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Suomi on Euroopan unionin pohjoisin ja maaseutumaisin 
maa. Maaseutuympäristöjä ei siten voi eikä pidä ohittaa, 
kun puhutaan maankäytön suunnittelusta ja sen kehittä-
misestä. Uusia maaseudun maankäyttöön liittyviä suun-
nittelutarpeita aiheuttavat muun muassa maatalouden 
tuotantorakennusten koon kasvu, luonnonvarojen hyö-
dyntäminen ja jatkojalostus, uusiutuviin energianlähteisiin 
liittyvä maankäyttö sekä erilaiset kehittyvät palvelut, kuten 
maaseutu- ja luontomatkailu. Suunnittelutarvetta aiheut-
taa myös vapaa-ajan rakentaminen ja toisaalta yhteiskun-
nan rakennemuutoksen myötä tyhjenevä rakennuskanta. 
Monessa kunnassa rakennetun ympäristön ja maankäytön 
muutokset kohdataan tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja 
vähenee, ja kuntien suunnitteluresurssit ovat niukat. Tilan-
ne on kuntien näkökulmasta haasteellinen, koska vuonna 
2000 uudistetun maankäyttö- ja rakennuslain myötä maa-
seudun suunnittelussa on ollut käytössä vastaavat kaava-
muodot kaupunkialueiden suunnittelussa. Myös erilaisten 
kaavoituksen yhteydessä tarvittavien selvitysten määrä on 
kasvanut samaan aikaan kun kuntien resurssit ovat vähen-
tyneet. 

Maankäytön suunnittelumenetelmien kehittämisessä pää-
huomio on viime vuosina ollut kaupunkiympäristöissä. 
Ilmastomuutos ja kestävä kehitys asettaa maaseudun ja 
siihen kytkeytyvät elinkeinot ja luonnonresurssit kuitenkin 
entistä tärkeämpään rooliin maamme elintarvike-, raaka-
aine- ja matkailupalvelutuotannossa. Koska niiden toimin-
taedellytykset ovat sidoksissa maankäytön suunnitteluun 

ja maankäyttöön, on myös suunnittelun uusiuduttava toi-
mintaympäristön muutoksen mukana. Erityisesti kehitty-
vien kyläalueiden suunnitteluproblematiikka kaipaa kehit-
tämistä ja uusia toimintaympäristön monimuotoisuuden 
huomioivia suunnitteluvälineitä.

Viime vuosina virallisten kaavojen laatimisen rinnalla ovat 
yleistyneet erilaiset, useimmiten kaupunkiseutua koskevat 
maankäytön kehityskuvat ja vastaavat paikallisten toimijoi-
den kanssa vuorovaikutteisesti laaditut strategiset kehittä-
misasiakirjat (esim. Hämeenlinnan asumiskaupunkistrate-
gia, Oulu-Kajaani kehityskuva). Tavoitteena on ollut tuottaa 
toimintaympäristön muutosta ennakoivia ja sen ohjaa-
miseen soveltuvia joustavia välineitä, joiden laatimiseen 
eri toimijat on kutsuttu mukaan. Maaseutuympäristöjen 
– esimerkiksi kylien – suunnittelu kaipaakin vastaavaa eri 
toimijoiden vapaaehtoisen sitoutumisen mahdollistavia 
suunnittelumenetelmiä, joissa lähtökohtana on toimin-
taympäristön monimuotoisuus, kaupunkiympäristöön 
verrattuna vähän rakentamisen ohjaustarvetta sisältävät 
maankäyttömuutokset ja niiden tiiviit sidokset paikallisiin 
elinkeinoihin, maanomistajuuteen ja elämäntapaan. 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla on meneillään 
tutkimushanke Maaseutunäkökulma maankäytön suunnit-
telussa: suunnittelumenetelmien arviointi ja kehittäminen 
(MASUKE, 2010-2012), jossa pureudutaan yllä kuvattuihin 
maaseudun suunnitteluhaasteisiin. Hanke on Maa- ja met-
sätalousministeriön rahoittama. Hankkeen päätavoitteena 

Helka-L i i sa  Hent i lä

Johdanto
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on tuottaa uutta tietoa ja käytäntöön soveltuvia toiminta-
malleja maaseutunäkökulman huomioimiseen rakentami-
sessa ja kaavoituksessa. Hankkeen tavoitteena on analy-
soida nykyisten maaseudun haja-asutus- ja kyläalueiden 
suunnittelumenetelmien toimivuutta kolmen eri tapaus-
tutkimuksen kautta sekä tarkastella pilottikohteen avulla 
maaseutualueiden, erityisesti kehittyvien kyläalueiden, 
suunnitteluun soveltuvaa uudenlaista eri näkökulmat (ra-
kentaminen, maisema, maaseudun elinkeinot) integroivaa 
suunnittelumenettelyä.

Tämä julkaisu on hankkeen väliraportti, jossa kuvataan 
Iisalmessa kesällä ja syksyllä 2011 toteutettua pilottiko-
keilua. Sen tutkimuskohteena on ollut Kirmanjärvi - Pel-
tosalmen maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokas 
kulttuuriympäristö, joka on Pohjois-Savon maakuntakaa-
vassa osoitettu viitostien kehittämisvyöhykkeeksi. Alueella 
on viljelytoimintaa ja muuta maaseudun yritystoimintaa. 
Alueelle on tehty kulttuuriympäristön- ja maisemanhoito-
suunnitelmia ja pohdittu myös osayleiskaavan laatimista. 
Tavoitteena on ollut laatia maaseudun erityiskysymykset 
huomioiva ja eri näkökulmat integroiva maankäytön kehi-
tyskuva yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Iisal-
mi on muutoinkin tärkeässä roolissa MASUKE-hankkeessa: 
se on toiminut jo analyysivaiheessa tapaustutkimuskunta-
na.

Pilottikokeilun toteutus on perustunut MASUKE-hankkees-
sa tutkijana toimivan arkkitehti Emilia Rönkön laatimaan 
analyysityökaluun, jota on testattu toimintatutkimustyyp-
pisessä tilanteessa. Puitteen kokeilulle on muodostanut 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Kuntasuunnittelun 
kurssi (15 op) ja Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssi (5-
10 op). Emilia Rönkkö on tutkijantyönsä ohella osallistunut 
tiiviisti myös opiskelijoiden harjoitustöiden ohjaamiseen 
yhdessä yliopisto-opettaja Risto Suikkarin kanssa. Kursseil-
le osallistuneet opiskelijat ansaitsevat kehuja innostunees-
ta otteestaan ja paneutumisesta tutkimuksen aihepiiriin. 
Kokeilu ei olisi ollut mahdollinen ilman Iisalmen kaupungin 
teknisen keskuksen tukea: tekninen johtaja Juhani Räisä-
nen, kaavoituspäällikkö Sari Niemi, yleiskaavatutkija Jukka 
Virtanen ja kaavoitussihteeri Maija-Liisa Partanen auttoi-
vat monin tavoin käytännön järjestelyissä sekä tarjosivat 
asiantuntemustaan pilottikokeilun eri vaiheiden kommen-
toinnissa. Eri intressitahojen edustajista koottu seuran-
taryhmä toi mukaan paikallista näkökulmaa. Hankkeen 
väliseminaarissa esiintyneet asiantuntijat sekä hankkeen 
ohjausryhmä, etunenässä yliarkkitehti Raija Seppänen ja 
ympäristöneuvos Harry Berg, ovat myös kysymyksillään ja 
kommenteillaan auttaneet pilottikokeilun muotoutumista. 
Lämpimät kiitokset kaikille.

Lukuavain

Raportin aluksi käsitellään yleisiä maaseudun suunnit-
teluun liittyviä kysymyksiä. Virpi Keräsen kirjoituksessa 

”Maaseudun uudet tuulet” hahmotellaan erilaisia globaa-
leja, alueellisia ja paikallisia muutoksia sekä sitä, miten nii-
hin pyritään vaikuttamaan mm. maaseutupoliittisella oh-
jauksella. Elizaveta Parkkosen kirjoituksessa ”Uusiutuvien 
energialähteiden alueidenkäyttövaraukset maaseudulla” 
pureudutaan uusiutuviin energiamuotoihin ja vertaillaan 
mm. sitä, millaisia fyysisiä edellytyksiä kunkin toteutta-
minen vaatii. Ruusa Degermanin kirjoituksessa ”Paluu-
muuttajien asumispreferenssit” luodaan katsaus paluu-
muuttoilmiöön, muuttoa motivoiviin syihin ja kuvataan 
esimerkkejä, miten paluumuuttoa voi aktivoida.

Raportin toisessa osasssa paneudutaan maaseudun 
suunnittelun erityiskysymyksiin eri näkökulmia valottavi-
en esimerkkien avulla. Jakson avaa Terhi Pätsin kirjoitus 
”Maaseudun suunnittelu ja osallistuminen Pohjois-Savon 
maakuntakaavoituksessa”, jossa käydään läpi sekä maa-
kuntakaavan sisältöä että prosessia maaseudun suunnitte-
lunäkökulmasta. Ella Joonan kirjoituksessa ”ELY-keskuksen 
rooli alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä ja kaava-
ohjauksessa: tapaus Kilpijärven länsiranta ja Lapinniemi” 
valaistaan ympäristöhallinnon ohjausroolia ja -tavoit-
teita paikallisen maaseutualueen suunnitteluesimerkin 
kautta. Anne Suihkosen kirjoituksessa ”Alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmän välineitä täydentävät ohjauskei-
not maaseutualueiden suunnittelussa” esitellään, kuinka 
MRL:n kaavaohjausta täydentäviä välineitä voidaan käyt-
tää maankäytön ohjaamisessa ja kuvataan, mikä on niiden 
ohjaustavoite. Kirjoituksessa havainnollistetaan Soinlahti-
Lapinniemen osayleiskaavan avulla niiden soveltamista 
käytännössä. Toisen osan kaksi viimeistä kirjoitusta kietou-
tuvat saman esimerkkikohteen ympärille. Essi-Maaria Pus-
kan kirjoituksessa ”Osallistuva suunnittelu maaseutualu-
eella ja asukkaiden näkökulma: tapaus Iiranta” käsitellään 
Iirannan osayleiskaavaprosessia asukkaiden näkökulmas-
ta. Anna-Sofia Hyvösen kirjoitus ”Osallistuva suunnittelu 
maaseutualueella ja suunnittelijoiden näkökulma: tapaus 
Iiranta” käsittelee puolestaan kaavan laatijoiden kokemuk-
sia samasta osayleiskaavaprosessista.

Raportin kolmas osaa keskittyy Kirmanjärvi-Peltosalmi-
alueen pilottikokeilun kuvaamiseen. Sen avaa Miia Mikko-
sen kirjoitus ”Kirmanjärvi-Peltosalmen suunnittelualueen 
kehityshistoriallinen analyysi”, jossa keskitytään erityisesti 
Ohenmäen alueen kehitysvaiheiden kuvaamiseen. Johan-
nes Jutilan kirjoituksessa ”Vuorovaikutus ja osallistuva 
suunnitteluprosessi, Kirmanjärvi-Peltosalmi” kuvataan 
pilottikokeilun kulku syksyn 2011 aikana. Tähän nivoutuu 
myös Emilia Rönkön kirjoitus, jossa arvioidaan kokeilun 
onnistumista. Opiskelijoiden yhteisesti laatima kirjoitus 
”Punainen tupa ja hybriditila” selostaa pilottikokeilun tuo-
toksena syntynyttä maankäytön kehityskuvaa. Raportin lo-
pussa on sekä analyysi- että suunnitteluvaiheen planssien 
pienennökset. 
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Johdanto

Suomi on euroopan unionin pohjoisin ja maaseutumaisin 
maa, ja se on OECD:n väestötiheyteen perustuvan maa-
seutuluokittelun mukaan kokonaan joko hallitsevasti tai 
merkittävästi maaseutumaista aluetta. Suomi on myös 
hyvin harvaan asuttu maa, ja sen luonnonoloista, pitkistä 
etäisyyksistä ja syrjäisestä sijainnista johtuvat olosuhteet 
näkyvät niin maan historiassa, perinteissä, alue- ja elinkei-
norakenteessa kuin hallinnossakin. Maamme vähäisestä 
peltopinta-alasta huolimatta maataloudella on aina ollut 
tärkeä asema Suomen elinkeinoelämässä ja yhteiskunnas-
sa osana elintarvikeketjua (Suomen maaseudun kehittä-
misstrategia 2006: 4). 
 Maatalouden rakennemuutos ja sisäinen muutto-
liike ovat muokanneet maaseudun kehittämisedellytyksiä 
merkittävällä tavalla suuressa osassa maata. Väestöraken-
ne ja sen muutoksista syntyneet alueelliset erot ovat haas-
te Suomen maaseudun kehittämiselle (Suomen maaseu-
dun kehittämisstrategia 2006: 4). Maaseutu on Suomessa 
monimuotoista ja vaihtelevaa, eikä sille ole tämän vuoksi 
olemassa yksiselitteistä määritelmää (Maaseutu ja hyvin-
voiva Suomi 2009: 40). Suomessa maaseudun määrittelyyn 
käytetään erityistä kolmijakoa, jossa maaseutu jaetaan 
kolmeen tyyppiin. Näitä tyyppejä ovat kaupungin läheinen 
maaseutu, ydinmaaseutu sekä harvaan asuttu maaseutu 
(Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2006: 4). Näistä 
alueista kaupunkien läheisellä maaseudulla on parhaat 
kehittymisedellytykset, sillä sen asukkailla on mahdolli-

suus käydä töissä läheisissä kaupungeissa ja heillä on saa-
tavillaan kaupunkien moninaiset palvelut. Ydinmaaseutu 
keskittyy pääasiassa alkutuotantoon, ja sen läheisyydessä 
on useita keskisuuria keskuksia, jotka ovat toiminnoiltaan 
monipuolisia ja elinvoimaisia. Sekä kaupunkien läheinen 
maaseutu että ydinmaaseutu sijaitsevat pääosin Etelä- ja 
Länsi-Suomessa. Harvaan asutulla maaseudulla muun 
muassa nuorten poismuutto, palveluiden katoaminen ja 
vanhusväestön lisääntyminen aiheuttavat monenlaisia on-
gelmia. Harvaan asutun maaseudun kunnat sijaitsevat suu-
rimmalta osin Itä- ja Pohjois-Suomessa (Manner-Suomen… 
2007: 4). Tässä työssä keskityn pääasiassa harvaan asutun 
maaseudun tarkasteluun. Maaseudun kolmijaon mukaan 
yli 90 % Suomen pinta-alasta on maaseutua, ja siellä asuu 
noin 42 % väestöstä. Työpaikoista kuitenkin vain noin 32 % 
sijaitsee maaseutualueilla (Manner-Suomen… 2007: 3). 
Maaseudun kolmijako mahdollistaa Suomen sisäisten eri-
tyyppisten alueiden kehityserojen tarkastelun ja vertailun 
(Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2006: 4). 
 Maaseudulla on Suomessa tärkeä tehtävä kult-
tuuriperinnön ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen 
kannalta. Maaseutu tarjoaa ihmisille laadukkaan elinym-
päristön, jossa on aikaa, tilaa ja mahdollisuus elämänryt-
min hidastamiseen (Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi 2009: 
10). Myös maataloudella on suuri merkitys perinteisen 
maaseutumaiseman ylläpitäjänä ja hoitajana; maatalo-
us luo ja ylläpitää niin hoidettua viljelymaisemaa kuin 
sen historiallisia, kulttuurillisia ja maisemallisiakin arvoja 
(Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2006: 7). Suo-

V irp i  Keränen

Maaseudun uudet tuulet

OSA I: MAASEUDUN SUUNNITTELUN HAASTEITA
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malaisten mielikuvat maaseudusta ovat varsin myönteisiä. 
Maaseutu on suomalaisille hyvinvoinnin lähde sekä mie-
luinen asumis- ja vapaa-ajanviettopaikka (Maaseutukat-
saus 2011: 57). Sitran toteuttaman maaseutubarometrin 
(2011) mukaan maaseutu mielletään maatalojen ja ky-
läyhteisöjen luonnehtimaksi maisemaksi, jota hallitsevat 
metsät ja peltoaukeat. Suomalaisille maaseutu tuo mie-
likuvia luonnosta, viihtyisästä ympäristöstä, vapaudesta, 
aitoudesta ja hyvästä elämästä. Kysyttäessä maaseudun 
henkilökohtaisesta merkityksestä 10 vuoden kuluttua, tär-
keimmiksi asioiksi nousivat maaseudulla latautuminen ja 
virkistäytyminen, puhdas ja vastuullinen ruoantuotanto 
sekä maaseudun tuoma tilan ja rauhan tunne. 
 Tässä työssä tulen tarkastelemaan Suomen maa-
seudulla tapahtuvia muutoksia sekä keinoja, joilla niihin 
pyritään vaikuttamaan. Tapahtuvia muutoksia tulen tar-
kastelemaan kolmella eri aluetasolla: globaalilla, alueel-
lisella ja paikallisella tasolla. Aluetasojen kautta tulevat 
maaseudulla tapahtuvat kehitystrendit parhaiten esille. 
Sen jälkeen tarkastelen niitä ohjauskeinoja, joilla maaseu-
dun kehitystä pyritään Suomessa säätelemään. Ohjauskei-
noista rajaan tarkastelun maaseutupoliittisen ohjauksen 
välineisiin. Lopuksi pohdin, miten maaseudulla tapahtuvat 
muutokset saattavat vaikuttaa sen tulevaisuuteen ja miten 
maaseutupoliittiset ohjauskeinot soveltuvat tämän muu-
toksen säätelyyn.

Maaseutu muutoksessa

Maaseutu on Suomessa jatkuvassa muutoksessa, mitä voi-
daan havainnollistaa eri aluetasojen kautta. Aluetasoilla 
tapahtuvat muutokset näkyvät niin alueiden kehitystren-
deissä kuin niihin kohdistuvissa toimenpiteissäkin. Globaa-
lin tason kehitystrendit vaikuttavat Suomeen lähinnä vä-
lillisesti, mutta vaikutukset ovat silti merkittäviä (Globaalit 
trendit… 2009: 3). Alueellisella tasolla etenkin harvaan 
asuttu maaseutu nousee esiin monine väestöön, työlli-
syyteen ja elinkeinoihin liittyvine ongelmineen. Alueiden 
väliset erot ovat jo nyt suuria, ja tulevat vain kasvamaan 
tulevaisuudessa (Suomen maaseudun kehittämisstrategia 
2006: 9-10). Paikallisen tason kehitystrendeistä huomat-
tavimpia ovat palveluiden saatavuuden turvaaminen sekä 
yhteisöllisyyden kasvu.

Globaalit kehitystrendit

Useat globaalit kehitystrendit vahvistavat maaseudun 
merkitystä. Muun muassa puhtaaseen veteen ja ruokaan 
sekä uusiutuvaan ja ilmastoystävälliseen energiaan liitty-
vät maailmanlaajuiset kysymykset nostavat maaseudun 
tarjoamat voimavarat merkittäväksi kilpailutekijäksi ja 
mahdollisuudeksi Suomessa. Koko maan kilpailukyvyn 
olennaisena perustana toimivat maaseudun aineelliset ja 
aineettomat voimavarat, ja ne mahdollistavat hyvinvoin-
nin ja toimeentulon luomisen. (Maaseutu ja hyvinvoiva 

Suomi 2009: 10). Maaseudun kehitykseen vaikuttavista 
globaaleista tekijöistä merkittävin on ilmastonmuutos, 
joka sekä suoraan että eritoten välillisesti aiheuttaa monia 
seurauksia varsinkin maatalouteen. Ilmastonmuutoksen 
seurauksia on vaikea ennustaa, ja ne saattavat olla yleisesti 
ennakoitua rajumpia tai edetä nykäyksittäin. (Maaseudun 
yrittäjyyden kehittämisohjelma: 25-26). Selvää kuiten-
kin on, että ilmaston lämpeneminen tulee vaikuttamaan 
laajasti luontoon ja ihmistoimintaan (Globaalit trendit… 
2009: 3). 
 Tulevaisuudessa luonnonvarojen arvo tulee 
kasvamaan ja niukkuus lisääntymään. Uusiutumattomia 
luonnonvaroja on käytettävissä vain rajallinen määrä, ja 
uusiutuvienkin luonnonvarojen käyttöä säätelee niiden 
luonnollisen uusiutumisen rytmi. Luonnonvarojen vähe-
nemisen ja väestön kasvun seurauksena ihmisillä on koko 
ajan käytettävissään entistä vähemmän luonnonvaroja, ja 
niiden hinnat kallistuvat. Myös ruoka on vääjäämättä niuk-
keneva resurssi. Esimerkiksi viljan globaali tuotantomäärä 
on koko ajan noussut, mutta viljan määrä henkeä kohti on 
kuitenkin jatkuvasti vähentynyt 1980-luvulta lähtien. Kai-
ken tämän lopputuloksena on vääjäämättä globaali niu-
kentuminen (Globaalit trendit… 2009: 3). Puhtaan makean 
veden pula tulee myös olemaan globaali ongelma. Ennus-
teiden mukaan vuonna 2015 yli puolet maailman ihmisistä 
asuu alueilla, joilla puhdasta vettä on saatavilla vain niukal-
ti (Globaalit trendit… 2009: 3). Maiden välisten konfliktien 
ja ristiriitojen uhka veden vähyyden vuoksi kasvaa (Maa-
seudun yrittäjyyden… 2010: 26). 
 Energiankulutus tulee lisääntymään muun mu-
assa kiihtyvän talouskasvun vuoksi. Nykyisestä energian 
käytön kasvusta yli puolet sijoittuu Aasiaan, ja sen ennus-
tetaankin ohittavan Pohjois-Amerikan maailman suurim-
pana energiankuluttajana vuonna 2015. Ekotehokkuu-
desta tulee strateginen kilpailutekijä, kun yhteiskunnat 
edellyttävät yrityksiltä ja muilta toimijoilta yhä enenevässä 
määrin kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja (Globaalit 
trendit… 2009: 4).
 Suomen ilmaston muuttumisen on selvityksissä 
arvioitu jatkuvan ja mahdollisesti jopa kiihtyvän seuraa-
vien vuosikymmenien aikana (Maaseudun yrittäjyyden… 
2010: 25).  Keskilämpötilan nousu voi Suomessa olla jopa 
3 astetta seuraavan 50 vuoden aikana (Globaalit trendit… 
2009: 3). Keskimäärin ilmasto lämpenee ja tulee koste-
ammaksi kaikkina vuodenaikoina. Tämän seurauksena 
esimerkiksi maataloudessa kasvukausi pitenisi jolloin olisi 
mahdollista ottaa käyttöön uusia, tuottoisampia lajikkei-
ta ja viljelytapoja. Etelä-Suomessa tosin kastelun tarve 
tulee luultavasti lisääntymään (Kahden asteen… 2008: 
20). Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan Suomeen myös 
epäsuorasti maailman talouden ja politiikan kautta, kun 
sen aiheuttamat katastrofit ja haitat aiheuttavat häiriöitä 
maailman talouteen. Näillä on vaikutusta muun muassa 
energian, raaka-aineiden ja teollisuustuotteiden hintoihin. 
Myös suomalaisten vientituotteiden markkinat saattavat 
häiriintyä. Poliittisesti epävakailla alueilla haitat, kuten 
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veden ja ruoan vähyys saattavat aiheuttaa ristiriitoja ja 
konflikteja. Näillä voi olla vaikutusta Suomeen ja muihin 
kehittyneisiin maihin monin tavoin, kuten lisäämällä pako-
laisuutta (Kahden asteen… 2008: 21). Ilmastonmuutoksen 
tuomista seurauksista on Suomelle sekä hyötyä että hait-
taa. Ilmastonmuutos tulee muutamaan Suomen maan-
tieteellisen aseman strategista merkitystä. Esimerkiksi 
pohjoisen napajään sulaminen siirtäisi maailmankaupan 
meriliikenteen ja raaka-ainetuotannon uudelle ”arktiselle 
alueelle” Hammerfestin-Murmanskin-Arkangelin suunnal-
le. Tämä kehitystrendi on jo käynnissä ja se tulee luomaan 
koko Suomelle uusia mahdollisuuksia (Globaalit trendit… 
2009: 3-4, 9). Elinkelpoinen, vapaa tila tulee kääntymään 
Suomen vahvuudeksi. Suomessa on tilaa tuottaa ruokaa, 
jota väestönkasvun jatkuessa tullaan tarvitsemaan. Myös 
Suomen väkiluku tulee kasvamaan jatkuvan globaalin 
muuttoliikkeen takia, mutta tulemme silti pysymään pien-
ten kaupunkikeskusten ja laajan maaseudun maana. Suo-
men tärkeimpiä kilpailutekijöitä maailmalla ovat korkeasti 
ja laajasti koulutettu väestö, kattava infrastruktuuri, hyvä 
elintaso, toimiva palvelurakenne sekä puhdas luonto, joi-
den avulla kykenemme vastaamaan tulevan niukkuuden 
ajan haasteisiin (Globaalit trendit… 2009: 3-4, 9).

Alueelliset kehitystrendit

Alueellisella tasolla maaltamuutto on merkittävä ongelma 
ja uhka maaseudulle. Harvaan asutulla ja ydinmaaseudul-
la väkiluku on jo pitkään ollut laskussa, mutta suhteelli-
nen vähentyminen on hidastunut. Väestö keskittyy yhä 
enemmän alueellisiin kasvukeskuksiin ja niitä ympäröivil-
le maaseutualueille. (Manner-Suomen… 2007: 4). Erityi-
sesti nuoret, koulutetut ja naiset muuttavat pois harvaan 
asutulta ja ydinmaaseudulta, joiden väestörakenne heik-
kenee jatkuvasti vaikeuttaen palveluiden ylläpitämistä ja 
kehittämistä. Syrjäisyyden ja harvan asutuksen ongelmat 
ovat kasvussa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan 
asutuilla alueilla. (Suomen maaseudun kehittämisstrategia 
2006: 9). Kaupunkien läheisellä maaseudulla taas väkilu-
vun kasvu on ollut jopa voimakkaanpaa kuin kaupungeissa, 
sillä erityisesti lapsiperheet kaipaavat enemmän väljyyttä 
asumiseen kuin mitä kaupungeissa on mahdollista saavut-
taa (Manner-Suomen… 2007: 4). Maaltamuuton vastapai-
nona vapaa-ajan asuminen maaseudulla on lisääntynyt, 
mikä myös osaltaan lisää yhdyskuntarakenteen hajautu-
mista. Hajautuminen näkyy asukastiheyden alenemisena, 
työ- ja asiointimatkojen pidentymisenä, autoriippuvuuden 
lisääntymisenä sekä joukkoliikenteen toimintaedellytysten 
heikkenemisenä. Tämä merkitsee kasvavia kustannuksia 
asukasta kohti esimerkiksi katujen ja yhdyskuntatekniikan 
ylläpidossa (Maaseutukatsaus 2011: 21-22).
 Työllisyyttä tarkasteltaessa Itä- ja Pohjois-Suomi 
sekä erityisesti harvaan asuttu maaseutu ovat selvästi 
muuta maata heikoimmassa asemassa. Maan alueelliset 
erot ovat huomattavia työllisyysasteen vaihdellessa Uu-
denmaan 74 prosentista Kainuun 56 prosenttiin. Työvoi-

man kysynnän epätasainen jakautuminen eri osissa maa-
ta lisää muuttoliikettä. Myös nuorten työllistyminen on 
maaseudulla vaikeampaa kuin kaupungeissa, mikä lisää 
sekä opiskelusta että sen jälkeisestä työhön sijoittumisesta 
johtuvaa poismuuttoa maaseudulta. Kuitenkaan miesten 
ja naisten työllistymisessä ei ole tilastollisesti havaittavis-
sa merkittäviä eroja maaseutualueilla. Työikäisten suoma-
laisten koulutustaso on korkea koko yhteisön laajuisesti 
tarkasteltuna. Tästä huolimatta tutkinnon suorittaneita 
on etenkin harvaan asutun maaseudun väestöstä keski-
määräistä vähemmän (Suomen maaseudun kehittämis-
strategia 2006: 10). Maaseutualueita uhkaa muita alueita 
enemmän myös sosiaali- ja terveysalan sekä opetustoi-
men palveluiden raju vähentäminen. Maaseudulta onkin 
lakkautettu runsaasti kyläkouluja viime vuosikymmeninä 
(Manner-Suomen… 2007: 6, 12).
 Maatalouden ja alkutuotannon merkitys Suo-
men kansantaloudessa on laskemassa, mitä kuvaa maa-, 
metsä-, riista- ja kalatalouden bruttokansantuoteosuuden 
väheneminen. Maaseudun elinkeinorakenne on viime 
aikoina kuitenkin merkittävästi monipuolistunut, mutta 
työpaikat ovat vähentyneet maa- ja metsätalouden tuot-
tavuuden kasvun sekä julkisen sektorin, valtion ja kuntien 
sekä teollisuuden rakennemuutoksen myötä (Manner-
Suomen… 2007: 8-9). Monet ovat huomanneet yrittäjyy-
den mahdollisuudet, ja se onkin yksi merkittävä työllistäjä 
maaseudulla. Koko Suomen yrityksistä noin 40 % sijaitsee 
maaseudulla. Maaseudulla yrittäjyys on pienyritysvaltais-
ta ja yritys toimii usein maatilan yhteydessä. Muiden kuin 
maatalousyritysten lukumäärä onkin kasvanut maaseudul-
la, ja esimerkiksi palveluala on maaseudulla suurin yksit-
täinen ja edelleen kasvava toimiala (40 % maaseudun yri-
tyksistä), mikä tarjoaa työllistymismahdollisuuksia etenkin 
naisille ja nuorille. Esimerkiksi väestön ikääntyessä hyvin-
vointi- ja hoivapalvelujen tarve tulee tulevaisuudessa kas-
vamaan jatkuvasti. (Manner-Suomen… 2007: 11).
 Väestön ikääntyminen on Suomessa voimakas-
ta, ja tässäkin suhteessa harvaan asuttu ja ydinmaaseutu 
sekä erityisesti Itä-Suomi ovat muuta maata heikommas-
sa asemassa alueiden väestön ollessa keskimääräistä iäk-
käämpää (Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2006: 
10). Näillä alueilla väkiluku jatkaisi vähentymistä, vaikka 
muuttoliike loppuisi kokonaan (Manner-Suomen… 2007: 
5). Erityisesti pienemmissä kunnissa jatkuvasti heikkenevä 
huoltosuhde tuottaa suuria ongelmia palveluiden järjestä-
misessä ja elinkeinotoiminnan jatkumisen turvaamisessa. 
Palveluiden saatavuus on kuitenkin olennainen edellytys 
maaseutualueilla elämiselle ja yrittäjyyden harjoittami-
selle (Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2006: 10). 
Maaseudun ikärakenne on jo nyt vääristynyt. Vaikka muut-
toliike saataisiinkin pysähtymään, nuorten ja työikäisten 
naisten vähäinen määrä suhteessa miehiin laskisi edelleen 
syntyvyyttä (Manner-Suomen… 2007: 6). 
 Ennusteiden mukaan alueiden väliset erot tule-
vat kärjistymään tulevaisuudessa, ellei tasapainottavilla 
toimenpiteillä onnistuta muuttamaan kehityssuuntaa. Elä-
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keikäisten määrä ei juuri tule muuttumaan maaseudulla, 
mutta lasten ja työikäisten määrä vähenee rajusti, mikä tu-
lee vaikuttamaan merkittävästi huoltosuhteeseen. Kaikilla 
alueilla huoltosuhde pysyisi lähes ennallaan vuoteen 2010 
saakka, mutta tämän jälkeen erot alkavat kasvaa erityisesti 
harvaan asutun maaseudun tappioksi (Suomen maaseu-
dun kehittämisstrategia 2006: 10).

Paikalliset kehitystrendit

Palveluiden saatavuus on olennainen osa maaseudulla elä-
misen ja yrittämisen edellytyksiä, ja Suomessa peruspal-
veluiden tarjonta on erityisesti kuntien vastuulla. Väestön 
väheneminen ja samanaikainen kuntien talouden heikke-
neminen ovat johtamassa siihen, että kuntien palvelura-
kenteita joudutaan uudistamaan (Suomen maaseudun 
kehittämisstrategia 2006: 11). Palveluiden saatavuuden 
turvaamiseksi on kehitetty uusia ratkaisuja esimerkiksi ra-
kentamalla monipalvelukeskuksia ja käyttämällä hyväksi 
tietotekniikkaa järjestämällä erilaisia liikkuvia palveluita 
(Manner-Suomen… 2007: 12). Tiedonsiirtoyhteyksien riit-
tävä kattavuus ja nopeus ovat tärkeitä maaseudun palve-
luita ajatellen. Toimivia tietoliikenneyhteyksiä tarvitsevat 
myös yrittäjät ja etätyötä tekevät. Tietoliikenne voi tarjo-
ta pitkistä etäisyyksistä huolimatta edellytyksen asua ja 
työskennellä myös harvaan asutulla maaseudulla (Suomen 
maaseudun kehittämisstrategia 2006: 11).
 Maaseutua luonnehtii yhteisöllisyys ja erilaisten 
paikallisyhteisöjen toiminta. Töitä on perinteisesti tehty 
talkoilla, yhteisvastuullisesti ja naapuriavun turvin. Kylätoi-
minta on viime vuosikymmeninä vahvistunut. Maaseudun 
asukkaiden kannalta viihtyisä ja toimiva kyläyhteisö on 
elintärkeä asia. Paikallista kulttuuriperintöä halutaan vaa-
lia, sillä kulttuuri antaa voimaa ja henkisiä virikkeitä maa-
seudun asukkaille. Kulttuuri lisäksi vahvistaa asukkaiden 
identiteettiä ja antaa eväitä omaleimaiseen yritystoimin-
taan (Maaseutupolitiikka Suomessa 2008: 6). Maaseudun 
perinteiseen yhteisöllisyyteen on kuitenkin tullut muu-
toksia, sillä esimerkiksi tiedonvälityksen tehostuminen, 
liikkumisen helpottuminen ja työpaikkojen siirtyminen 
aluekeskuksiin ovat irrottaneet asukkaat lähiyhteisöstään. 
Yhteisöllisyyttä on yritetty nostattaa uudelleen kannusta-
malla kansalaistoiminnan organisoitumista taloudellista 
vastuuta kantaviksi kyläyhdistyksiksi ja paikallisiksi toimin-
taryhmiksi.  Paikalliset toimintaryhmät yhdistävät toimin-
nassaan kuntia, paikallishallintoa, yhdistyksiä, yrityksiä ja 
aktiivisia kansalaisia (Manner-Suomen… 2007: 14). 
 Paikalliset toimintaryhmät toteuttavat Suomessa 
leader-toimintatapaa, jonka tavoitteena on kasvattaa maa-
seudun ihmisten sosiaalista pääomaa ja lisätä yhteisölli-
syyttä. Tavoitteena on myös edistää paikallista ja omaeh-
toista toimintaa ja sitä kautta lisätä maaseudun ihmisten 
elämänlaatua. Toimintatavan tarkoituksena on, että maa-
seudun asukkaat itse vaikuttaisivat oman elinympäristönsä 
kehittymiseen ja olisivat aktiivisesti mukana luomassa nii-
tä toimintatapoja, palveluita, yrityksiä, uusia työpaikkoja, 

virkistysmahdollisuuksia ja yhteistyöverkostoja, jotka he 
itse katsovat tarpeellisiksi. Leader-toimintatavalla pyri-
tään edistämään maaseudun viihtyisyyttä asuinalueena, 
kunnostamaan lähiympäristöä ja säilyttämään paikallis-
kulttuuria. Kaikki yhteisöllinen toiminta on asukkaiden 
yhteistä, omaehtoista ja paikallista toimintaa oman asuin-
alueensa elinkelpoisuuden, viihtyisyyden ja identiteetin 
vahvistamiseksi (Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
2006: 20-21).

Muutoksen ohjaamisen keinot

Suomen maaseutupolitiikka koostuu kansallisesta ja EU:n 
maaseutupolitiikasta (Maaseutukatsaus 2011: 63). Maa-
seutupolitiikkaa ovat kaikki sellaiset toimenpiteet ja ta-
voitteet, joiden avulla pyritään kehittämään maaseudun 
asemaa yhteiskunnassa ja aluerakenteessa (Mitä on maa-
seutupolitiikka? 2010). Maaseutupolitiikka jaetaan laajaan 
ja suppeaan sen mukaan, minkälaisia keinoja käytetään ja 
mihin pyritään vaikuttamaan (Kuva 1.). Laajassa maaseu-
tupolitiikassa eri hallinnonalojen politiikkoihin pyritään 
vaikuttamaan niin, että maaseutu ja siellä asuvat ihmiset 
otetaan huomioon kokonaisuutena (Maaseutukatsaus 
2011: 63-64). Maaseutu on osa yhteiskunnan kehittämis-
tä ja siksi esimerkiksi liikenneverkoston parantaminen tai 
yrityslainsäädännön muuttaminen kuuluu laajan maa-
seutupolitiikan piiriin (Laaja ja suppea maaseutupolitiikka 
2010). Laaja maaseutupolitiikka sisältää eri hallinnonalo-
jen poliittiset linjaukset, päätökset ja hallinnon budjetti-
varojen käytön. Laajasta maaseutupolitiikasta vastaavat 
työ- ja elinkeinoministeriö sekä maa- ja metsätalousmi-
nisteriö (Maaseutupolitiikasta yleisesti 2011). Suppeaan 
maaseutupolitiikkaan taas kuuluvat kaikki ne yhteiskun-
nalliset välineet, jotka on tarkoitettu nimenomaan maa-
seudun kehittämiseen (Maaseutupolitiikasta yleisesti 
2011). Näitä ovat esimerkiksi maaseudun kehittämisohjel-
mat eri toimintatasoilla, EU:n osarahoittamat maaseutu- ja 
rakennerahasto-ohjelmat, maakuntaohjelmat sekä KOKO 
(alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma) maaseu-
tuun kohdistuvilta osiltaan (Maaseutupolitiikasta yleisesti 
2011, Maaseutukatsaus 2011: 64). Kansallisessa maaseu-
tupolitiikassa pääpaino on laajassa politiikassa, kun taas 
suppeasta politiikasta merkittävän osan muodostaa EU:n 
maaseutupolitiikka. Maaseutupolitiikan resurssit kanavoi-
tuvat lähes yksinomaan suppean maaseutupolitiikan kaut-
ta, mikä vinouttaa tarpeettomasti politiikan kokonaisuutta 
ja vaatii näin korjaamista. Kansallista ja EU:n maaseutupo-
litiikkaa tulisi jatkossa kehittää nykyistä paremmin yhteistä 
strategiaa toteuttavaksi kokonaisuudeksi (Maaseutukatsa-
us 2011: 64). 
 Maaseutupolitiikka perustuu Suomessa verkos-
tomaiseen toimintatapaan ja yhteistyöhön eri aluetasojen 
toimijoiden välillä (Kuva 2.) (Maaseutupolitiikka Suomessa 
2008: 7). Kansallista maaseutupolitiikkaa kehitetään valtio-
neuvoston maaseutupoliittisten linjausten sekä Maaseutu-
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politiikan yhteistyöryhmän (YTR) avulla. YTR on valtioneu-
voston asettama eri hallinnonalojen ja asiantuntijoiden 
yhteinen kokoonpano, joka toiminnassaan yhteensovittaa 
laajan ja suppean maaseutupolitiikan kehittämistoimia 
sekä edistää maaseudun elinvoimaisuutta (Maaseutukat-
saus 2011: 64). YTR:n toiminnan perustana on Maaseu-
tupoliittinen kokonaisohjelma, joka sisältää strategisia 
linjauksia sekä toimenpide-ehdotuksia. Toimenpiteiden 
toteuttamiseen osallistuvat valtionhallinnon lisäksi muun 
muassa kunnat, yhdistykset ja oppilaitokset (Elinvoimai-
nen maaseutu… 2008: 2). Maaseutupoliittinen kokonais-
ohjelma keskittyy laajan maaseutupolitiikan kysymyksiin. 
Tämän pohjalta laaditaan maaseutupoliittinen erityisohjel-
ma. EU:n maaseutupolitiikkaa Suomessa ohjelmakaudella 
2007-2013 ohjaavat Maa- ja metsätalousministeriön Suo-
men maaseudun kehittämisstrategia ja Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelma. Ohjelmien toimeenpanos-
ta vastaa Maaseutuvirasto (Maaseutukatsaus 2011: 64).

Maakuntatasolla maaseutupolitiikkaa hoidetaan maakun-
tien omien käytäntöjen mukaan. Joissakin maakunnissa 
alueellista maaseutupolitiikkaa johtaa maakunnan yhteis-
työryhmän (MYR) maaseutujaosto, toisissa taas erillinen 
maaseuturyhmä, jonka työhön osallistuvat sekä julkisen ta-
hon toimijat että järjestöt ja tutkijat. Aluetasolla valtakun-
nallista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 
2007–2013 toteuttavat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten (ELY) omat maaseudun kehittämissuunnitelmat. 
Maakunnissa maakuntasuunnitelmat ja -ohjelmat jäsentä-
vät keskipitkän aikavälin ja lähivuosien kehittämistarpeita 
(Maaseutukatsaus 2011: 64-65). Alueellisessa kehittämi-
sessä mukana on myös työ- ja elinkeinoministeriön hal-
linnoima KOKO. Sen tehtävänä on parantaa kehittämiseen 
osallistuvien toimijoiden yhteistyötä sekä tukea paikal-
listason strategista kehittämistyötä alueen kilpailukyvyn 
edistämiseksi ja alueiden välisten erojen pienentämiseksi 
(Mikä on KOKO? 2011).
 Kunnissa maaseutupolitiikkaa toteutetaan osana 
kunnan strategiaa. Kunta voi halutessaan laatia maaseu-
tuohjelman maaseutualueidensa kehittämiseksi. Tämä 
onkin erittäin perusteltua ja Suomen Kuntaliiton suositte-
lemaa, mutta käytännössä toteutuu harvoin. Kunnat voi-
vat myös perustaa yhteisen seudullisen elinkeinoyhtiön 
vastaamaan valitsemistaan elinkeinoihin liittyvistä palve-
luista ja hankkeista. Paikallistasolla toimivat myös leader-
toimintaryhmät, jotka toteuttavat paikallisia maaseudun 
kehittämissuunnitelmia. Kylätasolla Suomessa toimii 2900 
kyläyhdistystä, jotka ovat ruohonjuuritason maaseutu-
poliittisia toimijoita. Paikallista kehittämistyötä tehdään 
yleensä kyläsuunnitelman pohjalta, ja kyläyhdistykset 
ovatkin tärkeitä omaehtoisen kehittämistyön edistäjiä 
sekä EU-osarahoitteisten kehittämisohjelmien toteuttajia 
(Maaseutukatsaus 2011: 65). 

Johtopäätökset

Maaseutupolitiikan eri ohjauskeinot pyrkivät ennakoi-
maan maaseudulla tapahtuvia muutoksia ja vastaamaan 
niihin ennen kuin ne tapahtuvat. Laajan ja suppean maa-
seutupolitiikan keinoin muutoksiin pyritään vastaamaan 
mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Ohjauskeinoilla 
tähdätään elinvoimaisen ja toiminnallisen maaseudun säi-
lyttämiseen. Maaseutupoliittisilla ohjauskeinoilla on hyvät 
pyrkimykset kehittää maaseutua, ja yleisesti ottaen ne 
ovatkin siinä onnistuneet. Laajan ja suppean maaseutupo-
litiikan avulla pystytään vaikuttamaan maaseudun kehittä-
miseen tehokkaasti kaikilla aluetasoilla.
 Globaaleista kehitystrendeistä nähdään, että 
maaseudun merkitys ruoantuottajana ja muiden resurs-
sien lähteenä tulee olemaan entistä suurempi. Samaan 
aikaan maaseudun merkityksen inhimillisenä voimava-
rana voidaan huomata kasvaneen; maaseutua ajatellaan 
entistä enemmän henkistä hyvinvointia tuottavana paik-
kana. Maaseudulta haetaan yhä enemmän rauhaa ja vir-
kistäytymistä, ja sen ajatellaan olevan hyvä ja turvallinen 

Kuva 1. Laaja ja suppea maaseutupolitiikka.
(Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2011).
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paikka elää. Maaseutua vapaa-ajan asumispaikkana sekä 
sen luonnonläheisyyttä osataan arvostaa. Tulevaisuudessa 
maaseutua tarvitaankin yhä enemmän hyvinvoinnin läh-
teenä, kun ihmiset menevät sinne palautumaan arjen rasi-
tuksista. Tämä trendi on huomattavissa kaikilla aluetasoil-
la, mutta poliittisissa ohjauskeinoissa se ei jostain syystä 
vielä paljoa näy. 
 Maaseudulla kasvava trendi on myös yhteisöllisyy-
den lisääntyminen. Maaseudulla asuvat ja sinne muuttavat 
ihmiset haluavat olla tekemisissä toistensa kanssa paljon 
tiiviimmin kuin kaupungeissa asuvat. Vaikka nykyaikana on 
helppo irtautua lähiympäristöstään, haluavat maaseudun 
asukkaat pitää yhteisöllisyydestä entistä enemmän kiinni. 
Muun muassa kyläyhdistysten ja erilaisten talkootöillä hoi-
dettavien projektien määrän kasvu kertovat tästä muutok-
sesta. Poliittiset ohjauskeinot ovat vastanneet maaseudun 
asukkaiden toiveisiin hyvin, esimerkiksi leader-toimintata-
valla on ollut suurta vaikutusta yhteisöllisyyden kasvami-
seen. Ohjauskeinoilla on myös pyritty onnistuneesti suo-
jelemaan maaseudun kulttuuriperintöä, mikä kasvattaa 
asukkaiden yhteishenkeä entistä enemmän.
 Maaseutupolitiikan ohjauskeinot suhtautuivat 
maaseudun tulevaisuuteen melko samalla tavalla. Ne 
näkevät maaseudun taantuvana paikkana, joka tarvit-
see runsaasti apua selvitäkseen tulevaisuuden haasteis-
ta. Vaikka tämä tilanne onkin kenties tällä hetkellä totta, 
tulisi ohjauskeinoissa miettiä maaseutua myös tulevai-
suuden kannalta. Ohjauskeinot pyrkivät kyllä asukkaiden 
hyvinvointiin, mutta melko yksipuolisin keinoin. Kaikissa 

ohjauskeinoissa näkyvät maaseudun rakennemuutoksesta 
johtuvat ongelmat, kuten työllisyys, väestön ikääntyminen 
ja muuttoliike, ja niihin pyritään vastaamaan monenlaisilla 
toimenpiteillä. Myös yhteisöllisyys näkyy usean ohjelman 
toimenpiteissä tärkeänä osa-alueena. Toisaalta taas maa-
seudun arvo henkistä hyvinvointia tuottavana paikkana 
on usein jätetty huomiotta, vaikka se liittyy kiinteästi maa-
seudun tulevaisuuteen. Maaseutupolitiikan ohjauskeinot 
suhtautuvat maaseudun tulevaisuuteen melko yksipuoli-
sesti ja usein negatiivisestikin. Vaikka maaseudulla onkin 
tällä hetkellä monenlaisia ongelmia, viittaisivat tapahtuvat 
kehitystrendit siihen, että tilanne tulee tulevaisuudessa 
muuttumaan. Maaseudun tärkeys ruoantuotannossa ja 
vapaan tilan alueena tulee vahvistumaan, kuten myös sen 
merkitys ihmisten henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. 
Maaseudun mahdollisuuksia ei ole otettu riittävästi huo-
mioon, eikä niitä ole nykyisissä ohjauskeinoissa hyödyn-
netty tarpeeksi. Maaseudun voimavarojen hyödyntäminen 
tulevaisuudessa edellyttää, että kykenemme säilyttämään 
sen elinvoimaisena ja toiminnallisena ympäristönä. Tähän 
maaseutupoliittiset ohjauskeinot toki vastaavat hyvin, 
mutta pelkästään sillä ei päästä pitkälle. Samalla pitäisi 
kohdistaa katse myös tulevaisuuden haasteisiin ja mahdol-
lisuuksiin. Maaseudun mahdollisuudet tulevat vain kasva-
maan, joten niiden potentiaali kannattaisi huomata jo nyt.

Kuva 2. Maaseutupolitiikan organisointi Suomessa (Maaseutupolitiikka Suomessa 2011).
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Uusiutuvat energialähteet yleisesti

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan uusiutuville ener-
gialähteille on yhteistä, että kestävällä tavalla hyödynnet-
täessä niiden varasto ei vähene pitkällä aikavälillä. Suo-
messa käytettäviä uusiutuvia energialähteitä ovat vesi- ja 
tuulivoima, aurinkoenergia, maalämpö, biokaasu, kierrä-
tys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus, puuperäiset 
polttoaineet sekä muut kasvi- ja eläinperäiset polttoai-
neet. Turve kuuluu näin tarkasteltuna edellä mainituista 
energialähteistä viimeksimainittuun. Useimmiten se kui-
tenkin eriytetään uusiutuvien energiamuotojen tarkaste-
lun ulkopuolelle hyvin hitaan uusiutumisen vuoksi, kuten 
kuvassa 1 oleva Tilastokeskuksen tilastokiekkokin antaa 
ymmärtää. Puu, hakkuujäte, sokeri- tai tärkkelyspitoiset 
viljakasvit, levät, vesikasvit, eläinten lanta, oljet, ruoho ja 
kotitalousjätteet ovat kaikki biomassaa eli hiiliyhdisteitä 
sisältävää ainetta, johon on sitoutunut runsaasti auringon 
energiaa. Kasvaessaan biomassa sitoo itseensä ilmakehän 
hiilidioksidia sen määrän, jonka palaessaan luovuttaa taas 
luontoon. 
 Tässä työssä käsittelen uusiutuvien energialäh-
teiden alueidenkäyttövarauksia Suomen maaseudulla. 
Tarkasteluun on otettu tuulienergia sekä biovoima.  Turve, 
aurinkoenergia ja jätteiden energiakäyttö on jätetty tarkas-
telun ulkopuolelle, sillä niiden käyttö ei kosketa maaseutua 
kuin marginaalisesti. Aurinkopaneelit ja -keräimet voidaan 
asentaa esimerkiksi suurtuotantolaitosten katoille suotui-
siin ilmansuuntiin. Turvesuot, vaikka suuria alueita ovat-

kin, eivät suoranaisesti liity maaseudun toimintaan, vaikka 
aluevarausmielessä turvetuotannossa on kyse huomatta-
vasta asiasta ja energiantuotannossa kansallisesti merkit-
tävästä 6% tuotantomäärästä. Turvesuon käyttöönottoaika 
on noin viisi vuotta ja käyttöikä noin 20 vuotta, jolloin kyse 
on mittavasta, joskin väliaikaisesta alueen käyttöönotosta. 
Jätteiden energiakäyttö nykytekniikalla on heikosti perus-
teltua Uudenmaan ulkopuolella, silla jätemäärät yksikköä 
kohden ovat pieniä ja kuljetusetäisyydet pitkiä. Lajitte-
lutekniikan ja polttotekniikan kehityttyä tilanne voi toki 
muuttua, mikä onkin toivottavaa.
 Haasteena työn tekemisessä oli alan alati kehitty-
vä tilanne ja siitä johtuva aineiston puutteellisuus. Ongel-
ma ei ole kansainvälisestikään tuntematon, sillä Ruotsissa 
Energimyndighetenin (STEM) bioenergiaan liittyvän tilas-
toinnin ongelmaselvityksen mukaan raportoijilla on usein 
vaikeuksia ilmoittaa polttoainemääriä ja vastaavia energia-
määriä. Suomessa lisäksi biokaasulaitoksista saatavan tie-
don laajuus on hyvin rajallinen johtuen salassapitovelvolli-
suuksista. (Gynther & Määttä 2011).

Tuulivoima

Tuulivoimalla tarkoitetaan EU:n energiatilastoasetuksen 
mukaan tuulen kineettistä energiaa, jota hyödynnetään 
sähköntuotantoon tuuliturbiineissa. Tuulivoiman osalta 
markkinoilla on havaittavissa toisaalta suurenevat teho-
tuotantoyksiköt eli tuulipuistot, ja toisaalta taas kulut-
tajamarkkinoille suunnatut pienturbiinit. Tuulipuistojen 

El izaveta  Parkkonen

Uusiutuvien energialähteiden 
alueidenkäyttövaraukset maaseudulla
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Kuva 1. Energian kokonaiskulutus 2006 (Tilastokeskus)

Kuva 2. Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2006 (Tilastokeskus)
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rakentaminen on perusteltua, sillä tällöin tuulisen paikan 
potentiaali saadaan tehokkaasti hyödynnettyä. Toisaalta 
tuulipuistot saattavat herättää vastustusta muun muassa 
melun ja suuren alueen käyttötarkoituksen muutoksen 
vuoksi, sillä ne voivat esimerkiksi sijoittua virkistyskäytös-
sä olevalle metsä-alueelle. Näin ihmisten asumisympäristö 
taajamineen, kylineen ja haja-asutuksineen rajaa ja ohjaa 
tuulivoimatuotannon sijoittumista. Tuulivoimaloiden aihe-
uttamat ääni- ja välkevaikutukset sekä joissakin tapauksis-
sa koetut esteettiset ja muut haittavaikutukset lähiympä-
ristössä estävät tuulivoimaloiden rakentamisen asutuksen 
yhteyteen. Erilaisissa selvityksissä onkin käytetty puskurei-
ta tai ns. suojavyöhykkeitä asutukselle. Taajamien ja kyli-
en ympärillä on katsottu riittäväksi noin yhden kilometrin 
puskuri ja yksittäisten haja-asutusalueen asuinkiinteistöillä 
noin puolen kilometrin puskuri. Joissakin maakuntakoh-
taisissa tuulivoimaselvityksissä on painotettu asukkaiden 
määrää eri kohteissa, ja tällä perusteella laadittu asutuk-
sen puskureita puolen kilometrin - kahden kilometrin vä-
lille. Lapissa puolestaan maakuntakaavan lähtökohtaselvi-
tyksissä on yksittäiset muutaman henkilön asuinkiinteistöt 
jätetty huomioimatta osin silläkin perusteella, että asunto-
ja tyhjenee ja asutusverkko harvenee koko ajan. (Paakka-
ri 2011). Tuulivoimalayksiköitä suunnitellessa tulee ottaa 
huomioon ja ymmärtää tuulivoimaturbiinin talvivaara. 
Tuulen tuoma lumi voi paakkuuntua turbiiniin ja sinkoutua 
suurella nopeudella alas. Tämän vuoksi tuulivoima-alueet 
ovat suljettuja alueita (tai muuten selkeästi rajattuja), ja 
niiden rinnakkaiskäyttö esim. virkistysalueena ei ole mah-
dollista talviaikaan.
 Sähkömarkkinoilla tuulen ja auringon ongelma on 
se, ettei kumpikaan energiamuoto edusta perus- tai edes 
säätövoimaa. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät ne luo takeita 
joko jatkuvaan tai kulutushuippuja tasaavaan tuotantoon. 
Niinpä esimerkiksi energiavaltaisen teollisuuden sähkön-
tuotantoa on vaikea rakentaa tuulen tai auringon varaan 
(TM 18E/2011). Yksityishenkilöille suunnatut, esimerkiksi 
mökkitontille sijoitettavat pienturbiinit riittävät kattamaan 
sähköntarpeesta ainakin osan. Sähkön pientuotanto mää-
ritellään Suomessa kahden megavolttiampeerin ylärajalla. 
Pientuotannon matalinta teholuokkaa, jossa sähköntuo-
tannon nimellisteho on 50kVA tai alle, kutsutaan mikro-
tuotannoksi. Mikrotuotanto on vapautettu sähköverosta. 
Mikrotuotannon piiriin kuuluvan voimalan saa nykyään lä-
hes poikkeuksetta liittää verkkoon, mutta ylijäämän myynti 
on silti hankalaa. (TM 18E/2011)

Tuulivoimaloiden tehon lainalaisuudet (TM 18E/2011):

- Potkurin läpimitan kaksinkertaistaminen nelinkertais-
taa voimalan tuoton.
- Voimalan tuottama teho kasvaa suhteessa tuulen no-
peuden kolmanteen potenssiin. (Tuulen nopeus kaksin-
kertaistuu- tuulivoimalan tuottama sähkö kahdeksanker-
taistuu)
- Pienin tuulen nopeus, jolla voimala tuottaa sähköä ei 

näin ollen ole kovin merkittävää.
- Tuulennopeus ja asennuskorkeus kulkevat käsi kädes-
sä; korkealla tuulee kovempaa.
- On olennaista, millä tuulennopeudella voimala tuottaa 
nimellistehonsa. Tässä luvussa jopa kahden sekuntimet-
rin ero tuulennopeudessa tarkoittaa merkittävää eroa 
turbiinin tehossa.

Biovoima

Perinteinen biovoiman tuotanto on perustunut selluteol-
lisuuden jäteliemien polttamiseen. Selluloosan valmistuk-
sessa noin puolet puun lämpöarvosta poltetaan ja toinen 
puoli (selluloosa) jalostetaan paperiksi. Selluloosan val-
mistuksessa syntyy suunnilleen yhtä paljon sähköä, minkä 
usein samalla tehdasalueella oleva paperikone kuluttaa. 
(energianet.fi). Näin ollen selluteollisuus ja bioenergiatuo-
tanto asettuvat vastakkain, ja suhdanteet ratkaisevat. Bio-
voimaa saadaan kiinteästä biomassasta, juoksevasta bioöl-
jystä ja biokaasusta. Biomassan lietteiden ja lannan osalta 
kiinteän ja nestemäisen aineksen raja on häilyvä.
 
Biomassa

RES- direktiivin (2009/28/EY) ja toimintasuunnitelma-
mallin (NREAP) mukaan biomassaa ovat 1. maataloudes-
ta (sekä kasvi- että eläinperäiset aineet mukaan lukien), 
2. metsätaloudesta ja 3. niihin liittyviltä luonnonaloilta, 
myös kalastuksesta ja vesiviljelystä, peräisin olevien biolo-
gista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden 

Kuva 3. Tuulivoimaa Hailuodolla. Merialueilla tuu-
lee voimakkaimmin.
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biohajoava osa sekä 4. teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden 
biohajoava osa. Biomassan tuotanto ja kulutus energian-
tuotantovaiheessa ilmoitetaan usein tonneina vuodessa 
(tpa). Jos lämpöä tuotetaan suurempia määriä, kannattaa 
samalla tuottaa sähköä. Kehitykseen on vaikuttanut myös 
bioenergian korjuutekniikan kehitys, joka on pitänyt esim. 
hakkeen hinnan kilpailukykyisenä. (energianet.fi).
 Paju on oivallinen energialähde ympäristön kan-
nalta, sillä pajuhakkeen poltosta ei synny rikkipäästöjä. 
Pajulla on matala tuhkapitoisuus ja tuhka on todettu oi-
valliseksi lannoitteeksi pelloille. Pajut kasvavat vuodessa 
pituutta keskimäärin puolitoista metriä. Erittäin hyvällä 
kasvualustalla parhaat lajit kasvavat jopa kolme tai neljä 
metriä vuodessa. Pajun energiaviljely perustuu nopeakas-
vuisiin ja lyhytkiertoisiin satoihin, tiheään kasvustoon ja 
suuriin viljelmiin. Pajusato kerätään kolmen tai neljän vuo-
den välein. Korjuu  tapahtuu noin viisi metriä korkeassa pa-
jumetsässä. Satoja saadaan 8-12 kertaa ja tämän jälkeen 
alue istutetaan uudelleen. Paju sopii sellaisenaan maatilo-
jen ja kasvihuoneiden lämmittämiseen sekä pienimuotoi-
seen lämmöntuotantoon lämpökeskuksissa. Paju voidaan 
kaasuttaa kaasutuslaitoksissa. Tällöin se tuottaa myös säh-
köä. Noin 100 000 ha pellon tuotoilla voitaisiin kattaa noin 
5% Suomen nykyisestä sähköntarpeesta. Järviruo’on käyt-
tö energiantuotantoon on mahdollista nykyisilläkin korjuu-
menetelmillä.  

Pajun ominaisuuksia:
1) Suuri istutustiheys: 10 000-20 000 tainta tai pistokasta/
ha. Vesomisen jälkeen nousee noin 60 000 runkoa/ha
2) Suuri biomassan vuosituotos: yli 15t kuiva-ainetta/ha
Uusiutuminen vesomalla, jolloin samasta juurakosta saa-
daan useampia satoja.

Bioöljy

Nestemäistä bioöljyä voidaan käyttää esimerkiksi diesel-
moottoreiden polttoaineena. Niiden rakennusaste on tyy-
pillisesti 0,7 - 1,0 eli kaksinkertainen höyryvoimalaitoksiin 

verrattuna (rakennusaste on sähköntuotanto suhteessa 
lämmöntuotantoon; 1,0 saman verran sähköä ja lämpöä, 
jolloin suhdeluku 0,6 on 60 % sähköä lämmön määräs-
tä.) Ongelmana on valmistaa sopivan laatuisia bioöljyjä. 
Yleensä kasvirasvat kuten esimerkiksi rypsiöljy, oliiviöljy ja 
palmuöljy soveltuvat dieselvoimalaitosten polttoaineeksi 
lähes sellaisenaan. Lisäksi niistä voidaan valmistaa esteröi-
tyä biodieselöljyä, joka sopii myös autojen moottoreihin. 
(energianet.fi). Rypsiöljyn tuotantomäärät ovat helposti 
laskettavissa peltoalan ja leveysasteen mukaan. Kysymys 
lienee lähinnä bioöljyn kysynnästä.

Kuva 4. Biomassan käytön idea

Tarkemmin tarkasteltuna biomassaa ovat:

1.  Sokeri- tai tärkkelyspitoiset viljakasvit, eläin-
ten lanta, oljet, ruoho...
2.  Puu, hakkuujäte, energiaviljelmät esim. paju, 
ruokohelpi, poppeli...
3. Levät, vesikasvit, kalanperkuujätteet...
4. Kotitalousjätteiden biojäte, teollisuuslaitosten 
pahvijäte...

Kuva 5. Rypsipelto
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Biokaasu
Biokaasu on pääosin metaanista ja hiilidioksidista koostuva 
kaasu, jota syntyy biomassan anaerobisessa mädätykses-
sä. Biokaasua on kaatopaikkakaasu (kaatopaikkajätteen 
mätänemisprosessin myötä syntyvä biokaasu, metaani-
pitoisuus n.35-60%), jäteveden puhdistuksen biokaasu 
(metaanipitoisuus 60-70%), muu biokaasu – eläinperäisen 
lietteen sekä teurastamo- panimo- tai muun elintarvike- ja 
rehuteollisuuden anaerobisesta käymisestä syntyvä bio-
kaasu (monipuolisia raaka-aineita, metaanipitoisuus 55-
65%) sekä teollisuuden  biokaasu, jota syntyy teollisuuden 
jätevedenpuhdistamoissa ja mm. elintarvike- ja metsäteol-
lisuudessa (metaanipitoisuus 65-70%). Syntynyt metaanin 
ja hiilidioksidin seos poltetaan lämpökeskuksissa tai kaa-
sumoottoreissa. Yleensä laitokset ovat pieniä, alle 1 MW 
kokoisia. (energianet.fi). Biokaasun sisältämä kemiallinen 
energia voidaan muuntaa polttokennossa sähköksi. VTT:n 
koordinoimassa Sofc Power -hankkeessa tuotetaan säh-
köä 10kW tehoisella polttokennolla. Kyseisen kokoluokan 
kennoja voitaisiin hyödyntää monipuolisesti erilaisiin läm-
mön- ja sähköntarpeisiin. (TM 18E/2011).

Lopuksi

Tämän uusiutuvia energianlähteitä ja niiden aluevarauksia 
käsittelevän tutkielman tuloksena voidaan lyhyen poh-
dinnan jälkeen todeta, että uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämisen potentiaalia esiintyy Suomen haja-asu-
tusalueilla laajasti. Toistaiseksi niistä on hyödynnetty vain 
pieni osa, mutta etenkin biovoiman osalta ja sisäalueiden 

tuulienergian käyttöön on paljon mahdollisuuksia ja val-
miuksia.
 Energiankuljetuksen pääjako on seuraava: sähkön 
siirto kauaskin on helppoa, lämmönjakelu taas on paikallis-
ta. Tämän vuoksi biomassaa polttamalla energiaa tuotta-
vat lämpövoimalaitoksiin perustuvat tuotantomenetelmät 
on syytä hyödyntää paikallisesti. Idea energiaomavarai-
suudesta vastaa nykyisen energia- ja kulutuslaitekehityk-
sen tendenssiä. Energiantuotantolaitoksen volyymia mi-
toitettaessa on luonnollisesti otettava huomioon energian 
käyttäjien tarpeet ja energian kuljetusmahdollisuudet. 
Viimeisen turvaamiseksi on varmistettava, että alueen inf-
rastruktuuri vastaa energiantuotannon vaatimuksia – tie-
verkosto, lastaus, varastointi, tuotanto, mahdollinen jälki-
käsittely ovat suunniteltavia asioita.
 Bioöljyn hyödyntämisessä moottoriajoneuvoissa 
on otettava huomioon pienhiukkaspäästöt. Vaikka ne ovat 
alhaisemmat kuin dieselin päästöt, voivat ne silti olla mer-
kittävä tekijä esimerkiksi asutuksen läheisyydessä. Kaikki 
riippuu energiamuodon käytön laajuudesta. Enegiatuotan-
non alueet voidaan merkitä kaavaan eri tavoin. Merkintä 
näyttää riippuvan energiatuotannon laajuudesta. Kem-
peleen ekokorttelissa käytössä on asuinalueen merkintä. 
Espoon kaupunki taas merkitsee energiantuotannon alu-
eet yhdyskuntateknisen huollon alueiksi, mutta ”laitosten 
polttoainevalinnat määräytyvät lopullisesti rakentamis- ja 
lupavaiheessa”.

Kuva 6. Biokaasulaitos
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Vertaileva energiataulukko
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Liitteet

Esimerkkejä alueiden merkitsemisestä kaavaan:

Kempeleen ekokortteli on Oulun naapurissa Kempeleessä 
sijaitseva kymmenen omakotitalon asuinalue, jonka läm-
mön ja sähkön tuottaa asukkaiden omistuksessa oleva 
oma energialaitos. Ekokortteliin liittyvä osakeyhtiö Fortel 
Components Oy kehittää ja valmistaa uusiutuviin energia-
lähteisiin pohjautuvia CHP-voimalaratkaisuja Kempeleen 
Ketolanperälle rakentamassaan pilottilaitoksessa. Laitok-
sessa tuotetaan lämpö- ja sähköenergia alueen kymme-
nelle omakotitalolle puuhakkeesta sekä tuulivoimalla. 
CHP-voimala valmistui Kempeleen Ketolanperälle keväällä 
2011. Yhtiö työllistää neljä työntekijää.
 Ekokortteli toimii asukkaiden perustamalla osuus-
kuntaperiaatteella, eikä se tavoittele liiketaloudellista voit-
toa. Ajatus on tuottaa energiaa säästäviä ratkaisuja tinki-
mättä asuinmukavuudesta sekä toimia pilottihankkeena 
uudelle teknologialle ja jatkokehitykselle. (http://www.
lapinbiotie.fi/static/content_files/Matkaraportti_bioener-
giamatka_syys2011.pdf, BIOWAY-tiedonvälityshankkeen 
(RAMK) ja Lapin maaseudun bioenergian alueellisen koor-
dinaatiohankkeen (Metsäkeskus Lappi) järjestämän bio-
energiamatkan matkaraportti).

Kuva 7. Kempeleen ekokortteli/Fortel Components 
Oy, Koivikkohaka 9, Kempele

Kuva 8. Esimerkki Espoosta
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Muuttoliike Suomessa

Suomessa muuttoliikkeen suuret linjat näyttävät suun-
tautuvan siten, että vuoteen 2030 mennessä ainoastaan 
Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-
Suomen ja Ahvenanmaan maakunnat saavat muuttovoit-
toa, kun taas loput maakunnista kärsivät muuttotappioita. 
(Nivalainen & Volk 2002: 38.) Eli Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta ne eteläisen Suomen maakunnat, joista löytyy 
yliopistokaupunkeja ja vilkas elinkeinoelämä saavat tu-
lomuuttoa muualta Suomesta. Kaupungistuminen alkoi 
Suomessa kuten muuallakin maailmassa lähes käsi kädes-
sä teollistumisen kanssa, jolloin työpaikat siirtyivät kau-
punkeihin ja maaseudulla toimeen tuleminen hankaloitui. 
Mukana oli kenties tietty määrä kaupunkielämään liittyvää 
ihannointia, jolla oli oma viehätyksensä etenkin nuorten 
ihmisten kohdalla. Nopea kaupungistuminen toi muka-
naan kuitenkin tiettyjä ongelmia ja esimerkiksi kaupunkien 
suunnittelussa tehtiin ajoittain virhearviointeja siitä kuin-
ka paljon asuntoja tarvitaan. Samalla suunnittelijat myös 
laiminlöivät ihmisten asumiseen kohdistuvia toiveita ja 
ikävimmillään tästä seurasi niin sanottuja ongelmalähiöitä, 
joiden takia lähiöt herättävät edelleen monien suomalais-
ten mielissä kuvia rumista betonilähiöistä. Tätä mielikuvaa 
piti yllä negatiivinen lähiödiskurssi, jonka mukaan lähiöstä 
itsestään oli jo tullut haukkumasana keskustan ulkopuo-
lella olevalle asuinalueelle (ks. Kortteinen 1982). Onkin 
ymmärrettävää, että ahtaasti lähiöissä asuvat suomalaiset 
mielivät maalle asumaan.

Maalle palaavat muuttajat

Paluumuutto ei ole Suomessa kovinkaan suosittu tutki-
muskohde minkä vuoksi sitä onkin tutkittu melko vähän. 
Paluumuutto sisällytetään usein maallemuuttoon liittyväk-
si. Korkiasaaren (1991) tekemässä muuttajatypologiassa 
paluumuuttajista yli puolet palasi maaseudulle, joten tätä 
taustaa vasten ei olekaan ihme, että paluumuutto yhdiste-
tään herkästi maallemuuttoon. Paluumuuttajien merkitys 
maalaiskunnille on myös suurempi kuin kaupungeille, mikä 
osaltaan selittää paluumuuton ja maallemuuton tutkimis-
ta rinnakkain. Maalaiskunnat haluaisivatkin usein houku-
tella kaupunkiin opiskelemaan lähteneet nuoret takaisin 
kotiseudulleen heidän valmistuttuaan.
 Kantasen (1991: 22) mukaan paluumuuttajat 
ovat pääasiassa niitä, jotka houkuteltiin työn perässä 
kaupunkeihin asumaan 1960 – 1970 -lukujen vaihteessa, 
ja jotka 1990-luvulta lähtien ovat palanneet takaisin ko-
tiseuduilleen. Paluumuuttajien houkuttelemiseksi on jär-
jestetty jopa kampanjoita, joissa halutaan saada innova-
tiiviset, muualla kokemusta hankkimassa käyneet entiset 
asukkaat takaisin. Jauhiaisen (2007: 512) mukaan paluu-
muutto entiselle kotiseudulle on suurimmillaan eläkeikään 
siirtyvillä, jolloin side työpaikan sijaintikuntaan heikkenee. 
Ikääntyvien muutot tulevat lisääntymään merkittävästi 
2010-luvun aikana.
 Paluumuuttajalla ratkaisuun vaikuttaa myös tun-
neside paikkaan, joka on aikaisemmin ollut heille koti. Kar-
jalaisen (1989: 80) mukaan paluumuutto on muuttoa, jos-

Ruusa Degerman

Paluumuuttajan asumispreferenssit
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sa ihminen palaa takaisin syntymäkuntaansa. Erään toisen 
määritelmän mukaan paluumuutoksi riittää palaaminen 
seutu- tai maakuntaan (esim. Kantanen 1991; Pehkonen 
2004). Tällaisissa syntykuntaan sidoksissa olevissa paluu-
muuton määritelmissä kuitenkin sivuutetaan kotiseutuun 
liittyvien juurien kokemuksellisuus. Sen sijaan Jauhiainen 
(2007: 515) puhuu kaipuusta lapsuuden kotiseudulle pa-
luumuuton motiivina, jolloin määritelmään sisältyy myös 
kokemuksellisuutta. Aho ja Ilola (2004) puolestaan nosta-
vat paluumuuton motiiviksi asuntoon ja asuinalueeseen 
liittyvät tekijät, joista omakotitalon ostaminen tai raken-
taminen on yksi. Ristijärvellä tehdyn tutkimuksen mukaan 
kesämökin omistaminen kunnassa lisää kiinnostusta pa-
luumuuttoon (Jauhiainen 2007: 516).

Suomalaisten asumispreferenssit

Asumispreferenssi on käsite, joka kuvaa sitä missä ihminen 
haluaa asua, siis millaisen asumismuodon ja minkälaisen 
ympäristön hän katsoo olevan ihanteellinen asuinpaik-
ka. Asumispreferenssit, eli asumisen odotukset ja toiveet 
muuttuvat elämäntilanteen mukaan. (Heiskanen & Kahila 
2006: 18.) Junton (2008: 13) mukaan suomalaisten ihan-
neasunto on mielellään yli 200 neliömetriä suuri, hyvin 
varusteltu ja moderni omakotitalo luonnon helmassa, 
riittävän kaukana naapureista ja työpaikasta. Heiskasen ja 
Kahilan (2006: 19) mukaan ihmisten toiveissa on pientalo 
lähellä palveluita maaseutumaisessa ympäristössä. 
 Juntto (2008: 14) liittää asunnonoston kulutus-

päätöksiin, joilla moderni ihminen toteuttaa omaa iden-
titeettiään. Asumisessa vaihtelevia kuluttajatrendejä ovat 
romanttinen uusvanha ja moderni, joka keskittyy funktio-
naalisen käytännöllisyyden sijaan estetiikkaan ja elämyk-
sellisyyteen. Junton (ibid.: 14) mukaan markkinat vaikutta-
vat trendien luomiseen saadakseen asuntoja myytyä. 
 Yksi ainoa ihannekuva suomalaisten unelma-
asunnosta ei kuvaa kaikkien asumispreferenssejä. Suo-
malaisten asumispreferenssejä voidaan eritellä tyypitte-
lemällä erilaisia asukkaita. Asukkaat voidaan luokitella 
asuinalueen piirteisiin liittyen kaupungissa asuviksi urbaa-
neiksi, kaupungin lähellä taajamassa asuviksi suburbaa-
neiksi ja taajaman ulkopuolella maaseudulla eläviksi exu-
rbaaneiksi. Toisaalta näidenkin ryhmien sisällä on paljon 
toisistaan eroavia näkemyksiä siitä, mikä on hyvää asumis-
ta. Urbaaneista jotkut arvostavat kaupunkikokonaisuuden 
tarjoamia hyviä palveluita, kun taas osa keskittyy omaan 
naapurustoonsa haluten sitoutua asuinalueeseensa ja 
hyödyntää ensisijaisesti sen tarjoamia palveluita. Asumis-
preferensseihin eivät vaikuta ainoastaan yksilön omat toi-
vomukset, vaan myös elämäntilanteella on suuri merkitys. 
Usein esimerkiksi lasten toiveet ja tarpeet tulevat huomi-
oiduiksi vanhempien asumistavoitteissa. (Kuoppa & Män-
tysalo 2010: 22–23.) Asumispreferenssiryhmiä analysoita-
essa voidaan käyttää asukkaan ikää luokitteluperusteena, 
sillä se vaikuttaa ratkaisevasti elämäntilanteeseen ja siten 
asumispreferensseihin. 

Kuva 1. Maatila Iisalmessa.
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Kun tarkastellaan koko väestöä, tärkein tekijä asunnon-
valinnassa on keskeinen sijainti ja toiseksi tärkeimmäksi 
nousee luonnonläheisyys. Tämänkaltainen yleistys kuiten-
kin sisältää monia eri elämänvaiheita. Keskeistä sijaintia 
painottavat enemmän yksinasuvat alle 35 -vuotiaat, nuo-
ret ja keski-ikäiset pariskunnat ja eläkeikäiset. Luonnonlä-
heisyyden tärkeys korostuu etenkin lapsiperheillä (Juntto 
2007: 69.) Usein joudutaan siis tekemään valinta näiden 
kahden ristiriitaisen toiveen väliltä. Toisaalta suurituloisilla 
on mahdollisuus valita asunto, jossa keskenään ristiriitai-
set toiveet saadaan toteutettua (ibid.: 71).

Paluumuuttajien asumispreferenssit

Paluumuuttajista harva haluaa muuttaa kerrostaloon. Sen 
sijaan paluumuuttajat suosivat omakotitaloja, rivitaloja tai 
paritaloja, riippuen lähtötilanteesta. Kerrostaloasukkaita 
lukuun ottamatta useimmiten halutaan muuttaa lähtöti-
lannetta vastaavaan asumismuotoon. Monet ovat myös 
halukkaita vaihtamaan nykyisen asumismuodon omako-
titaloon. (Jauhiainen 2007: 516.) Muuttajille on yleensä 
tärkeää asuinympäristön vehreys, mikä omalta osaltaan 
selittää sitä, etteivät kerrostalot ole suosiossa (Kuoppa 
& Mäntysalo 2010: 27). Ihmisten toiveisiin pohjautuvat 
asumispreferenssit eivät ole jokaisen kohdalla tarkkaan 
mietittyjä tai realistisia. Haluaako esimerkiksi kerrostalo-
asumiseen tottunut todella muuttaa kauas työpaikasta ja 
palveluista paikkaan, jossa talon huoltotyöt pitää pääasi-
assa tehdä itse?
 Paluumuuttajien asumispreferenssejä pohditta-
essa on huomattava, että kyseessä on hyvin heterogee-
ninen ryhmä ja mielikuvat entisestä kotiseudusta voivat 
olla totuutta kaunistelevia. Nuorelta lapsiperheeltä oman 
pihan ja talon kunnossapito voi onnistua, kun taas eläke-
läiselle se voi käydä liian raskaaksi. Pidempi työmatkakaan 
ei usein haittaa, jos käytössä on oma auto, mutta kaikilla ei 
ole siihen mahdollisuutta. Suuret ikäluokat voidaan näh-
dä potentiaalisesti suurimpana paluumuuttajien ryhmänä, 
mutta Jauhiaisen (2007: 512) tavoin on kiinnitettävä huo-
miota siihen, että tämän sisällä on yhtenäisyyksien lisäksi 
paljon variaatiota paitsi asuinmieltymyksissä ja toiveissa 
myös mahdollisuuksissa. Vuonna 2008 teetetyssä kulut-
tajatutkimuskeskuksen selvityksessä vastaajien mielestä 
eläkeläisten hyvässä elinympäristössä on erityisen tärkeää 
turvallisuuden lisäksi kävelyetäisyydellä olevat palvelut. 
Parhaaksi asuntomuodoksi tämän ikäisille koettiin hissilli-
nen kerrostalo lasitetulla parvekkeella kunnan keskustas-
sa. 
 Tutkimuksen mukaan omakotitalo ei ollut tavoi-
teltu asumismuoto eläkeläisten piirissä, sillä sen ylläpito 
pihoineen koetaan liian työlääksi. Sen sijaan vapaa-ajan 
asunto voisi eläkeikään siirtyneillä sijaita maalla. Toisaalta 
etenkin niillä maaseudulla lapsuutensa viettäneillä ikään-
tyneillä, joilla terveys on säilynyt hyvänä, maaseutumai-
nen asuinympäristö on luultavasti ihanteellisempi kuin 
kaupungin keskusta (Koistinen & Tuorila 2008: 35–38). 

Kuva 2 (yllä). Maallemuuttajat hakevat jotain sel-
laista mitä ei kaupungeista saa: Rauhaa ja hiljai-
suutta. Vanha lato pellolla Iisalmessa. 

Kuva 3 (alla). Luuniemen kärjen omakotitaloasutus-
ta Iisalmessa.
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Mitkä ovat muuttoa motivoivat syyt?

Paluumuutosta puhuttaessa olisi myös mielenkiintoista 
pohtia muuttajien juuria, sillä ne ovat yksi merkittävimmis-
tä muuttoa motivoivista syistä (Korpimäki & Zimmenbauer 
2005: 16). Osa on viettänyt koko lapsuutensa yhdessä pai-
kassa opiskelujen alkamiseen tai toiselta paikkakunnalta 
vastaanotetun työpaikan saantiin asti, osa taas on asunut 
monessa eri paikassa jo lapsuutensa aikana. Mistä löytyvät 
tällaisen paikan vaihtajan juuret? Usein juurien määrittely 
latistuu kotipaikkakunnan määrittelyyn synnyinkuntana. 
Ryhäsen (2006: 52) mukaan kodista voidaan puhua paik-
kana ja asumuksena, johon liittyy erityisen vahva tunnesi-
de. Kotipaikkaan liittyy myös mielikuvia ja muistikuvia. Kun 
kodin koetaan olevan tiiviisti sidoksissa johonkin tiettyyn 
paikkakuntaan, halu palata sinne on ymmärrettävä. 
 Muuttoa takaisin maaseudulle motivoivat myös 
asuntoon liittyvät seikat. Maallemuutto onkin yleensä 
tietoinen valinta, jolla halutaan parantaa elämänlaatua. 
Maaseuduilla ihmisten on mahdollisuus asua tilavissa 
omakotitaloissa. Tämä on yksi erittäin tärkeä maallemuut-
toa edistävä syy, sillä kaupungin ulkopuolella asuminen on 
huomattavasti huokeampaa. Maaseudut myös nähdään 
turvallisina paikkoina, joissa ihmiset tuntevat toisensa. 
Kokemus turvallisuudesta vahvistuu erityisesti silloin, kun 
kyseessä on jo valmiiksi tuttu paikka. Myös kotiseudulle 
jääneet tuttavat ja sukulaiset vaikuttavat päätökseen pala-
ta takaisin (Juntto 2007.) 
 Nuoriin keskittyneessä tutkimuksessa Kotipaikka 
maaseudulla monet nuoret näkivät kotipaikkansa myön-
teisessä valossa, mikä on heidän mahdollisen paluumuut-
tonsa kannalta olennainen asia (Lähteenmaa 2005: 63.) 
Nuoret kannattaakin hyvissä ajoin juurruttaa asuinympä-
ristöönsä, jolloin he todennäköisemmin haluavat palata 
alueelle myöhemmin (Heiskanen & Kahila 2006: 23). 

Kakkosasunnot maaseudulla ja kesäasuminen 

Mökkeilyn avulla kaupunkilainenkin voi saada kontaktin 
luontoon. Mökkeilyssä luonnon läheisyyden lisäksi tär-
keäksi koetaan perheen ja ystävien kanssa vietetty aika, 
perinteiset mökkipuuhat kuten saunominen ja uiminen. 
Mökit sijaitsevatkin usein vesistön läheisyydessä (Hirvo-
nen & Puustinen 2008). Pitkäsen ja Kokin (2005: 45) mu-
kaan mökeillä viihdytään usein paremmin kuin kaupungis-
sa sijaitsevassa vakituisissa asunnoissa, joskin noin hieman 
yli puolet heidän kyselyynsä vastanneista sanoi viihtyvän-
sä yhtä hyvin vakituisessa asuinympäristössään kuin kak-
kosasunnollaan. Kakkosasunnoilla oleskeluajan pituuteen 
vaikuttivat eniten eläkkeelle jääminen, mökkiympäristön 
kokeminen kaupunkia viihtyisämmäksi ja mökin talviasut-
tavuus (ibid.: 50). Junton (2007: 6) mukaan vapaa-ajan 
asuntojen käyttö on lisääntynyt ja nykyään onkin ruvettu 
puhumaan monikotisuudesta. 

Paluumuutto kesäkodin muodossa

Pitkänen ja Kokki (2005) hahmottelevat vapaa-ajan asuk-
kaista viisi erilaista ryhmää: kesälomalaiset (29%), mök-
keilyn harrastajat (26%), maaseutusieluiset (18%), osa-
aika-asujat (17%) ja tapamökkeilijät (10%). Näistä ryhmistä 
maaseutusieluiset ovat paluumuuton kannalta mielenkiin-
toisin ryhmä. He ovat pääsääntöisesti maaseudulta ko-
toisin työnsä takia kaupunkiin muuttaneita. Mikäli tähän 
ryhmään kuuluvat hankkivat mökkinsä entisestä asuin-
kunnastaan, on syytä olettaa, että viimeistään eläkeiän 
lähestyessä heidän kohdallaan paluumuuttopotentiaali 
on suuri. Heidän mielestään ihanteellisin asuinympäris-
tö on maaseudulla, johon he suhtautuvat juuriensa takia 
nostalgisesti (ibid.: 124–125). Koska tämä ryhmä arvostaa 
mökillä vietettyä aikaa, se on myös valmis panostamaan 
varustetasoon, jotta asunnosta tulisi talviasuttava. Monet 
vapaa-ajan asuntojen perijät kuuluvat tähän ryhmään. 
Heillä asunto on joko vapaa-ajan asunnoksi alun perinkin 
suunniteltu rakennus tai niin kutsuttu mummon mök-
ki. Noin 40 % maaseutusieluisista oli ostanut vapaa-ajan 
asuntonsa joko omasta tai puolisonsa lapsuuden kotikun-
nasta, mikä kertoo voimakkaasta kotiseuturakkaudesta 
(ibid.:130). Maaseutusieluisten, kotiseudultaan kakkos-
asunnon hankkineiden paluumuuttopotentiaali on suuri 
erityisesti silloin, kun vapaa-ajan asunnosta on tehty talvi-
asuttava. Monet tähän ryhmään kuuluvista nimittäin viet-
tävät mieluummin aikaansa vapaa-ajan asunnollaan. Täten 
etenkin eläkeiän lähestyessä moni heistä saattaa harkita 
paluumuuttoa (ibid.:141).

Taulukko 1. Tavoiteasunto ikäluokkien mukaan. 
(Lähde: Juntto 2007.)
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Miten kunta voi edistää paluumuuttoa? 
Esimerkkejä Iisalmesta

Maallemuutto.info – sivuston mukaan potentiaalisen uu-
den asukkaan vastaanotto ja se miten häntä palvellaan 
asunnon etsimisessä vaikuttaa ratkaisevasti muuttopää-
tökseen. Tilanne lienee sama paluumuuttajan kohdalla: 
entiseen asukkaaseen kohdistettu mielenkiinto voidaan 
tulkita lämpimänä tervetulotoivotuksena.
 Iisalmi viettää tänä vuonna 120-vuotispäiviään ja 
kaupunki lähetti Iisalmen Sanomien juhlajulkaisun Ihmeen 
Hyvä entisille asukkailleen. Lehdessä oli artikkeli paluu-
muuttaja-perheestä, joka oli halunnut muuttaa takaisin 
kotipaikkakunnalle muun muassa lähelle sukulaisiaan. 
Toinen syy muuttoon oli kokemus Iisalmesta turvallisem-
pana asuinympäristönä kuin suurempi Oulu. Pariskunnan 
mielestä Iisalmea ja sen lähialueita kannattaisi kehittää ja 
markkinoida enemmän seudullisesti Ylä-Savona, jona se 
jo nyt tunnetaan (Iisalmen sanomat 27.10.2011). Iisalmen 
imagoa pyritään kiillottamaan Kauppakeskus Iisalmi -hank-
keella. Tällä kampanjalla havitellaan muun muassa Kuopi-
on Ikeaan suuntautuvasta asiakasvirrasta saatavia hyötyjä. 
Kauppakeskuksen on nähty lisäävän Iisalmen vetovoimaa 
Ylä-Savon keskuksena (Iisalmen sanomat 20.10.2011). 
Kunnan kaupallisen palvelutarjonnan lisäämisellä voi olla 
positiivisia vaikutuksia nettomuuttoon, mutta todennä-
köisesti kauppakeskuksella saadaan houkuteltua enim-
mäkseen lähialueiden asukkaita muuttamaan Iisalmeen. 
Paluumuuton kannalta tämänkaltaisilla imago-hankkeilla 
tuskin on suurta merkitystä. 
 Kunnat käyttävät paikkojen imagokampanjoiden 
lisäksi erilaisia houkuttimia asukasmarkkinoinnissaan. 
Näitä ovat esimerkiksi tonttien hinnoittelu ja kunnassa 
kirjoilla oleville opiskelijoille myönnettävillä stipendeillä. 
Etenkin tontteihin liittyvät houkuttimet vaikuttavat lähinnä 
lähikuntien välillä arpovien muuttajien päätökseen (Heis-
kanen & Kahila 2006: 23). Mutta kun on kyse kauempana 
asuvien houkuttelusta, on markkinointiin kiinnitettävä eri 
tavalla huomiota. Tähän tarvitaan pitkäjänteistä koordi-
nointia ja markkinointityötä. Iisalmen kaupungin kotisi-
vut, joilla esitellään kattavasti kaupunkia, ovat hyvä alku. 
Sivuilta löytyy monipuolisesti tietoa esimerkiksi kaupun-
gin tonttitarjonnasta ja uusia asuinalueita mainostetaan 
visuaalisesti miellyttävien havainnekuvien avulla (Iisalmi). 
Myös Ylä-Savon alueeseen keskittyvä Kotiinpäin -hanke on 
ideana hyvä, joskin sen markkinoinnissa on ollut puutteita. 
Tieto hankkeesta ei ole esimerkiksi kulkenut kattavasti Ylä-
Savon alueella toimiville kiinteistövälittäjille asti, vaikka 
se voisi olla heidän toimialalleen hyödyllinen väline. Kiin-
teistövälittäjien mukaan hankkeesta tullut hyöty on ollut 
”marginaalista” ja yhteydenottoja hankkeen kautta on tul-
lut vähän (Malinen 2011).

Yhteenveto

Iisalmen tulisi tarkastella kunta- ja lähialuekohtaisia mah-
dollisuuksiaan laajemmastakin kuin kaupallisiin palveluihin 
nojaavista tekijöistä. Kauppakeskus Iisalmi voi olla kaupun-
gille tarpeellinen piristysruiske, mutta imagon rakennuk-
sen kannalta se ei edusta erityisen omaperäistä ajattelua. 
Jotta kaupunki voi lisätä vetovoimaansa imago-hankkeilla, 
sen kannattaa panostaa todellisuuteen pohjautuviin pai-
kallisiin vahvuuksiin. 
 Kaupunkia hyvine palveluineen kannattaa mai-
nostaa. Kaupunkia ei kuitenkaan kannata korostaa maa-
seudun kustannuksella, varsinkaan silloin kun on kyseessä 
kunta, johon kuuluu laajoja maaseutualueita. Maaseutuun 
liittyviä voimavaroja kannattaa sen sijaan hyödyntää mark-
kinoinnissa. Ihmiset kaipaavat asuinympäristöltään paitsi 
hyviä palveluita myös luonnon rauhaa ja hiljaisuutta. Mi-
käli kunta pystyy tarjoamaan asukkailleen molempia, sillä 
on etulyöntiasema asukkaiden houkuttelussa omalle alu-
eelleen ja myös asukkaidensa juurruttamisessa. Sen sijaan 
että pohdittaisiin pelkästään kaupungin tai maaseudun 
vahvuuksia, tulisi pohtia myös näiden erilaisten alueiden 
välistä vuorovaikutusta ja sen lisäämistä. Kun koko kuntaa 
kehitetään pitkäjänteisesti kokonaisuutena, rakennetaan 
samalla hyvää asuinympäristöä, johon ihmiset haluavat 
palata ja jäädä asumaan. 

Kuva 4. Pienkerrostaloja Iisalmen lyseon edustalta 
katsottuna.
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Johdanto

Maakuntakaavan tarkoituksena on osoittaa maakunnan 
alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä 
maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Se 
sovittaa yhteen valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
alueellisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa ja ohjaa si-
ten kunnan yksityiskohtaisempien yleis- ja asemakaavojen 
laadintaa. Maakuntakaava laaditaan noin 10–30 vuodek-
si eteenpäin ja sen vahvistaa ympäristöministeriö. Viran-
omaisten on otettava kaava huomioon ja edistettävä sen 
toteutumista. Maakuntakaava esitetään kartalla. Siihen 
kuuluvat kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus, 
jossa näkyvät kaavan tavoitteet, eri vaihtoehdot ja nii-
den vaikutusten ja ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi 
tarpeelliset tiedot sekä aluevarausluettelo (OAS 2007: 2, 
Pohjois-Savon liitto 2011a). 
 Työni tavoitteena on tarkastella sitä, miten maa-
seudun suunnittelu sekä osallistuminen ja vuorovaikutus 
on otettu huomioon Pohjois-Savon maakuntakaavassa. 
Käyn aluksi läpi Pohjois-Savon maakuntakaavaa ja siihen 
liittyviä selvityksiä, ja pyrin nostamaan esiin maaseudun 
suunnitteluun olennaisesti liittyvät seikat. Tämän jälkeen 
tarkastelen osallistumista maakuntakaavoituksessa: miten 
vuorovaikutusta on pyritty järjestämään, miten siinä on 
onnistuttu, millaista palautetta kaavasta on saatu ja miten 
sitä on käsitelty.  Tarkastelen tässä nimenomaan Pohjois-
Savon maakuntakaavaa 2030, joka on juuri vahvistettu 
(7.12.2011). Maakuntakaava korvaa voimassa olevat seu-

tukaavat ja Ylä-Savon seudun maakuntakaavan. Maakun-
takaava kattaa koko maakunnan sisältäen kaikki alueiden-
käyttömuodot. Siinä esitetään myös tarvittavat muutokset 
koskien Kuopion seudun maakuntakaavaa sekä Leppävir-
ran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavaa (Pohjois-Sa-
von liitto 2011a).
 Kaupungistumisen ja asutuksen keskittymisen 
myötä maaseutu on yhä useammin muuttotappioaluetta. 
Alueidenkäytön haasteena onkin maaseudun olemassa 
olevien rakenteiden hyödyntäminen, elinkeinotoiminnan 
vahvistaminen sekä väestön hyvinvoinnin turvaaminen 
(Maakuntakaavaselostus: 26). Maakuntakaavalla pyritään 
tarjoamaan edellytyksiä näiden haasteiden ratkaisemisek-
si alueidenkäytön tasolla. Maaseutu jaetaan perinteisesti 
kolmeen tyyppiin, joita ovat kaupunkien läheinen maaseu-
tu, ydinmaaseutu sekä harvaan asuttu tai syrjäinen maa-
seutu. Harvaan asuttu maaseutu on ongelmallisin kehittä-
misen kannalta pitkien etäisyyksien, palvelujen vähyyden 
ja yksipuolisen elinkeinorakenteen takia (Heinonen 2006: 
45-46). Maakuntakaavan  tasolla maaseudun suunnitte-
luun liittyvät olennaisesti myös kylät ja niiden luokittelu. 
Kyläalueet ovat tärkeitä pyrittäessä vastaamaan valtakun-
nallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.

Maaseudun suunnittelu Pohjois-Savon 
maakuntakaavoituksessa

Pohjois-Savon maakuntakaava-alue kattaa koko maakun-
nan (23 kuntaa). Maakunnan keskuksena toimii Kuopio. 

Terhi  Päts i

Maaseudun suunnittelu ja osallistuminen 
Pohjois-Savon maakuntakaavoituksessa

OSA II: TAPAUSTUTKIMUKSET
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Iisalmi ja Varkaus ovat sekä maakunnan osakeskuksia että 
omien kaupunkiseutujensa keskuksia (Maakuntakaavase-
lostus 2010: 9). Suomen ympäristökeskus ylläpitää yhdys-
kuntarakenteen seurantajärjestelmää (YKR), jonka mukaan 
Pohjois-Savon aluerakenne1) on vuonna 2005 jakautunut   
toiminnallisiin luokkiin: taajamia on 230 km2, kylä- ja pien-
kyläalueita on yhteensä 420 km2 ja harvaan asuttua maa-
seutua 11 350 km2. Vesistöt ja asumattomat alueet jäävät 
toiminnallisten alueiden ulkopuolelle (Maakuntakaavase-
lostus 2010: 9).
 Maakuntakaavan lähtökohtana on valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan oltava 
perusteltu väestönkehitysarvio (Lähtökohdat ja tavoitteet 
2007: 28). Pohjois-Savon väestömäärä on ollut laskeva jo 
noin 15 vuoden ajan ja vuoden 2008 lopussa maakunnan 
väestömäärä oli 248 422. Maakuntakaavan laadinnan ta-
voitevaiheessa lähtökohtana oli vuonna 2006 hyväksytty 
maakuntasuunnitelma. Sen väestötavoite vuodelle 2030 
oli 251 000 henkeä. Tämän perusteella maakuntakaa-
van teknisenä mitoituslukuna käytetään  255 000 hen-
keä. Vuosien 1980–2005 välillä taajamien väkiluku on 
kasvanut lähes 17 %. Kylien (jotka tässä määritellään yli 20 
asukkaan tiivistymiksi) väestömäärä on kasvanut samassa 
ajassa 5,5 % ja vuonna 2005 noin 8 % pohjoissavolaisista 
asui kylissä. Harvaan asuttujen maaseutualueiden väestö 
on vähentynyt vuosien 1980–2005 välisenä aikana 37,1 
%, mutta silti vuonna 2005 lähes 20 % pohjoissavolaisista 
asui taajamien ja kylien ulkopuolisella maaseudulla. Poh-
jois-Savossa oli vuoden 2007 lopussa 100 010 työpaikkaa. 
Maakunnan työpaikkamäärä on kasvanut melko tasaisesti 
vuodesta 1995 lähtien (palvelu- ja jalostussektorit). Alku-
tuotannon työpaikoista on hävinnyt yksi kolmasosa tila-
määrän vähentymisen ja tilakokojen sekä tuottavuuden 
merkittävän kasvun myötä. Maatalouden työpaikkamää-
rän väheneminen jatkuu (Maakuntakaavaselostus 2010).
 Pohjois-Savon maa-alasta (1,65 milj.ha) metsäta-
lousmaata on 83 %. Viljelyksessä oleva peltoala (140 000 
ha) on hieman kasvanut viime vuosina vaikka tilojen määrä 
on vähentynyt. Pohjois-Savon maaseudun asuntokanta oli 
noin 30 000, loma-asuntoja oli saman verran ja taajamien 
asuntokanta noin 97 000 vuonna 2005 (Maakuntakaavase-
lostus 2010: 23). 

Valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet 

Maakuntakaavan laadinnan pohjana ovat valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet sekä maakunnalliset tavoitteet, 
joista jälkimmäiset on määritelty maakuntasuunnitelmas-
sa 2030. Kaavan laadinnassa on otettava huomioon viran-
omaisten tavoitesuunnitelmat ja -ohjelmat. Aluevaraukset 
osoitetaan maakuntakaavassa ainoastaan siltä osin ja sel-
laisella tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valta-
kunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta tai 
useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen so-
vittamiseksi on tarpeen (MRL 25 §). Lisäksi on kiinnitettä-

vä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityistarpeisiin 
(MRL 28 §). Kaava on myös sovitettava yhteen maakunta-
kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoi-
tuksen kanssa (OAS 2007: 3).
 Maakuntakaavan yhtenä tehtävänä on sovittaa 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) yhteen alu-
eellisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. VAT:n mukaan 
maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun 
alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittä-
miseen liittyvät toimenpiteet (Maakuntakaavan kyläverkko 
2008: 1). VAT:n maaseutua koskevat yleistavoitteet ovat: 

• Alueidenkäytön avulla edistää kaupunkien ja maaseu-
dun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä,

• Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvil-
la alueilla tulee alueidenkäytössä kiinnittää huomiota 
jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä 
elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuo-
listamiseen, 

•Alueidenkäytössä tulee ottaa huomioon haja-asutuk-
seen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä 
maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita,

• Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun 
alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston ke-
hittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään ole-
massa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen 
saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuo-
listamista sekä ympäristöarvojen säilymistä,

• Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asu-
tusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja 
suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maa-
seudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuurin 
hyväksikäyttöä, 

• Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä pel-
toalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä 
hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maan-
käytöllä (Lähtökohdat ja tavoitteet 2007: 27–30).

• Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan 
alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnalli-
sesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperin-
nön arvot säilyvät (Maakuntakaavaselostus 2010: 103).

Pohjois-Savo on aluerakenteeltaan suurimmaksi osaksi 
maaseutumaista, joten on luonnollista, että maaseudun 
kehittäminen on ikään kuin sisäänkirjoitettu maakuntakaa-
vaan. Pohjois-Savon maakuntakaavassa on lueteltu kaavan 
tavoitteet, joista erityisesti seuraavat koskevat maaseudun 
kehittämistä: 

1) Aluerakenne tarkoittaa väestön, liikenneverkkojen, erilaisten toimintojen (muun muassa asutus, työpaikat, palvelut) ja 
luonnonolojen muodostamaa kokonaisuutta (Maakuntakaavaselostus 2010: 9).
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• Osoitetaan maaseudun kehittämisvyöhykkeet,

• Maaseudun kylien ja ranta-alueiden asuntojen ja va-
paa-ajan asuntojen rakentamista ohjataan yhdyskunta-
rakenteen, ympäristön ja palvelujen kannalta tarkoituk-
senmukaisesti,

• Osoitetaan asumisen, kulttuuriympäristön ja loma-
asumisen kannalta maankäytön suunnittelua edellyttä-
vät kylät ja muut olemassa olevat kylät,

• Matkailun ja maa- ja metsätalouden kehittämistä tue-
taan maakuntakaavalla,

• Vältetään ilman erityisiä perusteita hyvien maa- ja 
metsätalousalueiden pirstomista muulla maankäytöllä

Keskeisimpinä kaavan tavoitteina ovat Pohjois-Savon 
saavutettavuuden parantaminen, palvelurakenteen ja 
yritysten toimintaympäristön kehittäminen, virkistys-
mahdollisuuksien parantaminen sekä elinympäristön viih-
tyisyydestä huolehtiminen. Myös yhdyskuntarakenteen 
eheyttäminen, olemassa olevien rakenteiden ja palvelujen 
parempi hyödyntäminen, monipuolisen yritystoiminnan 
kehittymisen mahdollistaminen sekä toiminnallisesti mer-
kittävien työssäkäynti- ja asiointialueiden määrittäminen 
ja kehittäminen ovat osa maaseudun ja sen kylien kehittä-
mistä. Luonnon arvoja ja vetovoimaa tulee hyödyntää kes-
tävästi sekä asumisessa, loma-asumisessa että matkailussa 
(Lähtökohdat ja tavoitteet 2007: 11–22; Maakuntakaavan 
kyläverkko 2008: 3).

Valtakunnallisten ja maakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden toteutuminen maakuntakaavassa

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen ohjaus-
vaikutus, viranomaisia koskeva maakuntakaavan toteut-
tamisvelvoite sekä muihin lakeihin liittyvä huomioonot-
tamisvelvoite takaavat maakuntakaavan toteutumisen 
(Kaavoituskatsaus 2011: 6). Pohjois-Savon maakuntakaa-
valuonnoksen (23.1.2009) perusteella on kaavan valmis-
teluvaiheessa tehty alueidenkäyttötavoitteiden arviointi 
ja sitä on täydennetty ja täsmennetty muun muassa vai-
kutusten arvioinnin ohjausryhmän, Pohjois-Savon liiton 
vaikutusten arviointityöryhmän ja aluerakennetyöryhmän 
miniseminaarin (13.2.2009) sekä maakuntakaavoituksen 
johtoryhmän (25.2.2009) antaman palautteen perusteella. 
Arvioinnin pohjana toimivat 1.3.2009 voimaan astuneet 
tavoitteet (Maakuntakaavaselostus 2010: 182).
 Pohjois-Savon maakuntakaavan kaavamerkinnät 
on esitetty pääosin ympäristöministeriön kaavamerkintä-
ohjeen mukaisesti. Merkinnät koostuvat kehittämisperi-
aatemerkinnöistä, alueiden eritysominaisuutta kuvaavista 
merkinnöistä sekä varsinaisista aluevaraus-, kohde- ja vii-
vamerkinnöistä. Maakuntakaavan aluevarausten tavoit-
teena on luoda edellytykset maa- ja metsätalouden jatku-

miselle ja kehittymiselle. Tämä tapahtuu tuotantoalueita 
varaamalla ja pyrkimällä estämään muusta alueidenkäy-
töstä mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Kehittämisperi-
aatteita koskevilla merkinnöillä ja määräyksillä osoitetaan 
alueita, jotka ovat maakunnan tavoitellun kehityksen kan-
nalta merkittäviä. Tästä syystä niihin kohdistuu muussa 
suunnittelussa ja aluekehittämisessä huomioon otettavia 
alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kehittämistarpei-
ta. Kehittämisperiaatemerkinnöillä osoitetaan maakunta-
suunnittelussa tunnistetut kehittämiskäytävät sekä suun-
nittelua tukevat maakunnan vahvuudet, jotka ovat tulleet 
esille maakuntakaavoituksen yhteydessä yhteistyössä alu-
eellisten kehittämisestä vastaavien viranomaisten kanssa 
(Maakuntakaavaselostus 2010).  Esittelen seuraavaksi kaa-
vamerkinnät, jotka liittyvät erityisesti maaseudun kehittä-
miseen. Käyn merkinnät läpi samassa järjestyksessä kuin 
ne esiintyvät maakuntakaavassa.
 Maaseudun kehittämisen kohdealue. Kohdealu-
een käytön suunnittelussa tulee alueelle suuntautuvan 
rakentamisen ohjaamista edistää kaavoituksella niin, että 
rakentaminen sijoittuu nykyisten kyläalueiden yhteyteen. 
Alueen kulttuuri- ja maisema-arvot tulee ottaa huomioon 
suunnittelussa. Maatalouden harjoittaminen ja kehittämi-
nen tulee yhteensovittaa asutuksen leviämisen ja valta-
kunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman kanssa. Iisalmi 
- Kiuruvesi -alueen kehittämis- ja alueidenkäytön suunnit-
telu tulisi tehdä yhteistyössä Iisalmen ja Kiuruveden sekä 
alueen toimijoiden kanssa. Maaseutuyrittäjyyden edelly-
tyksiä on edistettävä suunnittelussa. Maaseudun kehittä-
misvyöhykkeitä eli maaseudun kehittämisen kohdealueita 
on maakuntakaavassa kaksi: Maaningassa sekä Iisalmi-Kiu-
ruvesi – välillä (kuva 1). (Maakuntakaavaselostus 2010: 40; 
Pohjois-Savon liitto 2010a).
 Kylien suunnittelu liittyy olennaisesti maaseudun 
suunnitteluun. Maakuntakaavassa kyläverkko on jaettu 
kahteen luokkaan: at-11 kylät ja at-21 kylät. At-11 kylät 
ovat kyliä, joissa rakentamista on tarkoitus pääosin ohjata 
MRL 44.2 §:n mukaisella yleiskaavalla. Rakentamisen oh-
jaamiseen at-11 kylissä voidaan käyttää joko suoraan yleis-
kaavaa tai niin sanottua hybridikaavaa, jossa tiiviimmin 
rakennetut alueet osoitetaan yleiskaavassa asemakaavoi-
tettaviksi alueiksi ja muun kyläalueen rakentamisen ohjaus 
tapahtuu yleiskaavalla. At-21 merkinnällä osoitetaan kylät, 
joissa olemassa olevan rakenteen ja infrastruktuurin vah-
vistamiseksi suositaan haja-asutusluonteista lisärakenta-
mista (Maakuntakaavaselostus 2010: 56; Maakuntakaavan 
kyläverkko 2008). Maakuntakaavan kyläverkon tavoitteina 
on tiivistää tulevaisuudessa kylien rakennetta ja saada jo 
rakennetut ja rakennettavat yhdyskuntaverkostot tehok-
kaampaan käyttöön. Kylien väestömäärän kasvaessa myös 
palveluiden toimintaedellytykset paranevat. Kylämerkin-
töihin liittyy myös loma-asutusta koskeva suunnittelumää-
räys, jossa sanotaan, että kylien läheisyydessä tulee ottaa 
huomioon mahdollisuudet lisätä vapaa-ajan asumisen 
käyttöastetta tai muuttaa alueella sijaitsevaa loma-asutus-
ta vakinaiseksi ottamalla samalla huomioon kylien erityis-
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Kuva 1. Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 (Kaavakartta 2010).
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piirteet, vesihuolto ja tieverkko (Maakuntakaavaselostus 
2010: 120). Matkailu nähdään usein merkittävänä elinkei-
nona maaseudun kehittämistä koskien. Liikenteeseen ja 
tietoliikenteeseen liittyvät merkinnät koskevat luonnolli-
sesti koko kaava-aluetta eli myös maaseutua.
 Luonnonsuojelualueet (kaavamerkinnät S1, SL, N) 
sekä kulttuuriympäristön vaaliminen (SR, MA1-v, MA1, sm, 
sr, ma1-v, ma1, ma1-b) on osoitettava maakuntakaavoi-
tuksessa. Erilaisia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä koskien 
kulttuuriympäristöjen vaalimista on useita. Tällaisia kohtei-
ta tai alueita on hyvin paljon Pohjois-Savon maaseudulla. 
Kulttuuriympäristön kohteiden ja alueiden vaaliminen ja 
hoito edistää seudulle ominaisen rakennus- ja maaseutu-
kulttuurin ja kotiseutuidentiteetin säilymistä ja lisää alueen 
matkailullista vetovoimaa. Kulttuuriympäristön vaaliminen 
toteutetaan lähinnä yksityiskohtaisemmalla kaavoituksel-
la, rakennuslupamenettelyllä, valtion avustuksilla, raken-
nussuojelulailla sekä maisemanhoidon järjestämisellä ja 
Tapion metsänhoitosuosituksin (Maakuntakaavaselostus 
2010: 99–110).
 Pohjois-Savon elinkeinostrategiassa yhdeksi 
elinkeinojen kehittämisen painopistealueeksi on valittu 
matkailu. Palveluelinkeinona matkailu tuottaa uusia työl-
listämismahdollisuuksia. Matkailulla on lisäksi monille eri 
aloille ulottuvat laajat tulovaikutukset. Matkailuun liitty-
vät kaavamerkinnät ovat Matkailupalvelujen alue (RM) ja 
Matkailupalveluiden kohde (rm1).  Matkailun ja maaseu-
dun kehittämiseen liittyvät myös muun muassa virkistys-
alueet (VL, VR) ja virkistyskalastusalueet (RMk), aiemmin 
mainitut luonnosuojelualueet ja kulttuuriympäristöön liit-
tyvät kohteet ja alueet sekä liikenneväylät (Maakuntakaa-
vaselostus 2010: 122).
 Kalanviljelylaitokset (E2, e2) hyödyntävät alueen 
vesivaroja ja laitosten sijoittuminen maaseudulle tarjoaa 
työ- ja yritystoiminnan mahdollisuuksia (Maakuntakaa-
vaselostus 2010: 130).
 Maatalousalue-merkinnällä (MT) osoitetaan laa-
tuluokaltaan hyvät, yhtenäiset, laajat peltoalueet, jotka 
halutaan jatkossakin säilyttää ensisijaisesti maatalouskäy-
tössä. Rakentaminen tulee suunnitella siten, että yhtenäi-
siä peltoalueita ei pirstota eikä viljelyolosuhteita heikenne-
tä. Lisäksi maiseman peruspiirteet tulee ottaa huomioon 
(Maakuntakaavaselostus 2010: 138). 
 Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, jolla on eri-
tyistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Osana virkistykseen 
soveltuvien alueiden maakunnallista järjestelmää pyritään 
esittämään laajimmat ja merkittävimmät ulkoilunohjaa-
mistarvetta edellyttävät aluekokonaisuudet. Kaavamerkin-
nällä pyritään metsätalous huomioon ottaen säilyttämään 
alueen metsätalousvaltaisuus ja ulkoilumahdollisuudet 
(Maakuntakaavaselostus 2010: 135–136).
 Turvetuotanto ja kaivostoiminnot on varmistettu 
maakuntakaavassa. Ne luovat työpaikkoja ja vaikuttavat 
osaltaan maaseudun elinvoimaisuuteen. Pohjois-Savossa 
on tehty usean vuosikymmenen ajan määrätietoista työ-
tä haja-asutuksen vedenhankinnan kehittämiseksi. Maa-

seudulle on muodostunut laaja vesijohtoverkoston ko-
konaisuus (Maakuntakaavaselostus 2010: 168). Kaavaan 
merkityt alueet ovat kaikki kaavamerkinnän mukaisessa 
käytössä. Aluevaraukset katsotaan toteutuneiksi, kun 
ne säilyvät nykyisessä käytössä (Maakuntakaavaselostus 
2010: 138).
 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden to-
teutumista on tarkasteltu erikseen Pohjois-Savon maakun-
takaavassa. Kaavan perusselvityksinä on tehty asuntotar-
velaskelma ja palvelu-, kylä- ja taajamaselvitykset, joiden 
perusteella muun muassa kylät on luokiteltu. Kylien luo-
kittelu ja loma-asuntojen ympärivuotisuuden huomioimi-
nen maaseudun aluerakenteen jäsentämiseksi edistävät 
VAT:a. Kaavassa on esitetty maaseutualueille painottuvat 
kehittämisvyöhykkeet ja matkailukohteet. Näihin liittyvillä 
suunnittelumääräyksillä pyritään siihen, että loma-asutus 
tukee olemassa olevia kyliä ja ympärivuotinen käyttö teh-
täisiin mahdolliseksi olemassa olevan infrastruktuurin ja 
toimivan tieverkoston äärellä. Matkailupalvelu- ja reitis-
tömerkinnöillä tuetaan matkailuelinkeinoa ja vapaa-ajan 
toimintoja maaseudulla. Viljelyyn parhaiten soveltuvilla 
MT -alueilla suunnittelumääräys ohjaa tavoitetta edistä-
vää alueidenkäyttöä. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöt ja – maisemat on osoi-
tettu kaavassa. Ekologisen verkoston ja Natura-alueiden 
huomioiminen matkailun vetovoima-alueilla varmistavat 
luontoarvojen säilymisen. Maakuntakaavan toteutumista 
seurataan kuntakaavojen ja muiden maakuntakaavaa tote-
uttavien suunnitelmien laadinnan ja lupien käsittelyn yh-
teydessä käytyjen viranomaisneuvottelujen ja annettujen 
lausuntojen avulla (Maakuntakaavaselostus 2010).
 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja 
Pohjois-Savon maakuntakaavan tavoitteet tukevat hy-
vin toisiaan. Kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta 
sekä kylien kehittämistä pidetään tärkeänä. Maaseudulla 
jo olemassa olevia rakenteita ja infrastruktuuria pyritään 
hyödyntämään ja rakentamista ohjataan yhdyskuntaraken-
teen ja palvelujen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Elin-
keinotoimintaa ja yritystoimintaa halutaan monipuolistaa 
ja matkailu nähdään tässä tärkeänä. Maa- ja metsätaloutta 
tulee tukea ja palvelujen saatavuus varmistaa. Ympäristö-
arvot tulee aina ottaa huomioon alueiden suunnittelussa.
 Maaseudun suunnitteluun liittyy paljon haas-
teita. Asutuksen ja palvelujen keskittyminen on haaste 
etenkin syrjäisen maaseudun elinvoimaisuudelle. Ilmas-
tonmuutoksen hillitsemiseksi tulee suosia yhdyskunta-
rakenteen tiivistämistä ja täydennysrakentamista. Vaikka 
maakuntakaavassa on osoitettu yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistarve ja yhdyskuntarakenteen ensisijaista laaje-
nemissuuntaa osoittavat kehittämismerkinnät, hajaraken-
tamisen ohjaus jää kuitenkin suureksi haasteeksi. Myös lii-
kenteen kehittäminen harvaan asutulla seudulla siten, että 
samalla voitaisiin vähentää päästöjä, on hankalaa. Pieni 
aluetehokkuus vaatii laajempaa liikenne- ja muun yhdys-
kuntatekniikan verkostoa. Siten liikenteen päästöt ovat 
suuremmat haja-asutusalueella. Infrastruktuurin ylläpidon 
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kustannukset asukasta kohti ovat myös suuret. Uusia asuk-
kaita tavoiteltaessa joudutaan usein joustamaan kestävistä 
kaavoitusperitaatteista (Maakuntakaavaselostus 2010: 33; 
Vaikutusten arviointi 2010: 55). Toisaalta väestön muut-
taessa maaseutualueilta kuntakeskuksiin jää maaseudul-
le valmista käyttökelpoista infrastruktuuria, mitä ei voida 
pitää toivottavana kestävän kehityksen kannalta. Kehitys 
johtaa myös siihen, että palveluiden saatavuus voi heiken-
tyä maaseutualueilla (Maakuntakaavaselostus 2010: 59).

Osallistuminen Pohjois-Savon maakunta-
kaavoituksessa

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa 
laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tar-
peellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusme-
nettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista” (MRL 
63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) tulee 
käydä ilmi:

• kaavoituksen lähtökohdat ja periaatteet 
• miten kaavatyö etenee ja kuinka ratkaisujen vaikutuk-
set tullaan arvioimaan 
• miten kaavan valmisteluun on mahdollista osallistua 
• milloin ratkaisevat päätökset tehdään (OAS 2007: 1).

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vuorovaikutus jär-
jestettiin huolellisesti käytettävissä olevien voimavarojen 
mukaisesti Pohjois-Savon maakuntakaavaa laadittaessa. 
Tässä apuna olivat tuoreet kokemukset hieman aiemmin 
laadittuun Kuopion seudun maakuntakaavaan liittyvästä 
prosessista. Maakuntakaavassa on tuhansia merkintöjä ja 
näiden alueilla useita kymmeniä tuhansia maanomistajia, 
joten vuorovaikutus tuli järjestää pääosin edustuksellises-
ti. Varsinaisia parannusehdotuksia vuorovaikutuksen jär-
jestämiseen ei tullut esille (Laitila, S. 2011). Osallistuminen 
ja vuorovaikutus hyväksymisvaiheeseen saakka etenivät 
seuraavalla tavalla:

• Maakuntahallitus 5 kokousta, maakuntavaltuusto 2 ko-
kousta 
• OAS:n, luonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläpidot 
• Seutukierros kevät 2007, aloitusvaihe 
• Kuntakierros syksy 2008, luonnos valmisteilla 
• Seutukierros 2010, ehdotus nähtävillä 
• Tiedotustilaisuudet luonnos- ja ehdotusvaiheissa 
• Verkkosivut: varsinainen maakuntakaava-aineisto ja 
selvitykset sitä mukaa kuin maakuntakaavan johtoryhmä 
hyväksyi ne 
• Savo Sinuksi-verkkolehden maakuntakaavateemanu-
merot 2008 ja 2009 
• Extranet työryhmien jäsenten yhteisessä käytössä: esi-
tyslistat, muistiot, esittelyaineistot, valmisteilla olevat 
selvitykset
• Tiedotteet (maakuntahallituksen ja -valtuuston kokous-

tiedotteet ja muut tiedotteet sekä Savo Sinuksi -verkko-
lehti). Tiedotteiden jakelu on n. 2500 henkilöä. Mukana 
jakelussa ovat henkilöt rekisteristä, joka on muodostettu 
maakuntakaavasta tietoja pyytäneistä ja maakuntakaa-
van esittelytilaisuuksiin osallistuneista (147 hlöä)  
• Neuvottelut: Ympäristöministeriö 5 neuvottelua, Kun-
nat, aluehallintoviranomaiset, metsähallitus, yritykset, 
yhteisöt, yhteensä 27 neuvottelua 
• Seminaarit: Maaseutufoorumi 27.5.2008, liikenne-
järjestelmäfoorumit 16.5.2007, 18.8.2008 ja 21.5.2010 
(Maakuntakaavaselostus 2010: 206)

Kaavasta kuulutetaan vireilletulo-, luonnos- ja ehdotus-
vaiheessa. Vaiheet sisältävät laajan kuulemismenettelyn 
esittelyineen (OAS 2007: 6). Pohjois-Savon maakuntakaa-
valuonnoksen ja –ehdotuksen esittelytilaisuuksissa kaavaa 
esiteltiin power point-esityksenä aluevarausluokittain ja 
osallisten kysymyksiin vastattiin. Savo Sinuksi-verkkoleh-
den maakuntakaavateemanumerot ja lehdessä julkaistut 
tiedotteet on koettu hyviksi vuorovaikutuksen välineiksi, 
mutta erityisiä mittauksia lukijoiden kokemuksista ei ole 
tehty. Kaavaan liittyvien työryhmien jäsenten yhteisessä 
käytössä oleva Extranet on toiminut hyvin kaavaan liitty-
vien aineistojen välityskanavana. Yleisesti tiedottamisme-
nettelyä on pidetty hyvänä toimintatapana. Järjestetyt 
maaseutufoorumi ja liikennejärjestelmäfoorumit olivat 
kutsutilaisuuksia, joissa niin sanottuja tavallisia asukkaita 
edustivat muun muassa erilaiset järjestöt ja yhdistykset, 
johtuen maanomistajien valtavan suuresta määrästä. Foo-
rumeissa syntynyt keskustelu oli vilkasta (Laitila, S. 2011).
 Kaavoituksen osallisia ovat alueen maanomistajat 
ja ne, joiden asumiseen työntekoon ja muihin oloihin kaa-
va saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään (MRL 62 §). Oheisessa taulukossa (taulukko 
1) on kuvattu kaavan osallisia ja vuorovaikutusmenette-
lyjä. Maakuntakaavan laadinta perustuu sidosryhmä- ja 
asiantuntijatyöhön. Sidosryhmien osallistumisesta kaa-
van johtoryhmään päättää maakuntahallitus ja asiantun-
tijatyöryhmät kokoaa liiton toimisto maakuntajohtajan 
päätöksellä. Lisäksi järjestetään seminaareja ja tarpeen 
mukaan esittelyjä sidosryhmille. Liiton verkkosivuilla 
päivitettävä kaavamateriaali on jatkuvasti kaikkien näh-
tävillä ja OAS:n kuulutukset julkaistiin Savon Sanomissa, 
Iisalmen Sanomissa ja Warkauden lehdessä (OAS 2007: 6).
 Maakuntakaavan laatii pääasiassa maakunnan 
liiton alueidenkäyttöyksikkö. Kaavan valmistelusta vastaa 
suunnittelujohtaja. Kaavatyötä ohjaa maakuntahallituk-
sen nimittämä, eri yhteistyötahoja edustava johtoryhmä. 
Kaavan laadintaa tukevat toimialoittaiset asiantuntijatyö-
ryhmät, joita ovat muun muassa aluerakenne-, virkistys-
alue- sekä energiatyöryhmät. Näihin työryhmiin on pyritty 
keräämään mahdollisimman laaja asiantuntemus ja eri 
tahojen edustus, jotta pysytään vastaamaan osallisten 
muodostamien intressiryhmien erilaisiin tavoitteisiin ja ot-
tamaan huomioon erilaiset näkemykset. Nämä asiantun-
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Taulukko 1. Osalliset, menettelytapa ja työn vaihe (OAS 2007: 6, kirjoittajan uudelleen muotoilemana).

Osalliset Menettelytapa ja työn vaihe

Kaava-alueen kunnat Iisalmi, Juankoski, Kaavi,
Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti,
Leppävirta, Nilsiä, Pielavesi,
Rautalampi, Rautavaara,
Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo,
Tuusniemi, Varkaus,
Varpaisjärvi, Vesanto, Vieremä,
Karttula, Kuopio, Maaninka,
Siilinjärvi

- neuvottelu teemakohtaisesti
seutujen kanssa, aloitus-,
valmistelu- ja ehdotusvaiheissa
-esittelytilaisuudet
ehdotusvaiheessa
- lausunnot  OAS:n,
kaavaluonnoksen ja -
ehdotuksen nähtävilläolojen
yhteydessä

Maanomistajat ja muut,

joiden asumiseen, työn

tekoon tai muihin oloihin

maakuntakaava saattaa

vaikuttaa

- suunnittelualueen maan
omistajat ja heitä edustavat
yhteisöt
- asukkaat ja loma-asukkaat
- kylätoimikunnat,
asukasyhdistykset ym.
asukkaita edustavat yhteisöt
- tiettyä väestöryhmää
edustavat yhteisöt

- lehti-ilmoitukset, aineisto
nähtävillä kuntien
ilmoitustaululla ja liiton internet-
sivuilla
- OAS:n, kaavaluonnoksen ja -
ehdotuksen ja valmistelu-
aineiston nähtävilläpito
- mielipiteet OAS:stä ja
kaavaluonnoksesta ja
muistutukset kaavaehdotuksesta

Muut viranomaiset - Tiehallinto,  Kuopion
kulttuurihistoriallinen museo,
Museovirasto, Pohjois-Savon
ympäristökeskus,
merenkulkuhallitus,
ratahallintokeskus,
ilmailuhallinto, TE-keskus,
metsäkeskus, lääninhallitus,
pelastuslaitos, Puolustusvoimat,
Karjalan lennosto

- lainmukainen
viranomaisneuvottelu aloitus- ja
hyväksymisvaiheissa
- muu viranomaisyhteistyö koko
prosessin ajan
- lausunnot  OAS-, luonnos- ja
ehdotusvaiheissa
-ministeriöiden lausunnot
vahvistamisvaiheessa

Suunnittelualueeseen

rajautuvat naapurikunnat ja

maakunnat

Keski-Suomen, Kainuun,
Pohjois-Karjalan, Pohjois-
Pohjanmaan ja Etelä-
Savon maakunnat sekä Pohjois-
Savon maakuntaan rajautuvat
kunnat (19)

- lausunnot  OAS-, luonnos- ja
ehdotusvaiheissa
- Kuopion seudun edustus
johtoryhmässä

Yhteisöt, yritykset ja järjestöt,

joiden toimialaa

maakuntakaavoituksessa

käsitellään

- luonnonsuojelupiiri, MTK,
kauppakamari, keskeiset
työmarkkinajärjestöt, GTK,
Fingrid, Savon Voima, Kuopion
Energia ja muut
energiatuotanto- ja
siirtoyritykset; Jätekukko, Ylä-
Savon jätehuolto Oy,
Metsänomistajien liitto
sekä muut yritykset ja yhteisöt

- lehti-ilmoitukset, aineisto
nähtävillä kuntien
ilmoitustaululla ja liiton internet-
sivuilla
- OAS:n, kaavaluonnoksen ja -
ehdotuksen ja valmistelu-
aineiston nähtävilläpito
- mielipiteet OAS:stä ja
kaavaluonnoksesta ja
muistutukset kaavaehdotuksesta



Peltosalmi-Kirmanjärven alueen maankäytön kehityskuva Pilottikokeilun raportti 37

tijatyöryhmät nimeää maakuntajohtaja. Yhteensovittava 
tarkastelu tapahtuu johtoryhmässä, vaikutustenarviointi-
työryhmässä ja foorumeissa. Kaavan edistymisestä tiedo-
tetaan kuntajohtajatapaamisissa (OAS 2007: 8; Pohjois-
Savon liitto 2008). 
 Maakuntakaavoitukseen kuuluu myös kaksi la-
kisääteistä viranomaisneuvottelua (MRL 66 § ja MRA 11 
§). Ensimmäiseen neuvotteluun osallistuvat ympäristömi-
nisteriön edustajat ja ne valtion piiriviranomaiset, joiden 
toimialaa maakuntakaava saattaa koskea sekä kuntien 
edustajat. Neuvottelussa käsitellään kaavan laadintaan 
liittyviä valtakunnallisia ja maakunnallisia tavoitteita. Aloi-
tusvaiheen neuvottelussa tarkastellaan osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta saatua palautetta, maakuntakaavan 
laadinnan lähtökohtia ja tavoitteita. Toinen lakisääteinen 
viranomaisneuvottelu järjestetään sen jälkeen, kun kaava-
ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat muis-
tutukset ja lausunnot on saatu.  Viranomaisneuvottelujen 
tarkoituksena on selvittää valtion viranomaisten ja kuntien 
sekä muiden keskeisten osallistujatahojen tavoitteet (OAS 
2007: 7).
 Laitilan mukaan kirjallisia mielipiteitä ja muistu-
tuksia kaavasta esittävät myös loma-asukkaat, ja heiltä tu-
lee myös puheluita. Kuulemistilaisuuksissa ei kuitenkaan 
aina ilmene se, ketkä kysyjät ovat loma-asukkaita. Kaava 
kiinnostaa yleensä eniten maanomistajia, joiden maal-
le erilaisia merkintöjä on kaavoitettu. Maanomistajien ja 
muiden asukkaiden mielenkiinto kaavaa tai sen osaa koh-
taan riippuu useimmiten siitä, tapahtuuko alueella jotakin 
ajankohtaista ja keskustelua herättävää. Yhteistyö ja kom-
munikointi kaavan laatijoiden, viranomaisten ja osallisten 
välillä sujui Laitilan mielestä hyvin ainakin siltä osin, että 
kaavaprosessi pysyi aikataulussa eikä esimerkiksi ylimää-
räisiä nähtävilläpitoja tarvittu. Myös maakuntavaltuuston 
päätöstä koskevien mielipiteiden, muistutusten ja valitus-
ten määrä oli vähäinen kaavamerkintöjen määrään ver-
rattuna. Osallisilta saatu palaute otetaan huomioon mah-
dollisuuksien mukaan. Nähtävilläpitojen yhteydessä saatu 
kirjallinen palaute käsitellään muodollisesti maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisesti (Laitila, S. 2011).

Pohdinta

Työni tavoitteena oli selvittää,  miten maaseudun suunnit-
telu ja osallistuminen on otettu huomioon Pohjois-Savon 
maakuntakaavassa. Pohjois-Savo on suurimmaksi osaksi 
maaseutumaista aluetta: taajamat, kylät ja pienkylät sekä 
harvaan asuttu maaseutu kattavat yhteensä 60% koko 
maakunnan pinta-alasta (Maakuntakaavaselostus 2010: 
9). Maaseudun suunnittelu ja kehittäminen ovat siten 
erottamaton osa maakunnan suunnittelua. Vaikka maa-
seudun haasteena on supistuva väestönkasvu, se nähdään 
edelleen vetovoimaisena ja hyvänä elinympäristönä,  jon-
ne halutaan muuttaa (Hellström 2011). Näin olen maaseu-
dun kehittäminen on jatkossakin tärkeä osa alueidenkäy-

tön suunnittelua koko Suomessa. 
 Maakuntakaavan  laadinnan pohjana ovat valta-
kunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
VAT ja Pohjois-Savon maakuntakaavan tavoitteet ovat toi-
siaan tukevia ja toteutuvat maakuntakaavassa. Maakun-
takaavan toteutumisen takaavat puolestaan erilaiset lait 
ja viranomaisia koskevat velvoitteet sekä arviointi- ja pa-
lautejärjestelmät. Maaseudun kehittämisen kohdealueilla 
maaseudun kehittäminen on erityisenä huomion kohtee-
na. Nämä alueet ovat maakunnan tavoitellun kehityksen 
kannalta merkittäviä. Laitila nosti haastattelussa esille eri-
tyisesti kyläalueet, joiden luokittelulla on merkitystä koko 
maakunnan maaseutualueiden aluerakenteen hahmot-
tamiseksi. Kyläverkkomerkintöjen  käyttökelpoisuudesta 
ei ole vielä käytännön kokemusta (Laitila, S. 2011), koska 
kaava on niin uusi (vahvistettu 7.12.2011). Maaseudun ke-
hittämiseen liittyy paljon haasteita, joihin Pohjois-Savon 
maakuntakaava vastaa mielestäni hyvin. Kaavaan merkityt 
alueet ovat jo kaavamerkintöjen  mukaisessa käytössä, jo-
ten tällä perusteella voidaan sanoa, että maakuntakaava 
on päässyt tavoitteidensa toteuttamisessa hyvään vauh-
tiin.
 Osallistuminen ja vuorovaikutus näyttävät on-
nistuneen Pohjois-Savon maakuntakaavaa laadittaessa 
todella hyvin. Vuorovaikutuksen järjestämisessä oli hyvä-
nä apuna vain hieman aiemmin laadittu Kuopion seudun 
maakuntakaava ja siitä saadut kokemukset, joiden joh-
dosta maakuntakaavan suunnitteluperusteisiin kohdistui 
vain vähän kritiikkiä (Pohjois-Savon liitto 2010c). Osallis-
tumismenettelyt kaavaa laadittaessa olivat kuitenkin hy-
vin laajat, samoin kuin osallisten joukko. Laajasta osallis-
ten joukosta johtuen osallistuminen jouduttiin joissakin 
tapauksissa järjestämään edustuksellisesti, jolloin alueen 
asukkaita edustivat erilaiset yhdistykset ja järjestöt. Tällöin 
kaikki toisistaan eriävät mielipiteet eivät välttämättä pääse 
esille. 
 Kaavan laadinnan edetessä on pyydetty ja saatu 
kommentteja koskien niin osallistumis- ja arviointi-suun-
nitelmaa, lähtökohtia ja tavoitteita kuin maakuntakaa-
valuonnosta. Kaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2010 
ennen kuin se meni maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. 
Tällöin siitä saatiin 56 lausuntoa ja 46 muistutusta, joka oli 
melko vähän ottaen huomioon, että kaavaehdotuksessa 
oli noin 3000 merkintää. Tähän syynä nähdään perusteel-
linen työryhmätyöskentely sekä muu vuorovaikutus, joi-
den kautta sovitettiin maankäyttötarpeet viranomaisten 
ja osallisten näkemyksiin. Saadut muutosesitykset koskivat 
pääasiassa yksittäisiä aluevarauksia: eniten muutoksia esi-
tettiin koskien harju- ja kallioalueiden otto- ja suojelualu-
eita, moottorikelkkareittejä, kylä- ja taajamamerkintöjä, 
tiemerkintöjä, kulttuuriympäristöä sekä matkailualueita. 
Kaavaehdotuksesta saatu palaute eli muistutukset sisälsi-
vät niin maankäyttöratkaisujen kritiikkiä kuin kannatusta 
ja muutosehdotukset koskivat kaavamerkintöjen poisto-
ja, mutta myös lisäyksiä (Pohjois-Savon liitto 2010c). Poh-
jois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 
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8.11.2010, jonka jälkeen siitä tehtiin edelleen valituksia 
niin yksittäisten kaupunkien, yhden yhdistyksen kuin muu-
taman yksityishenkilöiden ryhmänkin toimesta.  Näiden 
ei kuitenkaan katsottu estävän maakuntakaavan vahvista-
mista ympäristöministeriössä. Myös useat ministeriöt ja 
Pohjois-Savon ELY-keskus esittivät huomautuksia kaavasta, 
mutta nämä eivät kyseenalaistaneet kaavan vahvistamista 
ympäristöministeriössä (Pohjois-Savon liitto 2011b).
 Edellä kerrotusta nähdään, että kaavan laadinta ei 
tässäkään tapauksessa sujunut aivan ongelmitta. Erilaiset 
intressiryhmät tuovat kaavoitukseen mukaan omat mieli-
piteensä ja näkemyksensä, jotka joudutaan sovittamaan 
yhteen valtakunnallisten sekä alueellisten ja paikallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Maakuntakaavan ta-
solla osallisten suuri joukko vaatii omanlaisensa työsken-
telytavat. Pohjois-Savon liiton  (2008) mukaan laajalla vuo-
rovaikutuksella ja avoimella työskentelyllä pyrittiin kaikkia 
tyydyttävään lopputulokseen. Kaavan aihepiireihin liittyvät 
avoimet seminaarit sekä maakuntakaavan luonnosten ja 
ehdotusten sekä erilaisten selvitysten julkinen esillepano 
toteuttivat avointa työskentelyilmapiiriä. Etenkin tiedot-
tamiseen panostettiin kaavaa laadittaessa hyvin, mikä on 
varmasti madaltanut osallisten kynnystä esittää mielipitei-
tään.

Lähteet

Hellström, E. (2011).  Maamerkit-barometri 2011. Suomen 
itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.<http://www.sitra.fi/NR/
rdonlyres/FDDDD3F3-07CB-4135-A44C-33E1C798E402/0/
Maamerkitbarometri_2011_tulokset.pdf>. 8.12.2011.

Heinonen, S. (2006). Ekotehokkaan maaseudun ja kaupun-
kiseudun kokeilumalleja. Ekoseutumallit-hankkeen raportti 
1.

Kaavakartta (2010). Pohjois-Savon maakuntakaava.
<http://pohjois-savo.fi/fi/psl/liitetiedostot/Maakun-
takaavoitus/PSMK/hyvaksytty/PSMK_kaavakartta.
pdf>.18.11.2011.

Kaavoituskatsaus (2011). Kaavoituskatsaus 2011.
<http://www.pohjoissavo.fi/fi/psl/liitetiedostot/Maakun-
takaavoitus/kaavoituskatsaus.pdf>. 18.11.2011.

Laitila, S. (2011). OY:n Kuntasuunnittelun kurssi – haas-
tattelu. Henkilökohtainen sähköpostiviesti T.Pätsille. 
10.11.2011.

Lähtökohdat ja tavoitteet (2007). Pohjois-Savon 
maakuntakaava.<http://pohjois-savo.fi/fi/psl/liitetiedos-
tot/Maakuntakaavoitus/PSMK/Asiakirjat/tavoitteet.pdf>. 
18.11.2011.

Maakuntakaavan kyläverkko (2008). Pohjois-Savon maa-
kuntakaava. Suunnittelumuistiot.<http://pohjois-savo.fi/
fi/psl/liitetiedostot/Maakuntakaavoitus/PSMK/Selvityk-
set/kylatarkastelu.pdf>. 18.11.2011.

Maakuntakaavaselostus (2010). Pohjois-Savon maakun-
takaava 2030. <http://pohjois-savo.fi/fi/psl/liitetiedostot/
Maakuntakaavoitus/PSMK/hyvaksytty/selostus_osa01.
pdf>. 18.11.2011.

MRL (1999). Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö.
<http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132?se
arch%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=maank%C3
%A4ytt%C3%B6-%20ja%20rakennuslaki>. 18.11.2011.

OAS (2007). Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma.<http://pohjois-savo.fi/fi/
psl/liitetiedostot/Maakuntakaavoitus/PSMK/Asiakirjat/
OAS.pdf>. 18.11.2011.

Pohjois-Savon liitto (2008). Pohjois-Savon liiton tiedote 
24.1.2008. <http://www.pohjois-savo.fi/uutiskirje/2008/
maakuntakaavavalminfo240108.php>. 8.12.2011.

Pohjois-Savon liitto (2010a). Pohjois-Savon liiton tiedote 
8.11.2010. <http://www.pohjois-savo.fi/uutiskirje/2010/
PSmaakkaavatd081110.php>. 18.11.2011.

Pohjois-Savon liitto (2010b). Pohjois-Savon liiton tiedote 
Pohjois-Savon maakuntakaavaehdotuksesta 22.2.2010. 
<http://www.pohjois-savo.fi/uutiskirje/2010/maakunta-
kaavaehdot220210.php>. 8.12.2011.

Pohjois-Savon liitto (2010c). Vähän muutosesityksiä Poh-
jois-Savon maakuntakaavaehdotukseen 2030 5.5.2010.< 
http://www.pohjois-savo.fi/uutiskirje/2010/psmk_tiedo-
te_5510.php>. 9.12.2011.

Pohjois-Savon liitto (2011a). Maakuntakaavoitus. <http://
www.pohjois-savo.fi/fi/psl/maakuntakaavoitus/index.
php>. 8.12.2011.

Pohjois-Savon liitto (2011b). Pohjois-Savon maakuntakaa-
va 2030. <http://www.pohjois-savo.fi/fi/psl/maakunta-
kaavoitus/PSMK/index.php>. 9.12.2011.

Vaikutusten arviointi (2010). Pohjois-Savon maakuntakaa-
vaehdotuksen vaikutusten arviointi.<http://pohjois-savo.
fi/fi/psl/liitetiedostot/Maakuntakaavoitus/PSMK/Selvityk-
set/vaikutustenarviointi.pdf>. 18.11.2011.



Peltosalmi-Kirmanjärven alueen maankäytön kehityskuva Pilottikokeilun raportti 39

Liite

Haastattelukysymykset Seppo Laitilalle 1.11.2011

1. Mitä erityistä tulee ottaa huomioon maaseudun suun-
nittelussa maakuntakaavan tasolla?

2. Miten maaseudun suunnittelu mielestäsi onnistuu Poh-
jois-Savon maakuntakaavassa?

3. Miten osallistuva suunnittelu mielestäsi onnistui Poh-
jois-Savon maakuntakaavaa laadittaessa? Millaisia paran-
nusehdotuksia on tullut esille?  

4. Miten seutu- ja kuntakierrokset toteutettiin Pohjois-Sa-
von maakuntakaavan osalta? Mitä niissä tehtiin?

5. Kuinka kiinnostuneita ns. tavalliset asukkaat olivat osal-
listumaan kaavan laadintaan?

6. Millaiseksi kanavaksi Savo Sinuksi-verkkolehti on koet-
tu?

7. Kuinka hyvin Extranet toimi kaavan laadinnan aikana?

8. ”Tiedotteet (maakuntahallituksen ja -valtuuston kokous-
tiedotteet ja muut tiedotteet sekä Savo Sinuksi -verkkolehti). 
Tiedotteiden jakelu on n. 2500 henkilöä. Mukana jakelussa 
ovat henkilöt rekisteristä, joka on muodostettu maakun-
takaavasta tietoja pyytäneistä ja maakuntakaavan esitte-
lytilaisuuksiin osallistuneista (147 hlöä)”(Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma: 6). Onko tiedotteet koettu tärkeiksi 
ja tarpeellisiksi niitä vastaanottaneiden henkilöiden mie-
lestä?

9. ”Seminaarit: Maaseutufoorumi 27.5.2008, liikenne-
järjestelmäfoorumit 16.5.2007, 18.8.2008 ja 21.5.2010” 
(Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: 6). Miten seminaa-
rit/foorumit onnistuivat? Osallistuiko kuinka paljon ihmi-
siä, entä ns. tavallisia asukkaita? Millaista keskustelua sai-
vat aikaan maaseutuun liittyen?

10. Osallistuivatko loma-asukkaat todellisuudessa kaavan 
vuorovaikutusprosessiin?

11. Oliko jokin osallistujataho erityisen aktiivinen? Herät-
tikö jokin tietty alue/vaihe/seikka erityistä aktiivisuutta 
osallisissa?

12. Miten osallisten, viranomaisten ja kaavan laatijoiden 
yhteistyö ja kommunikointi sujui?
 
13. Millaista palautetta osallisilta ja osallistumisjärjeste-
lyistä saatiin vai saatiinko palautetta? Miten palautetta 
käsiteltiin?
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Johdanto

Maaseutujen ja pienten kylien tulevaisuus on puhuttanut 
Suomessa jo pitkään. Maaseudut ja taajamien ulkopuo-
leiset alueet ovat väistämättä jäämässä jalkoihin väestön 
ja palveluiden muuttaessa kasvukeskuksiin ja kaupunkei-
hin. Suomessa on perinteisesti totuttu asumaan luonnon 
läheisyydessä ja viime vuosina ihmiset ovat olleet entistä 
kiinnostuneempia palaamaan juurilleen ja muuttamaan 
pois kaupungin vilinästä. Maalla ja taajamien ulkopuolella 
asuminen tuottaa kuitenkin yhteiskunnalle huomattavia 
kustannuksia ja lisää myös yksityisautoilun tarvetta, joten 
maaseudulla asumisen ekologisuudesta voidaan olla mon-
taa mieltä. 
 Vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja ra-
kennuslaki pyrkii yhteisen hyvän tavoitteluun sekä ym-
päristön että alueiden kehityksen kannalta. Lain avulla 
pyritään vuorovaikutteisen suunnittelukulttuurin luomi-
seen, jossa suunnittelun kannalta kaikki osapuolet ovat 
avoimesti mukana suunnittelussa. Nämä osapuolet ovat 
muun muassa suunnittelijat, elinkeinotoiminta, asukkaat 
sekä viranomaiset (Maankäyttö… 2011). Maaseudun ja ky-
lien tulevaisuutta ajatellen vuorovaikutteinen suunnittelu, 
jossa huomioidaan sekä asukkaat että päättäjät on välttä-
mätöntä syrjäseutujen kuihtumisen estämiseksi. Nykyisen 
maankäyttö- ja rakennuslain myötä alueellisten ympäris-
tökeskusten, sittemmin Ely-keskusten, toiminnalle asetet-
tiin uusia vaatimuksia. Niiden tulee panostaa kaavoituksen 
ja rakentamisen ohjauksessa neuvotteluyhteistyöhön ja 

asiantuntija-avun antamiseen. Tässä suhteessa Ely- kes-
kukset ovat osoittautuneet kunnille tärkeiksi yhteistyö-
kumppaneiksi (Määttänen 2005). 
 Nykymuotoiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset perustettiin vuonna 2010 osana valtion laajaa 
aluehallinnon uudistamishanketta. Ely- keskuksia on 15 
sijoitettuna ympäri Suomea ja niihin on yhdistetty entisen 
TE- keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, lääninhal-
lituksen liikenne- ja sivistysosaston, tiepiirien ja Merenkul-
kulaitoksen tehtäviä. Viranomaisilla on myös melko paljon 
valtaa alueensa hallinnoimisessa, koska Suomen nykyisen 
aluepolitiikan myötä valtaa on siirretty ylemmiltä tahoilta 
kohti kuntia ja kuntien virastoja. Näin ollen myös Ely- kes-
kusten rooli on muuttunut yhä merkittävämpään suun-
taan. Tässä työssä selvitän kahden esimerkkitapauksen 
avulla, miten Ely- keskus on vaikuttanut osaltaan Iisalmen 
kaupungin suunnitteluun ja kaavoitukseen (Ely- keskuk-
set… 2011). 
 Pyrin selvittämään artikkelissani myös yleisesti 
Ely- keskuksen roolia alueiden käytön suunnittelujärjes-
telmässä ja kaavaohjauksessa, sen lisäksi että tarkastelen 
näiden toteutumista tapausalueilla Iisalmen Kilpijärven 
länsirannalla ja Lapinniemellä. Tarkastelen myös valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden merkitystä kaavoituk-
selle, sekä pyrin hieman avaamaan Iisalmen kaupungin ja 
Pohjois-Savon Ely-keskuksen välistä yhteistyötä vuosien 
varrella. Olen haastatellut Pohjois- Savon Ely-keskuksen 
alueidenkäytön ylitarkastajaa Heli Ekiä sekä Iisalmen kau-
pungin kaavoituspäällikköä Sari Niemeä. Haastatteluiden 

El la  Joona

ELY-keskuksen rooli alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmässä ja kaavaohjauksessa: 
tapaus Kilpijärven länsiranta ja Lapinniemi
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avulla olen saanut alueista kattavan ja asiantuntevan nä-
kemyksen ja ennen kaikkea tietoa, jota ei löydä suoraan 
virallisista lähteistä. 

Tapausalueet Kilpijärven länsiranta ja Lapinniemi

Kilpijärven länsirannan ja Lapinniemen alueet ovat osa Ii-
salmen kaupunkia Pohjois-Savossa. Molemmilla alueilla on 
ollut vireillä osayleiskaavan laadinta. Lapinniemen alueen 
osayleiskaava on laadittu yhdessä Soinlahden teollisuus-
alueen kanssa. Alue sijaitsee noin 5 – 10 kilometriä Iisal-
men keskustasta pohjoiseen. Kilpijärven länsiranta puoles-
taan kuuluu Kilpijärven kyläalueeseen, joka sijaitsee noin 
4 – 7 km päässä Iisalmen keskustasta itään (Kilpijärven… 
2010; Soinlahti…2011). 
 Kilpijärven länsirannan alue ei ole Sari Niemen 
mukaan perinteinen kyläalue, vaan se koostuu hyvin eri-
laisista aluekokonaisuuksista. Alueelta löytyy muun mu-
assa asutusta, golf-kenttä, virkistystoimintaa, pienyritys-
toimintaa, maatiloja ja loma-asutusta. Kylille tyypillistä 
yhteisöllisyyttä alueelta kuitenkin löytyy, mikä on todettu 
esimerkiksi alueen viemäröintihanketta suunniteltaessa. 
Lapinniemi on puolestaan perinteinen kyläalue, jolla on 
pitkä historia aina 1700- luvulle saakka. Lapinniemi sijait-
see Soinlahden teollisuusalueen vieressä mikä on tuonut 
myös Lapinniemelle asutusta sekä palveluita. Soinlahden 
alueella sijaitsee myös tärkeä kyläkoulu (Niemi 2011).
 Lapinniemen alueelle laadittiin jo 1980- luvun 
puolessa välissä oikeusvaikutukseton osayleiskaava, koska 
alueella nähtiin olevan tuolloin rakentamisen ”painetta”. 
Paine muodostui lähinnä muutaman yksittäisen maan-
omistajan tarpeesta muuttaa kesäasunto ympärivuotiseen 
käyttöön. Alueella ei kuitenkaan tapahtunut kaavan laati-
misen jälkeen suurta muutosta. Vähäinen rakentaminen 
johtui pitkälti maanomistajien haluttomuudesta myydä 
maa-alueitaan, sillä ne haluttiin säilyttää perintönä tule-
ville sukupolville. Kaavan avulla pyrittiin myös vaalimaan 
alueelle ominaista maaseutumaisemaa, jolloin osa pelto-
alueista merkittiin rakennuskieltoon, jotta ne säilyisivät 
peltomaisina aukeina (Launonen ym. 2011). Keskusta-
seudun osayleiskaavan voimaantulon yhteydessä vuonna 
2007 oikeusvaikutuksettomat kaavat purettiin ja Iisalmea 
ryhdyttiin suunnittelemaan uusille urille. Iisalmen kaupun-
kia on strategisesti haluttu kehittää nauhataajamana, ja 
Soinlahti-Lapinniemen alue sijoittuu taajaman pohjoispää-
hän. Alueen laajuuden huomioon ottaen koko aluetta ei 
ole tarkoitus asemakaavoittaa ja Lapinniemi onkin esitetty 
kehitettävänä kyläalueena. Tällä hetkellä Soinlahti-Lapin-
niemen alueen osayleiskaavaehdotus pyritään saamaan 
valmiiksi vuoden 2011 loppuun mennessä (Soinlahti… 
2011).
 Kilpijärven länsirannalle on laadittu loma-asutus-
ta varten ranta-asemakaava 1980- luvulla, ja tällä hetkellä 
alueelle on tehty laadittu uusi kyläalueen osayleiskaava, 
jonka avulla on tutkittu mahdollisuutta alueen täydennys-
rakentamiseen sekä loma-asutuksen muuttamista osittain 

vakituiseen asuinkäyttöön. Kilpijärven länsiranta on raken-
tunut vähitellen vuosikymmenien aikana ja rakentaminen 
on tiivistynyt, jolloin alue on tulkittu taaja-asutusalueeksi 
ja asemakaavan lievealueeksi. Länsiranta itsessään ei ole 
kuitenkaan kylä, vaan osa laajempaa aluekokonaisuutta 
kuten Lapinniemikin. Alueen rakennuskannasta suurin osa 
on rakennettu 1970- ja 1980- luvuilla, jolloin kaupungin 
väkiluvun kasvu oli huipussaan. Nykyään alueella sijaitsee 
haja-asutusluontoista asumista ja loma-asutusta järvien 
rannoilla. Kilpijärven länsirannan kyläalue on esitetty kes-
kustaseudun osayleiskaavassa kehitettävänä kyläalueena, 
koska se jää sivuun varsinaisen keskustaajaman kehittä-
misalueesta. Kilpijärven länsirannan osayleiskaava on kau-
punginvaltuuston hyväksymä, mutta koska siitä on jätetty 
valitus, se ei ole vielä lainvoimainen (Kilpijärven… 2010). 
 Molemmat kohteet nähdään laadukkaina ja kylä-
mäisinä alueina, joissa on erityisesti pientalorakentamisel-
le kysyntää, mutta samalla niissä halutaan säilyttää maa-
seutumainen ilme, joka on asukkaille erittäin tärkeä. Kuten 
jo aiemmin on mainittu, Kilpijärven länsirannan ja Lapin-
niemen alueet ovat tässä työssä mielenkiinnon kohteena, 
koska näiden alueiden suunnittelussa Iisalmen kaupun-
ki ja viranomaiset ovat jossain määrin olleet eri linjoilla. 
Molemmat osapuolet ovat olleet kaavoittamisen kannalla, 
mutta eriävää näkemystä on syntynyt siitä, onko suoraan 
rakentamista ohjaava yleiskaava alueilla mahdollinen. Ely- 
keskuksen mielestä lomarakennuspaikkojen muutos erillis-
pientaloalueeksi tulisi tehdä asemakaavalla, koska esimer-
kiksi Kilpijärven länsirannan alueella on jo edeltävä tiivis 
ranta-asemakaava, mutta Iisalmen kaupunki ja asukkaat 
haluaisivat säilyttää väljän maaseutumaisen asumisympä-
ristön (Launonen ym. 2011). 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Ympäristöministeriön mukaan valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet (VAT) ovat olennainen osa alueidenkäy-
tön suunnittelujärjestelmää sekä kaavoituksen ohjausta. 
Valtioneuvosto on hyväksynyt tarkistetut valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet 13.11.2008 ja tavoitteet ovat 
myös osa maankäyttö- ja rakennuslakia. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet toimivat ikään kuin kehyksenä 
tulevalle suunnittelutyölle ja tehtäville suunnitteluratkai-
suille (Valtakunnalliset… 2011). Saman asian toteaa myös 
Iisalmen kaavoituspäällikkö Sari Niemi, jonka mukaan val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulisi olla jokaisen 
suunnittelijan selkärangassa, jotta niitä noudatettaisiin jo-
kaisessa suunnitteluvaiheessa. Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet näkyvät Iisalmen suunnittelussa esimer-
kiksi keskustaseudun osayleiskaavan ohjaavana tekijänä ja 
tätä kautta ne siirtyvät tarkempiin kaavoihin. Konkreetti-
sesti niiden ohjaavuutta on pyritty avaamaan suunnitelta-
vien alueiden kaavaselostuksissa (Niemi 2011).
 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet pyrki-
vät luomaan toimivan aluerakenteen, eheytyvän yhdys-
kuntarakenteen sekä varmistamaan hyvän ympäristön 
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laadun. Myös kestävän kehityksen piirteet tulee huomi-
oida alueiden käytössä. Tavoitteilla pyritään kaavoituksen 
ennakko-ohjaukseen valtakunnallisesti merkittävissä alu-
eidenkäytössä. Ennakointi on tärkeää tulevaisuuden kestä-
vän kehityksen ja toimivan aluerakenteen kannalta, mutta 
samalla se on myös todella haastavaa, koska alueiden tu-
levaisuuden suuntaa on vaikea ennustaa. Valtakunnallisilla 
alueidenkäyttötavoitteilla pyritään myös vastaamaan kan-
sainvälisiin sopimuksiin, kuten ilmastonmuutoksen ehkäi-
syyn. Tavoitteiden avulla luodaan myös alueidenkäytöllisiä 
edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteutumiselle. 
Tästä hyvänä esimerkkinä toimii esimerkiksi rautatiever-
koston rakentaminen tietylle alueelle (Valtakunnalliset… 
2011).
 MRL: n § 24 mukaan myös valtion viranomaisilla, 
kuten Ely- keskuksilla on erittäin tärkeä rooli valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta. Tavoitteet tulee 
ottaa huomioon kaikessa toiminnassa, edistää niiden to-
teuttamista ja arvioida toimenpiteiden vaikutuksia aluera-
kenteen ja alueidenkäytön kannalta. Myös maakuntien ja 
kuntien suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista ja niiden toteutumisesta. Kun-
tatason kaavoituksessa korostetaan erityisesti eheytyvän 
yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laatua sekä kult-
tuuri- ja luonnonperintöä, virkistyskäyttöä ja luonnonva-
roja koskevia tavoitteita (Ek 2011). Nämä toimenpiteet on 
hyvin otettu myös huomioon molempien tapausalueiden 
tarkastelussa, sillä molempien alueiden osayleiskaavoista 
löytyy runsaasti vaikutusten arviointia ihmisten elinympä-
ristöstä ja alueen yhdyskuntarakenteeseen sekä luonto- ja 
kulttuuriselvityksiä aina liito-oravista kulttuurisiin muinais-
jäännöksiin (Kilpijärven… 2010; Soinlahti… 2011).  

Suunnittelujärjestelmä ja kaavaohjaus

Suunnittelujärjestelmä koostuu useista kaavoituksen ta-
soista sekä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 
joita valvovat ja ohjaavat viranomaiset sekä kunnat. Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan kunnat huolehtivat itse-
näisesti alueidensa käytön suunnittelusta, rakentamisen 
ohjauksesta ja valvonnasta (Maankäytön… 2011). Heli Ek 
tarkentaa tähän, että lain mukaan Ely- keskuksen tehtävä 
on edistää ja ohjata kuntien alueidenkäytön suunnittelua 
ja valvoa laillisuutta. Ely-keskuksen tavoitteena on, että 
kuntien kaavoituksen ohjaus tapahtuu jo kaavoitusproses-
sin alkuvaiheessa, jotta päätöksiin ei tarvitsisi myöhemmin 
puuttua. Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa kuiten-
kin Ely-keskukselle myös ”järeiden” keinojen käytön. Ely-
keskus voi tehdä kunnan kaavapäätöksistä oikaisukeho-
tuksen ja valituksen. Lisäksi voidaan valittaa myös muista 
päätöksistä kuten suunnittelutarveratkaisuista, poikkea-
misluvista ja maisematyöluvista. Näin tapahtui myös Kil-
pijärven länsirannan osayleiskaavan kohdalla ja valitus on 
tällä hetkellä Kuopion hallinto-oikeudessa (Ek 2011). 
 Kaavoituksen ohjaus on apuväline siihen, että 
kaavoituksessa noudatetaan lakisääteisiä tavoitteita ja 

sisältövaatimuksia. Ympäristöministeriö huolehtii ohjaus-
välineiden kehittämisestä, mutta itse kaavoituksen ohjaa-
minen ja valvominen sekä maankäytön suunnitteluun liit-
tyvissä kysymyksissä neuvominen kuuluvat Ely-keskuksen 
tehtäviin (Maankäytön... 2011). Ely-keskuksien kaavaoh-
jaukseen vaikuttavat hyvin merkittävästi valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet. Ne ovat ohjauksen keskeisin 
perusta ja lähtökohta sekä viranomaisneuvotteluissa että 
lausunnoissa. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siten, 
että kaavaneuvotteluita ja lausuntoja varten tehdään kaa-
voitettavasta alueesta muun muassa karttaesitykset, joissa 
tulee esille VAT: eissa mainitut tiedot esimerkiksi suoje-
luohjelmista ja pohjavesialueista (Ek 2011). 
 Heli Ek (2011) haluaa myös korostaa, että kaava-
ohjaus ja valvonta suoritetaan samantapaisesti kaikissa 
kunnissa ja vastaavilla alueilla. Ely-keskuksen valvontavas-
tuulla on erityisesti yleisen edun valvonta. Tämän vuoksi 
kaavojen vaikutusten arvioinnilla on keskeinen asema, 
jotta kaavojen sisältövaatimusten arvioiminen on asian-
mukaisesti tehtävissä. Iisalmen keskustaseudun osayleis-
kaavaa ohjasivat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ja konkreettisesti ne näkyvät suunniteltavien alueiden 
kaavaselostuksissa (Niemi 2011). Esimerkiksi Kilpijärven 
länsirannan osayleiskaavan kaavaselostuksessa Kilpijär-
veä pyritään kehittämään eheyttävän mallin mukaisesti 
siten, että tiiviit ja keskitetyt asuinalueet säilyvät, jolloin 
voidaan myös taata väljät ulkoilu- ja vapaa-ajan harrastus-
alueet (Kilpijärven… 2010). Ekin (2011) mukaan maakun-
takaava on erittäin tärkeässä roolissa kuntakaavoituksen 
ohjaajana. Iisalmessa on tällä hetkellä voimassa uunituore 
Pohjois-Savon maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö 
vahvisti 7.12.2011. Maakuntakaava on ensimmäinen link-
ki, jolla valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita otetaan 
huomioon, joten ne näin ollen myös ohjaavat kuntatason 
kaavoittamista. 
 Kaavoitustoimen osalta kaavoitusprosessi Iisal-
men kaltaisessa kunnassa, jossa on runsaasti maaseutu- ja 
kyläalueita koetaankin ohjaavan viranomaisen puolesta 
melko vaativana. Selvitysten määrä voi olla huomattava ja 
sen lisäksi pitkien prosessien aikana asioita hoitavat henki-
löt voivat vaihtua. Lisäksi kaupungin ja Ely-keskuksen vuo-
sittaisissa kehittämiskeskusteluissa (MRL § 8), nousee esiin 
poikkeuslupakartta, johon on merkitty kaupungin myön-
tämät hajarakentamispaikat. Ely-keskus suhtautuu näihin 
hyvin moittivasti vedoten muun muassa yhdyskuntaraken-
teen eheyttämistavoitteeseen. Kaupunki kuitenkin pyrkii 
suhtautumaan kyläalueitten kehittämiseen myönteisesti 
ja tästä syystä hajarakentamiseenkin on pyritty suhtau-
tumaan neuvottelevasti ja hyvässä hengessä. Tosiasia on, 
että suunnittelutarveratkaisu tai poikkeuslupa on pakko 
myöntää rakentajalle, ellei rakennusvalvonnalla ole erityis-
tä syytä kieltää sitä (Niemi ym. 2010).

Kyläkaavoitus

Maaseudun maankäyttöä ajatellen yleiskaavaan on laa-
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dittu maankäyttö- ja rakennuslain pohjalta pykälä 44, joka 
tuli voimaan 1.1.2009. Lain avulla mahdollistetaan enin-
tään kaksiasuntoisten asuinrakennusten rakentaminen 
asuinkäyttöön alueella, joilla ei ole rakentamisen painetta 
(Maankäyttö… 2011). Tällä suunnitteluvälineellä pyritään 
kehittämään kylien ja maaseudun toimintaa esimerkiksi 
elinkeinojen ja palveluiden kehittämisen kannalta. Tämän 
muutoksen pohjalta yleiskaavaa voidaan käyttää perustee-
na rakennusluvan myöntämiselle maaseutukylissä, mutta 
sitä ei voi soveltaa esimerkiksi kaupunkien läheisellä maa-
seudulla tai taajamien lievealueilla. Kyläkaavoituksella 
suunniteltavia alueita voidaan osoittaa maakuntakaavassa 
tai strategisessa yleiskaavassa (Kyläkaavoitus 2009).
 Kyseinen pykälä on aiheuttanut Iisalmen kaupun-
gin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen välille hieman enem-
män mietinnän aihetta. Molempien osapuolten mukaan 
kyläkaavoitusta voidaan hyödyntää vain kyläalueilla, joilla 
ei ole painetta rakentamiselle. Rakentamisen painealue, 
kuten kyläalueetkin, ovat molemmat melko vaikeasti mää-
riteltäviä käsitteitä. Iisalmen kaavoituspäällikkö Sari Niemi 
määrittelee rakentamisen painealueeksi alueen, jossa uu-
disrakentamispaineet uusien rakennuspaikkojen muodos-
sa ovat havaittavia ja aiheuttavat kaavoitukselle toimenpi-
teitä. Hänen mukaansa Iisalmen kokoisessa kaupungissa ei 
voida oikein edes puhua rakentamisen painealueista, kos-
ka kaupunkiin rakennetaan 30−40 omakotitaloa vuodessa 
ja näistä yli puolet asemakaava-alueelle. Iisalmen kaupun-
gin mukaan kyläkaavoitusta ja etenkin MRL 44 pykälää on 
pyritty hyödyntämään sekä Kilpijärven länsirannan että 
Lapinniemen alueilla, koska kummallakaan alueella ei ole 
varsinaista rakentamisen painetta, mutta niille on silti ha-
luttu kaavoittaa pientaloalueita kylämäisyys taaten. Näin 
ollen MRL § 44 on kaupungin mielestä riittävä kaavoitusta 
ohjaava väline myös Kilpijärven länsirannalla sekä Lapin-
niemellä (Niemi 2011). 
 Pohjois-Savon Ely-keskuksen mielestä Kilpijär-
ven länsiranta on enemmänkin asemakaavan lievealuet-
ta, joten kyläsuunnittelulle asetetut ehdot eivät toteudu 
alueella hyvin. Lisäksi Kilpijärven länsirannalta puuttuu 
varsinainen kylärakenne, kylän ydinalue sekä sitä täyden-
tävä rakentaminen. Ely-keskuksen mielestä ”kyläkaavassa 
olennaista on kylän muodostama tarkoituksenmukainen 
kokonaisuus ja kaavan on tuettava eheän kyläkokonaisuu-
den syntyä”. Nämä piirteet eivät Ely-keskuksen mielestä 
toteudu Kilpijärven länsirannalla, vaan rakentaminen on 
pääosin keskittynyt päätien tuntumaan tai ranta-alueelle. 
Myöskään Lapinniemen alueella Ely-keskus ei koe olevan 
rakentamisen painetta. Alue on taajamoitunut jo 1960- ja 
1970- luvulla, jolloin alueelle rakennettiin suurin osa sen 
rakennuskannasta. Ely-keskuksen mukaan Lapinniemen 
aluetta kehitetään osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti 
kyläaluetta kehittäen (Ek 2011). Samaan suuntaan aluet-
ta kehitetään myös maakuntakaavassa ja keskustaseudun 
strategisessa osayleiskaavassa, joissa Lapinniemi on osoi-
tettu olevan at-1- aluetta eli kehitettävää kyläaluetta (Lau-
nonen ym. 2011).

 Ely-keskuksen mukaan valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet ovat kyläkaavoituksen lähtökohtana, jotka 
velvoittavat useisiin tarkasteluihin. Väestönkehitysarvio on 
yksi tärkeimmistä asioista, mitä tulee huomioida kyläyleis-
kaavaa laadittaessa. Samoin kyläkaavoituksen tulee edis-
tää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Alueidenkäytön 
suunnittelussa on myös maaseudun asutusta suunnattava 
tukemaan jo olemassa olevaa maaseudun taajamaa, kylä-
verkostoa ja infrastruktuuria. Lisäksi kaavalla tulee turvata 
muun muassa hyvänlaatuisen veden saanti ja huomioitava 
yhtenäiset luonnonalueet (Ek 2011).

Ely- keskuksen ja kaupungin välinen suh-
de

Iisalmen kaavoituspäällikön mukaan suhde Iisalmen kau-
pungin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen välillä on hieman 
muuttunut vapaamuotoisemmasta neuvonnasta kohti 
tarkasti valvottua ohjausta. Tilanne on kuitenkin parantu-
nut viime vuosina ja se on vaatinut molempien osapuol-
ten vastaantuloa. Iisalmen kaupunki ja Ely-keskus ovat 
pyrkineet tekemään tiivistä yhteistyötä kaavoituksen ja 
alueiden käytön suunnittelun puolella, jotta suunnittelun 
läpinäkyvyys säilyisi koko suunnitteluprosessin ajan. Kuten 
jo aiemmin tuli esille, Ely-keskuksen ja Iisalmen kaupun-
gin välillä on ollut erimielisyyksiä Kilpijärven länsirannan 
alueen suunnittelusta, koska Ely- keskus on katsonut, ettei 
laadittu kaava täytä MRL: n § 44:n eikä MRL: n § 72: n vaa-
timuksia. Soinlahti-Lapinniemen osayleiskaavaan pykälän 
käyttö on näillä näkymin saanut Ely-keskuksen puolelta 
hyväksynnän. Hyväksynnän saadakseen Iisalmen kaupunki 
on tehnyt vastavuoroisesti myönnytyksiä ja käyttänyt aikaa 
ja resursseja muun muassa kyläalueiden ja rantavyöhyk-
keen mitoitukseen (Niemi 2011). 
 Ely-keskuksen mukaan alueidenkäytön näkökul-
masta menettelytavat ovat säilyneet kaupungin kanssa 
vuosia samoina, mutta samaan aikaan myönnetään, ettei 
yhteistyö ole niin tiivistä kuin esimerkiksi Kuopion tai Siilin-
järven kanssa. Vuosittaiset kehittämiskeskustelut ovat yksi 
tärkeimmistä vuorovaikutuskeinoista jo niiden lakisäätei-
syydenkin takia. Myös viranomaisneuvottelut suunnittelun 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ovat merkittäviä, 
jotta vältyttäisiin muun muassa turhilta lisäselvityksiltä 
suunnittelun edetessä (Ek 2011). 
 Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki on tuonut 
vuorovaikutteisen suunnittelun tapetille ja sitä on Iisalmen 
alueella toteutettu hyvin jo vuosien ajan. Sari Niemen mu-
kaan vuorovaikutteisuus koetaan erittäin tärkeäksi suun-
nittelun lähtökohdaksi erityisesti maaseutualueilla, vaikka 
se onkin saanut kritiikkiä osallisilta liian työllistävästä vai-
kutuksesta. Iisalmessa vuorovaikutteinen suunnittelu on 
toteutettu erittäin hyvin, koska Kilpijärven alueelta ei tullut 
maanomistajilta yhtään valitusta kaavoista. Lapinniemen 
prosessi on vielä kesken, mutta tilanne näyttää hyvältä 
myös sen suhteen. Ainut valittaja Kilpijärven länsirannan 
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tapauksessa oli Ely-keskus ja siitä opittiin Lapinniemen 
osayleiskaavaa toteuttaessa (Niemi 2011). Lapinniemen 
osalta kaavaratkaisua on pyritty hiomaan siten, että se 
on sekä Ely-keskuksen että kaupungin hyväksyttävissä (Ek 
2011).

Iisalmen ja tapausalueiden tulevaisuus

Sari Niemen (2011) mukaan Iisalmen väkiluku on ollut jo 
vuosia laskusuhdanteinen ja kaupungin suunnittelussa 
tämä on pyritty ottamaan huomioon. Myös Kilpijärven 
länsirannalla väkiluku on ollut 2000- luvulla vähenemään 
päin (Kilpijärven… 2010).  Lapinniemellä sen sijaan väkilu-
ku on tällä hetkellä hieman nousujohteinen. Tähän on syy-
nä alueen houkuttelevuus lapsiperheiden kannalta, vaik-
ka edelleen väestö alueella on melko iäkästä (Soinlahti... 
2011). Sari Niemi muistuttaa, että kaavoituksella halutaan 
periaatteessa turvata asumisväljyyden kasvun tarve, mikä 
voi aiheuttaa väkiluvun vähenemistä joiltakin alueilta. Tar-
koituksena on lähtökohtaisesti taata monipuolinen asuin-
tonttitarjonta asemakaava-alueilla. Monipuolisen ja eheän 
asemakaavan merkitys korostuu siinä, että Iisalmessa ei 
haluta joutua tilanteeseen, jossa yhdyskuntarakenne läh-
tee hallitsemattomasti hajaantumaan. Tästä syystä asema-
kaava-alueet on suunniteltu olemassa olevan kunnallistek-
niikan ja kouluverkon läheisyyteen. Samoin joukkoliikenne 
toimii vielä jollain tasolla tällä alueella. Kyläalueet halu-
taan näin ollen kaavoittaa ohjaavalla kyläkaavalla ja kau-
punki haluaisi rajoittaa kalliin ja vaivalloisen asemakaavan 
laadinnan vain keskustan tuntumaan (Niemi 2011). 
 Lapinniemen alueen Ely-keskus näkee kehitettä-
vänä kyläalueena, kuten Iisalmen kaupunkikin, joskin La-
pinniemen alueella on Ely-keskuksen mukaan lieveasutuk-
sen piirteitä (Ek 2011). Osayleiskaavan avulla Lapinniemelle 
halutaan luoda edellytykset kyläalueen kehittämiselle ja 
varautua taajaman mahdollisiin laajenemistarpeisiin. Tär-
keää on myös se, että kyläaluetta pyritään täydentämään 
asutuksella siten, että maanomistajille turvataan mah-
dollisuus omien rakennuspaikkojensa hyödyntämiseen. 
Lapinniemen vahvuutena tulevaisuuden kannalta ovat 
lapsiperheet, joiden tulo alueelle tarjoaa mahdollisuuden 
kannattavalle elinkeino- ja palvelutarjonnalle. Lisäksi alu-
eella on runsaasti loma-asuntoja ympärivuotisessa käytös-
sä, joten myös lomailijat tarvitsevat palveluita. Lapinnie-
men ehdoton vahvuus on sen sijainti veden ympäröimänä, 
mikä edesauttaa alueen kehittämistä (Soinlahti… 2011). 
 Kilpijärvellä on myös olemassa paljon hyvän 
asuinalueen elementtejä, kuten taajaman läheinen sijain-
ti, vesistön läheisyys ja runsaat virkistysmahdollisuudet 
(Kilpijärven… 2010). Ely-keskus laajentaisi asemakaavan 
ulottuvuutta myös osittain Kilpijärven länsirannalle, jonka 
se näkee olevan asemakaavan lievealuetta. Ely-keskuksen 
mukaan alueelle on tärkeä laatia yleiskaava, mutta sen si-
jaan yleiskaavaa ei voi pitää suoraan rakentamista ohjaa-
vana kaavana ottaen huomioon alueen sijainnin suhteessa 
asemakaavoitettuun alueeseen (Ek 2011). Kilpijärven län-

sirannasta laaditun osayleiskaavan mukaan alueella ei ole 
kuitenkaan merkittävää rakentamispainetta, minkä vuoksi 
kaupungin kaavoitustoimi ehdottaa alueen kaavoittamis-
ta yleiskaavalla maanomistajia tasapuolisesti kohdellen. 
Päätöksenteko kunnan luottamuselimissä Kilpijärven länsi-
rannan kaavan suhteen on ollut yksimielistä ja myös maa-
kuntaliitto on tukenut Kilpijärven länsirannan alueen sta-
tusta kylänä Pohjois-Savon maakuntakaavassa. Sen sijaan 
ohjaavat viranomaiset ovat olleet eri mieltä, koska alue ei 
edusta perinteistä kylämallia. Osayleiskaavan hyväksyntää 
on vaikeuttanut myös alueen haasteellinen sijainti lähel-
lä Iisalmen keskustaa ja asemakaava-aluetta. Keskustan 
läheisyydestä huolimatta se jää silti sivuun strategisesta 
keskustaajaman kehittämisalueesta (Kilpijärven... 2010). 
 Kaupungin kaavoitustoimen mukaan kyläalueiden 
yleiskaavalla halutaan kehittää kyläalueita sekä maaseutua 
turvaamalla elinkeinojen monipuolinen rakenne sekä riit-
tävät palvelut alueella. Sari Niemi (2011) tähdentää vielä, 
että kyläalueiden osayleiskaavoituksella pyritään nimen-
omaan strategisen keskustaseudun osayleiskaavan ja maa-
kuntakaavan tavoitteiden saavuttamiseen. Niemi kuitenkin 
palauttaa realismin toteamalla että ”suunnittelulla voim-
me luoda mahdollisuuksia ja poistaa esteitä, mutta emme 
voi taata maaseudun elinvoimaisuutta.” Sari Niemen ja 
Jukka Virtasen (2010) mukaan maankäytön suunnittelulla 
voidaan todellisuudessa vaikuttaa melko vähän esimerkik-
si koulujen tai palveluiden säilymiseen. Sen sijaan kyse on 
ennen muuta työpaikoista ja ihmisten toimeentulosta alu-
eella. Näin ollen suunnittelun avulla ei saada ihmisiä muut-
tamaan alueelle, ellei heillä ole siihen todellista syytä. 
 Tulevaisuuden kannalta Ely-keskuksessa paino-
tetaan, että Iisalmessa kaupungin, viranomaisten ja suun-
nittelijoiden tulisi osallistua aktiivisesti Ylä-Savon seudun 
kehittämiseen ja tarkastella seutua kokonaisuutena, erityi-
sesti maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Iisalmi seu-
dun keskuskaupunkina on tärkeässä roolissa työn alulle 
panijana ja hankkeiden käynnistäjänä. Vähenevän väestön 
ja voimavarojen kohdentamisen vuoksi yhteistyö on en-
tistä tärkeämpää ja olennaista seudun tulevaisuuden kan-
nalta (Ek 2011).

Johtopäätökset 

Kaavoittamiseen ja alueiden suunnitteluun liittyy paljon eri 
osa-alueita ja huomioon otettavia tekijöitä, joista on usein 
vaikea päästä yksimielisyyteen tapauskohtaisesti. Tämä 
on tullut todistetuksi myös Iisalmen kaupungin Kilpijärven 
länsirannalla sekä Lapinniemen alueella. Kompromissirat-
kaisut kaupungin ja Ely- keskuksen välillä ovat olleet avain-
asemassa, jotta alueiden suunnittelussa on päästy eteen-
päin. Myös Sari Niemen korostama vuorovaikutteinen 
suunnittelu, sen suuresta työllistävyydestä huolimatta, on 
ollut erittäin tärkeä Iisalmen kunnan suunnittelussa. Kylien 
ja maaseudun tulevaisuuden kannalta vuorovaikutusta pi-
dettiin elintärkeänä ja tähän on myös paneuduttu tapaus-
alueilla. Kilpijärven länsirannalla ja Lapinniemellä suuri 
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osa maa-alueesta on yksityisten omistuksessa, joten vuo-
rovaikutus kaupungin kaavoitustoimen sekä asukkaiden ja 
maanomistajien kesken on ollut erittäin tärkeässä roolissa. 
Myös valtion viranomaisena toimivan Ely-keskuksen kans-
sa yhteistyötä on pyritty lisäämään kaavoitusprosessin lä-
pinäkyvyyden takaamiseksi. Kuten jo aiemmin tuli esiin, 
kunnilla on kaavoitusmonopoli alueidensa suhteen, mutta 
Ely-keskuksen tärkeä tehtävä on ohjata sekä valvoa kaavoi-
tusprosessia alusta loppuun asti.
 Ely-keskuksen rooli alueidenkäytön suunnittelu-
järjestelmässä ja kaavaohjauksessa on siis hyvin merkittä-
vä. Ely-keskus toimii MRL: n antamissa puitteissa ja pyrkii 
toteuttamaan valtion tasolta tulevia ohjeita. Maankäyttö- 
ja rakennuslaki tulee hyvin vahvasti esiin Ely-keskuksen toi-
minnassa ja antaa lainvoimaisen pohjan sen toiminnalle. 
Tapausalueilla Ely-keskus perusteli toimintaansa suoraan 
maankäyttö- ja rakennuslakiin vedoten. Näin teki myös Ii-
salmen kaavoitustoimi esimerkiksi § 44 käytössä. Pykälän 
käyttö on jäänyt Kilpijärven länsirannan kohdalla tulkin-
nanvaraiseksi ja ratkaisun siitä tekee aikanaan Kuopion hal-
linto-oikeus. Mahdollisesti viime kädessä päätöksen tekee 
korkein hallinto-oikeus. MRL: n lisäksi toinen yhtä tärkeä 
perusta Ely-keskuksen toiminnalle ovat valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet. Ne antavat viitekehyksen suun-
nittelulle ja Ely-keskuksen tehtävänä on varmistaa, että ne 
ohjaavat myös kuntatasolla suunnittelua ja kaavoittamista. 
Tapausalueet ovat tällä hetkellä molemmat hyvin pitkälti 
haja-asutusalueita, mutta ajan saatossa näillä alueilla py-
ritään toteuttamaan ja soveltamaan tärkeitä valtakunnal-
lisia alueidenkäyttötavoitteita, kuten täydentävää rakenta-
mista eheämmän yhdyskuntarakenteen ja toimivamman 
aluerakenteen saavuttamiseksi. 
 Mahdollisista eriävistä näkemyksistä huolimatta, 
suunnittelulla ja alueiden kaavoittamisella pyritään aina 
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja molemmilla osa-
puolilla on varmasti perustelunsa sille, miksi joku alue 
tulisi asemakaavoittaa ja miksi toinen jättää yleiskaavan 
varaan kaavoja laadittaessa. Kunnalle se usein on resurs-
sikysymys, koska asemakaavatasoinen alue on kallis ylläpi-
tää. Valtion viranomaiselle se voi olla puolestaan ylhäältä 
päin tulevat määräykset tiettyjen ehtojen saavuttamisesta, 
kuten ilmastopoliittiset ratkaisut ja eheytyvän yhdyskun-
tarakenteen toteuttaminen. Päätöksissä tulee myös ottaa 
huomioon alueen mahdolliset tulevaisuuden näkymät ja 
ratkaista mihin suuntaan kuntaa kannattaa lähteä kehittä-
mään. Esimerkiksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden toteuttamien vaatii vuosikymmenien yhteistyötä ja 
yhteistä visiota kaikkien osapuolten kanssa ja silloinkaan ei 
ole varmaa tuleeko alue täyttämään sille kuviteltuja toivei-
ta. Myös Pohjois-Savon alueella tulevaisuuden suuntaa on 
vaikea ennustaa ja nähtäväksi jää, miten vahvana yritys- ja 
maatalouskuntana pidetty Iisalmi pystyy vastaamaan suur-
ten kaupunkien vetovoimaan ja pitämään nykyiset kunnan 
asukkaat alueella tyytyväisinä sekä houkuttelemaan mah-
dollisesti uusia muuttajia alueelle.  
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Johdanto

Työn tavoitteena on esitellä maaseutualueiden suunnit-
telussa käytettäviä ohjauskeinoja, jotka täydentävät alu-
eidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Esittelen, millaisia 
ohjauskeinoja on olemassa maaseutualueiden suunnit-
telua varten, miten ohjauskeinojen avulla voidaan ohjata 
maankäyttöä ja mikä on niiden ajateltu ohjausvaikutus 
lainsäätäjän näkökulmasta. Tavoitteenani on myös esitel-
lä, kuinka ohjauskeinoja sovelletaan käytännössä. Syksyl-
lä 2011 Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla järjes-
tettiin kuntasuunnittelun kurssi sekä erikoiskurssi, jossa 
kohdekuntana oli Iisalmi. Tämä työ kuuluu yhdyskunta-
suunnittelun erikoiskurssiin, jota käytiin rinnakkain kun-
tasuunnittelun kurssin kanssa ja siten artikkelini kytkeytyy 
kuntasuunnittelun kurssin kohdepaikkakuntaan.
 Suomen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmäl-
lä tarkoitetaan normatiivista ja monitasoista järjestelmää, 
jonka avulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. 
Suunnittelujärjestelmän eri välineitä ovat valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja 
asemakaava (Ympäristöministeriö 2011). Maakunnan liitto 
laatii ja hyväksyy maakuntakaavan. Kuntien tehtävänä on 
huolehtia yleis- ja asemakaavoituksesta. Kuntien on myös 
mahdollista laatia yhteinen yleiskaava. Ranta-asemakaa-
vaksi kutsutaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämisek-
si ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa. Maakuntakaava 
ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat 
yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista, mutta voivat 

ohjata myös suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. 
Suunnittelujärjestelmän eri välineistä säädetään maan-
käyttö- ja rakennuslaissa (MRL 5.2.1999/132). 
 Vuonna 1999 voimaan tulleella maankäyttö- ja 
rakennuslailla selkeytettiin eri kaavatasojen tehtäviä ja nii-
den välistä työnjakoa (Puustinen ja Hirvonen 2005). Kaa-
vojen sisältövaatimuksia uudistettiin kunkin kaavamuodon 
tehtävien mukaisesti. Osana ympäristöministeriössä käyn-
nissä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden 
seurantaa on tehty alueidenkäytön suunnittelujärjestel-
män toimivuutta koskeva seurantatutkimus (AKSU). Tut-
kimus perustuu kaavoituksen parissa työskenteleville eri 
tahoille osoitettuun kyselytutkimukseen (Puustinen ja Hir-
vonen 2005). AKSU -seurantatutkimuksessa tuotiin esille 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän vahvuuksia ja ko-
ettuja heikkouksia. Tutkimuksessa korostui muun muassa 
maakuntien liittojen ja kuntien kaavoituksen resurssipula. 
Monilla kunnilla ei ole resursseja laatia tarpeellisia kaavoja 
tai pitää niitä ajan tasalla, minkä vuoksi alueiden käytössä 
joudutaan etenemään pala palalta ja tapaus tapaukselta. 
Tämän seurauksena kokonaisuus voi kärsiä.  
 Alalla työskentelevien mukaan alueiden käytön 
suunnittelujärjestelmä on nykymuodossaan koettu liian 
raskaaksi ja kankeaksi suunnitteluun ja rakentamisen ohja-
ukseen sellaisilla maaseutualueilla, joissa kasvua tapahtuu 
vähän. Jokelaisen ja Mäntysalon mukaan (2007) ongelma 
tulee parhaiten esille siinä, että kunnat poikkeavat lupa-
harkinnassaan toistuvasti rakennuspaikkojen sijoittelusta. 
Maanomistajat ja rakentajat haluavat rakentaa muualle 

Anne Suihkonen

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän välineitä 
täydentävät ohjauskeinot maaseutualueiden 
suunnittelussa
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kuin yleiskaavaa laadittaessa on ajateltu. Jarva esittääkin 
kirjoituksessaan (Jarva 2007) kärkevän kysymyksen: ”Mitä 
järkeä tehdä kaavoja, joita ei noudateta?” Menneenä vuo-
sikymmenenä vähäisen kasvun maaseutualueille onkin 
käytetty muita maankäyttö- ja rakennuslain tarjoamia oh-
jauskeinoja, kuten suunnittelutarveratkaisua, kompensoi-
maan raskaampia kaavoitusvälineitä. Seuraavissa kappa-
leissa esittelen ko. ohjauskeinoja tarkemmin.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset 
ohjauskeinot

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 5.2.1999/132) on ase-
tettu ja määritelty alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän 
välineiden lisäksi erilaisia ohjauskeinoja maaseutualuei-
den suunnitteluun. Näitä ohjauskeinoja ovat rakennusjär-
jestys, selvitykset suunnittelualueesta kaavaa laadittaessa, 
yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena sekä suun-
nittelutarvealue. Tässä työssä keskitytään maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen keinovalikoi-
maan, joten työssä ei käsitellä vapaamuotoisia maaseutu-
alueiden kehitystä ohjaavia välineitä. Tällaiset vapaamuo-
toiset välineet käsittävät mm. kylä-, maisemanhoito- ja 
luonnonvarasuunnitelmat, kulttuuriympäristöohjelmat, 
luonnon-, virkistys- ja maisema-arvokaupat sekä oma-
toimirahan (Ihatsu 2011). Vapaamuotoisten välineiden 
käytössä korostuu toimijan oma vastuu ympäristöstään 
eivätkä välineet ole laillisesti sitovia. Niiden tarkoituksena 
on kuitenkin kehittää kyliä, kyläympäristöjä ja maaseudun 
elinkeinoja. Seuraavissa kappaleissa esittelen maankäyttö- 
ja rakennuslain tarjoamia ohjauskeinoja ja havainnollistan 
niitä Iisalmessa tehdyssä kaavoitustyössä käytettyjen ohja-
uskeinojen avulla.

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132, 14 §) mukaan 
kunnassa on oltava rakennusjärjestys. ”Rakennusjärjestyk-
sessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmal-
lisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen 
huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutu-
misen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset” 
(MRL 14 §). Rakennusjärjestys on siten keskeinen hajara-
kentamista ohjaava väline (Kuntaliitto 2004). Rakennus-
järjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri 
alueilla ja ne täydentävät yleis- tai asemakaavoissa annet-
tuja määräyksiä. Määräykset eivät lain mukaan saa olla 
maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuut-
tomia. ”Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea 
rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, 
rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamista-
paa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun 
ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelu-
tarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastetta-
via paikallista rakentamista koskevia seikkoja” (MRL 14 §).

Iisalmen rakennusjärjestys

Havainnollistavana esimerkkinä käytän Iisalmen rakennus-
järjestystä, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.3.2002. 
Rakennusjärjestyksessä annetaan lain edellyttämällä taval-
la paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja informaatiota. 
Iisalmen rakennusjärjestyksessä asemakaava-alueen ulko-
puolisia alueita koskevat määräykset liittyvät rakennuspai-
kalle asetettaviin vaatimuksiin, rakentamisen määrään ja 
rakennuksen etäisyyteen naapurista sekä yleisestä ja yk-
sityisestä tiestä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista 
suunnittelutarvealueista annetaan rakennusjärjestykses-
sä yleisinformaatiota, mutta ko. alueiden sijainteja ei ole 
määrätty. 
 Rakennuspaikalle asetettavien vaatimuksien 
osalta Iisalmen rakennusjärjestyksessä määrätään muun 
muassa, että rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan 
vähintään 3000 m2. Pinta-alavaatimus ei tosin koske ti-
laa, joka on aikaisemmin muodostettu rakennuspaikaksi. 
Lisäksi määrätään, että pinta-alaltaan alle 1 ha saari ei 
muodosta rakennuspaikkaa. Rakentamisen määrää kä-
sittelevässä kohdassa määrätään mm. seuraavaa: Raken-
nuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen 
ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Rakennuspaikalle 
rakennettavaksi sallittu kokonaiskerrosala on enintään 10 
% rakennuspaikan pinta-alasta. ---. Rakennuksen etäisyys 
naapurista sekä yleisestä ja yksityisestä tiestä -kohdassa 
määrätään puolestaan seuraavaa: Asemakaava-alueen ul-
kopuolella rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajas-
ta tulee olla yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin 
vähintään viisi metriä. ---. Lisäksi kohdassa määrätään etäi-
syyksiä ympäristömelua aiheuttavasta kohteesta ja anne-
taan rakennuspaikalle sopivia melutasoja (dBA).

Selvitykset suunnittelualueesta kaavaa 
laadittaessa

Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa selvitysten ja tutki-
musten roolia kaavoitustyössä. Selvitykset antavat olen-
naista tietoa suunnittelualueesta ja toimivat pohjana suun-
nittelutyölle. Näin ollen ne eivät ole rakentamista suoraan 
ohjaavia keinoja, kuten muut esittelemäni ohjauskeinot. 
Pikemminkin niiden avulla pyritään parantamaan suunnit-
telun edellytyksiä, edistämään vuorovaikutusta sekä tuke-
maan päätöksentekoa. MRL:n 9 §:n mukaan on kaavaa laa-
dittaessa tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman 
ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristö-
vaikutukset, joita voivat olla erilaiset yhdyskuntataloudel-
liset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Lain mu-
kaan selvityksiä on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla 
voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Näin ollen 
selvitysalue voi olla suunnittelualuetta laajempi. Selvityk-
siä voi olla kahdentyyppisiä, suunnittelun lähtökohtien ja 
tavoitteiden määrittämiseksi tarvittavia perusselvityksiä ja 
kaavan toteuttamisesta aiheutuvien vaikutusten arvioimi-
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seksi tarvittavia vaikutusselvityksiä (Salmi 2006).

Yleiskaava rakennusluvan perusteena

Kuntatasolla yleiskaava on usein käyttökelpoisin väline 
maaseudun maankäytön suunnitteluun, sillä sen avulla 
voidaan sovittaa yhteen erilaisia maankäytön tarpeita, 
mutta jättää kuitenkin riittävästi liikkumavaraa toteutuk-
selle (Ympäristöministeriö 2009). Asemakaavan laatiminen 
vähäisen rakentamispaineen maaseutualueille ei ole tar-
koituksenmukaista (Jokelainen & Mäntysalo 2007). Yleis-
kaavan sisältö ja esitystavat -oppaan (Salmi 2006) mukaan 
maankäyttö- ja rakennuslaissa esitetyt sisältövaatimukset 
ohjaavat yleiskaavoitusta, mutta tapauskohtainen suun-
nittelun tarve ja kaavan ohjausvaikutukselle asetettavat 
tavoitteet määrittelevät, minkälaisiin asioihin kaavoitustyö 
painottuu. Yleiskaavoitustehtävien moninaisuuden vuoksi 
kaavoitukseen ryhdyttäessä onkin huolellisesti arvioitava 
suunnittelutarpeet ja -tavoitteet sekä se, minkälainen oh-
jausvaikutus kaavalle halutaan. Kaavojen erilaisten ohjaus-
tavoitteiden perusteella yleiskaavasta voidaankin laatia 
strateginen yleiskaava, yleispiirteinen aluevarausyleiskaa-
va, yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava tai yksityiskoh-
tainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakenta-
mista ja muuta maankäyttöä. Yleiskaavassa voi myös olla 
oikeusvaikutuksiltaan erilaisia osia.
 Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 44 §) tuli 
vuonna 2009 voimaan muutos, jonka mukaan yleiskaavas-
sa voidaan erityisesti määrätä, että kaavaa tai sen osaa voi 
käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena maaseu-
tukylissä. Tämän seurauksena erillistä suunnittelutarverat-
kaisua tai asemakaavaa ei enää tarvita. Yleiskaavan perus-
teella rakennuslupa voidaan suoraan myöntää olemassa 
olevaa asutusta täydentävän, enintään kaksiasuntoisen 
asuinrakennuksen rakentamiseen ja maatalouden harjoit-
tamisen kannalta tarpeelliseen rakentamiseen. Tavoittee-
na on helpottaa pienimuotoista asuinrakentamista kylien 
yhteyteen. Säännös koskee vain kyläaluetta tai muuta jo 
osittain rakennettua maaseutualuetta, jolla ei ole merkittä-
vää rakentamisen painetta. On huomattava, että säännöstä 
ei voida soveltaa esimerkiksi kasvavilla kaupunkiseuduilla 
eikä taajamien lievealueilla, joilla rakentamisen määrä ja 
tehokkuus edellyttävät asemakaavaa tai muita erityisiä 
toimenpiteitä. Kaavoitustyön yhteydessä onkin selvitettävä 
sekä kyläalueen laajuus että rakentamisen paine. Sopivia 
kyläalueita voidaan kartoittaa jo maakuntakaavaa tai 
strategista yleiskaavaa laadittaessa. (Ympäristöministeriö 
2009)
 Kyläkaavoitus -oppaassa (Ympäristöministeriö 
2009) kerrotaan, että kyläyleiskaavan mitoituksen tulee 
perustua olemassa olevan rakentamisen määrään, kun-
nan ja kylän perusteltuun ja realistiseen väestökehitys-
arvioon sekä kylän maanomistajien halukkuuteen myydä 
rakennuspaikkoja. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu 
on otettava huomioon, kun suunnitellaan kaavan määrit-
telemiä rakentamismahdollisuuksia, rajoituksia ja maan-

käyttöä. Tasapuolisen kohtelun taustalla on perustuslain 
vaatimus ihmisten yhdenvertaisuudesta lain edessä.

Suunnittelutarvealue

Lain mukaan suunnittelutarvealueella (MRL 16§) tarkoite-
taan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttä-
miseksi on syytä ryhtyä erilaisiin kunnallisteknisiin töihin 
(teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka 
vapaa-alueiden järjestämiseen). Suunnittelutarvealuetta 
koskevia säännöksiä voi soveltaa myös sellainen rakenta-
miseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi 
edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa har-
kintaa. Kunta voi osoittaa suunnittelutarvealueet oikeus-
vaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä. 
Lain mukaan alueella tulee sen sijainnin vuoksi olla odotet-
tavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai 
alueen erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen 
vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Määräys alu-
een osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa 
enintään 10 vuotta kerrallaan. Suunnittelutarpeesta ranta-
alueella säädetään erikseen MRL:n 72 §:ssä.
 Suunnittelutarveratkaisua haetaan, kun rakenta-
minen tapahtuu suunnittelutarvealueella. Rakennusluvan 
myöntäminen (137§) suunnittelutarvealueella, jolle ei ole 
hyväksytty asemakaavaa, edellyttää mm. seuraavia seik-
koja: rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle 
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; ei saa aiheut-
taa haitallista yhdyskuntakehitystä; ja on sopivaa maise-
malliselta kannalta; eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai 
kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistys-
tarpeiden turvaamista. Kunnan päättämä viranomainen 
myöntää rakennusluvan suunnittelutarvealueella tapah-
tuvalle rakentamiselle edellä mainittujen edellytysten ole-
massaolon perusteella.

Soinlahti-Lapinniemen osayleiskaava Iisalmessa

Seuraavassa käytän Iisalmen Soinlahti-Lapinniemen 
osayleiskaavaa esimerkkinä siitä, kuinka osayleiskaavassa 
on sovellettu suunnittelutarvealuetta ja kuinka osayleis-
kaavaa on käytetty suoraan rakentamiseen oikeuttavana 
kaavana kyläalueella. Tarkoituksena on kuvata suunnitte-
luperusteita ja sitä, millaisiin ohjausvaikutuksiin osayleis-
kaavalla pyritään. Kaavaprosessi oli tätä työtä tehdessä 
vielä kesken, joten kaavan toimivuudesta ei ollut kokemus-
ta eikä kaavan toteutuneita ohjausvaikutuksia voitu siten 
arvioida. 
 Vuonna 2007 hyväksytyssä Iisalmen keskustaseu-
dun strategisessa osayleiskaavassa (Kuva 1) on myös Soin-
lahti-Lapinniemen alueelle kartoitettu erilaisia kehitysstra-
tegioita. Strategisessa kaavassa alueelle on merkitty uusi 
asuinalue ja kaksi kehitettävää kyläaluetta. Osayleiskaava-
työn taustalla on siten laajempi strategia tai suunnitelma.
Soinlahti-Lapinniemi osayleiskaava-alue sijaitsee 5–10 km 
Iisalmen keskusta-alueelta pohjoiseen (Kuva 2). Osayleis-
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Kuva 1. Ote Iisalmen keskustaseudun strategisesta 
osayleiskaavasta Soinlahti-Lapinniemi alueelta. Alu-
eelle sijoittuu sekä kehitettäviä kyläalueita että  
suunnittelutarvealueita.

kaavaselostuksen (Iisalmen kaupunki 2011) mukaan alu-
eella on kylämäistä asutusta, koulu, päiväkoti, saha sekä 
puuteollisuutta. Aluetta halkovat rata sekä vanha valtatie, 
ja alue on myös uuden valtatien vaikutuspiirissä. Osayleis-
kaavan tavoitteena on luoda edellytyksiä Soinlahden teolli-
suusalueen kehittymiselle, varautua taajaman mahdollisiin 
laajenemistarpeisiin sekä luoda edellytykset kyläalueiden 
kehittämiselle. Lisäksi kaavalla luodaan edellytykset rauta-
tien ja maanteiden kehittämiselle sekä kevyen liikenteen 
olosuhteiden parantamiselle.
 Suunnittelu- ja mitoitusperusteet -asiakirjan (Ii-
salmen kaupunki 2011b) mukaan Soinlahti–Lapinniemen 
alueiden käyttöä on suunniteltu kokonaisuutena siten, että 
suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen maisemaraken-
ne kokonaisuutena. Selvitystöiden avulla suunnittelualu-
een eri osien luonteet on arvioitu alueen rakentumisen 
historian, maisemakuvan, maisemarakenteen, maaperä-
tarkastelun ja eri käyttötarkoitusten näkökulmasta katta-
vasti. Selvitystyöt vaikuttivat keskeisesti kaavoitustyöhön, 
sillä niistä saatujen tietojen pohjalta kaava-alueelle muo-
dostettiin erityyppisiä alueita kaavaohjauksen ja oikeusvai-
kutusten näkökulmasta. Alueet on osoitettu kaavakartalla 
kyläosayleiskaava-alueina (at), asemakaavoitettavina alu-
eina (st) ja yhdyskuntarakenteen laajenemisalueina. 
 Täydennysrakentamiselle suotuisat alueet on 
osoitettu kyläyleiskaava-alueeksi (at) (Kuva 3). Kyseessä 

on aluevarausyleiskaavan merkintä, joka osoittaa suoraan 
rakentamista ohjaavan kyläyleiskaava-alueen rajan. Mer-
kintä on voimassa 10 vuotta kaavan hyväksymisestä, jo-
ten kaavan tavoitevuosi kyläyleiskaava-alueiden osalta on 
2025 (Niemi 2011). Suunnitteluperusteena rakennuspaik-
kojen osoittamiseen alueelle oli se, että kyläyleiskaava-
alueella peltokuviot ja metsiköt ovat suhteellisen pieniä 
palstoja. Näin ollen rakentaminen alueelle on tarkoituk-
senmukaisempaa kuin alavammilla ja laajemmilla pelto- ja 
metsäalueilla sekä laki- ja selännealueilla (Iisalmen kau-
punki 2011b). 
 Rakennuspaikkojen selvittämiseksi alueelle teh-
tiin emätilamitoitus, jonka pohjalta saatuna mitoituspe-
riaatteena on käytetty 1 rakennuspaikka/ n. 1,5 ha maa-
ta, kuitenkin korkeintaan kaksitoista (Iisalmen kaupunki 
2011b). Suunnittelu- ja mitoitusperusteet raportin (Iisal-
men kaupunki 2011b) mukaan mitoitus on saatu selvittä-
mällä olemassa oleva toteutunut mitoitus ja alueelle aikai-
semmin tehtyjen oikeusvaikutuksettomien yleiskaavojen 
myötä syntyneet odotukset alueella. Rajana on käytetty 
korkeintaan kahtatoista rakennuspaikkaa emätilaa kohti, 
millä pyritään turvaamaan alueen haja-asutusluontoisuus. 
Kyläyleiskaava-alueen asemakaavoittaminen ei nimittäin 
kuulu kyläläisten eikä kaupungin tavoitteisiin.
 Kyläyleiskaava-alueeseen (at) kuuluu myös ranta-
vyöhykettä ja rantavyöhykkeen rakennuspaikat olivat sen 

Kuva 2. Rajaus Soinlahti-Lapinniemen osayleiskaa-
va-alueesta (Iisalmen kaupunki 2011).
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vuoksi mukana mitoituksessa. Rantavyöhykkeellä on käy-
tetty rantaviivan mukaista mitoitusta, 5 paikkaa rakennet-
tavaa rantakilometriä (muunnettu rantaviiva) kohti. Mitoi-
tus perustuu rantojen suunnittelun lainsäädäntöön (MRL 
72§) ja käytännöksi muodostuneen Etelä-Savon mallin 
mukaiseen mitoitukseen. Molemmat ovat ohjanneet voi-
makkaasti suunnittelua vesistöjen rantavyöhykkeillä. Huo-
mionarvoista on, että mallin soveltamista Soinlahden ja 
Lapinniemen kylien ranta-alueilla on pidetty kyseenalaise-
na, sillä vakituinen asuminen on sijoittunut myös rannalle 
(Iisalmen kaupunki 2011b). Pohjois-Savossa kyläalueisiin 
ovat perinteisesti kuuluneet rantavyöhykkeet. 
 Osayleiskaavassa on käytetty kahdessa kohtaa 
suunnittelutarvealue -merkintää (Kuva 4). Suunnittelu-
tarvealue (st-1) on kehittämistavoitemerkintä, joka osoit-
taa asemakaavoitettavan alueen. Merkinnän tarkoitus 
on osoittaa asemakaavoitettavan alueen tavoitevuoteen 
2030 mennessä (Niemi 2011). Asemakaavoituksen tarve 
on siten konkreettisesti olemassa ja se on osoitettu myös 
strategisessa Iisalmen keskustaseudun osayleiskaavassa ja 
ylempiasteisessa Pohjois-Savon maakuntakaavassa.

Yhteenveto ja pohdintaa

Tässä työssä olen siis esitellyt alueidenkäytön suunnittelu-
järjestelmän välineitä täydentäviä ohjauskeinoja maaseu-
tualueiden suunnittelussa. Maankäyttö- ja rakennuslain 
puitteissa näitä ovat rakennusjärjestys, vaikutusten sel-
vittäminen kaavaa laadittaessa, yleiskaava rakennusluvan 

myöntämisen perusteena sekä suunnittelutarvealue. Olen 
esitellyt, kuinka edellä mainittujen ohjauskeinojen avulla 
voidaan ohjata maankäyttöä ja mikä on niiden ohjausta-
voite lainsäätäjän näkökulmasta. Soinlahti-Lapinniemi 
osayleiskaavan avulla olen havainnollistanut ohjauskeino-
jen soveltamista käytännössä. 
 Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä on maan-
käyttö- ja rakennuslain vuoden 2000 käyttöönoton jäl-
keen todettu edeltäjäänsä paremmaksi ja pääpiirteittäin 
toimivaksi, mutta järjestelmässä on havaittu myös useita 
ongelmia. Näitä ongelmakohtia on esitetty muun muas-
sa AKSU -seurantatutkimuksessa (Puustinen & Hirvonen 
2005). Syitä epäonnistuneeseen ja resursseja vievään kaa-
voitustyöhön on monia ja myös esittelemieni ohjauskeino-
jen soveltamisessa on esiintynyt haasteita. Jokelaisen ja 
Mäntysalon (2007) mukaan viime vuosikymmenien yleis-
kaavatyötä maaseutukylillä on leimannut se, että vähäisen 
rakentamispaineen kyläalueiden yleiskaavoissa on päädyt-
ty tarpeettoman suureen tarkkuustasoon ja liian yksityis-
kohtaiseen maankäytön ohjaukseen. Tämän seurauksena 
suurin osa kyläyleiskaava-alueille suuntautuneesta uudis-
rakentamisesta on sijoittunut muille kuin rakentamiseen 
osoitetuille alueille. Ihmiset haluavatkin rakentaa muualle 
kuin yleiskaavaa laatiessa on ajateltu. 
 AKSU -seurantatutkimuksesta (Puustinen & Hir-
vonen 2005) ilmenee, että kaavoituksen parissa työsken-
televät eri tahot pitävät kaavoitustyössä tehtäviä selvi-
tyksiä, vaikutusten arviointia ja vuorovaikutusta yleisesti 
ottaen tärkeinä, sillä selvitykset parantavat kaavojen sisäl-

Kuva 3. Ote Soinlahti-Lapinniemi osayleiskaavasta. 
Kuvassa on osoitettu kyläyleiskaava-alue (at) ja ra-
kennuspaikkojen enimmäismäärät.

Kuva 4. Ote osayleiskaava-alueen eteläkärjestä, ku-
vassa on toinen kaava-alueella sijaitsevista suunnit-
telutarvealueista.
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töä ja laatua. Toisaalta selvitystyö koetaan usein työlääksi 
ja resursseja vieväksi. Etenkin pienissä kunnissa resurssit 
kaavaselvitysten tekemiselle ovat usein liian niukat. Lisäk-
si tutkimus paljastaa, että eri kaavatasoilla tehdään pääl-
lekkäisiä selvityksiä. Usein myös selvitysten ja vaikutusten 
arvioinnin lisääntyminen, selvitystarpeiden määrittelyn 
vaikeus ja selvitystulosten vaikutukset ovat heikentäneet 
kaavoitusaikataulun ennakoitavuutta. Toisinaan selvityk-
set vievät kaavaprosessissa paljon aikaa. Tutkimuksen 
mukaan suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamismenet-
telyjen (171–176 §) käyttömahdollisuuden nähdään lisää-
vän alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän joustavuutta. 
Toisaalta kaavoituksen parissa työskentelevien mielestä 
poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja myön-
netään liikaa. Runsaista myönteisistä päätöksistä johtuen 
saatetaan romuttaa voimassaolevia, varsin uusiakin kaavo-
ja ja niissä sovittuja suunnitteluperiaatteita. Myönteisten 
lupapäätösten taustalla olevat syyt voivat olla moninaisia, 
esimerkiksi kuntien kilpailu veronmaksajista.
 Vuonna 2009 voimaan tulleen maankäyttö- ja 
rakennuslain 44 §:n avulla on pyritty helpottamaan kaa-
voitustyötä ja asuinrakentamista maaseutualueilla, joilla 
kasvu on vähäistä. Lain pykälän erilaiset tulkinnat saat-
tavat kuitenkin tuottaa epäonnistunutta kaavoitustyötä. 
Esimerkiksi Turun hallinto-oikeudessa oli vuonna 2011 rat-
kaistavana tapaus, jossa oikeuskysymyksenä oli, täyttääkö 
osayleiskaava maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukai-
set kyläalueen osayleiskaavan edellytykset. Osayleiskaa-
vassa osoitettiin huomattava määrä uusia vakituisen asu-
misen rakennuspaikkoja paitsi kyläalueen yhteyteen myös 
MRL:n 72 §:n mukaiselle ranta-alueelle. Hallinto-oikeuden 
mukaan 44 §:n mukaista kyläalueen rakentamista ohjaa-
vaa yleiskaavaa ei voida käyttää rakennusluvan perusteena 
ranta-alueella. Kaava olisi mahdollistanut kyläalueen mer-
kittävän kasvun ja laajentumisen, eikä lisärakentaminen 
siten olisi ollut luonteeltaan pelkästään olemassa olevan 
kyläalueen täydennysrakentamista. Tämän perusteella 
kunnanvaltuuston hyväksymä kaava kumottiin. 
 Harjoitustyötä tehdessä olen huomannut, että 
suunnittelujärjestelmä elää ajan mukana. Käytännön ja ko-
kemuksen kautta lainsäädännössä ja suunnittelujärjestel-
män toiminnassa havaitaan puutteita, joita lainmuutoksilla 
pyritään korjaamaan. Nyt on meneillään vaihe, jolloin on 
tarve kehittää uudenlaisia välineitä erityisesti maaseutu-
alueiden suunnitteluun. Aihe vaatii ehdottomasti lisää tut-
kimusta ja keskustelua.
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Johdanto

Jokaisella on oikeus terveelliseen elinympäristöön ja mah-
dollisuus vaikuttaa ympäristöään koskevaan päätöksente-
koon. Nämä oikeudet on kirjattu Suomen perustuslakiin. 
Samaa tavoitetta ajaa alueiden kaavoitusta ja suunnittelua 
Suomessa ohjaava  maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), jon-
ka keskeisenä tavoitteena turvata kaavan laatu ja jokaisen 
osallistumismahdollisuus suunnitteilla olevien asioiden 
valmisteluun. Laissa on kirjattuna myös säännökset kaavo-
jen valmistelun yhteydessä järjestettävästä osallistumises-
ta, vuorovaikutuksesta sekä suunnitelmien ja kaavoitusten 
avoimesta tiedottamisesta. Osallistumisen järjestäminen 
on kunnan vastuulla, kuten myös vastuu itse yleis- ja ase-
makaavoituksesta (Varsinais-Suomen ELY 2011).
 Osallisuus ja osallistuminen ovat keskeinen osa 
alueiden yhdyskuntasuunnittelua nykypäivänä. Jokaista 
kaavatyötä varten tulee suunnittelijoiden laatia osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§) , joka kertoo esi-
merkiksi sen, miten osallistumien ja vuorovaikutus tullaan 
kaavahankkeessa järjestämään. Osallisiksi määritellään 
maankäyttö- ja rakennuslaissa paitsi alueen maanomista-
jat ja ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin kaa-
va saattaa huomattavasti vaikuttaa myös yhteisöt ja viran-
omaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 
62 §) (Ympäristöministeriö 2007: 8). Koko kaavoitusmenet-
tely tulee järjestää ja suunnittelun tavoitteista, lähtökoh-
dista ja vaihtoehdoista tulee tiedottaa niin, että osallisilla 
on mahdollisuus osallistua kaavoituksen valmisteluun, 

arvioida sen vaikutuksia ja lausua joko suullisesti tai kir-
jallisesti oman mielipiteensä asiasta (Iisalmen kaupunki 
2011a). Osallinen voi osallistua kaavoitukseen usealla eri 
tavalla, esimerkiksi ottamalla suoraan yhteyttä kaavoit-
tajaan tai osallistumalla keskustelu- ja tiedotustilaisuuk-
siin (Ympäristöministeriö 2010). Mielipiteensä kaavasta 
osallisten tulee toimittaa kunnalle (Varsinais-Suomen Ely 
2011).
 Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin aiheeni 
käsittelee Iisalmen Iirannan osayleiskaavaprosessia osallis-
ten näkökulmasta. Tarkoitukseni on selvittää, miten osal-
listuminen järjestettiin kaavoitusprosessin aikana, kuinka 
osallisten toivomuksia ja ehdotuksia otettiin huomioon 
ja millaisena osalliset kokivat kaavoitusprosessin. Näkö-
kulmani keskittyy asukkaan kokemukseen kaavoituksesta 
maaseutualueella. Aineistona käytän kaavoituksen doku-
mentteja, Iiranta-Partalan Kyläseuran puheenjohtajan Ris-
to Ryhäsen sekä kolmen muun alueen asukkaan haastatte-
luja. 

Suunnittelualue

Iiranta on aktiivinen maaseutukylä Iisalmessa, kaupun-
kikeskustan pohjoispuolella, Iijärven rannalla. Tämä 
osayleiskaava-alue sijaitsee Ouluntien varressa ja se rajau-
tuu lännessä Partalan metsäalueisiin ja pienlentokenttään, 
idässä Iso-Iijärveen ja Käärmesalmeen, Etelässä Koljonvir-
ran sairaala-alueeseen ja pohjoisessa kuntarajaan. Lisäksi 
suunnittelualueeseen kuuluvat Ruununsaari, Iisaari sekä 

Ess i -Maar ia  Puska

Osallistuva suunnittelu maaseutualueella 
ja asukkaiden näkökulma: tapaus Iiranta
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Eerikkasaaren enklaavi. Yhteensä alueen pinta-ala on 997 
hehtaaria. Alueella on asukkaita lähes 300 noin 130 talou-
dessa (Air-Ix Ympäristö Oy 2007a: 6, 28).
 Iirannan alue on kulttuurisesti merkittävä maise-
makokonaisuus, jonka arvo pohjautuu vanhoihin kantati-
loihin ja näiden avoimiin ja laajoihin peltomaisemiin. Alue 
on ollut pitkään asutus- ja viljelykäytössä ja näin ihmisen 
toiminnan vaikutus näkyy kaikkialla. Tilat on rakennettu 
kumpareille, joista pellot levittyvät laaksoihin ja loiviin 
rinteisiin. Maisemakuva on suureksi osaksi karjatalouden 
muokkaama ja ylläpitämä, sillä laidunnurmet ja pellot 
ulottuvat tilojen pihapiiristä aina Iijärven rantaan saakka. 
Ranta kohoaa Iso-Iijärvestä kohti Ouluntietä. Suunnittelu-
alueen keskiosassa Partalasta katsottuna maisema on ava-
ra, Iso-Ii kimmeltää laajan laakson pohjassa ja rantaviiva 
jää monin kohdin jyrkän rantatörmän taakse. Järveltä päin 
katsottaessa rantaa on rakennettu pienipiirteisesti ja loma-
asunnot jäävät rantapuuston katveeseen (Air-Ix Ympäristö 
Oy 2007a: 3, 7). Iisalmen kaupungin teknisen keskuksen 
(2003: 1) mukaan Iijärven rantamaisemat ovat kulttuuri-
historiallisesti jopa niin arvokkaita, että niillä nähtäisiin 
olevan valtakunnallisia arvoja, jos maisema-alueet olisi 
Pohjois-Savossa kattavammin inventoituja.

Suunnitteluorganisaatio ja työvaiheet

Iirannan osayleiskaavaa oli valmisteltu Iisalmen kaupun-
gin puolesta jo pitkään vuodesta 2003 ennen varsinaista 
kaavoitusprosessia. Varsinainen suunnittelutyö käynnistyi 

toukokuussa ja kaavoitushanke kesäkuussa vuonna 2005. 
Luonnokset osayleiskaavasta laadittiin alkuvuodesta 2006 
ja ehdotus talvella 2006–2007 (Air-Ix Ympäristö Oy 2007a: 
6, 52). Kaava hyväksyttiin Iisalmen teknisen lautakunnan ja 
kaupungin hallituksen käsittelyn jälkeen (Iisalmen kaupun-
ki 2011b) kaupunginvaltuustossa 17.12.2007. Kaavahank-
keen ohjausryhmä kokoontui kaavoituksen aikana viisi ker-
taa ja kaava esiteltiin kahdessa viranomaisneuvottelussa. 
Lisäksi kaavoituksessa kuultiin alueen asukkaita yhteensä 
viidesti (Air-Ix Ympäristö Oy 2007a: 6, 52).
 Osayleiskaavan suunnittelua ohjasi Iisalmen kau-
pungin nimeämä suunnittelutyöryhmä, johon kuului kau-
pungin teknisen viraston ja ympäristökeskuksen edustajien 
lisäksi kaksi Iirannan kyläläistä (Air-Ix Ympäristö Oy 2007a: 
5). Toinen ohjausryhmässä olleista alueen asukkaista oli 
haastateltava Risto Ryhänen (Ryhänen 2011). Projektivas-
taavana toimi arkkitehti Riitta Yrjänheikki Air-Ix Ympäristö 
Oy:stä ja alikonsulttina arkkitehti Juho Rajaniemi Arkkiteh-
titoimisto Rajaniemi & Öhberg Oy:stä. Alikonsultin tehtä-
vään kuului laatia osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 
hoitaa tavoitevaiheen vuorovaikutusta ja osallistumista 
sekä laatia rakentamistapaohjeisto. Maiseman maankäyt-
tösuosituksen ja sen perusteena toimivat maisematila- ja 
maisemarakennekartoitukset laati maisema-arkkitehti 
Terttu Kurttila Air-Ix Ympäristö Oy:stä (Air-Ix Ympäristö Oy 
2007a: 5). 

Iirannan kulttuurimaisemaa. 
(Kuva Emilia Rönkkö).
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Kaavan tavoitteet ja lopputulos

Iirannan maisemallisesti ja kulttuuriperinnöllisesti arvok-
kaalle alueelle laaditun osayleiskaavan keskeisimmät ta-
voitteet lähtökohdiltaan olivat kulttuurimaisema-arvojen 
kunnioitus ja asukaslähtöisyys. Samalla pyrittiin kehittä-
mään maaseudun osayleiskaavan laatimisen menetelmää, 
joka huomioi kaavamerkinnöin paikallisen kyläyhteisön 
tarpeet sekä kulttuurimaiseman arvot.  Kaavan toivot-
tiin olevan myös mahdollisimman joustava maaseudulla 
tapahtuvan elinkeinotoiminnan kehittämisen kannalta. 
Tarkoituksena oli laatia kaava, jonka avulla ohjattaisiin 
rakentamista maiseman kannalta parhaille jäljellejääneil-
le rakennuspaikoille (Air-Ix Ympäristö Oy 2007a: 3,7, 29). 
Kaavoituksen tavoitteena oli säilyttää kaunis kulttuurimai-
sema myös tuleville sukupolville (Rajaniemi & Öhberg Oy 
2005: 2). 
 Iisalmen kaupungin alkuperäisenä suunnitelmana 
oli laatia edistyksellinen kulttuurimaisemakaava koko Iijär-
ven alueelle. Koko aluetta koskeva kaavoitus supistettiin 
kuitenkin koskemaan vain Iirannan aluetta vuoden 2005 
käydyn tarjouskilpailun jälkeen (Air-Ix Ympäristö Oy 2007a: 
52). Kulttuurimaisemakaavan tarkoituksena oli kaavoittaa 
M-merkinnällä ne maa- ja metsätalousalueet, joilla ei ole 
erityisiä ympäristöarvoja, kun taas kulttuurihistoriallisesti 
tärkeät alueet kaavoitettaisiin MA-merkinnällä eli maise-
mallisesti arvokkaana peltoalueena. MA-merkinnällä ol-
taisiin pyritty säilyttämään tärkeä maisemakokonaisuus 
avoimena ja viljelykäytössä (Rajaniemi 2005: 3). Tämä on 
kuitenkin kaavoituksen keinoin haasteellista, sillä ympä-
ristöministeriön ympäristöhallinnon ohjeiden (2003: 113) 
mukaan ”kaavalla ei voida velvoittaa maanomistajaa ryh-
tymään aktiivisiin toimenpiteisiin viljelyalueiden avoimina 
säilyttämiseksi”. MA-alueella olisi kuitenkin voitu kieltää 
avoimien alueiden metsittäminen ja maisemaa muuttavat 
maanrakennustyöt. Lisäksi maisemaa muuttaville toimen-
piteille olisi pitänyt hankkia maisematyölupa (MRL 128§). 
MA-alueella olisi ollut voimassa rakentamisrajoitus (MRL 
43.2 §), jonka mukaan alueella on sallittua vain pienimuo-
toinen, maataloutta palveleva rakentaminen, joka tulee si-
joittaa siten, että rakennukset eivät peitä avoimia näkymiä 
(Rajaniemi 2005: 3).
 Lopullisessa kaavassa maa- ja metsätaloutta kos-
kevat määräykset kuitenkin harkinnan jälkeen pelkistettiin 
mahdollisimman väljiksi ja maisemallisesti arvokkaiksi pel-
toalueiksi (MA) ei kaavassa osoiteta alueita lainkaan (Air-Ix 
Ympäristö Oy 2007a: 5). MA-merkinnöistä luovuttiin kaa-
voituksessa jo luonnosvaiheen jälkeen (Iisalmen kaupun-
ki 2007: 1). Suurin osa alueen pinta-alasta kaavoitettiin 
maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja suojelumääräyksillä 
osoitettiin kylämaiseman kannalta arvokkaat alueet ja alu-
eet, joilla on ympäristöarvoja (sk). Kylämaiseman kannalta 
arvokkaille alueille rakennuslupia saa myöntää ainoastaan 
kaavoitetuille rakennuspaikoille, eikä rakennuksia saa 
purkaa ilman lupaa.  Lisäksi kaavassa osoitettiin suojelu-
merkinnöillä luonnon monipuolisuuden kannalta tärkeät 

alueet (luo-1 ja luo-2). Arvokkaat rantametsät ja metsä-
saarekkeet, joille metsänhoitotoimenpiteitä tehtäessä 
on haettava maisematyölupa kaavoitettiin maa- ja met-
sätalousalueeksi. joilla on ympäristöarvoja (MY-1). Myös 
kaavan nimitys kulttuurimaisemakaavana vaihtui Iirannan 
osayleiskaavaksi jo ensimmäisen yleisötilaisuuden jälkeen 
elokuussa 2005 (Air-Ix Ympäristö Oy 2007a: 5, 30). Mah-
dollisimman väljää kaavamerkintää perusteltiin sillä, että 
maa- ja metsätalouselinkeinot ovat sidoksissa Euroopan 
unionin politiikkaan ja on erittäin vaikeasti ennakoitavissa, 
miten elinkeinot kehittyvät tulevaisuudessa. Kaava laadit-
tiin oikeusvaikutteisena eikä alueelle laadita asemakaavaa 
tai ranta-asemakaavaa (Air-Ix Ympäristö Oy 2007a: 1, 5).
 
Osallisuus kaavan laadinnassa

Osallisia olivat Iirannan osayleiskaavassa alueen asukkai-
den ja maanomistajien lisäksi yhdistykset sekä viranomai-
set, joiden toimialaa kaavassa käsiteltiin. Viranomais- ja 
hallintokuntaosallisia olivat Pohjois-Savon liitto ja ym-
päristökeskus, Tiehallinto, ilmailuviranomaiset, Kuopion 
kulttuurihistoriallinen museo, Ylä-Savon Vesi Oy, Ylä-Savon 
terveydenhuollon kuntayhtymä, Metsähallitus, Iisalmen 
kaupungin tekninen, kulttuuri- rakennus-, koulutus- ja 
vapaa-aikalautakunnat sekä maaseutulautakunta. Yhdis-
tyksiä ja muita osallisia olivat puolestaan Iisalmen Luon-
nonystävät ry, Iiranta-Partalan kyläseura, metsästäjät ja 
kalastajat, moottorikelkkailijat, Pro Agria Pohjois-Savo, Ylä-
Savon ilmailijat ry, Iisalmen lentokenttäyhdistys, Ylä-Savon 
metsänhoitoyhdistys, Partalan osakaskunta ja Kaarakka-
lan-Koljonvirran osakaskunta. Myös Vieremän kunta on 
toimittanut lausuntoja osayleiskaavasta Iisalmen kunnalle 
(Rajaniemi & Öhberg Oy 2005: 3).
 Iirannan osayleiskaavan laadinnassa yksi kes-
keisistä tavoitteista oli asukaslähtöisyys ja sen johdosta 
osallistumiseen haluttiin suunnittelussa erityisesti panos-
taa. Tavoitteena oli saada aikaan suunnitelma, joka tukee 
asukkaiden tavoitteita ja heidän omaehtoista toimintaan-
sa esimerkiksi ympäristön hoidossa. Asukaslähtöisyyden 
takia olen päätynyt tarkastelemaan osallisuutta alueen 
asukkaiden näkökulmasta käsin. Tästä tarkastelukulmasta 
katsottuna mielenkiintoista on se, että Iirannan kyläläiset 
olivat aiemmin esittäytyneet kulttuurimaisemansa arvos-
tajina ja aktiivisina kunnossa pitäjinä. Vuonna 2003 kylä-
läisten aloitteesta oli laadittu maisemanhoitosuunnitelma 
”Punainen tupa ja perunamaa” -hankkeen puitteissa. Läh-
tökohdat vuorovaikutteisen kaavoitushankkeen toteutta-
miseksi olivat siis kaavahankkeen alkaessa otolliset (Air-Ix 
Ympäristö Oy 2007a: 6–7).
 Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin suun-
nittelualueen omalla Partalan koululla 11.8.2005, jolloin 
asiantuntijat esittelivät 20 paikalle saapuneelle kyläläisille 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan yleiset 
tavoitteet. Esillä ja puheenaiheena olivat myös kulttuu-
rimaiseman käsite ja kaavan nimi, joka vaihdettiinkin Ii-
rannan osayleiskaavaksi kulttuurimaisemakaavan sijaan. 
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Varsinaisen kokouksen jälkeen asukkaat ja maanomistajat 
saivat esittää toivomuksiaan kaavoitusta varten. Nämä 
ehdotelmat kerättiin lopulta kartalle (Air-Ix Ympäristö Oy 
2007a: 30).
 Toinen tilaisuus yleisölle järjestettiin 8.9.2005. 
Tällöin 25 paikalle saapunutta asukasta ja maanomistajaa 
jaettiin neljään ryhmään, jotka tarkastelivat suunnittelu-
aluetta neljästä näkökulmasta käsin kiertäen autoilla läpi 
kylän. Näkökulmat olivat turvallisuus ja lasten ympäristö, 
virkistys ja vapaa-aika, elinkeinot ja palvelut sekä yhtei-
söllisyys. Ryhmätöitä jatkettiin sisätiloissa Koljonvirran 
leirintäalueella, jonka lisäksi asukkaille esiteltiin maisema-
tarkastelut sekä kerättiin lisää toivomuksia kaavoitusalu-
eesta. Asukkaiden laatimia ryhmätöitä käytettiin hyväksi 
myöhemmin alueen suunnittelussa. Kahden yleisötilaisuu-
den lisäksi mielipidettä alueesta kerättiin 12 kylän lapselta. 
Partalan koulun 3.-4. -luokkalaiset sijoittivat mielikuvakart-
taan Iirannan-Partalan kylän kolme viehättävintä, rumaa, 
tärkeää ja vaarallista tai pelottavaa paikkaa. Paikat olivat 
miltei kaikilla koululaisilla samat, joten oletettavasti ai-
heesta on puhuttu yhteisesti luokan kanssa joko opettajan 
johdolla tai oppilaiden kesken (Air-Ix Ympäristö Oy 2007a: 
30–31).
 Yleisötilaisuuksien jälkeen suunnittelijat valmisti-
vat kolme kaavaluonnosta, jotka esiteltiin alueen osallisil-
le 2.2.2006. Tarkoitus oli kuulla asukkaiden omia toiveita 
ennen ohjausryhmän linjausten antoa. Lisäksi tekninen 
lautakunta asetti kaavalle muutoksia, joiden perusteella 
korjattu kaavaluonnos esiteltiin alueen asukkaille toistami-
seen 22.2.2006 ennen varsinaisen luonnoksen nähtävillä 
pitoa. Vaihtoehdoista koostettu ja asukkaiden mielipiteistä 
johdettu kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä valmistelu-
vaiheen kuulemista varten 13.–31.3.2006 välisellä ajalla. 
Luonnoksen pohjalta suunnitteluorganisaatio sai viisi lau-
suntoa Iisalmen kaupungin lautakunnilta, seitsemän viran-
omaisilta ja 11 mielipidettä maanomistajilta ja asukkailta. 
Viranomaislausunnot olivat pääasiassa teknisiä kaavamer-
kintöihin ja määräyksiin kohdistuvia tarkennuksia, kun taas 
yksityiset tahot toivoivat uusia rakennuspaikkoja omako-
titaloille ja loma-asunnoille, mutta myös tonttien poistoa 
muutamilta metsäalueilta Ouluntien varrelta (Air-Ix Ym-
päristö Oy 2007a: 38). Myös olemassa olevien loma-asun-
tojen muuttamista talviasuttaviksi toivottiin asukkaiden ja 
maanomistajien puolesta. Toiveita yhteisöllisyyttä edistä-
vien tilojen, kuten yleisien virkistysalueiden tai harrastus-
tilojen, lisäämisestä ei asukkaiden mielipiteissä noussut 
esille (Yrjänheikki 2007:1–5).
 Suunnittelualueen yleiskaavaehdotus esiteltiin 
osallisille 3.1.2007, jonka jälkeen se asetettiin julkisesti 
nähtäville 19.3–17.4.2007 väliselle ajalle. Ehdotuksesta 
saatiin lausunnot maaseutu-, ympäristö- ja rakennuslau-
takunnilta sekä Pohjois-Savon liitolta, Kuopion kulttuuri-
historialliselta museolta, Pohjois-Savon ympäristökeskuk-
selta, Ylä-Savon Vesi Oy:ltä ja naapurikunnalta Vieremältä. 
Lisäksi muistutuksia saatiin metsähallitukselta ja viideltä 
yksityishenkilöltä. Ympäristökeskus oli lausuntojen antajis-

ta ainoa, jolla oli kaavasta huomautettavaa ja sen antaman 
huomautuksen pohjalta kaavamääräysten tekstejä muo-
toiltiin ja kaavaselostusta täydennettiin. Yksityisten maan-
omistajien huomautusten johdosta kaavakartalle tehtiin 
pieniä teknisiä tarkistuksia, mutta osaa esitetystä muutok-
sista ei voitu ottaa huomioon. Lopulta kaava-aineistoon 
tehdyt muutokset olivat luonteeltaan niin pieniä ja tek-
nisluonteisia, ettei niiden takia kaavaa asetettu uudelleen 
nähtäville (Air-Ix Ympäristö Oy 2007a: 49, 53).
 Konsulttifirma Air-Ix Ympäristö Oy:n laatimassa 
suunnitteluprojektin loppuarvioinnissa (Air-Ix Ympäristö 
Oy 2007b: 1–3) osallisten ja Iisalmen kaupungin nähtiin 
vaikuttaneen ja osallistuneen aktiivisesti suunnittelupro-
sessiin. Tuntiseurannan mukaan yksityiskohtia tarkentavaa 
vuorovaikutusta oli asiantuntijoiden ja osallisten välillä 
ollut runsaasti. Iirannan osayleiskaavaa luonnehditaankin 
loppuarvioinnissa laajan osallisten joukon yhteistyön ja 
kompromissien tulokseksi.

Osallistuminen asukkaan silmin

Osallisten ja eritoten asukkaiden näkökulman syvemmän 
tarkastelun pohjaksi haastattelin 9.11.2011  Iiranta-Par-
talan kyläyhdistyksen puheenjohtajaa Risto Ryhästä Iisal-
messa. Tarkoitukseni oli selvittää, miten kaavoitus koettiin 
paikallisten asukkaiden joukossa ja miten osallistaminen ja 
osallisuus oli kaavan laadinnassa heidän mukaansa onnis-
tunut. Ryhästä oli mielenkiintoista haastatella, sillä hän oli 
toiminut myös osayleiskaavan ohjausryhmän toisena alu-
een asukasjäsenenä ja saanut näin osallisuudesta laajem-
man kuvan. Jotta asukkaiden kokemukset kaavoituksesta 
eivät jäisi yksipuoliseksi, Ryhänen oli lähettänyt haastat-
telukysymykseni sähköisesti myös kolmelle muulle kyläläi-
selle. Heidän vastauksiaan käsittelen työssäni anonyymisti 
(asukas-1, asukas-2, asukas-3). Ellen toisin mainitse käytän 
lähteenä tässä kappaleessa Ryhäsen (2011) haastattelua. 
Ryhäsen mukaan kaavoitus nähtiin alueen asukkaiden sil-
min aluksi varsin pelottavana. Kaavoituksen alussa ollut 
nimitys Iirannan kulttuurimaisemakaavasta ennakoitiin 
rajoittavan alueella elämistä liiaksi. Osasyynä tähän pel-
koon oli Ryhäsen mukaan osayleiskaava-alueen läheisel-
lä Iimäellä ennen kaavoitusprosessin alkua sattunut riita 
kulttuurimaiseman säilyttämisestä, joka oli edennyt lopul-
ta korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka (KHO:2005:79). 
Ryhäsen mukaan pelko alueella elämisen liiallisesta rajoit-
tamisesta ja maiseman suojelun vaikutuksista ajoi kyläläisiä 
osallistumaan kaavan yleisötilaisuuksiin aktiivisesti ja lau-
sumaan oman mielipiteensä alueen kehittämisestä asian-
tuntijoille. Kuten Ryhänen ja asukas-3 kuvailevat, kulttuu-
rimaisemakaava ”sai monelta karvat nousemaan pystyyn”. 
Toinen asia, jota Ryhäsen mukaan alueen asukkaiden jou-
kossa pelättiin, oli maan verotuksen nousu alueen muut-
tuessa osayleiskaava-alueeksi. Osayleiskaavan laatiminen 
nähtiin Ryhäsen mukaan myös alueelle tarpeettomana, 
sillä mitään varsinaista hyötyä kaavoituksesta ei alueen 
asukkaille koitunut loma-asuntojen talviasuttaviksi muut-
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tamista lukuun ottamatta. Toisaalta Ryhänen näkee kaavan 
helpottavan tulevaisuuden suunnittelua, mutta toisaalta 
hänen mukaansa olisi tulevaisuutta suunniteltu alueen 
asukkaiden toimesta ilman kaavaakin.  Toisin tilanteen 
koki asukas-2. Hänen mukaansa kaavoitus oli tarpeellinen. 
Mielenkiintoiseksi kaavoitusprosessia kuvailevat sekä asu-
kas-1 että asukas-2.
 Suurin ongelmakohta kaavoitusprosessissa alu-
een asukkaiden näkökulmasta oli Ryhäsen kokemuksen 
mukaan asuinpinta-alan rajoittaminen liian pieneksi.  Kau-
punkilaiset, alueen ulkopuolelta tulleet suunnittelijat, ei-
vät hänen mukaansa ymmärtäneet, että talojen pinta-alat 
ja tilan tarve maalla eroavat kaupunkimaisen miljöön ker-
rostaloasumisesta. Saman ongelman nostaa esiin myös 
asukas-3. Maalla omakotitaloissa on oma sauna ja tarve 
suurille säilytys- ja varastotiloille, jotka esimerkiksi kerros-
taloissa sijaitsevat pääosin taloyhtiöiden yhteisissä tiloissa. 
Suuri kysymys kaavan laadinnan yhteydessä oli, ”miksi ra-
kentaa ahtaasti, kun kerran tilaa on?” Asukkaan-3 sanoin 
kaavan suunnitteluvaiheessa ei ollut logiikkaa: ”isot tontit 
ja pienet rakennusneliöt”. 
 Toinen kaavoituksen ongelmakohta oli alueen 
asukkaiden näkökulmasta omakotitalo- ja loma-asun-
totonttien määrä. Asukkaat olisivat pääosin halunneet 
enemmän tontteja mailleen. Tavoitteena tässä oli mahdol-
listaa ennen kaikkea jälkipolvien muutto takaisin kotimai-
semilleen, ei niinkään tonttien myyminen alueen ulkopuo-
lelta muuttaville, uusille asukkaille. Ryhänen nostaa esiin 
yleisessä tiedossa olevan maaseudun autioitumisen on-
gelman Suomessa. Ryhänen ihmetteleekin ”miksi alueen 
asumista rajoitetaan vaikka tulijoita olisi”.
 Kaavaan kohdistuneet toiveet asukkaiden puo-
lelta liittyivät pääsääntöisesti omiin maihin ja tontteihin. 
Yhteisöllisyyttä edistäviä tiloja ei nähty tarpeellisiksi lisä-
tä Ryhäsen mukaan, sillä se olisi yksityisesti rahoitettuna 
koitunut liian kalliiksi. Tällä hetkellä sekä kyläyhdistys että 
alueella aktiivisesti toimiva metsästyskerho kokoontuvat 
Partalan koululla tai asukkaiden kotona. Alueella oli jo 
ennen kaavahanketta kylän asukkaiden yhteisvoimin rai-
vaama ja kunnostama uimaranta, ulkoilureitistö, kota- ja 
nuotiopaikkoja. Nämä yhteiset kokoontumispaikat sekä 
kaupunkikeskustan läheisyys vähensivät uusien yhteisöllis-
ten tilojen tarvetta. Ainoa merkittävin yhteistä etua ajava 
toive asukkaiden puolesta oli Ryhäsen mukaan Ouluntien 
varteen kaavoitettu kevyenliikenteen väylä. Alueellinen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei ole kuitenkaan 
vielä ryhtynyt toteuttamaan väylän rakentamista.
 Risto Ryhäsen mielestä osallisille järjestetyt ylei-
sötilaisuudet olivat ”ihan OK”. Myös asukkaan-1 mukaan 
tilaisuudet olivat tasoltaan tyydyttäviä, kouluarvosana-as-
teikolla 7. Alueen asukkaan silmin tilaisuuksissa käsiteltiin 
Ryhäsen mukaan niin laajoja alueita, että ne olisi voinut 
pilkkoa pienempiin osa-alueisiin ja tarkastella näitä katta-
vammin useimmissa tilaisuuksissa. Nyt yleisötilaisuuksissa 
ei ollut Ryhäsen mukaan tarpeeksi aikaa käsitellä kaikkia 
osayleiskaavan alueita niin laajasti ja perinpohjaisesti, kun 

olisi ollut tarpeen ja tästä syystä tilaisuudet jäivät ”vähän 
sekaviksi”. Toisaalta yleisötilaisuuksien lukumäärän näki 
sopivaksi sekä asukas-1 että asukas-2. Lisäksi asukas-2 to-
teaa: ”ei kai sitä useampaan tilaisuuteen olisi tullut lähdet-
tyäkään”.
 Asukkaiden mukaan kaavan laatijat kertoivat 
alueelle kohdistuvista suunnitelmista yleisötilaisuuksissa 
avoimesti (Ryhänen 2011; Asukas-1; Asukas-2). Suunnitte-
lijoiden ammattikieli ei sinällään noussut yleisötilaisuuksis-
sa ongelmaksi (Ryhänen 2011; Asukas-2) vaan ennen kaik-
kea kartta- ja kaavamerkinnät ja näiden todellinen sisältö 
herättivät asukkaissa eniten kysymyksiä. Asukkaan-1 sa-
noin yleisötilaisuus muuttui ”aika kaoottiseksi”, kun asuk-
kaat saivat ensimmäisen kerran tilaisuuden tutustua kaa-
vakarttoihin. Karttaesitysten kaavamerkinnöistä asukkaat 
halusivat tietää, mitä ne käytännössä tarkoittavat: mitä saa 
rakentaa, miten ja minne? Kuten asukas-1 toteaa, ”maal-
likon on vaikea ymmärtää, mitä eri aluevarausmerkinnät 
todella tarkoittavat ja mitä rajoituksia ne tuovat”. Kaava-
merkintöjen sisältöä koskevia kysymyksiä esitettiinkin Ry-
häsen mukaan ahkerasti, ennen kaikkea iisalmelaisille kaa-
voitusviranomaisille. Toisaalta asukas-3 kertoo ottaneen 
kaavoituksessa käytetyistä käsitteistä itsenäisesti selvää, 
mutta siitä huolimatta ”osa termeistä jäi auki”. 
 Kaavoitusprosessi kokonaisuudessaan herätti 
haastatelluilla kyläläisillä monenlaisia mielipiteitä. Asuk-
kaan-3 mukaan kyläläisten toiveita alueensa kehittämisek-
si kartoitettiin tarkoin ja huolella, joten ”varsinkin alkuun 
osallisuus oli hyvää”. Kaavoitusprosessi eteni hyvin, eikä 
asukkaan-1 ja asukkaan-2 mielestä valmiiseen kaavaan 
jäänyt erityisiä ongelmakohtiakaan. Asukkaat näkivät kui-
tenkin osallisuudessa ja vuorovaikutuksessa myös kehi-
tettävää. Esimerkiksi luonnosvaiheen esittely ja useat kaa-
vavaihtoehdot ihmetyttivät asukkaita. Asukas-3 kuvailee 
jääneensä ”suu auki katsomaan ja kuunteleman useam-
man kaavaluonnoksen esittelyä”. Koska eräässä kaavaluon-
noksessa oli ”mitä kummallisimpia ’maisemakävelykatuja’ 
peltojen poikki” voitiin hänen mukaansa ”toiseen luon-
nokseen laittaa mitä tahansa, epäedullistakin, eikä kukaan 
kiinnitä mitään huomiota siihen”. Osallisten vaikutusmah-
dollisuudet luonnosvaiheen jälkeiseen suunnitteluun jäi-
vät osalla asukkaista epäselväksi. Luonnosvaiheen esitte-
lyjen jälkeen asukas-3 kertoo pohtineensa: ”mitähän siinä 
toisessa luonnoksessa meni läpi ja olisiko siihen voinut 
vielä vaikuttaa?” Myös osayleiskaavan suunnittelijoiden 
ja asiantuntijoiden roolit ja työnjako koettiin asukkaiden 
joukossa sekavana. Kuten asukas-3 toteaa, hän ”ei päässyt 
selville siitä, missä vaiheessa kukin asiantuntijataho hoiti 
mitäkin”.
 Parhaiten asukkaiden näkökulman suunnittelijois-
ta ymmärsivät Ryhäsen mukaan iisalmelaiset kaavoitus-
viranomaiset. Kuten asukukas-3 toteaa, he hoitivat kaikki 
kaavoitukseen liittyvät asiat ”hyvin ja asiallisesti”. Varsin-
kin Iisalmen kaupungin kaavoituspäällikkö Sari Niemi oli 
Ryhäsen mukaan omaksunut yleisötilaisuuksissa ”kuunte-
levan toimintamallin” ja ”sai kaikilta kyläläisiltä positiivista 
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palautetta”. Alueen ulkopuolisilla suunnittelijoilla oli taas 
hänen mukaansa hieman liian valmiit käsitykset suunnit-
telualueen kehityksestä jo ennen osallisten mielipiteiden 
kuulemista.
 Kaikki haastateltavat kokivat hankalana osallisuu-
den yleisen vaikuttavuuden arvioimisen. Yleistä käsitystä 
siitä, miten muiden alueen asukkaiden toiveita oli kaavas-
sa toteutettu, ei haastateltavilla ollut muodostunut.  Risto 
Ryhänen arvioi, että osallisten mielipiteillä ja toivomuksilla 
pystyttiin vaikuttamaan kaavoitukseen 60 prosenttisesti, 
mutta osaa tärkeistä osallisten antamista muutosehdotuk-
sista ei hänen mukaan oltu kaavassa otettu tarpeeksi hyvin 
huomioon. Ryhänen nostaa esimerkiksi tästä asuinraken-
nusten koon, joka oli hänen mukaan päätetty ja ”hitsattu 
lukkoon” suunnittelijoiden toimesta jo ennen asukkaiden 
kuulemista ja sen muuttamiseksi suuremmaksi oli asukkai-
den täytynyt käydä ”kova kädenvääntö” suunnittelijoiden 
kanssa. Sekä asukkaan-1 että asukkaan-2 mielipiteitä ja 
tarpeita oli kuultu riittävästi ja he saivat muutosehdotuk-
sensa läpi lopulliseen kaavaan. 

Pohdinta

Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin työssäni olen esitel-
lyt Iirannan oikeusvaikutteista osayleiskaavaa sekä kuvan-
nut kaavoitusprosessia asukkaiden silmin haastattelujen 
kautta. Asukkaiden näkökulman selvittämisen lisäksi olen 
kuvaillut työssäni muun muassa Iirannan maaseutumaista 
suunnittelualuetta, kaavoituksen työvaiheita, suunnittelu-
organisaatiota, osallistumisen järjestämistä sekä kaavan 
tavoitteita ja lopputulosta, jotka eroavat osin toisistaan. 
Iirannan kaavoitusprosessin alkuperäisenä tavoitteena 
oli laatia alueelle edistyksellinen kulttuurimaisemakaava. 
Iijärven rantamaisemat ovat kulttuurihistoriallisesti jopa 
niin arvokkaita, että niillä nähtäisiin olevan Iisalmen tek-
nisen keskuksen (2003: 1) mukaan myös valtakunnallisia 
arvoja. Kulttuurimaisemakaavan avulla nähtiin näiden 
aukeiden pelto- ja järvimaisemien säilyvän myös tuleville 
sukupolville. Nimitys kulttuurimaisemakaavasta vaihtui 
kuitenkin jo ensimmäisessä osallisille järjestetyssä yleisö-
tilaisuudessa Iirannan osayleiskaavaksi.
 Näkisin, että syitä kaavan nimityksen vaihtumi-
sesta kulttuurimaisemakaavasta Iirannan osayleiskaavaksi 
olisi voitu kaavaselostuksessa selittää tarkemmin. Koska 
Iirannan kyläläiset olivat aiemmin esittäytyneet kulttuu-
rimaisemansa arvostajina ja aktiivisina kunnossa pitäjinä 
muun muassa vuoden 2003 ”Punainen tupa ja peruna-
maa” -hankkeen puitteissa, herää kaavaa tarkastelevalle 
kysymys, miksei nimeä säilytetty ja sen ajamaa maiseman 
suojelua kannatettu. Minulle selvisi vasta Ryhäsen (2011) 
antaman haastattelun jälkeen, miksi asenne kulttuurimais-
makaavaa kohtaan saattoi asukkailla olla negatiivinen jo 
ensimmäisessä yleisötilaisuudessa. Haastattelun perus-
teella väittäisin yhdeksi ratkaisevaksi tekijäksi kaava-alu-
een läheisellä Iimäellä sattunutta riitaa kulttuurimaiseman 
säilyttämisestä ja valituksen etenemistä aina korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen saakka. Tapaus selittäisi sekä asukkai-
den pelon oman elinympäristön toiminnan liiallisen rajoit-
tamisen seurauksista että epäilevän asenteen kulttuuri-
maisemakaavaa kohtaan.  
 Asukkaiden näkökulmasta suurimmat ongel-
makohdat kaavoituksessa olivat asuinrakennuksen koon 
rajoittaminen pieneksi isoihin tontteihin verrattuna sekä 
tonttien lukumäärä. Koska tila on maaseutuasumisen yksi 
keskeisimmistä arvoista ja huoli maaseudun autioitumi-
sesta on yleisessä tiedossa, näitä ratkaisuja olisi voinut 
haastattelujen mukaan selventää ja perustella asukkaille 
tarkemmin. Kulttuurimaiseman suojeluun liittyvien argu-
menttien lisäksi suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden olisi 
ollut syytä perustella suunnitteluratkaisuja laajemmasta 
näkökulmasta. Myös kartta- ja kaavamerkkien sisältöjen 
selittämiseen olisi voitu yleisötilaisuuksissa varata enem-
män aikaa, sillä omaehtoisestikin merkintöjen sisältöä 
selvitellyt asukas ei ollut yrityksistään huolimatta ymmär-
tänyt kaikkia kaavamerkkejä. Haastattelujen perusteella 
osallistumisen helpottamiseksi ja väärinkäsitysten välttä-
miseksi asiantutijoiden ja viranomaisten olisi syytä kehit-
tää erityyppisiä ja uudenlaisia keinoja kaavamerkkien sel-
kiinnyttämiseksi. 
 Asukkaan-3 haastattelusta selvinnyt luonnosvai-
heen jälkeisen osallistumismahdollisuuksien epäselvyys 
ja asiantuntijoiden roolien sekavuus olivat kehittämistä 
vaativia ongelmakohtia kaavaprosessissa. Ryhänen (2011) 
puolestaan kertoi haastattelussa havainnoistaan alueen ul-
kopuolisten kaavoitusviranomaisten liian valmiista käsityk-
sistä alueen kehittämisen suunnista. Havainnoista syntynyt 
mielikuva, jo viranomaisten puolelta etukäteen päätetyis-
tä suunnitteluperiaatteista, saattoi laskea osallistumisen 
vaikuttavuutta asukkaiden silmissä. Tämä puolestaan oli 
vastoin kaavoitusprosessin asukaslähtöisyyden tavoitteita. 
Haastattelujen perusteella asiantuntijoiden roolien sel-
keyttäminen, osallisten ottaminen mukaan suunnitteluun 
mahdollisimman aikaisin sekä mahdollisimman avoin kes-
kustelu suunnittelun lähtökohdista osallisten ja asiantun-
tijoiden kesken parantavat kaavoituksen osallistumiskoke-
musta. 
 Vaikka asukkaiden haastatteluista nousi esille 
monia asioita, joita kehittämällä osallisuuden laatua voi-
taisiin tulevaisuudessa parantaa, kaavoitusprosessia ko-
konaisuudessaan kuvailtiin hyvin edenneeksi. Asukkaista 
osan mukaan lopulliseen kaavaan ei jäänyt erityisiä on-
gelmakohtiakaan. Yleisötilaisuuksia oli kaavoitusprosessin 
aikana useita, näkökulmia suunnitteluun pyrittiin saamaan 
monilta ikäryhmältä ja osallisille esiteltiin kaikki suunnitel-
mat ennen virallista julkista nähtävillä pitoa. Asukaslähtöi-
syyden tavoitetta pyrittiin saavuttamaan mahdollisimman 
hyvin palkkaamalla alikonsultti hoitamaan tavoitevaiheen 
vuorovaikutusta. Kuten Air-Ix Ympäristö Oy (2007b) tote-
aa kaavan loppuarvioinnissa, Iirannan osayleiskaavaa voisi 
kuvailla asiantuntijoiden ja laajan osallisten joukon yhteis-
työn ja kompromissien tulokseksi. 
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Liite

Haastattelukysymykset:

1) Mitkä ovat päällimmäiset tuntemukset Iirannan kaavoi-
tuksesta: miten kaavoitusprosessi koettiin ja miten siihen 
suhtauduttiin asukkaiden joukossa?

2) Kuinka osallisille järjestetyt tilaisuudet onnistuivat asuk-
kaan näkökulmasta? 

3) Kertoivatko suunnittelijat suunnitelmistaan avoimesti 
ja kansantajuisesti? Vaikeuttiko niin sanottu ammattikieli 
suunnitteilla olevien asioiden ymmärtämistä?

4) Kuultiinko osallisia kaavoitusprosessin aikana tarpeeksi 
monta kertaa?

5) Oliko osallisten mielipiteillä (tarpeeksi) vaikutusta suun-
nitelmiin?

6) Näkyikö osallistumisen järjestelyissä se, että kaavoituk-
sessa oltiin pyritty panostamaan osallisuuteen mahdolli-
simman hyvin ja suunnittelussa oli tavoitteena asukasläh-
töisyys?

7) Oliko kaavoituksessa asukkaan näkökulmasta joitain 
erityisiä ongelmakohtia? Jos oli, pystyttiinkö näihin vai-
kuttamaan tai niitä estämään toteutumasta osallistumalla 
kaavoitukseen? Vai jäikö lopulliseen kaavaan joitain ongel-
makohtia, joita pyrittiin osallistumalla estämään, mutta 
siinä ei onnistuttu?

8) Pyrittiinkö osallistumalla ja kaavaan vaikuttamalla edis-
tämään yhteisöllisiä toimintaa kyläalueella?
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Johdanto

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tavoitteisiin kuulu-
vat muun muassa suunnittelun laadun ja vuorovaikuttei-
suuden turvaaminen, asiantuntemuksen monipuolisuus, 
avoin tiedottaminen ja etenkin osallistumismahdollisuu-
det asioiden valmisteluun. Osallistumista suunnittelupro-
sesseihin on tarkasteltu MRL:n myötä erityisesti asukkai-
den näkökulmasta, sillä MRL toi esiin tarpeen asukkaiden 
ja muiden osallisten kuulemiselle suunnitteluprosesseissa. 
Tästä johtuen suurin osa osallistuvan suunnittelun kirjal-
lisuudesta käsittelee osallistuvaa, alhaalta ylöspäin suun-
tautuvaa suunnittelua. Professiotutkimuksen näkökulma 
on myös yleinen. Suunnittelijoiden näkökulmaa osallistu-
miseen suunnitteluprosessissa on sen sijaan tarkasteltu 
hyvin vähän. Esimerkiksi Sari Puustinen (2006) on tutkinut 
suunnittelijoiden näkökulmaa kommunikatiivisessa kau-
punkisuunnittelussa. Maaseutualueiden suunnittelusta 
suunnittelijoiden näkökulmasta tarkasteltuna ei juuri löy-
dy julkaisuja, mikä haastaa tiedon etsimisen tätä selvitystä 
varten.
 Tämän selvityksen tarkoituksena on tarkastella 
suunnittelijoiden näkökulmaa osallistuvassa maaseutu-
alueiden suunnittelussa. Suunnittelijalla tarkoitetaan tässä 
tapauksessa kaavan laatijaa, kuten virkamiestä tai kon-
sulttia. Tapaustutkimuksen kohteena on Iisalmen Iirannan 
osayleiskaavaprosessi. Käytän aineistona muun muassa 
Air-Ix Oy:n (2007) tekemää Iirannan osayleiskaavaselostus-
ta, josta olen poiminut Iirantaa ja suunnitteluprosessien 

suunnittelijoiden näkökulmaa esiin tuovat kohdat. Lisäksi 
olen käyttänyt aineistona suunnitteluprojektin loppuar-
viointia (Iisalmen kaupunki & Air-Ix Oy 2007) sekä Emilia 
Rönkön (2011) tekemiä haastatteluita Iisalmen kaupungin 
edustajille. Olen myös tehnyt sähköpostitse haastattelut 
kahdelle suunnittelijalle, jotka molemmat toimivat vuo-
rovaikutteisen ja maaseutumaisten alueiden suunnittelun 
parissa. 

Osallistuvan suunnittelun teoriaa ja käsit-
teitä

Maankäyttö- ja rakennuslaki puhuu kommunikatiivisen 
keskustelun avoimuuden ja vuorovaikutuksen puolesta 
(Nyman 2000: 15). Tämän lisäksi laki korostaa voimakkaas-
ti osallistumisen merkitystä suunnittelussa. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimista edellytetään 
aina maankäytön suunnittelun alkaessa. OAS on julkinen 
suunnitelma siitä, miten osallistuminen ja vuorovaikutus 
sekä kaavan vaikutusten arvioinnit järjestetään (MRL § 63). 
OAS sisältää suunnitelman noudatettavista osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvi-
oimisesta (Jääskeläinen & Syrjänen 2000: 199).
 Suunnitteluprosessi muodostaa kommunikatiivi-
sen verkoston, joka sisältää joukon erilaisia toimijoita (Ra-
janti 2003: 29). MRL lukee osallisten joukkoon kuuluvaksi 
alueen maanomistajat, sekä kaikki ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin suunnittelu ja kaavoitus 
saattaa merkittävästi vaikuttaa. Lisäksi osallisiin kuuluvat 

Anna-Sof ia  Hyvönen

Osallistuva suunnittelu maaseutualueella ja 
suunnittelijoiden näkökulma: tapaus Iiranta
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ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelus-
sa käsitellään. Lailla halutaan korostaa osallisten oikeutta 
ja mahdollisuutta osallistua suunnitteluun (MRL § 62). 
Suunnitteluprosessi on herättänyt kiinnostusta itse suun-
nittelijaa kohtaan; millainen hänen roolinsa on toimijana 
sekä mitkä ovat hänen ammattitaitonsa, asiantuntemuk-
sensa ja tietämyksensä tasot suunnitteluprosessissa. Tämä 
on mielenkiintoista suunnittelun tiedon ja vallankäytön 
kannalta (Forester 1989: 27–47). Suunnittelijan tieto ei 
ole välttämättä aina neutraalia asiantuntijatietoa, sillä 
myös ammatillisella asiantuntemuksella on rajansa (Mat-
tila 2003: 56–57). Tämän vuoksi asukkaille olisi annettava 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun (Schön 
1996).
 Asukkailla ja suunnittelijoilla voi olla erilainen 
näkökulma suunnittelukohteeseen (Staffans 2004: 67–68, 
244–246), josta johtuu myös erilaiset osallistumisen roolit 
ja motiivit. Sekä suunnittelijat että osalliset katsovat esi-
tettyjä suunnitelmia omien näkökulmiensa kautta. Tämä 
määrittää samalla sitä, millaisista asioista halutaan puhua 
ja millaisin argumentein keskusteluun halutaan ottaa osaa. 
Suunnitelmakuvissa suunnittelukohdetta jäsennetään 
pääasiassa fyysisen ympäristön näkökulmasta, kun taas 
asukkaille ympäristö hahmottuu ennen kaikkea toiminnal-
lisena, sosiaalisena ja symbolisena tilana. Osallistuminen 
ja vuorovaikutus suunnittelussa ovat tärkeitä, jotta suun-
nittelijat pääsevät käsiksi osallisten omaamaan paikalli-
seen, hiljaiseen tietoon alueesta. Yleisen edun vaalimi-
sen kannalta on kuitenkin tärkeää, että suunnittelijoiden 
asiantuntijuuden ja osallisten tuoman vuorovaikutuksen 
välillä vallitsee tasapaino suunnittelussa. Olennaisia teki-
jöitä tasapainoisessa suunnittelussa ovat vuorovaikutus, 
demokraattisuus, valtasuhteiden tasapaino ja ennen kaik-
kea luottamus. Vaalimalla tasapainoa, voidaan välttää jän-
nitteitä ja epäonnistumisia osallistumisessa suunnitteluun 
(Hentilä 2011: 1, 3).
 Käsitteellisesti lähestyttynä osallistuminen suun-
nitteluprosessissa tarkoittaa kunnan järjestämiä osallis-
tumismahdollisuuksia ja niiden hyödyntämistä (Hentilä 
2011: 2). Joskus myös puhutaan osallistamisesta, millä 
usein tarkoitetaan kunnan järjestämiä osallistumismah-
dollisuuksia. Osallistumismahdollisuus on järjestettävä 
kunnan toimesta. Vuorovaikutus suunnitteluprosessissa 
tarkoittaa eri toimijoiden, kuten kaavoittajan, osallisten ja 
kunnan päätöksentekijöiden välistä yhteistyötä tiedon ja-
kamisen ja vuoropuhelun merkeissä. Osallisen vaikuttami-
nen suunnitteluprosessissa voi olla haastavaa, sillä kaavat 
syntyvät erilaisten tavoitteiden yhteensovittamisen ja va-
lintojen tuloksena, minkä takia yksittäisten osallisten vai-
kutusta voi olla vaikeaa erottaa kokonaisuudesta (Hentilä 
2011: 2).

Suunnittelun osapuolet

Suunnittelussa on useita osapuolia jo edellä mainittujen 
osallisten lisäksi. On yleistä, että osapuolten roolit sekoite-

taan ja niistä puhutaan toistensa synonyymeinä. Osallisten 
lisäksi osapuoliksi suunnittelussa voidaan laskea kaavoitta-
ja ja kaavan laatija, päätöksentekijät, ohjaavat viranomai-
set kuten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) tai 
museovirasto, tiedotusvälineet sekä hallintotuomioistui-
met. MRL painottaa suunnitteluprosessin kokonaisuuden 
merkitystä ja kuntien vastuuta ratkaisujen oikeellisuudes-
ta. Normit antavat suunnittelijoille ja päätöksentekijöille 
laajat harkintamahdollisuudet. Kuntien vastuu ratkaisujen 
oikeellisuudesta nostaa myös esiin kuntien vastuun pää-
tösten laadusta (Jääskeläinen & Syrjänen 2000: 66–67). 
MRL:n (10 §) mukaan kaavan laatijan tulee olla pätevä teh-
tävään. Pätevyyttä mitataan niin asianmukaisella koulu-
tuksella kuin kokemuksella. Erityisen tärkeää on myös, että 
suunnittelija omaa kaavoitustehtävän vaatimusten mukai-
sesti kaavoituksessa painottuvien ongelmakohtiin liittyvää 
asiantuntemusta (Jääskeläinen & Syrjänen 2000: 84). 

Kaavoittaja
Kunnan kaavoitus/suunnittelutoimi vastaa yleis- ja asema-
kaavoituksesta sekä niihin liittyvistä valmistelutehtävistä. 
Kaavoitusta ja siihen liittyvää valmistelua ohjaa kunnan 
tekninen lautakunta tai erillinen kaavoituslautakunta. 
Käytännössä kaavoituksesta vastaa kaavoituspäällikkö- tai 
johtaja. Jokaisessa yli 6000 asukkaan kunnassa on oltava 
kunnan palveluksessa toimiva pätevä kaavoittaja, joka voi 
olla myös kuntien yhteinen (MRL 20 §). 

Kaavan laatija
Kaavan laatijana toimii joko konsultti tai kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö. Kaavoittajan tehtävänä on järjestää 
osallistuminen, tiedottaa, kerätä ja analysoida näkemyksiä, 
neuvotella muiden osapuolten kanssa, sovitella ristiriitoja 
ja esitellä kaava-asioita. Myös konsultti voi järjestää suun-
nitteluprosessin osallistumisen tai luoda OAS:n, mutta vii-
mekädessä vastuu on aina kunnalla (Hentilä 2011: 2).

Päätöksentekijät
Viranhaltija voi toimia asioiden esittelijänä, mutta päätök-
set tekevät kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja erilaiset 
lautakunnat. Kunnanvaltuusto hyväksyy yleis- ja asema-
kaavat. Kunnan toimielimet (tekninen lautakunta) päättä-
vät myös kaavoitukseen ryhtymisestä, hyväksyvät kaavan 
tavoitteet, valitsevat vaihtoehdot ja päättävät kaavaluon-
nokset ja -ehdotuksen esille laittamisesta (Hentilä 2011: 
2).

Viranomaiset
Ympäristöministeriölle kuuluu alueiden käytön suunnit-
telun ja rakennustoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus. 
Ministeriö edistää, ohjaa ja valvoo maakuntakaavoitusta 
(MRL 17§). ELY-keskus edistää ja ohjaa kunnan alueiden-
käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä ja 
huolehtii valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
(VAT) täyttymisestä. ELY käy kunnan kanssa kehittämiskes-
kusteluja, kaavoihin liittyviä viranomaisneuvotteluita, kaa-
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vaneuvotteluita sekä antaa kaavoja koskevia lausuntoja, 
neuvontoja ja koulutuksia. ELY voi myös tehdä oikaisuke-
hotuksen kaavan hyväksymispäätöksestä (MRL 18§). Maa-
kunnan liiton tehtävänä on maakunnan suunnittelu (MRL 
19§). Kunnan tehtävänä on huolehtia alueiden käytön 
suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvon-
nasta alueellaan (MRL 20§).

Tiedotusvälineet
Paikallinen media on keskeisessä asemassa, kun suunnit-
teluprosesseista tiedotetaan. Se myös tarjoaa osallisille 
mahdollisuuden tuoda esiin omia näkemyksiä esimerkiksi 
sanomalehtien lukijoiden palstoilla. Suunnittelun julkisuus 
voi tuoda hankkeisiin lisää vuorovaikutusta, mutta myös 
mutkistaa niitä. Kunnan oma avoin tiedottaminen ja aktii-
vinen yhteydenpito ehkäisevät väärinkäsitysten syntymis-
tä ja voivat myös aktivoida ihmisiä vaikuttamaan (Hentilä 
2011: 2).

Hallintotuomioistuimet
Hallinto-oikeudet käsittelevät valitukset, jotka koskevat 
kunnan päätöstä kaavan hyväksymisestä ja jatkovalitukset 
ohjataan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus 
päätöksistä on asianosaisella ja kunnan jäsenellä, alueelli-
sella ELY-keskuksella ja muulla viranomaisella, maakunnan 
liitolla ja kunnalla, jonka alueeseen kaavalla on vaikutusta, 
sekä rekisteröidyllä yhteisöllä (Hentilä 2011: 3).

Iirannan oikeusvaikutteisen osayleiskaa-
van laadinta

Iiranta on aktiivinen maaseutukylä Iisalmen kaupungissa 
Iijärven rannalla. Alueella on paikallisesti merkittävä kult-
tuurimaisemakokonaisuus, jonka arvo liittyy vanhoihin 
kantatiloihin. Peltojen yli avautuu näkymiä Iijärvelle ja 
maaseudun arvokkaalle kulttuurimaisemalle on tyypillistä 
viljava maaperä ja hyvä pienilmasto. Nämä ovat olleet ta-
keena hyville kasvuolosuhteille ja viihtyisälle asuinympä-
ristölle. Iirannan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadin-
nan lähtökohtana ovat olleet muun muassa edellä mainitut 
kulttuurisesti ja maisemallisesti arvokkaat tekijät. Näiden 
myötä osayleiskaavaprosessin haluttiin noudattavan kult-
tuurimaisema-arvoja kunnioittavan suunnittelun piirteitä 
sekä korostavan osallistuvuutta. Iirannan osayleiskaavan 
yhteydessä on erityisesti paneuduttu kaavamääräysten 
oikeusvaikutuksien pohdintaan, joka toteuttaa Iisalmen 
kaupungissa alkanutta Kaavamääräysten laatujärjestelmä- 
projektia. Iirannan osayleiskaavan tavoitteena oli laatia 
kaava, joka huomioi kulttuurimaiseman arvot, kyläyhtei-
sön tarpeet ja on mahdollisimman joustava maaseudulla 
tapahtuvan elinkeinotoiminnan kehittämiseksi. Perustee-
na oli se, että maaseutualueilla maatalouselinkeino voi 
hyvin, mutta sitä harjoitetaan yhä harvemmalla maatilalla 
tilakoon kasvaessa (Air-Ix Ympäristö Oy 2007: 3).

Suunnittelutyöryhmä

Iirannan osayleiskaavan laadintaa on ohjannut Iisalmen 
kaupungin nimeämä suunnittelutyöryhmä. Ryhmän pu-
heenjohtajana on toiminut tekninen johtaja Juhani Räisä-
nen ja sihteerinä yleiskaavatutkija Jukka Virtanen. Muita 
kaupungin edustajia ovat olleet kaavoituspäällikkö Sari 
Niemi, rakennustarkastaja Pertti Launonen ja ympäris-
tösihteeri Martti Veteli. Iisalmen kaupungin puolesta käy-
tännön työskentelyä ovat ohjanneet ja siihen osallistuneet 
kaavoitusarkkitehti Sari Niemi ja yleiskaavatutkija Jukka 
Virtanen. Iisalmen kaupunki on toimittanut kaavatyötä 
varten tarvittavan lähtötietoaineiston. Satu Juuti, Raimo 
Saarenvirta ja Lauri Tikkanen ovat edustaneet teknistä 
lautakuntaa. Kylien edustajina ovat olleet Risto Ryhänen ja 
Jaakko Koljonen. Ympäristökeskusta kokouksissa on edus-
tanut Helena Björk. Projektivastaavana hankkeessa on toi-
minut arkkitehti Riitta Yrjänheikki Air-Ix Ympäristö Oy:stä. 
Arkkitehti Juho Rajaniemi Arkkitehtitoimisto Rajaniemi & 
Öhberg Oy:stä on alikonsulttina laatinut osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman, hoitanut tavoitevaiheen vuorovaiku-
tuksen ja osallistumisen sekä laatinut rakentamistapaoh-
jeiston. Maisema-arkkitehti Terttu Kurttila Air-Ix Ympäristö 
Oy:stä on laatinut maiseman maankäyttösuosituksen ja 
sen perusteena toimivat maisematila- ja maisemaraken-
nekartoituksen. Teknisenä avustajana ovat toimineet ATK-
asiantuntijat Markku Nikula ja suunnitteluavustaja Tuija 
Junttila (Air-Ix Ympäristö Oy 2007: 5-6).

Näkymä Iijärvelle. (Kuva Emilia Rönkkö)
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Suunnittelutyön vaiheet

Iirannan osayleiskaavan laadinnassa hyödynnettiin paljon 
erilaisia osallistuvan suunnittelun keinoja. Käyn niitä tässä 
läpi aikajärjestyksessä hyödyntäen Iirannan osayleiskaa-
van selostusta (Air-Ix Ympäristö Oy 2007: 52–53), mikäli 
toisin ei ole mainittu. 21.1.2005 ilmoitettiin Iirannan kaa-
voituksen vireilletulosta kaavoituskatsauksessa. Iijärven 
kulttuurimaisemakaavan hanke on ollut esillä jo vuodesta 
2003, muuta kaava-alue supistettiin vuonna 2005 käydyn 
tarjouskilpailun jälkeen koskemaan vain Iirannan aluetta. 
Konsultti valittiin kesäkuussa 2005 ja hankkeen aloitusko-
kous järjestettiin Iisalmessa 23.6.2006.
 Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli 
nähtävillä elokuussa 2005. Samassa kuussa pidettiin kyläl-
lä ensimmäinen päivän pituinen tilaisuus, jossa kartoitet-
tiin asukkaiden toiveita ja tavoitteita alueen maankäytölle. 
Tilaisuudessa kaavoituspäällikkö Sari Niemi, yleiskaavatut-
kija Jukka Virtanen ja arkkitehti Juho Rajaniemi esittelivät 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan yleisiä 
tavoitteita. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa kult-
tuurimaisema-käsitteestä ja kaavan nimestä, joka päätet-
tiin muuttaa muotoon Iirannan osayleiskaava. Kokouksen 
jälkeen kerättiin kartalle asukkaiden ja maanomistajien 
toiveita kaavoitusta varten. Paikalla oli noin 20 asukas-
ta ja maanomistajaa. Toinen yleisötilaisuus järjestettiin 
8.9.2005. Tilaisuuden aluksi jakauduttiin neljään ryhmään, 
jotka kävivät autoilla tutustumassa suunnittelualueeseen 
tarkastellen aluetta neljästä eri näkökulmasta. Ryhmätyö-
tä jatkettiin Koljonvirran leirintäalueen päärakennuksessa. 
Lisäksi esiteltiin maisematarkastelut ja kerättiin osallisil-
ta lisää toiveita. Asukkaita ja maanomistajia oli paikalla 
noin 25. Yleisötilaisuuksien lisäksi haluttiin huomioida eri-
ikäiset osalliset ja siksi Partalan koulun 3-4 -luokkalaisille 
järjestettiin mielikuvakarttatehtävä. Tehtävässä pyydettiin 
sijoittamaan Iirannan Partalan kylän kartalle kolme viehät-
tävintä ja kolme ruminta rakennusta, kolme tärkeää paik-
kaa, kolme vaarallista tai pelottavaa paikkaa, mukava reit-
ti, vaarallinen tai pelottava reitti, mukava alue, ikävä alue 
sekä kaunis alue tai alue, jolta on kauniit näkymät.
 Konsultit järjestivät keskinäisen suunnitteluko-
kouksen Oulussa lokakuun 2005 alussa ja samassa kuus-
sa osallisten toiveista koottiin lista. Alustavat luonnokset 
esiteltiin kylän asukkaille yleisötilaisuudessa 2.2.2006 ja 
ohjausryhmälle kokouksessa heti seuraavana päivänä. 
Asukkaat esittivät omia toiveitaan iltatilaisuudessa ja oh-
jausryhmä antoi linjauksensa niiden pohjalta. Helmikuun 
alussa tekninen lautakunta käsitteli luonnoksia kokoukses-
saan. Näillä ohjeilla korjattu luonnos esiteltiin asukkaille 
yleisötilaisuudessa 22.2.2006 ja viranomaispalaverissa 
23.2.2006. Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä valmiste-
luvaiheen kuulemista varten 13.–31.3.2006 välisen ajan. 
Luonnoksesta saatiin 7 lausuntoa viranomaisilta, 5 kau-
pungin lautakunnilta ja 11 mielipidettä osallisilta. Metsä-
hallituksen kommentit maa-alueelleen ja maastokäynti ta-
pahtuivat 4.5.2006 ja touko- ja kesäkuun aikana laadittiin 

liito-oravaselvitys.
 Kaavoittajan maastokäynti ja keskustelu mielipi-
teistä järjestettiin elokuun 2006 lopussa. Rakennuspaik-
kojen tarkastaminen suhteessa kantatiloihin ja vastineen 
viimeistely tapahtuivat 30.11.2006. Neuvottelu maanvaih-
dosta kunnan ja Harlinin kesken järjestettiin lokakuussa 
2006. Samassa kuussa pidettiin myös viranomaisneuvot-
telu. Kaavaehdotuksen käsittely neljännessä ohjausryh-
män kokouksessa ja yleisötilaisuus osallisille järjestettiin 
3.1.2007. Seminaari maa- ja metsätalousmerkintöjen käyt-
tämisestä kaavoituksessa ja viides ohjausryhmän kokous 
olivat 29.1.2007. Kaavaehdotus käsiteltiin teknisessä lau-
takunnassa 20.2.2007 ja osayleiskaavaehdotus vietiin kau-
punginhallitukseen 12.3.2007. Osayleiskaavaehdotus ase-
tettiin julkisesti nähtäville 19.3–17.4.2007 väliseksi ajaksi. 
Vähäisillä korjauksilla täydennettyä yleiskaavaa käsiteltiin 
teknisessä lautakunnassa 26.6.2007. Osayleiskaavaehdo-
tus vietiin kaupunginhallitukselle uudemman kerran hei-
näkuussa 2007 ja Iisalmen kaupunginvaltuusto hyväksyi 
osayleiskaavan 29.8.2007.

Iirannan osayleiskaavaprosessin arviointia

Suunnittelijoiden näkemyksiä Iirannan osayleiskaavahank-
keesta suunnittelijoiden olen tuonut esiin hyödyntämällä 
Iisalmen kaupungin ja Air-Ix Oy:n (2007) tekemää loppuar-
viointia sekä Emilia Rönkön (2011) tekemiä haastatteluita 
Iisalmen kaupungin kaavoittajalle Sari Niemelle ja yleis-
kaavatutkijalle Jukka Virtaselle. Lähtökohtaisesti Iirannan 
osayleiskaava oli tarkoitus laatia Iijärven kulttuurimaisema 
-osayleiskaavana ja samaisella nimellä hankkeelle haettiin 
ja saatiin rahoitusta. Kaavoitusprosessille laadittiin korke-
at tavoitteet osallistumiselle ja vuorovaikutusprosessista 
vastaamaan palkattiin alikonsultiksi arkkitehtitoimisto Ra-
janiemi & Öhberg. Kaava-alueen rajauksessa huomioitiin 
maisemallinen kokonaisuus ja maisemarakenne Air-Ix Oy:n 
laatiman maisemarakenneanalyysin pohjalta. Iirannan 
osayleiskaavan erityisenä piirteenä oli tavoite profiloida 
kaava kulttuurimaisema-kaavaksi, joka asukkaiden toi-
veiden mukaan myöhemmin nimettiin kuitenkin Iirannan 
osayleiskaavaksi. Kaavakartasta voi löytää joitakin ristirii-
taisuuksia maisema-arvojen painottamistavoitteiden suh-
teen, sillä kaikille maa- ja metsätalousalueille on annettu 
M-merkintä. Tästä johtuu se, ettei kaavakartalta voida 
helposti erottaa esimerkiksi peltoalueita. M-merkitylle 
vihreälle alueelle on merkitty erillinen rasteroitu alue, jolla 
tuodaan esiin kylämaiseman kannalta arvokas alue. Poh-
jois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 
on osaltaan ohjannut MA, MT ja M-merkintöjen käyttöä. 
Pohjois-Savon ELY on Iirannan kaavaprosessista alkaen ol-
lut eri kannalla Iisalmen kaupungin linjasta kyseisten mer-
kintöjen käytössä (Rönkkö 2011).
 Viranomaisten taholta yhteistyö Iirannan osayleis-
kaavaprosessissa oli onnistunutta, mutta haasteeksi nousi-
vat kesken prosessin vaihtuneet virkamiehet, minkä takia 
viranomaisohjaus äkisti muutti suuntaansa. Tämä erilai-
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nen asennoituminen osaltaan, asukkaiden mielipiteiden 
lisäksi, vaikutti siihen, että kulttuurimaisema -näkökulman 
korostamisesta luovuttiin ja päädyttiin tekemään niin sa-
notusti perinteinen osayleiskaava. Iisalmessa viranomais-
ohjauksen linjanvedot on koettu äkkinäisesti muuttuviksi 
henkilöiden vaihtumisen vuoksi. Tämä aiheuttaa käytän-
nön kaavoitustyölle ongelmia, koska se on pitkäjänteistä 
toimintaa. Iisalmessa kaavoja on jouduttu laatimaan aina 
kulloisenkin linjan mukaan (Rönkkö 2011).
 Iisalmen kaavoitustoimessa on koettu, että ul-
kopuolisen konsultin käyttöön liittyy toisinaan tietty-
jä vaikeuksia. Heidän mukaansa Iirannan osayleiskaava 
-hanke alkoi todella hyvin esimerkiksi erilaisilla osallistu-
vuutta korostavilla työpajoilla, mutta kesken Iirannan kaa-
van laadintaa konsulttitoimistossa tapahtui muutoksia, 
mikä teki suunnitteluprosessin raskaaksi. Iisalmen kau-
punki ei päässyt konsultin kanssa niin sanotusti samalle 
aaltopituudelle. Iisalmen kaupungin edustajien mukaan 
konsultti oli ylityöllistetty ja muun muassa tästä syystä hän 
jäi ulkopuoliseksi suunnitteluprosessissa, ja selvitysten 
laadinnan ja vuorovaikutussuunnitelman tekikin alikon-
sultti. Iisalmen kaupungin kaavoitustoimessa koetaan silti, 
että ulkopuolisten konsulttien käyttäminen nostaa kaavo-
jen laatua, sillä ulkopuolisen konsultin myötä saadaan uut-
ta näkemystä asioihin (Iisalmen kaupunki & Air-Ix Ympäris-
tö Oy 2007: 1-2). Voi kuitenkin olla mielenkiintoista pohtia 
myös sitä seikkaa, miten kunnan suunnittelussa taataan 
kokonaiskuvan säilyminen, jos eri alueilla käytetään aina 
eri konsulttia suunnittelutyössä.
 Konsultin tekemä ja kaavan tilaajan kommen-
toima suunnittelutyön loppuraportti tukee Iisalmen kau-
pungin näkemystä, että ulkopuolisen konsultin käyttöön 
voi liittyä ongelmia, joita Iirannan tapauksessa olivat esi-
merkiksi seuraavat: A) Konsultin kustannusten ylittyminen, 
jota Air-Ix Oy perusteli kaavan useilla korjauskierroksilla 
ja palautteen suurella määrällä. B) Huono kommunikaatio 
ja konsensuksen puuttuminen konsultin ja tilaajan välillä, 
mikä Iisalmen kaupungin mielestä oli syynä korjauskier-
roksiin. Iisalmen kaupunki kehui, että työohjelman alku oli 
erittäin lupaava, mutta jäi hengettömäksi jossakin vaihees-
sa projektia. Konsultti myönsi myös, että kommunikaatio 
olisi voinut olla parempaa tilaajan ja konsultin välillä ja hän 
näkikin hankkeen opettavana kokemuksena (Iisalmen kau-
punki & Air-Ix Ympäristö Oy (2007: 1-2).

Osallistuva suunnittelu maaseutualueilla 
suunnittelijoiden näkökulmasta

Tarkastellakseni suunnittelijoiden näkökulmaa, olen teh-
nyt sähköpostitse haastattelut Iisalmen kaupungin kaa-
voituspäällikölle Sari Niemelle ja anonyymille suunnitteli-
jalle (Suunnittelija 1). Haastateltavien mukaan suunnittelu 
maaseuduilla poikkeaa suunnittelusta kaupunkimaisilla 
alueilla. Suunnittelija 1 (2011) mukaan maaseutualueil-
la kulttuuriset arvot korostuvat. Esimerkiksi maatalous ja 

pellot koetaan osana arvokasta maisemaa ja siksi uuden 
rakentamisen täytyy sopia alueen maisemaan. 2000-luvul-
la maataloudesta on tullut niin vahva ala, että se vaikut-
taa myös asuinrakentamisen sijoittamiseen. Niemi (2011) 
korostaa, että suunnittelijan tulisi keskittyä ydinosaami-
seensa ja rakennettuun ympäristöön, mutta muussa mai-
semaan kohdistuvassa suunnittelussa olla hyvin harkitse-
va. Kulttuurimaiseman ja elinkeinotoiminnan lähtökohtien 
yhteensovittaminen vaatii ymmärrystä maisemaraken-
teesta sekä maa- ja metsätalouselinkeinojen luonteesta. 
Maaseudulla kulttuurimaisema tulisi hahmottaa yhtenä 
toiminnallisena kokonaisuutena, jossa suojeluarvot saavat 
sisältönsä elinkeinotoiminnan harjoittamisen historiasta ja 
tulevaisuudesta.
 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen määrä maa-
seutualueiden suunnittelussa on merkittävä. Maaseutu-
alueilla osalliset ovat erityisen aktiivisia, sillä heillä on usein 
hyvin vahva side alueeseensa. Niemi (2011) tuo esiin, että 
maaseutualueilla vuorovaikutus vie enemmän aikaa kuin 
kaupungissa, koska vuorovaikutus on siellä usein laaduk-
kaampaa ja antaa paljon informaatiota suunnittelijalle. 
Haastateltavat kertovat, että suunnittelijalta runsas osal-
listuminen vaatii empaattista lähestymistä ja keskustelu-
taitoja. Suunnittelijalta vaaditaan myös nöyryyttä ottaa 
vastaan osallisten omaama tieto alueesta. Suunnittelupää-
tökset täytyy osata perustella ja hyväksyä se tosiasia, ettei 
kaikkien toiveita voida toteuttaa. Konflikteilta voidaan kui-
tenkin välttyä hyvällä kommunikaatiolla, päätösten perus-
telulla ja korvaavilla vaihtoehdoilla. Lisäksi Niemi (2011) 
korostaa, että maaseutualueiden suunnittelijan tulee olla 
kiinnostunut elinkeinotoiminnasta ja hänellä tulee olla ky-
kyä selvittää näitä kysymyksiä osallisten kanssa.
 MRL:n edellyttämän osallistumisen ja vuorovai-
kutuksen on nähty edistävän demokraattisuutta. Suun-
nittelija 1 (2011) korostaakin, että tuskin mikään muu 
yhteiskunnan toiminta huomioi yhtä hyvin kansalaisten 
mielipiteet. Toisaalta hän myös huomauttaa, että osallis-
tumisen kääntöpuolena on nähty kehittämisen estyminen, 
kun ennakkoluuloinen suhtautuminen osallisten keskuu-
dessa on levinnyt ja näin nostanut muutosvastarintaa. Nie-
men (2011) mukaan vuorovaikutus ja osallistuminen ovat 
tuoneet pelkästään myönteistä kaavoituksen arkipäivään. 
Hänen mukaansa suunnitelmista tulee sisältörikkaampia 
vuorovaikutuksen ansiosta. MRL antaa kaavoittajalle mah-
dollisuuden toimia ammatissaan korkeammalla arvopoh-
jalla, koska asioiden ratkaiseminen vaatii vuorovaikutusta 
kaikkien osallisten kanssa.
 MRL on tällä hetkellä arvioinnissa (Kuntaliitto 
2011), minkä takia osallistumisen ja vuorovaikutuksen 
kehittämistä suunnittelussa onkin ajankohtaista pohtia. 
Suunnittelija 1 (2011) mielestä suunnittelun menettely-
tapoja tulisi kehittää keskustelevammiksi, jolloin osalliset 
voivat osallistua suunnitteluun keskustelemalla vuorovai-
kutteisesti suunnittelijan kanssa. Hän pitääkin tärkeänä, 
että yleisötilaisuuksien sijaan puhuttaisiin asukastilaisuuk-
sista. Niemen (2011) mielestä osallistuvan suunnittelun 
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menetelmiä tulisi jatkuvasti kehittää. Vuorovaikutuksen 
määrän tulisi olla suoraan yhteydessä suunnittelussa ole-
van kysymyksen vaikuttavuuteen ympäristöönsä ja osalli-
siin. Vuorovaikutuksen menetelmiä tulisi kehittää parem-
min ennakoimaan tulevaisuuden tarpeet ja tavoittamaan 
paremmin nuoret ja lapset.
 Haastateltavien mukaan Iirannan osayleiskaavan 
laadinnassa osallistuminen oli aktiivisia ja vuorovaikutus 
onnistui hyvin. Osallisten vuorovaikutuksen ja osallistumi-
sen ansiosta suunnittelijat saivat Iirannan kaavan laadin-
taan paikallisten näkökulmaa muun muassa ympäristöar-
voista. Osallistumisen ansiosta suunnitelman sisällöstä tuli 
enemmän osallistensa näköinen. Haastateltavien mukaan 
osallistuminen ja vuorovaikutus ovat kaavoitusprosessissa 
niin keskeisiä tekijöitä, ettei niiden järjestämistä ole viisas-
ta jakaa useamman suunnittelijan vastuulle. Tämä ehkäi-
see esimerkiksi sen, ettei hyvä vuorovaikutus mene huk-
kaan, jos kommunikaatio suunnittelijoiden välillä katkeaa.

Pohdinta

MRL:n edellyttämää osallistumista ja vuorovaikutusta 
pidetään hyödyllisinä työkaluina käytännön suunnittelu-
työssä, koska niiden avulla suunnittelijat pääsevät käsiksi 
osallisten omaamaan paikalliseen tietoon. Osallistuvan 
suunnittelun onnistumisen kannalta on tärkeää, että 
asiantuntijuus ja ”maallikkotieto” ovat tasapainossa. Osal-
listuvaa suunnittelua edistävät piirteet, kuten käytetty kieli 
ja suunnittelun henki ovat olennaisia tekijöitä, jotka tulisi 
ottaa huomioon suunnittelussa parhaan mahdollisen tu-
loksen saavuttamiseksi.
 MRL on tällä hetkellä arvioitavana. Arvioinnin 
avulla voidaan löytää ne seikat, jotka vaativat kehitystä lain 
tavoitteiden menestyksekkään toteutumisen kannalta. 
MRL:n laadinnan yhtenä lähtökohtana ovat olleet osal-
listumistoimikunnan ehdotukset vuodelta 1981. Tällöin 
hahmoteltiin avoimen ja osallistumiseen perustuvan kaa-
voituksen periaatteet (Ympäristöministeriö 2007: 7). Arvi-
oinnin avulla MRL voidaan päivittää nykyaikaisen avoimen 
ja vuorovaikutteisen suunnittelun tasolle. Siksi onkin tär-
keää, että arvioinnissa kuullaan suunnittelijoita (Kuntaliit-
to 2011), jotta lain puitteissa työskentelevien kokemukset 
saadaan selville. MRL:n arvioinnin yhteydessä olisi myös 
tärkeää pohtia, mitä laki on tuonut suunnitteluun ja mitä 
kehitettävää vielä on. Lakia tulisi pohtia niin kaupunkien 
kuin maaseudunkin näkökulmasta tekemällä tutkimuksia 
näiden alueiden suunnittelusta. Tämä paljastaisi, toimiiko 
laki yhtälailla erilaisten alueiden suunnittelussa ja eri kaa-
vatasoilla. On selvää, että harvoin yksi malli sopii kaikkeen 
suunnitteluun.
 Iirannan osayleiskaavan laadinnassa osallistumis-
mahdollisuudet olivat järjestetty hyvin, mikä ilmeni aktiivi-
sena osallistumisena. Monipuolisilla osallistumisen tavoil-
la mahdollistettiin myös eri-ikäisten osallisten anti kaavan 
laadinnassa. Valitettavasti suunnittelutyön jakaminen pää- 
ja alikonsulttien kesken heikensi hyvin alkanutta vuorovai-

kutusta. Osayleiskaavan laadinta olisi luultavasti sujunut 
mutkattomammin, jos vuorovaikutusta ei olisi ulkoistettu 
alikonsultille, sillä ulkoistaminen teki pääkonsultista liian 
etäisen suunnitteluun. Myös kommunikaation puute suun-
nittelijoiden ja tilaajan kesken aiheutti sen, ettei suunnitte-
lu onnistunut odotetulla tavalla. Usean suunnittelijan käyt-
tö voi aiheuttaa sen, ettei kokonaiskuvan hallinta onnistu 
ja osalliset hämmentyvät suunnittelijoiden eri rooleista. 
Lisäksi, mitä useampi suunnittelija kaavaa on laatimassa, 
sitä helpommin erimielisyydet valituista toimintatavoista 
nousevat esiin niin suunnittelijoiden kuin suunnittelijoiden 
ja tilaajankin kesken. 
 Konsulttien käyttö kaavoituksessa on yleistynyt ja 
kilpailu alalla on kovaa. Tämä väistämättä heijastuu työn 
laatuun, kun kiireessä pyritään tekemään isojakin kaavoi-
tushankkeita rajallisin resurssein. Konsulttien käytön li-
sääntyminen näkyy myös siinä, että kuntien eri alueiden 
suunnitelmat ovat laatineet eri suunnittelijat. Tämä toi-
saalta rikastuttaa kuntien suunnittelua, mutta toisaalta se 
voi myös heikentää kokonaisuuden hallintaa. MRL koros-
taa suunnittelun kokonaisuuden merkitystä. Se on uhattu-
na, kun hankkeet joudutaan kilpailuttamaan usealle toimi-
jalle ja kuten Iirannassa, myös alikonsulteille.
 Suomalainen kaavoitusjärjestelmä on hierarkki-
nen, joka ilmenee esimerkiksi kaavatasoina. Useat osalliset 
kokevat suunnittelujärjestelmän edelleen osana suurem-
paa koneistoa, jonka pyörät pyörivät hallinnon haluamalla 
tavalla huolimatta osallisten näkemyksistä. Useissa kunnis-
sa suunnittelu toimiikin edelleen näin. Päätökset tehdään 
ennen kuin osalliset voivat tuoda kantansa ilmi ja aidosti 
vaikuttaa kaavan laadintaan. Siksi useasti osallisten kuu-
lemiseksi järjestetyt yleisötilaisuudet jäävät muodolliselle 
tasolle eivätkä syvenny asukastilaisuuksiksi, joissa asuk-
kaita kuulemisen sijasta kuunnellaan. Toisaalta osallistu-
minen ei ole pakollista eivätkä kaikki halua nähdä vaivaa 
osallistuakseen. Kansalaisaktiivisuus ja kiinnostus omasta 
elinympäristöstä ovat kuitenkin vahvistuneet, mikä ilme-
nee esimerkiksi lukuisina lehtikirjoituksina paikallisleh-
dissä. Lehtikirjoitukset ja hankkeiden vastustaminen ovat 
näkyviä tapoja kritisoida päätöksiä, mutta ne harvoin saa-
vat muutoksia aikaan suunnitelmissa. Siksi olisikin tärkeää, 
että osalliset osallistuisivat aktiivisesti ja heille annettaisiin 
jo kaavan aloitus- ja valmisteluvaiheessa mahdollisuus 
tuoda näkemyksensä ilmi.
 Osallistumista ei voi pakottaa, mutta siihen voi-
daan kannustaa esimerkiksi tuomalla osallistuminen osak-
si koulujen yhteiskuntaopin tunteja. Osallistumismahdolli-
suuksista tulisi tiedottaa sellaisten kanavien kautta, jotka 
tavoittavat laajemmin osallisia. Tämä vaatii, että suunnit-
telu tuodaan lähemmäksi ihmisiä ja että tiedotus tapahtuu 
niissä ympäristöissä, missä eri ihmisryhmät toimivat. Myös 
tiedottaminen siitä, kuinka osallistuminen on vaikuttanut 
kaavojen laadintaan voi rohkaista osallisia toimimaan ja 
herättämään tunteen, että osallistumalla voi todella saada 
äänensä kuuluviin.
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Liite

Haastattelukysymykset.

OSALLISTUVA SUUNNITTELU MAASEUDUILLA

1. Mitä erityispiirteitä kuuluu maaseutualueiden suunnit-
teluun (vrt. suunnittelu kaupunkimaisilla alueilla)?

2. Onko vuorovaikutuksen määrässä ja/tai laadussa eroa 
suunniteltaessa maaseuduilla ja kaupungeissa? 

3. Mitä erityispiirteitä tai ominaisuuksia osallistuva suun-
nittelu maaseutualueilla vaatii suunnittelijalta?

4. Mitä positiivista ja/tai negatiivista MRL:n edellyttämä 
vuorovaikutus ja osallistuminen ovat tuoneet suunnitte-
luun?

5. Onko MRL:lla ollut vaikutusta konflikteihin suunnittelu-
prosessissa?

6. Miten osallistuvaa ja vuorovaikutteista suunnittelua tu-
lisi kehittää?

IIRANNAN OSAYLEISKAAVAN LAADINTA

7. Miten vuorovaikutus ja osallistuminen onnistuivat Iiran-
nassa?

8. Mitä erityistä osalliset toivat Iirannan osayleiskaava-
hankkeeseen?

9. Oliko Iirannan osayleiskaavan muuttaminen kulttuuri-
kaavasta ”perinteiseen” suunnittelijan näkökulmasta oikea 
ratkaisu vai olisiko jotain voinut tehdä toisin?

10. Miten alikonsultin käyttö vuorovaikutuskonsulttina 
(esim. OAS:n laadinta) vaikutti Iirannan osayleiskaavapro-
sessiin?
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Johdanto

Peltosalmi-Kirmanjärven alue sijaitsee noin kuuden kilo-
metrin päässä Iisalmen kaupungin eteläpuolella Kuopio-
Kajaani rautatien ja Valtatie 5:n molemmin puolin. Alueella 
sijaitsee myös Ohenmäen kaava-alue, joka rajautuu idässä 
vanhaan 5-tiehen ja rautatiehen, lännessä sitä rajaa Pieni-
järvi, Harvanlampi, Salmenrannan peltoalue sekä Peltosal-
men vesiväylä. Etelässä alue ulottuu siellä nykyisin oleviin 
rivitaloasuntoihin ja pohjoisessa Peltosalmen pientaloalu-
eeseen. Pituutta kaava-alueella on hieman yli kolme kilo-
metriä ja leveimmältä kohdaltaan se on noin kilometrin 
levyinen. (Ohenmäen alueen...2010: 2)
 Tässä työssä tutkin Iisalmen ja erityisesti Peltosal-
mi-Kirmanjärven sekä Ohenmäen alueen kehityshistoriaa 
asutuksen alkuajoista viimeisen vuosikymmenen alkuun 
saakka. Olen kerännyt tietoa kirjallisuutta tutkimalla, Inter-
netistä, raporteista sekä valokuvien avulla. Analysoin kehi-
tyshistoriaa nelikohtaisen kulttuuriympäristön muutoksia 
ja kerroksellisuutta jaottelevan työkalun avulla. Analyysin 
aikarajaukset ovat itseni tekemiä ja nähdäkseni näissä koh-
dissa alueen historiassa voidaan tunnistaa jonkinlaisia tai-
tekohtia. Analyysi lähestyy kulttuuriympäristön muutosta 
toiminnallisen, rakenteellisen, aistimaiseman ja merkitys-
ympäristöjen merkitysten näkökulmista.

Iisalmen alueen historiaa 

Asutuksen alkuajoista 1930-luvulle

Iisalmen seutu on järvien ympäröimää ja sen veden ylä-
puolelle yltäneille kohdille on Jussilan (2004) tekemän 
muinaisjäännösinventoinnin perusteella muodostunut 
kivikautisia asuinpaikkoja jo 9500 vuotta sitten. Räisäsen 
(1959: 3-4) mukaan asutus on vakiintunut 1500-1600 -lu-
vulla, kun savolaiset ovat tulleet alueelle työntäen metsäs-
tyksellä ja kalastuksella eläneet lappalaiset pois tieltään ja 
alkaneet viljellä maata. Lappalaisvaikutteet näkyvät edel-
leen alueen nimistössä, kuten Porovesi ja lukuisat Lapin-, 
Kota- ja Ii-alkuiset paikannimet osoittavat. Vuonna 1548 
perustettiin Tavinsalmen hallintopitäjä, jonka Nerkoon-
järven kymmeneskunta muutamaa kymmentä vuotta 
myöhemmin sijoittui nykyisen Iisalmen seudulle. Pohjois-
Savosta tuli osa Ruotsi-Suomea Täyssinän rauhassa 1595.
 Nerkoo- ja Kirmanjärvien välimaastoon tuli asu-
tusta jo 1500-luvun puolivälissä. Maanviljelyksestä tuli 
metsästyksen ja kalastuksen ohella Ulmalan kylän asukkai-
den elinkeino ja peltoa kaskettiin metsiin, joka muokkasi 
maisemaa avarammaksi. Isossajaossa 1700-luvun puolivä-
lissä tehtiin selvitys kylästä ja siinä mainittiin muun muassa 
kruununvouti Gummeruksen tila, jota myöhemmin alettiin 
kutsua Itikaksi. 1800-luvun puolivälissä tila siirtyi kersantti 
Pehr Collanin omistukseen, joka ryhtyi rakentamaan pai-
kalle kartanoa puutarhoineen, jonne istutettiin alueelle 
harvinaisia lehtikuusia. Tilalla on toimittu aktiivisesti myös 

Miia  Mikkonen

Suunnittelualueen kehityshistoriallinen analyysi

OSA III: PUNAINEN TUPA & HYBRIDITILA
Peltosalmi-Kirmanjärven alueen maankäytön kehityskuva
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Iisalmen kehittämisessä muun muassa kauppalahankkeen 
edistämiseksi. Vesistöä pitkin kulkevat tukkilautat ja laivat 
toivat eloa muuten rauhalliseen paikkaan. Tilan läheltä ei 
kulkenut maantietä, joka hankaloitti Itikansalmen asujien 
ja sen läpi kulkijoiden liikkumista. (Eriksson 2004: 7-10, 13-
15, 34-35)
 Liikenteen vilkastumisen myötä Iisalmesta alkoi 
muotoutua alueen keskus 1600-luvun puolella, ensin kym-
meneskuntana ja 1627 muodostettiin laaja ja harvaanasut-
tu Iisalmen kirkko- ja hallintopitäjä. Sinne rakennettiin kirk-
ko ja pappila, joiden sijainti valittiin tarvittavien ja sopivien 
maa-, metsä- ja vesialueiden sekä hyvien kulkuyhteyksien 
vuoksi. (Räisänen 1959: 5-7)
 Ruotsin vallan aikana 1700-luvun alussa väkiluku 
alkoi kasvaa ja elintason nousu vilkastutti kauppaa moni-
puolistaen peltoviljelystä ja metsästyksestä sekä kalastuk-
sesta elantonsa saanutta seutua niin, että seudusta tuli 
Pohjanmaan ja Ruotsin vilja-aitta. Karjalaisten kulkeminen 
Ouluun Iisalmen kautta lisäsi paikan merkitystä kauttakul-
ku- ja kauppapaikkana. Kuopion kaupungin perustaminen 
1782  sekä Oulun ja Kuopion välisten tieolojen parantumi-
nen virkistivät aluetta entisestään. 1800-luvulla Itä-Suo-
men vesiteiden kanavoiminen toi viimeistään Sisä-Suomen 
alueet hyvin saavutettaviksi. (Räisänen 1959: 8-9, 14, 16)
 Iisalmen seudulla käytiin mittavia taisteluita 
Suomen sodassa 1808-1809 venäläisiä vastaan ja Venäjä 
rakensi miehitetyn linnoituksen Paloiskylään Iisalmen vie-
reen. Vuosisadan puolivälissä alue siirtyi suomalaisomis-
tukseen ja Paloistilasta tuli suuri tila. Iisalmen asema ja 
kehitys kohti kauppalaa puolestaan vahvistui, kun siitä tuli 
kihlakunta 1832. Monien vaiheiden jälkeen Iisalmesta an-
nettiin kaupunkireskripti vuonna 1856, mutta sen sijainnis-
sa muun muassa Paloiskylässä ja nimestä keskusteliin vielä 
pitkään seuraavina vuosina. Iisalmen kauppala perustetiin 
lopulta 1860 (Räisänen 1959: 16-91)
 Iisalmen kauppalan yli kolmikymmenvuotisena 
aikana se kasvoi väestöltään ja pinta-alaltaan, monipuo-
listui käsityöläisiltään ja kauppiailtaan sekä sai sataman. 
Kulkuyhteydet paranivat myös Luuniemen tien ja Paloissil-
lan rakentamisen myötä ja kaupunkikysymys oli jatkuvasti 
esillä. Viimein vuonna 1891 Iisalmesta tuli kaupunki. (Räi-
sänen 1959: 94-425)
 Uuden kaupungin rakennuksista annettiin tarkat 
rakennusmääräykset, joilla haluttiin estää tulipalojen le-
viäminen. Kaupunkiin rakennettiin tullikamari, sairaaloita, 
kansakouluja ja uusia erikoisliikkeitä. Rautatien tulo 1902 
helpotti tavarankuljetusta, mutta sen vaikutus elinkeino-
elämään ei ollut kovin merkittävä, sillä laivaliikenne oli 
vilkasta ja toi kaupungille tullituloja. Iisalmessa toimi saha-
teollisuutta, jonka lisäksi Iisalmen Oluttehdas Oy valmisti 
lakien salliessa muun muassa olutta, simaa ja portteria. 
1800- ja 1900 -lukujen taitteessa perustettiin Iisalmen 
Nahkatehdas Oy, eikä kaupunkiin juuri muuta teollisuutta 
syntynytkään. Vuoteen 1930 tultaessa Iisalmi oli kasvanut 
noin 3200 asukkaan kaupungiksi. (Räisänen 1959: 426-
704)

Iisalmi ja Iisalmen maalaiskunta 1930-1970

Iisalmen kaupunki on ollut usein välietappina muuttoliik-
keelle kohti eteläistä Suomea ja puolestaan kaupunkiin 
suuntautuvat muuttajat ovat saapuneet Etelä-Savosta ja 
Uudeltamaalta. Naiset ja työikäiset ovat olleet alttiimpia 
muuttajia 1930-luvulta eteenpäin ja oletettu asukasluku 
jäi Iisalmen maalaiskunnassa muuttoliikkeen vuoksi noin 
viidellä tuhannella 15 390 henkeen 1970-luvulle tultaessa. 
Maatalousvaltaisen maalaiskunnan pääasiallinen elinkeino 
on ollut maa- ja metsätalous vielä vuonna 1968, jolloin sen 
osuus oli 52 %, lähes 20 % vähemmän kuin kaksikymmentä 
vuotta aiemmin. Rakennemuutos on antanut tilaa teolli-
suus- ja rakennustoiminalle, kaupalle ja liikenteelle sekä 
palveluelinkeinoille. (Boisman 1973: 20-21)
 Maalaiskunta sai odottaa rakennussuunnitelman 
vahvistamista aina vuoteen 1958 ja seuraavan vuosikym-
menen alussa rakennuskaavaa anottiin myös Peltosalmen 
asutusalueelle, jonne asutus oli leviämässä. Alueen kaa-
voituksen on laatinut diplomi-insinööri Eero Kuosmanen. 
Uuden palolain voimaantulon jälkeen vuonna 1935 kunta 
jaettiin palopiireihin, jolloin myös Peltosalmi sai oman va-
paapalokuntansa. 1950-luvun puolella kunnassa oli puo-
livakinainen palokunta ja sen lisäksi toiminnassa olivat 
Palosalmen VPK sekä Ohenmäen varuskunnan palokunta. 
(Boisman 1973: 93, 95, 97)
 Peltosalmella ei ole ollut omaa kansakoulua, mut-
ta vahvaan maanviljelykuntaan sijoittui vuonna 1894 myös 
ympäristökunnissa suosittu maamieskoulu, jonne se siir-
tyi Kuopiosta. Vuodesta 1916 lähtien koulussa opetettiin 
myös naisopiskelijoita. 1960-luvulla Peltosalmi sai oman 
sivukirjastonsa. (Boisman 1973: 155-156, 160-161)
 Vesistöjen rikkoma maisema aiheuttaa lisäkus-
tannuksia teiden rakentamisessa. Peltosalmi-Pielavesi 
-tielle Itikkasalmen kohdalle tarvittiin silta jo 1910-luvulla, 
mutta lupa sen rakentamiseen saatiin vasta 1951 useiden 
anomusten jälkeen. Tällä välin liikenne hoitui losseilla ja 
talvella jäätietä pitkin. (Boisman 1973: 104-105) Tsokkinen 
(1996: 60-61) kertoo, että 1950-luvulla nostettiin esiin tar-
ve lähiliikenteelle lisääntyneen ostos-, työmatka- ja koulu-
laisliikenteen vuoksi. Ensimmäinen reitti aloitti 1960-luvun 
vaihteessa ja se kulki reittiä Ohenmäen varikko-Peltosalmi-
Iisalmi-Iiranta. Boisman (1973: 129-130) jatkaa 1930-lu-
vun lamavuosista ja suurtyöttömyydestä, joiden aikana 
kunnassa tehtiin useita hankkeita valtion rahavaroista tu-
ettuina hätäaputöinä ja  noilla rahoilla rakennettiin muun 
muassa kansakouluja, siltoja ja teitä.
 Maalaiskunnassa sijaitseva Itikan tila oli yläsa-
volaisittain suuri lähes 200 hehtaarin pinta-alallaan. Noin 
60 hehtaarin peltoalalla kasvatettiin muun muassa ruis-
ta, kauraa, ohraa, hernettä, perunaa ja juurikasveja sekä 
heinää. 1930-luvulla tilalla oli 20 lehmää, neljä hevosta ja 
lisäksi sikoja ja kanoja. Tilalta myytiin maataloustuotteita 
Iisalmeen ja kuusimetsistä hakattiin saha- ja paperipuita. 
(Eriksson 2004: 35)
 Maalaiskunnan toinen teollisuuskeskus syntyi 
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Peltosalmelle, jossa Iisalmen Puutavara Oy oli toiminut jo 
1920-luvulta alkaen. Sahalaitoksella työskenteli paljon vä-
keä, jonka vuoksi sen ympärille rakentui teollisuusyhdys-
kunta. (Boisman 1973: 111-112) 1930-luvun lama-aikana 
Iisalmen kaupungissa toiminut Luusalmen saha päätyi 
Iisalmen Sahat Oy:n omistukseen, joka siirsi toimintan-
sa 1937-38 Peltosalmelle vahvistaen alueen teollisuutta. 
Kärkkäinen & Putkosen Osakeyhtiön omistama puusepän-
tehdas siirtyi myös Iisalmen Sahat Oy:n omistukseen ja 
kesän 1943 tulipalon jälkeen tämänkin verstaan toiminta 
siirtyi maalaiskunnan puolelle. (Tsokkinen 1996: 98-100) 
Boismanin (1973: 111-112) mukaan 1960-luvulla alueelle 
tuli muutakin teollisuutta. Sijainti on liikenteellisesti edul-
linen, sillä valtatie 5 sekä Kuopio-Iisalmi -rautatie kulkevat 
alueen läpi. Vuonna 1961 valtioneuvoston päätöksellä 
alueelle rakennettiin Valtion Viljavarasto. Korkea varasto-
rakennus nousee edelleen korkealle puiden latvojen ylä-
puolelle, joten se näkyy kauas ympäristöön ja on selkeä 
maiseman kiintopiste ja maamerkki (katso kuva 1). Eriks-
son (2004: 75, 83) kertoo Itikan tilalla navetan tiloihin 
vuonna 1962 perustetusta konepajasta, joka siirtyi Pelto-
salmen Konepajaksi nimettynä Viljavaraston läheisyyteen. 
Vuonna 1966 muun muassa metsätyökoneita valmistavan 
pajan toiminta laajeni entisestään uuden tehdashallin 
myötä. 
 Suomen muuttuva aluerakenne sai Iisalmen maa-
laiskunnankin pohtimaan tulevaisuuttaan itsenäisenä kun-
tana ja lopulta vuonna 1969 se vastasi Iisalmen kaupungin 
vuosikymmeniä jatkuneisiin anomuksiin alueiden yhdisty-

misestä. Kuntaliitos toteutui vuonna 1970. (Boisman 1973: 
171, 174).

Iisalmen kaupunki 1970-luvulta 2000-luvulle

Iisalmen kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitosta on pi-
detty jälkikäteen onnistuneena asiana, sillä kaupungin 
elinkeinorakenne muuttui teollistuneemmaksi ja palve-
lut monipuolistuivat, työpaikat lisääntyivät, väestö kasvoi 
ja kaupunkikulttuuri kehittyi. Kaupunki osasi hyödyntää 
markkinoinnissaan hyvin kouluttamattoman väestön, joka 
oli uusien teollisuuslaitosten koulutettavissa. Teollisuuteen 
syntyi 1970-luvulla noin tuhat uutta työpaikkaa ja kymme-
niä yrityksiä Kaavoitus ja maanhankinta helpottuivat kau-
pungin alueen laajennuttua moninkertaiseksi. Iisalmesta 
oli tullut vetovoimainen Ylä-Savon keskus, joka siirtyi ag-
raariyhteiskunnasta jälkiteolliseksi palveluyhteiskunnaksi. 
(Luttinen 2006: 12-13)
 Iisalmessa oli kuntaliitoksen aikaan hieman vajaat 
21 000 asukasta ja huipussaan väestön määrä oli 1990-lu-
vun puolivälissä yli 24 000. 1960-70 –luvun vaihteessa 
muuttoliike oli negatiivinen johtuen muuttamisesta muu-
alle Suomeen tai Ruotsiin, mutta -70 –luvun alussa tilanne 
alkoi tasoittua ja kaupungin väkiluku alkoi kasvaa muun 
muassa parantuneen työllisyystilanteen vuoksi isojen teol-
lisuuslaitosten siirrettyä toimintaansa alueelle. 1980-lu-
vulla väestön lisääntyminen tasoittui ja 1990-luvun lopulla 
muuttoliike on suuntautunut taas poispäin kaupungista ja 
kuolleiden määrä on noussut syntyneiden määrää korke-

Kuva 1. Valtion Viljavaraston siilo Peltosalmen maisemassa. (Kuva Emilia Rönkkö)
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ammaksi. Nuori ikäluokka (15-34 –vuotiaat) on aina ollut 
herkkä liikkumaan ja näin on ollut Iisalmenkin tapaukses-
sa. Vuonna 1970 nuoria lähti työn perässä 1,1 % ikäryh-
mästä, kun taas vuonna 1975 sama ikäluokka kasvoi lähes 
puolella prosentilla. Vuonna 1999 muualle opiskelemaan 
lähteminen näkyy ikäryhmän liikuttajana, jolloin heidän 
määränsä väheni 0,9 %. Muuttotappion vuoksi kaupungin 
ikärakenne on vanhentunut. (Luttinen 2006: 22-23, 28).
 Iisalmen elinkeinorakenne on muuttunut voi-
makkaasti viimeisen 30 vuoden aikana. Alkutuotannossa 
työskenteli 26 % ammatissa toimivasta väestöstä vielä 
vuonna 1970, mutta vuonna 2000 enää vain 7 %. Teolli-
suus ja käsityö lisäsivät osuuttaan 18 %:sta 20 %:in, pal-
veluissa työskentelevien osuus kaksinkertaistui 20 %:sta 
40 %:in. Rakentamisessa on koettu pientä laskua 6 %:sta 9 
%:in, samoin liikenteessä 10 %:sta 7 %:in. Kaupan osuus on 
pysynyt liki samana 16-17 %:ssa ja tuntemattomien osuus 
on noussut yhdestä prosentista kolmeen. 1970-luvulla Ii-
salmessa oli noin 10 700 työpaikkaa, joka putosi 8 500 
vuoteen 1995 mennessä. Tämän jälkeen on nähty pientä 
nousua niin, että vuosituhannen vaihteessa työpaikkoja oli 
8 900. (Luttinen 2006: 39, 78). 
 Iisalmi ajoi voimakasta teollisuuspolitiikkaa 
1970-luvun alussa ja se päätti rakennuttaa teollisuustalon 
Peltosalmen Konepajan pohjoispuolelle. Konepajan nimi 
vaihtui Normetiksi vuonna 1974 ja sen tuotevalikoima oli 
laajentunut maa- ja metsäkoneista kaivoskoneisiin. Uuden 
vuosituhannen alussa yhtiö oli alansa huippuja maailmas-
sa ja 90 % sen tuotteista meni vientiin. Teollisuusalueella 
toimi myös Iisalmen Sahat Oy, joka oli 1970-luvun alus-
sa Ylä-Savon suurimpia työnantajia. Peltosalmen sahaa 
laajennettiin ja sen laajennusosa otettiin käyttöön vuon-
na 1973. Iisalmen Sahat Oy hankki Peltosalmen sahojen 
osake-enemmistön 1981. Toiminta jatkuu edelleen ja saha 
työllistää noin 150 henkilöä (Luttinen 2006: 80, 96-98, 
111-113).
 Iisalmen sijainti on edelleen liikenteellisesti vilkas 
ja Paloisvirran silta uusittiin ja levennettiin 1960-luvun lo-
pussa. Viitostielle avattiin uusi kaupungista Ohenmäkeen 
ja Peltosalmeen rakennettiin rautatiesilta. Vuonna 1996 
valmistui Iisalmen ohitustie, joka kulkee Peltosalmen kaut-
ta. Iisalmesta uitetaan paljon puuta vesistöjä pitkin eri 
suuntiin ja Peltosalmen pudotuspaikka on Suomen poh-
joisin ja vilkkain uittopaikka hyvien vesireittien ansiosta. 
(Luttinen 2006: 42, 44, 61).
 Itikan tilalla maanviljely on edelleen voimissaan 
ja nykyisellään toiminta on monipuolistunut niin, että sii-
hen liittyy muutakin yritystoimintaa. Savon Siemen Oy, 
rakennuksia omistava Itikansalmi Oy ja metallialan tuottei-
ta valmistava Starkmatic Oy ovat tilan omistavien Sarve-
loiden leivän lähteitä. Tilalla katsotaan tulevaisuuteen ja 
kehitetään uusia viljelytekniikoita ja tilan nykyisen isännän 
Antti Sarvelan poika on ilmaissut halunsa jatkaa ja kehittää 
tilaa tulevaisuudessa. (Eriksson 2004: 88-90).

Ohenmäki

Maisema- ja luonnonolot

Alueen käyttöä on rajoitettu, joten siellä on säilynyt paljon 
luonnonympäristöä. Aluetta halkoo etelästä pohjoiseen 
kulkeva metsäinen harjujakso, joka on maiseman kannalta 
hallitseva tekijä. Harju laskee idästä länteen kohti vesis-
töä ja sarjoittaiset harjanteet sekä niiden väleihin jäävät 
tasaisemmat alueet ovat muodostuneet Suur-Saimaan 
muinaisten rantaviivojen kohdille. Rantamuodostumia 
on yhteensä kolme eri aikakausilta: vanhin ajoittuu 9200-
9800 vuoden taakse ja sen korkeus on 110-124 metriä 
merenpinnan yläpuolella (mmpy). Vuoksen puhkeamiseen 
ajoittuva toinen rantavalli on 5700-6000 vuoden takaa ja 
kohoaa 103-107 mmpy. Nuorin rantamuodostuma ajoittuu 
4700-5900 vuoden taakse ja sen korkeus vaihtelee 97-100 
mmpy välillä. Itäreunan korkein kohta kohoaa 125 mmpy 
korkeuteen ja matalin korkeusasema on 80 mmpy. Eteläs-
sä alue laskee Pienijärveen ja Harvanlampeen melko jyr-
kästi. (Ohenmäen alueen...2010: 3).
 Valoisa ja kuiva puolukka- ja kanervatyypin män-
tykangas hallitsee alueen maisemaa. Alavammilla alueilla 
on vankkaa kuusikkoa sekä sekametsää. Rehevintä metsä 
on kosteilla alueilla rannoilla, purojen varsilla ja painanteis-
sa kun taas kuivat kankaat sijoittuvat korkeille harjumuo-
dostumille, lakialueille ja kallioisille alueille. Kuusivaltai-
set metsät rajoittuvat mäntykankaisiin lähes yhtenäisenä 
vyöhykkeenä idässä, lännessä niitä rajaavat Pienijärvi ja 
Harvanlampi. Alueen reunoilla on lehtomaisia kankaita. 
(Ohenmäen alueen...2010: 3-4).

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet

Ohenmäen alueella on kolme muinaisen Saimaan rantavii-
voille sijoittuvaa muinaisjäännöskohdetta, jotka on rauhoi-
tettu muinaismuistolain nojalla. Alueen länsiosan Peltosal-
meen ulottuva viljelymaisema on luokiteltu arvokkaaksi 
maisema-alueeksi (Ohenmäen alueen...2010: 6), jonka li-
säksi Peltosalmi on lisätty valtakunnallisesti arvokkaisiin ra-
kennettuihin ympäristöihin. (Iisalmen reitin...2011).

Asevarikko

Ohenmäen alueelle perustettiin jatkosodan lopulla vuo-
den 1944 syksyllä Suomen puolustusvoimien asevarikko. 
Alueelle rakennettiin puisia varastorakennuksia, saksalais-
ten vanha korjaamoparakki ja Peltosalmen sahalta hankit-
tiin 20 pientä puuparakkia, joiden lisäksi alueelle tuli viisi 
isompaa parakkirakennusta. (Putkonen 2008: 1).
 Alueelle rakennettiin asuntoja seuraavana vuon-
na, jolloin pystytettiin yhteensä 17 parakkia asuinkäyttöön, 
neljä upseereille ja 13 aliupseereille. Tätä aluetta kutsut-
tiin Pikku-Berliiniksi. Vuosikymmenen loppuun mennessä 
alueelle rakennettiin yhteensä yli sata rakennusta, jotka 
toimivat materiaalivarastoina, parakkeina ja muussa käy-
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tössä. Vuonna 1959 varikolle rakennettiin suuri Puolustus-
ministeriön rakennusosaston suunnittelema betoniraken-
teinen kasarmirakennus. Arkkitehtitoimisto Tyyne ja Reino 
Lamminsoilan suunnitteleman ampumatarvikehuoltolan 
rakennustyöt aloitettiin samana vuonna. Vuosina 1966-
67 rakennuksen ympärille rakennettiin maavahvisteiset 
betonibunkkerit ja vuonna 1985 rakennusta laajennettiin 
nykyiseen mittaansa. Pikku-Berliinin alueelle valmistui ri-
vitaloja 1964 ja seuraavana vuonna autohalli. 1980-luvulla 
pääportin ympäristöön rakennettiin tiilinen porttivartio ja 
seuraavana vuonna rakennettiin työllistämisvaroin esikä-
sittelyrakennus, lämmöntasausrakennus ja vuonna 1985 
valmistui aluelämpölaitos. Varikon toiminta päättyi vuon-
na 2002, jota ennen sinne pystytettiin vielä muutama pel-
tinen varastorakennus. (Putkonen 2008: 1, 4).
 Alueella asustavat lepakot ovat löytäneet osan 
varikon vanhoista rakennuksista asuinsijoikseen. Laji on 
suojeltu EU:n luontodirektiivillä, joka kieltää suojeltujen 
lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen tai 
heikentämisen. Rakennuskanta on vanhenemassa eikä 
sille ole määritelty kulttuurihistoriallista arvoa, mutta on 
kuitenkin suositeltu, että alueen historia säilytettäisiin ni-
mistössä. (Ohenmäen alueen...2010: 6-7).

Kirmanjärvi

Kirmanjärven alue sijaitsee Peltosalmen ja Ohenmäen alu-
eiden vieressä 5-tien ja rautatien itäpuolella. Aluetta rajaa 
länsipuolelta Iisalmen vesistöreitin päälinja Nerkoonjärvi 
ja itäpuolelta pitkänomainen Kirmanjärvi. Harjuselänteen 
hallitsemaa viljelymaisemaa värittävät rantasavikoille syn-
tyneet pellot sekä vesistöt, kuten kuvasta 2 näkyy. (Iisal-
men reitin... 2011). Maiseman taustalla näkyvä harjuselän-

ne erottaa Peltosalmen ja Kirmanjärven viljelymaisemat 
toisistaan. Järvenselät avautuvat tasaisten rantapeltojen 
taustalla ja maatilojen pihapiirit muodostavat peltojen 
keskelle saarekkeita. Laajimmat viljelyaukeat sijaitsevat 
Peltosalmen ympäristössä, Pienen-Kirman ympärillä sekä 
Taipaleessa Kirmanjärven eteläpäässä. (Iisalmen reitin... 
2011).
 Peltosalmen ja Kirmanjärven rannat ovat lähes 
poikkeuksetta laitumina tai viljelyksessä. Talouskeskuk-
set sijaitsevat ranta-alueen yläosissa erillään toisistaan. 
Puutarhojen ympäröimät talot värittävät peltomaisemaa. 
Peltosalmen puolelle on perustettu useita kartanomaisia 
maatiloja 1800-luvulla. Alueen pohjoisosissa viljelymaise-
ma muuttuu teollisuus- ja taajamatoimintojen alueeksi. 
Maiseman ja maatalouden ehdoilla pitkän ajan saatossa 
rakentunut alue on muodostunut sekä monipuoliseksi että 
kerrokselliseksi. (Iisalmen reitin... 2011).
 Iisalmen reitillä jatkuu samantyyppinen vauras 
kulttuurimaisema aina Lapinlahdelta Vieremälle saakka. 
Peltosalmen ja Kirmanjärven alue on huomioitu maise-
marakenteeltaan omaleimaisena ja ainutlaatuisena pitkän 
kulttuurihistoriansa vuoksi. Harjualueen arkeologiset löy-
döt, rantavyöhykkeellä sijaitsevat vanhat maatilat ja edel-
leen elinvoimaisena jatkuva maatalous sijoittuvat toisten-
sa lomaan sopusoinnussa maiseman ehdoilla (katso kuva 
3). (Iisalmen reitin...2011).

Kuva 2. Näkymä Kirmalta Kirmajärven yli kohti Kuopio-Iisalmi –tietä. (Kuva Emilia Rönkkö)



Peltosalmi-Kirmanjärven alueen maankäytön kehityskuva Pilottikokeilun raportti 73

Kehityshistoriallinen analyysi

Metsästys- ja kalastusyhdyskunta 1500-luvulle saakka

Alue oli lappalaisten hallitsemaa, kunnes savolaiset tulivat 
ja työnsivät heidät edellään pois ja aloittivat alueella kas-
keamisen. Tämä avarsi maisemaa ja monipuolisti metsien 
käyttöä ja maanviljelyn aloittaminen teki asutuksesta py-
syvää. Vesistöjen rikkomalla seudulla vesireitit olivat tär-
keä väylä liikkua. Lappilainen perintö on jäänyt edelleen 
elämään seudulle nimistössä Lapin-, Kota- ja Ii-alkuisina 
niminä.

Agraariyhdyskunta 1500-1800 –lukujen välillä

Vakiintuneen asutuksen myötä perustetaan ensin hallin-
tokuntia ja 1700-luvulla suoritetaan isojako, jossa tarkas-
tellaan alueella olevia tiloja ja niiden kokoja. Väkimäärän 
kasvun ansiosta alkaa syntyä kyliä. Ylä-Savon alue on vil-
kasta kauttakulkualuetta, jonka läpi kuljetaan niin länteen 
kuin itäänkin. Maanviljely vakiintuu ja vahvistuu, kun alu-
eesta tulee Pohjanmaan ja Ruotsin vilja-aitta. Tieverkosto 
kehittyy ja sataman valmistuminen parantavat yhteyksiä. 
Pellot hallitsevat maisemaa, jossa pilkahtelee välillä järvi 
ja puutarhojen ympäröimät puiset talot värittävät peltoja. 
Puutarhoihin istutetut uudet lajit värittävät maisemaa ja 
luovat siihen uusia kerroksia. Vesiliikenne ja uitot tuovat 
eloa vesireiteille ja alueelle tulee uusia kulttuurivaikutteita 
niin idästä kuin lännestäkin.

Teollistuva yhdyskunta 1800-1930

Vesitiet sujuvoituvat kanavien rakentamisen myötä ja sil-

tojen rakentaminen puolestaan jouduttaa maaliikennettä. 
Rautatien tulo 1900-luvun alussa tuo uudenlaista ääntä ja 
liikettä maisemaan. Maatilat kasvavat ja osasta muodos-
tuu kartanoita ja teollisuuteen syntyy uusia laitoksia saha-
, panimo- ja nahka-aloille. Sahat tarvitsevat materiaalia, 
joten metsissä aherretaan ja uittotoiminta on vilkasta. 
Suomen sodan jäljiltä Paloiskylään perustettiin ensin venä-
läisten linnoitus, joka myöhemmin palautettiin Suomelle. 
Paloistila on alueella suuri maatila. Tukkijätkäkulttuuri on 
elävää ja ensin kauppalaoikeuksien ja myöhemmin kau-
punkioikeuksien saaminen vakiinnuttaa Iisalmen merkitys-
tä alueen keskuksena.

Kaupungin ja maalaiskunnan vuosikymmenet 1930-1970

Lamavuosien aikana tehdään paljon hätäaputöitä, jolloin 
rakennetaan alueen infrastruktuuria ja kouluja. Sotien 
jälkeen alkaa jälleenrakennus ja väestö kasvaa. Seudulle 
syntyy uusia teollisuusyrityksiä, muun muassa Itikan tilal-
la saa alkunsa Peltosalmen Konepaja. Rakennemuutos al-
kaa, jota ilmentää naisten ja työikäisten muuttoherkkyys. 
Muuttoliike alkaa pois maaseudulta ja kaupunkikeskukset 
toimivat usein välietappeina. Elinkeinorakenne muuttuu 
ja työpaikkoja syntyy teollisuuteen ja palvelualoille. Tämä 
alkaa muokata yhdyskuntarakennetta ja Peltosalmelle pe-
rustetun teollisuuskeskuksen ympärille muodostuu teolli-
suusyhdyskunta. 1960-luvulla rakennettu Valtion Viljava-
rasto kohoaa alueen maamerkiksi, joka näkyy hyvin joka 
suunnasta ja Ohenmäen asevarikko käyttää ison osan alu-
eesta. Itikansalmeen saadaan vihdoin silta, joka parantaa 
kulkuyhteyksiä. Suomen aluerakenne muuttuu ja ajatus 
Iisalmen kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitoksesta vel-
loo vuosikymmenten ajan taustalla. 

Kuva 3. Näkymä Peltosalmen yli kohti Kotikylää ja sen edessä olevaan uittotukkien laskupaikkaa. 
(Kuva Emilia Rönkkö)
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Jälkiteollinen palveluyhteiskunta 1970-1990

Kuntaliitoksen jälkeen Iisalmi ajaa voimakasta teollisuus-
politiikkaa, jonka myötä teollisuudesta tulee tärkeä elin-
keino. Palvelut nousevat toiseksi merkittäväksi alaksi ja 
väkiluku alkaa kasvaa. Kaupungin pinta-ala on laaja ja se 
kaavoittaakin ahkerasti. Kasvava väestö ja suurten ikä-
luokkien muutto maalta kaupunkiin muodostaa painetta 
asuntotuotannolle, jota puretaan rakentamalla nopeasti 
betonielementtitaloja. Myös pientaloalueita suositaan, 
yksi tällainen syntyy Peltosalmelle. Vapaa-aika lisääntyy ja 
tekniikan kehitys näkyy niin työ- kuin vapaa-ajan elämässä 
helpottaen arjen askareita ja työskentelyä.

Tietoyhteiskunta 1990-luvun alusta nykypäiviin

Lamavuodet koettelevat Iisalmenkin seutua vieden sieltä 
paljon työpaikkoja. Euroopan unioniin liittyminen saa use-
at maanviljelijät harkitsemaan toimiensa kannattavuutta 
ja maatiloista tuleekin yhä suurempia ja ne alkavat hakea 
tuloja myös perinteisen maatalouden ulkopuolelta. Itikan 
tilasta on tullut usean yrityksen rypäs, jossa katse on vah-
vasti tulevaisuudessa. Ikärakenne alkaa muuttua, kun nuo-
ret ja työikäiset muuttavat pois opiskelujen ja työpaikkojen 
perässä. Tämä tekee palvelujen ylläpidosta erityisesti syr-
jäseuduilla entistä vaikeampaa. Vuonna 1996 valmistunut 
ohitustie ohjaa liikennettä kaupungin ohi. Kulttuuriarvoja 
aletaan tunnistaa ja arvostaa ja Peltosalmen alue listataan 
valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin ympäris-
töihin. Maisemassa näkyy vuosisatojen aikana syntyneet 
kerrokset rakennusperinnössä, joita kauan sitten raivatut 
pellot ympäröivät. Puiden uitto on edelleen käyttökelpoi-
nen tapa siirtää puita.
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1. JOHDANTO

1.1. KURSSI

Kuntasuunnittelu-kurssimme tämänvuotinen projekti 
suuntautui Iisalmeen. Kurssille osallistui 9 arkkitehtiyli-
oppilasta ja 3 suunnittelumaantieteen opiskelijaa. Kurssin 
vetäjinä toimivat professori Helka-Liisa Hentilä, yliopisto-
opettaja Risto Suikkari ja projektitutkija Emilia Rönkkö. 
Kurssi liittyi myös maa- ja metsätalousministeriön rahoit-
tamaan MASUKE -tutkimushankkeeseen, jossa pääyhteis-
työkumppanina on Iisalmen kaupunki.

1.2. MAASEUDUN SUUNNITTELUA

Koska kuntasuunnittelu-kurssi suuntautuu monista muista 
kursseista poiketen maaseudun ja taajaman suunnitteluun 
ja sen problematiikan ymmärtämiseen, se avaa hieman toi-
senlaista suunnittelunäkökulmaa meille opiskelijoille. Osa 
meistä opiskelijoista on urbaaneja kaupungin kasvatteja 
ja siksi maaseutu käsitteenä voi olla hieman etäinen. Siksi 
olikin hyvä päästä tutustumaan maaseudun olemukseen ja 
niihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin joita sen suunnitte-
luun ja kehittämiseen liittyy, koska moni varmasti tulee toi-
mimaan näiden kysymysten äärellä tulevaisuuden työssä.  
Kurssin aikana hahmottui myös minkälaisia eri toimijoita ja 
intressiryhmiä maaseudun suunnitteluun osallistuu. Kurs-
sin sisältänyt seminaari avasi hyvin eri osapuolten rooleja 
ja samalla valotti hieman niiden välisiä jännitteitä ja tavoit-

teita. Samalla se osoitti meille, että muuttuvan maaseudun 
suunnittelumekanismien kehittämisessä riittää työtä.

1.3. ANALYYSIA SILMÄLASIEN LÄPI

Kurssilla pyrittiinkin vastaamaan suunnittelumekanismien 
kehittämisen haasteeseen käyttämällä suunnittelualueen 
analysoinnissa projektitutkija Emilia Rönkön kehittämää 
analyysimallia, jossa tarkoituksena oli havainnoida ympä-
ristöä erilaisista näkökulmista. Alueen analyysi oli jaettu 
neljän erilaisen ympäristön havainnointiin joita olivat toi-
minnallinen ympäristö, rakenteellinen ympäristö, aistiym-
päristö ja merkitysympäristö. 

2. ENSIMMÄINEN IISALMEN KÄYNTI – ANALYYSIN ESITTÄ-
MINEN

2.1. LÄHTÖ IISALMEEN

Lähtö oli varhain maanantaiaamuna kohti Iisalmea ja kaik-
ki tiesivät, että edessä tuli olemaan tiivis kolmepäiväinen 
jakso. Seuraavaan kolmeen päivään tuli sisältämän MASU-
KE -hankkeeseen liittyvä seminaari, ensimmäinen vierailu 
suunnittelualueella ja ennen kaikkea ensimmäiset seuran-
taryhmän palaverit. Nämä yhdessä olivat ensimmäinen 
kontakti kurssilla olevien opiskelijoiden ja suunnittelualu-
eella toimivien ihmisten kanssa.

Johannes Jut i la

Kurssin kuvaus
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2.2. SEMINAARI LUMA-KESKUKSESSA

Vierailu Iisalmessa alkoi siis MASUKE -hankkeen seminaa-
rilla, jossa kuultiin maaseutualueiden suunnitteluun liitty-
vien eri toimijoiden ja osapuolten puheenvuoroja. Semi-
naarissa puhujina olivat Iisalmen kaupungin edustajana 
teknisen lautakunnan puheenjohtaja Antti Sarvela, Oulun 
yliopistolta projektitutkija Emilia Rönkkö, Pohjois-Savon 
ELY-keskuksen edustaja Jari Mutanen ja maaseututoimi-
jan näkökulmaa havainnoiva yrittäjä Jukka Ruotsalainen. 
Lisäksi ohjausryhmän kommenttipuheenvuorot pitivät yli-
arkkitehti Raija Seppänen maa- ja metsätalousministeriös-
tä ja ympäristöneuvos Harry Berg ympäristöministeriöstä.
Puheenvuorojen lisäksi seminaariin kuului workshop, jo-
hon osallistuivat kaikki seminaarissa mukanaolijat. Tehtä-
vänä oli keskustella maaseudun tulevaisuuden suunnittelu-
haasteista. Lopuksi pidettiin lyhyt yhteenveto workshopin 
tuloksista, joissa käytiin läpi keskustelun pohjalta noussei-
ta ajatuksia. Kokonaisuudessaan seminaari valotti meille 
opiskelijoille maaseudun suunnitteluun ja kehittämiseen 
osallistuvia osapuolia ja myös sitä mitä ja kenen arvoja ja 
näkemyksiä ne edustavat. 

2.3. ALUEEN ANALYYSIN ENSIMMÄINEN ESITTELY

Ensimmäinen seurantaryhmän kokous pidettiin vielä sa-
mana iltana Peltosalmella Kauppisheikin koululla. Koko-
uksen tarkoituksena oli esitellä meidän opiskelijoiden Ou-
lusta käsin tekemän suunnittelualueen analyysi ja tehdä 
kysymyksiä analyysin tarkentamista ajatellen. Tilaisuus oli 
kaikille avoin ja paikanpäälle kutsua noudattaen oli saapu-
nut kaupungin edustajia sekä suunnittelualueella toimivan 
Kirmanjärven kyläyhdistyksen edustaja.
 Tilaisuuden aluksi esittelyiden jälkeen siirryttiin 
etukäteen toteutetun analyysin esittelyyn, jonka jälkeen 
me opiskelijat esittelimme ryhmälle ennalta määrättyjen 
silmälasien lävitse saatuja analyysin tuloksia paikallaolevil-
le seurantaryhmän jäsenille. Yksi ryhmä keskittyi toimin-
nallisen ympäristön analysointiin, toinen ryhmä keskittyi 
fyysiseen ympäristöön ja kolmas ryhmä aistiympäristön 
analysointiin. Tämän lisäksi kaikki ryhmät yhteisesti esitti-
vät analyysejä merkitysympäristöstä. Analyysien esittelyi-
den jälkeen ja lomassa ryhmät esittivät seurantaryhmälle 
tarkentavia kysymyksiä analyysin tueksi ja tarkentamiseksi.

2.4. TUTUSTUMINEN ALUEESEEN JA ANALYYSIN TÄYDEN-
TÄMINEN

Edellisenä päivänä seurantaryhmän kokouksessa käydyn 
keskustelun ja kommenttien pohjalta oli aika jatkaa suun-
nittelualueen analyysin tekemistä. Jalkauduimme alueelle  
täydentäen ja tarkentaen tietojamme alueesta. Samalla 
saimme konkreettisen käsityksen koko suunnittelualueen 
luonteesta ja laajuudesta.
 

2.5. JATKOANALYYSIN ESITTELY JA TULEVAISUUDEN SKE-
NAARIOIDEN ASETTAMINEN

Illalla oli vuorossa jo toinen seurantaryhmän kokous sa-
maisella Kauppisheikin koululla Peltosalmen keskustassa. 
Kokoonpano oli sama kuin edeltävänäkin päivänä. Esitte-
limme seurantaryhmälle täydennetyt analyysit, joita seu-
rantaryhmän jäsenet kommentoivat ja vielä tarpeen vaa-
tiessa tarkensivat. Kommentointien jälkeen oli vuorossa 
skenaarioiden eli mahdollisten tulevaisuuksien asettami-
nen. Esiteltiin kolme erilaista skenaario-vaihtoehtoa suun-
nittelun pohjaksi. Yhden skenaarion taustalla oli väistyvä 
maatalous, toisen taustalla vahva keskittäminen ja teho-
maatalous ja kolmannen pohjalla oli ajatus lähi- ja luo-
muviljelystä sekä hitaantuvasta ja yhteisöllisestä elämän-
tyylistä. Ensimmäinen skenaario edellytti myös asutuksen 
suurta kasvua, toinen vähenevää asutusta ja kolmas pientä 
asutuksen kasvua. Esitetyt skenaariot hyväksyttiin ja sen 
jälkeen oli aika päättää ensimmäinen kokouspaketti Iisal-
messa. 
 Keskiviikkona kukin ryhmä aloitti oman skenaa-
rionsa pohjalta tapahtuvan suunnittelualueen tarkastelun 
syksyllä jatkuvan suunnittelun tueksi. Kaikki kiersivät aluet-
ta omissa pienryhmissään omien intressiensä mukaisesti. 
Päivän kiertelyn jälkeen palasimme illalla takaisin Ouluun.

3. VAIHTOEHTOISTEN SUUNNITELMIEN TEKEMINEN

3.1. SUUNNITTELUA JA KESKUSTELUA

Analyysien ja sovittujen skenaarioiden pohjalta jokainen 
ryhmä lähti viemään omaa suunnitteluaan eteenpäin. 
Suunnitelmia vietiin intensiivisesti eteenpäin, sillä kaikki 

Kuva 1. Suunnitteluratkaisujen arviointia yhdessä 
osallisten kanssa. (Kuva Johannes Jutila)
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halusivat pysyä aikataulussa. Suunnitelmien jalostamises-
sa saimme turvautua myös liikenne-, maisema- ja kunnal-
listekniikan asiantuntijoiden apuun. Lokakuun puolessa 
välissä meidän ehdotusten eteenpäin viemisessä kävivät 
auttamassa liikennesuunnittelun osalta Tuomo Vesajoki, 
maisemasuunnittelun osalta Outi Palosaari ja kunnallistek-
niikan osalta Jarmo Sallanko. Lisäksi me opiskelijat saimme 
tietysti ohjausta kurssin opettajilta.

4. TOINEN IISALMEN REISSU - MAHDOLLISET TULEVAI-
SUUDET

4.1. TOISEN KERRAN IISALMEEN

Marraskuun alussa oli taas aika lähteä Iisalmeen näyttä-
mään miten olimme edistyneet suunnittelussa. Tällä ker-
taa matka tulisi kestämään kaksi päivää, joiden aikana oli 
tarkoitus pitää kaksi seurantaryhmän kokousta. Lisäksi 
vieläkin oli mahdollisuus tehdä maastokäyntejä ja kerätä 
lisämateriaalia lopulliseen suunnittelutuotokseen. Ennen 
kokousta pääsimme tutustumaan suunnittelualueen poh-
joispuolella sijaitsevaan Koiviston tilaan, jonka pääraken-
nus on Carl Engelin 1840-luvulla suunnittelema komea 
maaseutuasunto. Itse rakennukseen emme menneet sisäl-
le, mutta pystyimme silti toteamaan, että päärakennus oli 
komean näköinen ja kohtuullisen hyvässä kunnossa. 

4.2. VAIHTOEHTOISTEN SUUNNITELMIEN ESITTELY

Seurantaryhmän kokoukseen oli saapunut suurempi osan-
ottajamäärä mikä ilahdutti meitä kaikkia. Kiinnostus oli 
selvästi kohonnut ja paikalla oli myös Iisalmen sanomien 

toimittaja, joka teki juttua seuraavan päivän lehteen. En-
simmäinen ryhmä, ryhmä nimeltään Cratti, esitteli oman 
skenaarionsa, sen vaikutukset ja sen pohjalta tapahtuvat 
maankäytön muutokset alueella. Seuraava ryhmä, ryhmä 
nimeltään Pelastakaa Peltosalmi, esitteli oman tehomaa-
talouteen perustuvan skenaarionsa, sen vaikutukset ja 
siitä johtuvat muutokset suunnittelualueella. Lopuksi en-
nen arviointeja oman työnsä samalla kaavalla esitti kolmas 
ryhmä, ryhmä nimeltään Juureva, jonka työssä painottui 
ajatus ekologisesta kestävän kehityksen mukaisesta elä-
mäntyylistä.
 Ratkaisuvaihtoehtojen esittelyn jälkeen seurasi 
niiden kriittinen arviointi erilaisten ”silmälasien” läpi, joita 
olivat 1) talous ja elinkeinoelämä (erit. maaseutuelinkei-
not) 2) yhdyskuntarakenne 3) maisemakuva 4) arkielämä 
ja paikallisuus. Nämä kriittiset arvioinnit suoritettiin ja-
kautumalla kolmeen eri ryhmään, jossa kaikissa ryhmissä 
oli sekä opiskelijoita että muita seurantaryhmän jäseniä. 
Ryhmissä suoritettujen arviointien jälkeen ne esiteltiin 
muille ryhmille ja kirjattiin ylös. Näiden kriittisten arvi-
ointien pohjalta nousseiden asioiden pohjalta lähdimme 
haarukoimaan suuntaviivoja synteesisuunnitelmaan. Seu-
rantaryhmä oli yhtä mieltä siitä, että ruoan tuotanto tulee 
alueella jatkumaan myös tulevaisuudessa. Lisäksi todet-
tiin, että ihminen kulkee työn perässä ja koettiinkin, että 
edellytyksiä uusien työpaikkojen synnylle tulisi vahvistaa. 
Keskustelussa nousi esille myös oman energiantuotannon 
mahdollinen tutkiminen. Lopuksi oltiin sitä mieltä, että 
asukasluku tulee suunnittelualueella säilymään samankal-
taisena. Näiden suuntaviivojen saattelemana lähdimme il-
lalla kohti majapaikkaa tietäen, että huomenna olisi laitet-
tava täysi höyry päälle synteesisuunnitelman tekemisessä.

4.3. SYNTEESISUUNNITELMAN SUUNTAVIIVOJEN ESITTELY

Taas oli Kauppisheikin koululle kokoontunut ilahduttava 
osallistujamäärä seurantaryhmän kokoukseen. Tällä ker-
taa tarkoituksena oli synteesisuunnitelman suuntaviivojen 
esittely, jonka pohjalta lopullista suunnitelmaa lähdettäi-
siin tekemään. Aluksi esittelimme seurantaryhmälle yh-
teisen suunnitelman suunnitteluperiaatteet, joita olivat 
maatalouden muutos, alueen elinvoiman säilyttäminen, 
omavaraisuuspyrkimys energian ja ruoan suhteen sekä 
Peltosalmen ja Ohenmäen kehittäminen. Suunnitelman 
pääpainopisteiksi oli valittu yleissuunnitelman lisäksi Pel-
tosalmen keskustan tarkempi suunnittelu, hybriditilan tar-
kastelu ja nauhakylien vahvistamisen suunnittelu. Lisäksi 
osaksi suunnitelmaa tultaisiin liittämään ideapankki, johon 
kerätään pienempiä kehittämisideoita, jotka eivät välttä-
mättä edellytä suurempaa maankäytön suunnittelua.
 Seurantaryhmän jäsenet olivat positiivisen yl-
lättyneitä suunnitelmasta. Keskustan avaamista vesistön 
suuntaan pidettiin hyvänä ideana. Hybriditilan konsepti 
herätti mielenkiintoa ja asumisen painopisteiden suunnit-
telu oli osittain Iisalmen kaupungin strategisen suunnitte-
lun mukaisia. Lisäksi todettiin, että suunnitelma huomioisi 

Kuva 2. Seurantaryhmän tilaisuus Peltosalmen kou-
lulla. (Kuva Johannes Jutila)
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hyvin kulttuurimaisemaa. Arvioinnin ja kommenttien jäl-
keen oli edessä paluu sorvin äärelle Ouluun. 

5. SYNTEESISUUNNITELMAN TEKEMINEN

5.1. RYHMÄTYÖN ILOA

Synteesisuunnitelman laatiminen oli jo alkanut Iisalmessa 
edellisellä käynnillä ja siitä oli hyvä jatkaa Ouluun palat-
tuamme. Jaettuamme vielä tehtävät kurssilaisten kanssa 
siten, että yksi suurempi ryhmä vastasi yleissuunnitelman 
laatimisesta ja koko paletin koossa pysymisestä, ja kolme 
pienempää ryhmää tekivät valitusta alueesta tarkennuk-
sia. Näitä tarkennuksia olivat jo edellä mainitut Peltosal-
men keskustan suunnittelu, hybriditilan tarkastelu ja nau-
hakylien ja mökkikylän suunnittelu. Aikaa ei ollut paljon, 
joten työ oli intensiivistä, mutta tässä auttoi hyvä ryhmä-
henki.  Myös synteesisuunnitelmaan tekoon saimme apua 
ja ohjausta myös liikenne-, maisema ja kunnallistekniikan 
asiantuntijoilta.

6. KOLMAS KERTA TODEN SANOO - LOPULLISEN SUUNNI-
TELMAN ESITYS IISALMESSA

6.1. KOLMANNEN KERRAN IISALMEEN

Joulukuussa edessä oli viimeinen käynti Iisalmessa. Se tar-
koitti myös sitä, että suunnitelma oli valmis esiteltäväksi 
sekä Peltosalmen ja Kirmanjärven asukkaille kuin Iisalmen 
kaupungin edustajille. 

6.2. PUNAINEN TUPA JA HYBRIDITILA

Viimeisessä seurantaryhmän kokouksessa meitä odotti lä-
hes täysi tupa. Tämä oli iloinen yllätys meille opiskelijoil-
le, sillä se kertoi, että suunnitelmamme kiinnosti ihmisiä. 
Lopullisen suunnitelman nimeksi tuli punainen tupa ja 
hybriditila, joka hyvin kuvaa suunnitelman tasapainoilua 
perinteisen maalaismaiseman luomisen kanssa ottaen sa-
malla huomioon tulevaisuuden maataloudessa tapahtuvia 
mahdollisia murroksia. Esiteltyämme työmme, joka sisälsi 
Peltosalmen keskustan kohentamista, nauhakylien muo-
dostamista kuin hybriditilan sijoittumista alueelle, seuran-
taryhmä ryhtyi arvioimaan ja kommentoimaan suunnitel-
maamme. Seurantaryhmän jäsenet kiittivät suunnitelmaa 
mielenkiintoiseksi ja virkistäväksi vaihtoehdoksi. Erityisesti 
etelään sijoitettavaa infokeskusta, Peltosalmen keskustaan 
sijoitettavia vanhuspalveluita, vesistön avaamista ja hybri-
ditilaa pidettiin mielenkiintoisina ja virkistävinä ehdotuk-
sina.

7. LOPPUSANAT

7.1. RYHMÄTYÖ KANTOI HEDELMÄÄ

Kuntasuunnittelun kurssi on meille opiskelijoille iso ja 
mielenkiintoinen ponnistus, jossa pääsemme näkemään 
minkälaisten haasteiden ja tehtävien eteen mahdollisesti 
tulevaisuudessa joudumme. Kurssi avasi meille missä me 
tällä hetkellä menemme maaseutusuunnittelun saralla ja 
kuinka mielenkiintoista on pyrkiä kurkistamaan tulevai-
suuteen suunnittelun kautta. Varmasti kaikki pystyimme 
toteamaan, että haasteet ovat suuret. Uskon, että suunni-
telmamme onnistumista auttoi suuresti hyvä ryhmähenki, 
joka mahdollisti helpon ryhmätyöskentelyn.

7.2. VUOROVAIKUTUSTA PAIKALLISTEN KANSSA

Kurssin tehtävänä oli myös pyrkimys vuorovaikutteisen 
suunnitteluun yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Mie-
lestäni vuorovaikutussuhde seurantaryhmässä ja mui-
den asiantuntijoiden kanssa jalostivat suunnitelmaamme 
paremmaksi ja mielenkiintoisemmaksi. Rehellisyyden 
nimissä on kuitenkin todettava, että harmittavan vähän 
kyläläisiä saapui ideoimaan, pohtimaan ja yhdessä kehit-
tämään alueen mahdollisia tulevaisuuksia. Suunnitelman 
lopullisessa esittelytilaisuudessa paikalle oli saapunut jo 
enemmän paikallisia asukkaita. Tämä tietenkin oli toisaal-
ta ilahduttavaa, mutta toisaalta taas harmitti, koska näin 
uudet paikalle tulleet asukkaat pääsivät vain näkemään 
valmista ideointituotosta ja vaikuttamismahdollisuukset 
olivat jo ohi. Jäljelle jäi enää jo tehtyjen ratkaisujen kriit-
tinen arviointi.

7.3. VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTÄMINEN

Kurssilta saadun kokemuksen perusteella voidaan todeta, 
että vuorovaikutteisen suunnitteluyhteyden luominen on 
haastavaa, vaikka sille olisi todellista tarvetta. Kehitettävää 
olisi varmasti ja siksi tulisikin rohkeasti miettiä uudenlaisia 
kohtaamismahdollisuuksia, joita esimerkiksi sosiaalinen 
media voisi antaa. Tietenkin on huomioitava käytettävis-
sä olevat resurssit, mutta uskon mahdollisuuksia olevan. 
Huomioitavaa tapaamisissamme oli se, että seurantaryh-
mien tapaamisten keski-ikä oli aina huolestuttavan korkea. 
Paikalle saapunut joukko oli iäkästä, jolta toki löytyy kunni-
oitettavaa elämänkokemusta, mutta paikalta puuttui nuo-
riso, jolle tulevaisuutta rakennetaan. Paikalta puuttui siis 
se joukko ketkä todella toteuttaisivat tulevaisuuden. Kehi-
tettävää siis riittää. Mielestäni voisikin pohtia josko tulevai-
suudessa, tulevilla kuntasuunnittelun kursseilla, pyrittäi-
siin seurantaryhmään saamaan mukaan jokin koululuokka 
yläasteelta tai lukiosta. Voisin uskoa, että seurantaryhmän 
kokoukset voitaisiin aivan hyvin saada mahdutettua jonkin 
kurssin tai oppituntien sisältöön, jolloin se olisi myös hyö-
tynä koululaisille ja olisi konkreettinen esimerkki vaikutta-
misen mahdollisuuksista lähiympäristön suunnittelusta. 
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Millaisella keinovalikoimalla kulttuuriympäristöarvot tulisi 
ottaa huomioon maaseudun yleispiirteisessä kaavoituk-
sessa, ja miten maaseutunäkökulma yleisesti ottaen tulisi 
integroida osaksi maankäytön suunnittelua? 

Muun muassa näitä kysymyksiä on voitu pohtia vuonna 
2010 Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla aloitetussa 
MASUKE -tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jonka pääta-
voitteena on ollut tuottaa uutta tietoa ja käytäntöön sovel-
tuvia toimintamalleja maaseutunäkökulman huomioimi-
seen kaavoituksessa. Tutkimushankkeessa tehty yhteistyö 
Iisalmen kaupungin kanssa antoi mahdollisuuden pilotoida 
alustavasti hankkeen aikana kehiteltyä, erityisesti maaseu-
tualueiden suunnitteluun soveltuvaa analyysi- ja suunnit-
telumenettelyä. 
 Maankäytön suunnittelussa lähtötietoaineiston 
laadulla on varsin suuri ohjaava vaikutus lopputulokseen. 
Eritasoisten kaavojen sisältövaatimukset ovat nykyisen 
maankäyttö- ja rakennuslain myötä tiukentuneet myös 
kulttuuriympäristön esittämisen suhteen. Eräänä keskeise-
nä haasteena nykyisissä kulttuuriympäristöön kohdistuvis-
sa selvityksissä on professionalistumiseen liittyvä lisäänty-
nyt sektoroituneisuus ja tiedon fragmentoituminen. Tämä 
tarkoittaa, että selvitykset edellyttävät sekä suunnittelijoil-
ta että päätöksentekijöiltä kykyä tulkita pitkälle spesiali-
soituneen ja eri tahoille hajaantuneen tiedon merkitystä 
eri ratkaisujen kannalta. Tiedon fragmentoitumisen hait-
tapuolena on erityisesti se, että vaikka ympäristön ominai-
suuksista pyrittäisiin saamaan mahdollisimman kattava ja 

aukoton kuva, voi yksittäisiltä selvityksiltä uupua suhde laa-
jempaan kokonaisuuteen. Toisaalta elinympäristön paikal-
listen merkitysten tunnistamisessa on mahdotonta ohittaa 
asukkaiden näkemystä. Pilottikokeilun olettamuksena on 
ollut, että mikäli maankäytön suunnittelun valmisteluvai-
he tukeutuu aidosti paikallistietoon, on myös varsinainen 
lopputulos lähtökohdiltaan paikallista ominaislaatua tu-
keva. Tehtyihin selvityksiin ja niiden luonteeseen vaikutta-
vat paljolti tavoitteenasettelut varsinaisen lopputuloksen 
kannalta, eli se mihin maankäytön suunnittelulla pyritään. 
Tästä syystä nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukais-
ta osallistumisen painopistettä tulisi arvioida kriittisesti. 
Asukkaat tulisi nähdä tieto-osallisina jo selvitysvaiheessa, 
koska näkökulmavalinnoilla on ratkaiseva merkitys suun-
nittelun tavoitteenasettelujen kannalta. Erilaiset selvityk-
set maankäytön suunnittelun valmistelussa voidaan mää-
ritellä sekä informaation että vaihtoehtojen tuottajaksi, 
samalla kun ne ovat paradoksaalisesti myös todellisuutta 
yksinkertaistavia näkemyksiä. Osallistuminen jo varhaises-
sa tiedonhankinnan vaiheessa auttaisi prosessin sujuvuut-
ta parantaen myös lopputuloksen laatua. Eri selvityksille 
annettu painoarvo sekä johtopäätösten oikeellisuus ovat 
avainasemassa myös, kun pyritään minimoimaan kaavois-
ta aiheutuvia valituksia.
 Suomessa käytetyt kulttuuriympäristön analy-
sointimetodit sekä inventointi- ja arvottamismallit pohjau-
tuvat pitkälti muissa Pohjoismaissa käytettyihin malleihin. 
Eri menetelmät ja näkökulmat valikoituvat sen mukaan, 
millaista tietoa ne ”suodattavat” ympäristöstä ja miten ne 

Emi l ia  Rönkkö

Arvio pilottikokeilusta
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pyrkivät liittämään havainnot suunnitteluprosessin osaksi. 
Tyypillistä niille on myös lähitieteitten teoriaperusteiden ja 
menetelmien transformointi rakennetun ympäristön tutki-
muksen käyttöön. Temaattisten havaintojen tuottamisen 
metodit siten määrittävät, minkä tyyppiset ja millä tavalla 
havainnoidut ilmiöt ovat olennaisia todellisuutta selitettä-
essä.  
 Vaikka tavoitteet painottuvatkin tulevaisuuden 
mahdollisuuksien hyödyntämiseen, on selvitysaineistossa 
usein nostettu esille nimenomaan suunnittelua rajoittavia 
tekijöitä, jollaisiksi luetaan esimerkiksi liito-oravat, melu, 
muinaismuistot ja kulttuuriympäristö. Tyypillisesti kaa-
voituksen perusselvitysten tehtäväksi katsotaan nimen-
omaan rajaavien ja poissulkevien elementtien esiintuomi-
nen, jotka esitetään kaavakartoilla kieltojen ja rajoitusten 
muodossa. Vahvan sektorisuunnittelun perinteen vaiku-
tuksesta myös selvitysten rooli on muuttunut nk. reunaeh-
tosuunnittelun työvälineiksi. Kulttuuriympäristöt olisi kui-
tenkin nähtävä myös erityisenä potentiaalisuutena, jonka 
varaan esimerkiksi alueen matkailullinen kehittäminen voi 
tukeutua. Tähän nivoutuvat myös olevan rakennetun ym-
päristön arvot sekä ekologinen näkökulma, joka on tullut 
yhä keskeisimmäksi maankäytön järjestämisessä.Suunni-
telmien sisällöllisen laadun suhteen olisi siten olennais-
ta kääntää fokusta myös selvitysten kykyyn nostaa esille 
kehittämismahdollisuuksia. Toimiva selvitys muodostaa 
rajaavan ja mahdollistavan tulkintakehyksen suunnitte-
luvalinnoille ja se toisaalta selkiyttää monitoimijaisen ja 
monialaisen suunnittelun lähtökohtia. Maankäytön suun-
nittelussa on sovitettava yhteen toisaalta olemassa olevien 
arvojen ja nykytilanteen säilyttämistavoitteet ja rajoitteet 
(analyysi) ja toisaalta strateginen kehittäminen sekä muu-
toksen hallittu ohjaaminen (suunnitelma). Tämän pohjalta 
kokonaisprosessi voidaan jakaa pääpiirteissään 1) tiedon-
keruuseen + analyysiin + tulkintaan, 2) suunnitteluun + 
vaikutusten arviointiin. Menetelmällisiksi tavoitteiksi muo-
dostuivat siten kulttuuriympäristön nykytilan analysointi 
ja kulttuuriympäristöprofiilin laadinta, arvojen ja muutok-
sensietokyvyn määrittely sekä kulttuuriympäristöjen kehit-
tämispotentiaalien esille nostaminen eri vaihtoehtoisten 
kehityspolkujen hahmottamisessa.
 Kurssin opiskelijat jaettiin aluksi kolmeen 4 hen-
gen tiimiin, joille kullekin annettiin eri tarkasteluteemat 
eräänlaisina silmälaseina, joitten läpi kohdealuetta tarkas-
tellaan. Ensimmäinen ryhmä sai tehtäväkseen kartoittaa 
alueen keskeisiä toiminnallisia tekijöitä, kuten palvelu- ja 
liikenneverkostoja, saavutettavuutta (esim. koulu/asuin-
alueet) ja elinkeinoja. Toisen ryhmän tehtävänä oli fo-
kusoitua ympäristön rakenteellisiin ominaisuuksiin, joihin 
kuuluvat yleisesti taajama- ja kylärakenteen muodostama 
typomorfologia, alueen rakennuskanta, muinaismuistot 
sekä muu fyysinen infrastruktuuri. Kolmannen ryhmän 
pyrkimyksenä oli tavoittaa aistiympäristön ominaispiir-
teet. Näillä haluttiin viitata laajemmin havaintoympäris-
töön kuin pelkästään visuaalisesti arvioitavaan. Sen vuoksi 
myös ääniympäristö (kuten hiljaisuus tai melu) sekä alu-

eelle ominaiset hajut (suojaetäisyyksineen) tulivat tarkas-
telun kohteiksi. Kaikille yhteiseksi tarkastelunäkökulmaksi 
annettiin lisäksi arjen ja paikallisuuden merkitykset sekä 
symboliset merkitykset, jotka ovat sitoutuneina esimerkik-
si elinkeinotoimintoihin tai vaikkapa fyysisen ympäristön ja 
maiseman piirteisiin. Koska kohdealueeksi oli valikoitunut 
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokas kulttuuriym-
päristö, painotus nimenomaan kulttuuriympäristöanalyy-
siin oli luonteva. Vaikka edellä mainitut tarkastelunäkö-
kulmat keskittyivätkin nimenomaisesti näiden piirteiden 
analysointiin, huomioitiin varsinaisessa suunnitteluproses-
sissa toki myös keskeisimmät luonnonympäristön tekijät 
kuten suojeltavat eläinlajit ja pohjavesialueet sekä myös-
kin muut aluetta koskevat suunnitelmat.

Opiskelijoiden strategiatekstistä ilmenevät suunnittelu-
periaatteet heijastavat mielestäni hyvin niitä ympäristön 
tarjoamia potentiaalisuuksia, joita analyysivaiheessa kyet-
tiin nostamaan esille. Huomiota on kiinnitetty erityisesti 
maataloustuotannon mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. 
Suunnitelmissa on nivottu yhteen yritystoiminnan reali-
teetit, elämäntapa-trendit (kuten luomu ja omavaraisuus) 
sekä kokonaisuuteen vaikuttavat väistämättömät globaalit 
ilmastolliset muutokset. Tämä lähtökohta sekä toisaalta 
strategisen- ja maakuntatason suunnitelmien huomioimi-
nen on antanut suunnitelmille huomattavaa realismia, jos-
ta opiskelijat saivat myös erityiskiitosta. Seurantaryhmän 
palautteen perusteella odotukset olivat olleet huomatta-
vasti ”idealistisimmissa” lähtökohdissa, vaikka toki sopivaa 
lennokkuuttakin tuotetusta aineistosta löytyikin ideapan-
kin muodossa.  

Kuva 1. Uutta ja vanhaa, Kirmanjärvi. (Kuva Emilia 
Rönkkö)
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Yleisesti ottaen voi todeta, että tässä pilotoidun analyysi-
matriisin käyttö antoi kohtuullisen hyvän tarttumapinnan 
suunnittelualueeseen, ja saadun tietoaineksen tulkinnal-
la ja arvottamisella muodostetut lähtökohdat ovat myös 
selkeästi nähtävissä lopullisessa suunnitelmassa. Analyy-
simatriisin etuna voidaan pitää myös sitä, että sen avulla 
kohdealueesta saatiin varsin kattava kuva lyhyellä ajalla. 
Positiivista on nähdäkseni myös se, että tarkastelun lähtö-
kohta sitoutui jo varhaisessa vaiheessa ympäristön toimin-
nallisiin tekijöihin, sen sijaan että lähtökohdaksi oltaisiin 
otettu esimerkiksi yksittäisiä maisemallisia tai historiallisia 
elementtejä. Hyvä kulttuuriympäristöselvitys suhteuttaa 
esimerkiksi inventointitiedot laajempaan kokonaisuuteen. 
Matriisin keskeisenä tavoitteena olikin tuoda esille niitä 
syy-yhteyksiä, jotka ovat oleellisia kulttuuriympäristön 
muodostumisessa. Historiallinen kerrostuneisuus ja eri 
kehitysvaiheiden muodostamat näkyvät piirteet ympäris-
tössä ovat tässä mielessä varsin keskeisiä kokonaisuuden 
ymmärtämisen kannalta. Sen vuoksi analyysiosioon si-
sältyi myös kehityshistoriallinen analyysi, joka toteutet-
tiin ennakkotehtävänä kesän aikana. Kehityshistoriallisen 
analyysin ajoittumista osaksi pilottikokeilua voi kuitenkin 
pohtia, sillä etukäteen toteutettuna historia-analyysin tee-
mat jäivät todennäköisesti hieman etäisiksi muilta kurssi-
laisilta. Toisaalta tämän osan teettäminen vasta kokeilun 
käynnistyessä olisi voinut olla vastaavalla tavalla irrallista – 
ainakin analyysin olisi täytynyt valmistua rinnakkain muun 
analyysivaiheen kanssa ennen suunnitteluvaiheen käyn-
nistämistä. Jatkossa huomiota tulisi kiinnittää myös ylei-
sesti matriisityökalun käyttöopastukseen. Ennakkoon teh-
dyssä kehityshistoria-analyysissä työkalun sisäistämisessä 
ei tuntunut olevan vaikeuksia, mutta tämän osalta ilmeni 
jonkun verran eroavaisuuksia opiskelijoitten kesken. Aikai-
simpina vuosina kuntasuunnittelun kurssin monivaiheinen 
tehtävänanto on suoritettu vaihe kerrallaan, matriisin pilo-
toinnissa opiskelijat sen sijaan saivat koko tehtävänannon 
kerralla. Perusteina tähän oli ennen muuta halu kytkeä 
analyysivaihe mahdollisimman tiiviisti suunnittelun läh-
tökohtiin. Erillisten tehtävänantojen vaarana voi olla, että 
analyysin suoritettuaan opiskelijat aloittavat työskentelyn 
ikään kuin uudelleen ”puhtaalta pöydältä”.
 Tehdyn palautekyselyn perusteella valikoituja 
analyysinäkökulmia pidettiin oikeaan osuvina. Todennä-
köisesti haastavinta opiskelijoille oli päästä käsiksi aluee-
seen sitoutuneisiin merkityksiin, mutta tähän eräänä se-
lityksenä on se, että arjen ja paikallisuuden merkitykset 
voivat avautua ulkopuoliselle tarkastelijalle vain alueen 
asukkaitten ja toimijoiden avulla. Osallisten vähälukuisuu-
den vuoksi etenkin Peltosalmen taajama-aluetta koskevat 
merkitysympäristön painotukset jäivät avoimiksi. Analyy-
sitehtävänantoa pohdittiin ennen kurssin alkua myös siltä 
kannalta, olisiko parempi vaihtoehto ollut jakaa ”tarkaste-
lusilmälasit” ryhmien sisäisesti siten, että kukin ryhmä olisi 
tuottanut oman täydellisen analyysinsä neljästä eri näkö-
kulmasta. Tämä arvioitiin kuitenkin työmäärällisesti siinä 
määrin raskaammaksi vaihtoehdoksi, että tarkastelunäkö-

kulmat päätettiin jakaa eri ryhmille. Haittapuolena tässä 
on ollut se, että suunnitteluvaiheeseen siirryttäessä ”lasit 
saattoivat herkästi jäädä päähän”, eli vaihtoehtoisia suun-
nitelmia tuotettaessa ryhmän painotus pyrki olemana vah-
vasti niissä aspekteissa, joita analyysissäkin oli painotettu. 
Tätä helpotettiin tosin tarkoituksellisesti siten, että suun-
nitteluryhmille annettiin valmiina tietyt peruslähtökoh-
dat, joitten mukaan suunnitelmavaihtoehto oli tuotettava. 
Toiminnallisuus-ryhmä sai työstettäväkseen skenaarion, 
jonka mukaisesti alueen toiminnallinen profiili muuttuu 
radikaalisti; väestömäärä kasvaa ja perinteinen maatalo-
us väistyy ja korvautuu mm. bioenergian tuotannolla. Ra-
kenteellisuutta pohtinut ryhmä sai skenaariokseen vahvan 
rakenteellisen keskittämisen näkökulman, jossa haastee-
na ovat mm. suurten tehomaatalouden suuryksiköitten 
sijoittaminen. Kolmas, aistiympäristöä tarkastellut ryhmä 
nojautui skenaarioon, jonka mukaisesti suuntana on pieni-
piirteinen lähi- ja luomuviljely sekä yhteisöllinen elämän-
tyyli. Lopullisessa synteesisuunnitelmassa eri skenaarioi-
den hyvät puolet tuntuivat löytävän luontevasti paikkansa. 
 Eräs seikka, jota voi myöskin kriittisesti pohtia, 
on analyysinäkökulmien väistämätön päällekkäisyys. Eri 
aspektien yhteenliittymisen esilletuominen ja integroiva 
tarkastelu on toisaalta eräs matriisin tavoite, mutta ryhmä-
työnä suoritettuna tämä on voinut herättää opiskelijoissa 
tuskastumista, koska rajanveto oman ja toisten tarkaste-
lukohteitten kanssa voi olla vaikeaa. Esimerkiksi maisema- 
tai kylärakenteen sekä toisaalta näiden tuottaman maise-
makuvan analyyttinen erottaminen on haastavaa, vaikka 
onkin äärimmäisen tärkeää ymmärtää ensin mainitun kon-
stitutiivinen rooli havaittavan ilmiasun muodostumisessa. 
Silloin, kun matriisia käytetään apuvälineenä vain yhden 
tarkastelijan voimin, kyseinen ongelma todennäköisesti 
menettää relevanttiutensa. 
 Analyysivaiheen korostaminen vei luonnollisesti 
työskentelyaikaa varsinaisen suunnitelman työstämiseltä. 
Pilotin perusteella voi todeta, että osalle opiskelijoista sel-
västi ”luovan intuition” painottaminen työskentelyssä olisi 
ollut luontevampaa, osalle puolestaan analyyttinen lähes-
tymistapa tuntui soveltuvan paremmin. Suunnittelu on 
kuitenkin jo itsessään tutkivaa ja analyyttistä; suunnittelija 
luonnostaa tulevaa, tutkien kohteena olevaa rakennettua 
ympäristöä ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Vaikka piirtä-
mällä ”tutkiminen” taiteellisena toimintana on synteettis-
tä ja intuitioon pohjautuvaa, edellyttää se silti se aina väis-
tämättä – tietoisesti tai alitajuisesti – suunnitteluongelman 
ja lähtötilanteen analyysiä ja jäsennystä.
 Seurantaryhmän osalta käytännön haasteis-
ta keskeisimmäksi osoittautui yksittäisen pilottikokeilun 
osalta rajallinen aika. Sen lisäksi tilaisuuksien myöhäinen 
ajankohta toisaalta saattoi verottaa osallisten panosta, to-
sin ns. virka-aikana järjestettyihin tilaisuuksiin asukkaitten 
osallistuminen olisi myöskin ollut haasteellista. Johannes 
Jutilan omassa kurssikuvauksessaan esittämä ajatus esi-
merkiksi paikallisen koulun oppilaiden nivomisesta osaksi 
maankäytön kehityskuvan laadintaa voisi olla kokeilemisen 
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arvoinen idea. Ehkäpä myös kehityshistoriallisen analyysin 
laadinta yhteistyössä oppilaitten kanssa voisi olla hyvä 
tapa perehtyä paikalliseen historiaan? Mikäli resursseja 
olisi ollut laajemmin käytettävissä, olisi panostus erityyp-
pisiin aktivointikanaviin ollut hyödyksi. Esimerkiksi lehti-il-
moituksella olisi voitu tavoittaa alueen asukkaita, myöskin 
panostaminen alueella jaettaviin tiedotteisiin olisi voinut 
tuottaa tulosta. Pilottia pyrittiin tuomaan esiin paikallises-
sa sanomalehdessä juttujen avulla, tosin näitten osalta 
varsinainen suunnitteluprojekti ja kohdealue ylittivät uu-
tiskynnyksen hieman liian myöhäisessä vaiheessa. 
 Tehdyllä pilottikokeilulla oli joka tapauksessa 
oleellinen merkitys tutkimustyön jatkolle. Työkalun jat-
kojalostamiseksi nousi esille monia tärkeitä huomioita, 
joiden myötä tutkimuskysymysten suuntaamista voidaan 
edelleen tarkentaa. Kokeilu vahvisti näkemystä siitä, että 
matriisipohjainen analyysimalli voi toimia sekä nopeana  
”tarkistuslistana” kulttuuriympäristön elementtien huo-
mioimisessa, että haluttaessa syvällisemmän analyysin ja 
arvioinnin pohjana. Oleellista ei ole niinkään saavuttaa 
rationaalis-komprehensiivisessa hengessä kaikenkattavaa 
tietomäärää ympäristön ominaisuuksista, vaan sen sijaan 
muodostaa kokonaisnäkemys, joka toimii eri kehittämis-
vaihtoehtojen perusteltuna selkänojana. 

Kuva 2. Persoonallinen bussipysäkki Iirannalla. (Kuva Emilia Rönkkö)



Liite 1: Analyysikartta ja matriisi
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Liite 2: Strategiateksti ja suunnitelmaplanssit



Suunnittelualueen nykytila

Peltosalmi-Kirmanjärvi on maaseutualue Iisalmen kau-
pungin eteläosassa, noin kuuden kilometrin päässä kau-
punkikeskustasta. Aluetta ympäröivät vesistöt Porovesi, 
Nerkoonjärvi sekä Kirmanjärvi ja sen läpi kulkevat rautatie 
sekä valtatie 5. Koko suunnittelualuetta halkova harju luo 
alueelle korkeusvaihteluita ja tekee siitä tärkeän pohjave-
sialueen. Maisemaltaan alue on pääosin maakunnallisesti 
merkittävää avaraa peltomaista kulttuurimaisemaa, jol-
ta monin paikoin avautuvat näkymät myös järville saak-
ka. Lisäksi suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsevat 
Ahmonsaari ja Itikan tila ovat listattu valtakunnallisesti 
merkittäviin kulttuurimaisemiin. Vanhat pihapiirit ja tilat 
muodostavat tärkeän maisemaelementin etenkin Kirman-
järven kyläalueella ja useiden maatilojen pihapiireissä on 
jopa 1800-luvulta peräisin olevia rakennuksia. Peltosalmen 
taajaman keskusta puolestaan on tiiviimmin rakennettu. 
Siellä on muun muassa noin 1970-luvulta peräisin olevia 
punatiilisiä kerros- ja rivitaloja. 
 Asutus on keskittynyt Peltosalmen taajama-alu-
eelle, jossa sijaitsee myös pääosa alueen palveluista. Esi-
merkiksi ala-aste, julkinen päiväkoti ja seurakuntapalvelut 
sijoittuvat Peltosalmelle. Varsinaista päivittäistavarakaup-
paa alueella ei kuitenkaan ole. Väisäsen Kotiliha suunnit-
telualueen eteläosassa on ainoa elintarvikemyymälä. Sen 
yhteydessä toimii myös kahvila. Peltosalmi-Kirmanjärven 
pohjoisosan teollisuusalueella toimivat alueen suurim-
mat yritykset kuten Ipowood ja Betonimestarit. Yritysten 
lisäksi teollisuusalueella sijaitsee maamerkkinäkin toimiva 
Valtion Viljavarasto. Ohenmäki suunnittelualueen keski-
osassa on toiminut vuosina 1944–2002 Puolustusvoimien 
varikkoalueena, jonka käytössä olleita rakennuksia on yhä 
alueella. Lisäksi Ohenmäellä on yhteensä kolme muinais-
muistokohdetta, jotka kertovat alueen historiasta, sekä 
liito-oravien ja lepakoiden suojeltavia elinympäristöjä. 
Peltosalmen ja Ohenmäen liikunta-alueet sekä näitä ym-
päröivä luonto ja vesistö antavat hyvät mahdollisuudet ul-
koiluun.
 Kuten useimmissa suomalaisissa maaseutu-
maisissa kunnissa, myös Iisalmessa väestönkehitys on 
supistuvaa. Pääosa väestön vähenemisestä tapahtuu 
maaseutualueilla, ihmisten ja palveluiden keskittyessä 
kaupunkeihin. Vaikka trendi väestönkehityksessä on Pel-
tosalmi-Kirmanjärvellä vanheneva ja supistuva, houkut-
telee paikka alueelleen tilaa ja maaseutumaista asumista 
kaipaavia lapsiperheitä, joille asumisväljyyden kasvu sekä 
luonnonympäristön läheisyys ovat yhä tärkeämmäksi 
muodostuvia arvoja.

Tulevaisuudenkuva 2035 ja suunnitteluperiaatteet

Suunnittelualueen maankäytön kehityskuvan strategisina 
lähtökohtina ja tavoitteina ovat maatalouden muutok-
sesta johtuva maatalouden harjoittamisen keskittyminen 
suuriin yksiköihin, ja pyrkimys alueen elinvoimaisuuden ja 

vetovoimaisuuden säilyttämiseen elinkeinopohjaa moni-
puolistamalla ja alueen energia- ja ruokaomavaraisuutta 
kehittämällä. Strategiset suuntaviivat maankäytön kehitys-
kuvalle ovat syntyneet opiskelijoiden tekemien havainto-
jen ja analyysien sekä osallisilta saadun paikallisen tiedon 
perusteella.
 Ilmastonmuutos, vaihtoehtoisten energiamuoto-
jen kysyntä sekä väestön vanheneminen ja keskittyminen 
kaupunkeihin aiheuttavat muutospaineita Peltosalmi-Kir-
manjärven alueelle. Ilmastonmuutoksen seuraukset näky-
vät globaalisti muun muassa viljelysmaan vähenemisenä. 
Myös ruoan ja puhtaan juomaveden saanti vaikeutuu vä-
estönkasvun ja kaupungistumisen myötä. Samalla ruoka-
markkinat kehittyvät maailmanlaajuisiksi ja Internetin vä-
lityksellä käytävä sadon kauppa lisääntyy. Energian hinnat 
nousevat yhtäaikaisesti kuluttaja- ja ympäristövaatimusten 
kanssa ja muun muassa nämä seikat aiheuttavat maatalo-
usteknologialle kehittymispaineita (ks. esim. Ilmatieteen-
laitos 2011, SYKE 2011).
 Suomessa ilmastonmuutoksen odotetaan piden-
tävän kasvukautta, jolloin myös satotaso paranee, mikä 
taas vahvistaa alueellisia tuotantorakenteita (ks. esim. 
SYKE 2011). Suomessa maatilojen kokonaispeltoala säilyy 
ennallaan, mutta yksittäisten maatilojen peltoala kasvaa 
edelleen. Automaatioteknologian sekä informaatio- ja 
viestintäteknologian käyttö lisääntyy jatkuvasti suurene-
villa maatiloilla. Merkittävä osa maataloustulon kasvusta 
tuleekin jatkossa pääomakannan ja peltoalan tehokkaam-
masta käytöstä (Lehtonen 2010). Maatilojen energiaoma-
varaisuus lisääntyy ja tilojen tuotantokäytännöistä johtu-
vat ympäristöhaitat pienenevät. Halu kuluttaa puhdasta 
ja lähellä tuotettua ruokaa on nouseva trendi, johon Pel-
tosalmi-Kirmanjärvellä vastataan. Maatilojen elinkeinora-
kenne muuttuu siirryttäessä yhtiömuotoiseen maatalou-
teen. Vuonna 2035 Peltosalmi-Kirmanjärvellä maataloutta 
harjoitetaan suurilla yhtiömuotoisilla luomuhybriditiloilla. 
Alueen omavaraisuutta lisää myös pienviljely, jota asuk-
kaat harjoittavat pihoillaan ja palstaviljelynä.
 Strategisena tavoitteena on säilyttää alueen 
väkiluku vuoden 2011 tasolla. Tämä vaatii työpaikkojen 
lisää-mistä ja monipuolistamista suunnitteluajanjakson 
2011–2035 aikana. Maatalouden lisäksi alueen työllisyyttä 
lisäävät muun muassa vaihtoehtoisten energiamuotojen 
tuotanto ja kehittely sekä alkutuotannon jatkojalostus. 
Uusi hybriditila toimii eräänlaisena tutkimuslaboratoriona 
Living Lab -periaatteella, jossa uusien tuotantomuotojen 
ja tekniikoiden testaus tapahtuu käytännössä (ks. esim. 
Schaffers ym. 2009). Ylä-Savon ammattiopiston maaseutu-
opetuksen Peltosalmen yksikön (PEMO) yhteyteen perus-
tetaan tutkimuslaitos, joka tekee yhteistyötä hybriditilan 
kanssa. 
 Ilmastonmuutoksen ja öljykriisin johdosta lähi- ja 
raidematkailu lisääntyvät maailmalla ja Suomessa. Mat-
kailu nousee Peltosalmi-Kirmanjärven uudeksi työllistä-
jäksi. Jo olemassa olevia metsästys- ja kalastusalueita val-
jastetaan suurempaan hyötykäyttöön ja erämatkailuun. 
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Lisäksi alueella tehdään avauksia elämysmatkailun kehit-
tämiseen. Majoituspalvelut paranevat suunnittelualueel-
la ja syntyneet matkailuyritykset verkostoituvat toistensa 
kanssa. PEMO:lla vuosittain järjestettävä ”Päivä maalla” 
- tapahtuma jatkaa toimintaansa ja sitä tukemaan raken-
netaan Nerkkoojärven yli väliaikainen ponttonisilta Pelto-
salmen keskustasta suoraan oppilaitokselle. Tämän lisäksi 
alueella, esimerkiksi Väisäsen Kotilihalla tai jollakin tyhjen-
tyneistä tiloista, järjestetään lähi- ja luomuruoan tuotan-
toon liittyen ruokamarkkinat, jotka vetävät alueelle vierai-
lijoita koko maakunnasta.
 Suunnittelualueen yleistä viihtyisyyttä lisätään 
muun muassa rakennusten perusparannuksella, ranto-
ja siistimällä, virkistysreitistöjä kehittämällä ja avaamal-
la yhteyksiä vesistöön. Peltosalmen taajamakeskusta ja 
Ohenmäkeä kehitetään liikennejärjestelyjen parannuksilla 
sekä palveluasumisen ja monipuolisten asumismuotojen 
lisäämisellä. Asuinrakentamisessa tulee huomioida, että 
Suomessa asumisväljyys on kasvanut suhteellisen tasai-
sesti 1950-luvulta lähtien (Lankinen & Lönnqvist 2010: 9). 
Asuntojen keskikoko on kuitenkin kasvanut melko hitaas-
ti ja asumisväljyys on lisääntynyt viime vuosikymmeninä 
lähinnä siksi, että asuntokuntien koko on pienentynyt ja 
toisaalta uudet omakotitalot ovat entistä suurempia (Tii-
honen 2011). Tilastokeskuksen (2011) mukaan vuonna 
2010 Suomessa asumisväljyys on ollut 39,1 ja Iisalmessa 
39,6. Iisalmen kaupungin yleiskaavatutkijan Jukka Virta-
sen (2011) mukaan suunnittelualueella asumisväljyyteen 
perustuva kerrosalan lisäys on noin 5 m² asukasta kohden 
vuosikymmenessä. Yksi suunnitteluperiaatteista on ollut 
se, että suunnittelualueen väkiluku säilyy vuoden 2011 
tasolla tai kasvaa hieman. Tästä syystä asuinrakentaminen 
on mitoitettu siten, että Pielarkylän ja Kirman nauhakyliin, 
Peltosalmelle ja Ohenmäelle on mitoitettu asuinrakenta-
mista yhteensä noin 28 000-29 000 m².
 Paikallisuutta ja omavaraisuutta tuetaan ja vah-
vistetaan paikallisesti tuotetulla energialla, ruoka- ja te-
ollisuustuotteilla, palstaviljelyllä sekä Ohenmäen bändi-, 
taide- ja käsityöpajoilla. Alue antaa puitteet slow life -elä-
mäntyylille (ks. Rissa 2009) tai etätyölle (ks. Valtionva-
rainministeriö 2010). Arjen sujuvuutta ja terveellisyyttä 
edistetään kevyenliikenteen turvallisuuden parannuksella, 
paikallisten tuotteiden hyvällä saatavuudella, omaehtoi-
sen liikunnan mahdollistamisella, vapaa-ajantoiminnan li-
säämisellä sekä palveluasumisen kehittämisellä. Sosiaalis-
ta ympäristöä kehitetään mahdollistamalla eri ikäryhmien 
kohtaamisia Peltosalmella sijoittamalla palveluasuminen 
ja alakoulu samalle alueelle. Kulttuurisesti arvokas mai-
sema merkityksineen pyritään säilyttämään, vaikka itse 
maataloustoiminta muuttaa luonnettaan. Alueen luontoa 
pyritään suojelemaan esimerkiksi maa- ja metsätalouden 
vesiensuojelukosteikoilla, luomuviljelyllä, edistämällä ke-
vyenliikenteen käyttöä sekä keskittämällä maatalouden 
toiminnat liikenne- sekä muiden ympäristöhaittojen mini-
moimiseksi.  

Peltosalmi-Kirmanjärvi -suunnittelualueen maankäytön 
kehityskuva

Peltosalmi-Kirmanjärvi -alueelle vuodelle 2035 laadittu 
maankäytön kehityskuva rakentuu kolmiosaisen vaiheis-
tuksen kautta. Ensimmäinen vaihe ajoittuu vuosille 2012–
2015, jolloin tehdään paljon pienten investointien kehitys-
toimenpiteitä. Toinen vaihe ajoittuu vuosille 2016–2025, 
jolloin käynnistetään innovointia vaativia, pidemmän 
aikajänteen hankkeita ja vakiinnutetaan niiden toiminta. 
Viimeisessä vaiheessa, vuosina 2026–2035 viimeisetkin 
innovointia vaatineet kohteet ovat käynnistyneet ja maan-
käytön kehityskuva on saavuttanut keskeisimmät strategi-
set tavoitteensa. 

Ensimmäinen vaihe, 2012–2015

Ohenmäen uuden  asuinalueen rakennustyöt aloitetaan. 
Ensimmäisessä vaiheessa siitä valmistuu pohjoisemmassa 
sijaitseva Peltosalmen taajamakeskuksen puoleinen alue. 
Ohenmäen asuinalue sijoittuu metsäiseen ympäristöön, 
mutta sieltä avataan näkymiä vesistöön puustoa harven-
tamalla, jotta Ohenmäellä asuvat voivat myös kokea kult-
tuurimaiseman. 
 Peltosalmen keskustan saavutettavuutta paran-
netaan rakentamalla alueen pohjoispuolelle liikenneym-
pyrä. Liikenneympyrän avulla liikennevirrat keskitetään 
yhdelle alueelle. Tämä vähentää liikenteen meluhaittoja 
ja lisää turvallisuutta. Peltosalmen keskustan viihtyisyyttä 
parannetaan rakentamalla lehtikuusikujanne keskustasta 
vesistön tuntumaan ja näin avaamalla yhteys vesistöön. 
Ranta-aluetta maisemoidaan erottamalla mantereesta 
monipuolinen virkistyssaari kauniine näkymineen ja nuo-
tiopaikkoineen. Ranta-aluetta kehitetään myös veneilijöi-
den käyttöön, rakentamalla varastoja ja vuokrattavia ka-
lastajamökkejä. Ahmonsaaren etelärannalle rakennetaan 
hiekkaranta. Peltosalmen keskustan tuntumaan ja Ahmon-
saareen toteutetaan esteetön virkistysreitti leveillä pitkos-
puilla, joka valaistaan matalilla valopylväillä ohjaamalla 
valo pitkospuille. Mantereelta rakennetaan kevyen liiken-
teen silta Ahmonsaareen. Esteetön virkistysreitti yltää 
Salmenrannan hevostallille asti ja jatkuu siitä perinteisenä 
ulkoilureittinä Heinon tilalle ja siitä edelleen Ohenmäelle. 
Virkistysreitistöä kehitetään siten, että  osa siitä valaistaan 
ja sen varrella on monipuolisesti erilaisia näkymiä niin 
pelloille, vesistöön, hevostalleille kuin metsäänkin. Ah-
monsaaren ja mantereen välinen rehevöitynyt Pienisalmi 
kunnostetaan lisäämällä siltarumpuja salmen yli pohjoi-
sessa kulkevan tien alle ja parantamalla veden vaihtumista 
salmessa. Kunnostamisen myötä salmesta saadaan ympä-
röivien vesistöjen kaltainen kulttuurimaisemaa jäsentävä 
elementti.
 Asukkaiden ja erityisesti Kirmanjärven koululais-
ten kevyen liikenteen käyttöä helpotetaan ja turvataan ra-
kentamalla kevyen liikenteen väylä Kirmanjärveltä Ohen-
mäelle ja Peltosalmelle saakka. Tähän liittyen rakennetaan 
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silta Kirmanjärven ja Pieni-Kirmanjärven väliselle salmelle. 
Yhteyttä Kirmalta Peltosalmen ja Ohenmäen virkistysreitis-
tön välillä vahvistetaan kevyen liikenteen väylällä, josta osa 
valaistaan.
 Maatalouden muutoksen myötä maatilojen omis-
tajat pyritään sitouttamaan rakennemuutokseen synnyt-
tämällä yhtiömuotoista omistajuutta. Pientilat jatkavat 
osana yhtiömuotoista hybriditilaa sukupolvenvaihdokseen 
saakka. Samalla aloitetaan ideointi PEMO:n ja hybriditilo-
jen yhteistyöstä ja living labistä. Maatilojen valumavedet 
nykyisellään rehevöittävät vesistöä runsaasti. Vesistöjen 
laadun ylläpitämiseksi suunnittelualueella ryhdytään kehit-
tämään maatalouden vesiensuojelukosteikkoa Pikku-Ah-
mon ja Pikku-Kirman väliselle Roimanpurolle. Jo olemassa 
olevaa Roimanpuroa mutkitetaan ja virtaamista hidaste-
taan pohjapadoilla ja tulvakentillä. Vesiensuojelukosteikko 
maisemoidaan kevyesti muuhun luonnonympäristöön so-
veltuvaksi. Lisäksi alueella pyritään hyödyntämään soista 
maaperää maatalouden valumavesien puhdistamiseksi. 
 Suunnittelualueen elinkeinoja ja vetovoimai-
suutta kehitetään matkailulla. Kirmanjärven itäpuolelta al-
kavat metsästysmaat sekä suunnittelualuetta ympäröivät 
vesistöt luovat puitteet erämatkailuun, joiden markkinat 
voivat ulottua esimerkiksi Viroon ja Saksaan. Metsästäjien 
tukikohtana toimii Kirmanjärven kyläpirtti, jossa on mah-
dollista levähtää, ruokailla ja yöpyä tarvittaessa. Kalastuk-
sesta kiinnostuneet erämatkailijat voivat vuokrata veneen 
Käkiniemen rannalta. Kirmajärven länsirannalla sijaitsevaa 
hunajan tuotantoa vahvistetaan kehittämällä hunajan tuo-
tannon jatkojalostusta ja hunajan tuotannosta kiinnostu-
neet matkailijat voivat tutustua hunajatilan toimintaan.
Matkailua koordinoiva Peltosalmi-Kirmanjärven infokes-
kus perustetaan Väisäsen Kotilihan yhteyteen. Infokeskus 
ylläpitää alueen toimijoiden muodostamaa verkostoa.
 Suunnittelualueen maasto palvelee hyvin erilaisia 
liikunta- ja harrastusmuotoja. Ohenmäen ja Pienilahden 
väliin jäävillä soramontuilla on hyvät olosuhteet muun mu-
assa maastopyöräilylle. Pienilahden metsään Salmenran-
nantien varrelle tai Ohenmäen virkistyalueelle rakenne-
taan elämysmatkailua tukevat flowpark sekä paintball- ja 
airsoftpuisto.

Toinen vaihe, 2016–2025

Asumisväljyyden kasvu ja tavoitteet väestömäärän säilyt-
tämisestä vuoden 2011 tasolla vaativat, että suunnittelu-
alueelle osoitetaan täydennysrakentamista. Peilarkylän ja 
Kirmanjärven nauhakyliin tulee täydennysrakentamista, 
joka sijoittuu jo olemassa olevien rakennusten ja pihapiiri-
en läheisyyteen. Uudisrakennukset sijoitetaan maisemaan 
sopivasti ja alueelle perinteistä pihapiirimäistä rakenta-
mista kunnioittaen. Rakennuspaikat sijoitetaan suojaisiin 
paikkoihin metsän tuntumaan. Osa Peilarkylän läheisistä 
pelloista köyhdytetään ja muutetaan niityiksi kylänauhan 
kohdalta, jotta rantaan on helpompi pääsy ja maisemaan 
saadaan vaihtelua. Vapaa-ajan matkailua tukemaan Käki-

niemi-Kesärannan mökkialueelle rakentuvat ensimmäi-
set asuinrakennukset paikallisten ja matkailijoiden käyt-
töön. Mökkialueen yhteyteen perustetaan vesipuisto ja 
uimaranta. Vesipuistosta vuokrataan kanootteja ja siellä 
toimii wakeboarding-rata. Ranta-asumista tukemaan ra-
kennetaan uusi tie olemassa olevaa tietä hyväksikäyttäen. 
Mökkien läheiset peltoalueet säilyvät maatalousalueina 
vihermassan tuotantoon. Ylimääräiset pellot on myös 
mahdollista metsittää tai muuttaa niityiksi.
 Peltosalmen kulttuurimaisemaa kunnioittaen Sal-
menrantaan avataan maatilamatkailuun keskittynyt tila, 
jossa on mahdollista tutustua maatilojen perinteiseen toi-
mintaan ja eläimiin. Hevosurheilun suosion kasvun myötä 
olemassa oleva hevostalli kasvaa. Noin kymmenen heh-
taaria Salmenrannan pelloista tulee hevostallin käyttöön. 
Peltosalmen hevostallin ratsastusreitistöä laajennetaan 
Käkiniemen ja Pitkäniemen suuntaan, siten ettei viljelys-
käytössä olevia peltoja pirstota. Reitistö kulkee pääosin 
pellon ja metsän rajan tuntumassa hyödyntäen jo olemas-
sa olevaa maisemanvaihtumiskohtaa.
 Peltosalmelle rakentuvat seitsemän uutta oma-
kotitalotonttia.  Kauppis-Heikin koululle ja olemassa ole-
ville kerrostaloille tehdään perusparannus, joka tukee 
tavoitteita keskusta-alueen viihtyisyyden parantamisesta. 
Peltosalmen keskustan tuntumasta varataan peltoalue 
omavaraisen ruoantuotannon periaatteiden mukaisesti 
virkistysviljelylle. Virkistysviljelyalue sijoitetaan lehtikuusi-
kujanteen lähelle ja se on tarkoitettu ensisijaisesti Pelto-
salmen keskustassa asuville, joilla ei ole mahdollisuutta vil-
jelyyn omalla pihallaan. Myös Kauppis-Heikin koululaiset 
voivat tutustua omavaraiseen ruoan viljelyyn, kun luokille 
on varattu omat palstat alueelta. Vanhuksille tarkoitettu 
palvelukeskus yhteisöllisyyttä korostavine palvelukotei-
neen valmistuu Kauppis-Heikin koulun viereen. Ohenmäen 
toinen asuinalue rakentuu.
 Ohenmäen ja Pienilahden soramontuilla harras-
tusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet ja laajentuneet, 
minkä ansiosta alueella ajetaan sähkömotocrosseilla ja 
sähkömoottorikelkoilla vahingoittamatta pohjavesistöä. 
Peltosalmi-Kirmanjärvi -alueen monipuolisten harrastus-
mahdollisuuksien ja vapaa-ajan toimintojen ansiosta alue 
vetää puoleensa leirikoululaisia, jotka voivat majoittua esi-
merkiksi perusparannettuun Kauppis-Heikin kouluun. 
 PEMO:lla aloitetaan tutkimus- ja koulutustoimin-
ta hybriditiloista. PEMO:n tutkimuskeskus kehittelee uusia 
maatalouden tuotantotekniikoita ja välineitä ja kokeilee 
niitä hybriditiloilla. Hybriditilan toiminta käynnistyy luon-
nollisesti, kun maatalouden sukupolvenvaihdoksen myötä 
pienet tilat väistyvät ja samalla peltojen uudelleenjärjes-
täminen yhtenäisemmäksi tulee aiheelliseksi. Pientilat 
jatkavat toimintaansa suuryksikön osana kunnes sukupol-
venvaihdos on ajankohtainen tai tuotantokoneisto vanhe-
nee. Tilan yhteyteen tulee sen energiantarvetta tyydyttävä 
bioenergialaitos, joka kannustaa energiaomavaraisuuteen. 
Hybriditila toimii luonnonmukaisin periaattein ja siirtymi-
nen luomutuotantoon vaatii kolme satokautta. Luomu-
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hybriditiloilla alkutuotannon tuotteita tullaan jatkojalos-
tamaan adding value- periaatteella (ks. Moseley 2003). 
Jatkojalostustuotteiden ideointi ja suunnittelu käynnistyy 
tilojen toiminnan vakiinnuttua. Tuotteiden jatkojalostami-
sen ideointi ja suunnittelu käynnistetään myös teollisuus-
alueen yrityksissä. Alueen jatkojalostajat, kuten hybriditi-
lat ja Väisäsen Kotiliha, verkostoituvat matkailuyritysten 
kanssa tarjoten erämatkailijoille mahdollisuuden jalostaa 
saaliistaan luksustuotteita kotiin vietäväksi.
 Energiaomavaraisuuden periaatetta hyödynne-
tään myös Peltosalmen teollisuusalueella, jossa olemassa 
olevaa lämpövoimalaa aletaan kehittää polttoaineiden se-
kakäyttöön soveltuvaksi lämmön- ja sähköntuotantoyksi-
köksi. Voimala tuottaa lämpöä ja sähköä alueen teollisuu-
den tarpeisiin sekä myy ylijäävän energian ja tuhkan.
 Kirmantien pohjoisosa vahvistetaan kestämään 
hybriditilan aiheuttama raskas liikenne. Lisäksi pieni osa 
pohjoista Salmenrannantietä Peltosalmen keskustasta 
päällystetään hevostilalle saakka, tukemaan keskustan 
liikennettä. Kirmantien ja Kuopiontien risteysaluetta sekä 
Väisäsen Kotilihan liikennejärjestelyjä parannetaan vas-
taa-maan maatalouden muutoksen ja matkailun myötä 
lisääntyvän liikenteen tarpeita. Risteystä on syytä muuttaa 
turvallisemmaksi rakentamalla hiljennyskaistat molem-
piin suuntiin kuvien A ja B mukaisesti. Liittymästä 150 m 
pohjoiseen (kuva C) rakennetaan myös autoilijoiden käyt-
töön tarkoitettu rautatien ja Kuopiontien alittava alikulku. 
Alikulku poistaa käyttötarpeen kahdelta pohjoisemmalta, 
Haaparannantien ja Kotiniementien tasoristeykseltä. Ali-
kulun kautta mahdollistetaan myös Käkiniemi-Kesäranta 
-loma-asuntoalueen asukkaiden turvallinen asiointi Väisä-
sen Kotilihalla sekä sen yhteyteen rakennettavassa suun-
nittelualueen infopisteessä. Isomman ja turvallisemman 
liittymän ja Kuopiontien suuntaisen reitin (kuva C) kautta 
yhä useampi matkailija saadaan ohjattua ostamaan paikal-
lisia tuotteita ja kiinnostumaan alueesta. 

kuva A  kuva B  kuva C

Kolmas vaihe, 2026–2035

Peilarkylän ja Kirmanjärven nauhakylien täydennysra-
kentaminen jatkuu asuntokysynnän mukaan. Lisäksi 
Käkiniemi-Kesärannan mökkialueelle valmistuvat loput 
suunnitelluista loma-asunnoista. Peltosalmen keskustaan 
varataan alue puukerrostaloille, joka tukee monipuolista 
asuinrakentamista ja vastaa väestömäärän kehittymiseen. 
Hybriditilan toimintaa laajennetaan perustamalla tilan yh-
teyteen oma meijeri ja kasvihuone. Näistä saadaan lisätyö-
paikkoja alueelle jatkojalostamalla tuotteita. Jatkojalostet-
tuja tuotteita, esimerkiksi jogurtteja ja juustoja, myydään 
Väisäsen Kotilihalla. Suunnittelualueen elinkeinojen ke-
hittymistä tuetaan mahdollistamalla teollisuusalueen yri-
tyksien ja energiavoimalan laajentuminen. Laajentumisen 
vaatima lisätila on huomioitu maankäytössä aluevarauk-
sin. Teollisuusalueen laajentaminen osoitetaan pääasiassa 
pohjoiseen.

Eri osa-alueita koskevat suunnitelmat
 
Maatalouden muutos

Suunnittelualueen nykyiset maatilat tulevat väistymään 
sukupolvenvaihdos-hankkeiden (SPV) myötä. Maatalous 
kokee rakennemuutoksen, jonka mukana siirrytään perin-
teisestä maataloudesta yhtiömuotoiseen maatalouteen. 
Tämä näkyy muun muassa tilakokojen huomattavana kas-
vuna. Tällä hetkellä suurelta osalta maatilojen omistajista 
puuttuu liiketaloudelliset ja johtamistaidolliset kyvyt tila-
koon kasvattamiseen. Tästä syystä tarvitaan erityiskoulu-
tusta muun muassa johtamiseen ja taloudenpitoon living 
lab-periaatteella. Siirryttäessä yhtiömuotoiseen maatalou-
teen, henkilökohtaiset riskit pienenevät ja investointimah-
dollisuudet paranevat, sillä suuryksiköllä on kyky reagoi-
da hintojen muutoksiin. Tällä hetkellä Suomessa lehmän 
keskimääräinen elinikäistuotanto on 23 000 litraa, mutta 
tavoitteeksi on asetettu 40 000 litraa. Myös lehmän keski-
määräistä elinikää pyritään nostamaan viidestä vuodesta 
15 vuoteen.
 Yhtiömuotoisen maatilan suuryksiköstä muodos-
tuu yrityskeskittymä, jossa on mukana erilaisia toimijoita. 
Yhdessä kaikki nämä toimijat muodostavat hybriditilan, 
jossa synergiaetujen maksimoinnin kautta saavutetaan 
suurta kilpailuetua. Synergiaetujen maksimoimiseksi hy-
briditilan tuotantoyksiköiden yhteyteen rakennetaan bio-
energian tuotantoyksiköt, joissa tuotetaan sähkö- ja läm-
pövoimaa hybriditilan tarpeeseen ja erityisesti myyntiin. 
Bioenergian tuottamiseksi 20 000 m³ lantaa vuodessa kä-
sitellään lannankäsittelylaitoksessa. Lannan lisäksi lisäsyöt-
tönä käytetään hybriditilan noin 200 m² laajuiselta pellolta 
kerättyä vihermassaa ja esimerkiksi pilaantunutta rehua. 
Vihermassaa käytetään noin 6000 m³ vuodessa. Lannasta 
ja vihermassasta tuotetaan biokaasua. Syntynyttä metaa-
nikaasua käytetään aggregaateissa ja kaasupolttimoissa, 
jolloin siitä saadaan sähköä ja lämpöä. Käsitellystä lannas-Kuvat A, B ja C. Risteysalue (Tero Aalto 30.11.2011).
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ta kiintoaines levitetään pelloille ja biologisen puhdistus-
prosessin avulla neste voidaan palauttaa takaisin kiertoon. 
Bioenergialaitoksen tuotannolla voidaan kattaa vuodessa 
noin 600 pientalon energiankulutus.
 Hybriditilalle määritetään strateginen sijainti. Hy-
briditilan vaatimat rakennukset ovat pinta-alaltaan suuria 
ja siksi on tärkeää, että ne sijoitetaan maisemaan sopivas-
ti. Tämä toteutetaan rakentamalla ruohokattoja, jotta mai-
semasta saadaan jatkuva. Tilan keskeiset tuotantoyksiköt 
vaativat kilometrin suojaetäisyyden, mikä vaikuttaa esi-
merkiksi meijerin sijoittamiseen. Hybriditila toimii luomu-
periaatteella, joka vaatii myös enemmän peltopinta-alaa 
kuin perinteinen tuotanto. Hybriditilalla tämä tarkoittaa, 
että 600 lypsävää lehmää tarvitsevat 750 hehtaaria pel-
toa perinteisen 600 hehtaarin sijasta. Siirtyminen luomu-
tuotantoon vie kolme satokautta ja vaatii viljelykierron. 
Luomutuotanto vaikuttaa vasikoiden hoitoaikaan, joka 
muuttuu kahdeksasta viikosta 12 viikkoon. Myös eläimiä 
lääkittäessä varoaika kaksinkertaistuu ja tiloille muodostuu 
karjan laiduntamisvelvoite. Luomutuotanto on perinteistä 
tuotantoa herkempi ympäristövaikutuksille. Ylimääräinen 
luomurehu on helppo myydä markkinoille.
 Toimintojen keskittymisen ansiosta hybriditiloilla 
mahdollistuu luonnonmukaisten maitotuotteiden jatkoja-
lostus tilan omassa meijerissä omavaraisen ruoantuotan-
non periaatteiden mukaisesti. Meijeri sijoitetaan siten, 
ettei siitä aiheudu haju- tai hygieniahaittoja. Jatkojalostet-
tavia tuotteita ovat esimerkiksi maito, piimä, voi, juustot ja 
jogurtti. Jogurteissa hyödynnetään hybriditilan kasvihuo-
neen tuotteita sekä lähialueilta saatavia marjoja. Jatkoja-
lostetut tuotteet myydään sekä lähialueen kaupoissa että 
päämarkkina-alueella Kuopiossa ja niiden myyntivalttina 
on ajatus juuri lypsetyistä, tuoreista maitotuotteista. Mei-
jerin yhteyteen sijoitetaan hybriditilan kasvihuone. Kasvi-
huone hyödyntää bioenergialämpöä ja sen luonnonmukai-
sia tuotteita voidaan käyttää esimerkiksi tilan tuotteiden 
jatkojalostamisessa. Kasvihuoneen tuotteisiin kuuluvat 
muun muassa kurkut, tomaatit, salaatit ja mansikat. Kasvi-
huoneen tavoitteena on nollaenergiataso, joka mahdollis-
tuu omalla energiantuotannolla ja hybriditilalta saatavalla 
energialla. Kasvihuoneen katolle etelän suuntaisesti sijoi-
tettavat aurinkokeräimet muodostavat osan tarvittavasta 
energiasta. 
 Hybriditilan toimintojen laajentuessa karja eriy-
tetään kahteen tuotantoyksikköön, maitotilaan ja vasik-
kakeskukseen. Eriyttäminen tehostaa tuotantoa ja antaa 
paremmat valmiudet varautua eläintautiriskeihin, kuten 
salmonellaan sekä suu- ja sorkkatautiin. Hyvinvoiva eläin 
on kaikkien etu, sillä karjan hyvinvointi lisää tuotantovo-
lyymiä. Maitotilan pihatossa toimii kymmenen lypsyrobot-
tia, yksi robotti 60 lehmää varten. Karja jaetaan kahden ja 
kolmen lypsyrobotin osastoihin. Maitotilan pihatto on vain 
lypsykarjaa varten, jonka takia poikivat lehmät siirretään 
vasikkakeskukseen. Pihatto ei tarvitse lämmitystä verho-
seinien lisäksi, sillä lypsykarjalla optimilämpötila on viisi 
astetta. Maitotilan lantakeskuksessa on lieteallas ja rehu-

keskuksessa laakasiilot. Vasikkakeskuksessa toimii myös 
pihatto, lanta- ja rehukeskus sekä bioenergian tuotantolai-
tos. Vasikkakeskuksesta lehmät tuodaan maitotilalle, mut-
ta sonnit myydään alueen ulkopuolelle lihakarjatiloille. 
 Hybriditiloilla tarvitaan kymmenen työntekijää 
hoitamaan lypsyrobotteja eli yksi työntekijä yhtä lypsyro-
bottia kohden. Nämä työntekijät vastaavat seurannasta, 
raportoinnista, tuotannon tarkkailusta, siementämisestä, 
kuivituksesta ja puhdistuksesta. Heidän lisäkseen työnte-
kijöitä tarvitaan myös muihin hybriditilojen toimintoihin, 
kuten rehutuotantoon, nuorkarjan hoitoon, bioenergian 
tuotantoon, hallintoon ja johtamiseen sekä markkinoin-
tiin. Hybriditilan tarvitseman työvoiman määrää voidaan 
havainnollistaa esimerkillä yhdysvaltalaisesta 750 lehmän 
maatilasta, jossa työntekijöitä on 18.

Peltosalmen keskusta-suunnitelma

Peltosalmen keskusta koetaan tällä hetkellä epämiellyttä-
väksi ja ei-kiinnostavaksi, usein pelkäksi läpikulkupaikaksi. 
Keskustan saavutettavuutta parannetaan rakentamalla lii-
kenneympyrä alueen pohjoisosaan selkeyttämään Pielave-
dentien ja Peltosalmentien risteysaluetta. Liikenneympy-
rän keskelle tulee taideteos, joka toimii alueelle ominaisena 
maamerkkinä nostaen alueen statusta. Liikenneympyrän 
rakentaminen helpottaa myös Peltosalmen keskustan poh-
joispuolella sijaitsevan sahan raskasliikenteen toimivuutta 
ja tekee risteysalueesta näin turvallisemman. Peltosalmen 
keskustan viihtyisyyttä parannetaan avaamalla yhteyksiä 
Nerkoonjärven rantaan. Rantaa maisemoidaan erottamal-
la mantereesta monipuolinen virkistyssaari pienen puron 
ja lammen avulla. Puroon johdetaan myös asuinalueen 
hulevesiä. Saareen ja sen välittömään ympäristöön raken-
netaan esteetön pitkospuureitistö, laavuja sekä kevyen 
liikenteen siltoja. Peltosalmen keskustasta Ahmonsaareen 
kulkevan virkistysreitin varrelle istutetaan alueen hen-
keen sopiva lehtikuusikujanne. Virkistysreitin varrelle tu-
lee myös virkistysviljelyalue, jossa Peltosalmen keskustan 
asukkailla sekä alueen koululla on mahdollisuus muun mu-
assa pienimuotoiseen palstaviljelyyn.
 Rannan rakentamisen yhteydessä siellä jo ole-
massa olevaa venevalkamaa kehitetään sijoittamalla val-
kaman läheisyyteen monikäyttöisiä kylmiä rakennuksia ja 
rakentamalla uusi laituri. Rakennuksia on mahdollista käyt-
tää varasto- ja huoltorakennuksina veneille ja kanooteille 
sekä vuokrattavina kalastajamajoina. Venevalkamaan tu-
lee venepaikkoja paikallisille sekä vieraspaikkoja.
 Peltosalmen keskustan itäosassa sijaitsevat ker-
rostalot sekä alueen keskellä sijaitseva Kauppis-Heikin 
koulu perusparannetaan. Koulun viereen rakennetaan 
yhteisöllisyyttä korostava vanhusten hoivakoti, johon on 
mahdollista sijoittaa lisäksi jokin palvelu, esimerkiksi kios-
ki, kauneushoitola tai kampaamo. Asumisväljyyden kas-
vuodotusten mukaisesti Peltosalmen keskustaan rakenne-
taan seitsemän uutta omakotitaloa (kerrosalaa 150 m2/
talo, yhteensä 1 050 m2) niille varatuille tonteille. Talot 
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sijaitsevat Peltosalmen taajaman eteläpuolella sekä pari 
taloa taajaman länsipuolella lehtikuusikujanteen läheisyy-
dessä.  Lisäksi keskustan pohjoisosaan rakennetaan kaksi 
uutta puukerrostalokorttelia (yhteensä 9 000 k-m2). Ker-
rostaloalueen vieressä sijaitseva nuorisotalo Peltokoto eli 
”Peltis” uusitaan ajanmukaiseksi.

Kylärakenteen vahvistaminen

Kylärakennetta vahvistetaan Kirman- ja Salmenrannan-
teillä. Kirmantien varteen on ollut kiinnostusta rakentaa 
ja jo nyt on sinne rakennettu omakotitaloja suunnittelu-
tarveratkaisuilla. Kirmantien varteen osoitetaan maan-
käyttösuunnitelmassa 20 uutta omakotitalotonttia. Myös 
osaa Salmenrannantiestä on ehdotettu maakuntakaavassa 
potentiaaliseksi rakentamispaikaksi (Niemi 2011). Salmen-
rannantielle Pielarkylään on suunnitelmassa osoitettu 17 
uutta omakotitalotonttia. Nämä rakentamiselle ehdotetut  
paikat ovat hyviä sekä pohjaolosuhteilta että topografial-
taan. Rakennuspaikat pyritään molemmilla rakennusalu-
eilla sijoittamaan siten, että ne ovat suojaisissa paikoissa 
metsän ympäröiminä ja olemassa olevien rakennusten ja 
pihapiirien läheisyydessä. Tonttien liittymät ohjataan suo-
raan Kirman- ja Salmenrannanteille. Uudella asutuksella 
pyritään tiivistämään ulkotilaa tien vierustoilla. Tiiviimmän 
ja kylämäisen asuinrakenteen vuoksi ohiajavien autojen 
nopeus laskee. 
 Omakotitalotontit ovat suuria, noin 2500 m2. Ra-
kennusoikeus tonteilla on päärakennuksella noin 220–250 
m2, jonka lisäksi talousrakennuksille rakennusoikeutta 
myönnetään yhteensä 100 m2 verran. Suunnittelussa py-
ritään kannustamaan omavaraisuuteen, joten tonteille saa 
rakentaa autotallin lisäksi toisen erillisen talousrakennuk-
sen, kuten kasvihuoneen tai kesäkeittiön, sekä eläinsuojan. 
Pihoille varataan alue hyötypuutarhalle sekä kasvimaalle. 
Lisäksi tonteille saa rakentaa maakellarin. Tulevaisuudessa 
talojen lämmitysenergiatarve laskee rakenteiden parantu-
essa (esim. passiivitalo ks. Lylykangas & Nieminen 2009). 
Lämmitys pyritään tuottamaan uusissa omakotitaloissa 
omavaraisesti esimerkiksi maalämmöllä, puulla tai pelle-
teillä.
 Omakotitalotonttien rakennukset ryhmitellään 
siten, että niistä muodostuu suojaisa pihapiiri. Rakennus-
materiaaleissa pyritään hyödyntämään paikallisen teolli-
suuden, kuten Ipowoodin ja Betonimestareiden tuotteita. 
Rakennukset ovat harjakattoisia ja niiden harjasuunta si-
joitetaan tien suuntaiseksi. Tonttien päärakennukset ovat 
enintään 1,5 kerroksisia ja ne sijoitetaan ilmansuunnat 
huomioon ottaen, joko tien varteen tai pihan perälle. Ve-
den luonnolliset virtauspaikat huomioidaan rakennusten 
sijoittelussa ja omakotitalotonttien taakse sekä tien vie-
rustaan säilytetään metsistä suojavyöhykkeet, joilta ei saa 
kaataa puustoa kokonaan pois. 

Rantarakentaminen

Käkiniemi-Kesärannan loma-asuntoalueen rantatonteilla 
pyritään nostamaan koko alueen vetovoimaa. Perinteisen 
mökkiasumisen lisäksi alueelle sijoitetaan myös matkailua 
palvelevaa rakennuskantaa tukemaan alueen metsästys-, 
kalastus- sekä elämysmatkailua ja leirikoulutoimintaa. 
Rantaan tulevalle alueelle on mahdollista rakentaa 8 mat-
kailupalveluihin liittyvää rakennusta ja 27 vapaa-ajan asun-
toa. Rantarakentamisessa sallitaan osittainen rakentami-
nen veden päälle. Alueen olemassa olevia teitä käytetään 
hyväksi rannan tieverkossa niin tehokkaasti kuin mahdol-
lista, mutta sinne rakennetaan myös uusi loma-asuntoja 
palveleva tie.
 Loma-asuntotontit ovat pinta-alaltaan suuria, 
noin 2000–3000 m2. Rakennusoikeutta myönnetään loma-
asuntojen päärakennukselle 100–150 m2 sekä talousra-
kennuksille 50 m2. Loma-asuntoalueen rakennusoikeus on 
3250 m2 asuinrakennuksille ja 1270 m2 talousrakennuksil-
le. Matkailua palvelevilla tonteilla sallitaan myös kahden 
asunnon rakennusten rakentaminen ja koko matkailua pal-
velevan alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 1440m2 
asuinrakennuksille ja 250m2 talousrakennuksille. Myös 
rantarakentamisessa materiaaleissa pyritään hyödyntä-
mään paikallisen teollisuuden, kuten Ipowoodin ja Beto-
nimestareiden, tuotteita. Lämmitys pyritään tuottamaan 
mökeillä edellä mainittujen kylänauhojen tapaan omava-
raisesti esimerkiksi maalämmöllä, puulla tai pelleteillä. 
 Matkailijoita palveleva alue sijoitetaan ranta-
rakentamisalueen pohjoisosaan, lähemmäs Käkiniemen 
vesipuistoa ja sen yhteyteen rakennettavaa veneiden 
kunnostuspistettä ja kesäkahvilaa. Matkailijoita palveleva 
alue on myös liikenteellisesti Kesärannan eteläosan loma-
asuntoaluetta helpommin saavutettavissa. Suunnittelualu-
een maisemaelementtejä vahvistetaan, kun ranta-alueelle 
johtavan tien viereen istutetaan lehtikuusia Salmenrannan 
tien tapaan. Osin uudelle rantatielle varataan sitä ympä-
röivästä pellosta puskurivyöhyke. Tämän puskurivyöhyk-
keen maaperää köyhdytetään ja se muutetaan pellosta 
luonnonniityksi. Niittyvyöhykkeelle, tien ja tonttien väliin 
istutetaan puita koko rantarakentamisalueen pituudelta.
 Käkiniemi-Kesärannan ranta-alueella vapaa-
ajanasuminen voi kehittyä skenaariossa joko nykytrendiä 
vastaavaksi, hyvin varustelluksi ”kakkoskotiasumiseksi” tai 
vaihtoehtoisesti vaatimattomammaksi, hiljaisuutta ja ar-
jesta irtautumisen mahdollisuuksia palvelevaksi, elämyk-
selliseksi loma-asumiseksi. Tämän hetkisen trendin mu-
kainen mökkeily sisältää ajatuksen paluusta maaseudulle, 
luonnon keskelle, jossa aikaa vietetään muun muassa pi-
hatöiden, kalastuksen ja marjastuksen parissa nykyajan 
mukavuuksista tinkimättä. Mökillä saatetaan viettää pit-
kiäkin aikoja tietoliikenneverkon mahdollistaessa etätyös-
kentelyn. Toisaalta tulevaisuudessa kiireinen elämänrytmi 
saattaa nostaa kysyntää vaatimattomampia loma-asuntoja 
kohtaan, joissa on mahdollisuus pistäytyä nauttimassa kii-
reettömästä, luonnonläheisestä ja hiljaisesta ympäristös-
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tä. Nämä loma-asunnot on rakennettu mittakaavaltaan 
nykytrendin mökkejä pienimittakaavaisemmin ja tekniikka 
on helppoa ja yksinkertaista.     
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SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 

Peltosalmi-Kirmanjärvi on maaseutualue Iisalmen kaupungin eteläosassa, noin kuuden kilometrin päässä kau-
punkikeskustasta. Aluetta ympäröivät vesistöt Porovesi, Nerkoonjärvi sekä Kirmanjärvi ja sen läpi kulkevat rauta-
tie sekä valtatie 5. Koko suunnittelualuetta halkova harju luo alueelle korkeusvaihteluita ja tekee siitä tärkeän 
pohjavesialueen. Maisemaltaan alue on pääosin maakunnallisesti merkittävää avaraa peltomaista kulttuuri-
maisemaa. Lisäksi suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsevat Ahmonsaari ja Itikan tila ovat listattu valtakunnal-
lisesti merkittäviin kulttuurimaisemiin. Vanhat pihapiirit ja tilat muodostavat tärkeän maisemaelementin etenkin 
Kirmanjärven kyläalueella. Peltosalmen taajaman keskusta puolestaan on tiiviimmin rakennettu.

Kuten useimmissa suomalaisissa maaseutumaisissa kunnissa, myös Iisalmessa väestönkehitys on supistuvaa. 
Pääosa väestön vähenemisestä tapahtuu maaseutualueilla, ihmisten ja palveluiden keskittyessä kaupunkeihin. 
Vaikka trendi väestönkehityksessä on Peltosalmi-Kirmanjärvellä vanheneva ja supistuva, houkuttelee paikka 
alueelleen tilaa ja maaseutumaista asumista kaipaavia lapsiperheitä, joille asumisväljyyden kasvu sekä luonnon-
ympäristön läheisyys ovat yhä tärkeämmäksi muodostuvia arvoja.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA SUUNNITTELUPERIAATTEET

Ilmastonmuutos, vaihtoehtoisten energiamuotojen kysyntä sekä väestön vanheneminen ja keskittyminen kau-
punkeihin aiheuttavat muutospaineita Peltosalmi-Kirmanjärven alueelle. Ilmastonmuutoksen seuraukset näky-
vät globaalisti muun muassa viljelysmaan vähenemisenä. Myös ruoan ja puhtaan juomaveden saanti vaikeutuu 
väestönkasvun ja kaupungistumisen myötä. Samalla ruokamarkkinat kehittyvät maailmanlaajuisiksi ja Internetin 
välityksellä käytävä sadon kauppa lisääntyy. Energian hinnat nousevat yhtäaikaisesti kuluttaja- ja ympäristövaati-
musten kanssa ja muun muassa nämä seikat aiheuttavat maatalousteknologialle kehittymispaineita.

Suomessa ilmastonmuutoksen odotetaan pidentävän kasvukautta, jolloin myös satotaso paranee, mikä taas vah-
vistaa alueellisia tuotantorakenteita. Suomessa maatilojen kokonaispeltoala säilyy ennallaan, mutta yksittäisten 
maatilojen peltoala kasvaa edelleen. Automaatioteknologian sekä informaatio- ja viestintäteknologian käyttö 
lisääntyy.  Maatilojen energiaomavaraisuus lisääntyy ja tilojen tuotantokäytännöistä johtuvat ympäristöhaitat 
pienenevät.  Halu kuluttaa puhdasta ja lähellä tuotettua ruokaa on nouseva trendi, johon Peltosalmi-
Kirmanjärvellä vastataan. Maatilojen elinkeinorakenne muuttuu siirryttäessä yhtiömuotoiseen maatalouteen. 
Vuonna 2035 Peltosalmi-Kirmanjärvellä maataloutta harjoitetaan suurilla yhtiömuotoisilla luomuhybriditiloilla. 
Alueen omavaraisuutta lisää myös pienviljely, jota asukkaat harjoittavat pihoillaan ja palstaviljelynä.

Strategisena tavoitteena on säilyttää alueen väkiluku vuoden 2011 tasolla. Tämä vaatii työpaikkojen lisäämistä ja 
monipuolistamista suunnitteluajanjakson 2011–2035 aikana. Maatalouden lisäksi alueen työllisyyttä lisäävät 
muun muassa vaihtoehtoisten energiamuotojen tuotanto ja kehittely sekä alkutuotannon jatkojalostus. Uudet 
hybriditilat toimivat eräänlaisina tutkimuslaboratorioina Living Lab -periaatteella, jossa uusien tuotantomuoto-
jen ja tekniikoiden testaus tapahtuu käytännössä. Ylä-Savon ammattiopiston maaseutuopetuksen Peltosalmen 
yksikön (PEMO) yhteyteen perustetaan tutkimuslaitos, joka tekee yhteistyötä hybriditilojen kanssa. 

Ilmastonmuutoksen ja öljykriisin johdosta lähi- ja raidematkailu lisääntyvät maailmalla ja Suomessa. Matkailu 
nousee Peltosalmi-Kirmanjärven uudeksi työllistäjäksi. Jo olemassa olevia metsästys- ja kalastusalueita val-
jastetaan suurempaan hyötykäyttöön ja erämatkailuun. Lisäksi alueella tehdään avauksia elämysmatkailun kehit-
tämiseen. Majoituspalvelut paranevat suunnittelualueella ja syntyneet matkailuyritykset verkostoituvat tois-
tensa kanssa. PEMO:lla vuosittain järjestettävä ”Päivä maalla” - tapahtuma jatkaa toimintaansa ja sitä tukemaan 
rakennetaan Nerkkoo-järven yli väliaikainen ponttonisilta Peltosalmen keskustasta suoraan oppilaitokselle. 
Tämän lisäksi alueella, esimerkiksi Väisäsen Kotilihalla tai jollakin tyhjentyneistä tiloista, järjestetään lähi- ja 
luomuruoan tuotantoon liittyen ruokamarkkinat, jotka vetävät alueelle vierailijoita koko maakunnasta.

Paikallisuutta ja omavaraisuutta tuetaan ja vahvistetaan paikallisesti tuotetulla energialla, ruoka- ja teollisuus-
tuotteilla, palstaviljelyllä sekä Ohenmäen bändi-, taide- ja käsityöpajoilla. Alue antaa puitteet slow life -elämän-
tyylille tai etätyölle. Arjen sujuvuutta ja terveellisyyttä edistetään kevyenliikenteen turvallisuuden parannuksella, 
paikallisten tuotteiden hyvällä saatavuudella, omaehtoisen liikunnan mahdollistamisella, vapaa-ajantoiminnan 
lisäämisellä sekä palveluasumisen kehittämisellä. Sosiaalista ympäristöä kehitetään mahdollistamalla eri ikäryh-
mien kohtaamisia Peltosalmella sijoittamalla palveluasuminen ja alakoulu samalle alueelle. Kulttuurisesti arvokas 
maisema merkityksineen pyritään säilyttämään, vaikka itse maataloustoiminta muuttaa luonnettaan. Alueen 
luontoa pyritään suojelemaan esimerkiksi maa- ja metsätalouden vesiensuojelukosteikoilla, luomuviljelyllä, edis-
tämällä kevyenliikenteen käyttöä sekä keskittämällä maatalouden toiminnat liikenne- sekä muiden 
ympäristöhaittojen minimoimiseksi.  

Suunnittelualueen yleistä viihtyisyyttä lisätään muun muassa rantoja siistimällä ja virkistysreitistöjen parannuk-
sella. Peltosalmen taajamakeskustaa ja Ohenmäkeä kehitetään liikennejärjestelyjen parannuksilla ja erilaisten 
asumismuotojen ja palveluasumisen lisäämisellä.
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PELTOSALMEN KESKUSTA- SUUNNITELMA 1:2000
Uudet rakennukset esitetty harmaalla viivarasterilla. Kekusta-alueen uudet asuinrakennukset: 1000 m² omakotitaloasuntoja, 9000 m² palvelu- ja monimuotoasumista kerrostaloissa
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Monimuotoista koulupihaa

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN:

-Palveluasumista koulun läheisyyteen. Rakennuksessa 
kivijalkaliiketila.
-Venevalkamaa kehitetään sijoittamalla läheisyyteen 
monikäyttöisiä kylmiä rakennuksia ja rakentamalla uusi 
laituri.
-Uusia monipuolisia asumismuotoja – pientalotontteja, 
palveluasumista ja puukerrostaloja
-Monipuolinen virkistyssaari ja sen välitön ympäristö . 
Laavuja, esteetön pitkospuureitistö, kauniita näkymiä, 
lehtikuusikuja, vesiaihe, kevyen 
liikenteen siltoja

VENEVALKAMAN KEHITTÄMINEN:

-kotipaikkoja ja vieraspaikkoja
-varastorakennuksia (venehuolto, kanootit)
-vuokrattavia kalastajamajoja

Erilaisia materiaaleja virkistyssaarella

Rakentamisen vaiheistus 
1. 2015 virkistysalue, liikenneympyrä, Ohenmäen rakentamisen aloitus ja 
jatkaminen, venevalkaman kehittäminen alkaa.
2. 2025 palveluasuminen, Peltosalmen pientalotontit käyttöön, koulun 
ja kerrostalojen perusparannukset, palstaviljelyalueet, Ohenmäen rak-
entaminen jatkuu
3. 2035 puukerrostaloasuminen

Näkymä Sahurinkadulta lehtikuusikujalle
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Näkymä Kauppis-Heikin koululle peruskorjauksen jälkeen



KUNTASUUNNITTELUN KURSSI 2011    
ARKKITEHTUURIN OSASTO, OULUN YLIOPISTO

PUNAINEN TUPA JA HYBRIDITILA - PELTOSALMI & KIRMANJÄRVI, IISALMI

Aksonometrinen havainnekuva katsottuna kaakosta  Kirmanjärvelle.
Punaiset rakennukset ovat uudisrakennuksia ja valkoiset nykyisiä rakennuksia.

Havainnekuva uudisrakennuksista.

KYLÄRAKENTEEN VAHVISTAMINEN
RAKENNUSTAPAOHJE

YLEISTÄ: Tavoitteena on vahvistaa Kirmantien

nauhamaista kylärakennetta viihtyisillä ja omaleimaisilla

ylä-savolaiseen  pelto- ja metsämaisemaan sopivilla

pihapiireillä ja pientaloarkkitehtuurilla. Rakennukset on

rakennettava vähintään 4 metrin päähän naapurin

rajasta.  Alueella on varattava vähintään kaksi

autopaikkaa asuntoa kohden. Kokonaan tai suurelta osin

maanpinnan yläpuolella olevaa kellarikerrosta ei saa

rakentaa. Tonteille sallitaan yksi ajoneuvoliittymä.

Tontille saa rakentaa asuinrakennuksen lisäksi kaksi

erillistä talousrakennusta, alle 20 m2 kasvihuoneen, alle

10 m2 maakellarin ja alle 10 m2 eläinsuojan.

Suositellaan tonttikohtaisten pohjatutkimusten

suorittamista rakennusten sijoitusten edellyttämiin

paikkoihin perustamistavan selvittämiseksi.

Rakennusten sijoittelulla tavoitellaan suojaisaa

pihapiiriä. Asuinrakennuksen harjansuunta Kirmantien

suuntaisesti.  Asuinrakennukset enintään 1,5 kerroksisia.

Yläkerta suositellaan rakennettavaksi niin, että

rakennuksen harjansuuntaisella sivulla on myös

ikkunoita. Kuistit ja erkkerit ovat sallittuja. Autotallia ei

tulisi sijoittaa asuinrakennuksen runkoon.

Pihoille jätetään luonnontilaan vähintään 10 % tontin

pinta-alasta. Pihalle istutetaan puita ja pensaita

väihintään 1 kpl / 200 tontti-m2.  Pihojen suunnittelussa

on vältettävä tarpeetonta maanpinnan nostoa.

JULKISIVUMATERIAALIT JA SÄVYT: Rakennuksissa on

harjakatto, kaltevuus vähintään 1:2,5. Katon sävy musta

tai gra�itin harmaa. Mikäli tontille sijoitetaan useampia

rakennuksia, esim. autotalli-/varastorakennus, tulee sen

kattokaltevuuden olla sama kuin asuinrakennuksen.

Kasvihuoneen kattokaltevuuden ei tarvitse mukailla

muiden rakennusten kattokaltevuutta. Julkisivujen

päämateriaalina tulee käyttää puuta. Suositeltavat

julkisivumaalin sävyt ovat punamulta, keltamulta tai

valkoinen. Tehosteaiheena voi käyttää kuultokäsiteltyä

puuta. Nurkkalaudat ja julkisivulaudoituksen listoitukset

julkisivumaalin sävyyn.
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MAATALouDen MuuTos
suunnittelualueen nykyiset maatilat tulevat väistymään su-
kupolvenvaihdos-hankkeiden (sPV) myötä. Maatalous kokee 
rakennemuutoksen, jonka mukana siirrytään perinteisestä 
maataloudesta yhtiömuotoiseen maatalouteen. Tämä näkyy 
muun muassa tilakokojen huomattavana kasvuna.

LIVInG LAB 
Tällä hetkellä suurelta osalta maatilojen omistajista puuttuu 
liiketaloudelliset ja johtamistaidolliset kyvyt tilakoon kasvat-
tamiseen. Tästä syystä tarvitaan erityiskoulutusta muun mu-
assa johtamiseen ja taloudenpitoon. siirryttäessä yhtiömuo-
toiseen maatalouteen, henkilökohtaiset riskit pienenevät ja 
investointimahdollisuudet paranevat, sillä suuryksiköllä on 
kyky reagoida hintojen muutoksiin. 

MAATILAsTA HYBRIDITILAKsI
Yhtiömuotoisen maatilan suuryksiköstä muodostuu yritys-
keskittymä, jossa on mukana erilaisia toimijoita kuten oma 
meijeri, kasvihuone ja oma energialaitos. Yhdessä kaikki 
nämä toimijat muodostavat hybriditilan, jonka omistajina 
toimivat paikalliset maanviljelijät (osakkaat).

MAIToTILA JA VAsIKKAKesKus
Hybriditilan toimintojen laajentuessa karja eriytetään kah-
teen tuotantoyksikköön, maitotilaan ja vasikkakeskukseen. 
eriyttäminen tehostaa tuotantoa ja antaa paremmat valmi-
udet varautua eläintautiriskeihin. Hyvinvoiva eläin on kaik-
kien etu, sillä karjan hyvinvointi lisää tuotantovolyymiä Va-
sikkakeskuksesta lehmät tuodaan maitotilalle, mutta sonnit 
myydään alueen ulkopuolelle lihakarjatiloille.

MAATILAsTA HYBRIDIKsI

HYBRIDITILAn KonsePTI

sikkakeskuksesta lehmät tuodaan maitotilalle, mutta sonnit 
myydään alueen ulkopuolelle lihakarjatiloille.

HYBRIDITILAn KonsePTI
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nÄKYMÄ  TuoMIJoenTIeLTÄ HYBRIDITILALLe

esIMeRKKIVILJeLYÄ KAsVIHuoneeLTA

MeIJeRI TuKee ALueen oMATuoTAnToA

PIHAToT TuKeuTuVAT MAIseMAAn RuoHoKAToILLA

PeRIAATeLeIKKAus PIHAToIsTA 1:2000

BIoeneRGIA
synergiaetujen maksimoimiseksi hybriditilan tuotantoyksi-
köiden yhteyteen rakennetaan bioenergian tuotantoyksiköt, 
joissa tuotetaan sähkö- ja lämpövoimaa hyb-riditilan tarpee-
seen ja erityisesti myyntiin. Bioenergian tuottamiseksi lanta 
käsitellään lannankäsittelylaitoksessa. 

MeIJeRI
Toimintojen keskittymisen ansiosta hybriditiloilla mahdollis-
tuu luonnonmukaisten maitotuotteiden jatkojalostus tilan 
omassa meijerissä omavaraisen ruoantuotannon periaattei-
den mukaisesti. Jatkojalostettavia tuotteita ovat esimerkiksi 
maito, piimä, voi, juustot ja jogurtti. Jogurteissa hyödynne-
tään hybriditilan kasvihuoneen tuotteita sekä lähialueilta 
saatavia marjoja.

KAsVIHuone
Meijerin yhteyteen sijoitetaan hybriditilan kasvihuone. Kas-
vihuone hyödyntää bioenergialämpöä ja sen luonnonmu-
kaisia tuotteita voidaan käyttää esimerkiksi tilan tuottei-
den jatkojalostamisessa. Kasvihuoneen tuotteisiin kuuluvat 
muun muassa kurkut, tomaatit, salaatit ja mansikat.

LuoMu
Hybriditilat toimivat luomuperiaatteella. siirtyminen luo-
mutuotantoon vie kolme satokautta ja vaatii viljelykierron. 
Luomutuotanto vaatii myös enemmän peltopinta-alaa, mitä 
perinteinen tuotanto. 

vastavalo.fi / Jan Sandvik

ostgotamjolk.se

LINJA-ARKKITEHDIT

BIoeneRGIAn TuoTAnToKonsePTI

PeLToJen KÄYTTÖTARKoITuKseT

HYBRIDITILA
PELTOALA 750 ha

VIHERMASSA
PELTOALA 200 ha

MUU PELTO

MUU PELTO
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BIOENERGIAN TUOTANTO TEOLLISUUDEN TARPEISIIN

Peltosalmella, Ipowoodin alueella, on sahan oma sahan sivutuotteita polttoaineena 
käyttävä lämpölaitos.

Nykyisellään lämpölaitokset ovat yhden polttoaineen laitoksia je ne tuottavat vain 
lämpöä. Tulevaisuu-dessa haasteena ja tavoitteena on eri polttoaineiden sekakäytön 
mahdollistaminen ja olemassa olevan CHP-teknologian (sähkön- ja lämmöntuotantote-
knologia), lämpöä ja sähköä tuottavien voimaloiden, saattaminen kaupallisesti kannat-
tavaksi. Bioenergia-alan tulevaisuus nähdään valoisana. Suomessa on pitkät perinteet jo 
50-60 -luvuilta ja osaaminen huippuluokkaa. Kiinnostusta aiheeseen on ympäri maail-
man. Yhtenä vaikuttajana tähän on ilmastonmuutos. Suomessa puu tärkein polttoaine. 
Esim. Keski-Euroopassa ja etenkin USA:ssa puolestaan peltokasvit. 

Bioenergia-alan toimijoita ovat muun muassa:
o Lämmitysjärjestelmien valmistajat
o Korjaus ja kuljetuslaitteiden valmistajat
o Automaatio-järjestelmät

 Bioenergian tuotto Peltosalmella sahan alueella Peltosalmi-Kirmanjärven lähialueilla on 
runsaasti metsää ja peltoja, ja sahalla perinteet ja osaaminen energian tuottoon omista 
sivutuotteistaan, hakkeesta ja purusta. CHP-teknologian kaupallisen läpimurron myötä 
lämpövoimala irroitetaan sahasta erilliseksi yhtiöksi, jonka omistajiksi liittyy myös muut 
alueen teollisuuden toimijat. Yhtiö investoi uuteen CHP-voimalaan, jolla tuotetaan teol-
lisuuden tarvitsema sähkö ja lämpö. Ylimenevä osa myydään sähköverkkoon ja kau-
kolämpöverkkoon kuluttajille. Normet Oy aloittaa tuotekehityksen kaivosten suuren 
mittakaavan bioenergiaratkaisujen luomiseksi. Polttolaitoksen tuhkat jalostetaan 
oikeaan raekokoon, mikä vaatii uuden yrittäjän teollisuusalueelle. Tuhka myydään lan-
noitteeksi ympäri maailmaa. Alueen yrityksillä olevat verkostot auttavat alkuun.
 
Esimerkiksi tällaisen adding value- toiminnan seurauksena alueelle syntyy uusia teol-
lisuuden yrityksiä ja uusia työpaikkoja. Teollisuusalue laajenee hieman, mikä on otettu 
huomioon maankäytössä.

TYHJILLEEN JÄÄNEIDEN MAATALOUSRAKENNUSTEN UUDELLEEN KÄYTTÖ

Peltosalmi-Kirmanjärven alueella on useissa pihapiireissä tyhjillään olevia navettoja 
tai muita maatalouden käytössä olleita rakennuksia, latoja tai pihavarastoja. 
Maatalouden rakennemuutoksen myötä rakennukset ovat jääneet vaille varsinaista 
alkuperäistä käyttöä ja usein pelkiksi varastotiloiksi. Pihapiirien rakennukset ovat 
oleellinen osa sekä suojaisaa pihapiiriä että perinteistä maalaismaisemaa, kulttuuri-
maisemaa. Lisäksi rakennuksissa on sidoksissa pääomia. Osa rakennuksista on niin 
huonossa kunnossa, että niiden korjaaminen ei ole mahdollista tai järkevää. Alueella 
on kuitenkin useita rakennuksia, jotka kunnostamalla voitaisiin ottaa tuottavaan käyt-
töön ja pihapiirien ilme säilyisi ennallaan. Hyvin hoidetulla maaseutumaisemalla ja 
pihapiireillä on suuri merkitys uusien asukkaiden houkuttelemisessa syrjäseuduille. 

Kohtuullisen elintason turvaamiseksi maaseutuyrittäjien on maatalouden harjoit-
tamisen ohelle yleensä hankittava muita tulonlähteitä. MTK:n juhlakirjan Oraitten 
päälle mukaan monialayrittäjiä on jo kolmannes maaseutuyrittäjistä. Suurin osa mo-
nialayrittäjistä harjoittaa koneurakointia. Lisäksi maatilamatkailusta ja puun- ja elin-
tarvikkeiden jatkojalostuksesta saadaan lisätuloja. Oraitten päälle - kirjan mukaan 
kasvusuunta on nähtävissä hoivapalvelujen kysynnässä. Mitä lähempänä kun-
takeskusta yritys sijaitsee sen paremmat toimintaedellytykset sillä on.  Tyhjillään 
olevia rakennuksia voidaan hyödyntää monin tavoin lisätulojen ansainnassa. Maa-
tilamatkailu on yksi tapa elävöittää koko maaseutuyhteisöä. Maatilamatkailuun 
yhdistyy useasti pitopalvelu ja juhlatilan vuokraaminen. Maaseudulla on perinteisesti 
hoidettu tilan väki vauvasta vanhuksiin. Jatkossa voisi maaseutuyrittäjä tarjota näitä 
palveluja omassa pihapiirissään. Elintarvikkeiden jatkojalostaminen, esimerkiksi koti-
jäätelö, mehut, hillot ja makeiset voivat antaa lisätuloja ja tarvittavat tuotantotilat 
voidaan kunnostaa tyhjillään olevista rakennuksista. Puusepänverstaita tai metallipa-
joja on useasti yhdistetty maatalouden harjoittamisen ohelle.

TYHJÄT VARIKKOALUEEN RAKENNUKSET

Ohenmäen alueella on Puolustusvoimien van-
hoja rakennuksia. Osassa rakennuksia asuu 
lepakoita ja näiden rakennusten kattora-
kenteita ei saa muuttaa. Rakennuksia voidaan 
kuitenkin hyödyntää erilaisiin käyttötarkoituk-
siin.

Tällä hetkellä tyhjillään olevia rakennuksia 
voisi hyödyntää esimerkiksi seuraaviin toimin-
toihin:
o käyttö varastotiloina.   
o bändien harjoitustiloina
o harrastustiloina  (ateljee, käsityöt,   
 kangaspuut, verstas…)
o kokoontumistiloina
o gra�timaalaukset

PIENISALMEN KUNNOSTUS

Peltosalmen taajama-alueesta pohjoiseen sijaitseva Pienisalmi on pahasti rehevöi-
tynyt, sillä veden vaihtuminen salmessa on liian vähäistä. Salmi liittyy sekä pohjois- 
että eteläosastaan isoihin Poroveden ja Peltosalmen vesistöihin. Veden vaihtumista 
salmessa rajoittaa etelässä silta, jonka yli Pielavedentie kulkee. Pohjoisessa salmea 
pussittaa maatilan käyttöön rakennettu tie, jonka alitse veden vaihtuminen tapahtuu 
yhden siltarummun kautta. Yksinkertaisin ja luonnollisin toimin, kuten lisäämällä 
siltarumpuja ja parantamalla veden vaihtumista, salmen umpeenrehevöityminen 
voitaisiin pysäyttää ja pidemmällä aikavälillä salmesta saataisiin jopa ympäröivien 
vesistöjen kaltainen, kulttuurimaisemaa jäsentävä elementti. 

VÄISÄSEN KOTILIHAN LIIKENNEJÄRJESTELYT

Kirmantien ja Kuopiontien risteysaluetta sekä Väisäsen Kotilihan liikennejärjestelyjä 
parannetaan vastaamaan maatalouden muutoksen ja matkailun myötä lisääntyvän 
liikenteen tarpeita. Risteystä on syytä muuttaa turvallisemmaksi rakentamalla hiljen-
nyskaistat molempiin suuntiin kuvien A ja B mukaisesti. Liittymästä 150 m pohjoiseen 
(kuva C) rakennetaan myös autoilijoiden käyttöön tarkoitettu rautatien ja Kuopion-
tien alittava alikulku. Alikulku poistaa käyttötarpeen kahdelta pohjoisemmalta, 
Haaparannantien ja Kotiniementien tasoristeykseltä. Alikulun kautta mahdollistetaan 
myös Käkiniemi-Kesäranta – loma-asuntoalueen asukkaiden turvallinen asiointi 
Väisäsen Kotilihalla sekä sen yhteyteen rakennettavassa suunnittelualueen infopis-
teessä. Isomman ja turvallisemman liittymän ja Kuopiontien suuntaisen reitin (kuva 
C) kautta yhä useampi matkailija saadaan ohjattua ostamaan paikallisia tuotteita ja 
kiinnostumaan alueesta. 

 A B C
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HYBRIDITILOJEN ALKUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS

Suurtilojen myötä omien tuotantolaitosten rakentaminen tulee kannattavaksi imagon ja  
logistiikan kannalta. Meijeri ja muu jalostustoiminta tuo alueelle lisää työtä ja rahaa. 
Oma tuotanto takaa ehdottoman laadun, tuoreuden sekä toimitusnopeuden. Nämä 
ovat tärkeitä kilpailuvaltteja elintarvikemarkkinoilla. Mahdollisia tuotteita ovat muun 
muassa voi, juusto, kerma ja jäätelö. Jatkojalostuksen myötä suurtiloista tulee hybriditi-
loja, jotka koostuvat monista eri tuotantoketjuista.

Päämarkkina-alue hybriditilan tuotteille on Pohjois-Savo, ennen kaikkea sen keskus 
Kuopio. Oppia brändäykseen ja markkinointiin haetaan Ruotsista ’Östgöta mjölk’ – 
yhtiöstä. Tuotannon teknisiä ratkaisuja kehitetään Living Lab – hankkeen puitteissa. 
Muita jatkojalostustuotteita ovat lannasta tehtävä kuivike sekä bioenergia. Energiaa 
myydään valtakun-nalliseen sähköverkkoon. 

LEIRIKOULU

Peltosalmi-Kirmanjärvellä on hyvät puitteet leirikoulun 
järjestämiseen luonnonympäristössä. Infokeskuksessa voidaan 
koota luokille soveltuvat leirikoulupaketit majoituksineen ja 
aktiviteetteineen. Alueella on mahdollista yöpyä Käkiniemen 
mökkikylässä tai maatilamatkailun miljöössä. Erityisen sovel-
tuva leirikoulumajoitukseen on perusparannettu Kauppis-
Heikin koulu, jossa on tilaa suuremmallekin ryhmälle. Koulun 
vuokraaminen majoituskäyttöön on myös edullisempaa, kuin 
esimerkiksi mökkien vuokraaminen.

Peltosalmi-Kirmanjärvellä on ympäri vuoden monipuolisesti 
aktiviteettejä, jotka ovat soveltuvia leirikoululaisille. Aluetta 
ympäröivillä järvillä voidaan opetella kalastustaitoja ja virkistys-
reitistöt tarjoavat hyvät puitteet luonnosta nauttimiseen. Kou-
lulaisilla on mahdollista kokeilla opastetusti esimerkiksi sähkö-
motocrossilla tai sähkömoottorikelkalla ajoa. Myös �owpark, 
paintball, Käkiniemen hiekkaranta, melontareitti ja vesipuiston 
wakeboad-rata tarjoavat mukavaa ajanvietettä. Maatilamatkai-
lussa on mahdollista tutustua maatilan eläimiin ja arkeen. 
Naapurissa on hevostalli, jossa voi käydä ratsastamassa ratsas-
tuskentällä tai maastoratsastusreiteillä. Lisäksi hunajatilalla voi 
käydä tutustumassa hunajan tuotantoon ja tuotteisiin. 

LIVING LAB

PEMO ja Savonia-ammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötään. Maati-
loilla tapahtuvien murrosten ja sukupolvenvaihdosten myötä Pel-
tosalmelle rakentuu yksi suuri maatalouskonserni, joka sisältää muun 
muassa rehuntuotantoyksikön, maidontuotantoyksikön, sopimuskas-
vatusyksikön ja energiayksikön. 
Uuden yhtiön myötä totutunlaiset maatilan työtehtävät muuttuvat 
isännästä toimitusjohtajaksi, emännästä talouspäälliköksi, rengistä 
rehutuotannon vastaavaksi ja piiasta maitotuotannon erikoisosaajaksi. 
Osa työtehtävistä on ennestään tuttuja, mutta tarvitaan myös uutta 
koulutusta vaativiin erikoistehtäviin. Näitä ovat esimerkiksi henkilö- ja 
liikejohtaminen, markkinointi sekä substanssiosaaminen.
Tuotantolaitosten ja koulutuslaitosten yhteistyö on vuorovaikutteista 
(Research by Doing). Tieto kulkee molempiin suuntiin, jolloin uutta 
löytyy sekä tutkimuksen että tekemisen kautta. 

Erityisiä tutkimuksen painopisteitä ovat:
o Rehu on suuri keskeinen kustannuserä maidontuotannossa,  
 miten tuotantoa voisi kehittää?
o D-arvon maksimointi (D-arvo = sulavuus, jako kertoo kuinka  
 suuri prosenttiosuus rehusta on hyödynnettävissä)
o Kuinka lypsykarjan elinikäistuotantoa voidaan nostaa? (Tällä  
 hetkellä keskimääräinen elinikä on 5 vuotta, vaikka lehmän   
 elinikä voisi olla 15 vuotta. Pidempi elinikä mahdollistaa   
 suuremman tuotannon.)
o Sopimuskasvatuksen kehittäminen (vasikat kasvatetaan   
 keskitetysti erillisessä yksikössä)
o Energiatuotanto

TEOLLISUUDEN JATKOJALOSTAMINEN

Alueella pyritään luomaan uusia teollisuuden työpaikkoja niin sanotulla adding value 
–periaatteella, jonka pohjalla on alueella toimivien yritysten (mm. saha, ja betoniteol-
lisuus) tuotteista syntyvää jatkojalostamista. Tätä toimintaa mahdollistetaan lisäämällä 
teollisuudelle osoitettua laajentumisaluetta. Samalla tuetaan tyhjenevien maatilaraken-
nusten (mm. pienet navetat ja muut talousrakennukset) muuntamista esimerkiksi 
huonekaluverstaiksi. 

Tuotteita voidaan myydä alueen eteläosassa sijaitsevalla Väisäsen Kotilihalla. Niitä voivat 
olla esimerkiksi puuveneet, huonekalut ja muut erilaiset käyttöesineet. Tärkeää tuot-
teissa on korostaa paikallista suunnittelua ja osaamista.

HUNAJAN JALOSTUS JA HUNAJAHOIDOT

Perustietoa:
o Mehiläiset tehostavat pölyttymistä, joten rypsipelto tai apilaniitty ja hunajatila   
 ovat luonnollinen yhdistelmä.
o Hunaja: 1 pesä (20 000 mehiläistä talvella, 70 000 kesällä) tuotto 20-30kg hunajaa.
o Vaha: Vahaa saadaan kuorinnan ja pesien uusimisen yhteydessä. 1 pesä = 4 laatik  
 koa. 2 ylälaatikkoa täynnä hunajaa, alapuolella poikastuotantoa, josta myös    
 saadaan vahaa.
o Tilantarve: 1 pesä n. 0,5m2, tarhasta riippuen 2-3m etäisyydellä toisiltaan rivissä,   
 tai kauempana toisistaan. Mehiläisen saalistussäde 2 km.
o Työllistäminen: Kesällä hoito, syksyllä hunajan linkous ja käsittely, talvella pesien   
 kunnostus. 50 pesää työllistäisi täyspäiväisesti 3kk ajaksi. Päätoimisena toimintana  
 kannattaa pitää useita satoja pesiä.

Mehiläiset voivat kerätä mettä erityyppisiltä alueilta, pääsääntöisesti voidaan pitää yllä 
apilapohjaisia niittyjä, mutta myös muita kukkaniittyjä tai vadelma- ja horsmapohjaisia 
metsäalueita. Erilaisista kukista saa erilaista hunajaa. Osa tilan/tilojen hunajasta voidaan 
tuottaa myös verkostoon kuuluvien mehiläishoitajien toimesta.

Mehiläishoidossa tulisi noudattaa alalla yleisesti olevia luonnon huomioonottavia eet-
tisiä sääntöjä.
 
Valmistus voi tapahtua käsityönä pieninä erinä, jotta varmistettaisiin tuotteiden korkea 
laatu. Hunajatuotteiden pakkaukset ovat kierrätettäviä. Luomutuotannossa me-
hiläistarhat on sijoitettava riittävän kauas vilkkaasti liikennöidyistä teistä ja taajamista. 

Hunajalla voidaan hoitaa kauneutta ja terveyttä; ihoa, haavoja, hiuksia, hyvää oloa 
(rentoutukset ja energiahoidot tms.). Hunajahoitojen kesto voi olla tunnista kahteen 
tuntiin. Hoitoihin voi sisältyä myös hierontapalvelua. Hoitojen jälkeen asiakkaalla on 
mahdollisuus levähtää ja ottaa esimerkiksi pienet nokoset hoitolassa. Hoitolan yhtey-
dessä voi olla myös pieni kahvio, jonne voi jäädä nauttimaan vaikka kupillisen teetä. 
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PUNAINEN TUPA JA HYBRIDITILA - PELTOSALMI & KIRMANJÄRVI, IISALMI

INFOKESKUS JA TOIMIJOIDEN VERKOSTO

Väisäsen kotilihan pihapiiriä laajennetaan ja sen yhteyteen perustetaan 
kaikkia alueen matkai-luyrityksiä ja ohjelmanjärjestäjiä sekä muita pai-
kallisia toimijoita palveleva markkinointi- ja info-keskus (kuva 5). Kaikki 
alueen toimijat liitetään yhteistyöverkostoon, jonka toimintaa ohjataan ja 
edistetään keskitetysti. Verkostoon kuuluvat:

o majoituspalvelut: rantamökit, Salmenrannan maatilamatkailu, Kir  
 mankyläyhdistyksen ky-läpirtti ja Kauppis-Heikin koulu
o ohjelman tarjojat: elämyspuistot, maa-ja hevostilat, erämatkailun 
 järjestäjät
o alkutuotannon jalostajat: luomuhybriditilat, teollisuusalueen   
 yritykset, hunajatuotteiden valmistajat

Keskeisenä tavoitteena verkostoitumisessa on matkailunedistäminen. 
Infokeskuskselta on mat-kailijoiden muun muassa mahdollista tilata oma 
räätälöity matka majoituksineen ja aikatauluitettuine ohjelmineen. 
Lisäksi infokeskuskselta saa tietoa ja karttoja muun muassa Peltosalmi-
Kirmanjärvi alueen yksittäisitä yrityksistä, ulkoilu-, ratsatus-, moot-
torikelkkailu- ja veneilyreiteistä sekä tapahtumista. Kaikki tiedot löytyvät 
myös infokeskuksen ylläpitämältä Internetsivulta, joiden kautta 
infokeskukseen voi olla yhteydessä sähköisesti.   

MAATILAMATKAILU JA HEVOSTALLI

Salmenrannan maatilamatkailu tarjoaa kävijöille mahdollisuuden tutus-
tua perinteisen maatilan toimintaan. Tilalla voi kokeilla vaikkapa lam-
paiden keritsemistä, lehmän lypsämistä ja viljelytöitä, ja nähdä erilaisia 
maatilan eläimiä. Maatilamatkailuun on mahdollista yhdistää myös vier-
eisen hevostallin eläimet ja toiminta. Tilalla on mahdollisuus pienimuo-
toisen majoituksen järjestämiseen. Tila tulee sijaitsemaan Heinon tilalla, 
jonka vanha arvokas päärakennus kunnostetaan ”uusiokäyttöön”. 
Maisemallisesti tila sijaitsee upealla paikalla, josta avautuu järvimaisema 
kahteen suuntaan. Hevostallin toimintaa laajennetaan ja lisätään tuke-
maan myös alueen matkailua esimerkiksi erilaisten hevosvaellusten ja 
–leirien avulla. Salmenrannan pellot tulevat lähinnä hevostilan ja maa-
tilamatkailun käyttöön. Hevostilalle on varattu alueita noin 20 hevosen 
ylläpitoon sekä ratsastukseen sopivia reittejä. 

 

ASIAKAS 

toiveet/tarpeet/vaateet 

INFO 
-”paketin” kasaus 
-yhteydet palveluiden tarjoajiin 
-markkinointi 
-luvat 

KULJETUKSET 
MAASTOON 
-kulkuvälineet  
-reitistö 

ERÄOPASPALVELUT 
-alueen tuntemus 
-sääntöjen tuntemus 
-koirat 

SAALIIN KÄSITTELY 
-jatkojalostus 
-valmistus 
-pakkaus 
-myynti 

 

MAJOITUSPALVELUT 
-erämainen majoitus 
-laadukas majoitus 

KALASTUSMATKAILU 
-alueen tuntemus 
-kalastusvälineet 
-veneet 

PELTOSALMEN PONTTOONISILTA

Ylä-Savon ammattiopiston maaseutuopetuksen Peltosalmen 
yksikön (PEMO) ”Päivä maalla”-tapahtuman ajaksi rakenn-
etaan Poroveden ylittävä ponttoonisilta. Sillan tarkoituksena 
on mahdollistaa helppo ja nopea jalankulkuyhteys PEMO:lta 
kohti Peltosalmen keskustaa. Siltana voisi toimia armeijan 
ponttoonisilta ja se rakennetaan yhteistyössä kyläyhdistysten 
kanssa. 

 

ELÄMYSPUISTOT

Matkailun edistämiseksi alueelle on osoitettu alueita elämyspuistoille ja extreme-lajien 
harrastamiselle. Elämyspuistojen välittömässä läheisyydessä voisi sesonkiaikoina olla 
pienimuotoista kahvila-/grilli-/jäätelökioski-toimintaa.

Crossing
Junaradan varressa sijaitsevaan soramonttuun rakennetaan crossing-rata. Radalla voisi 
harrastaa erilaisia maastopyörällä ajettavia lajeja (esim. alamäkiajo, dual slalom, trial, kuva 
1). Rata olisi käytössä myös erilaisten sähköllä toimivien ”moottoripyörien” ja lumikelkko-
jen crossing-ratana. Monttua voitaisiin käyttää myös crossing-kisojen järjestämiseen.

Elämyspuistot järvenrannalla
Lomamökkialueen pohjoispuolella Käkiniemessä on hyvä paikka vesiaiheiselle elämyspu-
istolle. Alueella voisi harrastaa seuraavia lajeja: wakeboarding (kuva 2), vesihiihto, melonta, 
soutaminen. Niemen etelärannalla on uimaranta ja hyppytorni.

Elämyspuisto metsässä
Ohenmäen ulkoilualueella sijaitsevaan metsään tai männikköön Pienilahdessa rakenn-
etaan seikkailupuisto  ”�ow-park” (kuva 3). Flow-parkissa kävijät suorittavat erilaisia puihin 
rakennettuja temppuratoja turvavaijerien varassa.

Paintball
Ohenmäen ulkoilualeella vanhojen armeijan rakennusten lomassa ja olisi ihanteellinen 
ympäristö pelata paintballia eli värikuulasotaa (kuva 4). 

METSÄSTYS- JA KALASTUSMATKAILU

Suomen matkailusta noin neljännes on luontomatkailua. Metsästys- ja 
kalastusmatkailu on työvoimakeskeistä ja hyödyttää  usein etenkin syr-
jäisten alueiden elinkeinotoimintaa. Metsästysmatkailu on myös yksi 
mahdollisuus kestävään riistakantojen hallintaan. Riistan- ja kalantutki-
muslaitoksen Kalastusmatkailu numeroina – kyselytutkimus yrittäjille 
suunnatun kyselytutkimuksen mukaan kalastusmatkailuasiakkaita on 
yrityksissä keskimäärin vajaat 200 vuodessa ja asiakkaista vajaa neljännes 
on ulkomaalaisia, yleisimmin Venäjältä ja Saksasta, Keski-Euroopasta, 
Ruotsista ja Virosta. Tulevaisuus alalla nähdään valoisana. Lähes puolet 
yrittäjistä arvioi liikevaihtonsa kasvavan tulevaisuudessa.  Peltosalmi-
Kirmanjärvi Sijainti keskellä Suomea tekee alueesta helposti saavutetta-
van. Alueen erämaat, metsät ja lukuisat vesistöt tarjoavat erinomaiset 
mahdollisuudet metsästykseen, kalastukseen ja muihin luontoaktiviteet-
teihin. Paikalliset olot tunteva kalastus-/metsästysopastus, tasokkaat tai 
erämaiset majoituspalvelut, laadukkaat ruokapalvelut ja riistarikkaat 
metsästysalueet ja kalaisat järvet luovat hyvät puitteet onnistuneelle erä-
matkalle (kuva 6). Alueella on mahdollisuus erilaisiin jahteihin: kyyhky-, 
sorsa-, hanhi-, metsäkanalintu-, jänis-, hirvi-, metsäpeura- ja karhujahtiin. 

5

1 2 3 4
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jen crossing-ratana. Monttua voitaisiin käyttää myös crossing-kisojen järjestämiseen.

Elämyspuistot järvenrannalla
Lomamökkialueen pohjoispuolella Käkiniemessä on hyvä paikka vesiaiheiselle elämyspu-
istolle. Alueella voisi harrastaa seuraavia lajeja: wakeboarding (kuva 2), vesihiihto, melonta, 
soutaminen. Niemen etelärannalla on uimaranta ja hyppytorni.

Elämyspuisto metsässä
Ohenmäen ulkoilualueella sijaitsevaan metsään tai männikköön Pienilahdessa rakenn-
etaan seikkailupuisto  ”�ow-park” (kuva 3). Flow-parkissa kävijät suorittavat erilaisia puihin 
rakennettuja temppuratoja turvavaijerien varassa.

Paintball
Ohenmäen ulkoilualeella vanhojen armeijan rakennusten lomassa ja olisi ihanteellinen 
ympäristö pelata paintballia eli värikuulasotaa (kuva 4). 

METSÄSTYS- JA KALASTUSMATKAILU

Suomen matkailusta noin neljännes on luontomatkailua. Metsästys- ja 
kalastusmatkailu on työvoimakeskeistä ja hyödyttää  usein etenkin syr-
jäisten alueiden elinkeinotoimintaa. Metsästysmatkailu on myös yksi 
mahdollisuus kestävään riistakantojen hallintaan. Riistan- ja kalantutki-
muslaitoksen Kalastusmatkailu numeroina – kyselytutkimus yrittäjille 
suunnatun kyselytutkimuksen mukaan kalastusmatkailuasiakkaita on 
yrityksissä keskimäärin vajaat 200 vuodessa ja asiakkaista vajaa neljännes 
on ulkomaalaisia, yleisimmin Venäjältä ja Saksasta, Keski-Euroopasta, 
Ruotsista ja Virosta. Tulevaisuus alalla nähdään valoisana. Lähes puolet 
yrittäjistä arvioi liikevaihtonsa kasvavan tulevaisuudessa.  Peltosalmi-
Kirmanjärvi Sijainti keskellä Suomea tekee alueesta helposti saavutetta-
van. Alueen erämaat, metsät ja lukuisat vesistöt tarjoavat erinomaiset 
mahdollisuudet metsästykseen, kalastukseen ja muihin luontoaktiviteet-
teihin. Paikalliset olot tunteva kalastus-/metsästysopastus, tasokkaat tai 
erämaiset majoituspalvelut, laadukkaat ruokapalvelut ja riistarikkaat 
metsästysalueet ja kalaisat järvet luovat hyvät puitteet onnistuneelle erä-
matkalle (kuva 6). Alueella on mahdollisuus erilaisiin jahteihin: kyyhky-, 
sorsa-, hanhi-, metsäkanalintu-, jänis-, hirvi-, metsäpeura- ja karhujahtiin. 
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