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Alkusanat

Tutkimus- ja kehittämishankkeen EkoSuKaT – Ekotehokkuus supistuvissa ja kasvavissa 
taajamissa: Muuttuvan yhdyskuntarakenteen fyysinen, sosiaalinen ja ekologinen 
kestävyys viitekehys on ollut Ympäristöklusterin kolmas, vuosille 2003–2005 ajoittunut 
tutkimusohjelma, jonka teemana on ollut Ekotehokas yhteiskunta. Tutkimusohjelman 
päärahoittajia ovat olleet ympäristöministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, TeKes ja 
Suomen Akatemia. Tutkimusohjelman yleisenä tavoitteena on ollut uutta tietoa tuottamalla 
luoda edellytyksiä elinympäristön kehittämiselle ja erilaisten ympäristöongelmien 
ratkaisemiselle. EkoSuKaT-hanke on kohdentunut väestöltään supistuvien ja kasvavien 
asuintaajamien elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen muutoksen tutkimiseen. 

Ympäristöklusterin tutkimusohjelman tavoitteena on ollut tutkijoiden, elinkeinoelämän, 
viranomaisten ja rahoittajien yhteistyön tehostaminen. EkoSuKaT-hanke on osaltaan 
synnyttänyt eri tieteiden välistä vuoropuhelua ja uusia yhteistoimintaverkostoja eri 
tutkijoiden ja tutkimusryhmien välille. Monitieteisen tutkimusotteen avulla on ollut 
mahdollista ymmärtää erilaisten taajamien kehitykseen vaikuttavia prosesseja ja ilmiöitä 
sekä kehittää ekotehokkaita ratkaisumalleja, joissa muuttuvan yhdyskuntarakenteen       
eri kestävyysulottuvuudet ovat läsnä. 

Hanketta ovat ympäristöklusterin ohella rahoittaneet Oulun yliopisto, Kainuun 
ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus sekä Kajaanin, Limingan, 
Oulunsalon, Ristijärven, Suomussalmen ja Tyrnävän kunnat. Ohjausryhmätyöhön 
ovat lisäksi osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liitot. Alue- ja kuntatason 
laajapohjainen osallistuminen ja sitoutuminen hankkeeseen ovat luoneet mahdollisuuden 
avoimeen keskusteluun sekä jatkaneet osaltaan pohjoisten alueiden käytön suunnitteluun 
osallistuvien toimijoiden yhdessä tekemisen ja oppimisen perinnettä. 

Ohjausryhmän työhön ovat ympäristöministeriöstä osallistuneet hankkeen valvojana 
yliarkkitehti Aulis Tynkkynen, yliarkkitehti Aila Korpivaara ja ylitarkastaja Pekka 
Harju–Autti. Alueellisen ympäristöhallinnon näkökulmaa ohjausryhmään ovat tuoneet 
suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen Kainuun liitosta, maankäyttöpäällikkö Eija Salmi 
Pohjois-Pohjanmaan liitosta, johtaja Heikki Aronpää Kainuun ympäristökeskuksesta 
sekä maankäyttöpäällikkö Tapio Tuuttila ja arkkitehti Timo Jokelainen Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskuksesta. Kohdekuntia ovat edustaneet kunnanjohtaja Reijo 
Fredriksson Ristijärveltä, tekninen johtaja Antti Westersund Suomussalmelta, kaupungin-       
arkkitehti Irmeli Hanka Kajaanista, aluearkkitehti Annaelina Isola Tyrnävältä, tekninen 
johtaja Jukka Weisell Limingasta ja tekninen johtaja Jouko Leskinen Oulunsalosta. 
Oulun yliopiston ympäristöalaa on edustanut koordinaattori Erkki Alasaarela. Oulun 
yliopistosta tutkimustöitä ovat ohjanneet ja ohjausryhmään ovat osallistuneet maantieteen 
laitokselta professori Jussi S. Jauhiainen, sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristö-         
kasvatuksen jaoksesta sosiologian lehtori, FT Pentti Luoma sekä arkkitehtuurin osas- 
tolta yliassistentti, dosentti Raine Mäntysalo, joka on ollut hankkeen päätutkija.
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Tutkijoina hankkeen eri vaiheissa ovat työskennelleet Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
osastolta arkkitehti Janne Karjalainen, arkkitehti Jouni Kiimamaa ja arkkitehti Leena 
Soudunsaari, maantieteen laitokselta FM Marja Mönkkönen ja FM Aila Ryhänen sekä 
sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaoksesta KM Henna Ijäs ja KM 
Heli Villanen. Läheistä tutkimusyhteistyötä on tehty arkkitehtuurin osaston tutkijan, 
arkkitehti Risto Suikkarin ja sosiologian yliassistentti Kalle Reinikaisen kanssa. Hank-
keen yhteydessä työharjoittelunsa ovat suorittaneet suunnittelumaantieteen opiskelijat 
Minna Hagman ja Ismo Vendelin sekä kasvatustieteen opiskelija Anu Alanko.

Hankekokonaisuuteen on lisäksi nivoutunut Kajaanin, Limingan, Oulunsalon, Risti-
järven, Suomussalmen ja Tyrnävän kuntien asuintaajamiin liittyneitä harjoitus- ja 
opinnäytetöitä, joiden tekijöitä ovat olleet arkkitehtuurin osastolta Kalle Askola, Marja 
Kuparinen ja Karoliina Laakkonen–Pöntys, maantieteen laitokselta Minna Hagman, 
Marja Heikkinen, Anna Kujala, Suvi Kurri ja Minna Simonen sekä sosiologian, 
naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaoksesta Anu Alanko ja Anna Tuomela. 

Tutkimustyötä ovat avustaneet lukuvuosien 2003–04, 2004–05 ja 2005–06 aikana 
järjestettyjen arkkitehtuurin osaston Asuntoalueiden suunnittelu-kurssien sekä sosio-
logian menetelmäkurssien opiskelijat.

Lämpimät kiitokset kaikille. Kiitokset myös kohdekuntien asukkaille, jotka 
vuorovaikutteisten asukasiltojen, ympäristökasvatusprojektien ja asukaskyselyiden 
kautta avasivat arkensa tutkijoille.

Kaikkien panos on ollut tarpeen kestävän pohjoisen elinympäristöverkoston kutomi-
sessa.

      Oulussa 9.12.2005

      Helka-Liisa Hentilä
      professori, hankkeen vastuullinen johtaja
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Johdanto
Raine Mäntysalo

Ekotehokkuus Supistuvissa ja Kasvavissa Taajamissa: Muuttuvan yhdyskuntarakenteen 
fyysinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys – EkoSuKaT – on monitieteinen tutkimus- 
ja kehittämishanke, jonka toteutti Oulun yliopisto yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun maakuntaliittojen ja ympäristökeskusten sekä empiiriseen tutkimukseen 
valittujen kohdekuntien, Suomussalmen, Ristijärven, Kajaanin, Oulunsalon, Limingan 
ja Tyrnävän – kanssa. Tutkimushankkeessa kehitettiin pohjoisiin oloihin soveltuvia sekä 
paikallistason ekotehokkuutta parantavia suunnittelu- ja arviointimenetelmiä supistuvien 
ja kasvavien asuintaajamien muutoskehityksen hallitsemiseksi. Kaksivuotisessa 
hankkeessa on monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti hahmotettu niitä vaatimuksia, 
joita kasvavien keskusten lähialueiden kasvaminen ja toisaalta perifeeristen alueiden 
supistuminen aiheuttaa erityyppisten asuintaajamien kestävän kehityksen turvaamiselle.

Oulun läänissä voimakkaasti kasvava Oulun seutu ja väestöään vastaavasti menettävä 
Kainuu tarjosivat oivalliset lähtökohdat kasvu- ja supistumiskehityksen dynamiikan 
tarkastelulle. EkoSuKaT-hankkeessa keskityttiin siihen, mitä tämä kehitys merkitsee 
erityisesti asuinalueilla ja –taajamissa asukkaiden elinympäristön muutoksina ja kasvun 
tai supistumisen haasteina alueiden tasapainoista kehitystä turvaamaan pyrkivälle 
suunnittelulle.

Hankkeessa oli mukana tutkijoita arkkitehtuurin, maantieteen, ympäristökasvatuksen ja 
sosiologian tutkimusaloilta. Lisäksi hankkeen kuluessa toteutettiin kuntakohtaisia pilotti-
hankkeita ja tehtiin niihin liittyen opinnäytetöitä kultakin tutkimusalalta. Pilottihankkeita 
olivat mm. kuhunkin kohdetaajamaan kohdistetut maankäytön harjoitustyösuunnitelmat, 
pro gradu-tutkielmat ja asukaskyselyt. Eri laitosten loppuvaiheen koulutuksen opinnäy-
tetöiden kytkeminen hankkeeseen pilottiprojekteina mahdollisti kohdekuntia konkreet-
tisemmin palvelevien selvitys- ja suunnittelutehtävien toteuttamisen ja toisaalta myös 
tutkimusta tukevien tehtävien teettämisen arkkitehtuurin, suunnittelumaantieteen ja 
kasvatustieteen opiskelijoilla. Tutkimustyön ja pilottihankkeiden ohjauksesta Oulun yli-
opistolla vastasivat 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. Professori  
Hentilä toimi hankkeen vastuullisena johtajana ja dosentti Mäntysalo päätutkijana. Hanke 
oli yksi Ympäristöklusterin Ekotehokas yhteiskunta-ohjelman (2003–05) hankkeita. 

Kohdekunnissa ja –taajamissa toteutetut laajat asukaskyselyt muodostivat keskeisen 
tutkijoiden aineiston. Kyselyssä käytettiin osin pohjana Kalle Reinikaisen ja Risto Suik-
karin kehittelemää asumisviihtyisyyskyselyä. Kyselyä hieman varioitiin kohdetaajamien 
erityispiirteiden ja ao. kuntien toiveiden mukaan. Lisäksi tutkijat tekivät haastatteluja 
ja toteuttivat toimintatutkimuksellisia osallistuvan suunnittelun ja ympäristökasva-
tuksen projekteja osin pilottiprojekteihin kytkeytyen. Näin saatiin kohdetaajamista sekä 
määrällisiä että laadullisia aineistoja, joita lähestyttiin eri tutkimusottein ja –kysymyksin. 
Määrällisen ja laadullisen tiedon suhde muodostaakin olennaisen metodologisen haasteen 
ekotehokkuusajattelulle, kuten tämän raportin useissa artikkeleissa eri tavoin osoitetaan. 
Tutkijoiden taajamakohtaiset tulokset, samoin kuin pilottiprojektien tuotokset, on esi-
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telty eri väliraporteissa, joita tähän mennessä on ilmestynyt kolmen kohdetaajaman osal-
ta (ks. hankkeen julkaisuluettelo raportin lopussa).

Tässä EkoSuKaT-hankkeen loppuraportissa esitellään hankkeen tuottamia tuloksia ja 
keskeisiä havaintoja. Tarkastelun aloittaa tutkija FM Aila Ryhäsen kuvaus kohteena 
olleiden asuintaajamien viimeaikaisesta kehityksestä (väestö, elinkeinot, maankäyttö) 
ja kaavoitustilanteesta. Kustakin kohdekunnasta valittiin yksi asuintaajama empiirisen 
tutkimuksen kohteeksi. Kunkin kunnan kanssa sovittiin, mikä taajama valittaisiin 
kohteeksi. Taajamaan tuli liittyä ajankohtaisia kasvu- tai supistumispaineita. Toisaalta 
hankkeeseen sisältyvä lasten elinympäristökokemuksia käsittelevä tutkimusosio 
edellytti, että valittavista kohdeasuintaajamista löytyvät peruskoulun ala-aste- ja 
päivähoitopalvelut.

Kohdetaajamiksi valikoitui lopulta monipuolinen joukko kasvavia ja supistuvia 
asuinalueita. Kasvavan Oulun seudun eteläpuolisella kehällä Temmes on lisääntyvää 
tulomuuttoa odotteleva nauhakylämäinen taajama, joka ennen hiljattaista Tyrnävän 
kuntaan liittymistään oli itsenäinen kunta. Lähempänä Oulua, voimakkaasti kasvavassa 
Oulunsalossa, sijaitsee Karhuojan maalaiskylämäinen asuinalue, joka tulee lähes 
kaksinkertaistamaan asutuksensa uuden kaavoituksen myötä. Tupos on nuori, 
voimakkaasti kasvava pientalovaltainen asuinalue Limingan kunnan pohjoisella reunal-
la. Sen vetovoimaa on lisännyt huomattavasti Ouluun vievän Vt 4:n uuden linjauksen 
valmistuminen moottoritienä alueen vieritse. Tämä on osaltaan vaikuttanut myönteisesti 
myös Temmeksen kiinnostavuuteen Ouluun pendelöivien asuinalueena.

Kainuusta valikoituneet kohdetaajamat sijaitsevat väkilukuaan viime vuosina 
menettäneissä kunnissa, mutta supistumisen vaikutukset ao. kuntien maankäyttöön ja 
strategioihin ovat erilaiset. Suomussalmella on jo usean vuoden ajan pyritty määrätietoi-
seen supistumiskehityksen hallintaan, mikä on ilmennyt mm. kunnan omaksumassa 
vuokra-asuntopolitiikassa kohteena olevalla Taivalalanen-Pitämän asuinalueella. 
Ristijärvellä sen sijaan on pyritty kääntämään laskeva väestökehitys uuteen nousuun 
nojautumalla nk. seniorpolis-strategiaan, joka merkitsee uusia, erityisesti eläkeikää 
lähestyville potentiaalisille tulo-/paluumuuttajille suunnattuja investointeja palveluihin, 
infrastruktuuriin ja tietoverkkoihin sekä esteettömän asumisen aluevarauksia hankkeen 
kohdealueena olevassa kunnan keskustaajamassa. Kajaanissa puolestaan hidas väestön  
väheneminen on merkinnyt asemakaavojen osittaista toteutumattomuutta samalla, kun 
yleinen väljän asumisen trendi luo paineita kaupunkirakenteen hajautumiskehitykselle. 
Nämä ilmiöt ovat havaittavissa kohdealueina olevissa Huuhkajanvaaran asuinalueessa ja 
Hevossuon kylässä, jotka sijaitsevat vierekkäin asemakaava-alueen reunalla. Hevossuon 
kylään haja-asuinalueen puolella kohdistuu kasvupaineita, kun taas Huuhkajanvaara 
täydentyy alueen asemakaavassa varattua tehokkuutta väljempänä aiheuttaen asema-
kaavamuutoksia.

Ryhänen soveltaa taajamakuvauksessaan EkoSuKaT-hankkeen esitutkimusvaiheessa 
(1.7.–31.12.2003) kehitettyä periaatteellista analyysikehikkoa – EkoSuKaT-mallia. 
Tämä työkalu toimii havainnollistavana apuna, kun tehdään selkoa taajaman 
yhdyskuntarakenteen muutosprosesseista, jotka voivat olla vastakkaisiakin eri 
mittakaavatasoilta tarkasteltuina. Taajaman sisäinen tiivistyminen ei aina eheytä 
yhdyskuntarakennetta laajemmalla aluetasolla eikä taajaman sisäinen harveneminen ai-
na merkitse laajemman yhdyskuntarakenteen hajoamista.
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Esitutkimusvaiheessa muotoiltiin alustavasti EkoSuKaT-hankkeen näkökulma eko-
tehokkuuden käsitteeseen. Ekotehokkuutta päätettiin lähestyä ekologisen, fyysisen ja 
sosiaalisen kestävyyden näkökulmista. Myös hankkeen osatutkimusten teemat jaoteltiin 
karkeasti näiden näkökulmien mukaan. Tutkija FM Marja Mönkkösen artikkelissa ”Eko-
tehokkuus maankäytössä” selvitetään ekotehokkuuden käsitteen määrittelyn historiallista 
taustaa ja sen käytön ympäristöhallinnollisia yhteyksiä. Mönkkösen tarkastelu tuo esiin, 
että ekotehokkuusajatteluun liittyvä elämän laadun parantamistavoite on vaikeasti kytket-
tävissä ekotehokkuuden mittaamista varten kehitettyihin menetelmiin. Tämä ongelma tuli 
esiin myös hankkeen järjestämässä seminaarissa ”Ekotehokkuuden käsite tutkimuksessa” 
(9.–10.8.2005) joka suunnattiin Ympäristöklusterin Ekotehokas yhteiskunta –ohjelmalta 
rahoitusta saaneiden naapurihankkeiden yhteiseksi kokoontumistilaisuudeksi. Elämän 
laatuun liittyvää sosiaalisen kestävyyden näkökulmaa onkin mielekkäämpää tarkastella 
omilla ehdoillaan rinnakkain ympäristökuormitusta ja -kulutusta sekä materiaalivirto-
ja tarkastelevan ekotehokkuusnäkökulman kanssa. Kummaltakin osin on kiinnitettävä 
huomiota näkökulmien tuottaman tiedon käyttökelpoisuuteen yhdyskuntasuunnittelun 
lähtöaineistona sekä arvioinnin, päätöksenteon ja seurannan pohjana.

Mönkkösen seuraava artikkeli ”Ekologinen kestävyys ja elinympäristön laatu voimak-
kaasti muuttuvissa yhdyskunnissa” tuo esiin myös ekotehokkuuden indikaattoreiden 
kehittelyyn liittyvän keskeisen ongelman, kun suunnittelua tehdään taajamatasolla. Kehi-
tellyt indikaattorit soveltuvat lähinnä seudulliseen ja tätä laajempaan tarkasteluun, mutta 
ne tarjoavat huonosti tukea paikallistason suunnitteluratkaisuille.

Tutkijat YTL Kalle Reinikainen ja arkkitehti Risto Suikkari keskittyvät omassa 
artikkelissaan ”Rakennetun ympäristön koettu tiiviys, keskeinen viihtyvyyden osatekijä” 
erityisesti rakennetun ympäristön viihtyvyystekijöihin. He kysyvät, mikä on asuinalueen 
koetun tiiviyden suhde yhtäältä siihen tapaan, jolla rakennettu lähiympäristö on 
muodostunut, ja toisaalta alueen rakentamisen laskennalliseen tehokkuuteen. He ovat 
artikkelissaan suhteuttaneet kahta EkoSuKaT-hankkeen kohdetaajamaa koskevat 
analyysituloksensa laajaan vertailuaineistoon, jota he ovat keränneet vertailevassa asu-
kaskyselytutkimuksessaan ”Puukaupunkimiljöön viihtyisyys” sekä EU:n rahoittamassa 
projektissa ”Sustainable Historic Towns – Urban Heritage as an Asset of Development” 
(SuHiTo). Tämän vertailevan tarkastelun kautta he tunnistavat asuinalueen rakennetun 
ympäristön osatekijöitä, jotka vaikuttavat tiiviyden kokemukseen.

Tutkija, arkkitehti Leena Soudunsaari analysoi artikkelissaan ”Fyysinen kestävyys 
ja asukasintressit – menetelmä näkökulmien yhteensovittamiseen” asukaskyselyiden 
osiota, jossa tiedusteltiin kohdetaajamien asukkaiden kantoja mahdollisen 
uudisasuinrakentamisen suhteen, tämän sijoitteluun alueella, korttelimuodostukseen, 
rakentamisen tiiviyteen ja rakennustapaan. Saatuja vastauksia suhteutetaan 
ympäristöhallinnon eheyttävän suunnittelun tavoitteisiin: Ovatko asukkaiden näke-
mykset alueidensa täydennysrakentamisesta eheyttävän suunnittelun periaatteiden 
mukaisia?

Soudunsaaren tarkastelemaa kyselyosiota varten kehiteltiin myös kuvallisia 
kysymysmuotoja, joilla pyrittiin havainnollistamaan vastaajalle uudisrakentamisen 
sijoittelun, keskinäisen järjestelyn ja muodonannon kysymyksiä. Vastaavasti Aila 
Ryhänen on omassa kyselyosiossaan tehnyt uuden kokeilun soveltaen erityisesti kivun 
kokemuksen mittaamisessa käytettyä kysymysmuotoa kodin kokemuksen mittaami-
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seen. Artikkelissaan ”Asuinalueet kotien paikkoina suunnittelussa” hän selvittää kodin 
merkitystä ja sisältöä asukkaille sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat kodin tunteeseen. 
Lopuksi hän tarkastelee vaikeuksia kytkeä kodin tunteeseen ja arkielämään liittyvää 
puhetta ja tietoa kaavoituksen käsiteapparaattiin vuorovaikutteisuutta tavoittelevassa 
suunnittelussa.

Myös tutkija KM Heli Villanen tarkastelee artikkelissaan ”Alueellisen muutoksen vai-
kutukset lasten ja nuorten elinympäristöön - ympäristökasvatus siltana sosiaalisen ja 
fyysisen ympäristön välillä” suunnittelun vuorovaikutteisuutta keskittyen osaltaan lasten 
osallistumisedellytyksiin sekä heidän elinympäristökokemuksiaan koskevan tiedon välit-
tymiseen suunnittelussa. Hän toteutti hankkeessa ympäristökasvatusprojektin kahdella eri 
kohdeasuinalueella. Kehittelemiensä ympäristökasvatusprojektien tavoitteiksi hän asetti 
yhtäältä lasten osallistumisedellytysten parantamisen asuinalueen maankäytön suunnit-
telussa, toisaalta projektien kasvatuksellisen toimivuuden ekotehokkuutta mukailevien 
ympäristötottumusten aikaansaamiseksi lasten keskuudessa.

EkoSuKaT-hankkeen empiiriset tutkimukset jatkuvat vielä vuonna 2006 erityisesti supis-
tuvissa taajamissa. Siten supistuvien alueiden ekotehokkuuteen, asumisen elinympäristö-
kokemuksiin ja viihtyvyystekijöihin sekä suunnittelun haasteisiin ja ohjausmenetelmiin 
liittyvä tutkimus on tämän loppuraportin valmistuessa vielä kesken. Tähän problema-
tiikkaan liittyviä kysymyksenasetteluja ja alustavia tuloksia esitellään erityisesti Marja 
Mönkkösen artikkelissa ”Supistuminen, suunnittelu ja kestävyys kuntien haasteina” ja 
Raine Mäntysalon artikkelissa ”Kunnan supistumiskehityksen hallinta – esimerkkinä 
Suomussalmi”. Mönkkönen keskittyy erityisesti taajaman supistumisen ja kestävyyden 
suhteeseen ja Mäntysalo supistumisen ohjausmenetelmiin. Lopuksi Jussi S. Jauhiainen 
esittää kokonaisarvion hankkeen tuloksista ja toteutuksesta.
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1. Muuttuvat alueet
Aila Ryhänen

Teimme tutkimusyhteistyötä kuuden kunnan kanssa Oulun seudulla ja Kainuussa. Kun-
nat ja tutkittavat taajamat antavat monipuolisen kuvan alueellisesta muutosdynamiikasta, 
jota tässä kuvataan lähinnä 2000-luvun ajalta. Väestö- ja yhdyskuntarakenteen 
kuvaajien perusteella tehtiin yhdyskuntarakenteen muutoksen analyysi, jossa käytetään          
EkoSuKaT-mallia (kuva 1). Supistuvien ja kasvavien asuinalueiden analyysikehikossa 
yhden akselin muodostaa yhdyskuntarakenteen sisäinen muutos: tiivistyykö rakenne 
sisäisen kasvun seurauksena vai harveneeko se esimerkiksi rakennusten jäädessä 
tyhjilleen? Toisen akselin muodostaa ulkoinen muutos: hajoaako yhdyskuntarakenne 
kauemmas ytimestä vai eheytyy kohti ydintä? Kehikon avulla yhdyskuntien muutos-
prosessin haasteita tarkastellaan yksinkertaistettuna.
 Alueiden vertailua varten esitutkimuksen Tilastotietoja kohdekunnista-taulukko 
päivitettiin uusimmilla saatavissamme olleilla tiedoilla. Vaikka tiedot eivät täysin 
vastaa toisiaan esimerkiksi vuosiluvuiltaan, ne todettiin käyttökelpoisiksi verrattaessa 
yleisiin trendeihin. Suuri osa kuntien kuvauksesta perustuu näihin liitteen 1 tietoihin, 
eikä niihin viitata tekstissä erikseen. Erikseen ei viitata myöskään kuntien virkamiehiltä 
saatuihin tietoihin eikä kuntien kaavoitusdokumentteihin. Asukaskyselyillä tarkoitetaan  
EkoSuKaT-kyselyitä, jotka toteutettiin jokaisella tutkimusalueella aluekohtaisesti 
sovellettuina.

Kuva 1. EkoSuKaT-malli – supistuvien ja kasvavien taajamien analyysikehikko. 

Aluerakenteen muutokset jatkuvat

Aluerakenteen keskittyminen Oulun seudulle on jatkunut 2000-luvulla. Vuodesta 1990 
vuoteen 2004 Oulun seudun tutkimuskuntien väestö on kasvanut 28–46 % samalla 
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kun Kainuun tutkimuskuntien väestö on vähentynyt 2–23 %. Kainuussa väestöä ja 
työpaikkoja on keskittynyt Kajaaniin, jonka väestö silti on hieman pienentynyt. Oulun 
seutu puolestaan kasvaa kokonaisuudessaan Oulu veturinaan. 

Oulunsalon Karhuoja: maalaiskylästä puutarhamaiseksi taajamaksi

Meri ympäröi kolmelta suunnalta Oulusta noin kymmenen kilometriä etelään 
olevaa Oulunsaloa. Lakeuden luonteeseen kuuluvat pellot, rantaniityt ja ryteikköiset 
vesijättömaat sekä metsäiset jäkäläkankaat. Kunnan eteläosaan rajautuva Liminganlahti 
on Suomen tärkeimpiä lintuvesialueita. Rakennettua maisemaa luonnehtivat Suomen 
toiseksi suurimmalle lentokentälle johtavan Lentokentäntien teknologiarakennukset. Ne 
ovat yksi Oulun hi-tech-imagon fyysisistä tukipilareista. 
 Oulunsalon asukasluku on noussut vuodesta 1990 vuoteen 2004 mennessä yli 
40 %, yli 9000:een. Suomen nuorin ja tervein (Kela 2005) väestö on hyvin koulutettua. 
Suomen harmaantuminen näkyy kuitenkin myös Oulunsalon ikärakenteessa. Sekä 
korkeakoulutettujen että ilman tutkintoa olevien suhteellinen osuus väestöstä on vähän 
noussut. Työpaikkojen lisääntymisestä huolimatta kunnan työpaikkaomavaraisuus 
laski vuosituhannen alussa vilkkaan kuntaanmuuton seurauksena. Ainoana tutkituista 
Oulun seudun kunnista työttömyysprosentti oli laskenut. Koko Suomessa sekä 
tieliikenne että autojen omistus ovat jatkuvasti kasvaneet. Näin myös Oulunsalossa, 
vaikka yhdyskuntarakenne on paikallisesti tiivistynyt ja julkinen liikenne toimii 
hyvin. Kuntakohtaisessa tilastossa näkyy läpiajoliikenne Hailuotoon sekä vilkas 
lentokenttäliikenne. 
 Oulunsalon palvelut paranivat, kun keskustaan avattiin toukokuussa 2005 
kauppakeskus Kapteeni. Samalla paranivat noin kahden kilometrin päässä sijaitsevan 
tutkimusalueemme Karhuojan palvelut. Kunnan sisältä siirtyneiden yritysten lisäksi 
Kapteeniin tuli uusia yrityksiä sekä kunnallinen hammashuolto ja kirjasto, joiden en-
tiset tilat ovat terveyskeskus- ja koulukäytössä. Yrityksiltä vapautuneita tiloja ei ole 
vielä saatu vuokrattua. Kasvavassa kunnassa tilojen käyttämättömyys ei ehdi muodostua 
suureksi ongelmaksi, päinvastoin kuin supistuvissa kunnissa. 
 Meri rajaa Karhuojaa koillisesta. Rantaruovikko suojaa tuulilta ja peittää 
näköalaa. Alueen halkoo Hailuodontie. Alueen omakotitaloissa asuu paljon suuria 
perheitä. Asukkaat tuntevat toisensa varsin hyvin ja lestadiolaisuus yhdistää suurta osaa 
heistä. Karhuoja asukkaineen ei juuri ole muuttunut 2000-luvulla, sillä poikkeuslupia 
rakentamiseen ei ole myönnetty kuten 1990-luvulla, jolloin lähinnä perilliset rakensivat 
sukujensa maille. 
 Suuria muutoksia on kuitenkin tulossa. Nykyisen 69 asunnon lisäksi Karhuojalle 
suunnitellaan valmisteilla olevassa osayleiskaavassa 59 uutta tonttia. Asukkaiden 
toivoma maalaismaisuus pyritään säilyttämään suurten tonttien avulla. Maalaismaiseman 
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kuvaillaan muuttuvan väljähköksi puutarhamaiseksi kylätaajamaksi. Palveluiden 
saatavuus on jo parantunut. Vähäinen teollisuusrakentaminen myötäilee nykyisiä 
toimintoja. Liikennejärjestelyitä tarvitaan vähän, ja uusi kevyenliikenteen väylä ja 
alikulku parantavat liikenneturvallisuutta. Talouksien liittyminen viemäriverkostoon 
poistaa jätevesien aiheuttamat ympäristöhaitat. Kaavaprosessia, jossa hyödynnettiin 
EkoSuKaT-kyselyä, toteutetaan yhteistyössä maata omistavien asukkaiden kanssa. He 
maksavat kehittämiskorvaukset maankäyttösopimusten mukaan ja päättävät tonttiensa 
myynnistä. Näistä näkökulmista katsottuna muutokset ovat sosiaalisesti kestäviä. 
 Oulun seudun tutkimuskunnista Oulunsalo kuului Oulun seudun yleiskaava 
2020-alueeseen jo sen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2005. Meneillään olevassa 
muutostyössä kaavaa laajennetaan muun muassa Limingan ja Tyrnävän kuntien alueille 
(Oulu 2005).
 Karhuoja asetetaan EkoSuKaT-kehikkoon suunniteltujen muutosten valossa. 
Pienalueen ja kunnan mittakaavassa muutos on yhdyskunnan sisäisen rakenteen 
tiivistymistä. Seututasolla sijoittuminen riippuu vaihtoehdoista: mikäli vaihtoehtona on 
Oulun tiivistyminen, Karhuojalle rakentaminen on yhdyskuntarakenteen hajoamista. Jos 
vaihtoehtona on asutuksen hajaantuminen kauemmas Oulusta, kasvu on eheytymistä. 
Suurin osa uusista tulokkaista muuttanee Oulusta ja käy siellä töissä. Lentokenttään 
liittyvän teknologiayritysalueen laajentuessa Oulunsaloon tullee jopa tuhansia uusia 
työpaikkoja, ja työntekijöistä suuri osa muuttanee Oulunsaloon, mikä tiivistää 
yhdyskuntarakennetta.

Limingan Tupos: tiivistyvää asutusta peltomaisemassa 

Oulunsalosta etelään olevan Limingan peltomaisema on Oulunsalon maiseman kaltaista 
hiljattain vedestä noussutta, alavaa ja tasaista maata. Liminganlahden lintuvesialue  
jatkuu merenrannassa. Limingan kasvu nopeutui entisestään tällä vuosituhannella, ja 
vuonna 2004 Suomen nopeimmin kasvaneen kunnan väestö kasvoi 8,7 %. Seitsemän 
tuhannen asukkaan rajan ylittäneen Limingan muuttovoitto oli 421 – sattumoisin vuoden 
1977 asukasluvun verran. Vuosina 2000–2004 luovutettiin 517 omakotitalotonttia, ja 
vuonna 2004 kuntaan rakennettiin noin 200 asuntoa, suurin osa Tupoksen asuinalueelle. 
 Tupoksen kehittäminen alkoi 1980-luvun alussa osayleiskaavan laatimisella. 
Vuoden 1992 tavoiteohjelma ”Kahden kauppa” on tavoitteensa mukaisesti ohjannut 
kasvua noin 15 minuutin moottoritiematkan päässä Oulusta olevalle asuinalueelle. 
Asemakaavaa ollaan muuttamassa tehtyjä suunnitelmia vastaavaksi. Oulun seudun 
yhteinen yleiskaava korvaa alueen oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan.
 Tupoksen suhteellisen tiivistä asemakaavoitettua aluetta ympäröi maalaismainen 
asutus peltoineen. Asukkaita oli omakoti- ja paritaloissa, muutamassa rivitalossa sekä 
haja-asutusalueella 1800 vuonna 2004. Väestö on suhteellisen hyvin koulutettua sekä alle 
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25 vuoden keski-iällään nuorempaa kuin koko Limingan tai Suomen ikärakenteeltaan 
nuorimman kunnan Oulunsalon väestö. Asuntokunnat ovat suuria (3,8 henkeä) verrattuna 
kunnan asuntokuntien keskikokoon. Tupoksessa yhdenhengen talouksien osuus oli vain  
5 % ja vähintään seitsemän hengen talouksia oli lähes kymmenesosa; lestadiolaisuus 
näkyy väestörakenteessa. Koko kunnassa sekä pienten että yli neljän hengen talouksien 
osuus on hieman vähentynyt, sillä kuntaan muuttaa paljon nuoria perheitä, joilla on vähän 
lapsia. Tupokseen muuttaneista asukaskyselyn vastaajista yli 90 % oli muuttanut Oulun 
seudulta ja suurin osa heistä on aiemmin asunut maalaismaisessa ympäristössä. Niin 
asemakaava- kuin haja-asutusalueella asuvat olivat tyytyväisiä ympäristön tiiviyteen.
 Limingan työttömyyden hienoinen kasvu selittyy muuttajien työllistymisviiveel-
lä. Tupoksessa työttömiä oli koko kuntaa vähemmän (9/11 %) vaikka muutto suuntautuikin 
pääasiassa sinne. Suuri osa tuposlaisista pendelöi Ouluun, ja yli puolet koko kunnan 
työllisistä käy kunnan ulkopuolella töissä. Nelostien oikaisu ja liittymän rakentaminen 
paransivat yhteyksiä Ouluun, mikä tonttitarjontaan yhdistettynä lisäsi alueen vetovoimaa. 
Töihin tai kouluun omalla autolla kulki 90 % asukaskyselyn vastaajista ja vain yhden 
taloudessa ei ollut autoa. Yli kolmannes totesi, ettei julkisen liikenteen parantaminen 
vähentäisi oman auton käyttöä, kolmanneksella saattaisi vähentää. Tupoksessa on 
päiväkodin ja ala-asteen lisäksi lähikauppa, posti, terveyskeskus, seurakunnan tiloja sekä 
huoltoasema. Uuteen toimintakeskukseen tulee lisää päivähoito- ja kerhotiloja. Vaikka 
monipuoliset palvelut ovat lyhyen automatkan päässä, vain runsas neljännes vastaajista 
oli tyytyväinen palveluiden saavutettavuuteen. Rauhallisuus, luonto ja muut asukkaat 
mainittiin asunnon ja tontin ohella tärkeimmiksi viihtymistä lisääviksi tekijöiksi (159 
mainintaa). Viihtymistä huononsivat (68 mainintaa) lähinnä käytännön asiat, kuten 
palveluiden puute tai alueen keskeneräisyys. 
 EkoSuKaT-kehikossa Tupos on sisäisen kasvun seurauksena tiivistyvä alue. 
Seututasolla Oulunsaloa vilkkaampi liikenne, pidempi matka Oulusta ja runsas pendelöinti 
asettavat sen hajoavan yhdyskuntarakenteen osioon. Maisema muuttui taajamamaiseksi 
1990-luvulla, eikä kasvu tuota ongelmia ympäröivälle luonnolle. Väestö vaihtuu varsin 
vilkkaasti, ja suuri osa asukkaista kokee vaikutusmahdollisuutensa lähiympäristön 
suunnitteluun puutteellisiksi. Vajaa kolmannes asukkaista ei pitänyt itseään lainkaan 
liminkalaisena. Virtasen (2003) mukaan kotipaikattomuuden tunne lisääntyi muuttojen 
lisääntyessä. Nopeasti kasvavan alueen sosiaalisen kestävyyden ongelmiin viittaa myös 
alueella asukkaiden mukaan esiintynyt rauhattomuus ja ilkivalta. (Asuinaluekohtaiset 
tiedot lähteineen Simonen 2005.) 

Tyrnävän Temmes: oikeaa maaseutua

Myös Tyrnävä tasaisine peltomaisemineen kuuluu Lakeuteen. Noin 30 kilometrin päässä 
Oulusta oleva maalaismainen kunta kasvoi tutkituista Oulun seudun kunnista hitaimmin 
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ja oli ikärakenteeltaan vanhin, mutta sen ikärakenne kuitenkin nuoreni. Väestö kasvoi 
1990–2004 noin 500 asukkaalla eli 28 %. Ennätyksellisen 160 asukkaan muuttovoiton 
vuonna 2004 myös syntyvyys oli vilkasta. Asuntoja valmistui 66. Asuntokuntien 
keskikoko laski, kuten Liminkaa lukuun ottamatta kaikissa tutkimuskunnissa. Vain 
Tyrnävällä yli neljän hengen talouksien osuus kasvoi hieman. Työttömyysaste nousi 
muuttojen seurauksena hieman. 
 Liikenne kasvoi  tutkittavista kunnista eniten ja teitä rakennettiin lisää. Autojen 
määrä kasvoi, pendelöinti lisääntyi ja ohiajoliikenne valtatie 4:llä on kasvanut. 
Tutkimusalueellamme Temmeksessä keskustan halkaiseva, raskaasti liikennöity tie 
on vaarallinen erityisesti koulumatkalaisille. Liikenneturvallisuuden ja valaistuksen 
parantaminen oli keskeistä kyläsuunnitelmassa, jota laadittiin lasten ja muiden asuk-
kaiden osallisuuteen panostaen EkoSuKat-projektin puitteissa (Askola 2005; Villanen 
2005). 
 Kasvu suuntautui pääosin Tyrnävän keskustaan, ei Oulusta hieman kauempana 
olevaan maalaismaisempaan Temmekseen, joka yhdistyi Tyrnävään vuonna 2000. 
Temmeksen väestö on vähentynyt hitaasti lähinnä luonnollisen poistuman kautta, 
sillä väestö on ikärakenteeltaan suhteellisen vanhaa. Temmeksen Haurukylä ja 
entinen kirkonkylä eli Meijerikylä sijaitsevat noin kilometrin päässä toisistaan. Tällä 
vuosituhannella Temmekseen on valmistunut 12 omakotitaloa, joista neljä Meijerikylän 
asemakaava-alueelle. Laakkonen-Pöntyksen (2005) mukaan muista kunnista tulleiden 
nuorten lapsiperheiden lisäksi Temmekselle ovat rakentaneet kunnan sisällä muuttaneet 
vanhemmat ihmiset. Suuri osa muualta muuttaneista tuli Oulusta ja on kotoisin 
Temmekseltä. 
 Kirkonkylällä on päiväkoti, ala-aste, kirjasto, päivittäistavarakauppa sekä 
kokoontumis- ja liikuntatiloja. Palveluasuntojen yöpäivystys hoidetaan Tyrnävältä. 
Terveydenhoitajan vastaanotto supistui vuodenvaihteessa viidestä kahteen päivään 
viikossa; lääkärin vastaanotto korvataan palveluliikenteen avulla. Temmesläisistä 
pendelöi suurempi osa kuin tyrnäväläisistä keskimäärin. Temmesläiset hankkivat palvelut 
pääosin Oulusta tai Kempeleestä, vaikka viranomaiset haluaisivat ihmisten asioivan 
enemmän kotikunnassa.
 Pääosa Tyrnävää on valtakunnallisesti merkittävää viljelylakeutta ja maaseudun 
kehittämisen kohdealuetta. Tavoite on sovittaa yhteen maaseutuelinkeinojen 
sekä pysyvän ja loma-asutuksen etuja. Rakentamistavan ohjaaminen on tärkeää. 
Uudisrakentamista ohjataan nykyisen yhdyskuntarakenteen läheisyyteen, pääasiassa 
Tyrnävän kirkonkylään, vähän Temmekseen. Oulun seudun yleiskaavan laajennus tulee 
korvaamaan oikeusvaikutuksettomat Meijerikylän ja Haurukylän osayleiskaavat. 
 Temmeksen kohdalla esitutkimuksessa kysyttiin, eikö hidasta kehitystä ole 
tarvinnut ohjata. Kysymykseen vastaa osaltaan kunnan kaavoituskatsaus (2005). Sen 
mukaan Temmekselle aletaan laatia oikeusvaikutteista osayleiskaavaa vuonna 2008 
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– kiireettä, sillä sen puuttuminen ei haittaa rakentamisen ohjaamista hitaasti muuttuvalla 
alueella. 
 EkoSuKaT-malliin sijoitettuna Temmes tiivistyy hieman uuden asutuksen 
keskittyessä nykyisen asutuksen lomaan, mutta myös hajarakentaminen jatkuu. 
Toiminnallisesti kasvu tarkoittaa pendelöinnin lisääntymistä, vaikka uusia työpaikkojakin 
alueelle tulee. Sosiaalisen kestävyyden kannalta hidas kasvu ja asukkaiden mahdolli-  
suus vaikuttaa kasvun sijoittumiseen osallistuvan suunnittelun keinoin on hyvä. Juuril-
leen palaavat muuttajat jäävät todennäköisesti kuntaan,  ja temmesläiset ottavat tulokkaat 
hyvin vastaan. Palveluiden siirtyminen kuntakeskukseen haittaa sosiaalista kestävyyttä 
ikääntyneiden ja lapsiperheiden näkökulmasta. (Asuinaluekohtaiset tiedot Alanko & 
Mäntysalo 2005.) 

Kajaanin Hevossuo-Huuhkajanvaara: muutosten hallintaa kaupungin 
kupeessa
 
Kajaanin, Kainuun keskuksen 35 000 asukkaan väestö on hiljalleen vähentynyt ja ikään-
tynyt. Työpaikkojen keskittyminen Kajaaniin jatkui ja kasvatti työpaikkaomavaraisuutta. 
Kouluttamattoman väestön osuus on vähän kasvanut, samoin korkeakoulutetun väestön 
osuus. Tässä heijastuu muutto aluekeskukseen työpaikan toivossa sekä Oulun yliopiston 
laitosten hajasijoittaminen. Kajaanissa oli tutkimusalueista suhteellisesti eniten vuokra-
asumista. Talouksien pienuus ja pienempi varallisuus lisäävät vuokra-asuntojen kysyntää 
Kainuussa Oulun seutuun verrattuna. Talouksien pieneneminen ja yleinen elintason 
nousu lisäsivät autoilua Kajaanissakin sen poikkeuksellisen tiiviistä taajamarakenteesta 
huolimatta. 
 Kaupunkimainen Huuhkajanvaaran pienkerros-, rivi- ja omakotitaloalue 
on rinteisessä ja kallioisessa kangasmaastossa kolmisen kilometriä keskustasta. 
Huuhkajanvaara ja karjalaisten asutustila-alueena syntynyt Hevossuon haja-asutusalue 
ovat hiljalleen kasvamassa yhteen. Hevossuolla peltoaukeaa kiertävän 2,5 kilometriä 
pitkän tien varrelle on rakentunut nauhamainen kylä. Nykyiset talot on rakennettu 
pääosin 1980-luvulla. Huuhkajanvaarassa asuu noin 1300 asukasta, Hevossuolla 
noin kymmenesosa tästä. Koko Kajaaniin verrattuna Hevossuon väestörakenne on 
nuori, Huuhkajanvaarassa puolestaan on paljon pieniä talouksia. Kaupan ja postin 
lopetettua 1990-luvulla hevossuolaiset hankkivat palvelut joko Kajaanin keskustasta tai 
Huuhkajanvaarasta, jossa on kohtalaiset peruspalvelut (ja golfkenttä). Toiminnallisesti 
Huuhkajanvaaraan kuuluu lisäksi Syväojan työpaikka-alue. 
 Vuonna 2004 Kajaaniin valmistui 143 asuntoa, joista osa Huuhkajanvaaran 
omakotitaloalueelle. Hevossuolle on 2000-luvulla annettu kolme omakotitalon 
rakennuslupaa. Hevossuolle on enemmän rakentamispaineita, sillä maalaismainen 
asuminen lähellä kaupunkikeskustaa kiinnostaa, mutta kaupunki ohjaa rakentamista 
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asemakaava-alueille eikä myönnä mielellään poikkeuslupia. EkoSuKaT-projektiin liit-
tyen alueella tehtiin selvityksiä ja maalaismaisuuden säilyttämiseen tähtääviä täydennysra-
kentamisehdotuksia, joita kaupunki hyödyntää suunnittelussa. Huuhkajanvaara kuuluu 
keskustaajaman yleiskaava-alueeseen. Vuodelta 1993 olevan kaavaan uudistaminen 
on meneillään. Huuhkajanvaara on asemakaavoitettu 1988. Osa suunnitellusta rivi- ja 
kerrostalorakentamisesta jäi toteutumatta, ja viimeiset kaavamuutokset on tehty vuonna 
2005.  
 Yksi sosiaalisen kestävyyden osatekijä on vähemmistöjen asema. Huuhkajan-
vaarassa asuu suhteellisen paljon maahanmuuttajia. Monelle heistä hyvät suhteet 
suomalaisten naapureiden kanssa olivat tärkeitä. Osallisuuden kokemukset edistävät 
uuteen yhteiskuntaan kotoutumista.  Tuomela (2005) totesi projektissa tekemässään 
tutkimuksessa myös, että asenteissa maahanmuuttajia kohtaan on ongelmia. 
Asukaskyselyiden mukaan Oulun seudulla pieniä ennakkoluuloja herätti lestadiolaisuus, 
joka näyttäytyi kuitenkin haastatteluissa yhteisöllisyyden luojana. Ulkopuolisille 
erilaisuus voi olla outoa ja pelottavaa. 
 EkoSuKaT-mallissa Huuhkajanvaaran voidaan katsoa sisäisesti tiivistyvän, 
vaikka 1990-luvun kaavapienennöksiä voidaan pitää harvenemisena. Asuntoja olisi 
jäänyt tyhjilleen mikäli ne olisi rakennettu alkuperäisen suunnitelman mukaan, joten 
kaavan supistaminen päivitti tilanteen Huuhkajanvaarassa. Myös Hevossuo tiivistyy 
sisäisesti, kun vähäinen uusi rakentaminen sijoittuu nykyisen lomaan. Ulkoisesti haja-
asutusalueelle rakentaminen on harvenemista, mutta monet muuttaisivat vielä kauem-
mas, ellei Hevossuolle saisi rakentaa. Huuhkajanvaaran omakotirakentaminen kaupun-
gin yhteyteen kaava-alueelle eheyttää yhdyskuntarakennetta, vaikka moni rakentaja 
muuttaakin keskustasta väljempään. Kaupungin maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa 
(2002) Huuhkajanvaaran alueen lisärakentaminen katsotaan rakenteen hajoamiseksi. 
(Asuinaluekohtaiset tiedot Mäntysalo & Vendelin 2005.) 

Suomussalmen Taivalalanen-Pitämä: pidot paranevat

Suomussalmen harvaan asuttua mäntymetsäistä vaaramaisemaa värittävät sokkeloiset 
vesialueet. Kainuun pohjoisimmalla ja suurimmalla kunnalla on 150 kilometriä yhteistä 
rajaa Venäjän kanssa. Siellä on Suomen vanhimmat asutuslöydöt ja se oli yksi Talvisodan 
tärkeimmistä sotanäyttämöistä. Sodan aikana kirkonkylä siirrettiin lahden takaa suojaan 
vihollisilta nykyiseen Ämmänsaaren kuntakeskukseen, viitostien varrelle noin sadan 
kilometrin päähän Kajaanista. Vanhaan kirkonkylään jäi pienempi keskus. Kunnassa 
oli parhaimmillaan 60-luvulla lähes 16000 asukasta. Ämmänsaari kasvoi sekä sisäisen 
muuton ansiosta että Kostamus-projektin myötä, mutta elinkeinotoiminnan vähentyessä 
alkoi poismuutto. Suomussalmi on aktiivisesti lähtenyt vastaamaan supistumisen 
asettamiin haasteisiin (Kainuun liitto 2005). Viimeaikaiset malmilöydöt viittaavat uusiin 
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kaivostoimintamahdollisuuksiin. Matkailuun ja kulttuuriin satsataan myös.
 Suomussalmen nettomuutto on negatiivinen, kuolleiden määrä ylittää syntyneiden 
määrän ja väestö ikääntyy. Korkeakoulutettujen osuus väestöstä laski ja koulutta-
mattomien osuus nousi. Niin työttömyys, työlliset kuin työpaikkaomavaraisuuskin 
ovat vähentyneet viime vuosina. Ulkomaalaisia, lähinnä venäläisiä, oli 1,3 % väestöstä, 
toiseksi eniten yhdessä Kajaanin kanssa. Väen väheneminen näkyy rakentamisessa: 
vuonna 2004 noin 10 000 asukkaan kuntaan valmistui 8 asuntoa. Nyt keskustaan on 
rakenteilla kerrostalo, jossa on omistusasuntoja, ja taajaman lähelle suunnitellaan 
omakotitaloaluetta. Rakentamispaineita aiheuttaa korkealaatuisten asuntojen tarve lähel-
lä palveluita. Elintason kasvu lisää niin asuntojen kysyntää kuin henkilöautoiluakin. 
 Väestömuutos kulminoitui Pitämän rivi- ja kerrostaloalueella, joka rakennettiin 
1970- ja 1980-lukujen nousun aikaan. Se on menettänyt noin neljänneksen väestöstään. 
Taivalalasen omakotitaloalueella asuntoja ei ole tyhjillään. Alueen kauppa ja kioski 
työpaikkoineen lähtivät 1990-luvulla, ala-aste ja päiväkoti jäivät. Kun kunta marras-
kuuhun 2005 mennessä oli myynyt kaksi kerrostaloa, oli tyhjiä huoneistoja vielä 35. 
Yhden talon myyntiä suunnitellaan ja yksi kerrostalon porras on muutettu yrityskäyttöön. 
Purkamaan ei ole lähdetty. Myös muualla kunnassa on rakennuksia tyhjillään. Käki-
lehdon (2001) mukaan Suomussalmella onkin pohdittu supistumisongelmia jo 1990-
luvun alusta lähtien.  
 Maankäytön suunnittelu painottuu Ämmänsaaren täydennyskaavoitukseen ja 
ympäristön parantamiseen. Ämmänsaaren vuodelta 1983 peräisin olevaa vanhentu-
nutta osayleiskaavaa uudistetaan osa-alueittain rakennushankkeiden edellyttämässä 
järjestyksessä. Sen vuonna 1988 alkanut tarkistaminen keskeytyi rakentamisen 
hiljennettyä. Nykyisen taajamarakenteen tiivistäminen riittää turvaamaan usean 
vuoden rakentamistarpeet. Kun mittarina käytetään taajama-astetta, on Suomussalmi 
tutkimuskunnista ainoa, jonka asutus on keskittynyt 2000-luvulla. 
 EkoSuKaT-kehikossa Taivalalanen-Pitämän kerrostaloalue on harvennut 
sisäisesti väestökadon ja poistuneiden palveluiden takia, mutta omakotitaloalue tiivistyy 
hitaasti kun vapaita tontteja rakennetaan. Kunta kokonaisuudessaan harvenee, mutta 
väestö myös keskittyy, eli tiivistymistä tapahtuu samaan aikaan. Suuremmassa alueelli-
sessa tarkastelussa Suomussalmen muutoksia voidaan pitää aluerakenteen hajoamisena 
vahvan keskuksen väestökadon seurauksena. Vastaanottavat alueet puolestaan kärsivät 
nopean kasvun seurauksista. 

Ristijärvi luottaa senioristrategiaan

Tutkimusalueistamme harvimmin asuttu Ristijärvi on Kainuun pienin kunta noin 1500 
asukkaallaan. Järvet ja havumetsäiset vaarat luonnehtivat maisemaa. Kirkonkylää 
ympäröi järvi kolmelta sivultaan ja etelästä sitä rajaa 5-tie. Kajaaniin on 45 kilometriä, 
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joten monipuoliset palvelut ovat varsin hyvin saavutettavissa. Auto on kunnassa tarpeen, 
ja henkilöautojen määrä sataa asukasta kohti kasvoikin peräti 6,9:llä. Talouksien koon 
pieneneminen vähentää autojen yhteiskäytön mahdollisuutta.
 Keskustaa on kunnostettu EU:n tuella. Kylän raitti päällystettiin, rakennettiin 
jalkakäytäviä ja suojateitä sekä koululle ja kaupalle yhteiset parkkipaikat. Kunnan 
omistama Voimalaksi sanottu ränsistynyt rakennus purettiin viime kesänä. Myös nyt 
työpajana toimiva entinen Osuuskauppa puretaan. Sen paikalle ideoidaan rakennusta, 
johon tulisi myös liiketiloja. Tällä hetkellä uusimmat kylänraitin talot ovat yli 15 vuotta 
vanhoja. Yhteispalvelupiste avattiin joulukuussa 2002 entiseen postiin. Viereisessä 
rakennuksessa on kirjasto. Pankki on auki kolmena päivänä viikossa. Toisessa kahdesta 
kaupasta on taloustavara-, rauta- ja maatalousosasto sekä posti. Kylällä on myös muita 
pienpalveluita. Peruskoulun lisäksi kunnassa on avoimen yliopiston kursseja, am-
matillista lisäkoulutusta ja joitakin muita kursseja. Keskustan entisen kansakoulun 
kunnostetuissa tiloissa on toiminut noin vuoden hoivakoti, jonka asuntopaikoista puolet 
on täytetty. Vuosi sitten avattiin myös senioriliikuntatalo, jossa muun toiminnan lisäksi 
järjestetään tapahtumia ja juhlia. Kunnassa on hiihto- ja patikointireittejä sekä alle tun-
nin matkan päässä viisi hiihtokeskusta, kaksi kylpylää ja kolme golfkenttää. 
 Väen vähetessä eläkeikäisten osuus on kasvanut ja lasten osuus vähentynyt. 
Kunta on tutkimusalueista ainoa, jossa koulutuksen tunnusluvut ovat parantuneet: 
korkeakoulutettujen osuus on kasvanut, tutkintoa vailla olevien osuus pienentynyt. 
Työpaikkarakenne on muuttunut koulutettua työvoimaa suosivammaksi. Työllisten mää-
rä on vähentynyt mutta niin on työttömyyskin. 
 Senioristrategiansa mukaisesti kunta keskittyy tuottamaan erityisesti 
eläkkeellä oleville mutta muillekin väestöryhmille tarkoitettuja asumis-, hoito- ja 
vapaa-ajanpalveluita. Asukkaiksi halutaan vakavaraisia eläkeläisiä vauhdittamaan 
elinkeinoelämää. Strategia on synnyttänyt tähän mennessä noin 20 uutta työpaikkaa. 
Hankkeissa ovat mukana mm. Oulun yliopisto, VTT ja Taideteollinen korkeakoulu. 
Senioristrategia näkyy asuntorakentamisessakin: vaikka asuntoja ei vuonna 2004 
valmistunut, helmikuussa 2006 valmistuvista 10 senioriasunnosta viisi on varattu. 
Hankala vuokra-asuntotilanne paranee rivitalojen saneerauksen myötä.
 Kunta on vuosittain antanut 1-7 omakotitalon rakennuslupaa haja-asutusalueelle 
tällä vuosituhannella. Kuntakeskuksen osayleiskaava on vuodelta 2001. Asemakaava on 
pääosin vanhaa rakennuskaavaa, jota muutettiin viimeksi vuonna 2004 senioriasuntojen 
rakentamisen mahdollistamiseksi. Keskustaajaman kyläyhdistys tekee kyläsuunnitelmaa 
keskustan kehittämiseksi.
 Tutkimussuunnitelmassa kysyttiin, onnistuuko Ristijärven vapaa, houkutteluun 
perustuva maankäytön ohjaus. Kunnan strategisella toiminnalla imagoa on saatu 
elinvoimaistettua ja kuntaan on saatu uuden elinkeinotoiminnan ituja. Kaavoituspolitiikka 
tukee kunnan pyrkimyksiä. Työn lisäksi työikäisiä houkuttaa rauhallinen ympäristö 
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palveluineen. 
 EkoSuKaT-kehikossa Ristijärvi on harventunut väestön vähenemisen takia. 
Samalla keskusta hieman tiivistyy, mille vastakkaisena ilmiönä on kauemmas keskustasta 
kaavoitetut uudet rantatontit. Uusi haja-asutus on kuntatalouden ja sosiaalisen 
kestävyyden kannalta väestökatoa parempi vaihtoehto. Ristijärveltä suurempiin 
keskuksiin muuttamista voidaan laajassa mittakaavassa pitää yhdyskuntarakenteen 
keskittymisenä, mutta keskittymisenä voidaan pitää myös Ristijärven suuntaan 
tapahtuvaa muuttoa, muutetaanhan silloin olemassa olevien palveluiden ja rakenteiden 
piiriin. Palvelut kunnassa ovat parantuneet, mikä lisää kunnan sosiaalista kestävyyttä. 
Kunta on aktiivisesti mukana erilaisissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa, joiden avul-
la kunnan sekä sosiaalinen että taloudellinen pääoma voivat kehittyä. 

Supistumisen ja kasvun vuoropuhelu konkretisoituu paikallisella tasolla

Alueiden muutokset ovat pitkien historiallisten kehityskulkujen tulosta, mikä ei kui-
tenkaan tarkoita sitä, että sama suunta vääjäämättä jatkuisi. Globaalit, kansalliset, 
alueelliset sekä paikalliset tekijät voivat vaikuttaa sekä eri suuntiin että vahvistaa 
toisiaan. Esimerkiksi työpaikkarakenteen muutos ei selitä tutkimuspaikkakuntien eroja 
ja muutossuuntia 2000-luvulla. Palvelutyöpaikkojen ja julkisten palveluiden osuus on 
kaikissa kunnissa noussut, jalostus on vähentynyt ja alkutuotanto pysynyt samana. 
 Liikenne on kasvanut niin väestön vähentyessä kuin kasvaessakin. Henkilöautojen 
lukumäärä lisääntyi kaikissa tutkituissa kunnissa, asukasta kohti laskettuna eniten 
supistuvissa kunnissa. Pendelöinti kasvoi kaikissa kunnissa: Oulun seudulla pendelöidään 
Suomen keskiarvoa (32 %) huomattavasti enemmän, Kainuussa vähemmän, ja kasvu 
oli suurempaa Oulun seudulla. Elintason nousun lisäksi liikennettä kasvattavat Oulun 
seudulla erityisesti asutusrakenteen hajautuminen ja työpaikkojen keskittyminen, 
Kainuussa palveluiden väheneminen. Liikenteen jatkuvasti kasvaessa verotuksen 
muuttaminen biopolttoaineita suosivaksi lienee ainoa keino nopeasti ja merkittävästi 
vähentää liikenteen päästöjä.
 Moni kokee maalaismaisen asumisen ja kaupunkipalveluiden yhdistämisen 
lisäävän elämänlaatua, mutta se edellyttää auton käyttöä. Muuttosyiksi maalle kaupungin 
lähelle mainittiin tila, rauha ja vapaus; luonto; elämäntapa; turvallisuus; lapsille sopiva; 
juuret maalaisympäristössä. Unelma omakotitalosta ei tule seuraavankaan sukupolven 
aikana haihtumaan, sillä monet haluavat tarjota lapsilleen oman lapsuudenympäris-
tönsä kaltaisen ympäristön. Tutkimusalueilla omakotitaloasuminen mielletään parhaaksi 
asumismuodoksi, mikäli elämäntilanne sen sallii. Vaikka eri elämäntilanteissa tarvi-
taan erilaisia asumisjärjestelyitä, ei omakotitalon vetovoima vähene ilman kulttuurista 
muutosta. Elintason yleinen nousu mahdollistaa omakotiasumisen entistä useammalle, 
ja hyvät liikenneyhteydet tukevat asutuksen leviämistä. Myös kuntien edun mukaista 
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on houkutella maksukykyisiä asukkaita hyvillä asuinympäristöillä. Kuntien välinen kil- 
pailu edistää väestö- ja yhdyskuntarakenteen hajautumista. 
 Myös paikallinen kulttuuri näkyy alueiden rakenteessa. Esimerkiksi Oulun 
seudulla on uskonnollisuuden ansiosta paljon suurperheitä. Suunnittelun ja suunnittelun 
ohjausjärjestelmien tulisi pystyä tukemaan paikallisia ominaispiirteitä kaikilla alueilla. 
 Omakotirakentamisen puolesta puhuu talojen säilyminen asuttuna muita asun-
toja pidempään. Mieleisen asumismuodon ja –paikan valinta lisää halua pysyä alueella, 
samoin muu osallisuuden tukeminen. Mikäli uudisrakentamisella voidaan vähentää 
aktiiviväestön poismuuttoa supistuvalta alueelta, se tukee kunnan talouden lisäksi 
sosiaalista kestävyyttä myös suuntautuessaan haja-asutusalueelle. Yleinen elintason 
kasvu ja asuntokuntien pieneneminen synnyttävät rakentamistarvetta myös supistuvaan 
kuntaan. Tyhjien asuntojen ongelma Kainuussa onkin pienempi kuin väestökato an-
taisi odottaa. Esimerkiksi vuosina 1993-1998 asuntokanta on kasvanut vähemmän kuin 
missään muussa maakunnassa ja tyhjien asuntojen osuus pieneni (Kainuun liitto 2005). 
Oikeusvaikutuksellisen kaavoituksen vähäinen merkitys supistuvilla tai hitaasti kasva-
villa alueilla paljastaa kuitenkin, että nykymuotoinen kaavoitus palvelee lähinnä vain 
kasvua.
 Ympäristön liian nopeat ja suuret muutokset, joihin ihmiset eivät koe voivansa 
vaikuttaa, syövät alueen sosiaalista kestävyyttä. Suuret muutokset tulee tehdä yhteistyös-
sä asukkaiden kanssa. Kun asukkaat itse osallistuvat suunnitteluun ja kokevat hyötyvän-
sä, muutoksia ei vastusteta. Tiivistyminen on usein ongelma nykyisille asukkaille, jotka 
ovat valinneet asuinpaikkansa aiemmin, ei tulokkaille, jotka valitsevat nykytilanteen 
mukaan. Muutoksia suunniteltaessa kannattaa miettiä, missä vaiheessa alueen 
vetovoimatekijät muuttuvat - halutaanko alueen luonteen muuttuvan? Muuttuvaa 
yhdyskuntarakennetta tulee suunnitella ekotehokkaasti sosiaalisista ja toiminnallisista 
lähtökohdista toimijaryhmien innovatiivisena yhteistyönä.
 Tutkituilla alueilla on erilaisia muutossuuntia. Sen lisäksi että eheytyminen-
hajoaminen tai tiivistyminen-harveneminen-prosessit voivat olla yhtäaikaisia, ne ovat  eri 
aluetasoilta tarkastellen erilaisia. Muutosten tyypittely auttaa ymmärtämään muutoksia, 
mutta tällöin pienet sisäkkäiset ja vastakkaiset muutokset voivat hävitä. Osa niistä on 
kuitenkin niin sanottuja heikkoja signaaleja, jotka voivat olla merkkinä yleisen suun-
nan vaihtumisesta, ja heikkoihin signaaleihin puuttumalla voidaan kehitykseen usein 
vaikuttaa. 

Tiedonsaannin ongelmia: YKR-tietokanta
 
Esitutkimusvaiheessa selvisi, että käyttökelpoisin tieto alueiden muutoksia koskevia 
kartografi sia analyysejä varten on Ympäristökeskusten Yhdyskuntarakenteen 
seuranta-tietokannassa (YKR). Sen käyttöönotosta neuvoteltiin SYKE:n ja projektin 
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yhteistyökumppaneina toimivien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskusten 
kanssa. Vaikka neuvottelut välillä näyttivät lupaavilta, ei oikeuksia käyttää YKR:ää 
saatu. Uusia suunnitelmia analyysien toteuttamiseksi ei ehditty tehdä, koska asia selvisi 
myöhään. Vastaavia tietoja ei voitu ostaa suoraan Tilastokeskukselta budjetissa pysyen. 
Niinpä jouduttiin turvautumaan yleisluontoisempaan tietoon, jossa on merkittävästi 
enemmän aukkoja sekä tietosisältöjen että aikajaksojen suhteen, mikä väistämättä 
vaikuttaa lopputulokseen. Jatkossa esitutkimussuunnitelman mukainen analyysi 
antaisi mahdollisuuden tehdä tarkemman datan pohjalta kohdennetumpia toimenpide-
ehdotuksia.
 Liian pitkälle viety tulosvastuu tekee tiedoista kalliita ja vaikeuttaa niiden 
järkevää ja tehokasta käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen rahoittajalle 
koituu kustannuksia, kun tutkimuksen tekijä ei voi käyttää yhteistyökumppaneidensa 
tietoja vaan joutuu ostamaan tai tuottamaan ne itse – tai tyytymään epäsopivampaan 
materiaaliin. Tietojen hallinnoinnin ja yhteiskäytön ongelmat ovat olleet pitkään tiedossa. 
Yhteiskäyttöä on pyritty kehittämään, mutta taso ei ole lähelläkään riittävää. 
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2. Ekotehokkuus maankäytössä

Marja Mönkkönen

Ekotehokkuuden käsite

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

 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) toi ensim-
mäisenä ekotehokkuuden käsitteen ympäristöpoliittiseen keskusteluun (WBCSD 2005). 
Heidän määritelmänsä mukaan 

 Ekotehokkuus saavutetaan jakamalla kilpailukykyisesti hinnoiteltuja tuotteita  
 ja palveluita, jotka tyydyttävät ihmisten tarpeet ja lisäävät elämän laatua.  
 Tämä tulee toteuttaa vähentämällä asteittain tuotteen tai palvelun ekologisia  
 vaikutuksia ja tuotantoon liittyvää resurssien käyttöä tuotteen tai palvelun  
 koko elinkaari huomioiden ja Maan arvioitua kantokykyä ylittämättä.   
 (Suomennos kirjoittajan)

 ”Eco-effi ciency is reached by the delivery of competitively priced products and  
 services that satisfy human needs and bring quality of life, while progressively  
 reducing ecological impacts and the resource intensity throughout the life cycle,  
 to a level at least in line with the earth’s estimated carrying capacity”   
 (WBCSD 1993, Honkasalon 2003 mukaan).

 Ekotehokkuuden määritelmä käsittää sekä ihmisten tarpeiden tyydyttämisen että elämän 
laadun parantamisen kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden avulla, samoin kuin 
luonnon kantokyvyn turvaamisen (ks. myös OECD 1998).

 Ekotehokkuus on teollisten toimijoiden käsite sekä toimintastrategia. 
Ekotehokkuuden käsitettä ja toimintamalleja pyritään Suomessa tuomaan mukaan osak-
si ympäristöpolitiikkaa, aluekehitystä sekä yritysten toimintaa. Erityisesti ekotehokkuutta 
Suomessa ja muualla Euroopassa on kehitetty teollisuudessa ja muussa tuotantoon 
liittyvässä kehitystyössä. EU:n alueella ekotehokkuus on kehittynyt selkeimmin 
teollisuudessa ja energiasektorilla. Liikenteessä ja maataloudessa kehitys on heikompaa, 
samoin kotitalouksien ekotehokkuuden parantuminen. (Honkasalo 2003).
 Käytännössä ekotehokkuusajattelun konkretisoitumista toiminnaksi erityisesti 
ympäristöpolitiikassa ja aluekehityksessä vaikeuttaa ekotehokkuus-käsitteen kirjava 
käyttö. Ekotehokkuus liitetään usein tuotantotoiminnan materiaalitehokkuuteen, 
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taloudelliseen kasvuun ja hyvinvointiin tai kestävän kehityksen käsitteeseen. 
Ekotehokkuudesta puhutaan ympäristönsuojelun keinona sekä ekologisen kestävyyden 
työkaluna. Yksistään Suomen ympäristöhallinnon viimeaikaisissa julkaisuissa 
ekotehokkuus määritellään vaihtelevin tavoin:  

1. Ekotehokkuus kestävän kehityksen tavoitteet konkretisoivana käsitteenä ja toimintana: 
”Ekotehokkuus voidaan nähdä tuotannon ja kulutuksen kehittämiseksi siten, että 
luonnonvarojen käyttö on mahdollisimman taloudellista ja ekologista ja päästöjä 
rajoitetaan jatkuvasti (…) Ekotehokkuusajattelun tavoitteena on myös nivoa yhteen 
kestävän kehityksen osa-alueet: ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ulottuvuus.” 
(Honkasalo 2003)

2. Ekotehokkuus ekologiseen kestävyyteen tähtäävänä, ihmisen hyvinvointia tukevana 
toimintana: ”Ekotehokkuuden määritelmä on suppeampi kuin kestävän kehityksen käsite 
ja voidaan nähdä lähinnä välineenä ekologisesti kestävän kehityksen saavuttamiseen. 
Ekotehokkuus on toimintastrategia, jonka ajatuksena on luonnonvarojen tuottavuuden 
lisääminen hyvinvoinnin ja elämän laadun kohottamisessa.” (Heinonen ym. 2002) 

3. Ekotehokkuus (markkina)taloudellisen toiminnan ja ihmisen hyvinvoinnin edistäjänä: 
”Ekotehokkuudella pyritään taloudelliseen hyvinvointiin sekä hyvään ympäristön 
laatuun.” (Rosenström & Mickwitz 2004) Rosenströmin ja Mickwitzin mukaan 
ekotehokkuus itsessään sisältää vain ekologisen ja taloudellisen ulottuvuuden. Liitettäessä 
käsite alueellisen ekotehokkuuden tarkasteluun, on syytä tarkastella ekotehokkuuden 
yhteiskunnallisia vaikutuksia erilaisten sosiaalis-kulttuuristen indikaattoreiden avulla.

Edellä esitetyissä määritelmissä on ekotehokkuus-käsitteellä yksi yhteinen nimittäjä: 
resurssit eli luonnonvarat. Ekotehokkuudelle on ominaista keskittyminen luonnon-
varojen tehokkaaseen käyttöön – mainittiinpa tämän tehokkuuden liikkeellepanijana 
sitten kestävän kehityksen, ekologisen kestävyyden tai taloudellisen toiminnan tehosta-
misen tavoite. Ekotehokkuus-ajattelu kytkeytyy taloudellisen toiminnan tehostamiseen 
– tarkka ja tehokas raaka-aineiden hyödyntäminen on mielekästä. Ekotehokkuusajattelu 
liittyy kestävän kehityksen eri osa-alueisiin, etenkin ekologiseen ulottuvuuteen: mikäli 
tuote (esine tai palvelu) voidaan tuottaa aiempaa vähemmillä materiaalisilla panoksilla 
(=luonnonvaroilla), se on hyödyllistä ekologiselta kannalta. 
 Maankäyttöön ekotehokkuuden käsite kytkeytyy rationalistisen suunnittelu-
perinteen ja tähän liittyvän kustannus-hyötyanalyysin kautta. Ekotehokkuusajattelu 
edustaakin laajennettua kustannus-hyötyajattelua, jossa kustannuksena on luonnon 
kuormittuminen ja hyötynä hyvä elinympäristö. Näin ollen ekotehokas maankäyttö-
suunnitelma on suunnitelma, joka mahdollistaa alueen toteuttamisen laadukkaaksi 
elinympäristöksi mahdollisimman suurella luonnonvarojen käytön intensiteetillä 
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mahdollisimman vähän luontoa kuormittaen. Rationalistisen suunnitteluperinteen 
ajatusmalliin sisältyy oletus, että hyödyt ovat yksiselitteisiä ja ennalta tiedossa. Näin 
ei vuorovaikutteisessa maankäytön suunnittelussa ole, vaan eri toimijat ja asiantuntija-
piirit ymmärtävät hyvän ympäristön omista lähtökohdistaan eri tavoin. Useimmiten 
suunnittelun tavoitteet muotoutuvat prosessin kuluessa kompromissina eri näkemysten 
välille. 

Vaihtelevista tulkinnoistaan huolimatta ekotehokkuus konkretisoi kestävän kehityksen 
tavoitetta materiaalien hyödyntämisen, luonnon kuormittamisen ja taloudellisen 
tehokkuuden osalta. Sosiaaliseen kestävyyteen ja muuhun kuin taloudelliseen hyvin-
vointiin liittyviä näkökohtia on hyvin hankala nivoa yhteen ekotehokkuuden kanssa. 
Ihmisen elämän laadun tai sosiaalisen hyvinvoinnin kaikki näkökohdat huomioiva 
mittaaminen on käytännössä mahdotonta jo siksi, ettei kaikkia tekijöitä voida nimetä. 
Parempi onkin, mikäli sosiaaliseen kestävyyteen, ihmisten elinympäristöjen ja elämän 
laatuun liittyviä näkökohtia ei yritetä ahtaa yhden käsitteen osaksi, vaan ne säilytetään 
erillisinä käsitteinä ekotehokkuuden rinnalla.  
 Rajallisesta, lähinnä taloudellisia seikkoja korostavasta luonteestaan huolimat-
ta ekotehokkuuden käsite on kehitettävissä maankäytön suunnittelun välineeksi 
muun muassa selvitys- ja arviointityöhön. Esimerkkejä ekotehokkuus-käsitteen 
sovelluskohteista voisivat olla yhdyskuntatekniikan ja palveluverkon järjestämiseen sekä 
yhdyskuntarakenteen muodostukseen liittyvät näkökohdat, joissa tarkastellaan vaikkapa 
yhdyskuntatekniikan rakentamisen, käytön, saavutettavuuden ja ylläpidon suhdetta sen 
ekologiseen kuormittavuuteen ja toisaalta taloudellisiin tekijöihin. 
 Ekotehokkuus soveltuu parhaiten niiden tekijöiden tarkasteluun, joihin talouden 
eri näkökohtia yhdistelevät arviointimenetelmätkin (esim. kustannus-hyötyanalyysi) 
parhaiten soveltuvat.  Maankäytön muutosten ekotehokkuusarvioinnissa ei voida saa-
vuttaa suurta täsmällisyyttä. Lisäksi täsmällisyys eri osatekijöiden välillä vaihtelee, 
eikä eri osatekijöiden yhteensovittaminen ole ongelmatonta. Mikäli ekotehokkuus-
arviointeja käytetään osana maankäytön suunnitteluprosessia, ekotehokkuusarviointien 
epävarmuus on tehtävä näkyväksi suunnitteluprosessin avoimen luonteen säilyttämisek-
si. Suunnitteluprosesseissa on annettava tilaa myös muille arvolähtökohdille ja erilaisille 
hyvän elinympäristön määritelmille. Tämä edellyttää muunlaisten lähestymistapojen ja 
arviointimenetelmien säilyttämistä ekotehokkuusnäkökulman rinnalla. 

Ekotehokkaat käytännöt muuttuvilla alueilla

Ekotehokkuusajattelun toteuttaminen riippuu käsitteen tulkintatavasta. WBCSD:
n alkuperäisen määritelmän mukaan ekotehokkuuden toteutumista konkretisoivat 
faktoritavoitteet, jotka ovat kiinteä osa ekotehokkuuden käsitettä. Niiden tulisi olla 
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osa ekotehokkaita käytäntöjä ja toimintamallejakin. Ekotehokkuusajattelun mukaan 
20–30 vuoden aikavälillä tulisi päästä neljä kertaa nykyistä suurempaan tehokkuuteen 
luonnonvarojen käytössä, 40–50 vuoden kuluttua tehokkuuden tulisi olla noin kym-
menen kertaa nykyistä suurempaa. Näitä tavoitetasoja kutsutaan nimillä faktori 4 ja 
faktori 10.  Faktoritavoitteet koskevat ennen muuta aineen ja energian tehokasta käyttöä, 
mutta eivät käytön määrää. (Honkasalo 2001, 2003) WBCSD:n mukaan ekotehokkuu-
den toteutumisen mittareina tulisi käyttää sekä ekologisia että taloudellisia tunnus-
lukuja. Sopivia tunnuslukuja ovat muun muassa energian, materiaalien ja veden kulutus, 
tuotettujen kasvihuonekaasupäästöjen sekä CFC-yhdisteitä sisältävien ainesosien 
päästömäärät. Varsinaiset ekotehokkuusyhtälöt ovat käyttökelpoisia ekotehokkuus-
käsitettä havainnollistettaessa, mutta niiden soveltaminen on vaikeaa. 
 Ekotehokkuusajattelun monimuotoiset tulkinnat ovat synnyttäneet joukon 
toimintamalleja, -suosituksia ja ekotehokkuusindikaattoreita. Erityisesti indikaat-
toreiden ongelmana on, että niitä on useissa yhteyksissä sekoitettu kestävän kehityksen 
vastaaviin käytäntöihin ja mittareihin. Ekotehokkuusindikaattorit ja käytännön 
toimenpidesuositukset unohtavat usein ekotehokkuus-termin käytäntöön sitovat 
faktoritavoitteet. Toimenpiteissä pyritään vain kohti tehokkaampaa materiaalien käyttöä 
ja pienempää kuormitusta. Indikaattorit mittaavat kehitystä suhteessa lähtötilanteeseen, 
eivät suhteessa faktoritavoitteiden saavuttamiseen. Esimerkkinä tästä on ECOREG-
hanke, jossa kehitettiin indikaattoreita alueellisen ekotehokkuuden mittaamista varten. 
Hankkeen indikaattorit epäilemättä ovat toimivia ja niihin perustuen voidaan antaa 
joitakin toimenpidesuosituksia ja -ohjeita kohti ekotehokkaampaa aluetta. Ongelmana 
on indikaattoreiden irrallisuus – ne eivät yhdisty ekotehokkuuden kannalta keskeisiin 
faktoritavoitteisiin. (Vrt. Rosenström & Mickwitz 2004, sekä Melanen & ym. 2004) 
Samaten näiden indikaattoreiden joukosta puuttuvat vasteindikaattorit, jotka kuvaisivat 
päätöksenteon ja toimenpiteiden vastetta suhteessa ekotehokkuuden tavoitteisiin (ks. 
esim. Lundqvist 1996, Tieleman 2003). Vasteindikaattorit ovat erityisen tarpeellisia 
silloin, kun mitataan ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta tai luonnonvarojen käyttöä 
suhteessa ekotehokkuuteen, eivät niinkään taloudellisten lukujen tarkastelussa. Ekote-
hokkuusindikaattoreiden soveltamisen ongelmana ovat indikaattoreiden soveltamisen 
vaatimat resurssit sekä osittain myös paikallistason tiedon saatavuus. Ekotehokkuuden 
tasoa tietyllä alueella arvioitaessa ei toistaiseksi voida vielä tehdä merkittäviä vertailuja 
toisiin alueisiin, sillä ekotehokkuuden mittaaminen ja kehittäminen aluetasolla on vasta 
alussa. Järkevämpää onkin pyrkiä selvittämään ekotehokkuuden kehitystä alueen sisällä, 
ei niinkään suhteessa muihin alueisiin.
 Ekotehokkuuden käytäntöjä sekä mittareita kehitettäessä tulisi käyttää 
lähtökohtana faktoritavoitteita. Ne erottavat ekotehokkuuden sovellukset muista 
kestävyyteen kytketyistä malleista ja antavat konkreettisen lähtökohdan ja tavoitteen 
toiminnalle. Myös toiminnan ekotehokkuutta kuvaavat indikaattorit tulisi suhteuttaa 
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faktoritavoitteisiin. Kehitettäessä ekotehokkaita toimintamalleja ja indikaattoreita 
käytettäväksi osana maankäytön suunnitteluprosessia tulisi aina huomioida maankäytön 
ja alueen prosessuaalinen luonne. Kasvavilla alueilla tämä merkitsee absoluuttisesti 
kasvaneen liikenteen, kulutuksen ja muun vastaavan luonnon kuormitusta lisäävän 
toiminnan mittaamista suhteessa muutoksen suuruuteen ja kuormituksen suhteelliseen 
kasvuun. Supistuvilla alueilla on huomioitava erityisesti harvenevan yhdyskunnan, 
hajautuvien palveluiden ja kasvaneiden välimatkojen tuottama muutos ekotehokkuuden 
kannalta. Tämä merkitsee yhdyskuntarakenteen käytön intensiteetin tarkastelua suhtees-
sa sen ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin. 
 Maankäytön ekotehokkuuden lopullinen toteutuminen riippuu maankäyttö-
suunnitelman sisällöstä ja sen toteutus- ja rakennusvaiheesta. Jos suunniteltu alue ei 
toteudu kaikilta osin tai mikäli toteutuksessa poiketaan alkuperäisestä suunnitelmasta, 
voi alueen ekotehokkuus heiketä merkittävästi. Lisäksi yksittäisten rakennusten painavat 
ekologiset selkäreput vaikuttavat alueen ekotehokkuuteen, samoin yksittäisten ihmis-
ten tekemät ratkaisut esimerkiksi ekotehokkuuden mahdollistavien rakenteiden (kuten 
pyöräteiden) käytöstä. 

Yhteenveto

Ekotehokkuus-käsitteestä on tehty lukuisia erilaisia tulkintoja, jotka vaikuttavat 
ekotehokkuusajattelun soveltamiseen käytännössä. Ekotehokkuus käsitteenä ja 
toimintamallina nivoo yhteen taloudellisten tekijöiden ja ympäristövaikutusten 
tarkastelun, mutta se ei sovellu sosiaalisen kestävyyden tai hyvinvoinnin kehittämiseen 
sellaisenaan. Ekotehokkuus kuitenkin täydentää nykyisiä kestävään kehitykseen no-
jaavia toimintamalleja ja mittareita. 
 Maankäyttöön kytkettynä ekotehokkuus soveltuu erityisesti arviointien ja 
päätöksenteon työkaluksi. Sen käyttö edellyttää käsitteen ja siihen nojaavien arviointien 
rajallisuuden näkyväksi tuomista sekä muiden, rinnakkaisten lähestymistapojen 
ja arviointinäkökulmien säilyttämistä ekotehokkuuden rinnalla osana maankäytön 
suunnitteluprosesseja. 



29

Lähteet

Heinonen, S., Kasanen, P. & Walls, M. (2002). Ekotehokas yhteiskunta. Ympäristöklusterin
kolmannen ohjelmakauden esiselvitysraportti. Suomen ympäristö 598. Ympäristöministeriö, 
Helsinki.

Honkasalo, A. (2001). Ekotehokkuus, tuotepolitiikka ja ympäristöpolitiikan ohjauskeinot.
Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B-37. HeSEPrint, Helsinki. 

Honkasalo, A. (2003). Ympäristöklusterin tutkimusohjelma. Suomen ympäristö 652. 
Ympäristöministeriö, Helsinki.

Lundqvist, L.J. (1996). ”Environmental Politics in the Nordic Countries: Policy, Organisation 
and Capacity”. In Christiansen, P.M. (edit.). Governing the Environment: Politics, Policy and 
Organization in the Nordic Countries. Nord 1996:5. Nordic Council of Ministers, Copenhagen. 

Melanen, M., Seppälä, J., Myllymaa, T., Mickwitz, P.,Rosenström, U., Koskela, S., Tenhunen, 
J., Mäenpää, I., Hering, F., Estlander, A., Hiltunen, M-R., Toikka, M., Mänty, E., Liljeqvist, L. 
& Pesari, J. (2004). Alueellisen ekotehokkuuden mittaaminen – mallina Kymenlaakso. Suomen 
ympäristö 735. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.  

OECD (1998). Eco-effi ciency. OECD Publications, Pariisi.

Rosenström, U. & Mickwitz, P. (2004). ECOREG-hankkeen dokumentointiraportti 3. Suomen 
ympäristö 699. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Seppälä, J. & Melanen, M. (2004). Indikaattorit ja malli Kymenlaakson ekotehokkuuden 
arviointia varten. Suomen ympäristökeskus. 23.4.2004. 
http://www.ymparisto.fi /download.asp?contentid=15784&lan=fi 

Tieleman, B. (2003). Monitoring policy progress with response-indicators. 8.12.2003. 
http://biodiversity-chm.eea.eu.int/information/indicator/F1046676432/F1071497453 
1071559737

World Business Council for Sustainable Development (1993). Getting Eco-Effi cient. Report of 
the Business Council for Sustainable Development First Antwerp Eco-Effi ciency Workshop.
WBCSD, Geneve.

World Business Council for Sustainable Development (2005). About the WBCSD. 3.1.2005 
http://www.wbcsd.ch/templates/TemplateWBCSD1/layout.asp?type=p&MenuId=NjA&doOpe=
1&ClickMenu=LeftMenu



303030

3. Ekologinen kestävyys ja elinympäristön laatu voimakkaasti 
muuttuvissa yhdyskunnissa
Marja Mönkkönen

Ekologinen kestävyys on kestävän kehityksen keskeisin osa ja perusehto. Biologinen 
monimuotoisuus ja ekosysteemien toimivuus ovat ehtona ihmisen taloudelliselle 
ja yhteiskunnalliselle toiminnalle. Alueen tai yhdyskunnan ekologista kestävyyttä 
ja kehittämistä kestävyyden mukaisesti edellyttävät muun muassa maankäyttö- ja 
rakennuslaki sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
 Alueiden ja yhdyskuntien ekologisille muodoille on olemassa useita erilaisia 
malleja. Usein nämä mallit edellyttävät tietynlaisia fyysisiä muotoja ja rakenteita. Useis-
sa tutkimuksissa on selvitetty sitä, millainen yhdyskuntarakenne on ekologisesti edullinen 
ja kestävä, ja kuinka luonto ja ekologinen kestävyys voitaisiin huomioida suunnittelussa 
(ks. mm. Hakanen 1980, 1991, 1992, 1993a, 1993b ja 1999, Maijala 1992, Rönkä & ym. 
1994, Tielaitos 1994, Ympäristöministeriö 1995, Juslen 1996, Lahti & ym. 1997, Rau-
hala & ym. 1997,  Kokko 2000,  Luostarinen 2001, Väre 2001). 
 Ekologisen kestävyyden yleisinä haasteina on 1) ilmastonmuutoksen hidas-
taminen, 2) biologisen monimuotoisuuden turvaaminen sekä 3) luonnonvarojen 
kestävä käyttö (Ympäristöministeriö 1998). Nämä asiat on sisällytetty myös niihin 
indikaattoreihin, joita on kehitetty mittaamaan alueiden ja yhdyskuntien ekologisen 
kestävyyden tilaa ja tasoa. 

Ekologinen kestävyys nähdään edellytyksenä paitsi kestävän kehityksen toteutumi-
selle, myös ihmisen elinympäristön laadulle. Elinympäristön laatu on tärkeä tekijä 
ihmisten hyvinvoinnin, alueen vetovoimaisuuden sekä kilpailukyvyn kannalta. Käsite 
elinympäristö onkin viime vuosina sekä kasvattanut että laajentanut merkitystään. 
Aiemmin ”paikallinen”, ”kunta” tai ”yhdyskunta” olivat niitä yksiköitä, joita suunniteltiin 
ja hallittiin. Nämä suunnitellut ja hallinnoidut yksiköt määriteltiin hallinnollisin 
rajoin. Elinympäristö on tullut edellä mainittujen käsitteiden rinnalle suunnitteluun ja 
hallintoon. 
 Kiinnostus elinympäristöä kohtaan juontaa juurensa muutoksiin, joita on ta-
pahtunut muun muassa suunnittelukäytännöissä. Uudet kommunikatiivisen suunnittelun 
mallit ja osallistumista edellyttävä lainsäädäntö vaativat ihmisläheisempiä käsitteitä. 
Samaan aikaan työvoiman liikkuvuus ja taloudellisten toimintojen vähentynyt paikka-
riippuvuus on lisännyt alueiden välistä kilpailua. Alueen houkuttelevuus asuin- ja 
elinympäristönä on nykyään tärkeä kilpailutekijä. Myös kulttuuriset muutokset suun-
taavat huomiota elinympäristöön (Sachs 1999). 
 Edellisten lisäksi elinympäristöstä on tullut myös kestävyyden konsepti. Lukui-
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sat huomautukset siitä, kuinka globaalit kestävyyden ongelmat tuotetaan paikallistasolla, 
ovat saaneet ihmisten arjen ja sen ympäristöt tarkan arvioinnin kohteeksi. Elinym-
päristöstä on tehty hallinnollinen yksikkö – se on suunnittelun ja hallinnoinnin kohde, 
jonka laatua arvioidaan kestävään kehitykseen nojaavin mittarein. 
 Suomen ympäristöministeriön (2004) mukaan elinympäristö on kokonaisuus,  
joka ”käsittää ihmisen arkipäiväisen toiminnan alueet ”. Näiksi arjen alueiksi määritellään 
mm. asuinympäristö, alue jolla työpaikka sijaitsee, sekä näiden väliset liikenneyhtey-
det. Elinympäristö ei kuitenkaan koostu vain fyysisistä puitteista. Ympäristöhallin-
non uusimmat julkaisut sekä internet-päivitykset ovatkin tuoneet kokemukset osaksi 
elinympäristön tarkastelua hiljattain – nykyään myös ”käyttäjän kokemukset ovat tär-
keitä arvioitaessa elinympäristön laatua” (ks. esim. Ympäristöministeriö 2005).

Ekologisen kestävyyden arviointi ja elinympäristön laadun mittaaminen ovat suorassa 
yhteydessä toisiinsa. Ensinnäkin, ekologinen kestävyys voidaan nähdä itsenäisenä 
laatutekijänä ihmisen elinympäristössä. Toteutuessaan se takaisi osaltaan ihmisille 
monimuotoisen ja terveellisen elinympäristön. Toiseksi, ekologinen kestävyys on paitsi 
ihmisen elinympäristön itsenäinen laatutekijä, myös välillinen kehityksen suuntaaja. 
Ratkaisuja muun muassa maankäytöstä ihmisten elinympäristöissä perustellaan 
ekologisin argumentein. Yhdyskunnan toimintoja ohjataan ja suunnataan ekologiseen 
arvioimiseen nojaavin perustein. Ekologinen, ”luonto”, muokkaa ihmisen elinympäristöä 
ja sen laatua sekä suoraan että välillisesti.

Saavuttamaton paikallinen 

Ekologisen kestävyyden indikaattorit mukailevat kestävän kehityksen yleisiä tavoitteita   
ja toimivat vastauksena globaaliin ympäristökriisiin. Ekologisen kestävyyden indikaatto-
rit ovat kiistatta tarpeellisia. Paikallisen ja paikallisten kannalta nykyisten indikaattorei-
den soveltamisessa kuitenkin on ongelmia: 

1) Ekologisen kestävyyden indikaattorit soveltuvat huonosti käytettäviksi maankäytön 
suunnittelun yhteydessä yhdyskuntatasolla. Tähän on useita syitä. Indikaattorit ovat 
kalliita ja työläitä käyttää. Usein resursseja tai välineitä niiden käyttämiseen on vain 
alueellisella ympäristöhallinnolla, ei yhdyskuntatason suunnittelusta vastaavalla taholla. 
Myöskään asiantuntemusta indikaattoreiden antamien tietojen hyödyntämiseen ei aina 
ole. Lisäksi indikaattorit kuvaavat usein laajemmalla aluetasolla tapahtuvia muutoksia, 
eivätkä ne siten sovellu yhdyskuntatason tarkasteluun. Sama koskee elinympäristön 
laatumittareita: paitsi että ne rajaavat yksilön ainutkertaisen elinympäristön hallinnollisiin 
rajoihin, ne lisäksi tasapäistävät yksilön kannalta liian suuren alueyksikön yhden mittaus-
tapahtuman kohteeksi. Indikaattoreiden tarkasteluyksikkö ei ole paikallisen kannalta 
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mielekäs.

2) Indikaattorit eivät sovellu ekologisen kestävyyden tekijöiden tarkasteluun nopean 
yhdyskuntatason muutoksen kontekstissa. Syynä tähän on joko a) muutoksen koko 
(indikaattorit eivät reagoi muutokseen tai tarkastellun alueen koko ei sovellu käytettyjen 
mittareiden tarkkuuteen) tai b) muutoksen nopeus (muutos vaikuttaa ihmisiin ja 
ympäristöön jo ennen kuin mittauksia voidaan tehdä tai niiden tuloksia voidaan sovel-
taa). Indikaattorit on kehitetty ilmaisemaan muutosta ja kehitystä, mutta käytännössä ne 
toimivat tarkoitetulla tavalla vain tiukoin reunaehdoin määritetyssä tilanteessa. Samat 
ongelmat koskevat myös ihmisen elinympäristön nykyisiä laatumittareita. Indikaattorit 
eivät ilmaise mitatuissa tekijöissä tapahtuvia paikallisen kannalta olennaisia muutoksia.

3) Ekologisen kestävyyden indikaattorit eivät huomioi riittävällä tavalla paikallisen 
luonnon erityispiirteitä. Indikaattorit ovat sinänsä hyviä, mutta paikallistasolle liian 
yleispiirteisiä. Indikaattorit eivät välttämättä reagoi lainkaan tilanteessa, jossa luonto 
menettää yhdyskuntatasolla tarkasteltuna tärkeän osan itsestään maankäytön muutosten 
vuoksi. Ongelmana ei ole niinkään muutoksen koko tai sen nopeus, vaan yksittäisten, 
erityisten kohteiden tunnistamattomuus. Elinympäristön laatumittareissa paikallisten 
asukkaiden näkemykset luonnon hyvinvoinnista jäävät huomiotta. Asukkaat kokevat 
paikallisten luonnon muutosten ja ongelmakohtien vaikuttavan merkittävästi omaan 
lähiympäristöönsä, mutta indikaattorit eivät tunnista niitä lainkaan.

”… Kyllä se tämä jäteasia on varmasti se kaikista suurin. (...) 
aamullakin tuolla kun olin lenkillä, että siellä jopa sähköhella 
tuli vastaan. Ne on jätetty sinne, se on just ongelma ja varmasti 
semmoinen iso ongelma onkin.” (NN, Tupos)

Vastakohtaisesti tarkasteltuna indikaattorit ajoittain reagoivat sellaisiin muutoksiin, jotka 
eivät asukkaiden kannalta tunnu lainkaan relevanteilta tai joita he eivät huomaa lainkaan. 
Tällaisia seikkoja ovat usein muun muassa vesistön, ilman tai maaperän kuormitukseen 
liittyvät tekijät. Mittauksen kohde on paikallisen kannalta väärä.

Tutkimusprojektin kasvavilla alueilla maankäytön suunnittelun paineet ovat suuret 
ja toteutetut muutokset voimakkaita. Kestävän kehityksen taso alueilla on alueellisen 
ympäristökeskuksen toimesta arvioitu melko hyväksi, samoin ympäristön tila. 
Yksittäisiä ympäristöongelmia kuitenkin on. Osa näistä ongelmista käy ilmi alueellisen 
ympäristökeskuksen mittauksissa, osa ainoastaan asukkaiden kyselyvastauksissa, 
haastatteluissa tai kenttähavainnoinneilla. Tällaisia ympäristöongelmia ovat muun 
muassa nk. laittomat kaatopaikat, haisevat viemärit ja paikalliset meluhaitat. 
 Paikallisten asukkaiden arvio elinympäristön laadusta pohjautuu vain vähäisin 



33

osin niihin seikkoihin, joita kestävän kehityksen mittareihin nojaavat hyvän elin-
ympäristön laatukriteerit mittaavat. Erityisen huomionarvoista on, että mittarit tuntuvat 
jättävän täysin huomiotta paikalliset luonnon erityispiirteet sekä paikallisesti ilmenevät 
ympäristöongelmat. Nämä ovat kuitenkin asukkaiden kannalta kaikkein tärkeimpiä 
tekijöitä, kun arvioidaan luonnon hyvinvointia ja oman elinympäristön laatua. 
 Vaikka ihmiset poikkeuksetta kokevat globaalit ympäristöuhat todellisiksi, 
niiden ei uskota vaikuttavan omaan asuinalueeseen. Suurimpina ympäristöongel-
mina oman elinympäristön laadun kannalta ei pidetä ilmastonmuutosta tai biologisen 
monimuotoisuuden katoamista, vaan esimerkiksi roskaisia teiden varsia, lähimetsikön 
raivaamista tai jonkin eläin- tai lintulajin katoamista kotipihan lähituntumasta. Paitsi 
tärkeiden paikallisten luontokohteiden häviämistä, kasvavilla alueilla pelätään myös 
mahdollisen tulevan kasvun seurauksena syntyviä ympäristöongelmia.

Supistuvilla alueilla ekologisen kestävyyden indikaattorit soveltuvat käytettäviksi 
vain harvoissa tapauksissa. Maankäytön muutoksia näillä alueilla tapahtuu vain vähän 
ja ne ovat useimmiten pieniä. Supistuvilla alueilla myös resurssien puute vaikeuttaa 
indikaattoritietojen käyttöä.  Vaikka projektissa mukana olleilla alueilla ympäristön tila 
on yleisesti ottaen arvioitu alueellisen ympäristökeskuksen toimesta hyväksi, ekologisen 
kestävyyden kannalta supistuvillakin alueilla on ongelmia. Yhtä yksittäistä syytä ei voi-
da nimetä vaan näillä ongelmilla on juurensa useissa eri muutoksissa. 
 Autoilu on lisääntynyt koko Suomessa – supistuvilla alueilla se on kuitenkin 
kasvanut sekä suhteellisesti että absoluuttisesti. Autoilun määrien kasvu aiheutuu 
supistuvilla alueilla muun muassa yhdyskuntarakenteen hajautumisesta sekä syrjä-
seudulla tapahtuvasta palveluiden keskittämisestä: asiointimatkat ovat pidentyneet 
merkittävästi ja kasvattaneet samalla myös liikenteen aiheuttamaa kuormitusta. Tyhjät 
asuinrakennukset, yhdyskuntatekniikan vajaakäyttö yhdessä koko maassa kasvavan 
asumisväljyyden kanssa aiheuttavat tarpeettoman suurta energiankulutusta.  
 Asukkaat eivät koe supistumiskehityksen vaikuttavan luonnonympäristöön 
millään tavalla – elinympäristön laatuun liittyvät huolet koskevat lähinnä väheneviä 
palveluita ja infrastruktuurin ylläpitoa. Kenttähavainnoinnit kuitenkin osoittavat, että 
näillä alueilla ilmenee esimerkiksi kulttuuriympäristöjen häviämistä tai hoitamatto-
muutta. Entiset maatalousmaisemat pusikoituvat, pellot kääritään pakettiin. Samalla 
elinympäristö menettää olennaisen osan itsestään saamatta kuitenkaan tilalle mitään 
arvokkaaksi koettua.

Johtopäätökset  

Ekologinen kestävyys ja elinympäristön laatu ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Luonto 
(”ekologinen”) ja sen muutokset muokkaavat ihmisen elinympäristöä sekä välittömästi 
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että välillisesti ja vaikuttavat siten myös ihmisen elinympäristön laatuun. Indikaattorei-
den soveltaminen maankäytön yhteydessä paikallistasolla on ongelmallista. Paikallis-
tason maankäytön suunnittelun sekä yksittäisten ihmisten elinympäristön laadun 
kannalta sekä ekologisen kestävyyden että elinympäristön laadun nykyiset mittarit ovat 
puutteellisia. 
 Ekologisen kestävyyden ja elinympäristön laadun mittarit ovat tarpeellisia 
kansallisen ja suuraluetason kestävyyttä ja laatua arvioitaessa. Yhdyskunta- tai 
elinympäristötason indikaattorit ovat käyttökelpoisia ainoastaan tilanteissa, joissa näil-
tä tasoilta kerätään tietoja kansallisella tai suuraluetasolla toteutettaviin arviointeihin tai 
vertailuihin. Yhdyskunta- ja elinympäristötason strategisen tai maankäytön suunnittelun 
kannalta indikaattorit kuitenkin ovat liian yleistäviä, sillä näillä tasoilla ollaan teke-
misissä yksityiskohtien, ei enää yleistysten kanssa. 
 Paikallisen ekologisen hyvinvoinnin sekä elinympäristön laadun mittaamiseen 
tarvitaankin joko pieneen mittakaavaan soveltuvia indikaattoreita tai muita arviointi-
menetelmiä. Tärkeää näissä mittareissa on, että ne huomioivat pienet paikalliset muutok-
set, nopeat muutokset, paikalliset erityispiirteet ja paikalliset asukkaat. Elinympäristön 
laadun kannalta pikkuseikoilla on merkitystä. 
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4. Rakennetun ympäristön koettu tiiviys, keskeinen 
viihtyvyyden osatekijä
Kalle Reinikainen & Risto Suikkari

Asukkaiden kokema asuinalueen tiiviys on, toisin kuin mitattu tiiviys, varsin paikallinen 
kokemus. Vaikka asuinalue olisi maankäytön suunnittelussa käytetyillä aluetehokkuuden 
mittareilla ilmaistuna väljään rakennettu, voidaan asukkaiden esittämien mielipiteiden 
mukaan liiallista tiiviyttä kokea paikallisesti voimakkaastikin. Tiiviyden kokeminen on 
myös selvästi sidoksissa uusien asukkaiden asuinalueeseen liittämiin toiveisiin ja ennak-
ko-odotuksiin (Suikkari, Reinikainen & Sulkala 2005). 

Hankkeen kohdealueet Oulunsalo ja Kajaanin Huuhkajanvaara ovat luonteeltaan alueita, 
joille hakeudutaan, kun halutaan väljyyttä, maanläheistä ja maaseutumaista asumista. 
Tämä näkemys saa tukea asukkaiden piirtämistä eräänlaisista mentaalisista kartoista1, 
joissa paikalliselle identiteetille tärkeät paikat osoitettiin molemmilla paikkakunnilla 
pääsääntöisesti muualta kuin tiiviisti rakennetusta korttelirakenteesta. Toisaalta arvos-
tetaan palvelujen läheisyyttä, mikä yleisesti mielletään pikemminkin kaupunkimai-
suuden kuin maaseutumaisuuden perusominaisuudeksi.

On luontevaa ajatella, että alueiden kokonaisvaltaisen kehittämisen tulisi perustua nii-
den vahvuuksiin asuinympäristöinä. Vahvuudet saatetaan menettää, jos suunnittelu 
toteutetaan rutiininomaisen esikaupunkirakentamisen keinoin. Asuinalueen tiiviyden 
olemus ei ole selkiytynyt ja tiiviyden kokemisen suhteen voivat asukkaiden ja kunnan 
suunnittelijoiden näkemykset siten poiketa suurestikin toisistaan. 

Kaupunkimaisuus vs. maaseutumaisuus Oulunsalossa

Oulunsalon parhaat puolet ovat ”luonto, luonto ja luonto: metsät, suot, pellot, aakeet 
laakeet”. (Oulunsalon keskustassa asuva)

Vaikka Oulunsalossa on asutuksen ympärillä ja lomassa luonnon – puisto- ja 
peltoaukeiden sekä metsiköiden – tuomaa väljyyttä, silti lähes joka kolmas kyselyyn 
vastanneista oulunsalolaisista koki lähiympäristönsä liian tiiviisti rakennetuksi. Tämä 
korostui erityisesti Pitkäkankaalla ja Kourassa. Näillä alueilla on suhteellisesti eniten 
kerrostaloasumista ja yhteispihoja vaikka ne eivät ole Oulunsalon ydinkeskustaa. 
Analyysin mukaan rakentamisen liian tiiviiksi kokeneet pitivät myös omaa pihaa liian 
pienenä sekä siihen liittyviä pysäköintijärjestelyjä puutteellisina. Asumismuoto tai 
asunnon koko eivät sen sijaan näyttäneet vaikuttavan tiiviyden kokemiseen.
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Väljästi levittäytyvän asumisen kääntöpuoli on tarve rakentaa erityisesti asuinalueita 
yhdistäviä maanteitä jalankulkua suosivan kävelykatuverkoston sijaan. Vaikka valta-
osa vastaajista piti asuinalueensa katujen turvallisuutta hyvänä, noin 15 % koki kadut 
turvattomiksi. Tämä turvattomuus kohdistui muutamaan paikallistettavaan risteykseen. 
Turvattomuuteen syinä nousevat esiin valaisemattomat maanteiden reunat ja vilkkaim-
mat risteykset, joissa kevyt- ja autoliikenne kohtaavat sekä jalkakäytävien tai suoja-
teiden puuttuminen. Ongelma liittyy katutilan jäsentymättömyyteen – asukkaiden on 
vaikea mieltää onko kyseessä maantie vai kaupunkimainen katu. Liikennejärjestelyihin 
liittyvien epäkohtien määrä kyselyn laajuuteen nähden on kuitenkin varsin vähäinen ja 
korjattavissa. Epäsosiaalisen aineksen keskittymisestä aiheutuvia turvattomuusongel-
mia ei Oulunsalossa näytä esiintyvän. Myöskin avovastauksissa esiin tullut huoli kadun 
varsien ”pusikoitumisesta” liittyy kysymykseen kadun turvattomuudesta ja luonteesta. 

Oulunsalon taajamarakenne on muodostunut useista eri aikoina rakentuneista 
löyhästi toisiinsa sidoksissa olevista asuinalueista, joiden asukkaat tuntuvat hakevan 
tunnistettavuudelle ja identiteetille merkityksellisiä omia asioita ympäristöstä lähellä 
omaa asuntoaan. Perinteisen maisemarakenteen muutos ja peltomaiseman pusikoi-
tuminen on vaikuttanut siihen, että harvat Oulunsalon vankkaan historiaan ja alueen 
vanhaan identiteettiin sidoksissa olevat fyysiset kohteet kuten kirkko ja museo ovat 
jääneet niiden taakse piiloon erilleen muusta taajamarakenteesta eivätkä ole visuaalisesti 
hyvin esillä taajamakuvassa. 

Näyttäisi siltä, että asukkailta puuttuu Oulunsalon mentaalinen keskusta. Osaltaan 
tähän vaikuttaa voimakkaasti uudistunut asukasrakenne ja perinteisten keskustan 
tunnistettavuudelle tärkeiden seikkojen jääminen huomaamattomiin. Mentaalisen 
keskustan muodostumista voitaisiin osaltaan tukea kiinnittämällä erityistä huomiota 
katutilan jäsennöintiin ja -tilanmuodostukseen. Tähän liittyen voisi fyysistä rakennettua 
tiiviyttä paikoin jopa lisätä.

Väljyys vs. tiiviys Kajaanin Huuhkajanvaarassa

”luonto lähellä, suhteellisen rauhallinen alue, sopiva etäisyys kaupungin 
keskustasta” (Kajaanin Huuhkajanvaaran hyviä puolia)

”aika tiheään rakennettu” (Kajaanin Huuhkajanvaaran huonoja puolia)

Huuhkajanvaara on kaupungin reunalla sijaitseva asutuksen laajentumisalue, joka on ra-
kennettu vuoden 1980 jälkeen. Tämän kaltaiset alueet ovat tyypillisesti osa maaseudun 
ja kaupungin muodostamaa rajapintaa, missä kummankin maisemarakenteen perinteiset 
asumismuodot sekoittuvat ja alueen oman identiteetin ja luonteen hahmottuminen on vai-
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keaa. Huuhkajanvaarassa on kuitenkin hyvä palvelurakenne ja tyytyväisyys palveluihin, 
mikä tuli myös ilmi asukkaiden vastauksissa. Vaikka alueelta löytyy suhteellisen tiiviisti 
rakennettuja kortteleita, on laskettu aluetehokkuus ympäröivät luontoalueet huomioon 
ottaen melko väljä. Alueella koetaan myös olevan riittävästi luonnonympäristöä. 

Huuhkajanvaarassa rakennusten mittakaavaa ja kokoa pidettiin lähes poikkeuksetta 
sopivana. Silti yli kolmasosa ilmaisi pitävänsä lähiympäristöä liian tiiviisti rakennettuna 
laajoista ympäröivistä pelloista ja metsiköistä huolimatta. Mittakaavan kokemisen 
kannalta näyttäisi yksittäisten rakennusten sijaan korostuvan rakennusryhmien ja niiden 
väliin jäävien tilojen muodostama kokonaisuus - tilarakenne, johon pihakin liittyy. Liian 
pienenä pihaa piti neljännes vastaajista ja vain yksi vastaaja piti pihaansa liian suurena. 
Pihaa pitävät liian pienenä erityisesti juuri muuttaneet pienkerrostalojen vuokra-asukkaat. 
Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että talot on rakennettu liian lähelle toisiaan kadun 
viereen. 

Katujen leveyteen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Viidennes vastaajista piti sivukatuja 
liian kapeina. Kukaan ei maininnut pitävänsä katuja liian leveinä2.

Alueen lumisuus aiheuttaa joidenkin asukkaiden mielestä lumenläjitysongelmia. Mielipi-
de-ero sopivasta kadun leveydestä saattaa syntyä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sekä 
autoilijoiden erilaisista näkemyksistä siitä, kenen kulkemisen kannalta katu on riittävän 
leveä. Katujen liiallinen kapeus koetaan kadun toiminnallisuuden kautta. Kapeammilla 
sivukaduilla kadut ovat enemmän yhteiskäytössä. Talvella kadun leveys sinällään ei ole 
määräävä tekijä vaan se, kuinka leveälti katu aurataan. Tiiviimpi ja suojaisampi ”talvi-
kaupunkirakentaminen” voisi tarjota ratkaisuja lumiongelmaankin erityisesti jalankulki-
jan kannalta. Leveät kadut ovat autoilijan näkökulmasta ehkä paremmin liikennöitäviä 
mutta ne keräävät kuitenkin enemmän lunta ja niiden varsille muodostuu suurempia 
kinoksia ja toisaalta hyvinkin kapeat rakennusten väliset kujat suojaavat jalankulkijaa 
tuiskuilta (ks. kuvat 2 ja 3). Perinteisen kaupungin tiivis rakennustapa on jalankulkijan 
kannalta suojaisampi.

     

Kuva 2. (vasemmalla). Talvinen kevyen liikenteen raitti lumisimmassa osassa Suomea. 
Omakotitaloalueen rakennustapa on silti samanlainen kuin muuallakin maassamme. 
Kuva: Aino Toivonen. 

Kuva 3. (oikealla). Suojaisa korttelin sisäinen kuja lumisessa vanhassa Rörosissa Pohjois-
Norjassa. Kuva: Risto Suikkari.
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Liiallisen tiiviyden kokemus keskittyy Huuhkajanvaarassa tehokkaimmin rakennettuihin 
pienkerrostalokortteleihin. Näissä asuvista melko suuri osa pitää rakennusten rajaamaa 
pihaa liian pienenä vaikka pihan koko on sinällään melko suuri. Tähän vaikuttaa pihan 
käyttäjien määrä, joita on yhteispihalla enemmän kuin omakotipihalla. Pihan kesäkäyttö 
on näissä kortteleissa merkittävästi vähäisempää kuin omakotitaloasukkailla ja vähenee 
edelleen jonkin verran talvella ja asunnon sijaitessa ylemmissä kerroksissa. Pihan 
vähäinen käyttö on jonkin verran sidoksissa tiiviyden tunteeseen ja lähiympäristön 
viihtyisäksi kokemiseen. Liiallisen tiiviyden kokeminen näyttäisi siten liittyvän 
nimenomaan rakennetun lähiympäristön ominaisuuksiin ja reviirien päällekkäisyyteen. 

Viihtyisyys ja tiiviys Oulunsalossa ja Kajaanissa

Tarkasteltaessa asumisviihtyvyyden ja tiiviyden tunteen suhdetta toisiinsa voidaan  
todeta, että vastaajien sukupuoli ei vaikuta alueen viihtyisyyden kokemiseen, mutta 
kylläkin liiallisen tiiviyden kokemiseen. Sekä Oulunsalossa että Huuhkajanvaarassa 
naisista noin 40 % kokee asuinympäristön liian tiiviisti rakennetuksi, mutta miehistä vain 
20 %. Lapsiperheissä liiallisen tiiviyden kokemus on voimakkaampi.

Liiallisen tiiviyden kokeminen lisää jonkin verran epäviihtyisyyttä. Viihtyisyyttä lisää se, 
että ympärillä on riittävästi väljää luonnonympäristöä. Talvella tämä merkitys vuorostaan 
vähenee merkittävästi. Näyttäisi siltä, että luonnonympäristön käyttö talvella on 
vähäisempää ja eläminen rajoittuu enemmän sisätiloihin. On siten mahdollista, että luon-
nonympäristö ja harrastusmahdollisuudet kesäaikana kompensoivat asuinympäristön 
liiallisen tiiviyden aiheuttamaa epäviihtyvyyttä.
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Taulukko 1. Asukkaiden näkemys lähiympäristönsä viihtyisyydestä kesällä aluevertailuna.

Esiin tulleista epäkohdista huolimatta Oulunsalossa ja Kajaanissa viihdytään hyvin. 
Verrattaessa hyvinkin tiiviisti rakennettuihin puukaupunkikeskustoihin asukkaiden 
viihtyvyysarviot Oulunsalossa ja Kajaanissa ovat kuitenkin astetta heikompia. Tähän 
vaikuttaa osaltaan asukkaiden suuri vaihtuvuus. Vanhoissa kaupunkikeskustoissa pitkään 
asuneet viihtyvät paremmin ja korostavat enemmän paikallishistorian merkitystä alueen 
viihtyisyyden kannalta. 

Vertailuaineiston perusteella lähiympäristön naapurien tunteminen lisää alueen viihtyisänä 
pitämistä ja vähäinen naapurien tunteminen heikentää sitä. Yleensä asumisajan myötä 
naapurit tulevat myös tutummaksi. Poikkeuksena on Huuhkajanvaara, jossa ei näin 
näyttäisi käyvän. Tämä viittaa johonkin paikalliseen erityisongelmaan.

Taulukko 2. Asukkaiden näkemys lähiympäristönsä rakentamisen tiiviydestä.
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Erityisesti Huuhkajanvaarassa liiallisen tiiviyden (ahtauden) kokeminen painottuu 
alempiin sosiaaliryhmiin, jotka kokevat myös asuinympäristön suhteellisesti enemmän 
epäviihtyisäksi. Edelleen voitiin todeta, että liiallisen tiiviyden kokeminen painottuu 
vastaajiin, jotka asuvat pienissä 1–2 huoneen asunnoissa. Edellä mainittujen ryhmien 
keskuudessa oli myös muuttohalukkuus suurin. 

Rakennetun ympäristön mittakaava on sidoksissa myös ympäristön esteettiseen 
kokemiseen. Tiiviisti rajattuun vaihtelevilla näkymillä ja rikkailla yksityiskohdilla 
varustettuihin pienimittakaavaisiin katutiloihin liitetään usein esteettisiä ominaisuuksia 
ja ne nousevat esiin asukkaiden nimeäminä kauneimpina katuosuuksina. Myös silloin, 
kun katu/tieympäristö liittyy voimakkaaseen maisemalliseen elementtiin, ne koetaan 
kauniina (esim. maaseutumaiset mutkittelevat tieosuudet Oulunsalossa ja näkymät 
Vimpelinlammen tai Syväpuron laakson luontoon Kajaanin Huuhkajanvaarassa). 
Vilkkaasti liikennöityyn valtatieympäristöön ilman näkymää hallitsevaa luonto-
elementtiä ei esteettisiä ominaisuuksia yleensä liitetä. Rakennusten kauneus ja alueen 
viihtyisyyskokemus tukevat selvästi toisiaan, asumisajalla ei tunnu olevan mielipidettä 
muuttavaa merkitystä.

Taulukko 3. Liiallisen tiiviyden raja-arvot vertailuaineiston perusteella. Näkemys 
asuinympäristön epäviihtyisyydestä tulee esiin asuntotiheyden lähestyessä 100 asuntoa/ha.

Kajaanin Huuhkajavaarassa liiallisen tiiviyden (ahtauden) kokemus liitetään asunnon 
välittömän lähiympäristön ominaisuuksiin asuinalueen mahdollisista laajoista 
maisemaelementeistä huolimatta. Luonto- ja puistoalueet todennäköisesti jonkin verran 
lievittävät tätä tuntemusta mutta eivät pysty kokonaan kompensoimaan lähiympäristön 
liiallisen ahtaudentunteen aiheuttamaa epäviihtyvyystekijää. Kahdeksalla vertailu-
alueella tehdyn asukaskyselyn perusteella ahtauden tunnetta lisää nimenomaan  liialliseksi 
koettu reviirien päällekkäisyys (liikaa asuntoja korttelissa) eikä niinkään rakennusten 
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ja rakennelmien aikaansaama fyysinen tiiviys, kuten katujen kapeus tai rakentamisen 
mittakaava sinällään. Haettaessa kyselyaineiston perusteella raja-arvoja asuntotiheydelle, 
voidaan havaita, että arviot lähiympäristön epäviihtyisyydestä alkavat nousta esiin vasta 
asuntotiheyden lähestyessä arvoa n. 100 asuntoa / ha.

Kaikkineen voidaan todeta, että liiallisen tiiviyden kokeminen on yksi suurimmista 
epäviihtyisyyden syistä. Liiallisen tiiviyden tunne (ahtaus) näyttää liittyvän nimenomaan 
rakennetun lähiympäristön ominaisuuksiin kaupunginosakokonaisuuden vehreydestä 
ja väljyydestä huolimatta. Tiiviyden kokemisella on siten paikallinen luonne. Liiallista 
tiiviyden tunnetta ei koeta koko asuinalueen ominaisuutena vaan erityisesti omaan 
lähiympäristöön liittyvänä tiiviyden tuntemuksena. Lähiympäristön kokemiseen liian 
tiiviiksi vaikuttavat mittakaavaan sidoksissa olevat seikat ja katutilan jäsentely kadun 
käyttäjien tarpeiden kannalta, mutta ehkä suuremmassa määrin ihmisen sosiaalisen reviirin 
liialliseksi päällekkäisyydeksi koettavat seikat. Tässä mielessä kaupunkisuunnittelun 
käyttämä perinteinen tiiviyden tarkastelun apuväline, kortteli- tai tonttitehokkuus           
 (e-luku) tai vielä epämääräisempi aluetehokkuus, on riittämätön. 

Viitteet

1Asukaskyselyiden liitteinä olleet piirrostehtävät koottiin samoille kartoille teemoittain. 
Mentaaliset kartat toivat esiin asukkaiden kokemusperäistä paikallistietoa (local knowledge), eli 
arjen toimintatapoja sekä näkemyksiä asumisesta ja liikkumisesta asuinalueellaan.
 
2Pikemminkin maantiemäiset kuin kaupunkikatumaiset pääkadut ovat noin 20-metriä leveitä. 
Asuntopihoille johtavat sivukadut ovat noin 10-metrisiä.
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5. Fyysinen kestävyys ja asukasintressit – menetelmä 
näkökulmien yhteensovittamiseen
Leena Soudunsaari

Yksi valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista on eheän yhdyskuntarakenteen, 
toimivan aluerakenteen ja elinympäristön laadun edistäminen fyysisen, sosiaalisen 
ja ekologisen kestävyyden puitteissa vuorovaikutteisella suunnittelulla ja riittävällä 
vaikutusten arvioinnilla (Valtioneuvoston päätös…). Yhdyskuntarakenteen eheytyminen 
on kirjattu myös ympäristöministeriön strategiaan ja toimintasuunnitelmaan. 
Eheyttämistä perustellaan yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämisellä. Hallitsema-
ton maapolitiikka ja tonttitarjonta ovat edesauttaneet suomalaisen yhdyskunta-
rakenteen hajautumiskehityksessä (Vepsä 1997). Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 
koskee valtioneuvoston päätöksen mukaan jo kaavoitettujen alueiden täydentämistä 
ja tiivistämistä. Eheyttävä suunnittelu on uusien rakennusten ja infrastruktuurin sovit-
tamista olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, luontoon ja maisemaan (Koskiaho 
2000). Se myös parantaa elinympäristön laatua ja alentaa kustannuksia (Lampinen ym. 
2003).
 Paikallistason maankäytön suunnittelun ja valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden yhteensovittaminen on jossain määrin ongelmallista. Nykyinen laki 
antaa entistä lakia paremmat edellytykset ympäristön laadun parantamiselle, mutta 
yhdyskuntarakenteeseen liittyvissä kysymyksissä ei ole nähtävissä selvää edistymistä 
(MRL:n toimivuus 2005). Arviointiraportin mukaan kuntien ja valtion välinen teh-
täväjako on pääosin toimiva alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaukseen liittyvissä 
kysymyksissä. Haasteet koskevat ennakko-ohjausta. Osa kunnista toimii vastuullisesti, 
osassa kuntia toimintatavoissa ja asiantuntemuksessa on parantamisen varaa.

Fyysisen kestävyyden haasteita

Miten suomalaisten asumistoiveet suhteutuvat valtakunnallisiin, seudullisiin ja alueelli-
siin suunnittelu- ja maankäyttötavoitteisiin? Kohtaavatko hallinnon suunnitteluperiaat-
teet ja toteuttamistavat asukkaiden mielipiteiden kanssa?

Suomalaisten asumisihanteena on asua omakotitalossa luonnon lähellä (Strandell 2005). 
Asumisvaatimusten (esimerkiksi yksilöllisyys ja vapaudentunne, rakentamisen väljyys 
ja luonnonläheisyys (Pekkanen 1996)) kasvu vaikuttaa yhdyskuntarakenteen hajautumi-
seen. Kunnissa tarjolla olevat asemakaavatontit eivät täytä asukkaiden laatuvaatimuksia 
ja tarpeita. Pienet ja hinnakkaat tontit eivät ole myöskään esimerkiksi lapsiperheiden 
suosiossa. Pekkasen tutkimuksen mukaan taajamien noin 1000 m² tontit eivät edusta 
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mielikuvaa ”todellisesta” omakotiasumisesta. Haja-asutusalueella asuvat kokevat 
vähintään 5000 m² tontit minimikokoisiksi muun muassa erilaisten tontilla suoritettavien 
toimintojen (esimerkiksi vihannesten viljely omiin tarpeisiin) vuoksi (Pekkanen 1996). 
Laatuvaatimukset aiheuttavat ongelmia myös supistuvissa kunnissa, jotka yrittävät 
kilpailla uusista asukkaista edullisilla hinnoilla, suuremmilla ja laadultaan paremmilla 
tonteilla. Tämä aiheuttaa ongelmia yhdyskuntarakenteen hallinnan kannalta. Haja-
asutusalueille suuntautuvien suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten määrät 
ovat suuria. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuja käytetään aiempaa enemmän myös 
tilanteissa, joissa maankäyttö olisi ratkaistava kaavoituksella (Puustinen & Hirvonen 
2005).

Oulun seudun lähikunnat ovat pyrkineet reagoimaan hallinnon esittämiin eheyttävän 
suunnittelun haasteisiin sekä asukkaiden vaatimuksiin yhteisellä yleiskaavalla, 
jossa on määritetty lisärakentamiseen soveltuvat alueet seudullisten ja alueellisten 
kehitysnäkökulmien pohjalta. Kuntarajoja ylittävällä maankäyttösuunnitelmalla on kyet-
ty vastaamaan Oulun seudun kasvupaineisiin. Hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä 
sijaitseva Limingan Tupos on erityisesti lapsiperheiden suosiossa, Tyrnävän Temmeksel-
lä varaudutaan lisärakentamispaineisiin uuden osayleiskaavatyön myötä. Asukkaiden 
muuttomotiiveja Tupokseen ovat olleet muun muassa tarpeeksi suuret asemakaava-   
tontit sekä edulliset hinnat (Simonen 2005).
 Kainuun väkimäärän vähentymisen ja toisaalta maltillisen lisärakentamisen 
kannalta eheyttävän suunnittelun periaatteet ovat perusteltuja. Kajaanin Hevossuo on 
laatutekijöittensä ansiosta kiinnostava asuinalue, jonne on jonkin verran rakentamis-
paineita. Kaupunki pyrkii ohjaamaan pientalorakentamista kuitenkin asemakaavoitetuille 
alueille muun muassa jätevesien käsittelyyn liittyvien toimenpiteiden vuoksi. Ristijärven 
senioristrategian pohjalta on kehitetty senioreiden tarpeita huomioivia rivitaloasuntoja 
täydentämään kirkonkylän olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Uudet asukasryhmät 
ja asumismuodot ovat toimineet eheyttämisen moottorina. Eheyttäminen voi olla myös 
rakenteita purkavaa (Rauhala 1999). Suomussalmella tyhjilleen jääneiden kerrostalojen 
purkamiseen oli varauduttu muutama vuosi sitten, mutta asuntojen myyminen edulliseen 
hintaan omistusasunnoiksi (esimerkiksi ”kakkosasunnoiksi”, loma-asunnoiksi) on 
poistanut purkupäätöksen. Näin ollen myös käyttötarkoituksen muutos voi toimia 
yhdyskuntarakennetta eheyttävänä ratkaisuna.

Täydennysrakentamisen haasteita

Eheyttävän suunnittelun periaatteena olevan rakennettujen ympäristöjen täydennys-
rakentamisen tulisi tapahtua laadullisen tiivistämisen keinoin, huomioiden niin 
fyysiset, sosiaaliset kuin ekologiset lähtökohdat (Vepsä 1997). Yhdyskuntarakenteen 
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tiivistyminen merkitsee asuinalueella asuvalle ihmiselle ”tunkeutumista vakiintuneeseen 
elinympäristöön”. Eheyttävään suunnitteluun liittyy vastustusta, monet asukkaat 
haluavat säilyttää rakentamattomat, ei-kenenkäänmaat. Perusteena ei niinkään ole 
alueen luonto- tai virkistyskäyttöarvot, vaan se, että asukkaat kokevat käyttämättömästä 
alueesta aiheutuvan vähemmän haittaa, kuin teollisuus-, toimisto- tai asuinkäytöstä 
(Lampinen ym. 2003). Päivänen (2000) on tutkinut kaupunkirakenteen eheyttämiseen 
ja tiivistämiseen liittyvää problematiikkaa suunnittelijoiden ja asukkaiden kannalta. 
Tutkimuksensa pohjalta Päivänen peräänkuuluttaa eri asiayhteydet paremmin huomi-
oon ottavaa suunnittelua sekä suunnittelijoiden näkökantojen ja suunnittelulähtökohtien 
parempaa ja huolellisempaa perustelua.
 Kuinka eheyttävä suunnittelu voisi olla laaja-alaista, paikalliset lähtökohdat 
huomioivaa ja monipuoliseen yhteistyöhön pohjautuvaa kehittämistyötä?

Asukaskyselymenetelmä
       
Tässä artikkelissa käsiteltävässä osatutkimuksessa kehitettiin eheyttävään suunnitte-
luun, erityisesti täydennysrakentamiseen liittyen mallia, jonka avulla voitiin pelkistää 
täydennysrakentamiseen liittyvät haasteet käytännön tasolle1. Lähtökohtana oli kysyä 
mielipiteitä niiltä asukkailta, joita lähiympäristössä tapahtuva muutos eniten koskee 
tai voisi koskea lähitulevaisuudessa. Asukasnäkökulman esiin saamisen ohella tuloksia 
voitiin hyödyntää arkkitehtuurin osaston opiskelijatöissä (maankäyttösuunnitel-
man laadinnat, asuinaluesuunnittelun kurssit) sekä kuntien maankäytön suunnittelun 
apuna. Maankäytön suunnitteluun liittyvien kysymysten myötä haluttiin kohdealueen 
asukkaita herättää pohtimaan lisärakentamiseen liittyviä kysymyksiä omaa naapurustoa 
laajemmassa mittakaavassa. EkoSuKaT-hankkeen tutkimusmateriaalin keruussa oli suu-
ri rooli asukaskyselyillä. Haasteena olikin abstrakteja aihepiirejä koskevien kysymysten 
esittäminen ymmärrettävässä muodossa kyselytutkimuksen keinoin. Menetelmää 
kehitettiin aiemmin, esimerkiksi kaupunkikuvan kokemisessa käytettyjen (Hentilä & Wiik 
2003), hyvin toimineiden karttatehtävien pohjalta. Lisäksi laadittiin asumismuotoon ja -
tiheyteen, omakotitalotyyppeihin sekä asuinrakennusten sijoitteluun perustuvia graafi sia 
malleja. Kysymysten laadinnassa tuli huomioida niiden muokattavuus eri kohdealueiden 
tarpeisiin, mutta samalla vertailukelpoisuuden säilyttäminen. 

Tulokset

Kysymysten tulosten perusteella voidaan tarkastella miten asumisaika, asumisalue 
tai muut taustamuuttujat vaikuttavat täydennysrakentamisen kokemiseen. Asukkaat 
ovat toimineet myös täydennysrakentamisen suunnittelijoina esittäessään uusia 
rakennuspaikkoja kohdealuetta kuvaavalle peruskarttapohjalle. Täydennysrakentamista 
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käsittelevät aiheet tarkentuivat suuremmista teemoista yksityiskohtiin; uuden asumisen 
sijoittumisesta sopiviin asuinrakennusten materiaaleihin ja väreihin.
 EkoSuKaT-asukaskyselyihin vastanneiden naisten määrä oli hieman suurempi 
kuin miesten. Tämä näkyy myös täydennysrakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Hevossuon, Temmeksen ja Tupoksen asukaskyselyissä täydennysrakentamiskysymyk-
siin otti kantaa keskimäärin 192 henkilöä eli 61 % kaikkiaan 315 vastanneesta. Vastausten 
määrän perusteella arvioiden täydennysrakentamiseen liittyvät kysymykset olivat 
ymmärrettäviä. Suosituimmiksi kysymyksiksi nousivat uusien asukkaiden haluamiseen, 
rakennuspaikkoihin sekä omakotitalotyyppeihin liittyvät teemat. 

Tarkasteltaessa uusien asukkaiden haluamista asuinalueelle vastaajien asumisajan 
perusteella (uudet: asumisaika alle vuosi – alle viisi vuotta, vanhat: asumisaika vähin-
tään viisi vuotta – kymmenen vuotta tai kauemmin) voidaan todeta, että niin sanottujen 
vanhojen ja uusien asukkaiden vastauksissa on hienoisia eroja. Kokonaistarkastelussa 
kaikkien kolmen asuinalueiden vastaajat halusivat uusia asukkaita alueelleen. 
Temmeksellä (n=68) sekä uudet että vanhat asukkaat kannattivat uudisasukkaiden tu-
loa. Hevossuolla (n=11) vähemmän aikaa asuneet vastustavat uusien asukkaiden tuloa. 
Tuloksella ei pienen otoksen vuoksi ole tilastollista pätevyyttä. Tupoksessa (n=177) 
molemmat ryhmät kannattivat uusia asukkaita, mutta kauemmin asuneiden keskuudessa 
vastustus oli melkein tasoissa kannatuksen kanssa.
 Kysyttäessä uusien rakennuspaikkojen sijaintia (omaksi alueekseen, nykyisen 
asutuksen lomaan, minne tahansa) on nähtävissä eroavaisuuksia vastaajien asuinpaikan 
(asemakaava-alue – haja-asutusalue) perusteella. Temmeksellä uusien rakennuspaikkojen 
sijoittaminen ”omaksi alueekseen” (n=52) ja ”nykyisen asutuksen lomaan” (n=58) koet-
tiin sopivaksi sekä kaavamaisesti rakennetulla että haja-asutusalueilla. Tupoksessa 
molempien asuinpaikkojen vastaajat kannattivat uusien rakennuspaikkojen sijoittamista 
”omaksi alueekseen” (n=159). Asemakaava-alueella vastustettiin rakennuspaikkojen 
sijoittamista ”nykyisen asutuksen lomaan” (n=76), haja-asutusalueella asiaa ei kom-
mentoitu kumpaankaan suuntaan. Rakennuspaikkojen sijoittamista ”minne tahansa” 
vastustettiin Temmeksellä (n=46), Tupoksessa (n=140) sekä Hevossuolla (n=10).
 Asumismuotoja sekä -tiheyksiä tarkastelevassa graafi sessa taulukkoesityksessä 
ei syntynyt merkittäviä eroja eri taustamuuttujien tai kohdealueiden (Temmes n=40, Tu-
pos n=122, Hevossuo n=8) perusteella. Vastaajien mukaan harva omakotitaloasuminen 
sekä hieman tiiviimpi rivi- tai ketjutaloasumismuoto koettiin sopivan parhaiten kaikille 
kohdealueille. Rivitaloasukkaat kannattivat myös hieman tiiviimpää asumista omakoti-  
ja pienkerrostaloissa.
 Toisessa graafi sessa tehtävässä kysyttiin sopivinta sijoittelumallia yhdeksälle 
asuinrakennukselle  (”taloryhmät”, ”tienvarsimalli”, ”korttelimalli”).  Sopivimmiksi  
koettiin kaikilla kohdealueilla (Temmes n=47, Tupos n=123, Hevossuo n=9) taustamuut-
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tujasta riippumatta ”taloryhmät” ja ”tienvarsimalli”. Tupoksessa rivitaloasukkaat 
kannattivat myös ”korttelimallia”. Vastaajat saivat esittää oman vaihtoehtonsa, jos mi-
kään edellä mainituista malleista ei miellyttänyt. Omia malleja esitettiin muutamia, jois-
ta suurin osa muistutti ”tienvarsimallia”, mutta huomattavasti harvempana. Tupoksessa 
esitettiin useampia ”taloryhmiä ja tienvarsimallia” yhdistäviä vaihtoehtoja, joissa tiet oli 
piirretty kaareviksi. Perusteluissa kirjoitettiin mallin muistuttavan Tupoksen olemassa 
olevia kaavoitusratkaisuja, jotka koettiin hyviksi.

Kuva 4. Ote asumismuotoja ja –tiheyksiä koskevasta kysymyksestä.

Kuva 5. Asuinrakennusten sijoittelumallit.
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Johtopäätökset 

Osatutkimuksessa käytetty asukaskyselymenetelmä antaa hyvän tietopohjan maan-
käytön suunnittelulle ja täydennysrakentamisen tarkastelulle asukkaiden näkökulmasta. 
Menetelmän avulla saadaan tietoa täydennysrakentamiseen soveltuvista paikoista, 
asumismuotoja ja –tiheyksiä sekä asuinrakennusten sijoittelua koskevista mielipiteistä. 
Menetelmän käyttö mahdollistaa yleisen ja yksityiskohtaisen tiedon keruun. Kysymysten 
laadinnassa on kiinnitettävä huomiota niiden ymmärrettävyyteen, erityisesti graafi sissa 
kuvissa selkeys ja luettavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. ”Karttatehtävä” (uusien 
rakennuspaikkojen sijoittaminen) tukee hyvin valinta- sekä avoimia kysymyksiä. 
Karttapohjan rajaaminen käsittämään tarkastelun kohteena olevaa asuinaluetta on 
toiminut hyvin. Asukkaiden vastaukset ovat sijoittuneet kartalle eikä mainintoja kartan 
ulkopuolisista alueista ole esiintynyt. Täydennysrakentamiskyselyn tulokset ovat varsin 
yhteneväisiä tutkituilla asuinalueilla. Erojen saamiseksi kysymysten muotoilua ja 
johdattelevuutta voidaan edelleen parantaa.

Kehitetty menetelmä soveltuu käytettäväksi erityisesti asuinaluetasolla, jolloin muutoksen 
kohteena olevan alueen asukkailta saadaan arvokasta käytännön tietoa. Menetelmää 
voidaan käyttää vuorovaikutteisen suunnittelun välineenä, esimerkiksi täydennys-
rakentamisen ennakoinnissa, kuten Temmeksen vuorovaikutteisessa maankäytön 
suunnitteluprojektissa kokeiltiin (Soudunsaari 2005). Täydennysrakentamiseen liittyviä 
kysymyksiä sovellettiin myös asukaskeskeiseen maisemasuunnitteluun liittyvässä 
mAsu-hankkeessa (Oulun Maaseutukeskus, Oulun yliopisto, Oulun seudun ammatti-
korkeakoulu), jossa saadut tulokset ovat samansuuntaisia EkoSuKaT-hankkeen kanssa.
 Täydennysrakentamiskysymykset voivat liittyä myös lomarakentamisen 
tarkasteluun esimerkiksi supistuvan kunnan suunnittelussa. Tutkimuskysymyksenä voi 
olla asuinalueen luonteen muuttuminen enemmän loma-asumispainotteiseksi, vapaa-
ajan- ja/tai virkistysalueiksi. Asukkailta voidaan kysyä ehdottomasti säilytettäviä, 
rakentamattomina pysyviä alueita uusien rakennuspaikkojen lisäksi. Kyselymenetelmän 
avulla voidaan tarkastella ja auttaa säilyttämään paikallisia erityispiirteitä sekä enna-
koida mahdollisesti ristiriitatilanteita aiheuttavia suunnitteluratkaisuja.

Kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, etteivät asukkaat välttämättä vastusta 
täydennysrakentamista. Vastaajat kokivat uusien asukkaiden tulon asuinalueelleen varsin 
myönteisesti. Asumisajalla on vaikutusta täydennysrakentamisen kokemiseen, alueel-
liset erot ovat nähtävissä vastauksista. Uusien rakennuspaikkojen sijoittaminen korreloi 
valintakysymyksen (omaksi alueekseen, nykyisen asutuksen lomaan, minne tahansa) 
ja karttatehtävän kanssa. Tiiviisti rakennetussa ja asemakaavoitetussa Tupoksessa 
vastustettiin rakennuspaikkojen sijoittamista nykyisen asutuksen lomaan. Karttatehtävän 
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vastauksissa esitetyt uudet rakennuspaikat on sijoitettu asemakaava-alueen läheisyyteen, 
täydentämään ja tiivistämään rakennettua aluetta laajemmassa mittakaavassa. Hevos-
suolla ja Tupoksessa kannatettiin olemassa olevan rakennuskannan täydentämistä. Myös 
kartalla on esitetty yksityiskohtaisia tontteja uusiksi rakennuspaikoiksi. Rakennuspai-
kan koko (tontti, asuinalue) oli vastaajan päätettävissä, ei ennalta määritettynä. ”Minne 
tahansa” -rakentamistavan vastustaminen on positiivista eheyttävän suunnittelun ja 
alueen yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta.  

Kuva 6. Tupokseen ja Hevossuolle esitetyt uudet rakennuspaikat.

Kohtaavatko hallinnon suunnitteluperiaatteet asukkaiden mielipiteiden kanssa? Kyselyn 
vastaukset osoittavat, että asukkaiden esittämät uuden asumisen sijoittumispaikat sopi-
vat pääpiirteissään yhteen fyysisen kestävyyden tavoitteiden kanssa. Rakentamisväl-
jyyttä koskevia eroavaisuuksia voidaan lähentää tonttitarjonnan monipuolistamisella. 
Kunnan ja seudun tasolla (mahdollisuuksien mukaan) tulisi tarjota erilaisia vaihtoehtoja, 
väljempää tai tiiviimpää asumista, joista jokainen voi valita mieluisan. 
 Kuten Vepsä (1997) toteaa eheyttävästä suunnittelusta: ”…ei ole olemassa yhtä 
totuutta ja yhtä oikeaa joka paikan ratkaisua. Hyväksyttävää ratkaisua haetaan eri 
osapuolten vuorovaikutteisella toimintatavalla.”     

Viitteet

1Asukaskyselymenetelmän kehittäminen (EkoSuKaT-hanke 2004–2005): pääkysymykset 
Askola, Kalle; muokkaus Hentilä, Helka-Liisa, Mäntysalo, Raine & Soudunsaari, Leena.
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6. Asuinalueet kotien paikkoina suunnittelussa
Aila Ryhänen

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) osallistumisperiaate nojaa kommunikatiivisen 
suunnittelun teoriaan (Häkli 1997), mutta kommunikatiivisuus ei suomalaisessa 
nykysuunnittelussa toteudu riittävästi (Niemenmaa 2005; Puustinen 2004; Staffans 
2004). Yksi onnistuneen osallistumisen  edellytyksistä on, että osalliset voivat ilmaista 
itselleen tärkeitä asioita. Suunnittelussa kuunnellaan kuitenkin asukkaiden tunneil-
maisuja huonosti, mikä on perintöä rationalistisesta suunnittelusta, jossa vain tietynlaiset 
järkiperustelut sallittiin (Sandercock 1998). Nykyisen kommunikatiivisen suunnittelun 
rationaliteetin mukaan järkevää on kuitenkin se, minkä avulla voidaan saavuttaa eri 
osapuolia riittävästi tyydyttävä lopputulos – järkevää on se, mikä edesauttaa keskustelua. 
Suunnittelun verkostojen keskipisteenä toimivat suunnittelijat ovat vastuussa käytännön 
työstä sekä kaikkien osapuolten kuuntelemisesta. 
 EkoSuKaT-tutkimuksessa on kysymys yhdyskuntien ekotehokkaasta 
suunnittelusta. Yhdyskunnat ovat niiden asukkaille paikkoja, joissa monilla on koti, 
sellainen asunto, joka tuntuu kodilta. Koti on paikka ja asumus, jolla on erityisen 
suuri emotionaalinen merkitys – koti on asumus, johon liittyy mielentila kodista. 
Jokaiselle tuttu koti tarkoittaa eri tilanteissa ja eri ihmisille vähän eri asioita. Suunnittelu 
vaikuttaa  asukkaiden koteihin samoin kuin muihin paikkoihin. Suunnittelun paikat 
ovat kuitenkin erilaisia kuin asukkaiden paikat (Lehtovuori 2005). Paikkakokemuksen 
tutkimisen välineeksi valittu koti on paikka, josta jokainen osaa puhua. Kodin kautta 
voidaan tutkia asioita, joita ei suunnittelussa yleensä käsitellä, eikä kotia ole tilallisena 
käsitteenä suunnittelussa juuri tutkittu (Healey 1997; vrt. Miffl in & Wilton 2005). Kodin 
kokemuksen ohella kirjoituksessa käsitellään suunnitteluongelmia, joita kotikoke-
muksen tutkiminen paljasti. Tavoitteena on parantaa suunnittelukäytäntöjä. Kirjoitus 
perustuu asukaskyselyihin ja –haastatteluihin tutkimusalueilla. 

Menetelmä kodintunteen mittaamiseen

Kotikokemuksen mittaamiseksi kehiteltiin ”kotijana”, jonka soveltuvuutta kotikoke-
musten tutkimiseen selvitettiin EkoSuKaT-asukakyselyissä viidellä paikkakunnalla. 
Kotijanassa sovelletaan VAS:ia (Visual Analog Scales), jota käytetään yleisesti 
kokemusperäisten ilmiöiden kuten tuntemusten tai tunteiden voimakkuuden mittaamiseen. 
Sitä on käytetty esimerkiksi elämänlaadun arviointiin ja kivun mittarina (Johnson 1997 
a, b). VAS on toistettava, helppokäyttöinen ja sisäisesti johdonmukainen. Se mittaa sitä, 
mitä on tarkoitettu, ja moniin muihin menetelmiin verrattuna VAS on herkempi (Jamison 
ym. 2002). VAS:lla mitataan vain vastaajan senhetkistä kokemusta, sillä kokemusten 
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tulkinta muuttuu ajan myötä. Yksilötasolla vastauksia ei voida verrata toisiinsa, sillä 
jokaisella on omat vertailukohtansa janan ääripisteille, mutta ryhmien vertailu onnistuu 
(Johnson 1997a).

VAS-kotijana on 10 sentin mittainen vaakasuuntainen jana (vrt. kipujana Johnson 
1997a). EkoSuKaT-kyselyssä kysytään:

”Tunnetko nykyisen asuntosi kodiksesi ja kuinka voimakas tuntemus kodista on? Merkitse 
poikkiviiva janalle kohtaan, joka kuvaa tunteen voimakkuutta.”  

ei lainkaan               täysin   
 koti          koti               
                                                                                            

Tulos mitataan viivottimella millimetreinä. Kysymystä testattiin useilla koehenkilöillä 
ennen kuin se otettiin osaksi EkoSuKaT-kyselyn kotiosiota. Myös asukkaan kokemaa 
elämänlaatua mitattiin vastaavalla tavalla. Kysymykseen oli vastattu 786:ssä (91%)    
863:sta palautetusta kyselylomakkeesta. 

 Janamittauksen lisäksi kotiosioon kuului avokysymyksiä, joilla selvitettiin, 
millaisia mielikuvia ihmisillä on kodistaan ja miten kodin käsite ja fyysinen ympäristö 
liittyvät toisiinsa. Millaiset asiat tekevät asunnosta vastaajalle kodin, mikä voi tehdä 
asunnosta vähemmän kodin? Onko vastaajalla muita paikkoja, joita hän pitää kotinaan? 
Kysymykset muotoiltiin niin, että ihmissuhteisiin liittyvät asiat jäivät taka-alalle.  Vaikka 
perhe tästä huolimatta nousi tärkeimmäksi kotia määrittäväksi tekijäksi, analyysissä 
keskitytään fyysiseen ympäristöön liittyviin tekijöihin. Tuloksia tulkittaessa mukaan 
otetaan Oulunsalosta vain Karhuojan vastaukset. Kajaanin kohdalla käsitellään 
Huuhkajanvaaran ja Hevossuon vastaukset erillään. Tyrnävän Temmes, Limingan Tupos 
ja Ristijärvi mukaan luettuna käsiteltäviä alueita on kuusi. Suomussalmella kysely 
tehdään keväällä 2006. 

Asuinalue kodin paikkana

Suurin osa alueiden asukkaista kokee asuntonsa kodikseen, mutta sekä alueiden kesken 
että alueiden sisällä asukkaiden kesken on eroja (taulukko 4). Jokaisella tutkimusalueel-
la ylin annettu VAS-kotipistemäärä on 10. Alueilla, joilla asumustyypit eroavat enemmän 
toisistaan, myös pisteiden hajonta on suurempi.
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 keskiarvo minimi maksimi keskihajonta N 

Hevossuo (Kajaani) 9,02 6,7 10,0 1,02 14

Huuhkajanvaara (Kajaani) 7,74 0,3 10,0 2,74 81

Tupos (Liminka) 8,40 0,3 10,0 1,98 206

Temmes (Tyrnävä) 8,52 1,0 10,0 2,07 74

Karhuoja (Oulunsalo) 8,06 6,0 9,0 0,89 24

Ristijärvi 8,31 0,1 10,0 2,26 255
   

Taulukko 4. Tutkimusalueiden kotipisteet.

Huuhkajanvaarassa asuntotyyppi vaihteli eniten. Siellä oli suurin keskihajonta 
ja matalin keskiarvo. Omakotitaloasujien antamat kotipisteet olivat korkeimmat. 
Kerrostaloasukkaiden keskiarvo oli rivitaloasukkaiden keskiarvoa pienempi, mutta 
myös osa kerrostaloasukkaista antoi täydet pisteet (Ryhänen 2005). Löydös on linjassa 
sen kanssa, että lähes jokaisessa kotiosion vastauksessa kaikilla tutkimusalueilla 
mainittiin sana ”oma” jollakin tavalla. Omakotitalo koetaan enemmän omaksi, ja oma 
koetaan enemmän kodiksi. Omakotitalo on lähes aina omistusasunto. Sitä hankittaessa 
elämänvaihe alkaa olla vakiintunut ja perustetaan perhe, mikä myös lisää sitoutumisen 
halua ja kodin tunnetta. Monelle omakotitalo merkitsee kauan odotetun unelman 
toteutumista ja on ”ainoa oikea asumismuoto”. Lisäksi talo on suuri taloudellinen 
sitoumus (myös Strandell 2005). Omakotitaloa voi itse remontoida, tehdä itsensä 
näköiseksi. Horelli-Kukkonen (1993) sanookin, että kotia rakennettaessa rakennetaan 
omaa yksilöllistä ja sosiokulttuurista identiteettiä, se  tukee elämäntehtävää ja sosiaalista 
statusta. Koti on ”oma” monessa mielessä. 
 Suomessa on vahva omakotiasumisen perinne, ”oma tupa, oma lupa”. Elinta-
son kasvu mahdollistaa rahallisesti yhä useammalle asumistoiveiden toteuttamisen, 
halutaan enemmän ja parempaa. Kysyntä lisää tarjontaa, ja kunnat haluavat uusia 
veronmaksajia (Kortteinen 2005). Väljälle omakotitaloasumiselle tarvitaan kuitenkin 
vaihtoehtoja niin ihmisten erilaisten elämäntilanteiden ja elämäntapojen takia - mistä 
Ristijärvi senioristrategioineen on hyvä esimerkki - kuin yhdyskuntarakenteen leviä-
misen ehkäisemiseksi ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen aikaansaamiseksi. Tarvi-
taan vaihtoehtoja, jossa nimenomaan omakotitaloa ihanteena pitävä ihminen pystyy 
toteuttamaan elämäntapaansa, tuntee asunnon ”omakseen” ja pystyy vaikuttamaan ympä-
ristöönsä niin, että useat omakotitalossa tärkeänä pidetyt piirteet pystyvät toteutumaan. 
Tiivis lähiömäinen asuminen niitä tuskin tarjoaa. Vaihtoehdoissa suhteellisen tiiviin 
rakenteen sisälle ja rinnalle voidaan suunnitella yhteistyössä (tulevien) asukkaiden 
kanssa väljyyden elementtejä, omaa rauhaa ja turvallisuuden tunnetta sekä omaehtoista 
harrastus- ja muuta toimintaa tukevia emotionaalisesti asukkaille sopivia tiloja, joissa 
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myös luontokokemukset ovat mahdollisia – palveluiden saavutettavuus ja yhteydet 
ovat itsestäänselvyys. Tämä vaatii paikalliset olosuhteet huomioivaa suunnittelua ja 
suunnittelun ohjausjärjestelmää. 
 Kodin rajoina pidetään asunnon seiniä tai tontin rajoja, mutta myös naapurustoa, 
koko asuinaluetta tai muuta aluetta. Kodin rajoiksi mielletyt rajat eivät usein vastaa 
hallinnon rajoja, vaikka muodollisesti ilmaistut rajat ovat asukkaillakin rajojen 
määrittelyn kielellinen lähtökohta. Koti on paikka paikoissa, joiden rajat ovat häilyviä. 
Suunnittelualueiden rajat eivät vastaa asukkaiden arjen rajoja, ja suunnittelijan tulisi 
suhtautua ymmärtämyksellä siihen, että osalliseksi voi itsensä kokea ihminen, joka ei 
MRL 62§:n tavanomaisten maanomistusoloista ja toiminnallisista lähtökohdista läh-
tevien tulkintojen (mm. Mäkelä 2000, Jääskeläinen & Syrjänen 2000) mukaan ole 
osallinen. 
 Monelle vastaajalle koti oli nykyistä asuntoa enemmän jokin paikka, jossa hän 
ei sillä hetkellä asunut. Sen lisäksi tai sijasta monella vastaajalla oli muita paikkoja, 
jotka hän tunsi jonkin verran kodiksi. Emotionaalisesti merkittäviä voivat olla myös 
paikat, joihin ihmisellä ei ole suoraa toiminnallista yhteyttä. Maankäytön suunnittelun 
tapa rajata osalliset toiminnallisesti voikin sulkea ulkopuolelle ihmisiä, joille paikka on 
muulla tavalla merkittävä. MRL:n osallisuuden määritelmä ”..maanomistajilla ja niillä, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa” 
jättää kuitenkin pienen mahdollisuuden tulkita emotionaaliset siteet paikkaan ”muiksi 
oloiksi”.  
 
Kodintunne ja asuinalueen muutokset

Vaikka koti on totuttu liittämään pysyvyyteen, sen olemukseen liittyy myös muutos. 
Koteja oli jokaisella asuinalueella, olipa niillä muutoksia tai ei, eikä kasvulla tai 
supistumisella näytä olevan yhteyttä asukkaiden ilmaisemaan kodintunteeseen. Kun 
muutos on asukkaan omasta näkökulmasta katsottuna myönteinen, voi asuinpaikasta tul-
la enemmän koti, ja kielteiset muutokset vähentävät kodin tunnetta. 
 Rauhallisuus, turvallisuus, hyvät ihmissuhteet ja arkielämän sujumiseen liittyvät 
asiat kuten palvelut mahdollistavat sen, että paikka voi olla kodin paikka. Oman 
elämäntavan toteuttamisen mahdollisuus on tärkeää, ja sen huononeminen vähentää 
kodin tunnetta. Tärkeitä ovat myös luonnonläheisyys ja harrastusmahdollisuudet. 
Ympäristön likaantuminen tai muu pilaantuminen ja ympäristössä näkyvät huonon 
huolenpidon merkit vähentävät myös kodintunnetta. Tiiviyden liiallinen lisääntyminen 
koettiin haitallisena. Vastaajista suuri osa pitikin suurta kaupunkia paikkana, josta 
ei voisi tulla kotia. Kaupunkilaisiksi itsensä tuntevat kokisivat asian varmaan toisin, 
ja haastatelluista asukkaista ainut kaupunkikerrostalossa lapsuutensa viettänyt piti 
kaupunkia kotinaan. Lapsuuden merkitys kodintunteelle ja asumismieltymyksille näkyi 
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myös siinä, että maalaismaisempaan halunneet muuttajat olivat usein maalaismaisesta 
ympäristöstä kotoisin. Lapsille haluttiin tarjota omassa lapsuudessa hyväksi koetun 
ympäristön tapainen kasvuympäristö. Kotoisaksi mainituissa paikoissa on usein jokin 
yhdysside lapsuuteen (myös Fullilove 1999). Näin asumismieltymysten suuret linjat 
säilyvät sukupolvesta toiseen. 
 Tutkituista asuinalueista Tupos on kasvanut eniten ja asukkaista suuri osa on 
varsin uusia. Alueen hyvät kotipisteet viittaavat siihen, mitä Virtanen (2003) totesi: 
maassamuutto on pääsääntoisesti tavoitemuuttoa, jossa ihminen pyrkii parantamaan 
elinolosuhteitaan ja yleensä myös onnistuu siinä. Tupoksen muuttaneet ovat pääasiassa 
kaupungista tulleita nuoria perheitä, jotka muuttavat odotettuun ensimmäiseen ”omaan 
kotiin” – omakotitaloon. Vaikka koti on prosessi ja kotia rakennetaan asumalla, ei kodin 
tunne suoraviivaisesti liity asumisaikaan. Alkuvaiheessa kodin tunnetta luovat enemmän 
odotukset ja mielikuvat, ja pidempään asuneella muistot ja tuttuus korostuvat.   
 Asuinpaikan viihtymistä lisäävät ja vähentävät asiat vaikuttavat kodintunteeseen, 
ei muutos sinänsä. Myös osallisuuden kokemus tekee muutoksista positiivisempia. Vaikka 
NIMBY-myytti elää sitkeässä muiden muutosvastarinta-myyttien rinnalla, ei muutoksia 
yleensä vastusteta. NIMBY:n voidaan tulkita syntyneen suunnittelijoiden halusta tulkita 
sinänsä terve kielteisten muutosten vastustaminen tavalla, joka oikeuttaa ohittamaan 
asukkaiden näkökannat, kuten myös Peltonen (2004) sanoo. 

Kodin tunteelle on tärkeä tuntea paikka jollakin tavalla omaksi, sellaiseksi, että 
siihen voi itse vaikuttaa. Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen lisää elämänhallinnan 
tunnetta ja sen kautta hyvinvointia, vaikkei vaikuttaminen konkretisoituisikaan teoissa. 
Osallistumismahdollisuuksien olemassaolo on siis tärkeää, vaikka osallistuminen ei    
aina olisikaan vilkasta.   

Johtopäätökset 

Koti on mielentila, joka yhdistyy fyysiseen ympäristöön ja myös paikka, joka herättää 
tämän mielentilan. Kodin käsitteen avulla päästään syvemmin ja totutusta poikkeavalla 
tavalla tutkimaan sitä, millä tavalla ihmiset mieltävät arkipäivän tilaansa. Se on esimerk-
ki emotionaalisesta paikkakokemuksesta, joka näyttää paikoilla olevan ulottuvuuksia, 
joita suunnittelu ei ole juurikaan huomioinut. Tutkitusta kotia koskevasta aineistosta ei 
löydy selkeitä ohjeita siihen, miten kotien paikkoja pitäisi suunnittella, vaan se antaa 
suuntaviivoja suunnittelun periaatteiden, lähtökohtien ja toimintatapojen muotoiluun. 
 Kodin tunteen syntymisen kannalta asuinalueessa tärkeitä ovat suunnit-
telun käsittelemät asiat, kuten fyysinen ympäristö ja sen turvallisuus ja toimivuus 
palveluineen, mutta myös monet asiat, joista suunnittelussa ei puhuta. Haastateltavat 
puhuivat mielellään kodista, mutta suunnittelun monet kokivat vieraaksi puheenaiheeksi.       
MRL:n perusajatuksen mukaan jokaisen tulee pystyä osallistumaan - suunnittelukielen 
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osaamisen vaatimusta ei ole. Kielen omaksuminen vaatiikin Staffansin (2004) mukaan 
työtä ja aikaa. Suunnittelijoiden tuleekin pyrkiä käyttämään ei-ammattilaisten kanssa 
kommunikoitaessa kieltä, jota kaikki pystyvät sujuvasti käyttämään. Siinä missä 
suunnittelu on tottunut tiettyihin tapoihin, myös asukkaat ovat tottuneet suunnittelun 
toiminta- ja puhetapoihin, ja siihen, että kaikkia asukkaita ”ei kuitenkaan” kuunnella 
(myös Arola 2002). Suunnittelu on totuttu jättämään suunnittelijoille. Suunnittelun 
tehtävänä on muuttaa näitä käsityksiä. 

VAS-kotijanalla voidaan mitata, kuinka voimakkaasti vastaaja tuntee 
kysytyn paikan kodikseen. Kysymys oli ymmäretty ja vastaukset sekä tulokset olivat 
loogisia. Samalla todistettiin, että asuinpaikka voi olla enemmän tai vähemmän koti, 
paikkakokemuksen voimakkuus vaihtelee. VAS-janaa voidaan soveltaa myös muiden 
paikkoihin liittyvien kokemusten kuten viihtyvyyden tai elämänlaadun mittaamisessa.  
 Asukkaiden alueet ovat monimuotoisia ja asukkaiden toiminnat tilassa suuntau-
tuvat eri tavoilla. Vaikka suunnittelun alueet eivät koskaan voi vastata asukkaiden 
moninaisia arkipäiviä, tulisi suunnittelun tilakäsitettä pohtia yksipuolisen rationaali-
suuden taakan karistamiseksi. Ovatko esimerkiksi perinteiset suunnittelun kartat paras 
tapa käsitellä aluetta, vai olisiko vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia alueen käsittelemisen 
tapoja? Muiden tiedon lajien ja käsittelemisen tapojen oikeuttaminen johtaa erilaisten 
tietojen monipuolisempaan arvostamiseen ja parempaan kommunikaatioon. 

 Kodin käsite johdattaa huomioimaan, että ympäristö ei ole vain fyysinen, 
vaan siihen liittyy paljon symbolimerkityksiä ja tunnetiloja. Vaikka ihmisillä tulee olla 
mahdollisuus valita elämäntapaansa sopiva asuinpaikka, ei omakotitalo keskellä kau-
punkia ole realistinen monelle. Ekotehokkuuden ja sosiaalisen kestävyyden toteutumisek-
si on tärkeää suunnitella vaihtoehtoisia ympäristöjä, jotka tukevat yksilöiden elämänta-
poja. Tunnetiloja ja symbolimerkityksiä voidaan käyttää apuna suunnittelussa, esimerkik-
si keskustemalla siitä, mikä kodissa on tärkeintä ja millä ehdoilla koti voidaan rakentaa. 
Omakotitalolle voidaan etsiä vaihtoehtoja, joiden kautta kodinkokemukselle tärkeät asiat 
toteutuvat. Suunnittelu- ja ohjausmenetelmien tulee joustaa suunnittelutilanteen mu-
kaan, jotta monimuotoinen kokemuksellisuuden huomiointi olisi mahdollista. 
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7. Alueellisen muutoksen vaikutukset lasten ja nuorten 
elinympäristöön – ympäristökasvatus siltana sosiaalisen ja 
fyysisen ympäristön välillä
Heli Villanen

Tutkimuskysymysten asettelu tämän projektin ympäristökasvatuksen tutkimusalueella 
rajautui kolmen reunaehdon avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan 1) paikallisia 
ekotehokkuuden kysymyksiä, jotka 2) koskettavat lasten elämää ja joihin 3) voidaan 
vaikuttaa ympäristökasvatuksen keinoin. Paikallisten kysymysten tarkastelu 
mahdollistaa pureutumisen alueellisen muutoskehityksen tematiikkaan. Supistuvat ja 
kasvavat asuinalueet tarjoavat lapsille, nuorille ja lapsiperheille erilaisia mahdollisuuk-
sia yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentamiseen. Myös viihtyvyyden ja luontosuhteen 
kysymykset voivat olla erilaisia riippuen alueellisesta muutoskehityksestä. 

Kasvatusta voidaan hyödyntää tavoiteltaessa sosiaalista eheyttä ja ekotehokkaita 
käytäntöjä erilaisilla asuinalueilla. Kasvatuksen keinot ovat ennaltaehkäiseviä ja enna-
koivia, joten ne soveltuvat hyvin kestävän kehityksen ideologiaan, jossa huomioidaan 
erityisesti tulevien sukupolvien tarpeet. 

Lasten osallistuminen, vaikuttamismahdollisuudet ja kasvu aktiivisiksi kansalaisiksi 
ovat ajankohtaisia kysymyksiä. Lapset voidaan nähdä uutena paikallisena asiantuntija- 
ja osallistujaryhmänä. Heidän osallistumisensa perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja 
osallistumisen on palveltava lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Kuten Tarjanne (1995, 
123–124) toteaa, osallistumisen mahdollisuus ei vielä riitä takaamaan moniäänistä 
suunnittelua eli osallistumisen mahdollisuus jää vielä monelta kansalaiselta 
käyttämättä. Tarjanteen (Ibid.) mukaan tämä johtuu tiedon puutteesta: ”Kun tieto 
yhdyskuntasuunnittelun periaatteista ja tavoitteenasettelusta, ympäristön arvoista ja 
niiden merkityksestä saadaan ympäristökasvatuksen kautta kansalaisten käyttöön, tulee 
myös tasapainottavia tekijöitä moitituille kabinettisopimuksille.” 

Ympäristökasvatus pyrkii kehittämään toimintamalleja sekä arvomaailmaa. Ympäris-
tökasvatuksen kohdistuminen lasten osallistumismahdollisuuksien laajentamiseen 
johtaa uudenlaiseen ympäristökasvatuksen malliin, jossa lapsi pääsee itse vaikuttamaan 
elinympäristönsä tarjoumiin ja viihtyvyyden osatekijöihin. Tarjoumilla tarkoitetaan 
ympäristön funktionaalisia mahdollisuuksia, jotka ovat joko potentiaalisia tai 
aktualisoituneita (Kyttä 2003). Ympäristökasvatuksen sisällöt ovat viime vuosikym-
meninä muuttuneet ja laajentuneet niin, että kyky arvioida kriittisesti omaa kulttuuria ja 
vaikuttaa siihen, ovat nousseet keskeisiksi tavoitteiksi (Horelli 1995, 134).
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Keskeiset havainnot

EkoSuKaT-tutkimushankkeen aikana on ollut tarkoitus tuottaa ehdotuksia, jotka toimi-
vat sosiaalisina ja kasvatuksellisina tukitoimina ja joilla parannetaan lapsiperheiden 
ja nuorten elinolosuhteita sekä integroitumista ympäristöön. (Hentilä ym. 2004, 2). 
Kasvatuksellisia tukitoimia kehitettiin kahden ympäristökasvatusprojektin myötä. 
Ensimmäisessä ympäristökasvatusprojektissa Temmeksellä (Villanen 2005) tarkasteltiin 
kehitettävän mallin lähtökohtia ja toisessa projektissa Tupoksessa mallia kehitettiin 
enemmän toiminnalliseen suuntaan. Sosiaalisilla ja kasvatuksellisilla tukitoimilla tar-
koitetaan tässä yhteydessä sosiaalisen verkostoitumisen ja aktiivisen kansalaisuuden 
lähtökohtien vahvistamista ympäristökasvatuksen keinoin. Keskeisimpiä havaintoja 
EkoSuKaT-hankkeen kasvatustieteellisesti suuntautuneessa osatutkimuksessa olivat 
seuraavat: 

a) Ympäristökasvatuksella luodaan aktiivisen kansalaisuuden edellytyksiä ja siten 
tuetaan sosiaalisesti kestävää kehitystä sekä supistuvilla että kasvavilla alueilla.  

Uutena ympäristökasvatuksen paradigmana peruskouluissa on kasvu aktiiviseksi/
osallistuvaksi kansalaiseksi (Cantell 2005; POPS 2004). Opettajilla ja vanhemmilla 
on keskeinen rooli lasten ja nuorten luontokokemusten ohjaajina. Erilaiset käsitykset 
luonnosta leikkipaikkana ja ajanvietto luonnossa yhdessä lasten kanssa on jonkin verran 
erilaista kasvavilla ja supistuvilla alueilla. Tätä aihetta tarkastellaan lähemmin luvussa 
3.1. Ympäristökasvatus ei rajoitu vain kouluun vaan se ulottuu myös koulun ulkopuo-
lelle perheiden arkeen sekä harrastustoimintaan. Sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna 
ympäristökasvatus voi olla eri sukupolvia yhdistävä toimintamalli, jossa opitaan 
esimerkiksi paikallishistoriaa ja perinteisiä tapoja hyödyntää luontoa sekä nauttia siitä. 

b) Lähiluonto tarjoaa edellytykset lapsiperheiden ekotehokkaille käytännöille.  

Vanhemmat pyrkivät tarjoamaan lapsilleen parhaan mahdollisen kasvuympäristön. 
Tämän vuoksi voisi olettaa lapsiperheiden olevan erityisen motivoituneita ympäristön 
kehittämiseen. Asuinalueella puistot ja metsät ovat ympäristökasvatuksen, virkis-
täytymisen ja luontosuhteen syntymisen kannalta merkittäviä paikkoja. Ne myös 
mahdollistavat ekotehokkaiden vaihtoehtojen kehittämisen vapaa-ajantoiminnoille. 
EkoSuKaT-tutkimushankkeen esitutkimusraportissa (2004, 35) mainitaan, että luonnon 
ja viheralueiden hyödyntäminen ympäristökasvatuksessa on yksi kasvatustieteellisen 
osatutkimuksen tutkimusteema. Erityisesti koulujen ympäristökasvatusprojekteissa 
lähiluonto voidaan valita suunnittelukohteeksi, jonka puitteissa voi luoda uusia sosiaa-
lisia verkostoja ja vaikuttaa samalla omaan elinympäristöön. 
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Ympäristökasvatuksella kohti aktiivista kansalaisuutta

Ympäristökasvatus on kasvatustieteellinen lähestymistapa ympäristökysymyksiin. 
Nykyään puhutaan yhä enenevässä määrin kasvatuksesta kohti kestävää kehitystä 
ympäristökasvatuksen rinnakkaisena tai jopa korvaavana käsitteenä. Tosin 
terminologinen ja ideologinen muutos ei ole kitkaton eli ympäristökasvatus-käsitteen 
laajentamiselle löytyy myös vastustajia (Raumolin 2001). Hart (1997) on kuvannut 
perinteisen ja tavoitellun ympäristökasvatuksen suhdetta toisiinsa kuvan 7. mukaisesti. 
Ympäristökasvatus on hänen mukaansa integroitavissa moniin oppiaineisiin, kuten 
politiikkaan, historiaan ja taiteeseen. Poliittinen ulottuvuus ympäristökasvatuksessa 
tarkoittaa esimerkiksi kansalaisuuskasvatusta. Kansalaisuuskasvatus sisältyy myös 
Suomen hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan, jonka yksi keskeisistä 
tavoitteista kuuluu seuraavasti (Mahdollisuuksien maa 2004.): ”Koulu ja oppilaitokset 
tukevat kasvua aktiiviseen ja demokraattiseen kansalaisuuteen elinikäisen oppimi-
sen periaatteen mukaisesti. Suomen kansalaisuuden ohella kasvatuksessa tulee ottaa 
huomioon EU:n kansalaisuus ja maailmankansalaisuus”. 

Kuva 7. Ympäristökasvatuksen aihealueet.

Ympäristökasvatuksella on moninainen tehtävä kehittää sekä toimintamalleja että 
arvomaailmaa. Ympäristökasvatus voidaankin hahmottaa kolmen osa-alueen kautta: 
tieto ympäristöstä (education about the environment), toimiminen ympäristön 
puolesta (education for the environment) ja toimiminen ympäristössä (education 
through the environment). (Palmer & Neal 1994 28-29.) Palmerin malli tunnetaan 
ympäristökasvatuksen kolmikantamallina, jossa yhdistyvät kokemus, toiminta, tieto, 
tietoisuus ja asenteet. Kolmikantamallin ytimenä ovat merkittävät elämänkokemukset. 
(Opas oppilaitosten ympäristösertifi ointiin 2004.)
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EkoSuKaT-hankkeessa ympäristökasvatusta tarkastellaan käytännön toimintamallina    
sekä kouluissa että kodeissa. Tässä hankkeessa ympäristökasvatus nähdään keinona 
saavuttaa sosiaalisesti kestävä kehitys ja tukea lasten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. 
Tällainen lähestymistapa sijoittuu Palmerin mallissa pääasiassa kolmanteen ympäris-
tökasvatuksen osa-alueeseen eli toimimiseen ympäristössä. 

Ekotehokasta kasvatusta

Samalla kun ekotehokkuuden tavoitteena on sekä taloudellinen että ekologinen 
hyvinvointi, myös ihmisten hyvinvointia tulisi pyrkiä lisäämään tai vähintään yllä-
pitämään. Rosenströmin & Mickwitzin (2004, 8) mukaan sosiaalisesti kestävä kehitys on 
määriteltävissä poliittiseksi tavoitteeksi ja ekotehokkuus keinoksi, jolla se saavutetaan. 
Myös ympäristökasvatus on pedagogisena käsitteenä ymmärrettävissä keinoksi saavuttaa 
poliittisia tavoitteita. Ei pidä kuitenkaan unohtaa kasvatuksen kaksinaisroolia kansa-
laisten sosiaalistajana ja kulttuurin uudistajana. Kasvatuksen tehtävä on sosiaalistaa 
kansalaiset kulttuuriin ja yhteiskuntaan, mutta samalla sen tulee tukea yksilöiden 
kriittisen ajattelun kehittymistä. 

Lasten elämää koskettavaa ekotehokkuutta paikallistasolla on esimerkiksi vapaa-ajan-
viettomahdollisuuksien saavutettavuus lähialueella. Luonnonvarojen kuluttamisen 
kannalta on tehokkainta, jos lasten harrastus- ja muut vapaa-ajanviettomuodot ovat 
saavutettavissa lähialueella mahdollisimman ekologisesti. Tällöin mm. harrastuksiin 
kuljettaminen autolla vähenee ja tuotteistettu vapaa-aika saa uuden (immateriaalisen) 
vaihtoehdon. Lähialueen luonnon hyödyntäminen entistä tehokkaammin lasten vapaa-
aikana voi siis olla paikallista ekotehokkuutta, jolla on suora vaikutus lasten hyvinvointiin 
sekä viihtymiseen alueella. 

Ekotehokkaiden käytäntöjen vaikutus hyvinvointiin ja elämänlaatuun on vaikeasti 
mitattavissa ja todistettavissa (Mönkkönen 2005). Uusien, ekotehokkaiden ja kestävän 
kehityksen mukaisten toimintamallien arvioinnin kehittäminen onkin suuria haasteita, 
myös lapsiin kohdistuvassa tutkimuksessa. Onko sekä tutkimuksen että käytännön 
kan-nalta parempi pitää ekotehokkuuden käsite erillään mm. tasa-arvon, oikeuden-
mukaisuuden ja sosiaalisesti kestävän kehityksen käsitteestä? Ekotehokkuus on 
ympäristökasvatuksen kannalta yksi käyttökelpoinen näkökulma tarkasteltaessa mm. 
arjen valintoja ja kulutustottumuksia. Sosiaalisesti kestävän kehityksen kannalta 
ekotehokkuudella on merkitystä välillisesti. Kun ympäristön tila paranee, luonnon 
varojen käyttö on kestävällä perustalla ja perustarpeet tyydytetään tehokkaasti, se 
vaikuttaa hyvinvointiin ja elämänlaatuun. 
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Vanhempien yhteistyö keskenään sekä kasvatusorganisaation kanssa edistää eko-
tehokkaiden toimintatapojen syntymistä. Yhteistyö tai vuorovaikutus ei itsessään tuota 
ekotehokkaita toimintamalleja tai johda ympäristökasvatuksen edistämiseen, vaan 
toiminnan tavoitteet ja motivaatio yhteistyölle ratkaisevat toiminnan tulokset. Kouluissa 
kiinnitetään nyt aikaisempaa enemmän huomiota kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön 
ja vuorovaikutukseen. Koulun rooli paikallisyhteisössä on muuttumassa dynaamisem-
maksi. Ympäristökasvatuksen avulla on mahdollista kytkeä toisiinsa kaksi poliittista 
käsitettä ja tavoitetta: ekotehokkuus ja sosiaalisesti kestävä kehitys. Ympäristökasvatus 
voi olla keino kasvattaa tulevia sukupolvia toimimaan aktiivisina kansalaisina erilaisten 
poliittisten tavoitteiden ristipaineessa. 

Kestävä kehitys ja osallisuus

Kestävä kehitys on ollut osa Suomen peruskoulujen ja lukion opetussuunnitelman perus-
teita jo vuodesta 1994 lähtien. Yksi kasvatuksen suurista haasteista on saada myönteiset 
ympäristöarvot näkymään arjen valinnoissa ja toiminnassa. Tässä muutoksessa koulujen 
yhtenäisillä ympäristöarvoilla ja arjen esimerkeillä on suuri vaikutus. Oppilaitokset 
voivat vaikuttaa tietoisesti mm. resurssien käyttöön ja yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. 
(Opas oppilaitosten ympäristösertifi ointiin 2004, 9–10 .)

Osallistumaan oppiminen on tärkeä osa uutta toimintakulttuuria kouluissa, joissa 
tavoitellaan kestävää kehitystä. Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa (elinym-
päristön parantamiseksi) tulee kestävän kehityksen mukaan saada luonnolliseksi 
osaksi kouluelämää. (Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa 2002.) Osal-
listumiskulttuurin muutos ja esimerkiksi lasten osallistuminen elinympäristön suun-
nitteluun on uudistus, joka vie aikaa. On syytä pohtia, miksi lasten osallistumista 
edistetään ja millaisen kuvan osallistumisesta lapset todella saavat esimerkiksi erilaisissa 
projekteissa. Osallistumisella on monta mahdollista muotoa manipulaation ja lapsista 
itsestään kumpuavien aloitteiden ja niiden toteuttamisen välillä (Hart 1997).

Lapsiperheiden vastauksia asukaskyselyissä

Hankkeen aikana tehdyissä asukaskyselyissä on kysytty mm., onko perheiden 
keskinäinen yhteistyö vastaajien mielestä tärkeää lasten kasvatuksessa ja onko perheiden 
keskinäinen yhteistyö vastaajien mielestä ollut tähän saakka riittävää. Asukaskyselyissä 
on kysytty myös, onko lapsilla vastaajien mielestä leikkipaikkoja luonnossa ja ovatko ne 
heidän mielestään turvallisia. Lisäksi vastaajia on pyydetty arvioimaan, kuinka paljon he 
viettävät aikaansa luonnossa yleensä ja erityisesti lasten kanssa. 
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Kysymys perheiden yhteistyön tärkeydestä ja riittävyydestä lasten kasvatuksessa 
valaisee sosiaalisen verkostoitumisen ja kasvatuksellisen tuen luonnetta kohdealueilla. 
Tähän mennessä saatujen tulosten perusteella voi todeta, että kasvualueilla perheiden 
yhteistyötä pitää tärkeänä yli 75 prosenttia vastaajista. Myös supistuvaa Kainuun aluetta 
edustavassa Kajaanin Huuhkajanvaarassa perheiden keskinäinen yhteistyö koetaan 
tärkeäksi. Kasvatuksellisen tuen kokeminen tärkeäksi ja riittäväksi on kyselyiden 
perusteella samansuuntaista sekä supistuvilla että kasvavilla alueilla (taulukot 5 ja 6). 
Tulosten vertailussa on huomioitava, että vastaajien määrä vaihtelee kohdekunnittain, 
jolloin tulosten yleistettävyydessä vastaajajoukon ulkopuolelle tulee olla varovainen. 

Lapsiperheiden näkökulmasta sosiaalisesti kestävää kehitystä voi arvioida perheiden 
keskinäisen yhteistyön arvostuksen ja riittävyyden kautta. Asuinalueella tapahtuva 
sosiaalinen vuorovaikutus ja verkostoituminen lapsiperheiden kesken eivät näytä 
asukaskyselyiden perusteella eroavan merkittävästi alueiden välillä. Yhteistyön 
arvioiminen voi olla vaikeaa etenkin uusilla asuinaluilla, jonne asukkaat ovat muuttaneet 
lyhyen ajan sisällä. Tällöin sosiaaliset verkostot eivät ole vakiintuneita ja yhteistyön 
arvioiminen aluekohtaisesti voi olla haastavaa. Toisaalta yleiset kasvatukselliset 
ideologiat vaikuttavat siihen, millaisia käsityksiä vanhemmilla on kasvatuksesta ja 
perheiden välisestä yhteistyöstä kasvatuskysymyksissä. Kasvatus mielletään nykyisessä 
yhteiskunnassa pitkälti yksityisenä asiana, vaikka kasvatukselliset kysymykset 
heijastuvat yhteisön elämään lasten ja nuorten toiminnan kautta. Kasvatukseen liittyy 
aina kysymyksiä, jotka yhdistävät nimenomaan tietyllä alueella asuvia vanhempia. 
Esimerkiksi lasten tai nuorten ongelmakäyttäytyminen ja vapaa-ajanviettotavat yleisillä 
alueilla koskettavat kaikkia alueen perheitä. Myös yhteinen koulu yhdistää perheitä 
paikallisesti. 

Taulukko 5. Kasvatuksellisen tuen merkitys.
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Taulukko 6. Kokemuksia kasvattajien yhteistyöstä.

Leikkiä luonnossa

Luonnon hyödyntäminen leikkiin, liikkumiseen ja oppimiseen vaihtelee lapsen iän ja 
asuinpaikan suhteen. Kysymystä on tarkasteltu tähän mennessä kolmessa kohdekunnas-
sa. Huuhkajanvaarassa lähes 70 % vastaajista on sitä mieltä, että lapsilla on leikkipaikkoja 
luonnossa ja n. 56 % pitää niitä täysin tai jokseenkin turvallisina. Luonnon leikkipaik-
koja on kyselyiden perusteella jonkin verran vähemmän kasvavissa kuin supistuvassa 
taajamassa. Vastausten perusteella leikkipaikat koetaan supistuvassa taajamassa 
turvallisemmaksi kuin kasvavissa taajamissa (taulukko 7). Johtuvatko vastaukset 
kasvavissa taajamissa luonnon hoitamattomuudesta, ihmisten yleisestä asennoitumisesta 
lähiluontoon vai jostain yksittäisestä tekijästä? Esimerkiksi Tupoksen asukaskyselyssä 
leikkipaikkojen läheisyydessä olevien lampien mainittiin olevan vaarallisia lapsille.

 ”leikkipuisto vaarallinen, lampi rakennettu heti viereen” (Mies, 48, Tupos)

 ”Mielestäni näitä lampia ei tulisi tehdä paljoa. Kuka huolehtii, että ne pysyvät  
 puhtaina ja ne ovat vaarallisia, etenkin lasten leikkipuistojen yhteydessä.”
 (Nainen, 28, Tupos)
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Taulukko 7. Aikuisten käsityksien leikkipaikkojen turvallisuudesta.

Asukaskyselyissä selvitettiin yleisesti ja erityisesti lasten kanssa luonnossa vietetyn 
ajan määrää. Huuhkajanvaaran vastaajat ilmoittivat viettävänsä tutkituista kohdealueista 
vähiten (48,6 %) ja Tupoksen vastaajat (85,8 %) eniten aikaa luonnossa lasten kanssa 
(taulukko 8). Lasten kanssa luonnossa vietettyä aikaa kysyttiin Tupoksen asukaskyselys-
sä eri tavoin kuin muissa kyselyissä. Kysymysten muotoilu näkyy taulukossa 8. 

Taulukko 8. Arjen ympäristökasvatusta luonnossa.

Toisaalta Huuhkajanvaaran vastaajista lähes 70 % ilmoitti viettävänsä yleisesti aikaansa 
luonnossa, kun vastaava luku oli Tupoksen asukaskyselyssä n. 40 %. Luonnossa vietet-
tyyn aikaan vaikuttavat luontokohteiden saavutettavuus ja intressi niiden hyödyntämiseen. 
Lasten kanssa luonnossa vietetty aika on tärkeää arjen ympäristökasvatuksen kannalta, 
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vaikka kasvatustavoitteet eivät olisikaan eksplisiittisiä. Luonnossa vietetty aika 
palvelee monia muitakin kuin kasvatuksellisia päämääriä. Se tarjoaa mahdollisuuden 
virkistäytymiseen ja harrastamiseen (marjastus, sienestys). 

Lähiluonto voidaan mieltää sekä kasvavien että supistuvien alueiden potentiaaliseksi 
voimavaraksi. Etenkin Kainuun supistuvilla alueilla luonto on lähellä asutusta ja se 
tarjoaa virikkeitä lapsille. Lähiluonto voi olla kasvualueilla erilaista nopean rakentami-
sen vuoksi. Lisäksi nopeasti kasvavilla ja uusilla asuinalueilla lähiluonto on asukkailleen 
vieras, toisin kuin yleensä supistuvilla alueilla. Tämä puolestaan voi vaikuttaa lähiluon-
non hyödyntämiseen siten, että kasvualueilla lähiluontoa hyödynnetään supistuvia alu-
eita vähemmän yleiseen ulkoiluun. Toisaalta erityisesti lasten kanssa lähiluontoa voidaan 
hyödyntää tietoisesti osana arjen ympäristökasvatusta. 

Toisessa EkoSuKaT-hankkeen ympäristökasvatusprojektissa Tupoksessa pyritään luo-
maan asuinalueelle uusia toimintamuotoja, joissa yhdistyvät sekä luonnosta nauttiminen 
että asukkaiden yhteistoiminta. Projektin aikana lasten ideoima seikkailumetsä/ul-
koilualue mahdollistaa opettajien, vanhempien, oppilaiden ja alueen asukkaiden 
yhteistoiminnan suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitovaiheessa. Seikkailumetsä antaa 
mahdollisuuden luonnosta nauttimiseen ja sen erityispiirteenä on pohjautuminen 
lasten omaan suunnitteluun, joka edistää lasten kasvua aktiivisiksi ja osallistuviksi 
kansalaisiksi. 

Ekotehokkuutta lasten maailmassa

Lapsiperheiden ja lasten tarpeiden tyydyttäminen lähialueella on ekotehokasta 
energiataloudellisesti. Paikallisten palveluiden riittävyys ja saavutettavuus ovat 
kytköksissä ekotehokkuuden käsitteeseen. Immaterialisaation ajatus kotikasvatuksessa 
on myös esillä joissain asukaskyselyn vastauksissa. Asukaskyselyissä ekotehokkuuden 
näkökulma on esiintynyt mm. seuraavien kysymysten vastauksissa:

a) Kuvaile muutamalla sanalla Tupoksen hyviä (+) ja huonoja (-) puolia lasten 
kasvuympäristönä.

 ”Päivähoito ja kouluolot + , kaverit lähellä + , harrastuksiin kohtuullinen 
matka + , turvallinen ympäristö +” (Nainen, 46, Tupos) 

 ”+ Pienet koulut, väljä kasvuympäristö, lyhyt koulumatka tulevaisuudessa…” 
(Mies, 28, Tupos)

 ”Pienet etäisyydet +, pyörätiet +, paljon ikätovereita +” (Nainen, 30, Tupos)
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b) Onko omassa lapsuudessasi jokin sellainen luontoon tai ympäristöön liittyvä 
kokemus, jonka toivoisit myös lastesi kokevan?

 ”Että lapsi oppisi leikkimään luonnossa ja keksimään siellä tekemistä ja leluja  
 ilman että ne on kaupasta ostettuja” (Nainen, 31, Tupos)

Kansalaisaktiivisuus ja kestävä kehitys

Kestävä kehitys edellyttää myös sosiaalisen järjestelmän toimivuutta; sen edellyttämää 
jatkuvuutta, demokratiaa ja tasa-arvoisuutta. Kestävän kehityksen pohjalle rakentuvien 
yhdyskuntien on kyettävä hallitsemaan ja kontrolloimaan omaa tulevaisuuttaan realis-
tisen sekä demokraattisesti kehitellyn ja perustellun vision pohjalta. (Scott ym. 2000, 
436.) Kestävässä kehityksessä ei ole kyse vain yksittäisten ihmisten elämänhallinnasta 
ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta (vrt. Rannikko 1999, 397–398), vaan 
yhdyskunnan puitteissa muotoiltavista kollektiivisista toimintatavoista kestävän kehi-
tyksen ja ekotehokkuuden edistämiseksi (Scott ym. 2000, 438). 

Yhdyskuntien sosiaalinen kestävyys ei liity vain sen säilyvyyteen (Scott ym. 2000, 
433), mikä on tosin supistuvien yhdyskuntien kehityksen ehto (Rannikko 1999), vaan 
yhdyskuntien mahdollisuudesta saada aikaan muutoksia muuttuvassa maailmassa. 
Tämä edellyttää uuden ekologisen kansalaisuuden (Smith 1998) ja kestävää kehitystä 
ja ekotehokkuutta edistävien paikallisten sosiaalisten verkostojen kehittämistä. 
Muussa tapauksessa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat vain yksilölliseen 
vaikuttamiseen politiikan (äänestäminen ja päätöksentekoon vaikuttaminen) ja 
markkinoiden (tuotanto- ja kulutuspäätökset) kautta (esim. Kurunmäki 2005, 245),   
missä paikallistason toiminta rajoittuu vain yksilöllisten, ei-neuvoteltujen ratkaisujen 
summana ja perustuu usein vahvimpien valtaan.

Sosiaalisesti kestävän kehityksen käsitteessä korostetaan yhä useammin kansalais-
aktiivisuutta myös ekologisesti kestävän kehityksen turvaamiseksi (O’Hara 1999, 
1329). Tällaisen kansalaisaktiivisuuden kautta voidaan saada helposti ja nopeasti pa-
lautetta suunnittelutyön pohjaksi (Innes & Booher 2000, 184). Sosiaalisesti kestävän 
asuinyhdyskunnan voi nähdä perustuvan verkostoistuneeseen ja organisoituneeseen 
kansalaisaktiivisuuteen, mikä ilmenee alueen elinvoimaisuutena sekä asukkaiden luo-
vana toimintana (esim. Rogers 2005). 

Ekotehokkuuden suhde ympäristökasvatukseen on epäsuora. Kuvassa 8 on koottu 
yhteen EkosuKaT-hankkeen aikana muodostunut käsitys ekotehokkuuden ja ympäristö-
kasvatuksen suhteesta. Taloudellinen ja ekologinen näkökulma ovat vakiintuneita 
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tapoja määritellä ekotehokkuus. Tällöin ekotehokkuutta kuvataan usein määrällisten 
indikaattoreiden valossa. Näitä indikaattoreita hyödynnetään poliittisissa ja hallin-
nollisissa päätöksissä. Iskulauseet ”enemmän samoilla luonnonresursseilla” tai ”sama 
vähemmillä luonnonresursseilla” kuvaavat ekotehokkuuden perinteistä määritelmää. 
Poliittisiin ja hallinnollisiin päätöksiin on pyritty ottamaan viime aikoina yhä enemmän 
mukaan myös ihmistieteen näkökulmia. Tällainen lähestymistapa päätöksentekoon on 
suhteellisen uutta etenkin ympäristöalalla. 

Kuva 8. Ekotehokkuuden näkökulmia, indikaattoreita ja välillinen suhde 
ympäristökasvatukseen. 

Ihmistieteellinen näkökulma ekotehokkuuteen korostaa hyvinvoinnin, elämänlaadun, 
tasa-arvon ja demokraattisen vaikuttamisen sekä ympäristöystävällisen toiminnan 
merkitystä. Ekotehokkuuden ihmistieteelliset indikaattorit ovat pääasiassa laadullisia, 
kuten paikallinen kiinnittyminen, viihtyminen ja ympäristön laadun kokeminen sekä 
mahdollisuudet toimia paikallisesti. Lisäksi ekotehokkuutta tukee mahdollisuus 
vaikuttaa omaan elinympäristöön. Näiden indikaattoreiden soveltaminen käytännön 
tutkimusongelmiin, kuten kasvavien ja supistuvien alueiden tematiikkaan, on mahdol-
lista mm. ympäristökasvatuksen avulla. 

Ympäristökasvatusta voidaan täydentää kansalaiskasvatuksen ja kestävän 
kehityksen näkökulmilla. Paikalliset olosuhteet ja lasten elinympäristökokemukset 
vaikuttavat ympäristökasvatuksen onnistumiseen. Paikalliset olosuhteet määrittävät 
ympäristökasvatuksen tarpeen, ajankohtaiset paikalliset teemat sekä toteutustavan. 
Ympäristökasvatuksella voidaan vaikuttaa elinympäristöön suoraan, jolloin kasvatuksen 
suhde fyysiseen ympäristöön on vastavuoroinen. 

Ympäristökasvatus on määriteltävä tässä yhteydessä laajasti niin, että siinä korostuu 
kansalaisuuskasvatus ja toiminnallisuus. Ympäristökasvatus on laajasti ymmärrettynä 
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toimimista ja vaikuttamista sekä fyysiseen että sosiaaliseen ympäristöön. Sen sijaan, 
että ympäristökasvatus rajoittuisi vain koulun luonnontiedon oppitunteihin, se ulottuu 
koulun ulkopuoliseen yhteisöön ja koko lapsen tai nuoren elinympäristöön. Kognitiivisen 
kehityksen painottaminen ympäristökasvatuksessa on melko yleinen myös asukasky-
selyn tulosten perusteella, sillä useimmiten vanhemmat käsittävät ympäristökasvatuksen 
luonnontietouden lisäämisenä. Laajentunut käsitys ympäristökasvatuksesta (kasvatus 
kestävään kehitykseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen) on uusi sekä opettajille että 
vanhemmille. Laajasti ymmärrettynä ympäristökasvatus johtaa ympäristön tuntemuk-
seen ja sen hallintaan kansalaisvaikuttamisen keinoin.

Jatkossa olisikin syytä kehittää uusia ympäristökasvatuksen malleja, joissa lasten 
ja nuorten elinympäristö on keskeisessä asemassa. Fyysisen ympäristön muutosten 
vaikutusta lasten ja nuorten kokemusmaailmaan tulisi tutkia tarkemmin, samalla kun heil-
le tarjottaisiin mahdollisuus oppia vaikuttamaan aktiivisesti elinympäristön suunnitte-
luun. Ympäristökasvatuksen täsmällinen määrittely ja laaja lähestymistapa aiheeseen 
helpottavat opettajien, vanhempien, lasten ja muiden toimijoiden orientoitumista ympä-   
ristökasvatusprojekteihin. Fyysisen ja sosiaalisen elinympäristön ulottuvuudet kietou-
tuvat monin tavoin toisiinsa, mutta ympäristökasvatuksen avulla ne voidaan nivoa yhteen 
konkreettisen toiminnan muodossa. Esimerkiksi paikallinen ympäristökasvatusprojekti 
luonnon leikkipaikkojen kohentamiseksi edistää perheiden sosiaalista vuorovaikutusta, 
tarjoaa osallistumisen ja vaikuttamisen foorumin ja parantaa fyysistä ympäristöä sekä 
lisää sen käytettävyyttä ekotehokkaalla tavalla. 
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8. Supistuminen, suunnittelu ja kestävyys kuntien haasteina
Marja Mönkkönen

Supistuvan kunnan suunnittelu on haasteellista. Suunnittelun (jolla tarkoitetaan täs-
sä yhteydessä sekä kunnan strategista suunnittelua että siihen tiivisti kytkeytyvää 
maankäytön suunnittelua) haasteellisuus supistuvassa kunnassa muodostuu käytettävissä 
olevien resurssien ja olemassa olevan rakenteen sopeuttamisesta vallitsevaan tilantee-
seen. Osansa suunnittelun haasteellisuuteen tuovat myös kunnan tulevaa kehitystä 
koskevien ennusteiden ja toiveiden käsittely suunnitteluprosessissa. 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa myös supistuvia kuntia huomioimaan 
maankäytössään kestävän kehityksen periaatteet. Ongelmana on, että supistuvien aluei-
den kestävän kehityksen kannalta olennaisia kysymyksiä ei tunneta riittävästi. Siitä syys-
tä kestävyyden huomioiminen supistuvan kunnan suunnittelussa on mallien ja välineiden 
puuttuessa hankalaa. 
 Tässä artikkelissa käsitellään ensisijaisesti supistuvan kunnan suunnittelua 
– suunnittelua kunnassa, jossa tällä hetkellä tapahtuu supistumista. Supistuvan kunnan 
suunnittelu nähdään erillisenä supistumisen suunnittelusta. Supistuvan kunnan suunnit-
telu merkitsee supistumiskehityksen hallintaa ja pyrkimystä kehityksen kääntämiseen 
pitkällä aikavälillä. Supistumisen suunnittelu taas merkitsee supistumisen ottamista 
suunnittelun tavoitteeksi. 
 
Supistuvan kunnan suunnittelusta

Supistuminen ilmenee muun muassa väestön vähenemisenä ja eläköitymisenä. Ve-
rotulojen väheneminen heijastuu julkisten palveluiden supistuksina, ostovoiman 
pienentyminen yritystoiminnan hiipumisena. Alueen työllisyystilanne voi edellä 
mainituista syistä huonontua. Myös tyhjien asuintilojen yleistyminen on yksi tunnetuim-
pia alueen kriisiytymisen merkeistä (Lankinen 1998). Supistuvan alueen vetovoimaisuus 
asuinpaikkana heikkenee ja sen imago muuttuu. 
 Eri aluekehitysteoriat huomioivat supistumiskehityksen vain välillisesti, kasvun 
vastakohtana. Kuntien muutosta ja kehitystä on eri teorioissa selitetty tietyin mm. 
aluetalouteen, sijaintiin, markkinoiden tarpeeseen vastaamiseen sekä verkottumiseen ja 
erikoistumiseen liittyvin seikoin. (Ks. esim. North 1955, Dawkins 2003). Uusimmat teoriat 
huomioivat myös aluekehityksen ennustamattomuuden ja perustelevat ennustamisen 
vaikeutta alueiden muutoksiin vaikuttavien tekijöiden suurella määrällä (Mäntysalo 
2004, Dawkins 2003).  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. 
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Paitsi aluekehitysteoriat, myös suunnittelun mallit pohjautuvat kasvun ajatukseen. 
Ajatus suunnittelusta supistumista varten tai sen hallitsemiseksi on vieras – suomalainen 
suunnittelujärjestelmä kun pohjautuu kasvun ja lisäyksen ajatukseen. Supistumiseen 
kytkeytyvälle suunnittelulle voidaan kuitenkin esittää mm. seuraavanlaisia perusteluita:

1. Lain velvoite 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa eräiksi suunnittelun tavoitteiksi on nimetty yhdys-
kuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuus sekä yhdyskuntien toimivuus 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999). Nämä tavoitteet ovat suorassa yhteydessä 
supistuvissa kunnissa yleisiin rakenteellisiin ongelmiin ja väljyyteen. 

2. Olemassa olevan säilyttäminen ja supistumisen vaikutusten hallinta
Alueet, niiden rakenteet tai niihin vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät ovat jatkuvasti 
muuttuvia. Muutoksia tai niiden vaikutuksia ei voida kokonaisuudessaan ennakoida, 
hallita tai ohjata. Niihin ja niiden seurauksiin voidaan silti vaikuttaa. Kun ollaan 
tilanteessa, jossa kunnan väkimäärä pienenee ja talous on ajautumassa hankaluuksiin, 
on ensimmäisenä syytä tarkastella kunnan nykytilannetta ja siihen johtaneita syitä. Tämä 
on tärkeää, jotta supistumisen vaikutuksia voitaisiin hallita ja säilyttää vielä olemassa 
olevat resurssit, asukkaat ja mahdollisuudet. 
 Realistinen tilannetarkastelu voi olla yllättävän vaikeaa. Muutoskunnat-
projektissa tehdyissä haastatteluissa lähes kaikkien Pohjois-Karjalan tai muun itäisen 
Suomen alueella sijaitsevien tutkimuskuntien edustajat nimesivät kuntansa tärkeimmik-
si ongelmiksi: 

1. tyhjät ja rakentamattomat, mutta kaavoitetut tontit, 
2. paljon pääomaa sitovan, mutta vajaakäytöllä toimivan infrastruktuurin, sekä 
3. tyhjät asunnot ja julkiset rakennukset. (Graf 2000)

Samat henkilöt painottivat kuntansa vahvuuksina ja tulevaisuuden ”mahdollisuuksina” 
etätyötä, matkailuolosuhteita, paluumuuttoa ja loma-asutusta (Graf 1999). Epäilemättä 
nämä kaikki seikat ovat mahdollisia kyseisissä kunnissa, mutta on varsin epätoden-
näköistä, että kaikki kunnat voisivat perustaa tulevan kehityksensä näihin tekijöihin.
 Kuntien edustajien Muutoskunnat-projektissa esille tuomat ongelmat 
ovat todellisia supistuvilla alueilla. Merkille pantavaa kuitenkin on, että kunnan 
elinkeinorakenteen yksipuolisuus ei noussut selvästi esiin haastatteluissa mainittujen 
ongelmien joukossa. Kuitenkin supistumiskehitys on pitkästi kytköksissä juuri 
yksipuoliseen elinkeinorakenteeseen ja sen ongelmiin (Malinen 1999, Kortelainen 
1992). 
 Alkutuotannossa ja aiemmin paljon työvoimaa sitoneilla teollisuuden aloilla 
tapahtuneiden muutosten vuoksi kyseisistä elinkeinoista aiemmin leipänsä saaneet kun-
nat ovat nyt vaikeuksissa (Rajaniemi 1998). Nämä kunnat ovat usein pieniä ja sijaitsevat 
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maaseutumaisilla tai perifeerisillä alueilla. Useissa kunnissa yhden elinkeinon (kuten 
maatalouden) tai jopa yhden työnantajan (kuten suuren tehtaan) merkitys on ollut suuri. 
Kyseisten kuntien elinkeinorakenne on siis ollut yksipuolinen ja yhdellä elinkeinoalalla 
tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet kunnille merkittäviä taloudellisia vaikeuksia. 
Kortelaisen (1992) mukaan useille elinkeinoaloille jakautunut elinkeinorakenne luo 
vakautta, sillä yhden elinkeinoalan aiheuttamien häiriöiden merkitys on tällöin pienempi 
kuin yksipuolisessa elinkeinorakenteessa. Monipuolisen elinkeinorakenteen tulisi siksi 
olla jokaisen kunnan tavoite.
 Supistuvat kunnat painiskelevat usein taloudellisten ongelmien kanssa. 
Hernesniemen (1999) mukaan suurin talouden ongelma Suomessa ei ole tuotannon kasvu 
(joka itse asiassa on OECD-maiden suurimpia), vaan työllisyys. Hernesniemi toteaa, 
että aitoja kasvutoimialoja on Suomessa liian vähän (kasvutoimialalla hän tarkoittaa 
työllisyyden osalta kasvussa olevaa alaa). Taloudellisen kasvun on ylitettävä Suomessa 
keskimäärin noin 3 % vuosittainen raja, ennen kuin työllisyys kasvaa. Tällä hetkellä 
Suomessa tapahtuu tietyillä aloilla tuotannon kasvua, kuitenkin ilman työvoiman kas-
vua. Suomessa työllisyyden kasvu on liiaksi julkisen sektorin varassa, joskin poliittiset 
päätöksentekijät eri aluetasoilla ovat vastuussa ongelman ratkaisusta (Hernesniemi 
1999). Kunnissa tulisikin 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. Kurikan (1999) tekemän 
tutkimuksen mukaan nuorten poismuuton perusteena on useimmiten opiskelu, mutta 
huomattavan usein syynä on tyytymättömyys oman asuinkunnan työllistämis- ja 
asumispalveluihin. Myös tyytymättömyys oman kunnan erilaisiin sosiaalisiin ja 
taloudellisiin tukipalveluihin tai kouluttautumiseen liittyviin palveluihin ajaa nuoret 
muuttamaan.  
 Supistumiskehityksen yhteydessä puhutaan usein supistumisen vaikutuksesta 
maan arvoon. Erityisesti supistumiskehitykseen nojaavalla suunnittelulla ajatellaan 
olevan negatiivinen arvo: mikäli kaavaan aiemmin merkittyä rakennustehokkuutta 
vähennetään tai kaava puretaan, maanomistajat uskovat menettäneensä merkittävän osan 
maansa arvosta. Rajaniemen (1998) mukaan tämä menetys on supistuvilla alueilla usein 
kuviteltu: ei ole olemassa todellisia merkkejä siitä, että aiotulla rakennustehokkuudella 
varustettu rakennuspaikka olisi taloudellisesti kannattava ja että siitä saatava hyöty olisi 
odotetun kaltainen. Maa on usein ostettu silloin, kun kunnassa on ollut myönteisempi 
taloussuhdanne, jonka perusteella maan arvon on odotettu kasvun ajatteluun perustuen 
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nousevan. Kunnan nykytilanteen tarkastelussa onkin syytä tunnistaa suunnittelun kannalta 
oleellisten maa-alueiden tilanne niiden todellisen arvon ja omistussuhteiden osalta.

3. Tulevan kehittäminen 
Tulevaisuuden suunnittelun ja strategioiden tulisi aina perustua nykyiseen tilanteeseen 
ja olemassa oleviin resursseihin. Usein näyttää kuitenkin olevan vaikeaa päästä edes 
siihen tilanteeseen, että supistumiskehitys sekä tunnistetaan että tunnustetaan. Järkevä 
suunnittelu supistuvassa kunnassa ei ole mahdollista ennen kuin supistumiskehityksen 
olemassaolo tunnistetaan ja tunnustetaan, ja ennen kuin edes joitakin sen syistä tai 
seuraksista tiedostetaan. Rajaniemen (1998) mukaan supistuminen (josta hän käyttää 
mieluimmin sanaa taantuma) ”on valtaa pitäville tabu. (…) Näin ollen taantuvan 
yhdyskunnan suunnittelija joutuu usein lähtemään tehtäväänsä virheellisten ja 
epärealististen kasvuennusteiden (eli kasvutoiveiden) sitomana.” Syvälle uponnut 
ajattelumalli kasvusta ainoana positiivisena kehityksenä saattaakin vääristää tulevai-
suuden näkymiä. Tulevaisuuden kehittämisen tulisikin nykyistä enemmän pohjautua 
olevan vaalimiseen eikä uuden haalimiseen. 
 Ennen kuin suunnitellaan tulevaa, täytyy lähtökohtien lisäksi tunnistaa ne tekijät, 
joiden luomalle perustalle tulevaisuutta voidaan rakentaa. Alueiden välinen kilpailu 
kasvaa jatkuvasti koko Euroopan alueella, myös Suomessa. Kunnat ovat mukana 
kilpailemassa asukkaista, verotuloista ja investoinneista, tahtoivatpa tai eivät. Kovan 
kilpailun maailmassa tulevaisuuden kunnallispolitiikalle ja alueiden kehityssuunnille on 
kuitenkin muotoutumassa nykyistä pehmeämpi sisältö: kaupunkikeskustat ja -kulttuurit 
sekä asukkaiden arkiviihtyvyys ja asuinympäristöjen laatu ovat yhä merkittävämmässä 
roolissa alueiden kilpailutekijöiden joukossa. (Karisto 2004, Karjalaisen 2004 mukaan). 
 Kilpailutekijöitä tarkasteltaessa tullaan tietysti tarkastelemaan myös taloudel-
lisen toiminnan kilpailuedellytyksiä. Yksi välillinen taloudellinen kilpailutekijä on 
kunnan elinkeinopolitiikka. Heinosen (1999) mukaan kuntien elinkeinopoliittiset visiot 
ovat usein puutteellisia ja kunnan sekä elinkeinoelämän välinen yhteistyö riittämätöntä. 
Edes elinkeinoyhtiöt, joissa kunta on osallisena, eivät voi olla vastuussa kunnan 
elinkeinopolitiikasta, vaan se on koko kunnan asia (Heinonen 1999).  Viime kädessä 
yksityissektori rahoittaa julkisen sektorin palvelut. Tämän vuoksi yhteistyön tulisi olla 
julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä tiivistä.
 Kaikkia alueiden menestymistä selittäviä tekijöitä ei ole mahdollista löytää. 
(Huovari & al. 2001). Tästä syystä suunnittelu on toisaalta tulevan kehityksen 
ennustamista, toisaalta myös tulevaisuuteen vaikuttavien valintojen tekemistä. En-
nustuksien ja valintojen takana vaikuttavat aina (poliittinen ja/tai taloudellinen) valta sekä 
lukemattomat erilaiset intressit. Supistuvan kunnan suunnitteluun ei vielä ole olemassa 
valmiita malleja.
 Tärkeää supistuvan kunnan suunnittelussa onkin erottaa todelliset tarpeet toi-
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veista. Suunnitelmien ja päätösten on pohjauduttava realistisiin tavoitteisiin ja ennustei-
siin (Graf 2000, Raatikainen 2004). Realistisuus voikin kuulostaa itsestään selvältä 
vaateelta. Realistisien ennusteiden tai suunnitelmien tekeminen on kuitenkin yllättävän 
vaikeaa jo siksi, että lähtötilannetta, olemassa olevia resursseja (tai niiden puutetta) 
ja kehityksen edellytyksiä ei usein tunnisteta. Samoin huomio kohdistuu usein vain 
päätöksenteon kohteena olevan alueen resursseihin tai edellytyksiin, kun huomiota tulisi 
kiinnittää paljon laajemmalle.
 Joskus voidaan kunnan kehitysedellytyksiä arvioitaessa päätyä lopputulokseen, 
jonka mukaan kunnan nykyiset resurssit eivät luo kunnalle hyvää kilpailuasetel-
maa ja supistumiskehityksen odotetaan siksi jatkuvan joko tilapäisesti tai pysyvästi. 
Supistumiskehityksen jatkuvuus on tällöin syytä huomioida myös maankäytön suun-
nittelussa. Tarvittaisiinkin erilaisia malleja, joiden avulla voidaan ratkaista tarpeettoman 
suuren infrastruktuurin ja asuntojen ylitarjonnan ongelmat (Pidot-työryhmä 2001). 

Joitakin välineitä supistuvien kuntien suunnitteluun kuitenkin on. Suunnittelussa 
voidaan käyttää hyväksi erilaisia skenaarioita, joiden avulla verrataan esimerkiksi taan-
tuman nopeuden vaikutusta yhdyskuntarakenteen hajoamiseen. Skenaarioita voidaan 
hyödyntää myös herättämään asukkaiden mielenkiinto oman ympäristönsä tulevaisuu-
teen (Rajaniemi 1998). 
 Supistuvissa kunnissa asuntopolitiikan lähtökohtana tulisi olla olemassa 
olevan asuntokannan käyttö, perusparantaminen ja asianmukaistaminen vastaamaan 
mahdollisesti muuttuneita asumistarpeita. Asuinrakennukset on purettava ennen niiden 
fyysisen käyttöiän päättymistä, mikäli niille ei löydetä muuta sopivaa käyttöä. Olemas-
sa olevasta asuntokannasta on huolehdittava riittävin korjauksin. Supistuvilla alueilla 
infrastruktuurin käytön suunnittelu ja sopeuttaminen on tarpeellista (Raatikainen 2004). 
Tarpeetonta infrastruktuuria tulisi harkitusti purkaa, sillä se sitoo paljon pääomaa. Tulisi 
myös pyrkiä yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen. 
 Edellä esitetyt seikat antavat uusia haasteita maankäytön suunnittelulle, josta 
tulee lisäyksen suunnittelun sijaan luopumisen ja säilyttämisen suunnittelua (Rajaniemi 
1998). Radikaaleimpana supistuvan yhdyskunnan suunnittelumuotona voidaan nähdä 
supistumisen suunnittelu, eli niin kutsuttu suunniteltu saattohoito, joka merkitsee ”elä-
misen kannalta tärkeiden asioiden säilyttämistä niin kauan kuin se on mielekästä. Nämä 
asiat ovat kussakin yhdyskunnassa erilaisia, yhteistä niille on, että ne turvaavat taantuvan 
yhdyskunnan oikeudet.” (Rajaniemi 1998). 

Supistumisen ja kestävyyden suhde

Mitä on kestävän kehityksen mukainen suunnittelu supistuvalla alueella? Tällä hetkel-
lä yhtä vastausta tähän kysymykseen ei voida antaa, sillä kestävyyden tasoa ja sen 
erityisongelmia supistuvilla alueilla ei riittävästi tunneta.
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Suurimmaksi kestävyyden ongelmaksi supistuvilla alueilla voitaisiin nimetä jatkuvuu- 
den puute. Jatkuvuus on asia jonka kestävän kehityksen määritelmä sisältää – tarkoitushan 
on säilyttää nykyiset yhteiskunnan toimintamuodot ja niiden edellytykset vaarantamatta 
tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastaavaan. Supistuvilla alueilla jatkuvuus on 
useilta osin heikoilla kantimilla. Paitsi että väestön väheneminen ja talouden muutokset 
heikentävät sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan jatkuvuutta, myös ihmisen ja luonnon 
rinnakkaiselossa on ongelmia. 
 Supistuvat alueet painiskelevat taloudellisten ongelmien kanssa. Tästä 
syystä vaarana on, että ahdas taloudellinen tilanne voi ajaa kunnan tai sen toimijat 
kestämättömiin ratkaisuihin luonnonvarojen käytössä. Samalla myös monimuotisuus 
vaarantuu. Luonnonresurssien liikakäytön tai huonosti suunnitellun käytön lisäksi 
monimuotoisuutta uhkaa kulttuuriympäristöjen vähentyminen. Supistuvilla alueilla on 
useimmiten alkutuotantovaltainen menneisyys. Nyt maaseudun kulttuuriympäristöt ovat 
kuitenkin katoamassa supistuvilta alueilta maatalouselinkeinon kohtaamien vaikeuksien, 
kulttuuriympäristöjen puutteellisen hoidon ja kulttuuriympäristöjen ennallistamiseen 
sekä hoitoon tarvittavien rahavarojen uupuessa. Luonnonvarojen kestämättömän käytön 
ja monimuotoisuuden vaarantumisen ohella ekologista kestävyyttä supistuvilla alueilla 
heikentävät myös kasvava liikenteen ja energian kulutuksen aiheuttama kuormitus. 
Liikennemäärät ovat kasvaneet supistuvilla alueilla yleisten trendien mukaan sekä 
absoluuttisesti että suhteellisesti. Liikenneinfrastruktuurin käyttö on lisääntynyt, samalla 
kun muu – esimerkiksi asumiseen kytkeytyvä infrastruktuuri – on yhä suuremmalla va-
jaakäytöllä. 
 Supistuvien alueiden kestävyyden kannalta onkin olennaista kehittää keinoja, 
joilla supistuvan kunnan kestävyyttä ja sen erityispiirteitä voitaisiin arvioida nykyistä 
paremmin. Toinen keskeinen haaste on jatkuvuudessa – sen luomisessa ja ylläpitämi-
sessä.
 
Yhteenveto

Suunnittelu supistuvissa kunnissa on haasteellista. Suunnittelun lähtökohtana tulisi olla 
olemassa olevien resurssien ja rakenteiden sopeuttaminen vallitsevaan tilanteeseen. 
Keskeistä on tunnistaa todelliset resurssit ja mahdollisuudet suhteessa laajempaan 
aluerakenteeseen, suunnitelmia ei tule pohjata toiveisiin tai epärealistisiin ennusteisiin. 
Supistuvien kuntien suunnittelu on tärkeää paitsi lain luoman velvoitteen vuoksi, myös 
olemassa olevan säilyttämisen ja supistumisen vaikutusten hallinnan vuoksi. Tulevan 
kehittämisen tulee pohjautua aina jatkuvuuden tavoitteeseen: nykyisten asukkaiden 
hyvinvointiin, nykyisen rakenteen ylläpitoon ja sen sopeuttamiseen sekä säilyttämiseen. 
Sekä supistumiskehityksen hallinnan että kestävän kehityksen kannalta olennaista on 
pyrkiä jatkuvuuteen sekä taloudellisen, sosiaalisen että fyysisen yhdyskuntarakenteen 
osalta. 
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9. Kunnan supistumiskehityksen hallinta – esimerkkinä 
Suomussalmi
Raine Mäntysalo

Kaavajärjestelmämme on perimmältään kehitetty yhdyskuntien fyysisen ja taloudellisen 
kasvun säätelyn välineeksi. Yhdyskuntien kehitys kasvuna on ollut itsestäänselvyytenä 
otettu kaavoituksen lähtökohta, jolloin kaavoittaja on voinut keskittyä vain ohjaamaan ja 
rajaamaan tämän yhdyskuntakehityksen tilallista järjestymistä.

Nyt tällainen yhdyskuntien kasvuna ilmenevä kehitys ei enää ole selviö, toisin kuin 
sodanjälkeisen jälleenrakentamisen, teollistumisen ja maaltapaon vuosina. Jatkuvan 
talouskasvun illuusio särkyi muualla maailmassa jo 1970-luvun öljykriisin myötä ja 
meillä Suomessakin viimeistään 1990-luvun vaihteessa pörssikuplan puhkeamisen ja 
idänviennin romahduksen myötä. Maan yleinen väestönkasvu on tyrehtymässä. Laman 
jälkeen on muutto kaupunkeihin kuitenkin vilkastunut lähes yhtä laajamittaiseksi 
kuin lähiörakentamisen kulta-aikana 1960-luvulla, jolloin säätelyyn perustuvan 
kaavajärjestelmämme instituutiot pystytettiin. Tässä uudessa muuttoaallossa ei ole 
kyse ainoastaan maaltapaosta, vaan ennen muuta väestön siirtymisestä pieniltä ja 
keskikokoisilta, kehitysedellytyksiltään heikoilta kaupunkiseuduilta suuriin keskuksiin, 
erityisesti Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupunkiseuduille 
(Antikainen 2002). Näiden keskusten kasvun ja menestymisen perustana on tyypillisesti 
yliopiston ja teknologiayritysten yhteistyö ja sitä tukeva aktiivinen kaupunkipolitiikka.

Yhdyskuntasuunnittelun ja julkisen hallinnon luonne on näiden yhteiskunnallisten 
rakennemuutosten myötä muuttunut voimakkaasti. Yhdyskuntasuunnittelulta odotetaan 
nyt kykyä toimia kunnan elinvoimaisuutta, taloudellista ja fyysistä kasvua sekä 
hankekumppanuuksia edistävänä aktiivisena muutosvoimana passiivisen säätelijän si-
jaan. Yleisesti puhutaan käänteestä byrokraattisesta hallintokeskeisyydestä kohti aktii-
vista muutoksen hallintaa – ’government’-ajattelusta kohti ’governance’-ajattelua. Tällä 
tarkoitetaan siirtymää hierarkkisesta normiohjauksesta yrityselämän johtamismalleja 
seurailevaan management-tyyppiseen toimintaan (ks. esim. Judge, Stoker & Wolman 
1995; Mayer 1997; Elander & Blanc 2000).

Käänne governance-ajatteluun ei kuitenkaan merkitse käännettä pois kasvun ideologiasta 
suunnittelun taustalla. Päinvastoin, siihen takerrutaan nyt entistäkin tiukemmin. Kaikki 
alueet eivät kuitenkaan voi kasvaa. Suomussalmen kaltaisten, etäällä kasvukeskuksista ja 
niiden yhteysverkostoista sijaitsevien kuntien ja kaupunkien kohdalla kasvuideologiaan 
nojaava suunnittelu voi merkitä vähenevien resurssien kohdentamista ylimitoitettuihin ja 
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epärealistisiin hankkeisiin, mikä vain syventää kunnan taloudellista ahdinkoa entisestään. 
Kuitenkin paljon olisi tehtävissä suunnittelulla ja kunnallispolitiikalla, jotka kykenevät 
kohtaamaan kunnan tai taajaman supistumiskehityksen todennäköisenä skenaariona ja 
joilla on keinot hallita tätä kehitystä.

Supistumisen haasteita suunnittelulle

Kunnan supistumiskehitys merkitsee yleensä moninaisia lisärasitteita kuntataloudelle. 
Kunnan verotulot pienenevät asukkaiden ja yritysten poismuuton myötä. Pois muuttava 
väestö on suurimmalta osin nuoria ja työikäisiä, jolloin ikärakenne kunnassa vinoutuu 
korkeisiin ikäluokkiin päin. Siten yhä suurempi osa kuntaan jäljelle jäävästä väestöstä 
on niitä, jotka vaativat hyvin toimivia sosiaali- ja terveyspalveluja. Toisaalta päivähoito- 
ja koulupalveluiden käyttäjien vähetessä hukkaantuu palveluiden ylitarjonnan myötä 
taloudellisia resursseja tällä taholla. Samalla kunnan teknisen infrastruktuurin käyttäjät 
harvenevat. Tämä johtaa ongelmiin kunnallisteknisten verkkojen ylläpidossa ja näiden 
sekä tieverkoston käyttö- ja ylläpitokustannusten kasvuun käyttäjää kohden (Raatikainen 
2004).

Miten kunta voi selvitä lakisääteisistä palveluvelvoitteistaan tällaisissa olosuhteissa?   
Miten palveluiden ja yhdyskuntatekniikan tarjontaa voitaisiin mukauttaa supistumis-
kehitykseen niin, että resurssit kohdentuisivat optimaalisesti jäljelle jäävien asukkaiden 
ja toimijoiden tarpeisiin? Keinot supistumiskehityksen ohjailulle ovat vähäiset verrattu-
na kasvaviin alueisiin, joissa julkisen maanomistuksen rooli on yleensä paljon suurempi. 
Lisäksi kuntasektorin ulkopuolisten toimijoiden maankäytön ohjailu on kasvavilla 
alueilla paljon helpompaa kuin supistuvilla. Kasvavilla alueilla voidaan kunnan 
maankäytön suunnittelun keinoin asettaa ennalta reunaehtoja tulevien asukkaiden ja 
yritysten sijoittumiselle, kun taas supistuvilla alueilla kyetään lähinnä vain reagoimaan 
nykyisten asukkaiden ja muiden toimijoiden alueelta poistumispäätöksiin ja jossain 
määrin ennakoimaan niitä.

Tyhjilleen jäävät rakennukset ovat oma lukunsa. Voidaanko rakennuksille löytää 
uusia, kenties väliaikaisia käyttöjä vai onko edessä purku? Autioituneita rakennuksia 
ei ole varaa ylläpitää loputtomiin. Mitä puolestaan rakennuksen tai rakennusryhmän 
purku merkitsisi lähiympäristölleen – takaiskua alueen identiteetille ja rakenteelliselle 
eheydelle vai tervetullutta väljyyttä ja purettujen tonttien hyödynnettävyyttä esimerkiksi 
lähivirkistykseen? Miten voitaisiin huomioida ekologiset näkökohdat rakennettuja alueita 
purettaessa? Mitä tehdä erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille, 
jotka ovat jääneet tyhjilleen? Nämä yleensä puurakenteiset talot tuhoutuvat varsin 
nopeasti autioiduttuaan. Onko kunnalla varaa näissä oloissa ylläpitää käyttämätöntä 
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rakennusperintöään?
 Supistuvissa kunnissa, joissa on korkea työttömyysaste, voivat kunnalliset 
vuokra-asuntoalueet muodostua erityisiksi ongelma-alueiksi, joissa supistumiskehityk-
sen sosio-ekonomiset ongelmat kärjistyvät. Miten voitaisiin estää tällainen alueiden 
eriarvoistuminen? Miten voitaisiin pitää yllä positiivista mielialaa ja uskoa tulevaisuuteen 
palveluiden, työpaikkojen ja asukkaiden vähetessä? Mitä suunnittelulla voitaisiin tehdä, 
jotta tämä määrällinen supistuminen ei merkitsisi – ainakaan pelkästään – elämän ja 
elinympäristön laadun vähenemistä?

Tällaiset haasteet osoittavat, että supistumiskehityksen ohjaukselle yhdyskuntasuunnitte-
lun ja kunnallispolitiikan keinoin on selkeää tarvetta. Mutta onko supistumiskehityksen 
hallinta, supistumisen suunnittelu (vrt. edellinen artikkeli), mielekäs suunnittelun pitkän 
tähtäimen tavoitteena? Palaan tähän kysymykseen lopussa.

Esimerkkinä Suomussalmi

Ylä-Kainuussa sijaitseva Suomussalmen kunta on jo pitkään joutunut kamppailemaan 
supistumiskehityksen kourissa. Kunnan väkiluku oli suurimmillaan 15.900 henkeä v. 
1967 (Huurre & Turpeinen 1992, 80). Maaltapako ja seuraavan vuosikymmenen alun 
lamavuodet heijastuivat myös Suomussalmeen kääntäen väkiluvun voimakkaaseen 
laskuun. Suurten ikäluokkien tullessa työikäisiksi työvoiman tarjonta kasvoi radikaalisti 
samalla, kun maa- ja metsätalouden koneellistuminen vähensi työvoiman tarvetta 
näillä Suomussalmen merkittävillä elinkeinoaloilla. Tämän seurauksena työikäistä 
väestöä muutti joukoittain kunnasta pois Etelä-Suomeen, Ruotsiin ja kauemmaksikin. 
1970-luvun puolivälin tienoilla kunnan asukasluku oli enää reilut 13.000. Väkiluvun 
supistumiskehitys on jatkunut meidän päiviimme saakka, joskin nk. Kostamus-projekti 
merkitsi väkiluvun laskun pysähtymistä 1980-luvun taitteen molemmin puolin, ja jopa 
hienoista kasvua 1980-luvun alkuvuosina. (Luoma 2005.) Kostamuksen vuoriteolli-
suuskombinaatin rakennusprojektissa oli kainuulaisia töissä enimmillään yli kaksi 
tuhatta, joista suomussalmelaisia noin viidennes (Huurre & Turpeinen 1992, 303). 
Kostamus-projektin työntekijöille rakennettiin myös vuokrakerrostaloja Taivalalasen ja 
Pitämän asuinalueille Suomussalmen kuntakeskuksen läheisyyteen.

Suomussalmen väkiluvun lasku jyrkkeni laman jälkeen 1990-luvun loppupuolella, kun 
muualla maassa oli taas työtä tarjolla. Suomussalmellakin on kyetty luomaan 2000-luvun 
alkupuolelle tultaessa peräti n. 400 uutta työpaikkaa, mutta vastaavasti nelinkertainen 
määrä työpaikkoja oli menetetty lamavuosina metsäteollisuudesta sekä kunta- ja 
valtiosektoreilta (posti ja rajavartiolaitos). Viime vuosina väkiluvun pudotus on ollut 
keskimäärin n. 150 henkilöä vuotta kohden. Tämä tarkoittaa lähes puolentoista prosentin 
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vähennystä per vuosi. (Mäntysalo 2004, 31.) Kun tästä johtuva asuinpinta-alan tarpeen 
pudotus rinnastetaan asumisväljyyden keskimääräiseen kasvuun yhdellä prosentilla 
vuodessa, mikä tarkoittaa päinvastaista kehitystä asuinpinta-alan tarpeessa, saadaan 
erotukseksi alle puolen prosentin vuosittainen vähennys asuinpinta-alan tarpeessa. Yli 
prosentin vähennys väkiluvussa vuosittain merkitsee siis asuntokannan tyhjenemistä. 
Suomussalmen väkiluku on nyt noin 10.000 asukasta.

Toisaalta Suomussalmen hajautunut yhdyskuntarakenne – n. 10 km mittaan levittäytynyt 
keskustaajama, erillinen Kirkonkylän taajama ja kymmenien kilometrien päässä 
sijaitsevat syrjäkylät – on erityisen haavoittuvainen väestön harvenemisen vaikutuksille 
yhdyskuntarakenteen toimivuudessa ja sen ylläpidon kustannuksissa.

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. Heino Hiltusen 
laatimassa Suomussalmen asuntopoliittisessa ohjelmassa on kolme skenaariota vuoteen 
2010, jotka ennakoivat väkiluvun laskua 300 ja 1850 henkilön välillä. Näitä skenaarioita 
rinnastetaan ohjelmassa asuinkuntakoon pienenemisen ja asumisväljyyden kasvun 
skenaarioihin tulevan asuntotarpeen laskennalliseksi määrittämiseksi. (Hiltunen 2003.)

Kunnan määrätietoista vuokra-asuntopolitiikkaa puolestaan ilmentävät kunnan toimet 
Pitämän vuokrakerrostalokorttelissa. Nämä alun perin Kostamuksen työntekijöitä 
varten 1980-luvun vaihteessa rakennetut vuokrakerrostalot olivat alkaneet tyhjentyä 
asukkaista 1990-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Enimmillään kunta joutui käyttämään 
400.000 € vuokramenetysten kattamiseksi. Se on samaa suuruusluokkaa kuin mitä kunta 
tuolloin vuositasolla käytti (netto) kirjastopalveluiden tuottamiseen. Vuokramenetysten 
minimoimiseksi kunta keskitti korttelin neljästä vajaasti asutetusta kerrostalosta 
kaikki asukkaat kahteen kerrostaloon ja pani tyhjennetyt kaksi taloa ”koipussiin”: 
minimilämpötilalla ylläpidettäviksi. (Käkilehto 2001.) Myöhemmin toiselle taloista 
löytyi joksikin aikaa väliaikaista käyttöä, ja nyttemmin asunnot on kutakuinkin myyty 
huokealla hinnalla normaali- ja kakkosasuntokäyttöön.

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 ovat alueella edelleen, kun alueen lapsiluvun vähennyttyä näiden 
palveluiden käyttäjien joukossa on myös lähialueiden lapsia. (Raatikainen 2004.)
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Näkökohtia supistumiskehityksen ohjaamiseen

Periaatteessa supistumiskehitys ei ole kontrolloitavissa. Asukkaat ja elinkeinoelämän 
toimijat tekevät itsenäisesti poismuuttopäätöksensä, mikä vaikuttaa yhdyskunta-
rakenteeseen harventavasti ilman suuriakaan mahdollisuuksia yhdyskuntatekniikan 
rationaaliseen karsintaan. Kontrollipyrkimysten sijaan olennaisempaa onkin 
supistumiskehityksen ymmärtäminen prosessina, sen koordinoitu seuranta ja 
reagointitarpeiden ennakointi. Myös rajoitettu supistumisen säätely on mahdollista 
kunnan itse järjestämien palveluiden ja sen omistamien alueiden ja kiinteistöjen osalta, 
mistä ovat esimerkkinä yllä esitellyt Suomussalmen vuokra-asuntopoliittiset toimet.

Vaikka sosiaalisen ja teknisen infrastruktuurin käyttäjien harveneminen ei usein 
mahdollistakaan verkostojen osien varsinaista purkua, voidaan verkostojen 
ylläpitokapasiteetteja keventää ja etsiä joustavia muotoja palvelujen tarjontaan. Joukko-
liikennepalvelussa voidaan siirtyä busseista kutsutakseihin, julkisille rakennuksille 
voidaan etsiä rinnakkaisia ja vuoroittaisia käyttöjä (esim. alkuiltapäivään asti päiväkoti, 
loppuiltapäivänä päivystävän terveydenhoitajan vastaanotto tai molemmat rinnakkain) 
ja julkisten palvelujen tarjontaa voidaan osin siirtää lähikaupoille ja kioskeille, tai tuoda 
niiden yhteyteen, samalla tukien näiden toiminnan jatkuvuutta. Asiamiespostin tapaan 
tällaisia toimintoja voisivat olla esimerkiksi lähikirjastopalvelut ja osin ympäristön 
ylläpitopalvelut. Teknisissä verkoissa voidaan ylläpidon normeja tarkistaa ja toteuttaa 
uusimistoimenpiteitä kevennetysti (esimerkiksi runkovesijohdon uusiminen asentamalla 
uudet putket pienemmin poikkileikkausmitoin vanhojen sisään) (Raatikainen 2004).

Asuinalueen supistumiskehityksen ymmärtämiseen sisältyy mm. asuntomarkkinoiden 
muutosten ymmärtäminen. Alueen kerrostaloasuntojen tyhjetessä voi uusille oma-
kotiasunnoille yhä olla alueella kysyntää. Väestön kokonaismäärässä mitaten voimak-
kaastikin supistuva asuinalue voi silti aiheuttaa lisärakentamisen ohjaustarpeita 
omakotiasuntojen kysynnän muodossa. Supistuvalta kunnalta edellytetään määrätietoista 
ja reagointiherkkää vuokra-asuntopolitiikkaa – ei vain taloudellisten tappioiden mini-
moimiseksi vaan myös segregaatiokehityksen hillitsemiseksi (esimerkiksi osittain 
tyhjentymässä olevan vuokra-asuntoalueen sosiaalinen monipuolistaminen myymällä 
asuntoja omistusasunnoiksi halpaan hintaan).

Supistumiskehityksen seuranta on tärkeää, ja sitä varten on kehitettävä uudenlaisia 
indikaattoreita, ja suorastaan kunnan eri toiminnot kokoavia seurantajärjestelmiä (vrt. 
Raatikainen 2004). Kunnan sektorirajat ylittävät seurantajärjestelmät edesauttavat 
koordinoitua päätöksentekoa kunnassa, sillä leikkauspäätökset yhdellä sektorilla 
vaikuttavat yleensä muiden sektoreiden toimintaan. Esimerkiksi koulun lakkauttaminen 
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vaikuttaa bussilinjan kannattavuuteen ja vapautuva koulukiinteistö voi olla tärkeä resurs-
si jollekin muulle tilanpuutteesta kärsivälle kunnan palvelusektorille. Tämä koordinointi-
tarve merkitseekin jonkinasteista paluuta kuntasuunnitteluun ja kynnysanalyyseihin.

Kunnan omaa koordinoitua päätöksentekoa on edelleen sovitettava yhteen niiden 
yksityisen sektorin päätösten kanssa, joilla voi olla merkittäviä seurausvaikutuksia alueen 
toimivuudelle ja julkisten palveluiden tarjonnalle. On tunnettava esimerkiksi kaupan 
kannattavuuslaskelmiin perustuvaa ajattelua ja ennakoitava, milloin asiakaspohjan 
kaventuminen voi johtaa kaupan lakkautus- tai uudelleenorganisointipäätöksiin. Tämä 
ei kuitenkaan riitä, vaan myös supistumisen oloissa – jopa kipeämmin kuin kasvun 
oloissa – tarvitaan kumppanuuksia julkisen ja yksityisen sektorin välille. Tarvitaan 
uudenlaista, supistumiskehityksen kumppanuuksiin nojaavaa governance-ajattelua. 
Mitä olisi supistumisen kumppanuussuunnittelu, jossa kuntasektori yhdessä alueella 
vaikuttavien asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa etsii koordinoituja palveluiden ja 
toimintojen karsinnan, yhdistämisen ja alasajon keinoja – keinoja, joilla ylläpidettäisiin 
alueen pienenevän väestön sosiaalista kestävyyttä, kunnan talouden kestävyyttä ja 
luontoon aiheutuvien muutosten ekologista kestävyyttä? Kumppanuus yritysten kanssa 
merkitsee mahdollisuutta koordinoida toimintojen karsintaa puolin ja toisin, esimer-
kiksi lähiökeskuksessa. Kumppanuutta asukkaiden kanssa tarvitaan, jotta paikallistietoa 
hyödyntäen voitaisiin tunnistaa asukkaille tärkeät paikat ja identiteettitekijät 
ympäristössä. Näin saataisiin edellytykset kohdentaa vähenevät ympäristön säilyttä-
misen ja hoidon resurssit asukkaiden viihtyvyyden kannalta olennaisimpiin paikkoihin. 
Myös talkoovalmiutta voidaan herätellä asukkaiden keskuudessa.

Asuinalueen palveluiden vähetessä on erityishuomiota kiinnitettävä lähivirkistysalueiden 
ja purettavien alueenosien viihtyvyystekijöihin. ”Viherympäristöpalveluilla” – puistojen 
hoidolla, uusien ulkoilureittien avaamisella, peli- ja leikkikenttien rakentamisella 
purettujen rakennusten tilalle – voidaan julkisten ja yksityisten palveluiden vähetessä 
tuoda näin jotain muuta tilalle. Alueen rakentuneisuuden vähenemistä on samalla 
tarkasteltava myös luonnonympäristön ennallistamisen näkökulmasta: voidaanko 
esimerkiksi purettujen alueenosien kautta avata ekologisia käytäviä. Rakennusten 
purkupäätöksiä ei kuitenkaan pidä tehdä hätiköidysti. Uusien ja väliaikaisten käyttöjen 
löytymättömyys tyhjentyneille julkisille, liike- ja teollisuusrakennuksille on usein 
enemmän kiinni mielikuvituksen ja monipuolisten yhteyksien puutteesta alueen eri 
toimijoihin kuin käyttötarpeiden puutteesta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
puurakennusten säilyminen tyhjilläänkin monta vuosikymmentä eteenpäin on usein 
turvattavissa vähin toimenpitein. Usein olennaisinta on kunnostaa rakennuksen vesikatto. 
Kukaan ei voi ennustaa, ettei nyt tyhjilleen jäävälle rakennuskannalle olisi käyttötarvetta 
esimerkiksi 30–50 vuoden kuluttua. Tällä välin voi kuitenkin supistuvien kuntiemme 
arvokasta rakennusperintöä tuhoutua lopullisesti.
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Supistuvan kunnan ongelmat edellyttävät realistista kunnallispolitiikkaa, jossa 
tunnustetaan tosiasiat. Supistumiskehityksen hallinta on kuitenkin enemmän tekninen 
kuin poliittinen ongelma sen jälkeen, kun on saavutettu poliittinen valmius tunnustaa 
tämän hallinnan välttämättömyys. Kunnallispolitiikka edellyttää tavoitetilojen aset-
tamista: mitä kohti ollaan menossa ja halutaan mennä. Supistumiskehityksen hallintaan 
keskittyvä suunnittelu ei aseta tavoitetiloja vaan tyytyy vallitsevan kehityksen 
koordinointiin. Supistuvissa kunnissakaan suunnittelun ei kuitenkaan tulisi olla näin 
näköalatonta, vaikka supistumisen hallinta sinänsä tärkeää onkin. Monissa tapauksissa 
realistinen analyysi kunnan tulevasta kehityksestä voi johtaa myös uuden ”tasapainotilan” 
tavoitteluun hallitun supistumisprosessin kautta: väestöllisesti pienempää kuntakokoa 
ylläpitävään elinkeinorakenteeseen uusien vahvuusalueiden ja vetovoimatekijöiden 
löytymisen myötä. Tällaiset, uuteen tasapainotilaan tähtäävät tavoitteet ovat myös 
kunnallispoliittisesti mahdollisia, vaikka niihin supistumiskehitys sisältyykin. Suomus-
salmella uudistuneen elinkeinorakenteen tukipilarit voivat löytyä lisääntyvästä 
matkailusta, uudesta ja laajennetusta kondensaattoritehtaasta (EVOX Rifa), käynnissä 
olevista kaivostutkimuksista ja kaupan kasvusta Venäjän kanssa (Luoma 2005).
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10. EkoSuKaT – johtopäätöksiä
Jussi S. Jauhiainen

EkoSuKaT eli Ekotehokkuus Supistuvissa ja Kasvavissa Taajamissa: muuttuvan 
yhdyskuntarakenteen fyysinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys toteutettiin 
tutkimushankkeena Oulun yliopistossa vuosina 2004–2005. Tavoitteena oli löytää 
paikallistason ekotehokkuutta parantavia suunnittelu- ja arviointimenetelmiä, jotka 
soveltuvat Suomen pohjoisiin oloihin ja joilla voidaan hallita supistuvien ja kasvavien 
taajamien kehitystä. Laajan, useita tutkimuskohteita ja tutkijavuosia käsittäneen 
monitieteisen tutkimushankkeen puristaminen muutamaan sivuun on yleistys. 
Johtopäätökset koskevat seuraavia seikkoja: hankkeen hallinto, käytännön toteutus, 
tutkimustulokset, menetelmien soveltaminen käytäntöön ja lisätutkimusten tarve. 

EkoSuKaT: hallinto

EkoSuKaT-hankkeen hallinnollisena lähtökohtana oli kattavan ohjausryhmän kokoa-
minen. Ohjausryhmään kuuluivat tutkimuksen käytännön toteuttajina Oulun yliopiston 
yhdyskuntasuunnittelun, suunnittelumaantieteen, sosiologian ja ympäristökasvatuksen 
oppiaineiden edustajat. Heidän lisäkseen mukana olivat rahoittajat keskus-, alue- 
ja paikallishallinnosta eli ympäristöministeriön, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
ympäristökeskusten edustajat sekä edustajat Suomussalmen, Ristijärven, Kajaanin, 
Oulunsalon, Limingan ja Tyrnävän kunnista, joiden taajamat olivat tutkimuskohteina. 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntaliitot olivat mukana ohjausryhmässä, mutta 
eivät rahoittajina. Laaja ohjausryhmä sai säännöllisesti tietoa tutkimuksen vaiheista 
ja ohjasi tutkimustoimintaa kommenteillaan. Aktiivisesta, kohdealueet ja aihepiirin 
tuntevasta ohjausryhmästä oli aidosti hyötyä. Sen lisäksi oppiaineiden edustajat ja tutkijat 
kokoontuivat lähes kuukausittain useiden tuntien kokouksiin. Hankkeen monitieteisyys, 
laajat tutkimuskohteet ja tutkijoiden suuri määrä veivät tutkimusryhmän yhteiset 
kokoukset käytännöllisiin ja hallinnollisiin seikkoihin, mikä vähensi mahdollisuuksia 
hankkeen sisällölliseen kehittämiseen yhteisissä kokouksissa. Toisaalta pitkät palaverit 
sitouttivat tutkimusryhmää yhteen. Lisäksi käytiin paljon yhteydenpitoa sähköpostitse 
ja sisältökysymyksiä selvitettiin pienryhmissä. Hankkeen taloushallinnoinnin ja vaativan 
muun hallinnoinnin toteutti onnistuneesti arkkitehtuurin osasto. 

EkoSuKaT: käytännön toteutus

EkoSuKaT-hanke toteutettiin monivaiheisesti. Hankkeen kohteina olivat kasvavina 
taajamina Oulunsalon Karhuoja, Limingan Tupos ja Tyrnävän Temmes sekä 
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supistuvina Suomussalmen Taivalalanen-Pitämä, Ristijärven kuntakeskus ja Kajaanin 
Huuhkajanvaara-Hevossuo. Kahden vuoden aikana toteutettiin suunnitelmien mukaisesti 
kokonaan neljän ja osittain kahden kohdealueen tutkimukset. Oleellinen oli supistuvien 
ja kasvavien taajamien samanaikainen tarkastelu. Vuonna 2003 esitutkimusvaiheessa 
tutustuttiin kohdekuntiin ja -taajamiin. Laadittiin yleinen tutkimuksellinen viitekehys 
hankkeelle eli nelikenttä. Sen akseleina olivat: taajaman sisäinen (harvenee – tiivistyy) 
ja ulkoinen muutos (hajoaa – eheytyy). Lisäksi suunniteltiin, mitä menetelmiä käytetään 
varsinaisessa hankkeessa. Esitutkimusvaihe oli hyvin tärkeä, sillä se mahdollisti 
hankkeen tarkan ja toteuttamiskelpoisen suunnittelun. Merkittävin vaikeus hankkeen 
toteuttamisessa oli, että neuvottelujenkaan jälkeen Suomen ympäristökeskus ei 
mahdollistanut kohdetaajamia tarkkaan kuvaavan YKR-aineiston käyttöä.

EkoSuKaT-hankkeessa kerättiin vuosina 2004–2005 monipuolinen määrällinen 
ja laadullinen aineisto jokaisesta tutkimuskohteesta eli kuudesta taajamasta. 
Kohdealueisiin tutustuttiin ennen varsinaista tutkimusta sekä neuvoteltiin tutkimuksesta 
paikallishallinnon kanssa. Tutkimuksesta kerrottiin etukäteen paikallisessa mediassa, 
mikä helpotti sen toteuttamista. Tutkijoiden erilaisista intresseistä johtuen asukkaille 
suunnatusta puolistrukturoidusta kyselylomakkeesta tuli liian pitkä, lähes 20 sivua.  
Tästä huolimatta vastanneita oli noin 20–40 prosenttia kohdealueesta riippuen. Toisaalta 
nyt tutkijoiden käytössä on erinomainen ja laaja kohdetaajaman fyysisten ja sosiaalisten 
piirteiden tietokanta, jota voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa. Noin puolen vuoden 
välein vaihtuvat kohteet, niiden suunnittelu, toteuttaminen ja analysointi rytmittivät 
hyvin koko hanketta. Olennaista oli tutkijoiden jatkuva oppiminen eli läpiviedyt 
tutkimukset muokkasivat seuraavien kohteiden tutkimusta. Hankkeen julkisuuskuvaan 
kiinnitettiin huomiota ja tässä lyhenne ”EkoSuKaT” oli toimiva. Tuloksista raportoitiin 
aktiivisesti mediassa aina Helsingin Sanomia myöten. Lisäksi toteutettiin opiskelija-
töinä tutkittujen taajamien maankäytön suunnittelun kursseja, diplomitöitä, pro gradu-
tutkielmia sekä laadittiin jokaiseen kohdekuntaan soveltava tutkimusraportti. Kaikki tämä 
tutkimusmateriaali jaettiin niin ohjausryhmälle kuin kuntiin. Aktiivinen väliraportointi  
toi lisätyötä, mutta samalla auttoi tutkijoita jäsentämään havaintojaan sekä tarkastelemaan 
yhtäläisyyksiä ja eroja kasvavien ja supistuvien taajamien välillä ja kesken. EkoSuKaT 
järjesti myös koko Ympäristöklusterin tutkimusohjelman elinympäristön tutkimukseen 
liittyvien hankkeiden väliseminaarin Oulussa.

EkoSuKaT: tutkimustulokset

EkoSuKaT-hankkeessa tutkimuksen kohteena oli pohjoisen Suomen nopeimmin  
kasvavia ja nopeimmin taantuvia kuntia sekä kuusi taajamaa niissä. Monitieteinen 
tutkimus toi useita tärkeitä tuloksia. Tiivistän tulokset kunkin tutkijan kohdalta vain 



909090

muutamaan lauseeseen. Laajemmin ja yksityiskohtaisemmin näitä ja taajamakohtaisia 
tuloksia on tämän raportin muissa artikkeleissa. Raine Mäntysalon mukaan muutoksen 
pitkäjänteinen, suunniteltu hallinta on keskeistä niin kasvavassa kuin supistuvassa 
taajamassa ja kunnassa. Kehitys on entistä harvemmin lineaarista. Maankäytön 
muutoksen hallinnassa on varauduttava nopeisiin muutoksiin eli taantumisen 
kääntymiseen kasvuun tai päinvastoin. Marja Mönkkösen mukaan ekotehokkuus 
on luonnon materiaalivirtojen tehokasta ohjaamista. Sosiaalisia ja yhteiskunnallisia 
ilmiöitä ei tule mitata osana ekotehokkuutta, eikä kestävän kehityksen indikaattoreita 
tule integroida ekotehokkuuden arviointiin. Sen sijaan ekotehokkuuden ja kestävän 
kehityksen indikaattorit on säilytettävä rinnakkaisina ja näihin liittyviä paikallistason 
indikaattoreita on kehitettävä. Aila Ryhäsen tärkein havainto on, että asukkaiden 
tunneperäiset paikkakokemukset ovat jääneet asuinalueiden suunnittelussa huomiotta. 
Nykysuunnittelu pyrkii luomaan tehokkaita, tiiviitä ja rakenteellisesti eheitä asuinalueita 
ja asuntoja. Taajaman kasvun ja supistumisen suunnittelussa on tarkasteltava myös 
asukkaiden paikkaan kiintymistä, kodin tunnetta ja asukkaiden kokemusten muutoksia. 
Heli Villasen tulokset osoittavat maankäytön nykysuunnittelun heikkouksia: nuoret ja 
lapset jätetään yleensä huomiotta. Ympäristökasvatus on keino löytää lasten ja nuorten 
mielipaikkoja, joita aikuiset tai suunnittelukoneisto eivät usein tunnista. Temmeksen ja 
Tupoksen koulujen ympäristökasvatusprojektit ja ympäristökasvatus yleensä lisäävät 
asukkaiden toiminnan ekotehokkuutta ja ymmärrystä supistumisen ja kasvun hyvistä 
ja huonoista puolista. Kalle Reinikaisen ja Risto Suikkarin havainnot osoittavat, että 
asumistiheyden ja -viihtyvyyden välillä on yhteys. Taajamissa asukkaat eivät halua 
asua liian tiheästi tai harvaan. Toisaalta jotkin saman tiheyden alueet ovat viihtyisämpiä 
kuin toiset, joten viihtyvyyttä ei voi puristaa pelkkään tehokkuuslukuun. Vanhojen 
1900-luvun alun uudistettujen puutalojen miljöössä monet viihtyvät, vaikka ne ovat 
tiiviitä. Toisaalta liian tiheästi asutut alueet koetaan vähemmän viihtyisinä. Sen sijaan 
olemattomien pihojen tai liian kapeiden kulkuväylien tiiviillä alueilla useat eivät viihdy. 
Näin ekotehokkuuden tavoittelu tiiviyttä lisäämällä voi kääntyä viihtyvyyttä vastaan. 
Myös vuodenaikojen vaihtelu on huomioitava asuinalueiden suunnittelussa. Leena 
Soudunsaaren tulosten mukaan asukkaat osaavat ilmaista mielipiteensä suunniteltavan 
asuinpainotteisen täydennysrakentamisen sopivasta tiiviydestä, muodoista ja jopa 
yksityiskohdista tavalla, joka tuottaa käyttökelpoista aineistoa alueen jatkosuunnitteluun. 
Tässä voidaan käyttää suunniteltavien alueiden karttoja ja havainnepiirroksia sisältäviä 
asukaskyselyjä. Kysely on keskeinen menetelmä, jolla voidaan arvioida supistuvia ja 
kasvavia taajamia asukkaiden näkökulmasta.

EkoSuKaT: menetelmien soveltaminen käytäntöön 

EkoSuKaT-hankkeen tavoitteet olivat ennen kaikkea soveltavia. Kehitimme konkreet-
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tisia menetelmiä kasvavien ja supistuvien taajamien ekotehokkuuden arviointiin ja 
ekotehokkuutta parantavaan suunnitteluun. Helppo, edullinen ja huolellisesti toteutettuna 
tehokas ja erinomainen menetelmä on asukaskysely. Taajaman tai kunnan ekotehok-
kuutta kehitettäessä on oleellista toteuttaa otantaan perustuva, mutta ei liian laaja 
asukaskysely. Kyselyssä selvitetään peruskysymyksiä asukkaiden taustasta, asuinalueen 
käytöstä ja viihtyvyydestä sekä asukkaiden näkemyksiä lähiympäristöstä. Strukturoitujen 
ja avointen kysymysten avulla saadaan selville yleispiirteissään asukkaiden kokemus ja 
käytännöt liittyen ekotehokkuuteen. Tämä on tärkeää suunniteltaessa niitä ekotehok-
kuutta tukevia keinoja, joita paikallishallinto voi toteuttaa. Asukaskyselyn tuloksia tulee 
verrata ympäristöhallinnon tietoihin paikallisista materiaalivirroista. Ekotehokkuuden 
lisääminen vaatii muutoksia, rajoituksia ja ohjausta maankäytössä. Ekotehokkuuden 
toteuttamiseksi tarvitaan päättävien poliitikkojen tuki sekä asukkaiden ja yritysten 
käytännön toimia. 

EkoSuKaT-hankkeessa kehitettyjä yksinkertaisia menetelmiä voidaan soveltaa minkä 
tahansa supistuvan tai kasvavan alueen ekotehokkuuden arvioimisessa. Ne tukevat 
myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaista asukkaiden osallistamista. Kotijana on 
kyselylomakkeessa esitetty 10 cm jana, johon asukas vastaajana merkitsee, kuinka 
paljon hän tuntee jonkin paikan kodikseen. Merkintäkohta mitataan vasemmasta 
reunasta millimetreinä ja saadaan tarkka luku. Tämä on parempi, tarkempi ja vastaajalle 
helpompi menetelmä kuin tavalliset monivalintakysymykset. Kyselylomakkeeseen 
piirrettyjen pelkistettyjen talomallien avulla selvitetään asukkaiden näkemyksiä, minkä 
tyyppisiksi ja miten tiheään uusia taloja tulisi rakentaa taajamaan tai muualle kuntaan. 
Kyselylomakkeessa esitetään havaintopiirrokset talojen sijainnista suhteessa toisiinsa 
ja tiehen sekä erilaiset talotyypit, joista asukas valitsee mieleisimmät. Karttatehtävässä 
asukkaat merkitsevät kyselylomakkeessa kunnan osan tai taajaman kartalle alueet, 
jonne heidän mielestään voidaan rakentaa lisää taloja (O) ja jonne taloja ei saa rakentaa 
(X). Voidaan kysyä myös perusteluja merkintöihin. Ympäristöprojektissa järjestetään 
paikallisessa koulussa yhteinen paikalliseen ympäristökasvatukseen liittyvä käytännön 
projekti, johon lapset, vanhemmat ja opettajat osallistuvat yhdessä. Kaikkien asukkaiden 
mielipiteet on huomioitava taajamien suunnittelussa ja kehittämisessä ekotehokkaampaan 
suuntaan.

EkoSuKaT: lisätutkimusten tarve

Taajamien supistuminen ja kasvaminen jatkuvat pohjoisessa ja eteläisessä Suomessa. 
EkoSuKaT-hankkeessa selvitettiin supistumisen ja kasvun peruspiirteet, miten kunnat 
suunnittelevat näitä supistuvia tai kasvavia taajamia sekä miten asukkaat kokevat ne. 
Ekotehokkuutta voidaan lisätä ohjaamalla maankäytön kehittämistä oikein ja vaikut-
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tamalla asukkaiden käytäntöihin. Materiaalivirtoihin vaikuttaminen on ratkaisevaa. 
EkoSuKaT-hankkeessa olemme tutkineet jatkumona kehittyviä asuinalueita. Kasvu tai 
supistuminen on ollut varsin pysyvää, sillä tutkitut kohteet olivat joko voimakkaasti 
kasvavan suuren kaupungin kupeessa tai keskellä taantuvaa periferiaa. Lisätutkimuk-
sissa tulee kiinnittää huomiota haasteisiin, joita aiheuttavat nopeat muutokset kasvussa 
tai supistumisessa ja joiden syitä kunnan on erityisen vaikea hallita. Varsinkin 
supistumisprosessin suunnittelu vaatii lisätietoa. Viime aikojen tärkeimpiä ilmiöitä 
ovat globaaliin yritystoimintaan liittyvä nopea rakentaminen ja toiminnan yhtäkkinen 
lopetus, erityisesti pohjoisen Suomen paikkakunnilla. Kaivostoiminta on esimerkki tästä: 
globaalit yritykset tulevat ja menevät, mutta paikkakunta materiaalisine ja sosiaalisine 
ulottuvuuksineen jää. Näiden paikallisten ja maailmanlaajuisten muutosten arviointi 
ja tutkiminen on välttämätöntä kestävän kehityksen ja ekotehokkaiden käytäntöjen 
saavuttamiseksi.
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