itäpuolella on rakentamiseen hyvin soveltuvia paikkoja, jotka on 
suunnitelmassa pyritty etsimään, ja hyödyntämään. Nykyisen kaava-alueen kerrostalokortteli on 
alueen yhtenäisen rakenteen vuoksi muutettu pientalotonteiksi. _Tien eteläpuolella on harvakseltaan 
rakennuksia, joiden lomaan on sijoitettu täydennysrakentamista.  

 
Kuva 6. Jalokankaan yleissuunnitelma-aksonometria 

 Jalonuomaan ja etelään viettävälle rinteelle on sijoitettu pientalo-asuntoja, jotka soveltuvat myös 
loma-asumiseen. Rakennukset sijoittuvat kahden tai kolmen talon ryhmiin, ja niillä on yhteinen 
huolto- ja sisääntulopiha. Jokaisella on kuitenkin tilava oma oleskelupiha joka avautuu etelään tai 
länteen ja talot on sijoitettu lomittain ja viuhkaan siten että mahdollisimman monesta asunnosta 
näkyy jalonuomalle ja metsään. Talojen väliin työntyvät metsäkaistaleet erottavat taloryhmät 
toisistaan. Rakennukset sijoitetaan rinteeseen maaston mukaan ja alimpana rinteessä oleviin taloihin 
voidaan sijoittaa tiloja osittain kellarikerrokseen. 
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Rakennustapaohjeet: 

Julkisivuverhouksena käytetään vaakalaudoitusta, tai rappausta tai hirttä lyhyin nurkin. Värisävyinä 
käytetään murrettuja punaisen ja ruskean sävyjä, jotka sulautuvat maastoon, käsittely voi olla 
kuultokäsittely tai peittävä. Julkisivun listojen ja pielilautojen tulee olla lähellä seinän sävyä ja 
tummuusastetta. Räystäät voivat olla kohtuullisen lyhyet, että rakennuksen mittasuhteet säilyvät.  

 Katemateriaali on grafiitinharmaa tiili tai huopa. Kattokaltevuus on kadun puolella 35-40 astetta 
ja etelän puolella se voi olla loivempi, kuitenkin vähintään 1:2,5. Piharakennukset rakennetaan 
kevyen ja matalan näköisiksi, vesikattona pulpettikatto jonka kaltevuus 1: 10 – 1:3. 

 

Kuva 7. Leikkauspiirros Jalokankaan rinteestä 

 Rakennuspaikkoja ei aidata kokonaan. Oleskelupihan suojaksi voidaan rakentaa olla kadun 
puolelle rakennukseen liittyvä aidanne. Talouspihan suojana voi olla aita siellä missä 
piharakennukset eivät suojaa pihaa. Suunnitelmassa esitetty osa tontista siistitään ja jätetään 
luonnontilaan. 

Kuva 8. Näkymä Jalokankaalle lännestä 
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22.3  Kyynäspää 

Kyynäspäässä täydennysrakentaminen sijoittuu suhteellisen tiheästi rakennetun keskustan jatkoksi 
ja toisaalta niemen hyvin kauniiseen metsäluontoon. Välittömästi nykyiseen katulinjaan ja 
terveyskeskusalueeseen liittyvät rakennukset jatkavat alueiden nykyistä luonnetta. Niemen kärjen 
vapaaseen metsämaastoon sijoittuvat taloryhmät muodostavat eheät selkeästi rajautuvat korttelit ja 
siten säilyttävät ympäröivän metsän eheyden ja myös niemen ilmeen maisemassa. Sijoittelussa ja 
yhteyksissä on myös huomioitu alueen erittäin vilkas ulkoilukäyttö. 

 

 
Kuva 9. Kyynäspään yleissuunnitelma 
 
Kerrostalot 

Kiannonkadun varteen sijoittuu kolme nelikerroksista pistetaloa. Asunnot on tarkoitettu lähinnä 
senioriasunnoiksi. Talot ovat betonirunkoisia, suuret lasitetut parvekkeet korostuvat. Yhteisöllisen 
asumisen korostamiseksi taloyhtiön piha on puistomaisesti huoliteltu ja sen laidoilla rakennusten 
maantasokerrokset ovat yhteistiloja. 
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Kuva 10. Näkymä kerrostaloalueelle lintuperspektiivistä 
 
Terveyskeskuksen harjanteen talot 

 Tien etelälaidalla 1- ja pohjoislaidalla 2-kerroksisia pientaloja. Harjanteen rakentamista 
mukaillen rakennuksissa, autotallit mukaan lukien, on kiviaineinen, vaaleasävyinen verhoilu. 
Harjakatot, kallistus ≤1:3. 

 
Niemen taloryhmät 

Yhtiömuotoisesti toteutettavat yksikerroksiset taloryhmät liittyvät tiiviisti ympäröivään luontoon, 
hoidettua piha-aluetta on vain talojen välinen alue sekä asuntojen omat suojatut pihat. Tiivis 
rakentamistapa edellyttää melko yhdenmukaista ulkoilmettä ja rakentamisen huolellista ajastamista 
(korttelit voidaan tarvittaessa toteuttaa muutaman talon erissä). Ulkoverhoilu on tumma 
kiviaineinen, yksityistä pihaa suojaa tehokkaasti läpikuultava materiaali, esim. satiinilasi. Taloissa 
on lapekatot kallistettuna sisäpihalle tai poispäin naapurista. 

 
Kuva 11. Taloryhmän korttelisuunnitelma 
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22.4  Alakadun pidennys 

 

TKuva 12. Terassitalojen korttelit Alakadun pidennykselle.T 

Iso-Pitämän rannalle sijoittuva alue on ehdottomasti parhaiten Taivalalasen asuinalueen suunnitteluun 
soveltuva alue.  Rannan tuntumassa sijaitsevalta rinteeltä avautuu kauniit näköalat järvelle.  Alue sopii 
hyvin korkeatasoisen rakentamisen kohteeksi: rantaan rajautuvilla omakotitalotonteilla on suora ja 
yksityinen yhteys järvelle.  Toisaalta taas rinteen harjalta terassoiduista rivitaloasunnoista avautuu 
hienot näkymät järvelle. 

 Molemmat talotyypit sijoittuvat rinteeseen ja niissä on autopaikka yhdelle autolle. Alueen yleiset 
pysäköintipaikat ovat rivitalojen välissä. Alue on varsin tiiviisti rakennettu, ja tästä johtuen myös 
alueen rakennustapa on varsin tarkoin määritelty. Talojen erilaisuus ilmenee materaalien ja värien 
käytössä. Omakotitalot ovat kooltaan 210m², autotalli mukaan luettuna. Omakotitalojen tontit ovat 
1100m² - 2000m². Terassoitujen rivitalojen pinta-ala on 300m², jossa on myös autotallin pinta-ala. 
Tontit rivitaloissa on 500m². Rivitaloasunnoissa on pienempi piha tielle päin ja suurempi rinteen 
puolella. Alueelle tulee yksi tieliittymä. Puhdistamonpolulta  

 
− 7 omakotitaloa / 2 kerrosta / 210m2 autotalli mukaanluettuna / rantasauna / tonttien koko :  1100 

- 2000m2 
− 12 terassoitua asuntoa / 2 kerrosta / 300m2 autotalli mukaanluettuna / tonttien koko : 500m2 
− e : 0,16 
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TKuva 13. Taivalalasenkankaan omakotitalokortteli, asemapiirros ja aksonometrinen piirros 

 

 

 

 
TKuva 14. Koulun läheisyyteen suunniteltu omakotikortteli, asemapiirros ja aksonometrinen 
piirros. 
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LIITE 1 Asukaskyselylomake 
 



 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 
lomakkeen takasivulle tai erilliselle paperille, jonka voit palauttaa vastauskuoressa. Vastaa vain yhteen 
vaihtoehtoon ellei kysymyksessä erikseen mainita rengastettavaksi useampia vaihtoehtoja. 
 
 

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

2 Peruskoulu tai keskikoulu 
3 Ylioppilastutkinto  
4 Yliopistollinen tutkinto  
 
 

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

4 Työntekijä   
   5 Eläkeläinen 
   6 Opiskelija  
   7 Maanviljelijä  

8 Jokin muu, mikä? ____________________________ 
       
 
5. Jos käyt töissä tai opiskelet, missä nykyinen työ- tai opiskelupaikkasi sijaitsee? 
 

1 Suomussalmella 
2 Kajaanissa 
3 Muualla, missä? _____________________________ 

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

1 Pitämä 
    2 Taivalalanen 
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II ASUMINEN 
 
9. Millainen on nykyinen asuntosi? 
 

a)                           1 Toimiva maanviljelystila 
   2 Entinen maanviljelystila 

3 Omakotitalo 
4 Paritalo 
5 Rivitalo 
6 Kerrostalo 
 aa) jossa on ______ kerrosta 
 ab) Asuntosi sijaitsee ______ kerroksessa 

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

 
 

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

      f)   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  
  5 Mikä on tontin koko? __________ m2  
 
 

10. Mitä pihan käyttöön liittyviä rakennelmia tai paikkoja pihallasi on? 
0 Ei mitään 
1 Autotalli / autokatos _____ autolle 
2 Varasto, liiteri, erillinen sauna tms.  
3 Leikkimiseen, pelaamiseen tai muuhun liikuntaan tarkoitettu paikka tai rakennelma 
4 Pihakatos, keinu, tuoliryhmä tms. 
5 Kasvimaa, kukkapenkkejä tai muuta pienimuotoista viljelystä  
6 Muu, mikä? __________________________________________________ 

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

a) Lämmöneristys     1 2 3 4 5 
b) Äänieristys      1 2 3 4 5 
c) Viemäröinti      1 2 3 4 5 
d) Vesijohtoliitännät        1 2 3 4 5 
e) Sähköasennukset       1 2 3 4 5 
f) Muu, mikä? _____________    1 2 3 4 5 
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12. Kuinka kauan olet asunut Suomussalmella? 
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 Suomussalmella koko ikääsi, miltä paikkakunnalta muutit tänne ja miksi? 
______________________________________________________________________________ 

 
 
13. 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? 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 
14. Haluaisitko muuttaa nykyisestä asunnostasi? 

1 En halua muuttaa 
2 Kyllä, Suomussalmen kunnan sisällä  
3 Kyllä, Kajaaniin 
4 Kyllä, muulle paikkakunnalle  

Minne? _______________________________________ 
Jos haluat muuttaa, miksi? 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

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

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

  
 
16. 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) Lähiympäristöni tiet ovat turvallisia  1      2           3           4            5 
c) Tunnen lähimmät naapurini hyvin  1      2           3           4            5 
d) Tunnen muut suomussalmelaiset hyvin  1      2           3           4            5 
e) Rakennettu lähiympäristöni on kaunis 1       2           3           4            5 
f) Autoliikenteen melu ei haittaa        

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

kodistani tulee uusia asuinrakennuksia  1      2           3           4            5 
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Pitää   Pitää         Pitää       Ei pidä         En 
täysin   suurimmalta    vain        ollenkaan     osaa

 paikkansa    osin         osittain    paikkaansa  sanoa  
                         paikkansa       paikkansa 

h) Lähiympäristössäni ei ole hajuhaittoja 1      2           3           4            5 
i) Haluan osallistua lähiympäristöni   

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

osallistua lähiympäristön kehittämiseen 1      2           3            4            5 
k) Haluan lähimaisemani pysyvän nykyisellään  1      2           3           4             5 
l) Haluan saada uusia naapureita   1      2           3           4            5 
m) Vietän usein aikaani lähiluonnossa  1      2           3           4            5      

 

 

17. Mitä mieltä olet turvallisuudesta Suomussalmella? Mitkä paikat koet turvallisiksi/turvattomiksi? 

Erittäin          Turvallinen   Turvaton     Erittäin       Vaarallinen    En osaa  
 turvallinen                               turvaton                            sanoa 

a) Asuntosi  1      2          3             4                5    6 
b) Oma piha  1      2          3             4                5    6 
c) Asuinalueesi  1      2          3             4                5    6 
d) Viitostie       1      2          3             4                5    6 
e) Muut Suomussalmen tiet 1      2          3             4                5   6 
f) Metsä        1      2          3             4                5    6 
g) Rannat  1      2          3             4                5    6 
h) Muu luontoympäristö 1      2          3             4                5    6 
i) Jokin muu paikka, 1      2          3             4                5    6 

mikä? _____________________________________________________________________________ 
 
 
18. Vaikuttavatko vuodenajat turvallisuuteen Suomussalmella? 

1 Ei 
2 Kyllä, miten? _________________________________________________ 

 
 
19. Minkä verran seuraavilla seikoilla on mielestäsi vaikutusta nykyisen asuinympäristösi        
      viihtyisyydelle?    

Paljon   Jonkin      Vain         Ei           En osaa  
vaikutusta   verran      vähän          lainkaan      sanoa 
   vaikutusta    vaikutusta    vaikutusta 

a) Oman pihan koko   1    2       3         4           5   
b) Suomussalmen historia    1    2       3         4           5  
c) Asukkaiden yhteishenki      1    2         3         4           5  
d) Luonnonympäristön roskattomuus   1    2       3         4           5 
e) Turvallisuus     1    2       3         4           5  
f) Asunnon mukavuudet      1    2       3         4           5 
g) Rakennusten kauneus       1    2       3         4           5  
h) Suomussalmen tulevaisuuden  

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

kanssakäyminen    1    2       3         4           5        
o) Vuodenaika        1    2       3         4           5  
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20. Mainitse joitakin lähiympäristöösi liittyviä haittapuolia. 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
21. Mainitse joitakin lähiympäristöösi liittyviä hyviä asioita. 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
22. Miten luonnehtisit lähiympäristösi viihtyisyyttä eri vuodenaikoina? 
 

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

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

 
 
 
23. Onko Taivalalanen-Pitämän asuinalue mielestäsi muuttunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana?  

1 Ei 
2 Kyllä, miten? ___________________________________________________________________ 

 
 
 
24. Arvioi seuraavia Taivalalanen-Pitämässä sijaitsevia kerrostaloja koskevia väittämiä. Kerrostaloilla 
tarkoitetaan 1970-luvulla alueelle rakennettuja vuokrataloja, joista nykyään osa on edelleen vuokra-asuntoina, 
osa muutettu omistusasunnoiksi ja osa muuhun käyttöön. 
 

Pitää   Pitää         Pitää       Ei pidä         En 
täysin   suurimmalta    vain        ollenkaan     osaa

 paikkansa    osin         osittain    paikkaansa  sanoa  
                         paikkansa       paikkansa 

a) Hakakadun kerrostalot ovat miellyttävän  1       2            3           4            5 
näköisiä  

b) Hakakadun kerrostalot eivät sovi   1       2            3           4            5 
ympäristöönsä  

c) Hakakadun kerrostalojen ympäristö on 1      2            3           4            5 
epäsiisti   

d) Jäniksenpolun kerrostalot ovat miellyttävän  1      2            3           4            5 
näköisiä  

e) Jäniksenpolun kerrostalot eivät sovi  1       2            3           4            5 
ympäristöönsä  

f) Jäniksenpolun kerrostalojen ympäristö on 1      2            3           4            5 
epäsiisti      

g) Kerrostalot vaikuttavat myönteisesti yleiseen 1       2            3           4            5 
mielikuvaan asuinalueesta 
Miksi?_____________________________________________________________________________ 

h) Kerrostalojen rakentaminen on vaikuttanut  1       2            3           4            5 
myönteisesti asuinalueen kehitykseen 
Miksi?_____________________________________________________________________________ 
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25. Mitä Jäniksenpolun ja Hakakadun vuokrakerrostaloille tulisi mielestäsi tehdä? Merkitse rasteilla 
molempiin sarakkeisiin mielestäsi 1-3 sopivinta vaihtoehtoa. 
      Jäniksenpolku Hakakatu 

1 Säilyttää nykyisellään   _____  _____ 
2 Kunnostaa    _____  _____ 
3 Myydä    _____  _____ 

a) Kaikki omistusasunnoiksi  _____  _____ 
b) Osa omistusasunnoiksi   _____  _____ 

4 Muuttaa osa liikehuoneistoiksi  _____  _____ 
5 Muuttaa osa eri järjestöjen käyttötarkoituksiin _____  _____ 
6 Purkaa osa    _____  _____ 
7 Jokin muu vaihtoehto,    _____  _____ 

mikä?______________________________________________________________________
     

 
 Jos vuokrakerrostaloja tulee mielestäsi purkaa, mitä haluaisit tulevan niiden tilalle? 

________________________________________________________________________________________ 
 
 

IV PALVELUT JA LIIKKUMINEN  
 
   
26. Millainen on seuraavien palveluiden määrä ja saavutettavuus perheesi kannalta katsoen? 

 Ei Erittäin Hyvä Keski- Huono Erittäin En osaa   
   käytetä hyvä  verto            huono       sanoa                        
a) Päivittäistavarakauppa   0 1 2 3 4 5 6 
b) Erikoisliikkeet      0 1 2 3 4 5 6 
c) Päivähoito      0 1 2 3 4 5 6 
d) Julkinen liikenne     0 1 2 3 4 5 6 
e) Peruskoulun ala-aste  0 1 2 3 4 5 6  
f) Kirjasto    0 1 2 3 4 5 6 
g) Kulttuuripalvelut     0 1 2 3 4 5 6 
h) Terveyspalvelut      0 1 2 3 4 5 6 
i) Ravintolat, kahvilat     0 1 2 3 4 5 6 
j) Maksulliset liikuntapaikat  
      tai järjestetty liikunta  0 1 2 3 4 5 6 

 

27. Missä perheesi pääsääntöisesti käyttää seuraavia palveluita? 

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

tai järjestetty liikunta                 0                   1               2                 3 _______________ 
 
 
28. Mitkä nykyisistä palveluista on ehdottomasti säilytettävä Suomussalmella?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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29. Mitä palveluita toivoisit lisää Suomussalmelle? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Mikäli et käy töissä tai opiskele, siirry kysymykseen 32.  
 
 
 
30. Kuinka pitkä on yhdensuuntainen työ- tai koulumatkasi?   Noin _______ km  
 

31. Millä tavalla useimmiten kuljet töihin tai kouluun?  

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

matkaa kyydissä  
3 Kimppakyydillä muiden kuin perheenjäsenten kanssa 
4 Julkisella kulkuneuvolla  
5 Pyörällä tai kävellen 
6 Muuten, miten? _________________________________  

 
 
 
Mikäli perheellänne ei ole käytössä autoa, siirry kysymykseen 34. 
 
 
 
32. Montako autoa taloudessanne on käytössä? _______  
  
33. Mihin tarkoitukseen perheessänne käytetään autoa? 

       Kuinka usein                      Tavallisin yhdensuuntaisen  
                 matkan pituus 

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

sukulaisten luona    ja/tai 
___ kertaa vuodessa  ___ km 

   
 

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

 
a) Kävitkö jonkun luona kylässä Suomussalmella? 

1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
2 Kuukausittain 
3 Muutamia kertoja vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai en lainkaan   
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b) Kävitkö jonkun luona kylässä Suomussalmen 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 Suomussalmella?   
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 Suomussalmen ulkopuolella?  

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

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

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

1) ____________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________________ 

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

1)________________________________________________________________ 
2)________________________________________________________________ 
3)________________________________________________________________ 
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38. Mitkä tai millaiset asiat tekevät sinulle asunnosta kodin? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
39. Mitkä tai millaiset seikat asuinalueella vaikuttavat siihen, voiko asunto olla sinulle koti?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
40. Tunnetko nykyisen asuntosi kodiksesi ja kuinka voimakas tuntemus kodista on? 
 
      Merkitse poikkiviiva janalle kohtaan, joka kuvaa tunteen voimakkuutta:  
 
 ei lainkaan        täysin  
 koti         koti 
 
 
41. Onko sinulla muita paikkoja, joita pidät kotina? 
      Kuvaile lyhyesti, mitä, missä ja millaisia paikkoja nämä ovat ja arvioi tunnetta kuten edellä:  
 

a) __________________________________________________________________________ 
 

  ei lainkaan        täysin  
  koti        koti 

 
 

b) __________________________________________________________________________ 
 

  ei lainkaan        täysin    
                  koti         koti 
 

c) __________________________________________________________________________ 
 

  ei lainkaan        täysin  
  koti        koti 

 
 

 
42. Millaisesta paikasta ei voisi tulla sinulle kotia? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
43. Voisivatko jotkin muutokset ympäristössäsi tehdä asunnostasi sinulle enemmän kodin? Mitä nämä 
muutokset voisivat olla? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
44. Mitä koti sinulle tarkoittaa?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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VI LAPSET  
 
 
45. Kuvaile muutamalla sanalla Suomussalmen hyviä (+) ja huonoja puolia (-) lasten kasvuympäristönä. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
46. Mitä mieltä olet seuraavista Suomussalmen leikkipaikkoja ja leikkitoimintaa koskevista 
väittämistä?  
     Täysin  Jokseenkin  Jokseenkin  Täysin     En osaa 
     samaa     samaa    eri       eri       sanoa  
     mieltä mieltä   mieltä      mieltä 

a) Lapset leikkivät pääasiassa omalla pihallaan        1    2      3        4      5  
b) Suomussalmella on riittävästi rakennettuja  

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

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

 
 
47. Mitä ympäristökasvatus mielestäsi on?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ellei sinulla ole kotona asuvia, koulussa olevia tai nuorempia lapsia, voit siirtyä 
suoraan kysymykseen 50.  
 
 
48. Kuinka monta tuntia arvioit lastesi viettävän päivittäin aikaa ulkona? Arvioi vain koulun ja/tai 
päivähoidon ulkopuolella vietettyä aikaa keskimäärin. 
 

a) talvella _____ tuntia  
b) kesällä  _____ tuntia 

 

49. Kuinka usein vietät aikaa luonnossa lastesi kanssa? 

Usein Joskus Harvoin En koskaan 

1 2 3 4 

 

50. Arvioi seuraavia Suomussalmen päivähoitopaikkoja ja koulua koskevia väittämiä.   

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

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

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

c) Haluaisin osallistua koulun toimintaan     1      2       3        4        5 
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51. Kuvaile luontoon liittyvä lapsuudenkokemuksesi, jonka toivoisit myös lastesi kokevan. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 

VII YMPÄRISTÖ 
 
 
52. Arvioi seuraavia ympäristöasioihin liittyviä väittämiä: 

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

        paikkansa      paikkansa 

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

jätteiden lajittelupisteitä.    1      2        3         4         5 
c) Taloudelliset seikat ovat mielestäni tärkeämpiä     
      kuin luontoon tai ympäristöön liittyvät.    1      2        3          4         5  
d) Vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamat                                                                                              

muutokset luonnossa eivät vaikuta kielteisesti                                                                         
Suomussalmen viihtyisyyteen.    1                  2                  3         4               5 

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

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

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

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

i) Luonto on minulle tärkeä.     1      2        3         4         5  
j) Lisärakentaminen voi vaikuttaa haitallisesti                                     
      Suomussalmen luontoon.    1      2        3         4         5  
      Miten? _________________________________________________________________________ 
 
k) Huomioin useimmiten tuotteen ympäristö- 
      ystävällisyyden ostopäätöstä tehdessäni.   1      2        3         4         5 
l) Pidän vuodenaikojen vaihtelusta.    1      2        3         4         5 
m) Suomussalmen väkimäärän väheneminen                                                                                    

vaikuttaa haitallisesti alueen luontoon.    1      2        3         4         5 
n) Tyhjät tai rapistuvat rakennukset Suomussalmella 

eivät vaikuta haitallisesti alueen luontoon.   1      2        3         4         5 
 
 
 
53. Mikä on mielestäsi paras vuodenaika Suomussalmella? ______________________________________ 
      Miksi? _______________________________________________________________________________ 
 
 
54. Minä vuodenaikana vietät eniten aikaa luonnossa? _________________________________________ 
      Miksi? _______________________________________________________________________________ 
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VIII VAPAA-AJANVIETTO 
 
55. Kuinka monta kertaa kävit vuoden 2005 aikana seuraavissa paikoissa tai tilaisuuksissa? 

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

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

opintopiirissä       1        2            3              4 
n) Metsästämässä     1        2            3              4  

Missä yleensä käyt metsästämässä?     
 1 Suomussalmella 2 Muualla, missä? _____________________________________________ 

 
o) Kalastamassa       1        2            3              4 

Missä yleensä käyt kalastamassa? 
 1 Suomussalmella 2 Muualla, missä? _____________________________________________ 

 
p) Marjastamassa tai sienestämässä   1        2            3              4 

Missä yleensä käyt marjastamassa/sienestämässä? 
 1 Suomussalmella 2 Muualla, missä? _____________________________________________ 
 
q) Retkellä luonnossa    1        2            3              4 

Missä yleensä käyt retkellä luonnossa? 
 1 Suomussalmella 2 Muualla, missä? _____________________________________________ 
 
r) Jossain muussa tilaisuudessa   1        2            3              4 

Missä?___________________________________________________________________________ 
 

 

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

Usein       Joskus        Harvoin        Ei koskaan  
a) Vietät talvisin aikaa pihallasi tai 

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

kotisi lähiympäristössä.     1        2            3               4 
c) Lenkkeily, hiihto, pyöräily tai muu  

liikkuminen rakennetuilla reiteillä tai  
teillä Suomussalmella.   1        2            3               4 

d) Ulkoilu jossain muualla kuin  
Suomussalmella.     1        2            3               4 
Missä useimmiten? ________________________________________________________________ 
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57. Minkä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien, -palveluiden tai -paikkojen toivoisit säilyvän ennallaan 
Suomussalmella?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
58. Mitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, -palveluita tai -paikkoja toivoisit kehitettävän 
Suomussalmella? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
59. Kuvaile muutamalla sanalla mielipaikkaasi asuinalueellasi. Missä se sijaitsee? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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IX RAKENTAMINEN  
 

 

60. Haluaisitko, että Suomussalmelle muuttaa uusia asukkaita? 
      
         1 Ei        
         2  Kyllä, miksi?
 _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
61. Merkitse viereiseen karttaan 3 paikkaa, jotka mielestäsi sopivat parhaiten 
 

a) Uusien asuntojen rakentamiselle   merkitse ympyrällä  O 

b) Uusien vapaa-ajan asuntojen rakentamiselle  merkitse neliöllä  □ 
 
c) Rakentamattomina, muuttumattomina säilytettäville alueille  merkitse rastilla  X 

 
 
 
62. Pitäisikö Suomussalmelle mielestäsi tulla uutta yritystoimintaa? 
 
       1       Ei 
       2       Kyllä, mitä? 

_______________________________________________________________________________ 
 

Merkitse yllä mainitsemallesi uudelle yritystoiminnalle soveltuva paikka viereiseen karttaan kolmiolla ∆. 
 

 

 

63. Millaisiin paikkoihin Suomussalmella mielestäsi voi rakentaa uusia asuntoja?  

      Ei Kyllä  En osaa sanoa 
a) Metsän reunaan     1 2 3 
b) Metsään     1 2 3 
c) Pellolle      1 2 3 
d) Järven rannalle     1 2 3 
e) Vaaran rinteeseen     1 2 3 
f) Teiden varsille kaava-alueen ulkopuolelle  1 2 3 
g) Omaksi alueekseen     1 2 3 
h) Nykyisen asutuksen lomaan    1 2 3 
i) Muualle, minne? ________________________________  1 2 3  
j) Minne tahansa     1 2 3 
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O  Uusi rakennuspaikka asunnoille (merkitse 3 kpl) 

 

□ Uusi rakennuspaikka vapaa-ajan asunnoille (merkitse 3 kpl) 
 

X Rakentamattomana säilytettävä paikka (merkitse 3 kpl) 
 

   ∆  Uusi yritystoiminta-alue (merkitse 1 kpl) 
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64. Ympyröi (O) alla olevasta taulukosta sen ruudun numero, joka edustaa mielestäsi Suomussalmelle 
sopivia asumismuotoja ja asumistiheyksiä. Rastita yli (X) Suomussalmelle sopimattomat vaihtoehdot. 
 
 

HARVENEE TIHENEE

Omakoti-
alue

Rivi- tai
ketjutalo-
alue

Omakoti-
alue

Rivi- tai
ketjutalo-
alue

Pienkerros-
taloalue

Pienkerros-
taloalue

HARVENEE TIHENEE

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

 

 

 
 
 
65. Mitkä ohessa olevista omakotitalotyypeistä sopivat Suomussalmelle? 
Ympyröi (O)  miellyttävä ja rastita yli (X) epämiellyttävä. 
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1

2

3

4

1

2

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

Vaihtoehto 4: 

Oma malli: 

______________ 

______________ 

______________ 

 
 
 
 
 
 
67. Mikä on mielestäsi Suomussalmelle parhaiten sopiva asuinrakennuksen 
  

a) Ulkoseinämateriaali? _______________________________________________________  
b) Ulkoseinän väri? __________________________________________________________ 
c) Kattomateriaali? __________________________________________________________ 
d) Katon väri? ______________________________________________________________ 
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X NÄKEMYKSIÄ SUOMUSSALMESTA  
 
68. Miten arvioit seuraavia väittämiä Suomussalmesta? 

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

        paikkansa     paikkansa 

a) Suomussalmen maisema on kaunis.  1    2       3        4         5 
 

b) Suomussalmella on riittävästi  
kulttuuripalveluita.    1    2       3        4         5 

 
c) Julkinen liikenne toimii itseni kannalta riittävän  

hyvin Suomussalmen ja Kajaanin välillä. 1    2       3        4         5 
 
d) Kohtuullinen lisärakentaminen voi kaunistaa                                   

Suomussalmen maisemaa.  1    2       3        4         5  
 

e) Haluan tutustua uusiin Suomussalmelle                               
muuttajiin.    1    2       3        4         5 

 
f) Energiakasvien viljely voi olla merkittävä tekijä  

Suomussalmen kehityksessä.   1    2       3        4         5 
 

g) Kaivostoiminta voi olla merkittävä tekijä  
Suomussalmen kehityksessä.   1    2       3        4         5 

 
h) Matkailu ja vapaa-ajan asuminen voivat olla merkittäviä                                                                   

tekijöitä Suomussalmen kehityksessä.  1    2       3        4         5 
 

i) Elektroniikkateollisuus voi olla merkittävä tekijä  
Suomussalmen kehityksessä.   1    2       3        4         5 

  
j) Energiakasvien viljely rumentaa maisemaa. 1    2       3        4         5 

 
k) Viljelemättä olevat viljelysmaat rumentavat                                                                                               

maisemaa.    1    2       3        4         5 
 

l) Tyhjillään olevat liikerakennukset rumentavat                                                                                              
maisemaa.    1    2       3        4         5 

 
m) Pienet muutokset maisemassa eivät haittaa. 1    2       3        4         5 

 
n) Tiedän riittävästi Suomussalmen maankäyttöä ja                            

rakentamista koskevasta suunnittelusta. 1    2       3        4         5  
 

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

p) Suomussalmen kunnallispolitiikka kiinnostaa  
minua.    1    2       3        4         5  

 
q) Oli hyvä, että Kostamus-projektin aikana                                                                          

paikkakunnalle muutti uusia asukkaita. 1    2       3        4         5 
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69. Mainitse joitakin havaitsemiasi seikkoja, jotka saattavat aiheuttaa erimielisyyttä Suomussalmen 
asukkaiden välillä. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
70. Mainitse jokin tai joitakin seikkoja, joista Suomussalmi helpoimmin tunnistetaan. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
71. Miksi Suomussalmi on turvallinen (+) tai turvaton (-) ja millaisia turvattomuuteen liittyviä 
tapauksia tiedät Suomussalmella tapahtuneen?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
      
 
72. Onko yleisvaikutelmasi Suomussalmesta muuttunut viime aikoina? Miten ja miksi? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
73. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta Kostamus-projekti? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
74. Lähetä toiveita, kritiikkiä ja kiitoksia kunnan päättäjille ja suunnittelijoille asuinalueesi ja koko 
Suomussalmen kehittämiseksi! 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Kiitos tutkimusavustasi! 



LIITE 2. Väestötilastoa Suomussalmelta 1990–2003 (Lähde: Tilastokeskus 2005). 
 

Syntyneiden Maassamuuton Maassamuuton
enemmyys tulomuutto lähtömuutto

1990 12509 150 123 27 298 375 22 16 320 391 -71
1991 12433 124 126 -2 217 301 26 7 243 308 -65
1992 12336 130 129 1 196 300 15 3 211 303 -92
1993 12306 130 129 1 217 254 10 6 227 260 -33
1994 12258 119 117 2 245 302 12 11 257 313 -56
1995 12124 124 95 29 187 347 9 8 196 355 -159
1996 11906 117 136 -19 215 425 12 2 227 427 -200
1997 11692 97 109 -12 203 414 8 2 211 416 -205
1998 11411 83 122 -39 212 464 12 5 224 469 -245
1999 11236 87 115 -28 246 418 26 12 272 430 -158
2000 11003 82 131 -49 252 445 27 16 279 461 -182
2001 10740 80 115 -35 257 475 20 26 277 501 -224
2002 10548 80 135 -55 248 403 23 11 271 414 -143
2003 10376 70 140 -70 290 412 27 3 317 415 -98

NettomuuttoMaahanmuutto Maastamuutto Kuntaan muutto KunnastamuuttoVuosi Väkiluku Syntyneet Kuolleet

 
 
 
 
LIITE 3. Asuntokuntien jakautuminen koon mukaan tutkimuskunnissa 31.12.2003 (Tilastokeskus 
2005). 
 

Kunta Yksi henkilö 2 henkilöä 3 henkilöä 4 henkilöä 5 henkilöä 6 henkilöä Ykli 6 henkilö
Kajaani 39.1 32.3 13.3 10 3.7 0.9 0.6

Ristijärvi 34.9 30.4 14.4 11.1 6.6 1.3 1.3
Suomussalmi 34.3 33.3 14.9 10.8 4.8 1.3 0.6

Liminka 24.2 25.8 17.4 16.1 8.6 3.1 5
Oulunsalo 20.9 28.3 17.7 17.7 8.1 2.8 4.5
Tyrnävä 28.1 27.8 15 12.6 7.3 3.7 5.5

ä
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