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Maaseudun monet kasvot

YHDYSKUNTASUUNNITTELUSSA PÄÄHUOMIO on ollut vii-
me vuosien ajan kaupungeissa, ja maaseudun suunni�elu-
kysymykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Toisaalta 
laajojen kuntaliitosten myötä on kaupunkien ja maaseudun 
raja – ja samalla paikallisiden�tee� – saa�anut hämärtyä. 
Suomi on kuitenkin OECD:n väestö�heyteen perustuvan 
maaseutuluoki�elun mukaan Euroopan unionin maaseu-
tuvaltaisin maa, joka on jopa kokonaan tai merki�ävältä 
osaltaan maaseutumaista alue�a. Maaseutua ei siten voi 
ohi�aa, kun puhutaan suomalaisten yhdyskun�en suun-
ni�elusta ja niihin lii�yvistä haasteista.

Millainen meidän maaseutumme nykyisin on? Maaseu-
dun monimuotoinen maatalouteen ja sen rinnakkaiselin-
keinoihin tukeutuva elinkeinorakenne on murroksessa. 
Suuntauksena on, e�ä �lojen määrä supistuu ja �lakoko 
kasvaa. Maatalouteen ja maa�larakentamiseen lii�yvien 
tuotantorakennusten koko on kasvanut tuotannon te-
hostamispyrkimysten kau�a. Uusi nouseva maatalouden 
haara on bioenergia tai niin kutsu�u peltoenergia. Ener-
giapajun tai ruokohelpin viljelyn sekä siihen lii�yvän ener-
giantuotannon odotetaan tulevaisuudessa työllistävän 
lisää – joidenkin arvioiden mukaan jopa tuhansia – maa-
seudun asukkaita, koska paine�a uusiutuvien energialäh-
teiden lisäämiseen on myös globaalis� vaiku�avan ilmas-
tonmuutoksen torjunnan näkökulmasta. Suomalaiseen 

maaseutuun kuuluvat olennaises� myös metsätalous, 
amma�- ja vapaa-ajan kalastus sekä riista- ja porotalous. 
Maaseutualueiden nousevia elinkeinoaloja ovat erilaiset 
palvelualat, kuten maaseutumatkailu, käsityöyri�äjyys, 
virkistys- ja ravitsemuspalvelut tai etätyöhön perustuva 
�etotyö. Etätyön haasteena ovat paikoin puu�eelliset �e-
toliikenneyhteydet.

Maaseututyypi�ely kehite�in vuonna 1993 maaseutu-
poli�ikan tarpeisiin. Siinä kunnat jaetaan neljään eri luok-
kaan, joita ovat kaupunki, kaupunkien läheinen maaseutu, 
ydinmaaseutu ja harvaan asu�u maaseutu. Jako perustuu 
paikka�etopohjaisiin väestöä, elinkeinorakenne�a ja etäi-
syyksiä koskeviin muu�ujiin (Malinen et.al. 2006). Tyypit-
tely on sangen käy�ökelpoinen myös, kun tarkastellaan 
maaseudun yhdyskuntarakenteen nyky�laa ja suunni�e-
luhaasteita. Määri�äväthän mm. väestö- ja elinkeinomuu-
tokset osaltaan niitä paineita, joita maaseudun yhdyskun-
tarakenne ja rakenne�u ympäristö kohtaavat.

Kaupunkien läheisellä maaseudulla on parhaat kehi�ä-
misen ja monipuolisen elinkeinorakenteen edellytykset. 
Asukkailla on mahdollisuus käydä työssä lähikaupungeis-
sa. Etenkin lapsiperheet suosivat kaupunkien läheistä 
maaseutua, ja tämän seurauksena moneen kuntaan on-
kin noussut paljon uu�a pientalovaltaista rakentamista ja 
saatu uusia nuoria asukkaita. Jos rakentamisen sijain�a ei 
malteta ohjata, voi maaseutumaisen asumisen toteu�a-
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minen johtaa yhdyskuntarakenteen näkökulmasta kallii-
seen infrastruktuuriin investoin�- ja käy�ökulujen osalta 
sekä pitkiin etäisyyksiin palveluista ja työpaikoista. Toisaal-
ta maaseudun mahdollistama asumisen väljyys voidaan 
nähdä laatutekijänä ja mahdollisuutena toteu�aa erilai-
sia uusia asumistapoja. Kaupunkien läheisen maaseudun 
suunni�eluhaasteet lii�yvät uusien asukkaiden asumiseen 
ja asuinympäristöjen suunni�eluun siten e�ä asukkaiden 
toiveet viihtyisästä, luonnonläheisestä asumisesta sekä 
kestävän yhdyskuntarakenteen, tasapainoisen kunnallista-
louden ja kestävän liikkumisen tarpeet kohtaavat.

Ydinmaaseutu on vahvaa alkutuotantoalue�a. Se koostuu 
yhtäältä kul�uurimaisemista, joissa �lakeskukset sijaitse-
vat maiseman kannalta juuri oikeissa paikoissa ja joissa 
mielikuvien maaseutuidylli ei ole kaukana. Myös hienoja 
perinteises� rakentuneita kyläympäristöjä on vielä jäljellä. 
Toisaalta maaseutu koostuu sekavalla rakentamisella pi-
latuista kylistä ja taajamista, joiden epäviihtyisää ilme�ä, 
löysää �larakenne�a ja useimmiten huonoa ylläpitoa ei 
kukkalaa�koilla paranneta. Ydinmaaseudun ajankohtaiset 
suunni�eluhaasteet lii�yvät maataloustuotannon muutok-
seen koh� suurempia yksikkökokoja. Erityises� rakennus-
valvonnan rooli korostuu, kun perinteiseen kul�uurimaise-
maan sovitellaan jäähallin kokoisia yksiköitä. Maaseudun 
tuotantorakennuksien suunni�eluun kaiva�aisiinkin ki-
peäs� päteviä suunni�elijoita ja suunni�eluoppaita, joissa 
myös energiatehokkuusvaa�mukset on huomioitu.

Harvaan asu�u maaseutu sijoi�uu pääasiassa Pohjois- ja 
Itä-Suomeen. Sitä uhkaa huonon kehityksen kierre: nuo-
ret muu�avat pois, palvelut kaikkoavat, maatalous vähe-
nee, uudet työpaikat eivät riitä korvaamaan perinteisten 
työpaikkojen poistumaa, vanhusväestön määrä lisääntyy 
ja kun�en taloudellinen kantokyky on kovilla. Kuvaan kuu-
luvat au�ot asuin- ja liikerakennukset sekä kaikin tavoin 
rapistuva infrastruktuuri. Näiltä alueilta löytyy kuitenkin 
myös uu�a rakentamista lähinnä vapaa-ajan rakentami-
seen ja matkailuun lii�yen sekä niiden ympärille virinneitä 
palveluelinkeinoja. Supistuvilla alueilla on myös paljon tyh-
jentyny�ä, hyvinvoin�val�on perua olevaa rakennuskan-
taa, kuten kouluja ja muita oppilaitoksia, jotka soveltuvat 
monenlaiseen �lapäiseen ja pysyvämpään uusiokäy�öön. 

Suunnittelukohteena Oulun 
uusi kaupunginosa

Lukuvuoden 2009–10 kuntasuunni�elun kurssin kohde-
alue Ylikiiminki on aiempi itsenäinen kunta, joka lii�yi 
Oulun kaupunkiin vuoden 2009 alussa. Län�simmät osat 
kuuluvat kiinteän kaupunki-maaseutuvuorovaikutuksen 
piiriin ja edustavat monilta piirteiltään kaupungin läheistä 
maaseutua. Uusia pientalovaltaisia asuinalueita on synty-
nyt Vesalaan ja Rekikylään. Ylikiimingissä on myös vahvas� 

maaseutumaisia alueita, joissa on ak�ivista maa- ja metsä-
talouden harjoi�amista sekä perinteikkäitä jokivarsikyliä. 
Sen itäisissä osissa on harvaan asutun maaseudun tunnus-
piirteitä lakkaute�uine kouluineen, pitkine etäisyyksineen 
ja vanhenevine väestöineen. Voikin perustellus� väi�ää, 
e�ä Ylikiimingistä löytyvät pähkinänkuoressa suomalaisen 
maaseudun tyypilliset ominaispiirteet ja kehityshaasteet. 

Tuore kuntaliitos teki alueesta kiinnostavan suunni�elu-
kohteen – mikä on maaseutuvaltaisen kunnan uusi rooli ja 
profiili osana Oulun kaupunkia? Kuntaliitossopimuksessa 
erityishuomiota kohdiste�in kylien elinvoiman säily�ämi-
seen. Siksi oli luonnollista, e�ä Oulun kaupunki esi� yh-
teistyöhön kuntasuunni�elun kurssin kanssa läh�essään 
suunni�elun kohteiksi nimenomaan Ylikiimingin niitä kyliä, 
jotka eivät sijoitu vuosina 2009–10 laadi�avan Kiiminkijo-
kivarren osayleiskaavan alueelle. Kohdealueen kyliä olivat 
Yli-Vuo�o, Vähä-Vuo�o, Vepsä, Ala-Vuo�o, Nuori�a, Joki-
Kokko, Juopuli, Jotoskylä, Arkala ja Karahka. Vesala, Reki-
kylä ja kirkonkylä raja�in tarkemmasta ideoinnista pois, 
vaikka toki tarkasteluun tuli yleispiirteisellä tasolla koko 
Oulun seutu, Oulu ja sitä myöten Ylikiiminki. Tavoi�eeksi 
asete�in Ylikiimingin kyliä koskevan maankäytön kehitys-
kuvan laa�minen. Kehityskuvan laadinnassa pi� hyödyn-
tämän tausta-aineistojen ja maastokäyn�en lisäksi erilai-
sia vuorovaikutusmene�elyjä, joilla pyri�in ak�voimaan 
paikallisia asukkaita ja kyläyhdistyksiä mukaan ideoimaan 
maaseudun tulevaisuu�a.  

Tavoi�eena oli tuo�aa tuoreita ideoita lii�yen alueen 
kylien tulevaisuuteen ja uusiin elinkeinoihin (matkailu, 
hevostalous tms.). Myös lähivirkistys, lähilomailu, rei�t, 
niihin lii�yvät palvelut jne. tode�in kehi�ämistä kaipaa-
viksi. Tavoi�eeksi asete�in kylien elinvoimaisuuden lisää-
minen. Pysyvän asutuksen suunni�elussa pi� huomioida 
kuntaliitosopimuksessa määritelty rakentamisen määrän 
mitoitus. 

Osallistumisen opettelua

Ennakko-oletuksena oli, e�ä maaseudun suunni�elussa 
omistajuus ja sen merkitys on aina läsnä toisella tapaa kuin 
kaupungissa. Kaupunkien jae�u urbaani �la ja anonyymi 
osallinen korvautuu maaseudulla ak�ivisella omistajalla, 
jonka oma elinkeino on riippuvainen maankäy�öön lii�y-
vistä päätöksistä. Kuntasuunni�elun kurssin ja siihen �iviis-
� kytkeytyvän erikoiskurssin yhteyteen liite�inkin erilaisia 
osallistuvaan suunni�eluun perustuvia teknologiakokeiluja 
ja asukas�laisuuksia, joiden kau�a tavoitel�in paikallisen 
kokemus�edon ja näkemyksen lii�ämistä osaksi suunnit-
telijoiden omia havaintoja ja kirjallisuudesta, tutkimus-
raporteista sekä muista lähteistä keräämiä lähtö�etoja. 
Osallistumisen lisäämiseen pyri�in monin eri tavoin: �e-
do�aminen eri kanavia pitkin esi�ein, leh�jutuin, ne�ssä 
ja jopa suorin puhelinkontaktein sekä asukas�laisuuksien 
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ja näy�elyn järjestäminen ote�in käy�öön. Hämmästys 
oli suuri, kun pontevasta yrityksestä huolima�a asukastu-
van �laisuuksiin ei kertynyt kourallista enempää kyläläisiä. 

Yksi selitys laimealle osallistumiselle saa�oi olla ns. seu-
rantaryhmän puu�uminen. Aiempien kuntasuunni�elun 
kurssien osallistuvan suunni�elun kokeiluissa on ollut 
mukana ennalta nime�y seurantaryhmä, jonka jäseniä 
ovat olleet paikallisten asukkaiden, elinkeinoharjoi�ajien, 
yhdistysten, median, kohdekunnan virkamiesten ja po-
lii�sten elimien edustajat. Toinen tekijä saa�oi olla koh-
dealueen laajuus ja kylien suuri lukumäärä: oman kylän 
asioihin rii�ää kiinnostusta, mu�a ei enää naapurikylän. 
Kaikkia kyliä integroiva yleispiirteinen suunni�elu ei ehkä 
tuntunut koske�avan omaa lähiympäristöä niin merki�ä-
väs�, e�ä siihen olisi katso�u tarpeelliseksi puu�ua. Myös 
pitkät etäisyydet rajoi�anevat osallisten tuloa ilta�laisuuk-
siin. Kolmas seikka oli ken�es asema menestyvän Oulun 
kainalossa: luo�amus tulevaisuuteen on vahva eikä isom-
pia uhkia ole näköpiirissä. 

Lukuavain

Tämän rapor�n aloi�aa suunni�elumaan�eteen opiskeli-
ja Anni Karlinin laa�ma historiasta nykypäivään ulo�uva 
katsaus Ylikiimingin yleisesi�ely, jossa tarkastellaan Ylikii-
mingin kylien asutuksen ja elinkeinorakenteen muodostu-
mista.

Leena Soudunsaaren ja kumppaneiden ar�kkelissa Tieto-
tekniikka vuorovaiku�eisen maankäytön suunni�elun tu-
kena kerrotaan Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston ja 
�etojenkäsi�ely�eteiden laitoksen yhteistyössä tekemästä 
ja Suomen Akatemian rahoi�amasta tutkimuksesta, jossa 
kuntasuunni�elun kurssin yhteydessä kehitetään ja kokeil-
laan vuorovaiku�eista ja osallistuvaa maankäytön suunnit-
telua tukevia teknologioita.

Kerro tarina -kamerakännykkä suunni�elijan työkaluna 
-ar�kkelissa arkkiteh�ylioppilas Anna Luusua kuvaa koke-
muksiaan suunni�elun teknisiä apuvälineitä käy�ävänä 
koekaniinina arvioiden niiden hyödyllisyy�ä ja kehi�ämis-
tarpeita.

Ar�kkelissa Osallistuva maankäytön suunni�elu verkossa, 
WebMapMedia suunni�elijan ja asukkaan kohtauspaik-
kana Ylikiimingin kylien maankäytön strategisen kehitys-
kuvan suunni�elussa arkkiteh�ylioppilas Mari Piipponen 
raportoi asukkaiden osallistumisesta Ylikiimingin kunta-
suunni�elun kurssin verkkosivuilla sekä poh�i, kuinka 
suunni�elija ja asukas voisivat kohdata toisensa web-poh-
jaisessa foorumissa. 

Suunni�elumaan�eteen opiskelijat Riikka Heikkinen ja 
Irma Myn�nen arvioivat rapor�ssaan Osallistumisen li-

sääminen vuorovaiku�eisen suunni�elun ja asukkaiden 
osallistumisen onnistumista Ylikiimingissä asukas�laisuuk-
sien osalta. Vertailukohtaa haetaan Tampereella käytössä 
olevasta Alvari -vuorovaikutuskanavasta.

Maankäytön maestrot -lii�eessä arkkiteh�ylioppilas Lee-
na Paavilainen esi�elee laa�mansa osallistuvan maankäy-
tön suunni�elun pelin, jonka parissa erilaiset maankäytön 
intressit voisivat tulla tutuksi vuorovaiku�eisen hauskan-
pidon ohessa. Maankäytön maestrot ei ole valmis tuote, 
vaan se toimii pohjana ja esiselvityksenä pelin jatkokehit-
telylle.

Ylikiimingin kylien kehi�ämissuunnitelman planssit sekä 
suunni�elun avuksi laaditut kylien maisema-analyysit ovat 
värilii�einä rapor�n lopussa.

Kiitokset Oulun kaupungille kurssin ja yleisö�laisuuksien 
järjestämisen tukemisesta. Erityiskiitos niille Ylikiiminkiläi-
sille, jotka harvalukuisena mu�a ak�ivisena osallistuivat 
yleisö�laisuuksiin tai kommentoivat suunnitelmia interne-
�ssä.

Lähteet

Malinen, Pen� et.al. Suomen maaseututyypit 2006. Maa- 
ja metsätalousministeriö 7 / 2006. Vammalan Kirjapaino 
Oy, 2006. 

Lue�avissa myös interne�ssä:
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/
julkaisusarja/5kYqNENOF/MMMjulkaisu2006_7.pdf
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YLIKIIMINGIN ASUTUS ON KESKITTYNYT suureksi osaksi 
kirkonkylälle ja sen läheisiin kyliin Vesalaan, Rekikylään, 
Karahkaan, Niemikylään ja Juopuliin. Näiden lisäksi Yli-
kiimingissä on 9 muuta kylää, joissa asuu yhteensä noin 
kolmasosa Ylikiimingin asukkaista. Kylät sijaitsevat etäällä 
toisistaan ja asutusta niiden ulkopuolella on vain vähän. 
Lähes kaikissa kylissä on aluksi ollut muutama kanta�la, 
joihin on vähitellen tullut torppareita ja mäkitupalaisia. 
Tiloihin on kuulunut rakennusten lisäksi metsää, peltoa, 
nii�yä ja joutomaata. Vähitellen peltojen ja nii�yjen pinta-
ala kasvoi kun viljeltävää alaa pi� saada lisää väestömää-
rän kasvaessa.  Tiloja on lohko�u mi�avas� 1900-luvulla, 
jolloin on syntynyt suuri osa nykyisin olemassa olevista 
asuin- ja vapaa-ajan�loista. Viljeltyjen peltojen pinta-ala 
on 1900-luvun loppupuolella pienentynyt ja osa pelloista 
on si�emmin metsite�y. Uu�a asutusta on viime vuosi-
kymmeninä kaavoite�u runsaas� erityises� kirkonkylän ja 
Vesalan alueille, mu�a muu�ajia on rii�änyt myös osaan 
kauemmista kylistä. 

Ylikiimingin merki�ävin vesistö on Kiiminkijoki, johon las-
kee Ylikiimingin alueella monia pienempiä jokia, suurim-
pina Nuori�ajoki ja Vepsänjoki. Alueella on myös monia 
pieniä järviä, suurimpia ovat muun muassa Iso-Vuotunki, 
Juopulinjärvi, Vepsänjärvi ja Jolosjärvi. Kylät ovat pääosin 
muodostuneet näiden järvien ja jokien rannoille.

Elinkeinorakenne

Ylikiiminkiä 1500-luvulla asu�aneiden savolaisten pääelin-
keinoja olivat kaskiviljely sekä kalastus ja eränkäyn�. Ylikii-
mingin kalavedet olivat melko vaa�ma�omia eikä elämää 
niiden varaan voinut laskea, joten miehet kävivät keväisin 
pitäjän ulkopuolella kalassa. Myöhemmin vähemmän ki-
visiä en�siä kaskimaita ryhdy�in raivaamaan pelloiksi. 
Tämä oli hyvin työlästä, mu�a elämisen kannalta väl�ä-
mätöntä. Kunnan alueella on paljon soita, joita raiva�in 
paljon pelloiksi 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. 
Ylikiimingin kuntakokous laa� 1890 lue�elon 11:sta kui-
vate�avasta suosta. Vuonna 1920 43 prosen�a pelloista 
oli kuiva�u suosta ja nykyisistä pelloista suoperäisiä on yli 
60 prosen�a. Vuonna 1910 peltoalaa oli 879 ha ja vuonna 
1920 1032 ha (Rytkönen 1998. 67). Tämän jälkeen peltoala 
on pienentynyt, sillä viljely on vähentynyt ja osa pellois-
ta on metsite�y. Soita on myöhemmin hyödynne�y tur-
vatuotannossa ja ensimmäinen turvetuotantoalue aloi� 
toimintansa 1970-luvulla. (Rytkönen 1998)

Ylikiimingin lii�yessä Ouluun 1.1.2009 siellä oli 3350 asu-
kasta (Repola 2009). Asukasluku kasvoi voimakkaas� 1900-
luvun tai�eessa, sillä asukkaita oli vuonna 1870 1464 asu-
kasta ja vuonna 1920 jo 3069 (Rytkönen 1998: 13). Samoin 
maa�lojen lukumäärä kasvoi samoihin aikoihin ja maa�lo-
ja Ylikiimingissä oli vuonna 1875 150, vuonna 1900 249 ja 
vuonna 1925 296 (Rytkönen 1998: 64). 

Anni Karlin

Ylikiimingin yleisesittely

Kuva 1. Aittokosken sahan 
rakennuksia ja lautata-
puleita. (Rytkönen 1989: 
181. Valok. Ilma-Foto. Om. 
Sakari Huttu-Hiltunen)
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Alueen tärkein väylä oli asu�amisen aikoihin Kiiminkijoki 
ja varsinaisia teitä ei ollut. Kesällä painavampia lasteja oli 
mahdollista kulje�aa vain veneellä, talvella avoimia soita 
pitkin pääsi suksilla, hevosella ja porolla. Vähitellen polut 
leventyivät hevosten ja kärryjen kulje�avaksi ja samoille 
paikoilla rakenne�in myöhemmin maanteitä, joista osa on 
vielä nykypäivänä olemassa olevia. (Rytkönen 1998: 216). 
Kylien välillä oli kesäpolkuja, mu�a paremmat yhteydet 
saa�in vasta teiden rakentamisen jälkeen. Kuusamon�en 
rakentaminen aloite�in 1833 ja se valmistui 10 vuo�a 
myöhemmin. Ylikiimingistä kulki aluksi kärry�e Kiiminkiin, 
josta näkyy pätkä vuoden 1820 isojakokartalla. Mar�-
lanharjulta on ollut jonkinlainen kärry�e Vepsänkylään 
ja Hiltukylään sekä Juopuliin ja Niemikylään jo hyvin var-
hain. Vuonna 1898–99 valmistui näistä teistä Kiviharjulta 
haarautuva noin 19 km pitkä �e Jolokselle. Vuonna 1912 
rakenne�in runsaan 13 kilometrin pituinen �e kiviharjul-
ta Jokikokon kau�a Nuori�aan ja tämän jälkeen yhteydet 
Alavuotosta paranivat, kun oli mahdollista matkata ensin 
veneellä Jokikokkoon ja jatkaa sieltä �etä pitkin Ylikiimin-
kiin ja Ouluun. Teitä on koko Ylikiimingin alueella raken-
ne�u runsaas� 1900-luvulla väestön kasvaessa ja autojen 
lukumäärän lisääntyessä. (Väänänen 2001)

Nykyiset teollisuusalueet sijoi�uvat Ylikiimingissä pääosin 
Rekikylään ja Lamunkankaalle lähelle Kiimingin rajaa. Lä-
hempänä kirkonkylää sijoi�uva Ukonkankaan teollisuus-
alue oli jo 1980-luvulla täyteen rakenne�u eikä sen laa-
jentaminen ollut mahdollista läheisen asutuksen vuoksi 

(Pohjois-Pohjanmaan seutukaavalii�o 1982). Varhaista 
teollisuu�a on ollut muun muassa Ai�okoskella, jossa oli 
muun muassa saha (Kuva 1) ja jossa tuote�in sähköä vesi-
voimalla 1900-luvun alussa (Rytkönen 1989).

Asutut alueet laajenevat

Kirkonkylän, Hiltukylän ja Jokelan alueelta on �edossa viisi 
kivikau�sta asuinpaikkaa, joilla on voitu asua 5800–6500 
vuo�a si�en. Näiden lisäksi erilaisia kivikau�sia kohteita 
on rekisteröity Ylikiimingin länsi- ja luoteisosista. Ensim-
mäiset vakituiset asu�ajat tulivat Ylikiiminkiin 1500-luvulla 
ja asu�aminen pääsi hyvää vauh�in 1550-luvulla. Pidem-
pään seudulla asuneet jä�vät itsestään nimijäljet ja useita 
silloin peruste�uja taloja on asu�u nykypäiviin as�, kuten 
Hiltunen Hiltukylällä ja Kääriä siinä lähellä, Heikki Väänä-
nen Karahkassa ja Vesaiset Vesalassa. Ylikiimingin vanhin 
asutus lienee keski�ynyt Hiltukylän, Niemikylän ja Juopu-
lin alueelle. (Väänänen 2005)

Ylikiimingissä oli vuoden 1578 vuotuisvero- ja kymmenys-
lue�eloiden mukaan 57 taloa. Lukema ei kuitenkaan ole 
täysin tarkka, sillä siinä on mukana Kiimingin Hu�ukylän 
yläosa ja toistakymmentä näistä taloista oli jokseenkin var-
mas� nykyisen Pudasjärven puolella. Toisaalta siitä puu�uu 
myöhemmin Ylikiiminkiin liite�y Vuoton kylä. Ylikiiminki 
hävite�in vuosina 1589–90 melko perusteellises� venä-
läisten pol�aessa lähes kaikki asutut talot. Vuonna 1697 
henkikirjoihin oli merki�y 26 isäntää.(Väänänen 2005)

Kuva 2. Ylikiimingin talot 1700-luvun alussa. 
(Sarkkinen 1994: 21 kirjoittajan muutoksin.)
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Lisääntyvän väestön oli jo 1700-luvulta läh�en lähde�ävä 
etsimään uusia mökinpaikkoja asuma�omista erämaista 
ja varsinkin 1800-luvun lopulla Ylikiiminkiin peruste�in 
useita kruununtorppia. Näiden lisäksi vero�lojen maille 
rakenne�in monenlaisia mökkejä ja mäkitupia, joista elin-
kelpoisimmat vakiintuivat myöhemmin torpiksi. (Väänä-
nen 2005). Ylikiimingissä oli vuonna 1723 26 taloa, joista 3 
oli au�ona ja vuosien 1728 ja 1850 välissä peruste�in 45 
kantauudis�laa (Sarkkinen 1999). Kuvassa 2 on nähtävillä 
Ylikiimingit talot 1700-luvun alussa. Vuoden 1918 torp-
parilain ja vuoden 1922 Lex-Kallio -nimellä tunnetun asu-
tuslain säätämisen jälkeen näitä mökkejä ale�in lohkoa 
itsenäisiksi �loiksi kunnan vuokralautakunnan välityksellä. 
(Väänänen 2005: 61) Kylien kanta�loista lohko�in 1900-
luvulla kymmeniä �loja, jolloin syntyi suuri osa olemassa 
olevista asuinpaikoista.

  

Kirkonkylä

Ylikiimingin kirkonkylän seudun varhaisimmat asukkaat oli-
vat savolaisia kaskimiehiä, joiden jälkeen asutus on �hen-
tynyt. Mar�la oli pitkään seudun ainut verotalo, kunnes 
Pappila peruste�in 1700-luvun puolivälissä ja Lukkarila 
1800-luvun alkupuolella. Vähitellen virkatalojen merkitys 
opappien ja lukkareiden ansionlähteenä alkoi vähentyä ja 
etenkin toisen maailmansodan jälkeen niiden maita alet-
�in o�aa asutustarkoituksiin. Kaikki maansaan�in oikeu-
tetut rintamamiehet ja siirtolaiset asute�in Ylikiimingissä 
val�on, kunnan ja seurakunnan maille, eikä siihen käyte�y 
yksityisten maita. Kirkonkylän uudemmista �loista ja ton-
teista osa on lohko�u seurakunnan maista. Kirkonkylän 
asutus on levi�äytynyt myös Kirkkosaaren puolelle, jossa 
on Au�olehdon asutus�la ja muutamia muita �loja. (Vää-
nänen 2005: 98)

Mar�lanharju on itä-länsi-suuntainen harjanne, jolle Yli-
kiimingin palvelut ovat keski�yneet. Nimensä se on saanut 
sen laelle aikoinaan perustetusta Mar�lan talosta. Paikal-
la on todennäköises� asu�u enemmän tai vähemmän py-
syväs� ken�es siitä läh�en, kun harjun laki aikoinaan nousi 
asu�avaksi saareksi Perämerestä noin 5800–6100 vuo�a 
si�en. Mar�lasta on myöhemmin erote�u useita torppia 
ja �la jae�u pienempiin osiin. Mar�lan vanhat aitat rajaa-
vat vielä tänä päivänäkin kirkonkylän harju�etä. (Väänä-
nen 2005: 99)

Muhokselle vievän �en varrelle, Kirkonkylän lähellä olevil-
le Ukonkankaalle ja Murtomaalle on kaavoite�u runsaas-
� omako�- ja rivitaloton�eja 1970 luvulta alkaen. Ukon-
kankaalle lohko�in 23 omako�- ja rivitaloton�a vuosina 
1979–80. Vuoteen 2002 mennessä alueelle oli rakenne�u 
21 omako�taloa, viisi rivitaloa ja päiväko�. Murtomaalle 
rekisteröi�in 32 ton�a 1980. Vuoteen 2002 mennessä 
sinne on lohko�u 72 ton�a, joista 47:lle on rakenne�u. 
(Väänänen 2005: 96) Vuoden 2002 jälkeen Kirkonkylän 

kaava-alueelle, joka ka�aa kirkonkylän lisäksi Ukonkan-
kaan ja Murtomaan on myönne�y 19 rakennuslupaa (Re-
pola 2009).

Reki-Vesala

Vesalan vanhimmat talot ovat sijainneet joen rannassa 
muutamaa poikkeusta lukuun o�ama�a. Kylän vanhin �la 
on Alavesa, jonne kylän ensimmäinen asukas, sissipääl-
likkö Pekka Vesainen ase�ui asumaan 1563. Alavesasta 
kasvoi useita �loja 1600-luvulta alkaen ja torppareiden ja 
mäkitupalaisten määrä kasvoi jatkuvas� väestön lisäänty-
essä. Tilasta on lohko�u myöhemmin suuri määrä �loja ja 
kesämökkiton�eja. Reki-Vesalan seuraavat �lat olivat Yli-
vesa, joka syntyi 1607, ja 1643 peruste�u Run�. Näistä 
molemmista on erote�u runsaas� itsenäisiä taloja. 1840-
luvulla kylässä oli 16 �laa. Kylän kulkuyhteydet paranivat 
1975, jolloin Ai�okoskeen rakenne�in kiinteä silta. (Taski-
la 1988) Viime vuosikymmeninä Reki-Vesalaan on kaavoi-
te�u kymmeniä ton�eja ja lähes saman verran taloja on 
rakenne�u sen ulkopuolelle. Uudempi asutus on sijoi�u-
nut pääasiassa Ouluun johtavan �en varteen. Aiemmin Yli-
kiiminki oli kaavoi�anut ton�eja Muhoksen �en varteen, 
mu�a tulijoita ei sinne ollut (Sankala 2004). Reki-Vesalan 
kylä on voimakkaas� kasvava ja erityises� lapsiperheiden 
suosiossa. Rakennuslupia on kaava-alueella myönne�y 
vuoden 1991 jälkeen 69 kappale�a ja sen ulkopuolelle 67. 
(Repola 2009)

Hiltukylä

Ylikiiminkiin ilmestyi An� Hiltunen 1564, joka luultavas� 
ase�ui asumaan suvun nykyisille asuinpaikoille Kiiminkijo-
en etelärannalle noin 3 km Ylikiimingin kirkosta ylävirralle 
päin. Todennäköises� alueella oli asu�u jo aiemmin, mu�a 
talo sai nimensä An� Hiltulalta ja sama nimi on vakiintu-
nut talon ympärille syntyneelle kylällekin. Hiltulan �enoil-
la on vuosisatojen aikana ollut useitakin asuinrakennuksia, 
mu�a Hiltula oli yhtenäinen �la 1929 as�, jolloin seitse-
män talon torppaa merki�in maarekisteriin ja myöhem-
min Hiltulaa jae�in lisää. (Väänänen 2005)

Suthovinkankaalla, Ylikiimingin kirkosta noin 4 km itään on 
hyvin vanha asuinpaikka. Alueelta on löyde�y jopa kivikau-
�sen asumisen löydöksiä ja se on ollut asuinkelpoinen noin 
6200–6500 vuo�a si�en. Paikalle määritel�in so�lasruo-
dun torppa 1806 ja viimeistään isojaossa tämä Suthovin 
torppa muu�ui tavallisen mäkituvan luontoiseksi. Asukkai-
ta tuli 1800-luvulla muun muassa Juopulista ja Vepsästä. 
1940 Suhthovi jakautui kahdeksi taloksi ja sen jälkeen näis-
tä on lohko�u useita �loja, kuten myös muista Hiltukylän 
�loista. (Väänänen 2005: 167–173)
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Juopuli

Juopulissa oli vuonna 1610 neljä taloa: Parkkinen, Suikka, 
Hu�u (ent. Mikko Koppelo) ja Kompi. Tätä aiemmin vuo-
sina 1574–1591 Ylikiimingissä asuneen Olli Puumalaisen 
talon �edetään sijainneen Juopulinjärven rannalla. Mikko 
Koppelon talo saa�oi kuitenkin olla Juopulin vanhin, sillä 
se oli ken�es vuonna 1555 paikkakunnan verolue�eloihin 
ilmestyneen Olli Mikonpoika Koppelon rakentama. Nii�y-
jen isojaon aikaan 1790-luvulla Juopulille peruste�in kaksi 
uu�a taloa. Kantatalot jakaantuivat kahteen tai useam-
paan savuun 1800-luvun tai�eessa ja 1800-luvun puolivä-
lissä kylässä oli yhdeksän talon sekä kuusi torpan tai mökin 
savua. Torpista osa sijaitsi kylän sisällä ja osa kauempana 
taloihin kuuluneissa metsissä. Talvisodan alkaessa kylän 
viidestä kantatalosta oli muodoste�u 41 asu�ua �laa. Ny-
kyään kylällä asuu noin 200 asukasta. (Mar�la 2009) Vuo-
den 1991 jälkeen kylälle on myönne�y 12 rakennuslupaa 
(Repola 2009). Kylän nykyinen rakennuskanta muodostuu-
kin niin vanhoista pihapiireistä kun uudemmista rakennuk-
sista. Kuvasta 3 on havai�avissa Juopulin �lan eri-ikäistä 
rakennuskantaa. 

Jokela

Jokela on vanhaa asuinalue�a, josta on löyde�y merkkejä 
kivikau�sesta asutuksesta. Kylän taloista 7 on kirkonkylän 
ja Hiltukylän en�siä torppia. Kylän alueella oli aikoinaan 
Pappilan, Mar�lan, Hiltulan ja Isoahon �loilla laajoja met-
sästys- ja nii�ynau�ntoja. Myöhemmin Jokelaan ase�ui 
asumaan useita mäkitupalaisia. Muutamia näistä itsenäis-
tyi 1900-luvun alkupuolella taloiksi, joita on sen jälkeen 
lohko�u. (Väänänen 2005). Jokelan asutus on sijoi�unut 
Ylikiimingin kirkonkylälle johtavan �en ja Vepsänjoen ris-
teykseen sekä siitä �en varrelle kirkonkylälle päin. Jokela 

sijaitsee lähellä kirkonkylää ja sen palveluita ja näin ollen 
se houku�elee uusia asukkaita. 2000-luvulla kylän alueella 
on myönne�y 11 rakennuslupaa (Repola 2009).

Vepsä

Vepsänkylän nykyisen pysyvän asutuksen juuret ovat 1500-
luvulla, mu�a jo ennen tätä alueella on asu�u ajoi�ain. 
Olete�avas� ensimmäinen pysyvä asukas oli savolainen 
kaskimies. Vepsän vanhimmat talot ovat kylälle nimensä 
antaneen Vepsänjärven eteläpuolella sijaitsevat Kokko ja 
Jurvakainen. 1730-luvulla Vepsässä oli 5 veroa maksanu�a 
�laa. Lähes jokainen Vepsän kanta�loista on jossain vai-
heessa au�oitunut tai tode�u veronmaksukyvy�ömäksi 
vuosien kuluessa. 1700-luvulla alkoi uudis�lojen syntymi-
nen ja isojakotoimitus, jotka toivat uudet lähtökohdat ky-
läyhteisön sosiaaliseen kehitykseen ja taloudelliseen vau-
rastumiseen. Samaan aikaan väestö kasvoi voimakkaas�, 
joskin sitä rajoi�vat 1800-luvun suuret nälkävuodet. (Tas-
kila 1990: 10–15)

Vepsänjärven eteläpuolella sijaitseva Kokko on ollut maa-
kirjassa vuodesta 1624 läh�en ja tämän lähellä sijaitseva 
Jurvakainen löytyy asiakirjoista vuodesta 1611 alkaen. 
Myös Brunni löytyy 1600-luvulta läh�en ja Viitala, Park-
kinen (myöhemmin Vepsä), Kois�, Sänkelä ja Pelkonen 
1700-luvulta. Kylän uusimmat kanta�lat Harju, Nokela ja 
Ai�ola mainitaan ensimmäisen kerran 1800-luvulla. Lähes 
jokaisesta kylän talosta läh� nuorisoa 1900-luvun tai�ees-
sa siirtolaisiksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Lähes kaikki ky-
län �loista jakautuivat kahdeksi �laksi 1900-luvun tai�ees-
sa ja myöhemmin niistä on lohko�u useita kymmeniä �loja 
ja vapaa-ajan ton�a. (Taskila 1990) Vuoden 1991 jälkeen 
Vepsään on myönne�y 18 rakennuslupaa (Repola 2009).

Kuva 3. Juopulin talo, sen piha-
piiriä ja peltoja 1950-luvulla. 
Päärakennus ja tiilinavetta ovat 
uudempaa rakennuskantaa ku-
van vasemmassa laidassa ja pi-
han toisessa laidassa ovat vanha 
päärakennus ja navetta heinä-
suojineen. (Rytkönen 1989: 53. 
Valok. Ilma-Foto. Om. Juho Hil-
tunen)
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Alavuotto

Kiiminkijoen rantatörmällä, mäenrinteessä Alavuoton 
kohdalla on sijainnut Väänästen kartano. Tämä talo- ja ra-
kennusrykelmä muodos� laajahkon ja suljetun sisäpihan. 
Aluksi paikalla oli ollut ikkunaton savupir� ja sen ympärillä 
metsää. Vuosien uurastuksen tuloksena jokirinne avautui 
yhä laajemmiksi kaskimaiksi ja myöhemmin varsinaisiksi 
pelloiksi. Kylään syntyi uusia perheitä, jolloin savupir�lle 
rakenne�in jatke tai lähelle uusi rakennus. Näin vuosisa-
tojen kuluessa näistä muodostui tämä ”linnoitusmainen” 
asuinyhteisö. (Väänänen 2001) Alavuoton asutus on alusta 
alkaen keski�ynyt Väänäsenkankaalle, joskin asutusta on 
myös muualla Kiiminkijoen rannalla ja muutama yksi�äi-
nen talo sijaitsee kauempana joesta. Kylän alueella, joen 
rannalla on muutamia kymmeniä kesämökkejä. Alavuot-
toon on vuoden 1992 jälkeen myönne�y 6 rakennuslupaa 
(Repola 2009).

Alavuoton �enoilla asui 1500-luvun lopulla Mikko Parkki-
nen, jonka nimi katosi 1600-luvulla verolue�eloista. Hä-
nen �lalleen ilmestyi Heikki Väänänen. Väänänen saa�oi 
ase�ua Parkkisen au�on �lan paikalle tai jollekin toiselle 
au�o�lalle tai uudis�lalle. Kansan suussa on kulkenut tari-
na, jonka mukaan ” Savosta tuli aikoinaan Ylikiiminkiin kol-
me Väänäs-sukuista veljestä. Yksi heistä ase�ui asumaan 
Karahkaan, toinen tuli Juopulille ja kolmas rakensi asumuk-
sensa Alavuotolle.” (Väänänen 2001: 23) Alavuotolla Vää-
näsen �la jakaantui neljään savuun 1835–36, joskin viral-
linen jako tapahtui vasta sata vuo�a myöhemmin isojaon 
yhteydessä.

Väänäsen taloryhmään kuului 1930-luvun alun isojakokar-
tan mukaan 7 taloa ja yhteensä vajaan puolen hehtaarin 
ton�lla oli 32 erillistä rakennusta ja neljä saunaa (Kuva 4). 
Näiden neljän �lan maista on myöhemmin lohko�u vapaa-
ajan ton�eja, joista osalle on rakenne�u vapaa-ajan asun-
toja 1980- ja -90 -luvuilla. Väänäsen �lasta lohko�in ton� 
myös Alavuoton koululle. (Väänänen 2001)

Mikko Parkkisen ja hänen jälkeensä ilmestyneiden Väänäs-
ten lisäksi ainakin Inkalan ja Merilän �enoilla on ollut jon-
kinlaiset asumukset 1600-luvulla. Hieman alempana joen 
varrella sijainneesta Merilästä on mainintoja vakinaisena 
asuinpaikkana vuodesta 1679 läh�en, mu�a Inkalasta ei 
mainintoja näin varhaisilta ajoilta ole. Vuonna 1769 Inka-
lan sillä hetkellä au�ota ja ikivanhaa asuinpaikkaa hae�in 
asu�avaksi uudis�laksi. Tiluskar�ojen ja maastosta löy-
de�yjen, rakennuksiin vii�aavien jälkien mukaan Merilän 
mailla on vuosisatojen aikana voinut olla useitakin mäki-
tupia. Tähän vii�aa myös Kiiminkijoen rannalla olevat kol-
me mahdollista asuinpaikkaa. Merilän �lasta on lohko�u 
useita �loja ja siitä on myyty myös rakennuksia, kuten van-
hempi asuinrakennus Ylikiimingin kirkonkylän osuuskau-
pan myymäläksi 1930-luvulla. (Väänänen 2001)

Alavuoton kylä sijaitsee pääosin joen länsipuolella. Itä-
puolella asuville joen yli�äminen oli ongelma varsinkin 
kelirikkoaikana. Joen yli teh�in parista lankusta kapea, 
pitkospuumainen silta 1945–46 ja 1960 joen yli rakennet-
�in parempi, ajoneuvot kestävä silta. Tämä silta korva�in 
nykyisellä vuonna 1991 valmistuneella teräsbetonisillalla. 
(Väänänen 2001: 193–194)

Kuva 4. Väänäsen taloryhmä 
Alavuotossa viimeisen isoja-
kokartan mukaan 1930-luvul-
la. (Väänänen 2001:44)

Kuva 5. (Viereinen sivu) Yli-
vuotossa Kiiminkijoen varrel-
la sijaitseva Lammin pirtti, 
joka nykyisin on matkailu-
käytössä. 1700-luvun lopussa 
rakennettu pirtti on siirretty 
nykyiselle paikalleen 1900-
luvun alussa. (Anni Karlin 
16.9.2009) 
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Ylivuotto

Ylivuotossa ympärivuo�sessa asuinkäytössä oli 1990-lu-
vulla enää reilut parikymmentä ja vapaa-ajan käytössä tai 
au�otaloina vajaat kolmekymmentä en�stä asuintaloa. 
Seudulle on rakenne�u kymmeniä kesämökkejä enimmäk-
seen suurempien järvien, Vuotunkin ja Vähävuotunkin, 
rannoille ja Kiiminkijoen törmille. Viljelykset on raiva�u 
pääosin järvien ja Kiiminkijoen rantatörmille, joten asutus-
kin on hajallaan järvien ympärillä ja Kiiminkijoen varrella. 
Useat pellot ovat nykyään viljelemä�ä ja monet niistä ovat 
metsi�yneet tai metsite�y. (Sarkkinen 1994, 10)

Vanhoja asuinpaikkoja on ollut Iso-Vuotunkijärven lähis-
töllä ja Kiiminkijoen rannalla, joista asutus levisi vähitellen 
joen var�a ja teitä pitkin. 1500-luvulla Vuotungin kylässä 
oli vuotuisverolue�elon mukaan vähintään kolme taloa, 
Siira, Kois�nen ja Tervonen. Perimä�edon mukaan Ylivuo-
ton ensimmäinen �la on ollut Kaakkurila, joka on sijainnut 
lähellä myöhempää Siiran torppaa. Talosta oli vielä 1940-
luvulla nähtävillä tulisija, rakennuksen paikkoja ja tasainen 
ken�ä. 1500-luvun loppupuolella käytyjen so�en aikaan 
taloja polte�in ja kylän ainoaksi asutuksi taloksi jäi Siira. 
(Sarkkinen 1994)

Kylän suurimmat �lat Holappa ja Kois�nen jae�in jo 1700-
luvulla kah�a. Muista kanta�loista on lohko�u ja halo�u 
joitakin kymmeniä �loja pääasiassa 1900-luvulla. Vakitui-
ses� asu�uja taloja oli 1950- ja 60-luvuilla 54. 1960- ja 
1990-lukujen välissä alueelle rakenne�in 3 uu�a taloa 
ja vuoden 1992 jälkeen kylän alueelle on myönne�y 5 
rakennuslupaa. (Sarkkinen 1994, Repola 2009) En�sessä 
kyläkoulussa Isovuotunkijärven pohjoisrannalla toimii ny-
kyään matkailupalveluyritys, joka tarjoaa majoitusta myös 
Kiiminkijoen rannalla Lampelan �laan kuuluneella Lammin 
pir�llä (Kuva 5). 

Somerovaara

Somerovaaran kylällä ei ole olemassa yhtä yhtenäistä 
asuinkeski�ymää, vaan asutus on sijoi�unut kolmelle alu-
eelle, Kääriänkorpeen, Nauruaan ja Löytökylään. Kylä on 
myös siitä erikoinen e�ä lähes kaikki sen asukkaat muut-
�vat sinne muualta 1950- ja 1960-luvuilla. Suurimmillaan 
kylän väkiluku oli vuonna 1968, jolloin siellä oli 47 �laa ja 
325 asukasta. Tämän jälkeen etenkin nuorison muu�oliike 
Ouluun, muualle Oulun lääniin ja Ruotsiin vähensi väestöä 
muutamassa vuodessa kolmanneksella. (Moilanen 1980)

Somerovaaran kylä asute�in varsinaises� vuosina 1954–
1967 (Kuva 6). Ennen tätä, vuonna 1945 kylällä oli muo-
doste�u kolme �laa asutuslain nojalla. Näistä kaksi sijaitsi 
Somerovaaran pohjoisosassa silloin �e�ömällä alueella ja 
yksi lähellä nykyistä Kuusamon�etä. Maanhankintalain no-
jalla alueelle peruste�in vuonna 1954 39 viljelys�laa ja 6 
lisäalue�a. Näistä 26 asute�in vuosina 1954–57 ja 13 jäi 
tässä vaiheessa asu�ama�a. Somerovaaran pohjoisosassa 
sijaitseva Nauruan asutusalue käsi�ää kuusi �laa, jotka 
peruste�in vuonna 1960. Tilat olivat kooltaan 127–153 
ha ja niihin kuului peltoa ja metsää. Samaan aikaan �lojen 
perustamisen kanssa rakenne�in alueelle �etä ja teh�in 
kuivatustoimia val�on toimesta. Asutusalueen kaikki �-
lat olivat ns. kylmiä �loja, joiden rakennus- ja raivaustyöt 
asukkaat hoi�vat itse. Peltoa raiva�in 1950-luvulla 100 ha, 
1960-luvulla 240 ha ja 1970-luvulla 10 ha. Somerovaaran 
maa-alasta oli vuonna 1975 noin 350 ha eli 5 prosen�a 
peltona, josta kesällä 1976 oli viljelyksessä 140 ha. Vuonna 
1976 oli Somerovaarassa 2 kauppaa, joista toinen sijaitsi 
kylän pohjoisosassa ja toinen Arkalassa Kuusamon�en var-
rella. Koulu rakenne�in vuonna 1954 ja enimmillään siellä 
oli 98 oppilasta vuonna 1962. (Moilanen 1980)
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Somerovaaran palvelurakenne oli vielä 1970-luvulla hyvä, 
mu�a si�emmin kaupat, koulu ja muut palvelut on lakkau-
te�u. 1970-luvun jälkeen kylän asukasmäärä on edelleen 
laskenut ja au�otaloja on tullut lisää. Vuoden 1991 jälkeen 
kylälle on myönne�y 3 rakennuslupaa, joista viimeisin 
vuonna 1997 (Repola 2009).

Joloskylä

Ensimmäisenä Joloskylän taloista esiintyy Timonen vero-
lue�eloissa vuonna 1562. Tätä ennen seudulla oli asu�u 
kausiluonteises�. Leskelän ja Mannisen taloissa on asu�u 
ainakin 1600-luvulta läh�en. Näiden kolmen talon lisäksi 
Joloksen �enoilla 1500- ja 1600-luvuilla mahdollises� ol-
leista taloista esiintyy vain arveluja. Timonen ja Leskelä 
jakaantuivat kah�a 1800-luvulla ja kylän alueelle perustet-
�in samoihin aikoihin uusia taloja ja torppia. Ruotuso�las-
järjestelmän tultua voimaan Pohjanmaalla vuonna 1733, 
rakenne�in Loukkojärven rannalle uusi so�lastorppa. 
1850-luvulla Joloksessa oli 13 �laa ja seuraavat uudet �lat 
peruste�in vasta 1920-luvulla. Vaikkei uusia �loja perus-
te�u, lisääntyi asutus koko ajan jakamalla �loja kahteen 
tai useampaan savuun sekä perustamalla torppia ja mäki-
tupia. Kanta�loista ja niiden jaon myötä syntyneistä �loista 
on lohko�u 1800-luvun lopusta alkaen kymmeniä asuin- ja 
vapaa-ajanton�eja. Vuosien 1930 ja 1999 välissä Jolokses-
sa oli 145 asu�ua taloa, joista osa on pure�u tai palanut. 
(Sarkkinen 1999). Vuodesta 1992 alkaen Jolokseen on 
myönne�y 25 rakennuslupaa (Repola 2009).
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Kuva 6. Somerovaaran tilat 
ja ensimmäisen tilalle muut-
taneen perheen muuttovuo-
si tilalle. (Moilanen 1979: 18 
kirjoittajan muutoksin).
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OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN OSASTO ja �etojen-
käsi�ely�eteiden laitos tekevät yhteistyössä tutkimusta 
vuorovaiku�eisesta ja osallistuvasta maankäytön suun-
ni�elusta sekä osallistumista ja suunni�elua tukevista 
teknologioista Suomen Akatemian 2009–11 rahoi�amas-
sa PUDAS -projek�ssa (h�p://pudas.oulu.fi). Syksyn 2009 
kuntasuunni�elun kurssi toimi nyt kolmannen kerran tut-
kimustyön pilo�kohteena. Aikaisemmissa kuntasuunni�e-
lun kurssin kokeiluissa käyte�yjä tekniikoita on kehite�y ja 
muoka�u edelleen, jo�a ne palvelisivat en�stä paremmin 
kurssia ja sen tarpeita. Tutkimustyön kohteena ovat eri-
tyises� suunni�elun alkuvaiheet, vuorovaikutus suunnit-
telu�lanteissa, suunni�elupaikan ja -studion välinen �e-
donkulku sekä paikka�etoisen median (kuvat, ääni, videot 
jne.) hyväksikäy�äminen suunni�elussa. Tutkimuksessa 
tarkastellaan myös kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua 
suunni�eluun. Tutkimusaineistoa kerä�in havainnoimal-
la kuntasuunni�elun kurssin opiskelijoita aidoissa työ- ja 
vuorovaikutus�lanteissa. Erityises� tarkastel�in tutkimus-
assisten�ksi palkatun arkkiteh�opiskelijan toimia, jotka 
lii�yivät kehitetyn tekniikan käy�öön ja testaamiseen. 
Tutkimusaineiston keräämisessä au�oivat �etojenkäsi�e-
ly�eteiden laitoksen Projek� II -kurssin neljä opiskelijaa, 
jotka havainnoivat ja videoivat mm. kaikki maastokäynnit 
ja studiotyöskentely�lanteet. Tutkimusmateriaalia kertyi 
melkoises�; videoaineistoa 45 h, äänitallenteita 7 h, valo-
kuvia 114 kpl ja päiväkirjoja 22 kpl. Seuraavassa on lyhyet 
kuvaukset kehitetyistä �etoteknisistä kokeiluista.

WebMapMedia – sovellus 
karttapohjaiseen vuorovaikutukseen 
Internetissä 

Kuntasuunni�elun kurssia varten toteute�in kesällä 
2009 verkkosivusto, jolla kerro�in jo pari kuukau�a en-
nen kurssin alkamista suunni�elun kulusta ja paikallisten 
asukkaiden mahdollisuuksista osallistua Ylikiimingin kylien 
suunni�eluun. Elokuun lopulta läh�en verkkosivustolle 
upotetun interak�ivisen kar�asovelluksen, WebMapMedi-
an, avulla paikallisten asukkaiden ja kylistä poismuu�anei-
den oli mahdollista kommentoida suunni�elun kohteena 
olleita alueita kuvin ja tekstein: WebMapMedian kar�aan 
oli mahdollista merkitä kehi�ämistä vaa�via, mielly�äviä 
ja muunlaisia paikkoja sekä kommentoida muiden merkit-
semiä paikkoja edelleen (Kuva 1). 

Web 2.0 -ajatusta – sosiaalista lähestymistapaa sisällön 
tuo�amiseen ja jakeluun, avointa kommunikoin�a sekä 
�edon vapaata jakamista – hyödyntävän teknologian 
avulla pyri�in parantamaan asukkaiden mahdollisuuksia 
osallistua maankäytön suunni�eluun. WebMapMedia oli 
ollut käytössä kuntasuunni�elun kurssilla jo kahtena aikai-
sempana vuonna, jolloin järjestelmän kau�a pos�te�in 
Pyhäjärvellä kaikkiaan 148 ja Seve�järvellä 173 komment-
�a. Ylikiimingissä asukasosallistuminen oli kuitenkin huo-
ma�avas� vaisumpaa: Paikkamerkintöjä – joista niistäkin 
suurin osa sijoi�ui suunni�elualueen ulkopuolelle jäävän 

Leena Soudunsaari, Johanna Nuojua, An� Juus�la, Virtu 
Hal�unen, Toni Räisänen, Tonja Molin-Juus�la, Kari Kuu� 

Tietotekniikka vuorovaikutteisen maankäytön 
suunnittelun tukena
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Kuva 1. Juopuli kesällä – asukkaan lähettämä 
kuvakommentti WebMapMediassa. 

Kuva 2. Opiskelijoiden keräämää materiaalia lo-
pullisen suunnitelman luonnokseen linkitettynä.

keskusta-alueen �etämille – teh�in ainoastaan 9 kappalet-
ta ennen skenaariovaiheen kommentoin�a. Paikkamerkin-
töjä kommentoi�in kaikkiaan 7 kertaa. 

Edellisinä vuosina WebMapMediassa oli esite�y kolme 
vaihtoehtoista suunnitelmaa ja lopullinen suunnitelma, 
joita paikallisten asukkaiden oli mahdollista myös kom-
mentoida. Suunni�elun läpinäkyvyy�ä pyri�in syksyllä 
2009 lisäämään tuomalla myös työn pohjana olleet ske-
naariot ja niiden kau�a tuotetut suunnitelmat sekä lopul-
lisen suunnitelman luonnos WebMapMediaan kommen-
toitavaksi. Myös opiskelijoiden maastokäynneillään Kerro 
Tarina -sovelluksen avulla keräämiä tarinoita ja kuvia oli 
mahdollista tarkastella WebMapMedian kar�anäkymässä. 
Lopullisen suunnitelman tueksi liite�in myös erään opis-
kelijan kohdepaikkakunnalla keräämiä kuvia ja äänikom-
men�eja erilaisiin suunni�eluratkaisuihin lii�yen (Kuva 2). 
Skenaarioita kommentoi�in kaksi ja lopullisen suunnitel-
man luonnosta kolme kertaa. 

Kerro Tarina – muistiinpanoja paikasta

Kerro Tarina on älypuhelimiin tehty ohjelma, jonka avulla 
käy�äjät voivat kertoa paikkaan lii�yviä tarinoita. Tarina 
voi sisältää puhelimen mikrofonilla nauhoitetun selostuk-
sen, kameralla otetun kuvan, sekä �etoa siitä, onko tari-
na paikasta, johon lii�yy mukavia tai kehi�ämistä vaa�via 
asioita. Lisäksi tarinaan voi lii�ää avainsanoja tai lyhyen 
teks�n pätkän. Puhelin lii�ää lisäksi tarinaan paikka�e-
don käy�äen puhelimen GPS -laite�a. Myös päivämäärä, 
kellonaika ja käy�äjän nimi tallennetaan. On mahdollista 
syö�ää käsin myös kompassisuunta, johon käy�äjä katsoi 
kun kertoi tarinaa. Myöhemmin uusien puhelimien sisäl-
tämän elektronisen kompassin ansioista tämäkin voidaan 
tehdä automaa�ses� ilman e�ä käy�äjän täytyy �etää 
ilmansuun�a. 
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Kuva 3a ja 3b. Kerro Tarinan päävalikko ja päätoiminnot (vasemmalla). 
Oikealla tarinan kertomisvalikko. 

Kuva 4. Ylikiimingin tarinoita Google Earthilla katsottuna. 
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Tallenne�u tarina lähetetään Interne�ssä sijaitsevaan 
�etokantaan, josta tarinoita voidaan katsoa esimerkiksi 
Google Mapsin tai Google Earthin kau�a. Tarinoihin liit-
tyviä kuvia ja ääniä voi myös katsella ja kuunnella Media 
Browserin kau�a. Browser näy�ää myös näihin lii�yvän 
ns. meta�edon, eli yllä luetellut tarinaan lii�yvät �edot. 
Jos tarinaan lii�yy ääni�edosto, sen voi kuunnella Goog-
len tapauksessa tarinassa olevan linkin avulla, tai suoraan 
Browserissa (kts. Media Browserin kuvaus). 

Aikaisemmin Kerro Tarinaa on käyte�y Kuntasuunni�e-
lun kurssilla Seve�järvellä 2008. Siellä käy�äjinä toimivat 
Seve�järven koulun kymmenen oppilasta. He kertoivat 
kolmen viikon aikana oman elämänsä paikkoihin lii�yviä 
tarinoita, joita kurssin suunni�elijaopiskelijat pystyivät 
käy�ämään suunni�elun lähdemateriaalina. Syksyllä 2009 
Ylikiimingin kurssilla käy�äjinä toimivat opiskelijat. Tarkoi-
tus oli testata, miten työkalu toimisi suunni�elijan muis-
�inpanovälineenä kentällä. Käyte�ävissä oli viisi Kerro Ta-
rina -puhelinta. 

Kerro Tarinaan oli tehty edellisen kurssitoteutuksen jälkeen 
käy�ölii�ymäuudistuksia ja uusia ominaisuuksia. Tärkeim-
pänä uudistuksena oli, e�ä nyt tarinaan saa�oi lii�yä sekä 
kuva e�ä ääni�edosto vain jomman kumman sijaan. Lisäksi 
käyte�ävissä oli ns. Tutkanäkymä, jonka avulla oli mahdol-
lista katsella maastossa juuri käy�äjän nykyisen sijainnin 
lähellä kerro�uja tarinoita, sekä käy�äjän omia e�ä tois-
ten käy�äjien tarinoita. Tutkanäkymässä näkyvät erilaisilla 
symboleilla erilaiset tarinat. Valitun tarinan sisältö (kuva, 
ääni, kuva ja ääni) esitetään erilaisilla kuvakkeilla, riippuen 
siitä onko tarinassa ääni- ja/tai kuva�edostoa. Lisäksi näy-
tössä on tarinan kertojan nimi (esimerkkikuvassa “An�”), 
tarinan päivämäärä ja kellonaika, tarinan kertomispaikan 
suunta (itäkoillinen) ja etäisyys (607 metriä) käy�äjän ny-
kyisestä paikasta, sekä lähellä olevien tarinoiden kokonais-
määrä (42 kappale�a). Viiva, joka lähtee valitusta tarinasta 
etelälounaaseen, ilmaisee sen suunnan, johon käy�äjä 
katsoi tarinaa kertoessaan. 

Näkymää voi zoomata näy�ämään isomman tai pienem-
män alueen. Vasemmassa alakulmassa näkyy näyte�ävän 
alueen halkaisija (2280 metriä). Valitsemalla tarinan käyt-
täjä pystyy katsomaan tarkemmin ote�ua kuvaa ja kuun-
telemaan tarinaan lii�yvän ääni�edoston, jotka ladataan 
Interne�ssä olevasta �etokannasta, jos �edostot eivät ole 
jo valmiiksi puhelimessa. 

Uu�a oli tänä syksynä myös se, e�ä tarinan pystyi mer-
kitsemään puhelimessa julkiseksi. Julkiset tarinat näkyivät 
WebMapMediassa omalla kar�atasollaan myös ylikiimin-
kiläisille. Näin maastossa tehdyt havainnot mahdollis�-
vat myös keskustelun aloi�amisen tehdyistä huomioista, 
suunni�elijoiden ja kansalaisten välillä. Muut kuin julkiset 
tarinat olivat nähtävillä ainoastaan suunni�elijoille. 

Media Browser – paikka 
haltuun studiossa

Media Browser (tai HMDB Browser) on sovellus, jonka avul-
la Kerro Tarinan ja WebMapMedian avulla kerä�yjä kuvia 
ja tarinoita voidaan katsella ja kuunnella. Kuvia voidaan 
selata ruudukossa, katsoa sijain�nsa mukaan kartalla, tai 
ryhmitellä eri perustein kuten o�opäivän, kuvan o�ajan 
tai sisällön arvioinnin mukaan. Tarinoita ja kuvia voi sovel-
luksen avulla myös arvioida, tulostaa, ja tallentaa muissa 
sovelluksissa käyte�äväksi. 

Kun�s-kurssilla Browser-sovellusta käyte�in pääasiassa 
kar�a�lassa, jolloin kuvien sijainnin perusteella kye�in 
vahvistamaan mielikuvaa suunni�elun kohteina olevista 
kylistä ja niiden olemuksesta. 

Tutkimusyhteistyö jatkuu 

Kurssia varten kehitetyt tekniikat muodostavat perustan 
kaksisuuntaiselle kommunikaa�olle, vuorovaikutukselle 
paikallisten ja suunni�elijoiden välillä. Harmiksemme Yli-

Kuva 5. Tutkanäkymä, jossa näkyy lähellä 
kerrotut tarinat.



Kuva 6 (yllä). Browser ruudukkotilassa. Kuva 7 (alla). Browser karttatilassa.



kiimingin kokeilu ei johtanut niin vilkkaaseen asukasosallis-
tumiseen kuin toivo�  in. Tekniikoiden käy� öä ja osallistu-
mista rytmitetään aiempaa etupaino� eisemmaksi syksyn 
2010 kuntasuunni� elun kurssilla. Ajoituksen muutoksella 
pyritään en� sestään selkey� ämään suunni� eluprosessin 
eri vaiheiden ja tekniikoiden lomi� umista. Lisäksi kokeil-
laan asukasosallistumisen käynnistämistä ns. etkotyönä 
(kuntasuunni� elun kurssin jatkokurssin työn muutos osit-
tain etukäteen suorite� avaksi työksi), jo� a vuorovaikutus 
asukkaiden kanssa saataisiin kiinteämmäksi ja samalla 
tuo� amaan enemmän aineistoa PUDAS -tutkimusryhmäl-
le. Tietojenkäsi� ely� eteiden opiskelijoiden keräämän 
video- ym. aineiston analyysi on parhaillaan käynnissä. 
Kun� s -kokeilun tekniikoita muokataan havaintojen perus-
teella ja mehukkaimmat huomiot sisällytetään tutkijoiden 
väitöskirjoihin! 

Kuva 8. Tarinan kuuntelu.
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Tehtävän kuvaus

OULUN YLIOPISTON YHDYSKUNTASUUNNITTELUN labora-
torio järjes� kuntasuunni�elun kurssin syksyllä 2009 tee-
malla ”Unelmien Ylikiiminki”. Kurssilla oli tarkoituksena 
suunnitella Ylikiimingin kylien maankäy�öä vuorovaiku-
tuksessa asukkaiden kanssa. Kurssin aikana teh�in erilaisiin 
tulevaisuuden näkymiin pohjaavia skenaariosuunnitelmia, 
vaihtoehtoisia suunnitelmia sekä lopulta näiden tuloksena 
syntynyt synteesisuunnitelma. Osano�ajat olivat opinnois-
saan pitkälle edenneitä suunni�elumaan�eteen ja arkki-
tehtuurin opiskelijoita. 

Vuorovaiku�eisen suunni�elun apuvälineinä oli Oulun 
yliopiston �etojenkäsi�ely�eteen laitoksen tutkijoiden 
kehi�ämiä sovelluksia, jotka olivat kurssilla koekäytössä. 
Tämän erikoiskurssin työn tarkoituksena oli kartoi�aa Ker-
ro tarina-sovelluksen käy�ööno�oa suunni�elijan apuvä-
lineenä. Erityisen tarkkailun kohteena oli tämän rapor�n 
kirjoi�aja.

Tässä rapor�ssa selostan sekä omia havaintojani, joita 
kirjasin päiväkirjaan maastokäyn�en jälkeen, e�ä toisilta 
opiskelijoilta kerä�yjä käy�äjäkokemuksia koskien Kerro 
tarina-kokeilua. Pohdin myös, kuinka sovellusta ja laite�a 
kokonaisuudessaan voitaisiin kehi�ää suunni�elija-käyt-
täjän näkökulmasta. Lisäksi kommentoin suunni�elijoille 
suunna�ua HMDB Browseria ja WebMapMedia -verkkoso-
vellusta Kerro tarina-sovelluksen �edon järjestäjinä.

Välineet

Apuvälineinä käyte�in kolmea matkapuhelinta, joihin 
Kerro tarina-sovellus (tästä edespäin pelkkä ”sovellus”) oli 
asenne�u valmiiksi ja joita opiskelijoita pyyde�in käy�ä-
mään maastokäynneillä. Kaksi puhelinta oli yleises� käy-
te�ävissä, kolmas puhelin oli omassa käytössäni.

Sovelluksen avulla voidaan kerätä paikka�etoa tekemällä 
muis�inpanoja kertomalla tarina, eli o�amalla valokuva, 
ääni�ämällä ja lii�ämällä avainsana muis�inpanoon sekä 
arvo�amalla se kolmella erilaisella hymiöllä. 

Tarina gps-paikannetaan ja se tallennetaan �etokantaan, 
joka on tavoite�avissa useammalla tavalla. Suunni�elija 
voi selata tarinoita HMDB Browser -nimisen sovelluksen 
kau�a, joka oli asenne�u valmiiksi kahdelle �etokoneelle, 
joissa oli alun perin Macintosh-käy�öjärjestelmä ja myö-
hemmin Windows-ympäristö. Julkises� tarinoita pystyi se-
laamaan internet-selaimella WebMapMedia -sovelluksen 
kau�a. Tällöin näkyvissä olivat vain tarinat, jotka muis�in-
panon tekijä oli merkinnyt kaikille avoimeksi.

Sovellus koekäytössä

Kuntasuunni�elun kurssi alkoi 8. syyskuuta 2009 ja se 
pää�yi 1.12.2009 viimeiseen asukas�laisuuteen, jossa syn-
teesisuunnitelma esitel�in julkises� Ylikiimingin asukastu-

Anna Luusua
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valla. Kurssin aikana teh�in maastokäyntejä Ylikiimingin 
kyliin neljänä päivänä, joista olin mukana kolmella. Lisäksi 
järjeste�in viides, ”�edustelupar�o maastossa” -nimellä 
kutsu�u maastokäyn�, jossa sovellusta käyte�in suunni-
telmien selostamiseen verkossa.

Jokaista opiskelijaa pyyde�in tekemään muis�inpanoja 
sovelluksen avulla ainakin kerran näiden maastokäyn�en 
aikana. Opiskelijat tekivät muis�inpanoja myös perinteisin 
menetelmin ja o�vat valokuvia omilla digitaalisilla kame-
roillaan. Nämä valokuvat, joissa ei ollut paikka�etoa, siir-
re�in myöhemmin �etokantaan, josta niitä voi�in selailla 
samaan tapaan.

Opiskelijat aute�in sovelluksen käytössä alkuun yleisen 
ohjaustuokion ja koekäytön avulla 14.9.2009. Ensimmäi-
sessä päiväkirjamerkinnässäni kirjasin peruslähtökohdak-
si apuvälineelle, e�ei se ”saa tehdä numeroa itsestään.” 
Toisin sanoen, sovelluksen tulisi olla mahdollisimman in-
tui�ivises� ja helpos� käyte�ävä. Pohdin myös, mitä mer-
kitystä on sillä, e�ä nykyiset opiskelijat ovat ensimmäinen 
sukupolvi, joka työskentelee ratkaisevas� eri tavalla kuin 
suunni�elijat tähän as� – siis muutoin kuin piir�mellä ja 
piirrosalustalla – kun �etotekniikka tuodaan suunni�elu-
prosessin jokaiseen vaiheeseen. Paikka�eto- ja vuorovai-
ku�eisuustekniikoiden tapauksessa on kyse aivan pro-
sessin alkumetreistä, joiden tuloksille koko suunni�elu ja 
sen esitys rakentuu. Siksi on oleellista, e�ä suunni�elijat 
ymmärtävät, millaista materiaalia lai�eella saadaan. Lisäk-
si huomau�n, e�ä jos sovelluksen tarkoituksenmukainen 
käy�ö ei ole tarpeeksi yksinkertaista, on hyvinkin mahdol-
lista, e�ä sovelluksen käy�äjä oikaisee suru�a miten par-
haiten kykenee. Tämä voi johtaa ongelmiin myöhemmin. 
Esimerkkinä tästä voidaan mainita kuvien ilmansuunnan 
merkitseminen käsin. Kovin moneen kuvaan suuntaa ei 
saatu merki�yä, vaikka suunta olisikin hyödyllinen paikka-
�etoa myöhemmin selatessa.

Ensimmäinen ja toinen 
maastokäynti (15. ja 16.9.2009)

Ensimmäisellä maastokäynnillä tarkoituksena oli hahmot-
taa Ylikiimingin kaupunginosan kyliä kiertelemällä niissä 
samalla keräten aineistoa myöhempää käy�öä varten. 
Maastokäyn�ä leimasi suunni�elijankin arjelle tyypillinen 
kiireellisyys, mikä lienee sovelluksen testaamista ajatellen 
varsin realis�nen lähtökohta. 

Seuraavana päivänä teh�in toinen maastokäyn�, jolloin 
kierre�in lähinnä niissä kylissä, joissa ei oltu edellisenä 
päivänä ehdi�y käydä. Edelleen oli tarkoituksena raken-
taa mielikuvia alueesta kokonaisuutena. Totesin päiväkir-
jamerkinnässä, e�ä valikoiden määrän rajaaminen tekee 
sovelluksesta helpos� hahmote�avamman – karsiminen 

edelleen parantaisi luultavas� hahmote�avuu�a edel-
leen. Pohdin lisäksi, e�ä yhteen �etokantaan kerä�y paik-
ka�etomateriaali on erinomainen tapa päästä katsomaan 
suunnitelma-alue�a muiden näkökulmasta. Näin etenkin 
moni�eteellisen suunni�elijajoukon työ helpo�uu ja pää-
see oikeuksiinsa, kun jokainen voi tallentaa oman alansa 
kannalta huomionarvoiset asiat tasavertaises� ja kaikille 
ymmärre�ävässä muodossa. Kirjasinkin, e�ä ”oli ilo huo-
mata, kuinka yhteen pankkiin koo�u materiaali avasi koko 
päivän tarvo�uja maisemia taas uudella tavalla. Emme eh-
�neet käydä kaikissa paikoissa, mu�a onneksi toisesta au-
tosta oli ote�u muis�inpanoja [...]. Toisten [...] näkökulmat 
ovat myös varsin erilaisia, ja moni�eteellisestä ryhmästä 
saakin enemmän ir�, kun �etopankkia selatessa voi ikään 
kuin lainata toisten silmiä ja korvia.” On sil� huoma�ava, 
e�ä toisten keräämä materiaali ei suinkaan pystynyt kor-
vaamaan henkilökohtaisesta paikalla käymistä, ja toisen 
käden �eto saa�aa olla jopa harhaanjohtavaa. 

Materiaalia ensimmäistä kertaa HMDB Browser -sovelluk-
sessa selatessani kirjasin ilahtuneena, e�ä on ”hienoa, kun 
ei tarvitse lajitella kuvia reissujen jälkeen.” Sovellukset toi-
mivat loistavana �etopankkina. Koin kuitenkin Browserin 
hakutoiminnon jokseenkin vaikeaksi. Käy�äjäkokemustani 
videokuvanneet varjostajat joutuivat pariin o�eeseen neu-
vomaan minua, sillä en jostain syystä saanut hakusanoilla 
tuloksia.

Hämmennystä aiheu� lisäksi kar�anäkymä HMDB Brow-
ser -sovelluksessa. Paikannimet eivät vastanneet virallisia 
kar�oja, joiden avulla olimme suunnistaneet, eikä kuvalli-
sen �edon hierarkia ollut paras mahdollinen: joet, lammet 
ja �et eivät ero�uneet rii�ävän selkeäs�. Tämä oli har-
millista, sillä kar�anäkymää voidaan pitää paikka�edon 
kannalta oleellisimpana näkymänä �edon jäsentämiseen 
suunni�elijalle. Kirjasin myös, e�ä opiskelijoiden käytössä 
olleet �etokoneet MacOS -käy�öjärjestelmineen tuntuivat 
vaikeilta ja aiheu�vat turhautumista, mikä ei johtunut so-
velluksista itsestään. Kurssin edetessä käy�öjärjestelmät 
vaihde�inkin tutumpaan Microso� Windowsiin.

Voidaan sanoa, e�ä kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden 
mielestä sovellus oli ollut hyödyllinen maastossa. Yksi ky-
selyyn vastannut opiskelija totesi, e�ä laite sovelluksineen 
”tuntui jo ensimmäisen käy�ökerran jälkeen melko hyödyl-
liseltä […] Yhdellä sanalla luonnehdi�una se oli kätevä.” 

Toinen opiskelija huomau�, e�ei hänellä ollut juuri koke-
musta perinteisistäkään muis�inpanotavoista, sillä kun-
tasuunni�elukurssin työtehtävä oli hänelle ensimmäinen 
laatuaan. On tärkeää huomata, e�ä nykyään opiskeleva 
sukupolvi on ensimmäinen, jolle �etotekniikan yhdistämi-
nen kaikkeen työskentelyyn ei suinkaan ole muutos vaan 
asiain�la, johon kasvetaan.
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Eräs opiskelija huomau�, e�ä Kerro tarina-sovellus on 
”helpompi tapa tehdä muis�inpanoja [...] ja varmas� muis-
�inpano yhdistyy kartalla oikeaan paikkaan”. Toisin sanoen 
�edon gps -paikannus oli koe�u hyödylliseksi. Kuitenkin 
sovelluksen nimi oli harhaanjohtava: ”[Ei] sieltä maastosta 
tarinoita ehkä tarvitse vaan juuri muis�inpanoja.” On siis 
oleellista löytää sovellukselle nimi, joka on yhtä yleispäte-
vä ja joustava kuin sen käy�ömahdollisuudetkin.  Lisäksi 
tulee pitää huoli siitä, e�ei nimi muutu harhaanjohtavaksi 
ominaisuuksien tai käy�ötarkoituksen muu�uessa.

Valokuvaa o�aessa täytyi kuvan ilmansuunta merkitä 
muis�inpanoon vapaas� itse arvioiden ja astenumeroina 
ilmaisten, mitä pide�in heikkoutena: ”ilmansuunta [...] tu-
lisi tallentua automaa�ses�!” Ongelma lii�yy lai�eeseen, 
johon sovellus on asenne�u, sillä käytetyissä puhelimissa 
ei ollut kompassiominaisuu�a. Sovelluksessa tulisi kuiten-
kin olla valmius automaa�seen ilmansuunnan havaitsemi-
seen puhelimen mahdollisesta kompassista.

Tehty muis�inpano arvotetaan yhdellä kolmenlaisista hy-
miöistä. Jatkokehi�elyn kannalta voitaisiin kuitenkin har-
kita, olisiko hyvin tunne�uja hymiösymboleita mahdollista 
korvata jonkin verran neutraalimmilla, sovelluskohtaisilla 
symboleilla. Hymiö ”Kehi�ämistä vaa�vat paikat” on ke-
hitysop�mis�sesta nimestään huolima�a melko kielteistä 
tunne�a kuvaava. Kehi�ämistä vaa�va paikka voi kuiten-
kin suunni�elijan – ja miksei myös asukkaan – mielestä 
olla hyvinkin poten�aalinen, eikä sitä sen vuoksi tahtoisi 
merkitä kielteisellä tunteella, pikemminkin päinvastoin.

Kerro tarina-sovelluksessa käytettävät hymiöt, 
joilla sovellusta käyttävä suunnittelija voi  arvot-
taa paikkaa. Symbolit liitetään muistiinpanoon 
ja ne toimivat muistiinpanon  merkitsijänä myös 
WebMapMedian ja HMDB Browserin karttanäky-
mässä.

Mones� paikat ovat luonteeltaan ris�riitaisia. Onkin vaike-
aa löytää symboleja, jotka ka�aisivat tyydy�äväs� kaikki 
mahdolliset vaihtoehdot. Herää kysymys, onko paikkaa 
arvo�avista symboleista todellista hyötyä myöhemmissä 
vaiheissa, esimerkiksi muis�inpanoja selatessa, vai olisiko 
mahdollista tulla toimeen ilman niitä?

Kuvanlaatua pide�in ongelmallisena jo tässä vaiheessa. 
”Kuvaaminen [...] liikkuvasta autosta on hankalaa, eikä ku-
vien lopullinen laatukaan ei ole mikään tosi terävä,” kuului 
yksi kommenteista. 

Kerro tarina-sovelluksen kaunista kuva-aineistoa 
WebMapMedian kautta katseltuna. Valitettavasti 
kuva ei kuitenkaan matalan resoluutionsa vuoksi 
sovellu havainnekuvien raaka-aineeksi.

Kurssityön päätösvaiheessa tämä ongelma tuli todella vas-
taan, kun havainnekuvien laa�mista varten ei ollutkaan 
käyte�ävissä tarpeellista määrää korkearesoluu�oisia va-
lokuvia.

Kolmas maastokäynti 23.9.2009

Kolmannen maastokäynnin aiheena oli kyläkuva- ja mai-
semarakenneanalyysin tekeminen. Tarkoituksena oli hah-
mo�aa suunni�elun kohteena olleiden Ylikiimingin kylien 
ominaispiirteitä parityöskentelynä siten, e�ä tuloksia voi-
taisiin käy�ää yhteises� suunni�elun apuna. Tulokset tuli 
esi�ää kartalle piirre�ynä sekä sanallises� seloste�una.

Maastokäynnin tehtävä oli siis hyvin tarkas� määritelty, ja 
voidaan hyvin ole�aa, e�ä sovellusta ei varsinaises� ole 
suunniteltu juuri tätä tehtävää varten. Niinpä kirjasinkin, 
e�ä kun käsillä pi� käy�ää paperikar�aa ja kynää, ei muis-
�inpanoja tullut sovelluksen avulla niin paljon tehtyäkään. 
Laite sujah� taskuun pidemmäksi aikaa.  Päällekkäiset 
muis�inpanotavat eivät siis palvele käy�äjää. Lisäksi näitä 
kahta muis�inpanotapaa ei pystynyt yhdistämään millään 
tavalla. Tämä herä�ää kysymyksen, pitäisikö sovelluksella 
pystyä tekemään graafisia merkintöjä vai halutaanko lait-
teen käy�ö rajata kuvaamiseen ja sanalliseen kommen-
toin�in?
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Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden mielipiteet jakaan-
tuivat jyrkäs�. Erään mielipiteen mukaan sovelluksesta ei 
ollut minkäänlaista apua. Toisen mielipiteen mukaan so-
vellus ”osoi�autui tosi hyödylliseksi juuri tämän tehtävän 
kanssa. […] Pelkät kar�oihin tekemämme merkinnät eivät 
olisi rii�äneet. […] Lii�n myös pari kännykällä ote�ua ku-
vaa analyysin tueksi.”

Henkilökohtaiset mieltymykset siis eroavat merki�ävillä 
tavoilla. Voitaisiin hyvin poh�a myös, johtuuko eroavai-
suus työparien työskentelytavoista. Toisen suunni�elijan 
piirtäessä kartalle merkintöjä voivat toisen kädet olla va-
paat sovelluksen käy�öön. Voidaan ken�es ole�aa, e�ä 
jos sovellus olisi suunni�elijan käytössä pidemmän aikaa, 
sopeu�aisi suunni�elija työskentelytapansa sovelluksen 
kanssa toimivammaksi – mu�a voisiko sovellus itse sopeu-
tua myös käy�äjänsä työskentelytapoihin, tai mahdollistaa 
useita tapoja työskennellä?

Tiedustelupartio maassa -kokeilu

Viidennellä maastokäynnillä kommentoin itse suunni�e-
lijoiden edustajana tehtyjä suunnitelmia. Teoriassa näin 
voitaisiin saada kommen�eja suunnitelmaan ennen var-
sinaista lopullista esi�elyvaihe�a. On huoma�ava, e�ä 
suunnitelmat eivät olleet maastokäyn�päivään mennessä 
lainkaan valmiita, joten selostus oli lähinnä kokeellinen.

Sovellus taipui tähän teknises� ongelmi�a. Kirjasin jäl-
leen, e�ä videokuva olisi erinomainen ominaisuus tässä-
kin tehtävässä, sillä usein tehdyt suunnitelmat ovat jotain 
ratkaisevas� suurempaa kuin se mitä yhteen valokuvaan 
mahtuu. Kokonaisuuksien ja mahdollisten rei�en selos-
taminen helpo�uisi siis olennaises�. Lisäksi pohdin, e�ä 
videot ovat eri�äin suosi�u osallistumisen muoto verkos-
sa – pelkkä ääni ja liikkumaton kuva ei väl�ämä�ä herätä 
yhtä suurta mielenkiintoa mahdollisissa kommentoijissa.

Tiedustelupar�okokeilun aikana ilmeni eräs käyte�ä-
vyyden ongelma, jota en aiemmin ollut kokenut: ”Emme 
neljiltäkään hengin keksineet kovin pian, kuinka pieleen 
menneen nauhoi�een voi pyyhkiä pois ja nauhoi�aa uu-
den �lalle. C-näppäintä painamalla tämä onnistui, mu�a 
ehkäpä asia olisi ollut selkeämmin ilmaistavissa graafises� 
näytöllä.” Kun sovelluksen useimmat toiminnot on ilmais-
tu näytöllä, voisi olla luonteva jatkumo tälle osoi�aa myös 
nauhoi�een tai kuvan pyyhkimisen mahdollisuus graafi-
ses� valikossa, jossa kyseinen toiminto on.

WebMapMedian ja HMDB Browserin kannalta ongelmal-
liseksi näin, e�ä selostusta ei havaintoni mukaan miten-
kään oltu eritelty omaksi kokonaisuudekseen. Selostus siis 
hukkui yleisen �edon paljouteen, eikä voida ole�aa, e�ä 
asukkailla rii�äisi mo�vaa�ota etsiä selostuksia muiden 
julkisten muis�inpanojen joukosta.

Aikaa tehtävän suori�amiseen oli jälleen kerran todella vä-
hän, mikä lienee yleinen ongelma. Tässä lai�een tekniset 
ominaisuudet tulevat kyseeseen – mikäli kamera olisi jär-
jestelmäkameran tyyppinen, voisi objek�iveja vaihtamalla 
säästää jalkojaan. Zoomaaminen puhelimen kameralla ei 
ole millään tavalla hyödyllistä, joten selostusta tehdessään 
joutuu liikkumaan paljon jalan. Tämä hidastaa työskente-
lyä oleellises�. Vaikka sovelluksella ei voidakaan vaiku�aa 
sen lai�een ominaisuuksiin, johon sovellus on asenne�u, 
voisi sil� olla hyödyllistä poh�a, mitä perustarpeita varten 
sovellusta kehitetään.

Yhteenveto

Tämän erikoiskurssin työn tavoi�eena oli koota aineis-
toa Kerro tarina-sovelluksen käy�öönotosta suunni�e-
lijan apuvälineenä vuorovaiku�eisen kuntasuunni�elun 
kurssilla. Aineiston koonnin kannalta olisi ollut oleellista 
suunnitella aineiston keräämistä hyvissä ajoin etukäteen, 
esimerkiksi perehtymällä aiempiin aineistotutkielmiin ja 
tutkimusmenetelmiin. Aineistotutkimus onkin aihealue, 
josta haluaisin kerätä lisäkokemusta ja teoree�sta �etoa. 
Tarkempien, �ukemmin raja�ujen kysymysten laa�minen 
kyselyihin olisi myös vaa�nut parempaa ennakkokäsitystä 
itse lai�eesta. Lisäksi pohdin, onko ken�es ris�riitainen 
lähtökohta, e�ä tässä tutkielmassa tutkin ensikertalaisena 
koekäy�äjänä sekä itseäni e�ä muita opiskelijoita. Kerä�y 
materiaali on siis luonteeltaan epämuodollista. Sen tarkoi-
tus on antaa sovellusten kehi�äjille ajatuksia jatkokehi�e-
lyn pohjaksi.

Puhelimeen valmiiksi asennetun sovelluksen käy�ööno�o 
oli kohtuullisen helppoa ohjaustuokion jälkeen. Kar�apoh-
jan yhdistäminen tutkanäkymään tekisi näkymästä oleel-
lises� hyödyllisemmän ja selkeämmän. Tällöin näkymää 
voitaisiin käy�ää myös maastossa suunnistamiseen. Nykyi-
sellään tutkanäkymä kyllä toimii olevien muis�inpanojen 
selaamiseen ja kuljetun rei�n suunnan tarkastelemiseen. 
Puhelimessa olisi syytä olla automaa�nen kompassi. Pu-
helin on kooltaan erinomainen muis�inpanovälineenä 
maastossa liikkuessa ja kamerapuhelinten ominaisuuksien 
kehi�yminen edelleen lisää sovelluksen käy�ökelpoisuut-
ta.  

Sovellusta voitaisiin kehi�ää useaan suuntaan. Mikäli 
tarkoitus on nimenomaan kehi�ää sovellusta muis�inpa-
novälineenä, ei nykyisten kamerapuhelinten kuvanlaatua 
voi pitää ongelmana: resoluu�o on rii�ävä kuvien tarkas-
telemiseen ruudulta.  Mikäli tarkoituksena on saada kuva-
materiaalia, jota voidaan käy�ää myöhemmin esitysaineis-
ton tuo�amiseen, ei kamerakännykkä ole tarkkuudeltaan 
ja ominaisuuksiltaan rii�ävä, ja näitä tarkoituksia varten 
on suunni�elijan edelleen pakko tuoda digitaalinen kame-
ra mukaan.
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Tärkeänä kehityssuuntana voi pitää videokuvaamisominai-
suuden lii�ämistä sovellukseen. Näin voitaisiin lisätä aika 
elemen�nä muis�inpano-ominaisuuksiin sekä yhdistää 
kuva ja ääni, mitä voitaisiin pitää merki�ävänä lisäyksenä 
sovelluksen ominaisuuksiin. Suunni�elijat reagoivat usein 
spontaanis� paikkaan saapuessaan perille, ja olisi hyödyl-
listä pystyä tal�oimaan nämä reak�ot. Suunni�elijalle on 
kyllä tärkeää oppia tällainen pikaisen reflektoinnin taito, 
mu�a laite voisi au�aa tässä toimimalla peilin tavoin.

Yhteenvetona voidaan todeta, e�ä sovellus oli jo sellaise-
naan käy�ökelpoinen muis�inpanovälineenä, ja e�ä sitä 
voidaan hyvin käy�ää myös suunnitelmien selostamiseen 
yleisölle. 
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Johdanto

TÄMÄ YHDYSKUNTASUUNNITTELUN erikoiskurssin työ 
on tehty Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston yhdys-
kuntasuunni�elun laboratorion kuntasuunni�elukurssin 
2009 yhteydessä. Kuntasuunni�elun eli Kun�s-kurssin ta-
voi�eena oli suunnitella Oulun kaupunkiin vuoden 2009 
alussa liitetyn Ylikiimingin kylien maankäytön strateginen 
kehityskuva. Kun�s-kurssin yhteydessä Oulun yliopiston 
�etojenkäsi�ely�eteiden laitos keräsi aineistoa tutkimuk-
seensa, jonka tavoi�eena on kehi�ää �etotekniikkaa osal-
listuvan maankäytön suunni�elutyön apuvälineenä. 

Kun�s-kurssilla keskeistä on ollut osallistuva maankäytön 
suunni�elu. Tavoi�eena on ollut antaa mahdollisuus suun-
niteltavan alueen asukkaille ja muille osallisille olla mukana 
suunni�eluprosessissa. Ylikiimingin projek�ssa asukkailla 
oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmia interne�ssä 
Kun�ksen omilla verkkosivuilla osoi�eessa h�p://kun�s.
oulu.fi koko kurssin keston ajan. Lisäksi järjeste�in asu-
kas�laisuuksia Ylikiimingin en�sellä kunnan talolla, joissa 
opiskelijat esi�elivät suunnitelmiaan ja yleisöllä oli mah-
dollisuus jakaa mielipiteitään niin kylien kehitystarpeista 
kuin opiskelijoiden suunnitelmistakin.

Tässä työssä raportoin asukkaiden osallistumisesta Kun�k-
sen verkkosivuilla sekä pohdin, kuinka suunni�elija ja asu-
kas voisivat kohdata toisensa web-pohjaisessa foorumissa. 

Riikka Heikkinen ja Irma Myn�nen omassa rapor�ssaan 
poh�vat osallistumisen onnistumista asukas�laisuuksien 
osalta.

Kun�s -sivustolla oli mahdollista jä�ää kuvia ja komment-
teja Ylikiimingin kylien kehitystarpeista, sekä kommentoi-
da ja keskustella opiskelijoiden tekemistä suunnitelmista 
sivustolle sovitetulla WebMapMedia - paikka�etosovelluk-
sella viidessä eri vaiheessa. Oulun yliopiston �etojenkäsit-
tely�eteen laitoksen tutkija Johanna Nuojuan kehi�ämä 
WebMapMedia – paikka�etojärjestelmä on ollut käytössä 
aiempien vuosien Kun�s-kursseilla Pyhäjärvellä vuonna 
2007 ja Seve�järvellä 2008 tukemassa osallistuvaa maan-
käytön suunni�elua.

Verkkosivuilla osallistuminen on ollut vuoden 2009 Kun-
�s-kurssilla Ylikiimingissä vähäistä verra�una aikaisempi-
en vuosien Kun�s-kursseihin. Kurssin aikana on pohdi�u, 
miksi asukkaita ei tavoite�u rii�ävän hyvin verkossa eikä 
asukas�laisuuksissa. Tämän työn alkuperäinen tavoite oli 
raportoida ne�ssä käydystä keskustelusta. Osallistumisak-
�ivisuus jäi vähäiseksi ja ne�sivuille tuli alle 20 yleisön jät-
tämää kommen�a. Pyhäjärven projek�ssa kommen�eja 
tuli 148 ja Seve�järvellä 173. Tästä syystä pohdin myös 
sitä, mistä eri syistä voi johtua, e�ä osallistuminen jäi vä-
häiseksi. Lisäksi pohdin, miten WebMapMedia voisi toimia 
paremmin suunni�elijan ja asukkaan välisenä kohtaus-
paikkana suunni�eluprosessissa.

Mari Piipponen

Osallistuva maankäytön suunnittelu verkossa
- WebMapMedia suunnittelijan ja asukkaan kohtauspaikkana Ylikiimingin kylien 

maankäytön strategisen kehityskuvan suunnittelussa.
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WebMapMediasta

WebMapMedia (WMM) on kar�apohjainen websovellus, 
jolla pyritään tukemaan asukasosallistumista ja vuoro-
vaikutusta maankäytön suunni�elussa. WebMapMedian 
paikka�etojärjestelmään voidaan tallentaa �etoa eri pai-
koista suoraan kar�apohjalle. Kun�s -kurssilla asukkaat 
ovat voineet jä�ää �etoa järjestelmään Kun�ksen ne�-
sivuilla lisäämällä kuvia tai teks�ä ja linki�ää ne kartalla 
kohdepaikkaan. Myös suunni�elijat ovat tuo�aneet paik-
ka�etoa kuvien, teks�n tai ääni�eiden muodossa. Maasto-
käynneillä on ollut käytössä kännykkä sovellus ”kerro tari-
na”, jolla pystytään tuo�amaan ja linki�ämään maastossa 
nauhoite�u, kuva�u tai kirjoite�u muis�inpano �e�yyn 
paikkaan GPS -paikan�men avulla. Suunni�elijat ovat voi-
neet valita tuo�amastaan aineistosta, mitä osia on tuotu 
WMM:aan yleisön nähtäväksi. Myös tämä aineisto on ollut 
kaikkien kommentoitavissa ne�sivuilla.

Projektin eteneminen verkkosivuilla

Kyläläisillä, kylistä poismuu�aneilla sekä muilla osallisilla 
oli mahdollisuus osallistua suunni�eluun kommentoimalla 
aineistoa suunni�elun eri vaiheissa. 

Ensimmäisessä vaiheessa, 31.8 – 11.10.2009, yleisö sai li-
sätä kuvia ja kommen�eja kylien kehitystarpeista. Eri sym-
bolien avulla kartalle pysty�in merkitsemään kehi�ämistä 
vaa�vat paikat, mielly�ävät paikat ja muut paikat.

Ennen toisen vaiheen alkua, 15.-16.9.2009 lisä�in si-

vustolle suunni�elijoiden ken�äkäynneillään keräämää 
kuva- ja äänimateriaalia.

Toisessa vaiheessa 23.9 – 11.10 opiskelijoiden ryhmissä 
laa�mat kolme eri skenaariota, eli vaihtoehtoista tulevai-
suuden mallia, oli lue�avissa ja kommentoitavissa ne�-
sivuilla. Skenaariot olivat nimeltään Maailmankylät, Eri-
koisen paikallista ja Uusi maalaisidylli. Niissä visioi�in sitä, 
millainen maailma voisi olla vuonna 2020. Skenaariot oli 
laadi�u Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVA:n tekemi-
en globaalien skenaarioiden pohjalta. 

Asukkailta toivo�in vastauksia kysymyksiin: Mikä on pa-
rasta Ylikiimingissä? Mitä Ylikiimingissä pitäisi kehi�ää ja 
millä voitaisiin taata Ylikiimingin kehi�yminen ja palvelui-
den säilyminen paikkakunnalla?

Kolmannessa vaiheessa 12.10 – 15.11 verkkosivulla oli 
mahdollista kommentoida opiskelijoiden kolmessa eri 
ryhmässä tekemiä, skenaarioiden mukaan nime�yjä vaih-
toehtoisia suunnitelmia. Tässä vaiheessa suunnitelmat oli 
tehty kartalle, jotka sovite�in kar�apohjalle WebMapMe-
diaan. Suunnitelmissa oli esite�y pääpiirtei�äin eri kylien 
mahdollinen kehi�yminen aiemmin laadi�ujen skenaari-
oiden pohjalta. Samaan aikaa ne�sivuilla oli nähtävissä 
opiskelijoiden maastokäynnillä tekemät kylien maisemara-
kenneanalyysit. 

Neljännessä vaiheessa 16.11 - 6.12 oli esillä kaikkien opis-
kelijoiden yhdessä laa�ma luonnos lopullisesta suunnitel-
masta. Suunni�elijat olivat tehneet yleisölle kysymyksiä, 
joihin halusivat vastauksia suunnitelmien tarkennukseksi.
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Viimeisessä vaiheessa 7.12 – 31.1 ne�sivuilla oli nähtävil-
lä lopullinen suunnitelma lopullisilla plansseilla. Kuudesta 
kylästä oli tehty tarkempi suunnitelma, muut kylät ja alu-
een kokonaisuus oli esite�y yleispiirteisessä suunnitelmas-
sa.

 

Kommentointi

Ne�sivuille tuli koko kurssin aikana yleisöltä 21 komment-
�a. Kommenteista yhdeksän tuli ensimmäisessä vaiheessa 
kartalle linkite�yinä paikkoina, joista viisi oli kehitystä vaa-
�vaa paikkaa, kolme oli mielly�ävää paikkaa ja yksi muu 
paikka.

Kehitystä vaadi�in mm. parempien ne�yhteyksien saa-
miseksi, kuntosalin uudistamiseksi ja Savikon uimapaikan 
kunnostamiseksi. Lisäksi esitel�in käy�ämä�ömiä resurs-
seja Tervahaudan ympärivuo�seen käy�öön ja Miilualueen 
uudelleen käy�ööno�oon. Näistä keskustelua kirvoi�vat 
Savikon uimapaikka (2 kommen�a) ja internetyhteydet (3 
kommen�a).

Mielly�ävissä paikoissa Ylikiimingin kirkko sai kiitosta hie-
nosta remon�sta. Juopulin kylää kehu�in monenlaisista 
toimintamahdollisuuksista, kylän hyvästä yhteishengestä 
ja kauniista järvimaisemista. Ylikiimingin koulun tarjoamia 
hyviä urheilu ja harrastusmahdollisuuksia kommentoi�in. 
Kirjoi�aja arveli koulun elävöi�ävän myös kylää ja lisäävän 

nuorten viihtyvyy�ä. Tosin koulu oli ilmeises� merki�y kar-
talle virheellises� Nuori�aan. Muissa paikoissa kirjoi�aja 
kertoi omista kokemuksistaan ja paikkasekaannuksestaan 
Ylikiimingin ja Kiimingin Pyssyvaaroista, mikä tuo� kaksi 
muutakin kommen�a.

Opiskelijoiden tekemiin suunnitelmiin ote�in kantaa vii-
dessä kommen�ssa. Kolmannen vaiheen Erikoisen pai-
kallista – vaihtoehtoiseen suunnitelmaan oli tullut kaksi 
kommen�a. Toisessa näh�in matkailun kehi�ymisen 
mahdollisuudet ja odote�in poten�aalisia asiakkaita tu-
levan pääasiassa Oulusta mu�a myös kauempaa. Toisessa 
peräänkuulute�in Ylikiimingin maalaismaiseman säilymi-
sen, isojen ton�en ja �lavien puutarhojen puolesta sekä 
pelä�in uusien kaava-alueiden muistu�avan mitä tahansa 
Oulun lähiötä. Kahdessa kirjoituksessa kommentoi�in lo-
pullisessa suunnitelmassa ehdote�uja kylätupia: Joloksen 
kylätuvalle ehdote�in sopivaa paikkaa en�sen Koulun 
ton�lle ja Nuori�an kylätuvalle uu�a pun�salia ja käsityö-
luokan uudelleen käy�ööno�oa.

Yhdessä kommen�ssa ihmetel�in aiheellises�, e�ä eikö 
ihmisiä kiinnosta o�aa kantaa alueen kehi�ämiseen, kun 
kerrankin olisi siihen mahdollisuus.

Asukkaiden kommentit 
suunnittelijan tukena

Kun�s -ne�sivuille tulleista asukkaiden kommenteista on 
löyde�ävissä erilaisia suunni�elijaa au�avia näkökulmia, 
jotka tämä aineiston perusteella on tyypite�y karkeas� 
viiteen kategoriaan. Osa jätetyistä kommenteista sisälsi 
useampaa eri tyyppiä. 

• Paikka�edot, jotka au�avat suunni�elijaa saa-
maan suunni�elukohteesta sellaista kokemusperäistä 
�etoa, jota muualta esim. kartoista ja historiikeista ei voi 
saada. 
”…Alueen etelälaidalla on noin 8m korkea kallioseinämä 
jossa voi harrastaa kalliokiipeilyä.”
• Käy�ämä�ömät resurssit, joissa nähdään uusia 
ideoita ja kehitysmahdollisuuksia.
”…Lavan voisi kunnostaa ja tehdä alueesta monikäy�öi-
nen. Tervahaudalta on todella hienot näkymät ympäriinsä, 
sillä paikka on veden ympäröimä…”
• Kehitystoiveet, jotka ohjaavat suunni�elua niin, 
e�ä asukkaiden elämä alueella olisi helpompaa, muka-
vampaa tai viihtyisämpää. 
”Oiskohan kova homma järjestää talven ajaksi samaiseen 
rantaan avanto ja vaikkapa saunakin, jossa voisi lämmi-
tellä?”
• Ei toivotut kehityssuunnat, joissa uudet suunni-
telmat huonontaisivat nykyistä �lanne�a tai pilaisivat alu-
een iden�tee�n.
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”Asuinalueita ei pidä kaavoi�aa kuten Vesalankylässä. Suu-
ret omako�talot ovat vieri vieressä pienillä tonteilla ja alue 
voisi olla mikä tahansa Oulun lähiö.”
• Kommen�t suunnitelmiin
”Joloksen kylätuvan paikka olisi en�sen koulun ton�, siel-
lähän on jo urheiluhalli valmiina.”

Kaikki jätetyt kommen�t eivät väl�ämä�ä auta suunnit-
telijaa, mikä olisi huomioitava aineistoa kerä�äessä. Ai-
neistoon kertyi myös kommen�eja alueista, jotka eivät 
sisältyneet suunni�elualueeseen tai koskeneet edes itse 
suunni�elua. On hyvä huomioida myös se, e�ä yksi�äinen 
kommen� ei väl�ämä�ä edusta koko asukaskunnan yleis-
tä näkemystä. 

Suunnittelijan ja asukkaan 
kohtaaminen Web-ympäristössä

Kun�s -kurssin aikana odote�in innokkaampaa osallistu-
mista ja kurssin aikana pohdi�inkin useas� koko ryhmän 
voimalla, miksi asukasosallistuminen jäi vähäisemmäksi 
kuin edellisinä vuosina. Vähäiseen osallistumiseen on var-
mas� monia syitä, ja jos halu�aisiin saada osallistuma�o-
muuden syistä tutki�ua �etoa, tulisi aiheesta tehdä asian-
mukainen asukastutkimus. Esitän tässä kuitenkin omia 
näkemyksiäni ja kurssin aikana esiin tulleita ajatuksia siitä, 
mitkä syyt ovat voineet olla vaiku�amassa osallistumisak-
�ivisuuteen. 

Osallistuminen sekä ne�ssä e�ä asukas�laisuudessa vaa�i 
kiinnostusta itse aiheeseen, sekä innokkuu�a olla vaikut-
tamassa suunni�elukohteeseen. Tiedotus osallistumis-
mahdollisuudesta ja ne�sivuston markkinoinnin täytyy 
saavu�aa poten�aalinen osallistuja. Onko asukas tar-
peeksi kiinnostunut suunni�elukohteesta ja mo�voitunut 
käy�ämään osallistumiseen omaa vapaa-aikaansa? Onko 
hänellä uskoa siihen, e�ä osallistumisella on merkitystä ja 
sillä voi oikeas� vaiku�aa elinympäristönsä suunni�eluun 
ja sitä kau�a ympäristön laatuun.
Ylikiimingissä ne�yhteyksien toimivuus ja nopeus ovat 
olleet epävarmoja ja esimerkiksi asukastuvan vanhahkot 
�etokoneet ovat ladanneet hitaas� Kun�ksen kar�a-ai-
neistoja. Myös Kun�s -sivuille saaduista kommenteista osa 
koski ne�n toimivuu�a, ja Ylikiimingin alueelle toivo�inkin 
parempia yhteyksiä. Tämä on saa�anut osaltaan vaiku�aa 
ne�ssä tapahtuvaan osallistumiseen. 

Oikeaan ne�osoi�eeseen löytäminen on vaa�nut sen, 
e�ä osoite on ollut helppo muistaa, tai se on ollut kirjoitet-
tuna muis�in. Kurssin aikana kiinnite�in Ylikiiminkiin julis-
teita ja jae�in flyereitä, joissa ne�osoite oli kirjoite�una. 
Lisäksi kurssista oli �edote�u Kalevassa ja Rantapohjassa. 
Myös Oulun kaupungin yleiskaavaosastolta on ollut linkki 
sivustolle. 

Käy�ölii�ymän houku�elevuus ja navigoinnin helppous 
vaiku�avat siihen, kokeeko sivustolle tulija kommentoin-
nin helpoksi, kuinka monen klikkauksen takana etusivulta 
itse kommentoin� tapahtuu ja onko asiat helpos� löydet-
tävissä. Jos sivuston käy�ö ei aukene kohtuullisessa ajassa 
voi mo�vaa�o lopahtaa. Halukkuus kirjoi�aa oma kom-
men�nsa sivustolle edelly�ää sen, e�ä kommentoin� on 
teknises� helppo toteu�aa. 
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Oulun yliopiston �etojenkäsi�ely�eteen laitos tulee tes-
taamaan WebMapMedian käy�ölii�ymää käyte�ävyys-
testein laboratoriossa keväällä 2010. Lisäksi siellä tullaan 
tekemään Kun�s -kurssin aikaisemmalle kohdealueelle 
Kalajoelle ja nyt mukana olleelle Ylikiimingin alueelle laaja 
asukaskysely, jonka avulla pyritään selvi�ämään WebMap-
Median käyte�ävyyteen lii�yviä asioita. Näistä tutkimuk-
sista selvinnee, voiko osallistumisak�ivisuus lii�yä sovel-
luksen käyte�ävyyteen. 

Suunni�eluaineiston ymmärre�ävyydellä ja esi�elytavalla 
on osaltaan vaikutusta kommentoin�-innokkuuteen. Suun-
nitelmien esi�ely ja idean väli�yminen asukkaalle tulisi 
olla selkeää ja helpos� omaksu�avissa. Suunni�elijan tuli-
si löytää omasta suunni�eluaineistosta oleellisin asia. Liian 
laaja sisältö voi helpos� aiheu�aa informaa�oähkyn. Aika, 
jonka asukas käy�ää suunnitelmiin tutustumiseen, tulisi 
olla niissä rajoissa, e�ä se korreloi osallistumismo�vaa-
�on kanssa. Pitkät teks�t ja vaikeaselkoiset kar�a-aineis-
tot voivat aiheu�aa sen, e�ä kiinnostus lopahtaa tai e�ä 
asia ei tule ymmärretyksi. Asukkaan olisi hyvä hahmo�aa 
myös, mihin häneltä toivotaan kommen�a. Kysymysten 
ase�elu suunni�elijoiden puolelta niin, e�ä saadaan tar-
koituksenmukaisia vastauksia, vaa�i huolellista suunni�e-
lua. Jos asukkaalla on mielipide esiteltyyn suunnitelmaan 
kommen�n kirjoi�aminen edelly�ää, e�ä hän on halukas 
kertomaan mielipiteensä julkisella sivustolla. 

Suunnitelmia lisä�in sivustolle useaan kertaan kurssin 
edetessä. Tiedon uusista päivityksistä tulisi saavu�aa 
asukkaat joka kerta kun sisältöä on päivite�y. Säännöllinen 
yhteys asukkaisiin sellaisen formaa�n välityksellä, jota ih-
miset yleensäkin seuraavat, (esimerkiksi sähköpos�lista tai 
Facebook) voisi pitää asukkaat paremmin ajan tasalla. 

WebMapMedian toimivuus 
suunnittelun apuvälineenä

Kar�apohjaisessa paikka�eto-sovelluksessa on suunnit-
telua hyvin tukevia ominaisuuksia. Maankäytön suunnit-
telutyössä kar�atyöskentely on keskeistä. Suunni�elijaa 
helpo�aa, e�ä asukkaat voivat itse paikantaa lisäämänsä 
�edot maan�eteellises� oikein. Toki myös virheen mah-
dollisuus on olemassa, joten suunni�elija joutuu krii�ses-
� arvioimaan lisä�yjen �etojen paikkansa pitävyy�ä. Net-
�pohjainen paikka�eto toimii hyvin olosuhteissa, missä 
fyysinen työskentelypaikka voi vaihtua. Kehi�ämistä olisi 
WebMapMedia -sovelluksen sopivuudessa koko suunnit-
teluprosessin läpivien�in. Kaiken mahdollisen �edon saat-
taminen samalle kartalle olisi ideaalia suunni�elijan kan-
nalta, jo�a �edon etsimiseen useista eri lähteistä ei kuluisi 
kallista aikaa. Monesta eri lähteestä tulevat alue-, rei�- ja 
paikka�etoaineisto olisivat prosessin alusta as� järjestyk-
sessä, oikeisiin paikkoihin sijoite�uina ja monen suunnit-

telijan käytössä aina ne�yhteyden päässä. Hankaluutena 
näen sen, e�ä sovellus tällaisenaan toimii sekä asukkaalle 
e�ä suunni�elijalle samanlaisena. Kar�akuva on ruudulla 
suunni�elijan tarkoituksiin liian pieni, koko ruudun kokoi-
nen kar�a olisi tarpeen. Kaiken saman �edon ei tarvitse 
näkyä sekä asukkaalle e�ä suunni�elijalle. Suunni�elija 
tarvitsee ja kerää myös sellaista �etoa, jota ei väl�ämät-
tä ole asukkaalle edes mieluista näy�ää. Kar�apohja olisi 
hyvä olla sellainen, jota voidaan käy�ää myös lopullisissa 
suunnitelmissa ja esityksiä laa�essa.

Erilaiset merkintätavat, rei�t ja alueet olisi hyvä pääs-
tä merkitsemään suoraan sovelluksesta kartalle. Kun�s 
-kurssilla eivät suunni�elijat itse päässeet ylläpitämään 
sivustoa, joten sovelluksen ja sivuston mahdollisuudet ja 
rajoi�eet hahmo�uivat vasta kurssin lopulla. Esimerkiksi 
suunni�elijoiden tekemät maisema-analyysit olisivat voi-
neet olla samalla zooma�avalla kartalla, jolloin ne olisivat 
olleet suunni�elun tukena samassa paikassa kuin muu 
paikka�eto. Eritasoinen �eto voisi näkyä esimerkiksi vain 
ennalta määrätyssä mi�akaavassa, jolloin yleisemmät ja 
yksityiskohtaisemmat asiat ero�uisivat toisistaan riippuen 
siitä, kuinka lähelle kartalla zoomataan. 

WebMapMedian haasteena ryhmänä tehtävässä projek-
�ssa on sen toimiminen nykyisenkaltaisissa �etokoneissa, 
jotka on pääasiassa tarkoite�u yhden henkilön käy�öön. 
Perinteisessä suunni�elussa, jossa ryhmä istuu saman kar-
tan ja pöydän ääressä mahdollistaa sen, e�ä jokainen voi 
piirtää ja kirjoi�aa kartalle vaikka yhtä aikaa. Perinteisen 
tavan etu on se, e�ä kar�a näkyy kaikille kokonaisuudes-
saan ja samassa mi�akaavassa ja zoomaamisen ongelmaa 
ei tule. Tapa on myös nopea ja tekniikka ei temppuile. 

Ehkäpä tulevaisuudessa saadaan suuria kosketusnäy�öjä ja 
piirtokyniä, jotka mahdollistavat useamman käy�äjän yh-
täaikaisen toiminnan. 3-ulo�einen massoi�eluominaisuus 
(esimerkikisi Google Sketch-up) voisi myös hahmo�aa ko-
konaisuuksia varsinkin tarkemmalle suunni�elutasolle siir-
ry�äessä. Alueen ja rei�en merkitsemisen lisäksi erilaisia 
materiaaliominaisuuksia kuten eri metsätyypit, pellot ja 
�epinnoi�eet toisivat konkree�sta tuntua suunni�eluun. 
2-ulo�eisesta projek�osta perspek�ivikuvaan siirtyminen 
(esimerkiksi Google Earthin tapaan) hahmo�aisi varmas� 
asukkaalle myös suunnitelmat kokonaisuudessaan. Asukas 
voi kirjoi�aa ja valokuvata aineistoa WebMapMediaan, 
mikä saa�aa suunni�elijan ja asukkaan tavallaan eriarvoi-
seen asemaan. Työkaluja ja kommunikoin�malleja voisi 
kehi�ää monipuolisemmaksi.

Keskustelu nykyisillä sivuilla tapahtuu forumin omaises�, 
jolloin asukas ja suunni�elija käyvät sivustolla omaan tah-
�insa. Mahdollisuu�a keskustella reaaliajassa sivustolla 
Chat-tyyppises� voisi myös kehi�ää. Suunni�elija voisi 
päivystää sivustolla ennalta määriteltynä aikana ja keskus-
tella asukkaiden kanssa, ehkäpä luonnostella samalla eri 
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vaihtoehtoja. Silloin vastauksiin ja kysymyksiin saisi tehtyä 
tarkennuksia, jos jompikumpi osapuoli ei ymmärrä toista.

Pohdinta

Osallistuvan maankäytön suunni�elun onnistuminen on 
monen tekijän summa. Se, e�ä asukkaiden osallistuminen 
oli vähäistä vuoden 2009 Kun�s -kurssilla Ylikiimingin kylis-
sä, pis� meidät suunni�elijat poh�maan asukasosallisuut-
ta yleensä. Jos kaikki olisi onnistunut toivotulla tavalla, 
näitä kysymyksiä tuskin olisi päässyt heräämään. Itseäni 
kiinnostaisi paneutua enemmänkin asukasosallistumisen 
problema�ikkaan, mikä kaipaisi selväs� vielä tarkempaa 
tutkimusta. Arkkitehtuurin lisäksi osallistuvan suunni�e-
lun tutkimisessa liikutaan muillakin �eteen aloilla, kuten 
sosiologian, sosiaalipsykologian ja ympäristöpsykologian. 

Jo�a saadaan merkityksellistä �etoa suunni�elutyötä aja-
tellen, on suunni�elijan ja asukkaan kohda�ava ja kommu-
nikoitava. Näkisin, e�ä yksi merki�ävimmistä syistä, e�em-
me tavoi�aneet asukkaita rii�äväs� oli se, e�ä liikuimme 
liian yleisellä tasolla. Oman kylän asioihin asukkailta saa-
�in ainakin asukas�laisuuksissa helpommin kommen�eja. 
Diplomaa�nen suhtautuminen naapurikylän asioihin on 
ymmärre�ävää. Asukkaita koske�avat lähinnä oman kylän 
asiat, ja mielestäni kylätaso jäi tällä kertaa syvällisemmin 
saavu�ama�a. Se ehkä olisi ollut mahdollista seuraavassa 
vaiheessa, jos prosessi olisi vielä jatkunut. 

Kohtaaminen voi tapahtua missä tahansa esimerkiksi asu-
kas�laisuudessa, kyselylomakkeen muodossa tai ne�ssä. 
Suunni�elijan ja asukkaan kohtaaminen vaa�i kuitenkin 
sen, e�ä asiat, joihin pyydetään kommen�a, ovat vastaa-
jalle jotenkin läheisiä ja konkree�sia. Kohtauspinta, jossa 
suunni�elija ja asukas kohtaavat suunni�elun muodossa 
ja jossa oikeat kysymykset voisivat tuo�aa toivo�ua apua 
suunnitelmien tueksi, täytyy osata ase�aa mi�akaavalli-
ses� ja yleisyystasoltaan oikein. Kaaviossa 1 on laa�ma-
ni hahmotelma ongelmakentästä, joka kuvaa käsitystäni 

suunni�elijan ja asukkaan kohtauspinnan asemoinnista. 
Tämä ongelmaken�ä kaipaisi tarkempaa tutkimusta.  

Suoran vasemmassa laidassa on suunni�elija ja oikeas-
sa laidassa osallinen, eli asukas. Vaakasuora akseli kuvaa 
suunni�elijan lähestymistä suunni�elukohde�a yleiseltä, 
abstrak�lta tasolta, suuremmasta mi�akaavasta lähestyen 
ja tarkentaen koh� yksityiskohtaista suunnitelmaa. Jossain 
vaiheessa suunni�elutaso saavu�aa sen pisteen, jossa 
asukas kokee suunni�eluongelman rii�ävän läheiseksi, 
jo�a mo�voituu osallistumaan suunni�eluun. Keskellä on 
merki�y pystysuora jana, joka kuvaa kohtauspintaa, jossa 
suunni�elija ja osallinen kohtaavat.

Mie�ntää on aiheu�anut myös se, millainen asukkaan 
rooli osallistuvassa maankäytön suunni�elussa tulisi olla. 
Onko asukas mielipideautomaa�, paikallis�edon ekspert-
� vai pakosta mukaan ote�u riitapukari. Mitä osallistuva 
suunni�elu on, onko asukas siinä suunni�elija? Voidaanko 
asukasta kutsua osallistuvaksi suunni�elijaksi?

Mielestäni suunni�elija on oman alansa ja suunni�elun 
asiantun�ja, asukas on oman ympäristönsä ja omien tar-
peidensa asiantun�ja. Suunni�elijalla tulisi olla tahtoa, 
taitoa ja aikaa kuunnella asukasta jo ennen kuin yhtään 
viivaa on piirre�y paperille. Taustatutkimuksella ei pitäisi 
olla koskaan liian kiire. Uskon, e�ä suunni�eluprosessin 
alkuvaiheessa tehty huolellinen taustatutkimus ehkäisee 
vikaan menneitä ratkaisuja prosessin myöhemmässä vai-
heessa. Mielestäni asukkaan tehtävä on väli�ää suunni�e-
lijalle �etoa tarpeista, epäkohdista, toiveista ja unelmista. 
Suunni�elijan pitää hallita menetelmät, kuinka tutkimus-
aineistoa kerätään ja analysoidaan, ja miten asukkaalta 
saatu �eto saa jalostuneen muodon suunnitelmissa. Suun-
ni�elijan tehtävä on esi�ää konkree�sia, hyviä ratkaisuja 
asukkaan toiveisiin ja tausta�etoon perustuen. Asukkaan 
rooli olisi korjata kurssia suunni�elun edetessä ja valvoa, 
e�ä suunni�elija on kuunnellut ja tulkinnut tarpeita oi-
kein.
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TÄSSÄ RAPORTISSA SELVITÄMME osallistumisen toteu�a-
mista maankäytön suunni�elussa. Olemme toteu�aneet 
erilaisia osallistumisen lisäämisen kokeiluja Ylikiimingissä 
Kuntasuunni�elun kurssilla ja arvioimme osallistumisko-
keilujen vaikutuksia kurssin eri vaiheissa.  Aluksi esi�e-
lemme, miten asukkaiden osallistumista yleensä pyritään 
toteu�amaan kunnissa, miten siitä �edotetaan ja mitä 
vaihtoehtoisia vaikutusmahdollisuuksia asukkailla on kaa-
voitukseen lii�yvän osallistumisen lisäksi. Olemme erityi-
ses� selvi�äneet, kuinka osallistuminen tapahtuu Oulussa, 
sillä se on kohdekuntana kurssilla. Lisäksi kokoamme yh-
teen, miten Ylikiimingin kylien asukkaiden osallistuminen 
on toteutunut Kuntasuunni�elun kurssilla 2009. Lopuksi 
pohdimme osallistumiskokeilun vaikutuksia ja mahdollisia 
syitä siihen, mikä vaiku�aa osallistumisak�ivisuuteen Yli-
kiimingin kylissä. Lii�eenä on esite�y asukas�laisuuksien 
muis�ot 1–5 (lii�eet 1–5), asukastuvalla ollut esite (liite 6) 
ja erilaisille yhdistyksille lähete�y kirje (liite 7).

Asukkaiden osallistumista pyritään yleensä mahdollista-
maan kuntatason suunni�elussa, sillä toiminnoista, jotka 
eniten vaiku�avat asukkaan elämään, päätetään tavallises-
� kunnissa. Näitä toimintoja ovat kunnan tarjoamat palve-
lut, esimerkiksi hyvinvoin�- ja kul�uuripalvelut, joita kaik-
ki kansalaiset käy�ävät. Tavallisin keino vaiku�aa, on joka 
neljäs vuosi järjeste�ävissä kunnallisvaaleissa äänestämi-
nen. Kuntalaissa (§ 26 ja § 27) on määrä�y, e�ä kunnan 
asukkailla ja palveluiden käy�äjillä tulee olla edellytykset 

osallistua ja vaiku�aa kunnan toimintaan ja lisäksi heillä on 
oikeus tehdä kunnalle aloi�eita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Kuntaliiton Vallakas -kuntalaisen vaiku�amisop-
paan (2009: 5) mukaan osallistuminen perustuu vuorovai-
kutustaitoihin ja vaa�i aina asukkaan omaa viitseliäisyy�ä 
ja tahtoa. Asukkaalla tulee siis olla valmiudet o�aa itse sel-
vää osallistumismahdollisuuksistaan suunni�elussa, mu�a 
lain mukaan niistä tulee myös olla �etoa saatavilla. Pelkkä 
tarjo�u mahdollisuus ei merkitse osallistumisen toteutu-
mista. Tässä rapor�ssa olemme poh�neet erilaisia tapoja, 
joiden avulla osallistumista voitaisiin lisätä �edotuksen 
avulla, ja keinoja asukkaiden ak�voimiseen o�amaan osaa 
asuinympäristönsä suunni�eluun.

Kansalaisvaiku�amisen areenana Interne�llä on paljon 
mahdollisuuksia. Sen avulla voi nopeas� tavoi�aa suuren 
joukon ihmisiä, esimerkiksi keskustelufoorumeiden kau�a. 
Etuna kaavoituksen kau�a tapahtuvaan suunni�eluun ver-
ra�una on se, e�ä foorumeilla keskustelu on vapaamuo-
toista ja osallistujilla ei tarvitse olla valmiita mielipiteitä. 
Keskustelussa pyritään usein herä�ämään ajatuksia ja 
tuomaan esiin uusia näkökulmia, eikä tavoi�eena väl�ä-
mä�ä ole ris�riita�lanteiden lopullinen ratkaisu. Esimerkki 
Interne�ssä osallistumisesta on Val�onhallinnon keskus-
telufoorumi (www.otakantaa.fi), jossa on mahdollisuus 
kommentoida erilaisia val�onhallinnon hankkeita, kuten 
lainsäädäntöuudistuksia. Hankkeita esitellään Interne�s-
sä, niitä on mahdollista kommentoida raja�u aika ja sen 

Riikka Heikkinen ja Irma Myn�nen

Osallistumisen lisääminen
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jälkeen niistä kootaan yhteenveto, jota käytetään päätök-
senteon tukena.

Interne�llä on ollut lisääntyvä merkitys myös �edo�ami-
sessa kuntatasolla. Tämä voi ase�aa kunnat eriarvoiseen 
asemaan, sillä kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia 
ja resursseja toteu�aa palveluja ja �edo�amista verkko-
sivuilla. Inkisen (2009) mukaan sivustojen luonteella on 
selvä yhteys kun�en asukasmäärään.  Inkisen suori�aman 
�lastollisen tutkimuksen mukaan isoilla kunnilla on selväs-
� paremmat mahdollisuudet kuin pienillä kunnilla, joiden 
sähköiset palvelut ovat vaa�ma�omampia ja informaa�o-
sisällöltään vähäisempiä. Fyysismaan�eteellisellä sijainnil-
la ei ole merki�ävää vaikutusta kun�en tarjoamiin sähköi-
siin palveluihin. 

Osallistumisen toteuttaminen 
Oulussa ja Ylikiimingissä

Lähidemokra�atoimintaa on toteute�u Oulussa jo vuo-
desta 1978 as� ja se on ollut vakinaista vuodesta 1985. 
Nykyään toiminnassa mukana olevat tahot eli erilaiset 
asukasyhteisöt ka�avat lähes koko Oulun kaupungin alu-
een. Kaupungin tukemia lähidemokra�ayhteisöjä toimii 
yli 30 ja ne ovat kaupungin yhteistyökumppaneita, joiden 
toimintaan kuuluu aloitetoimintaa, alueellista �edo�a-
mista, lasten ja nuorten osallisuu�a ja vaiku�amista, lap-
siperheiden ja ikäihmisten hyvinvoin�a tukevaa toimintaa 
ja kolmannen sektorin palveluita, kul�uurista toimintaa, 
lähiliikuntaa sekä kestävän kehityksen ja turvallisuuden 
edistämistä asuinalueilla. (Oulun kaupunki 2005). Oulun 
kaupungin internetsivujen (2009) mukaan osallistumista 
lisätään yhteisötoiminnan avulla, jonka tavoi�eena on saa-
da kaiken ikäiset oululaiset osallistumaan ja vaiku�amaan 
elinympäristönsä suunni�eluun ja päätöksentekoon. Se 
on suoran vaiku�amisen päämahdollistaja, joka pyrkii tuo-
maan asukkaiden äänen kuuluviin aluei�ain. Kaupunki tu-
kee ja tekee yhteistyötä lähidemokra�ayhteisöjen kanssa, 
joita ovat alueelliset yhteistyöryhmät, asukas-, omako�- ja 
pienkiinteistöyhdistykset, sekä kylätoimikunnat ja muut 
asukasyhteisöt. Oulussa toimii 14 alueellista yhteistyöryh-
mää omilla suuralueillaan, jotka järjestävät aluekokouksen 
vähintään kerran vuodessa. 

Ylikiimingin alueesta yleiskaavoituksen piiriin Kiiminki-
jokivarren tekeillä olevan osayleiskaavan kau�a kuuluu 
kirkonkylän, Vesalan ja Rekikylän alueet. Muilla alueilla 
maankäy�öä ohjataan maakuntakaavalla. Maankäy�ö- ja 
rakennuslaissa osallisiksi maankäytön suunni�elussa on 
määritelty kaikki ne joiden asumiseen, työntekoon tai mui-
hin oloihin kaava saa�aa vaiku�aa sekä ne viranomaiset 
ja yhteisöt joiden toimialaa alueen kaavoitus koskee. Kaa-
vasta tulee aina laa�a osallistumis- ja arvioin�suunnitel-
ma, jossa on määritelty ketkä ovat osallisia sekä kerro�u 

osallistumismahdollisuuksista kaavoitusprosessin aikana. 
Lisäksi siinä on määritelty kaavan tarkoitus, tavoi�eet ja 
vaikutusten arvioin�. Kaavoitusalueen lisäksi Kiiminkijo-
kivarren osayleiskaavalla arvioidaan olevan vaikutuksia 
koko Ylikiimingin alueeseen sekä Kiiminkijokeen. Yleiskaa-
valuonnoksen nähtävillä oloista ja hyväksymispäätöksestä 
�edotetaan kaupungin ilmoitustaululla Oulun keskustassa 
sekä kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä. Lisäksi kunnan 
ulkopuolella asuville osallisille kaavoituksesta ilmoitetaan 
kirjeitse. (Oulu Keskushallinto 2009).

Selvi�mme tarkemmin yleiskaavasuunni�eluun lii�yvän 
osallistumisen tavoi�eiden toteutumista käytännössä 
haasta�elemalla Oulun yleiskaavasuunni�elija Mika Uo-
lamoa. Osallistumismahdollisuuksiksi Uolamo mainitsi vi-
ralliset nähtävillä olot ja yleisö�laisuudet, joissa jaetaan 
�etoa ja kuullaan mielipiteitä. Lisäksi asukkaat ja maan-
omistajat käyvät keskustelemassa suoraan kaavoi�ajan 
kanssa. Hänen mukaansa asuinalueiden yleiskaavoitus 
on yleensä niin suurpiirteistä, e�ä asukkaiden kiinnostus 
on melko vähäistä. Yleiskaavassa ei osoiteta konkree�sia 
toimenpiteitä ja keskeisimpienkin alueiden suunni�elus-
sa osallistujien joukko on pieni, vaikka osallisina olisikin 
koko Oulun väestö. Osallistuminen kuitenkin kasvaa sen 
mukaan, kuinka paljon kaavoite�avalla alueella on yksityi-
siä maanomistajia, mikä on nähtävissä Kiiminkijokivarren 
kaavoituksessakin, kun ton�paikkoja jaetaan suoraan kaa-
voituksella. Tällöin taloudellisilla tekijöillä on suuri rooli. 
Osallistumis- ja arvioin�suunnitelma toimii tärkeimpänä 
�edo�eena asukkaille osallistumismahdollisuuksista ja se 
on nähtävissä kaavoitusprosessin alusta as� Interne�ssä. 

Oulussa yleiskaavoituksessa ei Uolamon mukaan ole toteu-
te�u osallistuvaa maankäytön suunni�elua, jossa asukkaat 
olisivat päässeet mukaan alkuvaiheen suunni�elutyöhön. 
Asemakaavoituksen avuksi on kuitenkin joissain tapauksis-
sa muodoste�u suunni�eluryhmiä, joissa on ollut mukana 
tavallisia kansalaisia, joilla on kiinnostusta suunni�elutyötä 
kohtaan. Yleiskaavan osallistuvaksi suunni�eluksi voidaan 
kuitenkin lukea suunni�elun alkuvaiheessa toteute�avat 
työpajat, joissa pää�äjät käsi�elevät erilaisia rakenne-
malleja. Osallistumisen uusia malleja, joissa osallistuvaa 
suunni�elua voidaan tehostaa, on pohdi�u, mu�a yleis-
kaavatasolla toteutus ei ole helppoa. Keskeisten alueiden 
yleiskaavoituksessa, missä täydennysrakentaminen on 
keskeisessä osassa, voitaisiin toteu�aa wikisuunni�elun 
kokeiluja. Siinä asukkaat voivat itse ehdo�aa konkree�sia 
toimenpiteitä rakenne�uun ympäristöön. Wikisuunni�e-
lun ja pehmoGIS- menetelmien ohjelmoin� on tarkoitus 
aloi�aa Oulussa vuonna 2010.

Uolamo �ivis� vielä, e�ä osallistuminen Oulussa toimii 
pitkäl� virallisen kaavan mukaan, mu�a vaihtoehtoiset 
osallistumismahdollisuudet ovat olleet kuitenkin poh-
dinnassa. Ongelmana niiden toteu�amisessa on ollut 
resurssien puute ja lisäksi vaarana on se, e�ä suunni�e-
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lu ajautuu liian konkree�selle tasolle. Asukkailla on kiin-
nostusta suunnitella omaa lähiympäristöään, josta heillä 
on kokemuksellista �etoa, eikä asioista päästä keskuste-
lemaan yleiskaavan vaa�massa mi�akaavassa, jolloin kä-
siteltäisiin kaupunkia kokonaisuutena ja huomioitaisiin 
myös �lastolliset ja teoree�set näkökulmat. Osallistuvaa 
suunni�elua yleiskaavoituksessa voitaisiin ehkä kuitenkin 
hyödyntää kokonaiskuvan ymmärtämisen lisäämiseksi 
asukkaiden keskuudessa. Yleiskaavoituksessa resurssien 
puute estää kaikkien mielipiteiden huomioimisen ja toi-
saalta pienen osallistujajoukon mielipide�ä ei voi yleistää 
kaikkien asukkaiden mielipiteeksi. Osallistuva suunni�elu 
on siksi luontevinta rajatummalla alueella, jossa osallisten 
joukko on suppeampi.

Esimerkki osallistumisesta Tampereella

Tampereella asukkaiden osallistumisen välineeksi on 
ote�u käy�öön vuorovaikutuskanava Alvari (alueellisen 
vaiku�amisen kanava), joka toimii yhteistyön edistäjänä 
asukkaiden ja pää�äjien välillä. Interne�ssä asukkailla on 
mahdollisuus osallistua asukasraa�in, joka vastaa erilai-
siin Tampereen kaupunkia kiinnostaviin kyselyihin. Lisäksi 
Tampereella toimii viidellä eri alueella alueellinen työryh-
mä Alue-Alvari, joka koostuu järjestöjen ja seurojen edus-
tajista sekä yksi�äisistä alueensa asioista kiinnostuneista 
asukkaista. Kaupungin hallitus nimi�ää Alue-Alvarin kah-
deksi vuodeksi kerrallaan. Työryhmä käsi�elee kaupungin 
sille antamia tehtäviä ja laa�i niistä kannano�oja ja tekee 
aloi�eita tärkeinä pitämistään asioista. Alue-Alvarin kau�a 
asukkaat saavat �etoa alueensa asioista ja pystyvät vaikut-
tamaan asuinympäristönsä suunni�eluun. Kaupunki saa 
�etoa ja näkemyksiä asioiden valmisteluun ja päätöksen-
teon tueksi ja on sitoutunut kuulemaan työryhmän kan-
nano�oja valmistellessaan alue�a koskevia suunnitelmia 
ja päätöksiä. Alue-Alvari järjestää suurkokouksia muu-
taman kerran vuodessa ja lisäksi tarpeen mukaan perus-
tetaan alatyöryhmiä. Tilaisuudet ja työryhmien toiminta 
ovat avoimia �laisuuksia, joihin saavat osallistua kaikki, 
huolima�a siitä onko  nime�y jäseneksi vai ei. Kullakin alu-
eella järjestetään kerran vuodessa pormestarin asukasilta. 
(Tampereen Kaupunki 2009)

Osallistumisen toteutuminen 
Ylikiimingissä Kuntasuunnittelun 
kurssilla 2009

Kurssin aloitus oli 8.9.2009. Aluksi opiskelijat jae�in kol-
meen ryhmään, joissa pohdi�in erilaisten skenaarioiden 
pohjalta Ylikiimingin tulevaisuuden näkymiä vuoteen 2030 
as�. Nämä opiskelijoiden laa�mat suunnitelmat esitel-
�in 15.9.2009 ensimmäisessä asukas�laisuudessa. Aa-
mupäivällä kurssilaiset kävivät myös ensimmäisen kerran 

maastossa. Maastokäynnillä levite�in kurssista kertovia 
postereita kylien ilmoitustauluille. Ennen ensimmäistä asu-
kas�laisuu�a kurssista oli �edote�u ilmoituksilla Kalevas-
sa ja Rantapohjassa. Myös kurssin ne�sivut (kun�s.oulu.
fi) oli peruste�u jo ennen ensimmäistä asukas�laisuu�a 
ja kommentoin� hyvistä/neutraaleista/kehite�ävistä pai-
koista oli mahdollista. Kommen�eja erilaista paikoista tuli 
kymmenkunta kurssin aikana.

Ensimmäisessä asukas�laisuudessa (muis�o lii�eenä 1) 
paikalla oli vain yksi kurssin ulkopuolinen henkilö, joten 
seuraavan päivän asukas�laisuu�a varten pääte�in tehdä 
pieniä flyereita, joita jae�in kirkonkylällä ennen asukas-
�laisuu�a. Toisessa asukas�laisuudessa (muisto lii�eenä 
2) esitel�in edellisenä päivän strategiateks�en pohjalta 
tehtyjä luonnoskar�oja maankäytön suunni�elusta. Pai-
kalla oli muutama asukas enemmän kuin ensimmäisessä 
asukas�laisuudessa. Keskustelu oli vilkasta kummassakin 
asukas�laisuudessa, vaikka osallisia olikin paikalla vain vä-
hän. He� kurssin alussa peruste�in Suomi 24 -keskustelu-
sivustalle oma keskusteluaihe (h�p://keskustelu.suomi24.
fi/node/8497176) kurssiin lii�yen ja Facebookin kahdelle 
Ylikiiminkiin lii�yvälle ryhmälle (Ylikiiminki ja Kiiminkijoki) 
�edote�in kurssista. Sähköistä �edo�amista teh�in sään-
nöllises� myös kurssin ne�sivuilla, missä opiskelijoiden 
suunnitelmat olivat esillä ja niitä pystyi kommentoimaan. 
Ne�sivuille laite�in lisäksi asukas�laisuuksien muis�ot 
�edoksi. Toisessa asukas�laisuudessa paikalla oli toimi�a-
ja Rantapohja-lehdestä ja kurssista ilmestyi ju�u lehdessä 
22.9.2009.

Opiskelijaryhmät jatkoivat kolmen vaihtoehtoisen suun-
nitelman (Maailmankylät, Erikoisen paikallista ja Uusi 
maalaisidylli) työstämistä ensimmäisten kahden asukas�-
laisuuden palau�een pohjalta. Suunnitelmat valmistuivat 
7.10.2009, jolloin ne laite�in kurssin ne�sivuille asuk-
kaiden kommentoin�a varten. Samalla ne�in laite�in 
kylien maisema-analyysit, jotka opiskelijat olivat laa�neet 
23.9.2009 tehdyn maastokäynnin perusteella. Maasto-
käyn�ä varten opiskelijoille anne�in aiemmin tehtyjä 
flyereita jae�avaksi asukkaille. Lisäksi opiskelijat kertoivat 
kurssista ja kyselivät mielipiteitä vastaan tulleilta kyläläi-
siltä. Asukkaiden suora lähestyminen maastossa herä� 
yleises� kiinnostusta kurssia kohtaan ja sitä olisi voinut to-
teu�aa laajemminkin, jos aikataulu olisi sallinut. 

Viikoilla 42 ja 43 suunnitelmat ja maisema-analyysit (Liite 
8) olivat näy�llä Ylikiimingin asukastuvalla. Suunnitelmien 
luo sijoite�in palautelomakkeita ja palautelaa�kko kom-
mentoin�a varten. Lisäksi kaksi opiskelijaa, Riikka Heikki-
nen ja Irma Myn�nen, olivat päivystämässä kaksi kertaa 
Ylikiimingin asukastuvalla siltä varalta, e�ä joku haluaisi 
esi�ää kommen�nsa suullises�, ja antamassa lisä�eto-
ja kurssista ja hankkeesta kiinnostuneille. Päivystysajois-
ta ilmoite�in kurssin ne�sivuilla. Kukaan ei kuitenkaan 
tullut päivystysaikoina paikalle. Palautelomakkeen lisäksi 
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asukastuvalle tuo�in esi�eitä (liite 6) kurssin tarkoitukses-
ta ja aikataulusta mukaan ote�aviksi. Esi�eessä oli myös 
asukkaiden ja kurssilaisten välisen yhteyshenkilön, Riikka 
Heikkisen, yhteys�edot henkilökohtaisia yhteydeno�oja 
varten. Yksikään asukas ei o�anut kurssin aikana Riikka 
Heikkiseen henkilökohtaises� yhtey�ä. Esi�eitä jae�in 
myös neljännessä asukas�laisuudessa. Viikolla 42 kyläyh-
distyksille, nuorisoseuroille, metsästysseuroille ja alueen 
4H-yhdistykselle lähete�in kirjeet, joissa kerro�in kurs-
sista ja osallistumismahdollisuuksista (liite 7).

Vaihtoehtoisista suunnitelmista tuli muutama kommen� 
ne�sivuille. Lisäksi Ylikiimingin asukastuvalla olleeseen 
palautelaa�kkoon tuli viisi täyte�yä lomake�a. Lomak-
keessa kysy�in opiskelijoiden ehdotusten mahdollisuuksia 
toteutua tulevaisuudessa, mikä herä� mielenkiintoa, mitä 
ei haluta toteute�avan sekä täydennyksiä suunnitelmiin 
ja maisema-analyyseihin. Suunnitelmien toteutumista pi-
de�in mahdollisena ja maini�in, e�ä osa ehdotuksista 
oli jo suunni�eilla. Mielenkiintoisena pide�in erityises� 
rei�stöjen kehi�ämistä, mu�a myös lähiruuan tuotannon 
lisäämistä ja �etoliikenneyhteyksien parantamista. Epä-
toivo�avana asiana pide�in liian nopeaa väestönkasvua 
korostaen sitä, e�ä Ylikiiminki halutaan pitää maalaispitä-
jänä, vaikka väestö kasvaisi reilus�kin. Tulevaisuudelta toi-
vo�in Kirkonkylän läheisyyteen ulkoilurei�ejä metsään, 
valaistusta Juopuliin ja mahdollises� uimahallia kirkonky-
lälle, jos väestönkasvu on suuri. Lisäksi yhdessä palautelo-
makkeessa maini�in, e�ä Oulun kaupungin tulisi muu�aa 
toimintatapojaan ja hyväksyä erilaiset maalaismaiset asu-
mismuodot.

Asukas�laisuudet kolme ja neljä järjeste�in 27.10. ja 28.10 
(muis�ot lii�eenä 3 ja 4). Osallistuminen näihin oli hieman 
vilkkaampaa kuin ensimmäiseen kahteen asukas�laisuu-
teen, joten edellisten viikkojen sähköinen, henkilökoh-

tainen ja kirjallinen �edo�aminen oli saavu�anut jonkin 
verran huomiota ja tulosta. Kolmannessa asukas�laisuu-
dessa keskity�in kolmen vaihtoehtoisen suunnitelman 
vaikutusten arvioin�in. Osallistujat (asukkaat ja opiskelijat) 
jakaantuivat kolmeen eri ryhmään, joilla kullakin oli oma 
näkökanta (kyläkuva ja maisema sekä yhdyskuntarakenne, 
arkielämän ja paikallisuus, talous ja elinkeinoelämä) tarkas-
tella suunnitelmia. Kaikki ryhmät kiersivät kaikki suunnitel-
mat ja lopuksi esitel�in vielä yhteises�, mitä näkökantoja 
oli noussut esille. Ryhmien työskentelyn tueksi opiskelijat 
olivat aiemmin päivällä tuo�aneet alustavat arviot mai-
nituilla teemoilla. Tämä työskentelymalli oli varsin sujuva 
ja keskustelu oli vilkasta. Ryhmissä syntyi paljon erilaisia 
näkemyksiä ja huomioita suunnitelmista. Vaikutusten arvi-
oinnin pohjalta opiskelijat tuo�vat neljänteen asukas�lai-
suuteen ensimmäisen synteesisuunnitelman luonnoksen. 
Asukas�laisuudessa opiskelijat ensin esi�elivät suunnitel-
man ja sen jälkeen siitä keskustel�in. Keskustelu oli jälleen 
kerran vilkasta ja keskustelussa pureudu�in vaikeisiinkin 
aiheisiin, kuten lähes tyhjilleen jääneiden �lojen saan�in 
vapaille markkinoille perikun�en hallusta.

Synteesisuunnitelman luonnoksesta laite�in muutamia 
yksityiskoh�a kaksi viikkoa neljännen asukas�laisuuden 
jälkeen kurssin ne�sivuille ja opiskelijat saivat esi�ää 
suunnitelmista kysymyksiä erityises� mieltä askarru�a-
vista teemoista, esimerkiksi kylätupien sijainnista ja pal-
veluista sekä hevosasumisen mahdollisuuksista. Ensim-
mäisen kommentoin�viikon jälkeen yhtään kommen�a 
ei ollut ne�sivuille kuitenkaan tullut, joten pääte�in 
soi�aa Rantapohja-lehteen ja kysyä olisiko mahdollista 
saada �etoa kommentoin�mahdollisuudesta sitä kau�a 
asukkaiden keskuuteen. Torstain 19.11.2009 lehteen tu-
likin ju�u virallisesta osayleiskaavaprosessista ja samassa 
jutussa maini�in myös Kuntasuunni�elun kurssi ja kom-
mentoin�mahdollisuus. Tämäkään ei au�anut, eikä yhtään 

Kuvat 1 ja 2. Opiskelijat esittelevät suunnitelmiaan yleisötilaisuuksissa. 
Riikka Heikkinen 28.10.2009 ja 16.9.2009
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kommen�a synteesisuunnitelman luonnoksesta saatu In-
terne�n tai minkään muunkaan kanavan välityksellä. Ai-
noa ennen viimeistä asukas�laisuu�a kurssin ne�sivuille 
tullut lopullista suunnitelmaa koskeva kommen� lii�yi 
Murtomaan leikkipuistoon. Tämä lii�yi olete�avas� viral-
liseen osayleiskaavaprosessiin, koska opiskelijoiden suun-
nitelmissa ei maini�u Murtomaata, eikä oltu suunniteltu 
yhtään uu�a leikkipuistoa.

Osallistumisen vähyys tuntui tässä vaiheessa varsin yllät-
tävältä, sillä yleensä Kuntasuunni�elun kurssin kohteis-
sa osallistuminen on ollut ak�ivista ja lähtöoletuksena 
tänäkin vuonna oli, e�ä ihmisiä kiinnostavat omaan alu-
eeseen lii�yvät suunnitelmat. Tässä vaiheessa pääte�in 
soi�aa niihin yhdistyksiin, joihin aikaisemmin lähete�in 
kirjeet, ja kysyä, miksi osallistuminen on ollut niin vähäis-
tä. Puhelut tekivät Riikka Heikkinen ja Irma Myn�nen 27. 
ja 30.11.2009. Syitä, mikseivät vastaajat olleet osallistu-
neet, oli monia. Joillakin kylillä oli paljon muita projekteja 
käynnissä, eikä aika rii�änyt enää yhteen ylimääräiseen 
hankkeeseen. Yksi vastaaja sanoi, e�ei pidä ”arkkitehtuu-
rislangista” eikä ole siksi erityisen innokas osallistumaan 
maankäytön suunni�eluun. Tietoliikenneyhteyksien huo-
non �lan arvel�in estävän osi�ain ainakin Interne�n kaut-
ta tapahtuvaa osallistumista. Lisäksi maini�in, e�ä varsin-
kaan vanhemmat ihmiset eivät ole to�uneet käy�ämään 
Interne�ä. Ilmoitustaulujen kau�a tapahtuvaa �edo�amis-
ta pide�in osi�ain teho�omana, sen sijaan tehokasta �e-
do�amista olisi suoraan kyläyhdistyksen kau�a tapahtuva 
�edotus. Mielenkiintoista oli se, e�ä suurin osa vastaajista 
oli kuitenkin kuullut hankkeesta jotain, vaikka ei ollut osal-

listunutkaan, ja kaikki kuulos�vat kiinnostuneilta puhelun 
aikana. Henkilökohtainen soi�aminen (kylä)yhdistykseen 
vaiku� tämänkaltaisen hankkeen yhteydessä tehokkaim-
malta osallisuu�a lisäävältä keinolta, joskin soitot olisi kan-
na�anut tehdä he� kurssin alkuvaiheessa. Lisäksi muuta-
ma opiskelija olisi voinut mennä (kylä)yhdistyksien omiin 
kokouksiin kertomaan ja kyselemään hankkeesta esimer-
kiksi noin puolessa välissä kurssia. 

Viimeiseen asukas�laisuuteen 1.12.2009 (muis�o lii�eenä 
5) osallistumisinnokkuus heikkeni hieman edellisistä asu-
kas�laisuuksista, joskin puhelujen perusteella paikalle tuli 
kaksi uu�a asukasta. Huomion arvoista on erityises� se, 
e�ä yksikään aiemmin asukas�laisuuksissa olleista asuk-
kaista ei ollut mukana viimeisessä asukas�laisuudessa. Vii-
meisessä asukas�laisuudessa tuli paljon yksityiskohtaista 
�etoa �etyistä kylistä, mitä olisi voinut hyödyntää enem-
män suunni�elussa, jos �edon olisi saanut käy�öön aikai-
semmin. Lisäksi kommentoin�a voi jatkaa vielä viimeisen 
asukas�laisuuden jälkeen kurssin ne�sivuilla.

Kaiken kaikkiaan osallistumista lisä�äessä pelkät ilmoituk-
set sanomalehdissä eivät vaikuta rii�ävältä keinolta saada 
asukkaita kiinnostumaan. Rantapohjassa ilmestyneet ar-
�kkelit ovat luultavas� asukkaan näkökulmasta kiinnosta-
vampia kuin vain ilmoitukset asukas�laisuuksista. Toisaal-
ta jollainlailla henkilökohtainen yhteydeno�o, esimerkiksi 
flyereiden jakaminen, soi�o, kirje, sähköpos� tai kohtaa-
minen maastokäynnillä, näy�äisi tämän aineiston pohjalta 
huoma�avas� tehokkaammalta kuin sanomaleh�-ilmoi-
tus. Sähköinen �edo�aminen oli yllä�ävän tuloksetonta, 

Kuva 3. Viimeinen asukastilaisuus. Riikka Heikkinen 1.12.2009.
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sillä Internet-kommentoin� oli verra�ain vähäistä, eikä 
myöskään keskustelupalstoilla tai Facebookissa syntynyt 
aiheesta keskustelua.

Pohdinta

Asukas�laisuuksissa oli paikalla yleensä noin viisi kurssin 
ulkopuolista henkilöä. Alkuoletuksenamme oli, e�ä Ylikii-
minki on pieni maalaispitäjä, jossa ihmiset tuntevat naa-
purinsa ja ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista, mu�a 
tämä ei näkynyt osallistujamäärissä. Kylien yhteisöllisyys 
tuli esiin asukas�laisuuksissa, mu�a kylien välinen vuoro-
vaikutus on vähäistä. Voi olla, e�ä osallistuminen olisi ol-
lut runsaampaa, jos suunni�elu olisi ollut kylätasolla, eikä 
otsikolla ”Ylikiimingin kylät”. Asukkaat eivät väl�ämä�ä 
koe merkitykselliseksi kommentoida muiden kylien asioi-
ta, koska muut kylät eivät tunnu samalla tavalla konkreet-
�sella kuin omassa lähiympäristössä (kylässä) tapahtuvat 
asiat. 

Yleiskaavasuunni�elija Mika Uolamo sanoi haasta�elus-
sa, e�ä yleispiirteinen suunni�elu ja kaavoitus eivät kiin-
nosta ihmisiä läheskään niin paljon kuin yksityiskohtainen 
asemakaavoitus, koska yleispiirteinen suunni�elu ei tar-
joa konkree�sia tar�umakoh�a lähiympäristöstä. Tämä 
ilmeni erityises� myös viimeisessä asukas�laisuudessa. 
jossa asukkaat kommentoivat lähes yksinomaan omien 
kyliensä yksityiskoh�a suunnitelmissa. Asukkaita kokonai-
suudet eivät kiinnosta yhtä paljon kuin yksityiskohdat, kun 
taas suunni�elija lähestyy alue�a nimenomaan kokonai-
suuden kannalta. Tässä näkökulmat voivat mennä ris�in 
asukkaiden ja suunni�elijoiden välillä, mikä voi hankaloit-
taa �edon kulkua osapuolten välillä. Kurssilla saa�in toki 
kommen�eja myös isoihin kokonaisuuksiin ja toisaalta 
paikallis�eto yksityiskohdissa oli eri�äin arvokasta suunni-
telmien kannalta.

Virallisessa osayleiskaavakuulemisessa ei ollut enempää 
osallisia kuin meidän kurssimme asukas�laisuuksissa, mikä 
kertoo Ylikiimingin yleisestä osallistumisak�ivisuudesta 
yleistason suunni�elussa. Toimivia kylätoimikun�a on lä-
hes joka kylällä, mistä voi päätellä, e�ä oman kylän kehi-
tyksestä ollaan kiinnostuneita, vaikka isompaa alue�a kos-
keviin suunnitelmiin ei haluta o�aa kantaa. Kylät ovat siis 
pääsääntöises� ak�ivisia, mu�a osallistuminen jää usein 
vain oman kylän piiriin. Voi olla, e�ä osallistumisen perin-
teet lii�yvät vahvas� kylätasolle, eikä aihe ”Ylikiimingin ky-
lät” siksi houkutellut. Viimeisessä asukas�laisuudessakin 
kommentoi�in: 

”Se on Ylikiiminki siitä ihmeellinen pitäjä ollu, e�ä ei 
taho väki kokoontua, se on nähty vuosien varrella… 
En minä �iä mistä se johtuu, sen pitää olla jo tosi 
mielenkiintonen paikka, e�ä ne tulee.”

Toisaalta kylien asiat voivat olla niin hyvin ja kaikki ovat niin 
tyytyväisiä, e�ei ole tarve�a muu�aa mitään, eikä huolta 
kylien tulevaisuudesta ole syntynyt. Ylikiimingin asukaslu-
ku on kasvava ja myös kylille on tullut uusia asukkaita ja 
loma-asukkaita. Toisaalta palvelut siirtyvät yhä eneneväs-
sä määrin kirkonkylälle (koulu) ja jopa Oulun keskustaan 
as�. Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitos ei ole saanut asuk-
kaita ak�voitumaan ainakaan yleiskaavoituksen suhteen, 
vaikka se todennäköises� edistää palveluiden keski�ymis-
tä edelleen.

Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitos on vielä varsin tuore, sillä 
Ylikiiminki lii�yi Ouluun vuoden 2009 alusta. Pohdimme, 
voiko tapahtunut kuntaliitos vaiku�aa osallistumisak�ivi-
suuteen, jos kylillä ei uskota e�ä osallistumisella on vä-
liä tai e�ä kukaan kuuntelee. Ylikiiminkiläiset voivat olla 
epä�etoisia siitä, miten ja missä pitäisi osallistua. Tekeil-
lä olevan osayleiskaavaan lii�yvä aineisto on esillä myös 
Ylikiimingin asukastuvalla ja nähtävillä oloista �edotetaan 
Rantapohja-lehdessä (Oulu Keskushallinto 2009), joten 
periaa�eessa �edotus on lähes samalla tasolla kuin en-
nen kuntaliitosta, vain Ylikiimingin omalla ilmoitustaulul-
la �edo�aminen on jäänyt pois. Ak�ivisuus kuntatason 
osallistumisessa ei ilmeises� ole ikinä ollut Ylikiimingissä 
erityisen suurta, joten kuntaliitoksella oli todennäköises� 
vain vähän tekemistä tähän kurssiin lii�yvän osallistumi-
sinnokkuuden laimeuteen.

Asukas�laisuuksiin tulleet asukkaat osallistuivat hyvin ak-
�ivises� ja antoivat monia rakentavia mielipiteitä ja kom-
men�eja. Paikalle tulleet vaiku�vat aiheesta kiinnostu-
neilta, eivätkä vain kuunnelleet passiivisina. Keskustelu oli 
kaikissa asukas�laisuuksissa vilkasta, mikä oli kurssimme 
kannalta �etys� hyödyllistä, mu�a toisaalta saa�oi luo-
da kynnyksen tulla asukas�laisuuteen, jos ei ollut varmaa 
mielipide�ä. Yksikään asukas ei käynyt kaikissa asukas�lai-
suuksissa, vaan osallistujat vaihtuivat. Muutamat asukkaat 
kävivät kylläkin useammassa asukas�laisuudessa. Tämä 
voi seli�yä ihmisten normaaleilla kiireillä, mu�a voi myös 
olla, e�ä suunnitelmat eivät vain olleet tarpeeksi kiinnos-
tusta herä�äviä, ne olivat liian vaikeaselkoisia asukkaille tai 
asukkaat eivät tunteneet oloaan mukavaksi asukas�laisuu-
dessa. Alkuinnostuksen puute oli ymmärre�ävää, koska 
kurssin alkamisesta ei �edote�u kovin laajas�, mu�a yllät-
tävää oli e�ä innostus lopah� kurssin loppuun mennessä, 
vaikka puolivälissä kurssia osallistuminen oli ak�ivisimmil-
laan.
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LIITE 1

Asukas�laisuus 1 Ylikiiminki 15.9.2009, klo 18-20, asukastupa

Asukastuvalla paikalla oli 22 henkilöä. Tilaisuus alkoi klo 18 Oulun yliopiston yhdyskuntasuunni�elun professori Hel-
ka-Liisa Hen�län yleisesi�elyllä asukas�laisuuksien ja kuntasuunni�elun kurssin tarkoituksesta, aiheista ja tavoi�eista. 
Oulun kaupungin edustaja, arkkiteh� Mika Uolamo mainitsi �laisuuden alussa, e�ä kurssi ja asukas�laisuudet eivät liity 
Oulun kaupungin käynnissä olevaan Ylikiimingin osayleiskaavan laa�misprosessiin. Alkuesi�elyn jälkeen opiskelijaryh-
mät esi�elivät Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn hilja�ain laa�mien globaalien skenaarioiden eli mahdollisten tulevai-
suuskuvien pohjalta laa�mia kirjallisia töitään siitä, mitä skenaariot voisivat tarkoi�aa Oulun seudun ja Ylikiimingin kylien 
kannalta vuoteen 2030 mennessä. Esi�elyssä oli kolme erilaista mahdollista tulevaisuuskuvaa, joissa oli erona mm. se, 
oliko ilmastomuutosta ja siihen kytkeytyvää lämpenemistä onnistu�u torjumaan vai ei.

Ensimmäisenä tulevaisuuskuvana esitel�in ”Uusi maalaisidylli” -skenaario, jossa koroste�in mm. hidasta, leppoisaa elä-
mäntyyliä, etätyötä ja lähiruokaa. Keskustelussa epäil�in ehdotuksen mahdollisuu�a toteutua, koska hajarakentamisalu-
eella rakentamismääräykset ovat �ukat, yhdyskuntatekniikka (esim. jäteviemärit) hankala järjestää ja palvelut huonoja. 
Toisaalta esite�in myös ajatus, e�ä leppoisaan maalaisidylliin perustuva malli saa�aa olla niin houku�eleva, e�ä uusia 
asukkaita voisi tulla kasapäin. Lisäksi keskustel�in yhteisöllisyydestä ja siitä kuinka fyysinen läheisyys ja sosiaalinen lä-
heisyys ovat eri asioita. 

Toisen ryhmän Kiina-vetoinen tulevaisuuskuva oli nimeltään ”Maailmankylät”, jossa esite�in ajatus nykypäivän kansain-
välisistä, vaeltavista kiertolaisista, jotka kiertäisivät maailmankylästä toiseen. Ylikiiminki voisi tarjota monikul�uurisille 
”vaeltajille” puhdasta luontoa ja ympäristöteknologiaa. Keskustelussa käsitel�in myös ilmastopakolaisuu�a ja näiden 
pakolaisten sopeutumista Ylikiiminkiin, vaikeu�a saada olemassa olevaa tyhjää rakennuskuntaa paikkakunnalle muu�a-
vien käy�öön ja kansainvälisiä verkostoja. 

Kolmannen ryhmän skenaariossa Venäjän rooli korostui. ”Erikoisen paikallista” ajatuksessa erikoistumisella on tärkeä 
rooli ja Ylikiiminki näh�in mm. matkailuun erikoistuneena alueena – toisaalta myös maatalous voisi erikoistua erikoisem-
piin lajeihin, kuten esimerkiksi puhveleihin tai villisikoihin. Keskustelu kääntyikin Ylikiimingin erikoisosaamiseen ja kylien 
arkeen. Esiin nousivat Ylikiimingin vahva kädentaitojen osaaminen (puuteollisuus), jokiluonto, teiden, �etoliikenneyhte-
yksien ja palvelujen huono kunto, maatalouden elinvoimaisena pitäminen ja metsästys. 

Esi�elyjen jälkeen sovi�in, e�ä opiskelijat jatkavat kolmen esitellyn skenaarion pohjalta ja valmistelevat niitä edelleen 
työste�yinä keskiviikkona 16.9. Tilaisuus pää�yi klo 20.
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               LIITE 2

Asukas�laisuus 2, 16.9.2009 klo 18-20, Ylikiimingin asukastupa

Asukastuvalla oli 24 henkilöä. Aluksi Oulun yliopiston yhdyskuntasuunni�elun professori Helka-Liisa Hen�lä kertasi kun-
tasuunni�elun kurssin tavoi�eita ja käytäntöjä sekä kertoi kyseessä olevan vuorovaiku�einen suunni�eluprosessi, jo-
hon toivotaan mahdollisimman ak�ivista kyläläisten osallistumista. Tilaisuudessa toimi�in samoin kuin ensimmäisessä 
asukas�laisuudessa eli kolme opiskelijaryhmää esi�eli vuorotellen omia skenaarioitaan eli mahdollisia tulevaisuuskuvia, 
jonka jälkeen niistä keskustel�in. Opiskelijat olivat työstäneet edellisenä iltana esi�elemiään skenaarioita pidemmälle ja 
kiinni�äneet niitä enemmän Ylikiiminkiin ja sen kyliin. Esi�elyaineistona oli peruskar�a, johon oli piirre�y yleisiä alue-
varauksia ja ideoitu kehityssuun�a vuodelle 2030 siitä, miten kukin skenaario voisi käytännössä vaiku�aa Ylikiimingin 
kylien kehitykseen. 

Ensimmäiseksi esitel�in ”Uusi maalaisidylli” -skenaario. Asukkaita oli laske�u tulevan vuoteen 2030 mennessä 1200 
lisää (600 kirkonkylälle, 600 kyliin). Skenaariossa korostuivat leppoisa, hitaaseen elämään perustuva elämäntapa, ns. 
maisemakylä-asuminen ja yhteisöllisyys. Rakentamisen ajatel�in olevan täydennysrakentamista hyödyntäen olemassa 
olevaa yhdyskuntarakenne�a. Keskustelussa pohdi�in, voisiko nykymaailman yksilöllisyys korvautua yhteisöllisyydellä 
ja vanhojen tapojen palau�amisella. Liikennejärjestelyiden suhteen julkisen liikenteen toimivuu�a epäil�in ja sen sijaan 
ehdote�in yhteiskunnan tukemaa kimppakyy�järjestelyä ja etätyön mahdollistamista joko kotona tai jossain yhteisessä 
julkisessa �lassa. Lisäksi keskustel�in pienyri�äjyyden helpo�amisesta, luonnonvarojen hyödyntämisestä (metsäteolli-
suus) ja uusista viljelyskasveista (esim. kaisla) sekä nykyisen kulutusyhteiskunnan hai�apuolista. 

Seuraavaksi esitel�in ”Maailmankylät” -skenaario. Tässä skenaariossa Ylikiiminkiin tulisi vuoteen 2030 mennessä eniten 
uusia asukkaita, noin 1500 (normaalikasvu ja ”ilmastosiirtolaiset”). Skenaariossa keskeisiä olivat kyliin tulevat monikult-
tuurisuuskeskukset, joihin palvelut keski�yvät. Monikul�uurisuuskeskuksissa olisi hieman erilaisia palveluja kylästä ja 
tarpeesta riippuen (esimerkiksi monikul�uurinen koulu, tulkkipalvelut, yri�äjyysneuvonta, vanhustyö). Keskustelussa 
nousi vahvimmin esiin vesistöjen kunto Ylikiimingin alueella. Suunniteltu Viinivaaran pohjavesihanke koe�in uhaksi, 
koska se vaiku�aisi Nuori�a- ja Kiiminkijokeen sekä moniin järviin heikentäväs�. Myös turvesoiden vesistövaikutuksia 
pide�in suurina. Lisäksi keskustelussa käsitel�in olemassa olevan vaellusrei�stön hyödyntämistä matkailun kehi�ämi-
sessä ja pitkospuiden huonoa kuntoa.

Kolmannen ryhmän skenaariossa ”Erikoisen paikallista” asukasluvun kasvu vuoteen 2030 mennessä oli hyvin mal�llista 
ja samansuuntaista kuin nykyisin. Skenaariossa matkailu korostui elinkeinona ja vetovoimaa saa�in lisää erikoistumalla 
esimerkiksi moo�oriurheiluun (monitoimikeskus) ja metsästykseen sekä kehi�ämällä erilaisia tapahtumia (esim. tervan-
pol�ofes�vaalit). Uusia asukkaita voitaisiin houkutella ”Asu hevosesi kanssa” -teemalla. Keskustelussa käsitel�in ensin 
Juopulin ravirataa ja hiihtostadionia. Lisäksi keskustel�in vilkkaas� perinteisten viljelyskasvien palau�amisesta (nauris), 
maa�aiskantojen elinvoimaisena pitämisestä, ruuan puhtaudesta (ei geenimuunneltua ravintoa) ja hampun viljelystä. 
Kylille suuntautuva paluumuu�o nousi esiin mahdollisuutena, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Ongelmaksi 
saa�aa muodostua haja-asutuksen �ukat rakennusmääräykset ja se, miten olemassa olevaa rakennuskantaa, erityises� 
loma-asuntoja, saadaan kiinteistömarkkinoille. Lisäksi paluumuu�o jatkuu vain rajallisen ajan ja muu�ajat vaa�vat pal-
jon palveluita. 

Yleises� o�aen keskustelu oli kaikkien ryhmien kohdalla hyvin vilkasta ja esiin nousi paljon erilaisia teemoja. Sovi�in, 
e�ä opiskelijat jatkavat edelleen kolmen lähtökohtaskenaarion työstämistä yleispiirteisiksi suunnitelmiksi, jotka valmis-
tuvat 7.10. Ne laitetaan sen jälkeen sekä ne�in e�ä asukastuvalle nähtäville. Opiskelijat tekevät myös kylistä maisema-
rakenne- ja kyläkuva-analyysit loppusyksyä varten, jolloin tehdään tarkempaa ideasuunni�elua. Tilaisuus pää�yi klo 20.
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LIITE 3

Asukas�laisuus 3, 27.10.2009 klo 18-20, Ylikiimingin asukastupa

Asukastuvalla paikalla oli 19 henkilöä. Ensin Oulun yliopiston yhdyskuntasuunni�elun professori Helka-Liisa Hen�län 
esi�eli kurssin yleisiä tavoi�eita ja koros� asukkaiden osallistumisen ja palau�een merkitystä. Tämän jälkeen opiskelijat 
esi�elivät lyhyes� omia ryhmissä tehtyjä suunnitelmiaan. Tällä kertaa kolmesta eri suunnitelmasta, Maailmankylät, Uusi 
maalaisidylli ja Erikoisen paikallista, oli työste�y yleispiirteiset suunnitelmat ja strategiateks�t. Kommen�eja tuli he� 
mm. siitä, e�ei kaikkia kylien nimiä ollut kartoissa.

Ryhmätöiden esi�elyn jälkeen opiskelija Mari Piipponen esi�eli yhteenvedon asukkaiden antamasta palau�eesta. Pa-
laute�a oli tullut esimerkiksi ulkoilureiteistä ja �etoliikenneyhteyksistä. Seuraavaksi aloite�in tämän asukas�laisuuden 
varsinainen tehtävä, opiskelijoiden laa�mien suunnitelmien vaikutusten arvioin�. Opiskelijat ja asukkaat jakautuivat 
kolmeen ryhmään: ”Kyläkuva ja maisema sekä yhdyskuntarakenne”, ”Arkielämä ja paikallisuus sekä ”Talous ja elinkeino-
elämä”. Ryhmät käsi�elivät jokaisen suunnitelman vuorollaan oman tehtävänantonsa kannalta. Tämän jälkeen ryhmät 
esi�elivät keskustelunsa pääkohdat kaikille.

Uusi maalaisidylli -suunnitelmassa suurimpina maisemaan ja kyläkuvaan lii�yvinä vaikutuksina näh�in keskusmetsä, 
ekologisuus sijoite�aessa asuminen Kirkonkylän lähelle ja uusiutuvat luonnonvarat. Lisäksi keskustel�in mm. sillan 
tarpeesta Ylivuoton kohdalle Kiiminkijoen yli. Arkielämän suhteen vaikutuksiksi noste�in mm. paikallisen iden�tee�n 
kasvu vieraiden kul�uurien vaikutuksesta, yhteisöllisyyden lisääntyminen ja toimintaympäristön monipuolistuminen. 
Taloudelliselta kannalta suunnitelma näh�in kevyen liikenteen väyliä lukuun o�ama�a kohtuuhintaisena, joskin suun-
nitelman tode�in edelly�ävän talouden ja asenteiden muutosta, jopa osi�aiseen vaihtotalouteen siirtymistä. Riskinä 
näh�in �lanne, e�ei yritystoimintaa synny, jolloin asukkaitakaan ei tule.

Maailmankylät-suunnitelmassa toimintoja pide�in oikein sijoite�una, esimerkiksi teollisuuden sijoi�uminen Vesalaan 
näh�in järkevänä. Kyläkuvan kannalta tärkeäksi haasteeksi noste�in uuden rakentamisen sopiminen vanhaan rakennus-
kantaan. Palveluiden kiertämistä kylissä pide�in hyvänä ratkaisuna. Ilmastosiirtolaisuus näh�in mahdollisena uhkana 
paikalliselle iden�tee�lle, jos vieraista kul�uureista muu�aisi paljon ihmisiä kerralla. Kylätupien ajatel�in toimivan koh-
taamispaikkoina ja kylien ”sydäminä”. Suunnitelma vaa�si suurehkoja investointeja (pyörä�et). Toisaalta ilmastosiirtolai-
set voivat olla myös pakolaisia, jotka vaa�vat lisää resursseja.

Erikoisen paikallista -suunnitelmalla näh�in olevan vain vähän visuaalisia vaikutuksia. Mahdollisuu�a käy�ää junarataa 
myös henkilöliikenteeseen pohdi�in, jolloin junarata voisi palvella esimerkiksi työmatkaliikenne�ä Ouluun. Suunnitel-
massa paino�unut matkailu näh�in posi�ivisena imagotekijänä ja suhtautumisen matkailijoihin tode�in olevan hyvä ky-
lillä. Palveluiden arvel�in keski�yvän Kirkonkylälle ja monitoimikeskuksen yhteyteen. Uudet asuinaluevyöhykkeet olivat 
suurehkoja, minkä pelä�in hajau�avan yhdyskuntarakenne�a en�sestään, mikä puolestaan on kallista. Kanna�avana 
matkailuval�na pide�in moo�oriurheilun ja jokimatkailun yhdistämistä. Myös lähiruoka näh�in tulevaisuuden trendi-
nä, johon kanna�aa panostaa. Keskustelu kaikissa ryhmissä oli hyvin vilkasta.

Lopuksi keskustel�in vielä yleises� opiskelijoiden suunnitelmista. Riskinä kaikissa suunnitelmissa pide�in ton�en saata-
vuu�a, koska pitkään yhden suvun hallussa olleita �loja ja maataloja on hankalaa saada yleisille markkinoille. Ylikiimingin 
väestönkasvu on ollut yhden ja puolentoista prosen�n välillä, joten kahdenkaan prosen�n (Maailmankylät-suunnitelman 
lähtöoletus) ei tuntunut mahdo�oman suurelta. Onni-bussijärjestelmästä kerro�in, e�ä se on jo osi�ain käytössä, ja 
bussilipun hinnalla pikkubussin voi �lata ko�ovelleen.
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LIITE 4

Asukas�laisuus 4, 28.10.2009 klo 18-20, Ylikiimingin asukastupa

Asukastuvalla paikalla oli 19 henkilöä. Oulun yliopiston yhdyskuntasuunni�elun professori Helka-Liisa Hen�län aloi� 
�laisuuden kertomalla lyhyes�, miten kuntasuunni�elun kurssi on edennyt tähän mennessä ja esi�ämällä kysymyksen 
maaseutumaisten alueiden roolista kasvavassa ja kehi�yvässä Oulussa. Seuraavaksi opiskelijat esi�elivät lyhyes� laa�-
mansa synteesisuunnitelmaa. Synteesisuunnitelma oli työste�y aiempien kolmen vaihtoehtoisen suunnitelman, edelli-
sen illan vaikutusten arvioinnin ja saadun palau�een pohjalta.

Synteesisuunnitelman väestönkasvuennuste oli 1,5 prosen�a, mikä tarkoi�aa 1200 uu�a asukasta, joista 400–500 si-
joi�uu kyliin. Suunnitelmaan oli ote�u mukaan aikaisemmista vaihtoehtoisista suunnitelmista mm. matkailu, slow life, 
ulkoilurei�stöt, maisemakylät ja asukastuvat. Maahanmuu�ajia arvel�in tulevan jonkin verran, mu�a kuitenkin varsin 
mal�llises�. Oulu-Venäjä junarata oli mukana varauksena, mu�a sen ei usko�u toteutuvan ainakaan seuraavan 20 vuo-
den aikana. Myös kylien profiloituminen oli ote�u suunnitelman lähtökohdaksi.

Synteesisuunnitelman esi�elyn jälkeen suunnitelmasta käy�in keskustelua. Ensin keskustel�in kylistä yleisellä tasolla. 
Yli-Vuo�o, Ala-Vuo�o ja Vähä-Vuo�o sekä Vepsä ovat liian kaukana käydä töissä Oulussa, joten lähempänä olevat kylät 
voisivat olla asutuksen lisäämisen kannalta parempia. Monitoimikeskus tulee sijaitsemaan erillään perinteisestä Ylikii-
mingistä, mikä on haaste yhdyskuntarakenteen suunni�elulle. Toisaalta monitoimikeskus voi lisätä Ylikiimingin tunnet-
tavuu�a, koska hanke on varsin ainutlaatuinen Suomen mi�akaavassa. Maatalouden tulevaisuus on varsin epävarma 
(EU:n suunni�elemat tukien vähennykset), mikä saa�aa vaiku�aa myös kylien elinvoimaisuuteen, koska maatalou�a 
harjoitetaan edelleen kaikilla kylillä.

Palveluiden kiertäminen kylillä näh�in edelleen hyvänä ratkaisuna, mu�a toisaalta epäil�in yhteiskunnan halukkuu�a 
tukea tällaista järjestelyä. Palvelut ovat yhä enenevässä määrin keski�ymissä suuriin yksikköihin, mikä on näkynyt Ylikii-
mingissäkin esimerkiksi kihlakunnan poliisipalvelujen siirry�yä Ouluun. Kylätupia pide�in hyvinä varsinkin yhteisöllisyy-
den, kylän yhtenäisyyden ja vanhuspalveluiden kannalta. 

Opiskelijoiden suunni�elemista ja olemassa olevista ulkoilureiteistä puhu�in paljon. Toisaalta näh�in, e�ä olemassa 
olevia rei�ejä, varsinkin pa�kkapolkuja, voisi käy�ää enemmänkin, mu�a toisaalta taas arvel�in, e�ä rei�eihin tulee 
panostaa en�stä enemmän, jos matkailijoiden määrä alueella lisääntyy. Varsinkin hevosrei�en rakentaminen kiinnos� 
mahdollisena tulevana matkailuval�na. Kelkkarei�ejä puolestaan on jo paljon. Eräänä olemassa olevana matkailija-
ryhmänä maini�in motoris�t, joita liikkuu Ylikiimingissä asukkaiden mukaan runsaas�, mu�a heille ei ole juurikaan 
palveluja tarjolla.

Kylien uudisrakentamisen suhteen maini�in vaikeudeksi haja-asutusalueen rakennuslupien saan�. Kyliin muu�avat ih-
miset eivät väl�ämä�ä halua asua kovin lähellä naapuria ja muutenkin asukkaat kokivat, e�ei rakennuspaikkaa tulisi 
valita sen perusteella, mikä on etäisyys naapuriin, vaan parhaan rakennuspaikan mukaan. Perinteiset �ukat pihapiirit 
ovat jääneet suurilta osin tyhjilleen ja niissä asuvat olivat yleensä sukua keskenään. Pihapiirit ovat usein edelleen saman 
suvun omistuksessa, eikä niitä myydä mielellään ulkopuolisille.
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LIITE 5

Asukas�laisuus 5, 1.12.2009 klo 18–20, Ylikiimingin asukastupa

Asukastuvalla oli paikalla 22 henkilöä. Oulun yliopiston yhdyskuntasuunni�elun professori Helka-Liisa Hen�län aloi� 
�laisuuden esi�elemällä lyhyes�, keitä KUNTIS-kokeilussa on mukana ja miten on ede�y tähän mennessä. Helka-Liisa 
Hen�lä kertoi myös, e�ä vaikka kurssi loppuukin opiskelijoiden osalta, suunnitelmia voi kuitenkin vielä kommentoida 
ne�ssä ja palaute otetaan huomioon. Tämän jälkeen opiskelijat kertoivat laa�mistaan lopullisista suunnitelmista. Suun-
nitelmat oli työste�y maisema-analyysien, aiemmin syksyllä laadi�ujen vaihtoehtoisten suunnitelmien arvioin�en sekä 
asukas�laisuuksissa ja ne�ssä saadun palau�een perusteelta.

Aluksi opiskelijat esi�elivät yleissuunnitelman. Suunnitelmassa Ylikiimingin väestönkasvutavoite oli vuoteen 2030 men-
nessä 1200 uu�a asukasta, joista 500 sijoi�uu kyliin. Suunnitelmassa olivat mukana mm. maisemakylät, matkailu, rei-
�stöjen kehi�äminen, kylätuvat ja erilaiset painopistealueet. Kuudesta kylästä (Hiltukylä, Jokela, Juopuli, Joloskylä, Jo-
kikokko ja Alavuo�o) oli tehty yksityiskohtaisia suunnitelmia ja perspek�ivikuvia, jotka esitel�in seuraavaksi. Lopuksi 
käy�in läpi vielä loputkin kylät eli Karahka, Nuori�a, Vepsä, Arkala, Somerovaara ja Ylivuo�o. Näistä kylistä oli tehty 
yleispiirteiset maankäy�ösuunnitelmat ja mie��y erilaisia kehi�ämismahdollisuuksia. 

Opiskelijoiden esi�elyjen jälkeen suunnitelmista käy�in keskustelua, joka keski�yi lähinnä Vepsän ja Ylivuoton kyliin. 
Vepsän kylästä erityises� vanha koulu nousi esiin. Koulua kehu�in todella hienoksi ja varustetasoltaan hyväksi, esimer-
kiksi koulun puutyö�lat ovat ainoat Vepsässä. Koululla on uimaranta ja venevalkama ja siellä on järjeste�y leirikouluja. 
Koulun ja venevalkaman kaltaiset yhteiset �lat ovat tärkeitä uusille asukkaille, joten koulutoiminnan loppumisen jälkeen 
�lojen käytön kehi�ämiselle saa�aisi olla tarve�a. Järveä ollaan parhaillaan kunnostamassa ja sen ympäri kiertää perin-
nepolku.

Loma-asuminen ja kakkosasuminen nousivat esiin koko Ylikiimingin kohdalla. Esimerkiksi Ylivuotossa on 20 vakituista 
�laa, mu�a 200 loma-asuntoa. Loma-asukkaiden suosituin käyn�kohde on Ylivuotossa hautausmaa. Suurimmalla osalla 
Ylivuoton loma-asukkaista on juuret Ylivuotossa. Kakkosasuminen näh�in varsinkin kirkonkylältä katso�una etäisemmis-
sä kylissä kehitysmahdollisuudeksi. Ylivuotossa on tällä hetkellä monta projek�a yhtä aikaa käynnissä, esimerkiksi mai-
semanhoitosuunnitelmaa laaditaan parhaillaan, mikä osaltaan saa�aa seli�ää vähäistä osallistumista tähän projek�in. 
Toisaalta näh�in myös, e�ä Ylikiimingissä on vaikea saada ihmisiä saman katon alle kokoukseen, joskaan ei osa�u nimetä 
mitään yksi�äisiä syitä, miksi näin on. Tämä oli sikäli valite�avaa, e�ä vielä viimeisessäkin yleisö�laisuudessa tuli paljon 
uu�a �etoa varsinkin Vepsän ja Ylivuoton kylistä (reiteistä, laavuista, uimarannoista ym.), mitä olisi voitu hyödyntää 
suunnitelmia laadi�aessa.
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LIITE 7

16.10.2009
Alavuoton kyläyhdistys ry
Veijo Väänänen
Alakuja 15
91300 Ylikiiminki

Riikka Heikkinen ja Irma Mynttinen,
Oulun yliopisto
puh. 0409616611
riikkah@paju.oulu.fi

YLIKIIMINGIN KYLIEN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA
Osallistuvan maankäytön suunnittelun kokeilu

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto ja Oulun kaupunki tekevät yhteistyötä osallistu-
van maankäytön suunnittelun kokeilun puitteissa syksyllä 2009 kuntasuunnittelun kurs-
silla. Kurssin teemana on yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, ja tänä vuonna kurssin
kohteena ovat entisen Ylikiimingin kunnan kylät - jokivarren osayleiskaava-alue pois
lukien. Suunnitelma laaditaan vuodelle 2030.
Asukkaiden osallistuminen ideointiin ja palautteen saaminen on olennainen osa kurssia,
joten toivoisimme, että yhdistyksenne kannustaisi jäseniään osallistumaan internetin vä-
lityksellä, asukastilaisuuksissa tai jättämällä palautetta Ylikiimingin asukastuvalla.
Opiskelijat esittelevät töitään asukkaille syksyn aikana asukastilaisuuksissa, minkä lisäk-
si tarjotaan asukkaille, kylistä poismuuttaneille ja muille osallisille mahdollisuus osallis-
tua suunnitteluun KUNTIS-kokeilun verkkosivuilla.
http://www.kuntis.oulu.fi/
Sivuilla voi lähettää kommentteja ja kuvia suunniteltavista kohteista sekä kylien kehitys-
tarpeista. Vaihtoehtoiset ideasuunnitelmat ovat loka-marraskuun aikana kommentoitavi-
na kokeilun verkkosivuilla. Opiskelijoiden niiden pohjalta laatima maankäytön kehitys-
kuva tulee kommentoitavaksi verkkosivuille joulukuun alkupuolella.
Tällä hetkellä opiskelijoiden laatimat yleispiirteiset suunnitelmat ja kylien maisema-
analyysit ovat näytillä Ylikiimingin asukastuvalla, jossa niitä voi käydä kommentoimas-
sa 27.10. asti. Seuraavat asukastilaisuudet ovat 27.10., 28.10. ja 1.12. Asukastilaisuudet
järjestetään Ylikiimingin entisellä kunnan talolla (Harjutie 18). Kahvitarjoilu. Tervetu-
loa!
Ystävällisin terveisin,
Riikka Heikkinen ja Irma Mynttinen
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      KÄY KYLÄSSÄ
YLIKIIMINGIN KYLIEN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA
Kuntasuunnittelun kurssi Ylikiimingissä 2009

YLEISPIIRTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA
Riikka Heikkinen, Anni Karlin, 
Irma Mynttinen, Mari Piipponen 

MAANKÄYTÖN STRATEGIA

Uuden asutuksen jakautuminen aluei� ain ja 

kirkonkylän palveluiden saavute� avuus Kylien strategiset kehi� ämisvyöhykkeet 

KÄY KYLÄSSÄ  - YLIKIIMINGIN KYLIEN STRATEGIA 2030

Strategiassa on visioitu Ylikiimingin kylien tulevaisuuden kuva vuodelle 

2030. Suunnitelmasta on jäte� y ulkopuolelle Ylikiimingin kirkonkylän, 

Vesalan ja Rekikylän alueet, jotka kuuluvat Kiiminkijokivarren osayleis-

kaava-alueeseen.  Suunnitelma on vaiheiste� u siten, e� ä ensimmäisen 

vaiheen suunnitelmat ovat vuodelle 2012, toisen vaiheen suunnitelmat 

on toteute� u vuonna 2020 ja kolmannen vuonna 2030. Ensimmäisen 

vaiheen toimenpiteitä aletaan toteu� aa he� . Ylikiimingin strategian 

mukaises�  väestö kasvaa kokonaisuudessaan 1200 asukkaalla, joista 

700 sijoi� uu kirkonkylään, Vesalaan ja Rekikylään ja 500 asukasta sijoit-

tuu suunni� elukohteena oleviin kyliin. Näissä kylissä väkiluku lisään-

tyy 200 asukkaalla vuoteen 2020 mennessä ja 300 asukkaalla vuoteen 

2030 mennessä. 

Ylikiimingin tulevaisuuden kannalta tärkeimmät tekijät ovat mat-

kailun tarjoamat mahdollisuudet sekä kiinnostuksen lisääntyminen 

maaseudulla asumista kohtaan. Tulevaisuuden kannalta myös työ-

paikkaomavaraisuuden lisääminen on olennaista, jo� a palvelut säily-

vät Ylikiimingissä, eikä niitä haeta Oulusta työmatkoilla. Kirkonkylän ja 

Vesalan alue� a kehitetään pienteollisuusalueena. Matkailu ja maata-

lous tulevat työllistämään osan asukkaista, erityises�  Vuo� ojen alu-

eella, missä toteutetaan matkailun strategiaa. Ylikiimingissä tullaan 

panostamaan uudenlaisten uusiutuvien energiamuotojen kehi� ämi-

seen, mikä tulee tarjoamaan työpaikkoja alueella. Lisääntyvän asu-

kasmäärän myötä Ylikiimingin palvelutarjonta lisääntyy, millä on myös 

työllistävää vaikutusta. Strategiassa on keskity� y pääasiassa asumis-

mahdollisuuksien parantamiseen harvaanasutulla alueella sekä mat-

KARAHKA – KOKEILEVAA ENERGIANTUOTANTOA

Karahkan kylä sijaitsee noin neljä kilometriä kirkonkylältä etelään. Väki-

luku kasvaa suunnitelmassa 40 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. 

Karahkan kyläkeskus on rakenteeltaan � ivis ja uudet talot tulevat pää-

osin vanhojen rakennusten väliin täydentäen kylärakenne� a. Kylässä 

toteutetaan ensisijaisina toimenpiteinä maisemanhoitoa, jonka avulla 

avataan näkymiä järvelle. Kylä on omavarainen energiantuotannon 

kannalta ja siellä toimii Karahkajärven alle sijoite� ava maalämpöput-

kisto. Kylällä on myös muuta kokeilevaa energiantuotantoa, kuten 

biolämpövoimala. Alueella sijaitsevat Seluskajärvi ja Tervalampi ovat 

virkistys- ja kalastuskäytössä ja niiden toimintamahdollisuuksia kehite-

tään edelleen. 

NUORITTA – TAITEELLISTA PERINNEMAISEMAA

Nuori� an kylä sijaitsee 17 kilometriä Ylikiimingin kirkonkylältä. Nuo-

ri� an alueella on asukkaita noin 300 ja se tulee lisääntymään 20 

asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Alueella on maaseutumaista 

perinnemaisemaa ja sitä myös kehitetään sellaisena säily� ämällä 

nykyiset maisemalliset arvot. Vanhalle koululle perustetaan kylätupa, 

jossa on myynnissä perinnetuo� eita ja lähiruokaa. Kylätuvalla pidetään 

perinteisiin pohjautuvia käsityö- ja taidekursseja ja se toimii leirikes-

kuksena. Tämän ympärille rakennetaan mökkikylä ja sieltä on mahdol-

lista vuokrata asunto pidemmäksikin ajaksi. Nuori� an kylällä sijaitsee 

myös maa� lamatkailu� la, jossa pääsee tutustumaan maa� lan arkeen.

VEPSÄ – MODERNIA MAATALOUTTA

Vepsä sijaitsee 13 kilometrin päässä Ylikiimingin kirkonkylältä kaak-

koon, Vepsäjärven rannalla. Kylässä on 180 asukasta ja sen väkiluku 

kasvaa 40 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Alueelle rakennetaan 

tehomaatalousyksikkö, jossa sijaitsee myös � lateurastamo. Vepsän 

koulurakennuksen läheisyydessä sijaitse laavu, minkä lisäksi Vepsäjär-

vessä olevassa Raatosaaressa on toinen laavu. Vanhan koulun yhtey-

teen tulee taukopaikka Puolangan� etä käy� äville motoristeille.

ARKALA – VAUHDIKASTA VAPAA-AIKAA

Arkalan kylä sijaitsee 22 kilometriä pohjoiseen kirkonkylältä Kuusa-

mon� en varrella. Kylä kuuluu Joloksen kaupunginosaan. Arkalassa on 

noin 20 talou� a ja asutusta on suunniteltu lisä� ävän 20 asukkaalla. 

Kuusamon� en varteen rakennetaan monitoimikeskus, jossa harjoite-

taan monipuolista moo� ori-, ilmailu- ja ampumaurheilutoimintaa. 

YLIVUOTTO – MATKAILUKYLÄ KULTTUURIMAISEMASSA

Ylivuoton alueella kehitetään matkailutoimintaa arvokkaiden luonto-

alueiden keskellä. Tavoi� eena on lisätä matkailu- ja virkistys mahdolli-

suuksia ja vapaa-ajan asumista. Kylällä asuu nykyään noin 30 asukasta 

ja vuoteen 2030 mennessä väkiluku tulee lisääntymään 20 asukkaalla. 

Ylivuo� o on Ylikiimingin virkistysalueen päätepiste, joka lii� ää alueen 

osaksi kun� envälistä virkistysrei� stöä. Ylivuo� o toimii myös melonta-

rei� n alkupisteenä ja siellä on saatavilla kanoo�  en vuokrauspalveluita 

sekä ohjeistusta eripituisista melontaretkistä kiinnostuneille matkaili-

joille. Myös majoitusta on tarjolla ja niiden yhteydessä on mahdollisuus 

erilaisiin saunomiselämyksiin. Vähävuo� oon on suunniteltu sijoite� a-

vaksi pääasiassa vapaa-ajan asutusta maisemallises�  tärkeiden, suojel-

tujen vesistöjen keskelle. Tarkoituksena on lisätä vapaa-ajan asumisen 

mahdollisuuksia ja lii� ää Ylikiiminki osaksi kun� envälistä virkistysrei-

� stöä. Kivijärven kin� upolun alkupisteeksi merkitään paviljonki, joka 

tarjoaa � etoa ympäröivistä luontoalueista sekä toimii retkeilijöiden 

taukopisteenä. Paviljonki on osa Ylikiimingin laajuista, arkkitehtoni-

ses�  korkealaatuista kylmien rakennusten verkostoa. 

SOMEROVAARA

Somerovaara sijaitsee Kuusamon� en pohjoispuolella, noin 35 kilomet-

riä Ylikiimingin kirkonkylältä ja sen asukkaat käy� ävät pääasiassa Kii-

mingin ja Oulun palveluita. Somerovaara on valtakunnallises�  tärkeä 

kul� uuriympäristö. Maakuntakaavan mukaises�  alueella toteutetaan 

suunni� elumääräyksiä, joiden mukaan maisemallisia arvoja tulee vaa-

lia. Sen vuoksi alueelle ei osoiteta uudisrakentamista. 

kailu- ja vapaa-ajanpalveluiden kehi� ämiseen. Oulu ja ympäröivät 

kunnat luovat asiakaspohjan matkailupalveluille ja liikenneyhteyksien 

parantuessa alueen houku� elevuus saa� aa kasvaa laajemminkin. 

Matkailulle Ylikiimingillä on paljon anne� avaa. Vesistöt, puhdas ja 

vaihteleva luonto ja monitoimikeskus tarjoavat matkailulle monenlai-

sia mahdollisuuksia. Kiiminkijoki on melojien suosiossa ja tätä rei�  ä 

kehitetään lisäämällä melojille kohdiste� avia palveluita joen varrella 

sijaitseviin kyliin. Hevosurheilun suosio kasvaa ja erityises�  Juopuli 

tarjoaa harrastamiseen hyvät mahdollisuudet uudenlaisella hevosasu-

misen konsep� lla. Monipuoliset vaellus-, ratsastus-, moo� orikelkka- ja 

melontarei� t sekä hiihtoladut ja näiden varrella olevat levähdyspaikat 

tukevat matkailua sekä harrastusmahdollisuuksia. Monitoimikeskus 

houku� elee asiakkaita koko Pohjois-Suomen alueelta ja sen vaiku-

tukset näkyvät erityises�  Kuusamon� en varrella. Ylikiiminki kuuluu 

poronhoitoalueeseen ja porot tulee huomioida niin elinkeinona kuin 

matkailun kehi� ämisessä. 

Ylikiimingin kylistä Hiltukylään, Nuori� aan, Juopuliin, Joloskylään, 

Vepsään ja Alavuo� oon on suunniteltu sijoite� aviksi kylätupia, jotka 

toimisivat paikallisten, kakkosasujien ja loma-asukkaiden kohtaamis-

paikkoina sekä palvelupisteinä. Jokaiseen kylätupaan tulee Internet-

palveluita, etätyöpiste sekä kiertäviä palveluita. Kiertävät palvelut 

voivat olla kunnallisia palveluita, kuten terveydenhoito ja kirjasto tai 

kaupallisia palveluita, kuten op� kko, päivi� äishyödykkeiden ja Inter-

ne� stä � la� ujen tavaroiden toimitus.  Kylästä riipuen kylätuvat voivat 

erikoistua tarjoamaan myös matkailupalveluita ja erilaista toimintaa 

asukkaille. Koulujen yhteydessä on liikuntasaleja, joita voidaan vuok-

rata tai niissä voidaan järjestää ryhmäliikuntaa ja kerhoja asukkaille. 

Kylätuvilla voi toimia myös kylätalkkari, joka palvelee sekä vakituisia 

e� ä loma- ja kakkosasujia.

Ylikiimingissä tarjoutuu mahdollisuus toteu� aa toive omako� taloasu-

misesta rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä, kuitenkin 

kaupungin läheisyydessä. Osana strategiaa on kehi� ää monimuotoista 

maaseutuasumista siten, e� ä kenelle tahansa tarjoutuisi siihen mah-

dollisuus iästä, amma� sta tai perhemuodosta riippuma� a. Ylikiimin-

gissä voidaan lisäksi toteu� aa uusia maalla-asumisen muotoja, ilman 

e� ä asukkaan tarvitsee he�  sitoutua pitkäksi ajaksi yhteen paikkaan 

tai sijoi� aa paljon taloudellisia resursseja. Asukkailla on mahdollisuus 

vuokrata asunto yhteisölliseltä maa� lalta ja kokeilla vaikka maanvilje-

lijän elämää paikallisten kylätupien tarjoaman viljelyneuvonnan avus-

tuksella. Kakkosasuminen mahdollistaa omavaraisen asumismuodon 

osaksi vuo� a. Uusi asutus tullaan sijoi� amaan kylien olemassa olevaa 

yhdyskuntarakenne� a täydentäen ja rakentamisessa huomioidaan 

energiatehokkuus.

Alavuo� o, Hiltukylä, Juopuli, Joloskylä, Jokela ja Jokikokko käsitel-

lään tarkemmin omissa yksityiskohtaisissa suunnitelmissaan. Arkala, 

Karahka, Nuori� a, Somerovaara, Vepsä ja Ylivuo� o esitellään tässä 

yleispiirteisessä suunnitelmassa. 
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JOLOSKYLÄ





JUOPULI

Juopulin kylä sijaitsee Juopulin�en varrel-
la keski�yen Juopulin- ja Heikkilänjärvien 
rannoille. Tiiveintä asutus on Juopulinjär-
ven etelärannan ja Juopulin�en välissä. 
Asutus on keski�ynyt kylän korkeimmille 
kohdille, sillä muualla maaperä on hyvin 
pitkäl� soista eikä sovellu asumiseen. Ky-
län vanhimmat talot sijaitsevat kukkuloilla 

järven läheisyydessä, joista aukeaa kau-
niit näkymät järvelle. Vanhimpien �lojen 
pihapiirit ovat kauniita kokonaisuuksia ja 
myös muualla kylällä on säilynyt vanhoja 
ai�oja sekä muita talousrakennuksia. En-
�sen koulun ja Rinteen �lan välillä olevat 
pellot jäävät laaksoon, jolle aukeaa näky-
mät sen molemmilta rinteiltä. Juopulin�en 
eteläpuolella on nykyisen asutuksen taka-
na metsää ja hakkuuaukeita ja siten run-

saas� �laa lisärakentamiselle. Juopulin�en 
eteläpuolella olevien talojen takana oleva 
metsä rajaa alueen etelälaidan. Järven 
pohjoisrannalla on runsaas� kesämökkejä. 
Niiden takana oleva maasto on soista eikä 
sovellu rakentamiselle.  Juopulinjärven 
länsipääty on myös soista ja lähes raken-
tamatonta. Kylällä on muutamia hevosia ja 
niiden laitumia, ja koulun viereisellä ravi-
radalla järjestetään ravit kerran vuodessa. 

JUOPULI





KARAHKA

KARAHKA

Karahkan kylä sijaitsee Ylikiimingin taajamasta etelään Muhok-
sen�en varrella. Kylä on pääasiassa rakentunut harjanteelle ja 
asutus on melko �ivistä kylärai�n ympärillä.  Kylää rajaavat se 
ympärille levi�äytyvät pellot ja niiden takana olevat soiset met-
sät. Kylä�en ja Muhoksen�en väliin jäävä alue on pääasiassa 
hevosten laidunta ja nii�yä. Kylän koulu sijaitsee kauempana 
kyläkeskuksesta. Kylällä on toimivia maa�loja, muutamia hevo-
sia sekä saha. Kylän eteläpuolella sijaitseva Karahkan järvi näkyy 
kylälle vain muutamasta kohtaa pilkistäessään rakennusten vä-
listä. Järven ympäristössä on pusikkoa, jota raivaamalla näkymiä 
saisi ava�ua. Järvi on hyvin matala, suoperäinen ja rehevöityvä ja 
siten sen käy�ömahdollisuudet ovat vähäisiä. Järven ympäristö 
on suota lukuun o�ama�a rakenne�uja alueita järven etelä- ja 
pohjoisrannoilla.  Kylän laajenemiselle on vain vähän mahdolli-
suuksia. Ympäröivän maasto on soista peltoja lukuun o�ama�a 
ja asutuksen levi�äminen niille söisi peltopinta-alaa viljelyltä. 
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