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Aluksi
Tämän tutkimuksen taustalla vaikuttaa pitkäaikainen kiinnostukseni
ympäristössämme ajan mittaan tapahtuneita muutoksia kohtaan. Mielenkiintoni kohteina ovat olleet erityisesti ympäristön ajallinen ulottuvuus, historiallinen kerroksellisuus ja sen ilmeneminen sekä menneisyyden merkitys nykyisyyden pohjana. Tavoitteenani on ollut ymmärtää nykytilanteeseen johtanutta kehitystä ja sen myötä syntyneitä jälkiä ympäristössä sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä – eli sitä, miten ja miksi
ympäristömme ominaispiirteet ovat aikojen kuluessa muuttuneet.
Kiinnostuin maaseudun taajamista, niiden kehityshistoriasta ja niille
tyypillisistä ominaispiirteistä opintojeni loppuvaiheessa. Vuosina 2000–
2004 olin mukana Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston ja PohjoisPohjanmaan liiton yhteistyönä toteutetussa maakunnallisessa Taajamien
vetovoimaisuus -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli maaseututaajamien elinkelpoisuuden säilyttäminen ja vetovoimaisuuden parantaminen. Hankkeen esiselvitysvaiheessa vastasimme yhdessä kollegani Annaelina Isolan kanssa mukana olevien kuntien keskustaajamien tilaa ja
kehittämistarpeita tarkastelevien analyysien laatimisesta. Nämä analyysit sekä hankkeen yhteydessä kokoamamme valokuva- ja kartta-aineisto
ovat olleet käytössäni tätä tutkimusta tehdessäni. Valmistuin arkkitehdiksi Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolta keväällä 2002. Diplomityössäni Kestilän kirkonkylä ja raitti – miljöön erityispiirteitä tukeva kehittämissuunnitelma tavoitteena oli pienen maaseutukirkonkylän kehittäminen paikallisten erityispiirteiden ja arvojen pohjalta. Sekä Taajamien vetovoimaisuus -hankkeella että diplomityölläni on ollut merkittävä
vaikutus tämän tutkimuksen taustatekijöinä. Taajamien vetovoimaisuus
-hankkeessa tutustuin sekä yleisesti että esimerkkien avulla pohjoispohjalaisten taajamien nykytilaan ja kehittämismahdollisuuksiin, ja toisaalta
diplomityössäni perehdyin syvällisesti yksittäisen maaseutukirkonkylän
kehityshistoriaan, ominaispiirteisiin ja kehittämismahdollisuuksiin. Samalla lisääntyi haluni tietää enemmän maaseutukirkonkylille eri aikoina
tyypillisistä ominaispiirteistä, kirkonkylien kehityksestä sekä sen taustalla vaikuttavista moninaisista tekijöistä ja niiden keskinäisistä suhteista.
Aina tutkimukseni alusta lähtien minulla on ollut ilo olla mukana Oulun
yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudion tutkijaryhmässä. Tutkijaryhmän seminaareissa käymämme innoittavat keskustelut sekä ryhmän
jäsenten antama kannustus ja rakentava kritiikki ovat merkittävästi auttaneet työtäni eteenpäin. Haluan esittää sydämelliset kiitokseni professori Jouni Koiso-Kanttilalle, dosentti Anu Soikkelille, dosentti Jari Heikkilälle ja TkT Markku Karjalaiselle sekä ryhmässä vuosien mittaan mukana olleille tutkijoille, Petri Aarniolle, Aulikki Herneojalle, Annaelina Isolalle, Kari Niskasaarelle, Tanja Rytkönen-Romppaselle, Risto Suikkarille
ja Jussi Tervaojalle. Erityisen lämpimät kiitokset annan työni ohjaajalle
Anu Soikkelille kannustuksesta ja rohkaisusta, arvokkaista neuvoista ja
väsymättömästä paneutumisesta työhöni sen eri vaiheissa. Edellä mainittujen ohella haluan kiittää myös muita työtovereitani Oulun yliopiston

arkkitehtuurin osastolla, sekä tutkijakollegoitani että muuta henkilökuntaa. Suuret kiitokset Pekka Tuomiselle väitöskirjani taittotyöstä, FM Riitta Häyhälle kielenhuoltoa koskevista kommenteista sekä kääntäjä Sanna
Jylhälle englanninkielisten tekstien käännöksistä.
Vuosina 2007–2011 olen ollut mukana Moderni puukaupunki -tutkijakoulussa, mikä on paitsi mahdollistanut kokonaisvaltaisen keskittymisen tutkimustyöhön myös antanut tutkimukseeni uusia näkökulmia. Taloudellisesti tutkimustyötäni ovat tukeneet Suomen kulttuurirahaston
Pohjois-Pohjanmaan rahasto, Oulun yliopiston ympäristöpainoalan ja
NorNet-yhteistyöverkoston Ympäristötohtorikoulu, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudio sekä Oulun yliopiston tukisäätiö. Väitöskirjani viimeistelyyn olen saanut taloudellista tukea Oulun yliopiston
arkkitehtuurin osastolta, valtion rakennustaidetoimikunnalta ja Tauno
Tönningin säätiöltä. Kiitän lämpimästi kaikkia rahoittajiani kiinnostuksesta tutkimustani kohtaan sekä tutkimuksen etenemisen varmistaneesta tuesta.
Väitöskirjani esitarkastajina ovat toimineet professori emerita Hilkka
Lehtonen ja dosentti Heikki Kukkonen. Suuret kiitokset heille syvällisestä paneutumisesta työhöni sekä arvokkaista, ajatuksia herättävistä neuvoista.
Lopuksi, tärkeimpänä, haluan kiittää kaikkia läheisiäni, sekä perheenjäseniäni että ystäviäni. Suurimmat kiitokset omistan vanhemmilleni,
Eila ja Erkki Mäkiniemelle, sekä sisarelleni Mari Mäkiniemelle, jotka
ovat kannustaneet minua työssäni ja myötäeläneet kanssani tutkimuksen teon arjessa.
Oulussa 1. huhtikuuta 2012
Kaisa Mäkiniemi

Tiivistelmä
Tarkastelen tutkimuksessani Pohjois-Pohjanmaan maaseutukirkonkylien
kulttuuriympäristölle ominaisia piirteitä sekä kulttuuriympäristössä tapahtuneita muutoksia. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten kirkonkylien kulttuuriympäristö on aikojen kuluessa muuttunut ja miksi:
tavoitteena on rakentaa havainnollinen ja analyyttinen kuva pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristöstä, sen kehityksestä
ja sille eri aikoina tyypillisistä ominaispiirteistä sekä kehityksen taustalla vaikuttavista tekijöistä. Tarkastelen kirkonkylien kulttuuriympäristöä
sekä osatekijöidensä kautta että kokonaisuutena. Tutkin miten eri tekijät
– taajamarakenne, mittakaava ja tilarakenne, rakentamistapa, rakennusten ominaispiirteet ja taajaman suhde maisemaan – ovat muuttuneet,
mikä on eri osatekijöiden todellinen painoarvo ja niiden vaikutus sekä
toisiinsa että kulttuuriympäristöön kokonaisuutena. Tutkin maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristöä esimerkkien avulla. Esimerkkikohteiksi
olen valinnut neljä pohjoispohjalaista kirkonkylää: Rantsilan, Kärsämäen, Tyrnävän ja Haapaveden.
Kulttuuriympäristön tutkimuksessa pohjana on kulttuuriympäristön käsite ja sen määritelmä. Kulttuuriympäristön käsitteeseen sisältyvät ajallinen ulottuvuus, ajan myötä syntynyt kerroksellisuus sekä ihmisen toiminta, sen jättämät jäljet ja sen taustalla vaikuttavat tekijät. Tarkastelussa kiinnitän huomiota näkyvään, havaittavaan ympäristöön, joka myös
heijastaa taustalla vaikuttavia tekijöitä, arvoja ja merkityksiä ja niiden
keskinäisiä suhteita. Tarkastelen kulttuuriympäristöä laajana ja moniulotteisena, pitkän ajan kuluessa muodostuneena kerroksellisena ja alati
muuttuvana kokonaisuutena, jossa eri tekijät vaikuttavat ja sulautuvat
toisiinsa.
Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Analysoin maaseutukirkonkylien
kulttuuriympäristön historiaa ja kehitysvaiheita, kulttuuriympäristölle
eri aikoina ominaisia piirteitä, kulttuuriympäristössä ajan mittaan tapahtuneita muutoksia ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä kirjallisten
aineistojen, eri-ikäisten valokuvien ja ilmakuvien ja niistä koostuvien kuvaparien ja kuvasarjojen, eri-ikäisten kartta-aineistojen ja niiden pohjalta
laatimieni analyysikarttojen avulla sekä kirkonkylissä paikan päällä tekemieni maastoanalyysien avulla. Eri-ikäiset ja erityyppiset lähdeaineistot täydentävät toisiaan ja muodostavat kokonaisuutena monipuolisen
ja ajallisesti moniulotteisen, kulttuuriympäristöä muuttuvana kokonaisuutena kuvaavan aineiston. Merkittävä osa tutkimustani on kirkonkyliin vahvistettujen rakennuskaavojen ja asemakaavojen analysointi paitsi
kulttuuriympäristön kehitystä ohjaavina taustatekijöinä myös rakentamista ja kaavoitusta ohjaavien määräysten ja suunnitteluohjeiden sekä
omana aikanaan vallitsevien arvojen kuvastajina.
Pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristön kehityksessä näkyvinä ja toisistaan poikkeavina ajanjaksoina erottuvat kiinteän
asutuksen muodostumisen aika (ennen vuotta 1860), kirkonkylien synnyn ja kasvun aika (1860–1940), jälleenrakennuskausi ja aika ennen en-

simmäisten rakennuskaavojen laatimista (1940–1960), kirkonkylien voimakkaan kasvun aika rakennuskaavojen laatimisen jälkeen (1960–1990)
sekä kirkonkylien eriarvoistumisen aika (1990–2008). Kulttuuriympäristön ja sen ominaispiirteiden muodostumiseen ovat taustatekijöinä vaikuttaneet toisaalta yhteiskunnallinen tilanne ja siinä tapahtuneet muutokset sekä tietoinen ohjaus, kuten asutuspolitiikka, maanjakotoimenpiteet, elinkeinojen kehittäminen, lainsäädäntö ja kaavoitus, toisaalta paikalliset olosuhteet ja niiden määrittelemät lähtökohdat, kuten sijaintipaikan ominaispiirteet sekä paikkakunnan sijainnin vaikutukset elinkeinojen kehitykseen ja väestökehitykseen.
Kulttuuriympäristön kehityksessä selkeimpänä taitekohtana erottuu
1950- ja 1960-lukujen vaihde. Sen jälkeen, 1900-luvun jälkipuoliskolla, tapahtuneina muutoksina kulttuuriympäristössä näkyvät taajamarakenteelle ominaisen tilarakenteen katoaminen ja asutusrakenteessa tapahtuneet muutokset, rakennettujen alueiden ja viljelysalueiden välisissä suhteissa tapahtuneet muutokset sekä kirkonkylien keskusta-alueilla
sijaitsevien viljelysalueiden katoaminen ja muuttuminen viheralueiksi,
rakennuskannan – erityisesti liikerakennusten – ominaispiirteiden muutokset sekä tieympäristön ja katutilan mittakaavan muutokset. Kulttuuriympäristön kehitykseen merkittävimmin vaikuttaneina taustatekijöinä
korostuvat 1900-luvun jälkipuoliskolla tapahtuneet yhteiskunnalliset ja
elinkeinopoliittiset muutokset: toisaalta kirkonkylien nopea kasvu kuntakeskuksiksi 1960- ja 1970-luvuilla ja sen myötä tapahtunut asukasluvun kasvu, palvelujen lisääntyminen ja keskittyminen sekä liikenteen
merkityksen lisääntyminen ja liikennemäärien kasvu, ja toisaalta 1990ja 2000-luvuilla voimakas alueellinen eriarvoistuminen sekä taantuma
ja sen seuraukset, kuten palvelujen vähentyminen, uudisrakentamisen
määrän huomattava vähentyminen ja ympäristön hoidon laimin-lyönti.
Taantuva kehitys ja sen vaikutukset korostavat osaltaan kirkonkylien
kulttuuriympäristössä 1960- ja 1970-lukujen kuluessa toteutettujen muutosten merkitystä. Kulttuuriympäristössä näkyvä hajanaisuus, epäyhtenäisyys ja keskeneräisyys sekä uudelle ja vanhalle rakentamiselle tyypillisten ominaispiirteiden väliset ristiriitaisuudet ovat seurausta paitsi
kasvun aikana laadituista kulttuuriympäristön kokonaisvaltaiseen uudistamiseen tähtäävistä suunnitelmista myös kehittämistyön pysähtymisestä taantuman myötä.
Avainsanat: Pohjois-Pohjanmaa, maaseutu, maalaiskunta, kirkonkylä,
taajama, kulttuuriympäristö, kulttuurimaisema, kerroksellisuus, muutos

Abstract
In my research I study the characteristic features as well as changes in
the cultural environment of rural parish villages in the Northern Ostrobothnia. The goal of my research is to examine how the cultural environment of parish villages has changed in time and why: the goal is to
build an illustrative and analytic picture of the cultural environment of
rural parish villages in the Northern Ostrobothnia, of the development
of cultural environment and of it’s typical features in different times as
well as background factors of the development. I examine the cultural
environment of parish villages both through its components and as an
entirety. I study how different factors – agglomeration structure, scale
and spatial structure, way of building, building features and the relation of built areas to the landscape – have changed, what is the real value
of different components and their effect both on each other and on the
cultural environment as an entirety. I examine the cultural environment
of rural parish villages by means of examples. I have chosen four parish
villages in the Northern Ostrobothnia: Rantsila, Kärsämäki, Tyrnävä and
Haapavesi, as examples.
Basis of the cultural environment research is the concept and definition
of cultural environment. The concept of cultural environment includes
time dimension, layered character of environment developed in time, as
well as human activity, its traces and background factors. In the examination I pay attention to the visible, perceptible environment that also
reflects the factors, values and meanings effecting on the background, as
well as relations between them. I examine the cultural environment as
a wide and multidimensional, layered and constantly changing entirety,
formed on a long time span, in which entirety different factors influence
and emerge into each other.
The research is qualitative. I analyze the history and development phases
of the cultural environment in rural parish villages, characteristic features of the cultural environment in different times, changes in the cultural
environment in the course of time, and factors lying behind them with
written material, photographs and aerial photographs of different ages,
and photograph pairs and photograph series formed of these, map material of different ages as well as analysis maps I created based on these,
and landscape analysis I made on site in the parish villages. Source material of different ages and types complement each other and form a material that is versatile and in time multidimensional as en entirety, and that
describes the cultural environment as a changing entirety. Analyzing the
building plans and town plans ratified for the parish villages is a significant part of my research, not only as background factors guiding the development of cultural environment, but also as indicators of stipulations
and planning instructions controlling the construction and planning, as
well as of values prevailing in its time.

The time of formation of fixed settlement (before year 1860), time of origin and growth of parish villages (1860–1940), post-war reconstruction
period and time before setting up the first building plans (1940–1960),
time of intensive growth of parish villages after setting up the first building plans (1960–1990) and the time of inequalization of parish villages
(1990–2008) are distinguished as visible and variant periods of time in
the development of cultural environment in rural parish villages in the
Northern Ostrobothnia. As background factors, the cultural environment
and the formation of its features have on the one hand been influenced
by social situation and changes in it as well as conscious control, like housing politics, land consolidation measures, development of trades, legislation and planning, and on the other hand by local conditions and starting
points they define, like features of location and effects of the district’s
location on the development of trades and population.
The most distinct turning point in the development of cultural environment is the turn of 1950’s and 1960’s. After that, on the latter half of the
20th century, visible changes in the cultural environment are the disappearance of spatial structure characteristic to the agglomeration structure and changes in housing structure, changes in the relations of built
areas and cultivation areas as well disappearance of cultivation areas
located in the centre areas of parish villages and their conversion into
green areas, changes in the features of building stock – particularly commercial buildings –, as well as changes in road environment and street
space scale. Social and industrial political changes taken place on the latter half of the 20th century are emphasized as background factors with
most significant effect on the development of the cultural environment.
The changes are: on the one hand the rapid growth of parish villages
into municipality centres in 1960’s and 1970’s and the following increase
in population, the increase and concentration of services as well as the
increase in the significance of traffic and increase in traffic volume, and
on the other hand the strong regional inequalization and recession and
its consequences, like decreasing of services, significant decrease in new
construction and neglect of environmental management in the 1990’s
and 2000’s. Declining development and its effects highlight for their part
the significance of changes implemented in the cultural environment of
parish villages in the 1960’s and 1970’s. Scattering, incoherence and incompleteness, as well as contradictions between typical features of new
and old construction visible in the cultural environment are consequences not only of plans aimed at comprehensive renewal of cultural environment drawn up during the growth, but also of stagnating of development work due to recession.
Keywords: Northern Ostrobothnia, countryside, rural commune, parish
village, agglomeration, cultural environment, cultural landscape, layered character, change
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Johdanto

1.1.

Tutkimuksen lähtökohdat

Maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristössä 1900-luvun puolivälin jälkeen tapahtuneita muutoksia kohtaan on esitetty runsaasti kritiikkiä. Ne
on nähty rajuina ja kulttuuriympäristölle vanhastaan tyypillisistä ominaispiirteistä selkeästi poikkeavina. Monissa 1900-luvun jälkipuoliskon
kuluessa ilmestyneissä julkaisuissa maaseutukirkonkylien ja maaseututaajamien kulttuuriympäristön kehitykselle tyypillisinä ongelmina mainitaan omaleimaisuuden katoaminen sekä perinteisen kirkonkylämiljöön
korvautuminen uudella, ominaispiirteiltään kaupunkimaisella ympäristöllä.1 Esimerkiksi vuonna 1980 ilmestyneessä julkaisussa Suomalainen
maaseututaajama 1970-luvun lopussa todetaan maaseudun taajamille
olevan tyypillistä vanhan ja uuden rakentamisen välinen ristiriita. Vanha, ennen 1900-luvun puoliväliä rakentunut ympäristö ja uusi, 1960- ja
1970-lukujen kuluessa rakentunut ympäristö nähdään toistensa vastakohtina. Julkaisun mukaan vanhalle ympäristölle on ominaista monimuotoisuus, pienipiirteisyys ja vaihtelevuus sekä niiden pohjalta muodostuva omaleimaisuus, uudelle taas yhdenmukaisuus, köyhäilmeisyys
ja omaleimaisuuden niukkuus.2
Julkaisut herättävät mielenkiinnon maaseutukirkonkylien kehitystä ja
kulttuuriympäristössä tapahtuneita muutoksia, niiden keskinäisiä suhteita sekä kehityksen taustalla vaikuttavia tekijöitä kohtaan. Miten kirkonkylien kulttuuriympäristölle vanhastaan tyypilliset ominaispiirteet aikanaan muodostuivat? Mitä muutoksia kirkonkylien kulttuuriympäristössä
tapahtui esimerkiksi 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuoliskolla? Mitkä
tekijät kulttuuriympäristön kehityksen taustalla vaikuttivat? Olivatko
1900-luvun puolivälin jälkeen tapahtuneet muutokset todella niin rajuja
ja selvästi olemassa olevasta ympäristöstä poikkeavia kuin esimerkiksi
1970- ja 1980-lukujen kuluessa ilmestyneet julkaisut antavat ymmärtää?
Jos näin oli, niin miksi? Mitä ovat maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristölle nykyään tyypilliset ominaispiirteet ja miten ne poikkeavat kulttuuriympäristölle esimerkiksi 1900-luvun alkupuoliskolla tyypillisistä
ominaispiirteistä?
Akateemikko FT Ilmari Hustich kuvaa vuonna 1975 ilmestyneessä julkaisussaan Suomi tänään — kuinka maamme on muuttunut maaseudun kirkonkylissä 1930-luvun ja 1970-luvun välisenä aikana tapahtuneita muutoksia.
”Millä tavoin yhteiskunnan muuttuminen näkyy maaseudulla?
Samoilin 1930-luvun alussa useasti Itä-Suomen ja Lapin köyhiä rajamaita. Viime vuosina olen palannut katselemaan noita nuoruuteni kyliä, ja ai1
2

Esim. Turtiainen 1976; Kukkonen & Rautamäki 1980; Soikkeli, Isola & Mäkiniemi
2001.
Kukkonen & Rautamäki 1980, 66–69.
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hetta ihmettelyyn todella on, niin nopeasti ainakin ulkonainen kehitys on
tapahtunut.
Vanhan kylän muodosti tavallisesti pari mutkittelevaa tietä, joiden risteys
oli kirkon luona. Soveliaan välimatkan päässä toisistaan olivat apteekki,
sairastupa, metsänhoitajan asunto, lääkärin huvila ja muutamat suurtilallisten talot ja puurakennukset. Lehmillä oli etuajo-oikeus kylätien pölypilvessä. Resuiset pikkupojat töllistelivät ensimmäisiä kuorma-autoja ja
majatalon kummallisia vieraita. Jokin linja-auto kulkea rämisteli ohitse
kerran päivässä. Kirkonkellot kuuluivat sunnuntaiaamuna selvästi kaikkialle kylään.
Tänä päivänä on monissa rajaseutukylissämmekin vauhtia. Baarit ja kahvilat, elokuvateatterit, televisioantennit, lukuisat liikennemerkit ja matkailijakodin neonkilpi todistavat maan elintason nousun ja yleisen liikkuvuuden. Linja- ja kiitolinja-autoja kulkee jyristen ohitse. Poikien moottoripyöräharjoittelu säikyttää tädit tolkultaan. Lukuisat myymälät, useinkin yllättävän uudenaikaiset syrjäisillä harvaan asutuilla seuduilla, pitävät huolen siitä, että kansalaisten rahat ovat liikkeessä, ja radiot ja tv:t hoitavat
sen, ettei pääse syntymaan häiritsevää hiljaisuutta. Nykyajan ”temppelit”,
huoltoasemat ja autokorjaamot, tarjoavat nopeampaa ja tämän päivän
ihmisille tärkeämpää palvelua kuin kirkko, joka hieman nukkavierun ja
unohtuneen näköisenä könöttää vehmaiden puiden takana huonosti hoidetun kirkkomaan kupeessa.
Uudet omakotialueet työntyvät taajoina riveinä kylän pelloille. Tuhansia
hehtaareita ensiluokkaista peltomaata on hävinnyt kylien muuttuessa taajamiksi ja palvelukeskuksiksi. Eteläisimmässä Suomessa on viljelymaan
pinta-ala vähentynyt eikä kasvanut, kuten vielä 1960-luvun alussa jokseenkin kaikissa muissa osissa maata. (…)
Elintason nousu ja aineellisen hyvinvoinnin kasvu näkyy uudenaikaisista
ja kaupungistuneista kylistä. Talot ovat maalattuja ja tilavan näköisiä.
Lapset ovat yleensä hyvissä vaatteissa. Myymälöiden ikkunat houkuttelevat kaikin kaupungin ihanuuksin. Linja-autoyhteydet kunnan jokaiseen sopukkaan ovat taajat ja halvat. Nuorisojoukot antavat kunnan sosiaalihuoltajille ajanmukaista päänvaivaa. Hökkelit ja köyhyys eivät näy enää niin
selvästi.
(…)
Kylien uusi ulkoasu kuvastaa tietenkin vain elinkeinoelämän rakenteen
muuttumista. Rauhallisista kirkonkylistä on tullut uudenaikaisia taajamia. Selvää on, ettei tämä muuttuminen ole käynyt yhtä nopeasti kaikkialla maassa. Taloudellinen toiminta ja sen edellytykset eivät ole tasan
jakautuneet maahan. Maamme suuret luonnonmaantieteelliset eroavuudet
vaikuttavat tietysti olennaisesti kehityksen paikallisiin vaihteluihin. Erityisesti hämmästelen useimpien rajakylien repäisevän nopeaa uudenaikaistumista. Itä- ja Pohjois-Suomen suurten taajamien (Kuhmon, Hyrynsalmen,
Kittilän, Pellon ym.) rinnalla jotkin kirkonkylät esim. itäisellä Uudella18
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maalla tai saaristossa ovat kuin vuosisadanvaihteen idyllejä. Kehitys menee tosin aina ”eteenpäin”, mutta jotkin alueet ja jotkut ihmiset jäävät aina
teiden välimaille ”
Ilmari Hustich. Suomi tänään — kuinka maamme on muuttunut, 1975.3
Hustich kuvaa kirkonkylissä tapahtuneita muutoksia aiemmin mainittuihin julkaisuihin verrattuna neutraalimpaan sävyyn. Kuvaus kertoo havainnollisesti rakennetussa kulttuuriympäristössä – rakennuskannassa ja
tieympäristössä – tapahtuneista muutoksista. Kuvauksessa nousevat esiin
monet maaseudun kirkonkylien muutoksen taustalla vaikuttavista tekijöistä, kuten elinkeinorakenteessa tapahtuneet muutokset sekä kirkonkylien kasvu palvelukeskuksiksi ja liikenteen ja palvelujen lisääntyminen.
Toisaalta kuvauksen taustalla heijastuu ajalle tyypillinen arvomaailma:
vaikka ympäristön muuttumista kritisoidaan, kehitykseen todetaan liittyvän myös hyviksi koettavia asioita, kuten hyvinvoinnin ja varallisuuden lisääntyminen sekä palvelujen laajentuminen ja monipuolistuminen.
Lisäksi Hustich kiinnittää huomiota alueellisiin eroavaisuuksiin kehityksen nopeudessa.
Hustichin kuvaus toimii hyvin johdantona tutkimukseni aihepiiriin. Se
kuvaa monipuolisesti kirkonkylien kulttuuriympäristössä konkreettisina
näkyviä muutoksia ja niiden taustalla vaikuttavia moninaisia tekijöitä.
Kuvauksesta välittyy myös kulttuuriympäristössä näkyvien muutosten
väistämättömyys sekä niiden merkitys yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten kuvastajina.

1.2.

Tutkimustehtävä

1.2.1. Tutkimuksen sisältö ja tavoitteet
Tarkastelen väitöskirjassani Pohjois-Pohjanmaan kirkonkylien muuttuva
kulttuuriympäristö Pohjois-Pohjanmaan maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristölle eri aikoina ominaisia piirteitä sekä kulttuuriympäristössä
ajan mittaan tapahtuneita muutoksia. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten kirkonkylien kulttuuriympäristö on aikojen mittaan muuttunut ja miksi. Tavoitteena on rakentaa havainnollinen ja analyyttinen
kuva pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristöstä,
sen kehityksestä ja sille eri aikoina tyypillisistä piirteistä. Tarkastelen
kulttuuriympäristöä sekä osatekijöiden kautta että kokonaisuutena. Tarkastelutapa on analyyttinen: tutkin miten eri tekijät – taajamarakenne,
mittakaava ja tilarakenne, rakentamistapa, rakennusten ominaispiirteet
ja taajaman suhde maisemaan – ovat ajan mittaan muuttuneet, mikä on
eri osatekijöiden todellinen painoarvo, niiden vaikutus toisiinsa ja kokonaisuuteen sekä paikallisten erityispiirteiden muodostumiseen. Muutoksen tarkastelu on toisaalta pysyvyyden tarkastelua4. Tutkin, mitkä teki3
4

Hustich 1975, 38–40.
Vertaa esim. Ranta 1999, 14–17.
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jät ovat säilyneet ennallaan aikakaudesta toiseen sekä niiden suhdetta
muuttuviin tekijöihin.
Kulttuuriympäristön tutkimuksessa pohjana on kulttuuriympäristön käsite ja sen määritelmä. Kulttuuriympäristön käsitteeseen sisältyvät ajallinen ulottuvuus, ajan myötä syntynyt kerroksellisuus sekä ihmisen toiminta, sen jättämät jäljet ja sen taustalla vaikuttavat tekijät. Tarkastelussa kiinnitän huomiota näkyvään, havaittavaan ympäristöön, joka myös
heijastaa taustalla vaikuttavia tekijöitä, arvoja ja merkityksiä ja niiden
keskinäisiä suhteita. Tarkastelen kulttuuriympäristöä laajana ja moniulotteisena, pitkän ajan kuluessa muodostuneena kerroksellisena ja alati
muuttuvana kokonaisuutena, jossa eri tekijät vaikuttavat ja sulautuvat
toisiinsa5.
Museoviraston ja ympäristöministeriön käyttämässä määritelmässä kulttuuriympäristöön kuuluu näkyvän, havaittavan ympäristön ohella myös
näkymätön, aineeton ulottuvuus, ihmisen suhde ympäristöönsä ja sille
annetut merkitykset ja tulkinnat.6 Kulttuuriympäristön aineettomien,
näkymättömien vaikutelmien ja merkitysten tarkastelu itsessään, esimerkiksi mielikuvakarttojen avulla, rajautuu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Aineettomat, näkymättömät tekijät vaikuttavat kuitenkin aina
ihmisen toimintaan ja ovat sen tuloksina näkyvissä myös aineellisessa
ympäristössä – kulttuuriympäristö kokonaisuutena on ihmisen toiminnan kuva, sen ominaispiirteet ja muutokset ovat ihmisen toiminnan jälkiä ympäristössä. Ihmisen toiminnan myötä ajallisessa ja paikallisessa
kontekstissaan syntyneet jäljet sekä niiden taustalla vaikuttavat tekijät
ovat kulttuuriympäristön ja sen osatekijöiden kuvailun ja analysoinnin
sekä tulkinnan taustalla olevan tiedon kautta määriteltävissä.
Kulttuuriympäristön aineettomat tekijät tulevat esiin myös kulttuuriympäristöön eri aikoina liitettyjen arvojen kautta. Tässä tutkimuksessa tarkastelen kulttuuriympäristöön eri aikoina liitettyjä arvoja ja merkityksiä
myös maaseutualueiden ja maaseututaajamien suunnittelua ja kaavoitusta ohjaavien määräysten ja suunnitteluohjeiden sekä kirkonkyliin laadittujen rakennuskaavojen ja asemakaavojen analysoinnin avulla. Lisäksi
vertaan määräyksissä, suunnitteluohjeissa ja kaavoissa esiintyviä teemoja ja tavoitteita todelliseen tilanteeseen, pohjoispohjalaisten kirkonkylien
kulttuuriympäristön kehitykseen ja sille eri aikoina tyypillisiin ominaispiirteisiin. Tarkastelen kirkonkylien kehitystä ohjaavien rakennuskaavojen ja asemakaavojen sekä kaavasuunnittelua ohjaavien määräysten ja
ohjeiden merkitystä kulttuuriympäristön kehityksen taustalla vaikuttavina tekijöinä.
Tutkimukseni on kulttuuriympäristön tutkimukseen liittyvää arkkitehtuuritutkimusta. Maaseudun kulttuuriympäristöä ja erityisesti maaseututaajamien kulttuuriympäristöä on tutkittu tästä näkökulmasta erittäin
5
6
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Tarkastelutavassa on yhtäläisyyksiä maantieteilijä FT Tarja Keisterin esittämään
kulttuurimaiseman muutoksen tutkimista kuvaavaan malliin. (Vertaa Keisteri
1985; Keisteri 1990a; Keisteri 1990b).
Icomos 2/2006, 18. Vertaa Keisteri 1990a, 295.
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vähän. Arkkitehtuuritutkimuksessa on keskitytty ennen muuta kaupunkiympäristön, sen ominaispiirteiden ja siinä tapahtuneiden muutosten
tarkasteluun. Maaseutualueita koskevissa tutkimuksissa ja selvityksissä on tarkasteltu haja-asutusalueita ja kyliä, ja kirkonkylät ja taajamat
ovat jääneet selvästi niitä vähemmälle huomiolle. Useimmat maaseudun
kulttuuriympäristöä käsittelevät tutkimukset ja selvitykset on tarkoitettu ennen kaikkea suunnittelun pohjaksi, ja useimmat niistä keskittyvät
pääasiassa eteläisen Suomen alueelle. Olenkin nähnyt tärkeäksi tarkastella nimenomaan pohjoisen Suomen alueella sijaitsevia kirkonkyliä ja
niiden kulttuuriympäristössä tapahtuneita muutoksia. Tutkimukseni tavoitteena on lisätä tietämystä ja ymmärrystä maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristölle ominaisista piirteistä, kulttuuriympäristön kehityksestä sekä kehityksen taustalla vaikuttavista tekijöistä, niiden merkityksestä
ja niiden välisistä suhteista.
Tarkastelen pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristöä ja sille ominaisia piirteitä arkkitehdin näkökulmasta, taustalla vaikuttavat arkkitehdin koulutus ja sen myötä muodostunut esiymmärrys
kulttuuriympäristöstä – kulttuuriympäristöstä kokonaisuutena, sen osatekijöistä ja niiden vaikutuksesta toisiinsa sekä muutosten taustalla vaikuttavista tekijöistä. Tietämys kulttuuriympäristöstä muodostuu ja suodattuu arkkitehdin koulutuksessa omaksutun tietopohjan kautta. Tarkastelen kulttuuriympäristöä tutkijana, en suunnittelijana. Siten tutkimukseni poikkeaa aiemmin tehdyistä selvityksistä ja tutkimuksista, joissa
tärkeimpänä tavoitteena on ollut toimia suunnittelun pohjana.
Väitöskirjani koostuu kahdesta osasta. Tähän julkaisuun liittyy liitejulkaisu, Pohjois-Pohjanmaan kirkonkylien muuttuva kulttuuriympäristö.
Pohjoispohjalaiset kirkonkylät muutosten kuvaajina — Rantsila, Kärsämäki, Tyrnävä ja Haapavesi, joka sisältää esimerkkikohteiksi valitsemieni
kirkonkylien, Rantsilan, Kärsämäen, Tyrnävän ja Haapaveden, kulttuuriympäristölle eri aikoina ominaisten piirteiden sekä kulttuuriympäristössä ajan mittaan tapahtuneiden muutosten analyysit.

1.2.2. Keskeiset käsitteet
Kulttuuriympäristö
Tämän tutkimuksen keskeinen käsite on kulttuuriympäristö. Tässä tutkimuksessa kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan laajaa ja monipuolista, ihmisen toiminnan myötä syntynyttä kokonaisuutta, jonka osatekijät ovat
kietoutuneet toisiinsa kerroksittain aikojen kuluessa. Kulttuuriympäristön ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta.
Tukeudun käsitteen määrittelyssä mm. Museoviraston ja ympäristöministeriön käyttämään määritelmään. Sen mukaan: ”Kulttuuriympäristö
on yleiskäsite. Sillä tarkoitetaan ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta.
Kulttuuriympäristöön liittyy myös ihmisen suhde ympäristöönsä ennen
21
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ja nyt; sille annetut merkitykset, tulkinnat ja sen erilaiset nimeämiset.
Tarkemmin kulttuuriympäristöä voidaan kuvata käsitteillä kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö”.7

Kulttuurimaisema
Tässä tutkimuksessa käsitettä kulttuurimaisema käytetään laajimmassa
merkityksessään, eli käsitteellä tarkoitetaan ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksista syntynyttä kokonaisuutta. Se on ihmisen käyttämä, hoitama, muuttama tai rakentama fyysinen ympäristö, jonka maisemakuvassa
edellä mainitun toiminnan jälkiä on näkyvissä.

Rakennettu kulttuuriympäristö
Rakennetulla kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen rakennustoiminnan tuloksena syntynyttä kokonaisuutta. Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista ja puistoista, teknisistä rakenteista kuten kaduista, teistä, silloista, kanavista sekä muista ihmisen rakentamista kohteista ympäristössä.8
Vuonna 1974 ilmestyneessä Rakennussuojelukomitean mietinnössä käytetään vastaavassa merkityksessä käsitettä rakennettu ympäristö, joka
määritellään seuraavasti: ”Rakennettu ympäristö on ihmisen rakennustoiminnan tuloksena syntynyt ympäristö, joka koostuu rakennuksista
ja rakennelmista sekä niiden toimintoja palvelevista tai niihin muutoin
liittyvistä ympäristön osista, kuten pelto-, puisto- ja liikennealueista”.9
Määritelmässä rakennettuun ympäristöön luetaan kuuluviksi asumiseen,
työntekoon, liikkumiseen ja vapaa-ajan viettoon käytettävät alueet, rakennukset ja rakennelmat sekä niistä muodostuvat kokonaisuudet.10
Ympäristöministeriön ja Museoviraston käyttämän määritelmän mukaan
käsitteellä rakennettu kulttuuriympäristö viitataan sekä konkreettisesti
rakennettuun ympäristöön että maankäytön ja rakentamisen historiaan
ja tapaan, jolla se on syntynyt. Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista, puistoista sekä erilaisista rakenteista (kuten esim. kadut tai kanavat).
Ympäristöministeriön ja Museoviraston ylläpitämän rakennusperintöportaalin, www.rakennusperinto.fi, mukaan rakennetun kulttuuriympäristön käsitteen synonyyminä voidaan käyttää myös käsitettä rakennusperintö. Joskus käsitteellä rakennusperintö tarkoitetaan erityisesti vanhoja
rakennuksia.11

7
8
9
10
11
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Tässä tutkimuksessa käsitteellä rakennettu kulttuuriympäristö tarkoitetaan ihmisen rakennustoiminnan tuloksena syntynyttä ympäristöä.
Samoin kuin kulttuuriympäristöön myös rakennettuun kulttuuriympäristöön sisältyy ajallinen ulottuvuus, eli sen ominaispiirteet ilmentävät
kulttuurin vaiheita sekä ihmisen toimintaa eri aikoina.

Kerroksellisuus
Kerroksellisuus on ympäristöministeriön ja Museoviraston esittämän
määritelmän mukaan: ”Alueen tai kohteen ominaispiirre, kun alueella
tai kohteessa on näkyvissä / koettavissa eri aikakausien rakenteita, materiaaleja, tyylipiirteitä, tms., jotka ilmentävät rakentamisen, hoidon ja
käytön historiaa ja jatkuvuutta”.12 Käsitteen kerroksellisuus synonyyminä käytetään käsitettä kerroksisuus. Rakennusperintöportaalissa, www.
rakennusperintö.fi, kerroksellisuus – tai kerroksisuus – on määritelty nimenomaan rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyväksi käsitteeksi13.
Kerroksellisuus on kulttuuriympäristölle ominainen ja sille olennainen
piirre. Tässä tutkimuksessa kulttuuriympäristö määritellään nimenomaan kerrokselliseksi, eri aikoina rakentuneista moninaisista osatekijöistä muodostuvaksi kokonaisuudeksi.

Kirkonkylä
Nykysuomen sanakirjan (2002) mukaan kirkonkylällä tarkoitetaan seurakunnan (pää)kirkon ympärillä olevaa kylää maalaiskunnassa.14
Vuonna 1980 ilmestyneessä Nykysuomen sanakirjassa käsitteen määrittelyssä tuodaan esiin kirkonkylien merkitys kuntien palvelukeskuksina:
määritelmän mukaan kirkonkylällä tarkoitetaan seurakunnan pääkirkon ympärille kasvanutta maalaiskunnan keskusta, jonne kunnan hallinnolliset palvelut ovat keskittyneet.15 Käsitteen määritelmä pohjautuu
vahvasti asutuksen ja maaseutualueiden kehityksen historiaan. Kirkonkylistä muodostui muita maaseutukyliä tärkeämpiä keskuksia kirkkojen
rakentamisen myötä. Kirkonkylien merkitys kasvoi entisestään 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla toteutettujen hallinnollisten ja elinkeinopoliittisten uudistusten seurauksena.
Tässä tutkimuksessa kaikki tarkastellut taajamat ovat vanhoja kirkonkyliä ja niistä käytetään käsitettä kirkonkylä. Esimerkkikohteiksi valitsemistani kunnista Haapavesi on ollut vuodesta 1996 lähtien kuntamuodoltaan kaupunki. Haapavesi on kuitenkin alun perin maalaiskunta. Kunnan ja sen keskustaajaman historia ja kehitys noudattavat maalaiskunnille ja vanhoille kirkonkylille tyypillisiä kehityspiirteitä. Nykyisellä kun12
13
14
15

Rakennusperintöportaali, http://www.rakennusperinto.fi/muuta_sisaltoa/kasitteisto/fi_FI/Kasitteisto/#yleisia (18.2.2009).
Rakennusperintöportaali, http://www.rakennusperinto.fi/muuta_sisaltoa/kasitteisto/fi_FI/Kasitteisto/#rakennetun (18.2.2009).
Nykysuomen sanakirja 2002.
Nykysuomen sanakirja 1980.
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tamuodolla ei ole tämän tutkimuksen kannalta merkitystä. Haapaveden
keskustaajamasta käytetään tässä tutkimuksessa käsitettä kirkonkylä.

Taajama
Käsitteellä taajama tarkoitetaan Nykysuomen sanakirjan (2002) mukaan
yleensä asutuskeskusta: kylää, kirkonkylää, kauppalaa tai kaupunkia.16
Käsite taajama otettiin käyttöön Suomessa ja muissa pohjoismaissa vuoden 1960 väestönlaskennan yhteydessä.17 Tuolloin käsitteellä tarkoitettiin asutusrakenteen perusteella rajattuja kaupunkimaisia alueita. Määrittely perustui asukaslukuun ja rakennusten väliseen etäisyyteen: yhteispohjoismaisen suosituksen mukaan taajaman asukasluvun tuli olla
vähintään 200 asukasta ja rakennusten välinen etäisyys oli korkeintaan
200 metriä. Määritelmässä ei eroteltu toisistaan maaseudun asutuskeskuksia ja kaupunkeja, vaan käsitteet taajama ja kaupunki olivat synonyymeja.18
Tässä tutkimuksessa käsitteellä taajama tarkoitetaan asutuskeskusta
yleensä ja siten sitä voidaan käyttää myös kirkonkylistä. Joskus maalaiskunnan keskustaajama on syystä tai toisesta, esimerkiksi rautatien tai
maantien rakentamisen myötä, rakentunut eri paikkaan kuin vanha kirkon ympärille syntynyt kirkonkylä. Tutkimuksessani tarkasteltavat taajamat ovat kaikki nimenomaan kirkonkyliä.

16
17

18

24

Nykysuomen sanakirja 2002.
Käsitteen synty liittyi kaupungistumiskehitykseen ja sen myötä muodostuneeseen
tarpeeseen määritellä uusi yhtenäinen käsite, jolla tarkoitettiin väestön kasaantumisen myötä syntyneitä tiiviitä asutuskeskittymiä, jotka kaikki eivät kuitenkaan
olleet hallinnolliselta muodoltaan kaupunkeja. (Peltola 1986, 5–6).
Kokonaisuudessaan käsitteen määrittely oli: ”Taajamiksi luetaan kaikki rakennusryhmät, joissa on vähintään 200 asukasta ja joissa rakennusten välinen etäisyys
ei yleensä ole 200m suurempi. Se saa kuitenkin ylittää 200 metriä, kun kyseessä
on rakennusryhmä, joka kuuluu suuremman taajaman vaikutuspiiriin. Toisaalta
tulee rakennusten välisen maksimietäisyyden olla pienempi kuin 200 metriä, jos
asutuksen luonne niin vaatii. Näin tapahtuu esim. silloin, kun taajaman ja maaseutuasutuksen välinen raja on epäselvä, ts. kun taajaman asutus ei näytä huomattavasti tiheämmältä kuin sitä ympäröivän alueen asutus. Taajaman rajoittamisessa otetaan huomioon myös muut kuin asuinrakennukset, mm. sellaiset, joita
käytetään yksinomaan työpaikkoina. Maatalouden talousrakennuksia ei kuitenkaan katsota taajama-asutukseen kuuluviksi, mikäli ne sijaitsevat erillään tilan
päärakennuksista. Taajaman ulkopuolella olevat laitokset, esim. sairaalat, katsotaan taajamiksi vain siinä tapauksissa, että laitoksessa vakinaisesti asuva henkilökunta perheineen käsittää vähintään 200 henkeä. Sairaalan potilaita ei siis oteta huomioon. Taajama-asutuksen ei katsota katkeavan, vaikka rakennusten väli
ylittääkin 200 metriä, jos rakennusten välisiä alueita käytetään yleishyödyllisiin
tarkoituksiin (esim. tie, pysäköintipaikka, puisto, urheilukenttä ja hautausmaa).
Sellaisia alueita ovat myös varastopaikat sekä rautatie- ja satama-alueet. Kesähuvila-aluetta, jolla asutaan vain kesäaikana, ei lueta taajamaan kuuluvaksi. Taajaman rajaus suoritetaan hallinnollisesta jaosta riippumatta. Näin ollen taajama voi
ulottua naapurikunnan puolelle.” (Peltola 1986, 6–8).
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Kirkonkylänraitti
Nykysuomen sanakirjan (1961 ja 2002) mukaan raitti tarkoittaa kylän
halki kulkevaa päätietä.19 Suomen kielen perussanakirjan (1992) ja Kielitoimiston sanakirjan (2006) mukaan raitti tarkoittaa paitsi kylän halki
kulkevaa tietä myös kevyen liikenteen tietä taajamassa.20
Käsitteellä voidaan tarkoittaa myös edellä mainittua laajempaa, vanhan
kylätien, siihen tukeutuvien rakennusten, aitojen ja kasvillisuuden yhdessä muodostamaa kokonaisuutta. Esimerkiksi sisäasiainministeriön
kaavoitusosaston julkaisussa Knuuttilan raitti – esimerkki perusparantamisesta vuodelta 1979 raitilla tarkoitetaan kylän selkärankana toimivan
tien, tietä myötäilevän rakennusrivistön ja tielle avautuvan aukean peltomaiseman muodostamaa kokonaisuutta.21 Vuonna 1982 ilmestyneessä
julkaisussa Miltä näyttää maamme. Ympäristön muutos ja rakennusperinnön kohtalo kuvataan vanhojen maaseutukylien miljöötä seuraavasti:
”Raitti oli kylässä yhteisenä, koossapitävänä tekijänä. Perusmuodossaan
raitti oli jo eräänlainen tila, tilusten aitojen, eri rakennusten, kotipeltojen
aitojen ja molemmista päistään veräjien rajaama”. Julkaisussa kiinnitettiin huomiota myös raitin merkitykseen maaseutukylien tärkeimpänä julkisena tilana ja sosiaalisen elämän tukikohtana, sen mukaan kylänraitti
oli maatalousvaltaisessa Suomessa kehittynyt ”eräänlaiseksi vastineeksi Euroopan kaupunkien yhdistetylle kauppa-, liikenne- ja tapaamispaikalle, torille tai kaupunginportilta toiselle johtavalle pääkadulle, kaupan
ja käsityön päävaltimolle”.22 Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston
julkaisussa Lapinjärven kirkonkylän ympäristökuvakirja vuodelta 1988
raitilla tarkoitetaan kirkonkylän halki kulkevaa maantietä, joka muodostaa yhdessä sen varrella sijaitsevien rakennusten kanssa kylän luonteeltaan julkisimman alueen.23
Tässä tutkimuksessa käsitteillä kirkonkylänraitti ja raitti tarkoitetaan
aina nimenomaan kirkonkylän (vanhaa) päätietä. Kaikissa esimerkkikohteiksi valitsemissani kirkonkylissä on sekä maastoanalyysin että eriikäisten karttojen, valokuvien ja ilmakuvien analysoinnin avulla selkeästi hahmotettavissa kirkonkylänraitti, kirkonkylän vanha päätie, joka
on eri aikoina toiminut myös taajamarakenteen runkona. Raitti on merkitykseltään muutakin kuin tie tai liikennealue – sitä voidaan tarkastella
myös kirkonkylän selkärankana sekä kirkonkylän merkittävimpänä julkisena tilana.

19

20

21
22
23

Nykysuomen sanakirjassa annetaan sanalle raitti kolme merkitystä. Raitti tarkoittaa: 1. Kylän halki kulkevaa päätietä, 2. kansanomaisessa merkityksessä karjakujaa ja lehmikujaa ja 3. harvinaisessa merkityksessä jonoa ja riviä. (Nykysuomen
sanakirja 1961; Nykysuomen sanakirja 2002).
Suomen kielen perussanakirja 1990; Kielitoimiston sanakirja 2006. MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Kielikone Oy. http://
mot.kielikone.fi/mot/OUYO/netmot.exe (25.11.2008). Kielitoimiston sanakirjan
mukaan raitti-sanaa käytetään kylän halki kulkevaa tietä tarkoittavassa merkityksessään murteissa.
Knuuttilan raitti – esimerkki perusparantamisesta 1979, 4–5.
Helander & Sundman 1982, 71–73.
Korhonen, Kukkonen & Mentu 1988, 8.
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1.2.3. Tutkimusaiheen rajaus
Keskityn tutkimuksessani pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien
kulttuuriympäristön ja sille ominaisten piirteiden kuvailuun ja analysointiin. Alueellisesti tutkimukseni rajautuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle. Tutkimukseni aiheenmukainen rajaus pohjautuu kulttuuriympäristön käsitteen määrittelyyn sekä kirkonkylien määrittelyyn
kulttuuriympäristötyyppeinä. Toisaalta aihetta rajaa maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristölle yleisesti tyypillisten sekä pohjoispohjalaisten
maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristölle erityisesti tyypillisten ominaispiirteiden määrittely.
Ajallisesti tutkimuksessani keskitytään pääasiassa 1800- ja 1900-lukujen
kuluessa ja 2000-luvun alkuvuosina tapahtuneen kehityksen analysointiin. Ajallinen rajaus pohjautuu kirkonkylien kehityshistoriaan: kirkonkylien kehitys maaseutukuntien keskuksiksi alkoi 1800-luvun puolivälin
jälkeen. Jotta olisi mahdollista ymmärtää kulttuuriympäristölle ominaisia piirteitä ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä, olen nähnyt tarpeelliseksi tarkastella kirkonkylien kehitystä huomattavasti edellä mainittua
varhaisemmilta ajoilta, aina asutuksen muodostumisen alkuvaiheista,
lähtien. Esihistoriallisella ajalla tapahtuneen kehityksen analysointi rajautuu pääosin tämän tutkimuksen ulkopuolelle, mutta olen ottanut huomioon muinaisjäännökset osana kulttuuriympäristöä – tutkimuksessani
ei tarkastella esihistoriallisen ajan tapahtumia sinänsä, mutta siinä kiinnitetään huomiota tuolta ajalta säilyneisiin jälkiin kulttuuriympäristössä24. Ajallinen rajaus määräytyy osittain myös tutkimukseni lähdeaineiston perusteella. Useimmissa kirjallisissa lähteissä tarkastellaan maalaiskuntien ja kirkonkylien kehitystä keskiajalta lähtien, muutamissa historiateoksissa esihistorialliselta ajalta lähtien. Vanhimmat tässä tutkimuksessa esimerkkikohteiksi valittuja kirkonkyliä kuvaavat kartat on laadittu
isojakojen suorittamisen yhteydessä 1700-luvulla. Vanhimmat valokuvat
ovat peräisin 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta.

1.2.4. Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksessani yhdistyvät kansatieteelliselle tutkimukselle tyypillinen
kulttuuriympäristöä ja sen ominaispiirteitä kuvaileva ja historiaa selittävä näkökulma sekä maantieteellisen tutkimuksen tulkitseva, kulttuuriympäristön muutosten taustalla vaikuttavia tekijöitä määrittelevä ja
selittävä näkökulma.25 Kuvailevaa tutkimusmenetelmää käytetään kulttuuriympäristön nykytilan ja kulttuuriympäristössä näkyvien, aikojen
mittaan syntyneiden jälkien tarkastelussa. Muutosta selittävän eli historiallisen tutkimusmenetelmän avulla selvitetään ympäristön muutoksen
sisältöä ja syitä vertaamalla ympäristön nykytilaa ja ominaisuuksia jon24

25

26

Esimerkiksi Museoviraston ja ympäristöministeriön käyttämän määritelmän
mukaan kulttuuriympäristöön kuuluvat paitsi kulttuurimaisema ja rakennettu
kulttuuriympäristö myös muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit. (Esim. Icomos
2/2006, 18).
Vertaa Ranta 1999; Sammallahti 1973; Keisteri 1990b. Vertaa Kukkonen & Rautamäki 1980 ja Mähönen 1984.
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kin aiemman ajankohdan ympäristön vastaaviin ominaisuuksiin.26 Tutkimuksessani maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristölle eri aikoina
tyypilliset ominaispiirteet, ajan mittaan tapahtuneet muutokset ja muutoksen taustalla vaikuttavat moninaiset taustatekijät tulevat esiin kulttuuriympäristön nykytilanteen kuvailun ja siihen johtaneen kehityshistorian tutkimuksen kautta. Toisaalta kulttuuriympäristön ominaispiirteiden kuvailu pohjautuu kulttuuriympäristön kehityshistorian tutkimuksen kautta muodostuneeseen esiymmärrykseen kulttuuriympäristölle eri
aikoina tyypillisistä ominaispiirteistä ja niiden taustalla vaikuttavista
moninaisista taustatekijöistä. Analysoin kulttuuriympäristön kehityshistoriaa, kulttuuriympäristölle eri aikoina tyypillisiä piirteitä, ajan mittaan
tapahtuneita muutoksia ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä erityyppisten kulttuuriympäristöä kuvaavien lähdeaineistojen – kirjallisuuden
sekä eri-ikäisten valokuva- ja kartta-aineistojen – sekä maastoanalyysin
avulla.
Tarkastelen tutkimuksessani pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien
kulttuuriympäristön ominaispiirteitä ja muutoksia laadullisen tutkimuksen keinoin. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä aineistolähtöisyys:
tutkittavan ilmiön kannalta merkityksellisiksi tulkittavat teemat löytyvät
tutkittavan aineiston analysoinnin ja tulkinnan kautta.27 Samalla tutkittavaa ilmiötä pyritään ymmärtämään suhteessa kontekstiinsa ja tutkittavien tapahtumien erityispiirteisiin.28 Sosiologian professori Pertti Alasuutari kuvaa laadullista tutkimusta myös arvoituksen ratkaisemiseksi
aineistosta havaintoina esiin nousevien johtolankojen avulla. Alasuutarin mukaan arvoituksen ratkaiseminen merkitsee sitä, että tutkittavasta ilmiöstä tehdään merkitystulkinta tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta.29 Olemassa olevasta ympäristöstä
sekä sitä kuvaavasta kartta- ja kuva-aineistosta on löydettävissä tietoja
menneisyydestä, kunhan havainnot pystytään ymmärtämään ja suhteuttamaan toisiinsa sekä niiden taustalla vaikuttaviin tekijöihin, kuten aikakautensa kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Toisaalta havainnot toimivat johtolankoina kulttuuriympäristön kehityksen ja sen taustatekijöiden ymmärtämisessä. Hermeneuttisen tieteenperinteen mukaisesti kulttuuriympäristön ja sen eri osatekijöiden ymmärtävä ja tulkitseva tarkastelu pohjautuu analyysin etenemisen myötä koko ajan lisääntyvään tietämykseen kulttuuriympäristön kehityshistoriasta ja kehityksen
taustalla vaikuttavista tekijöistä.
Tutkimukseni päämetodina on sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin tavoitteena on nostaa esiin lähdeaineistosta esiin tutkittavaa ilmiötä kuvaavia
merkityksiä johtopäätösten tekemistä varten. Tutkimuksen lähdeaineisto
kuvaa tutkittavaa ilmiötä. Sisällönanalyysin avulla luodaan selkeä sanallinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä ja jäsennetään se tiiviiseen ja yleiseen
26
27
28
29

Vertaa Mähönen 1984, 6–7.
Esim. Eskola 2001, 134.
Esim. Kiviniemi 2001, 68.
Alasuutari 1999, 44. Johtolangoilla Alasuutari tarkoittaa tutkimusaineistosta esiin
nousevia merkityssarjoja. Johtolankojen tulkinnassa viitataan muuhun tutkimukseen ja kirjallisuuteen sekä niissä esitettyihin selitysmalleihin. (Alasuutari 1999,
44–46).
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muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatioita. Sisällönanalyysin
avulla etsittävä informaatio määritellään ja jäsennellään tutkimusaineistolle esitettävien tutkimuskysymysten avulla. Laadullinen analyysi noudattaa tutkimuksessani teoriaohjaavan sisällönanalyysin periaatteita.
Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa ja auttaa analyysiä. Teoriaohjaavalle sisällönanalyysille on tyypillistä abduktiivinen päättely, ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit.30
Tutkimuksessani tarkastelen analyyttisesti maaseudun kirkonkylien
kulttuuriympäristöön ja sen ominaispiirteisiin liittyviä teemoja. Kirjallisten lähteiden, valokuva-aineiston ja kartta-aineiston analyysi sekä maastoanalyysi tukeutuvat tutkimukseni aihepiiriä – maaseutukirkonkylien
kulttuuriympäristön ominaispiirteitä ja muutosta – käsittelevien teorioiden ja aikaisempien tutkimusten pohjalta laatimaani ja maastoanalyysien yhteydessä edelleen kehittämääni analyysimenetelmään.
Olen tutustunut kaikkiin tutkimusaineistooni kuuluviin kirkonkyliin
maastossa kesällä 2004 ja esimerkkikohteiksi valitsemiini kirkonkyliin
uudelleen kesällä 2008. Maastoanalyysin toteuttaminen kahdessa osassa neljän vuoden välein antaa tarkastelulle ajallista syvyyttä, monessa
kirkonkylissä on jo tuona aikana ehditty toteuttaa kulttuuriympäristössä selvästi erottuvia muutoksia. Olen tehnyt maastoanalyysin jalkaisin
kenttätyönä. Analyysitapa korostaa jalankulkijan näkökulmaa. Jalkaisin
liikkumisen merkitystä paikan hahmottamisessa tarkastelee julkaisuissaan taidehistorian professori FT Kirsi Saarikangas. Saarikankaan mukaan esimerkiksi tilan topografisen järjestelmän, pinnanmuodostuksen,
sekä eri paikkojen välisten suhteiden hahmottaminen ja paikan tilallinen
todellistaminen tapahtuu parhaiten juuri kävellessä31. Analyysitavassa
on vaikutteita ns. ohjatusta kävelyretkestä (gåtur)32 sekä sen sovelluksesta, kyläkävelystä, jossa menetelmää käytetään maaseutukylien tutkimiseen. Kyläkävelymenetelmästä poiketen käveltävää reittiä ei kuitenkaan
ole tutkimuksessani suunniteltu etukäteen, vaan reittiä ohjaavat maastossa maisemanmuodot, paikallinen tiestö, taajamarakenne ja muut paikalliset ominaispiirteet. Menetelmä eroaa kyläkävelystä myös siinä, että
analysointi on toteutettu asiantuntijahavainnointina.
Laatimani analyysimenetelmä koostuu maaseudun kirkonkylille yleisesti sekä pohjoispohjalaisille maaseutukirkonkylille erityisesti tyypillisten
ominaispiirteiden pohjalta määrittelemistäni teemoista. Olen testannut
maastoanalyysien yhteydessä analyysimenetelmän toimivuutta käytännössä ja kehittänyt sitä edelleen maaseudun kirkonkylien kulttuuriympäristön, sille eri aikoina tyypillisten piirteiden ja ajan myötä tapahtuneiden muutosten analysointia tukevana työkaluna. Analyysi etenee
30
31
32

28

Vertaa esim. Tuomi & Sarajärvi 2002, 97–99, 105, 110.
Saarikangas 1999, 281. Saarikangas viittaa Michel de Certeaun julkaisuun
L´invention du quotidien 1. arts de faire. (Gallimard, folio essais, Paris, 1980).
Menetelmää on sovellettu Ruotsissa ja Tanskassa asuinalueiden arviointiin. Tutkimusmenetelmä on esitelty esim. Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristön
tutkimuksen metodipaketissa, http://www. tkk.fi/Yksikot/YTK/koulutus/metodikortti/Metodit.html (21.10.2004).

1.2. Tutkimustehtävä

analyysimenetelmän mukaisesti hierarkisesti yleisestä yksityiseen, kokonaisuuksien tarkastelusta yksityiskohtien tarkasteluun. Kulttuuriympäristössä nykyään selvästi näkyvien kerrosten ohella olen pyrkinyt löytämään maastossa vanhoja, katoamassa olevia tai osittain jo kadonneita
kerroksia, jotka kertovat kirkonkylien kehityshistoriasta ja niille eri aikoina ominaisista piirteistä.

1.2.5. Tutkimuskysymykset
Tutkimuksessani keskeinen kysymys on: Miten pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristö on muuttunut ja miksi? Tutkimuksessani lähestyn tätä kysymystä erilaisten lähdeaineistojen analysoinnin
kautta, tarkentavien tutkimuskysymysten avulla.
Analysoin pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristölle eri aikoina tyypillisiä piirteitä sekä kulttuuriympäristössä ajan mittaan tapahtuneita muutoksia. Tutkin, mitä ovat kirkonkylien kulttuuriympäristölle tyypilliset osatekijät ja ominaispiirteet, ja miten ne ja niiden
keskinäiset suhteet ovat aikojen mittaan muuttuneet: Miten pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristö muodostuu, mitkä ovat
sen osatekijät ja ominaispiirteet? Miten ne ovat ajan mittaan muuttuneet?
Mikä on eri osatekijöiden todellinen merkitys ja painoarvo, niiden suhde
toisiinsa ja kokonaisuuteen sekä paikallisten erityispiirteiden muodostumiseen? Tarkastelen analyyttisesti sitä, miten taajamien suhde maisemaan,
taajamien kokonaisrakenne, asutusrakenne, toiminnot, liikennealueet ja
liikenneverkostot, viljelysalueet ja viheralueet sekä rakennukset ja rakennelmat ja niiden ominaispiirteet, kuten ikä, materiaalit, mittakaava ja
muodot, ovat muodostuneet ja miten ne ovat ajan mittaan muuttuneet
sekä itsessään että suhteessa toisiinsa.
Analyysien avulla tutkin myös kulttuuriympäristössä tapahtuneiden
muutosten taustalla vaikuttavia tekijöitä: Mitkä tekijät vaikuttavat muutosten taustalla? Mikä on niiden merkitys ja niiden suhde toisiinsa? Tutkin,
miten esimerkiksi yhteiskunnalliset, lainsäädännölliset, poliittiset, teknologiset ja kulttuuriset muutokset, kuten asutuksen kehittyminen, viljelykulttuuri ja sen muutokset, elinkeinotoiminnan kehittyminen, maankäyttö ja sen ohjaus, tiesuunnittelu sekä rakentaminen ja siihen liittyvä
teknologian kehitys, näkyvät kulttuuriympäristössä.
Tarkastelen kaavoitusta ja rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä
suunnitteluohjeita paitsi muutosten taustatekijöinä myös ajan mittaan
muuttuvien arvojen ilmentäjinä: Miten lainsäädäntö ja sen kehitys heijastavat oman aikansa arvomaailmaa, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutoksia, elinympäristössä havaittuja epäkohtia ja kulttuuriympäristössä tapahtuneita muutoksia? Mitä ovat kaavoitukselle ja maankäytön suunnittelulle asetetut tavoitteet ja miten ne ovat ajan mittaan muuttuneet? Miten
lainsäädäntö ja suunnitteluohjeet ovat vaikuttaneet kirkonkylien kulttuuriympäristön suunnitteluun ja kehitykseen? Kaavoitusta ja rakentamista
ohjaavan lainsäädännön sekä suunnittelua ohjaavien määräysten ja ohjeiden lähtökohtina ovat olleet esimerkiksi elinkeinorakenteessa, väes29
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tönkehityksessä, taloudessa ja politiikassa aikojen mittaan tapahtuneet
kehitys ja muutokset. Ne ovat vaikuttaneet suunnittelun tarpeisiin ja rakentamista ja kaavoitusta ohjaavalle lainsäädännölle asetettuihin tavoitteisiin.
Lähdekirjallisuuden analysoinnin, maastoanalyysin sekä kirkonkyliin eri
aikoina laadittujen rakennuskaavojen ja asemakaavojen analysoinnin ja
niiden keskinäisen vertailun avulla tutkin, miten kaavat ja niiden taustalla vaikuttavat arvot, kaavoitusta ja rakentamista ohjaavat ohjeistot ja
määräykset, suunnitteluihanteet ja -mallit ovat aikojen mittaan käytännössä vaikuttaneet kulttuuriympäristön kehitykseen: Miten kaavat heijastavat oman aikansa arvoja? Miten ensimmäisissä rakennuskaavoissa
suhtauduttiin tuolloin olemassa olevaan ympäristöön ja sille ominaisiin
piirteisiin? Mitkä ovat kaavojen tavoitteet, onko tarkoituksena ollut muuttaa ympäristöä vai säilyttää sen ominaispiirteet? Miten kaavat ovat toteutuneet, miten ne ovat vaikuttaneet kulttuuriympäristön kehitykseen? Mikä
on ollut kaavoituksen merkitys kulttuuriympäristön kehitystä ohjaavana
taustatekijänä?

1.2.6. Esimerkkikohteet ja niiden valinta
Analysoin maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristölle tyypillisiä ominaispiirteitä ja muutoksia neljän esimerkkitapauksen avulla. Esimerkkikohteiksi olen valinnut neljä pohjoispohjalaista kirkonkylää – Rantsilan,
Kärsämäen, Tyrnävän ja Haapaveden.
Kuva 1. Esimerkkikohteiksi valitut kirkonkylät: Rantsila, Kärsämäki, Tyrnävä ja
Haapavesi.
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Aloitin tutkimukseni keväällä 2004 tutustumalla pohjoispohjalaisiin kirkonkyliin kartta- ja kuvamateriaalin ja kirjallisten lähteiden avulla sekä
maastossa. Tutkimusaineistooni kuului yhteensä 21 kirkonkylää, jotka
täyttivät aineistolle asettamani kriteerit. Ne olivat kaikki vanhoja kirkonkyliä, eli seurakuntien pääkirkkojen ympärille kasvaneita kyliä, jotka
toimivat vuonna 2004 edelleen maalaiskuntien keskustaajamina. Tutkimusaineistoon kuuluivat Alavieskan, Haapaveden, Kestilän, Kärsämäen,
Limingan, Lumijoen, Merijärven, Muhoksen, Piippolan, Pulkkilan, Pyhäjoen, Pyhännän, Rantsilan, Reisjärven, Sievin, Siikajoen, Taivalkosken,
Tyrnävän, Utajärven, Vihannin ja Ylikiimingin kirkonkylät. Tutkimusaineiston ulkopuolelle rajautuivat ne maalaiskuntien keskustaajamat, jotka
olivat rakentuneet eri paikkaan kuin vanhat kirkonkylät. Tällaisia Pohjois-Pohjanmaan alueella olivat Kuivaniemen Asemakylä, Pudasjärven
Kurenalus ja Pyhäjärven Pyhäsalmi. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle
rajautuivat myös ne kuntakeskuksina toimineet vanhat kirkonkylät, jotka olivat menettäneet asemansa kuntien keskustaajamina kuntaliitosten
myötä, kuten Paavolan ja Revonlahden kirkonkylät (Paavolan ja Revonlahden kunnat yhdistyivät Ruukin kunnaksi vuonna 1973), Temmeksen
kirkonkylä (Temmeksen kunta liitettiin Tyrnävän kuntaan vuonna 2001)
sekä Pattijoen kirkonkylä (Pattijoen kunta liitettiin Raahen kaupunkiin
vuonna 2003). Edellä mainittujen ohella tutkimuksen ulkopuolelle rajautuivat ne kirkonkylät, jotka olivat kasvaneet usean kunnan laajuista
aluetta palveleviksi alueellisiksi keskuksiksi. Tällaisia olivat Haapajärvi,
Kalajoki, Kuusamo, Nivala, Oulainen ja Ylivieska. Myös Oulun kaupungin lähituntumassa sijaitsevat kirkonkylät, Haukipudas, Kempele ja Kiiminki, jotka kasvoivat 1900-luvun lopulta lähtien voimakkaasti ennen
kaikkea Oulun kaupungin vaikutuksesta, rajautuivat tutkimuksen ulkopuolelle.
Maastoanalyysien ohella tarkastelin tutkimusaineistooni kuuluvia kirkonkyliä analyysimatriisien avulla. Vertailin kirkonkyliä keskenään
niiden perusluonteeseen vaikuttavien tekijöiden, kuten maantieteellisen sijainnin ja kehityshistorian pääpiirteiden, sekä kulttuuriympäristön luonteeseen vaikuttavien tekijöiden, kuten sijaintipaikan maiseman
ominaispiirteiden, taajaman kokonaisrakenteen ja sille ominaisten piirteiden sekä omaleimaisuutta luovien erityispiirteiden, pohjalta. Vertailussa merkittäviksi muodostuivat kirkonkylien sijaintitekijät (keskeinen/
syrjäinen), asukasluku ja sen kehitys (kasvava/taantuva) sekä kulttuuriympäristötekijät (maisematekijät, kokonaishahmo, kokonaisrakenne,
paikalliset erityispiirteet).
Maastoanalyysin ja matriisianalyysin avulla valitsin tässä tutkimuksessa
maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristön kehitystä ja ominaispiirteitä
kuvaaviksi esimerkkikohteiksi neljä kirkonkylää: Rantsilan, Kärsämäen,
Tyrnävän ja Haapaveden. Esimerkkikohteiden valinta perustui maastoanalyysin ja matriisianalyysin pohjalta valittuun harkinnanvaraiseen
näytteeseen33. Tavoitteenani oli valita neljä kehityshistorialtaan jossain
määrin samantapaista mutta kuitenkin ominaispiirteiltään keskenään
erilaista kirkonkylää. Tavoitteena oli, että esimerkkikirkonkylät ovat kes33

Vertaa esim. Eskola & Suoranta 2000, 18.
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Kuva 2. Analyysimatriisi, esimerkki.
Matriisissa eri väreillä näkyvät ominaispiirteiden perusteella tehdyt tyypittelyt.
Esimerkkikohteiden valinnassa merkittävimmiksi muodostuivat taajaman hahmoon ja perusrakenteeseen sekä paikallisiin erityispiirteisiin liittyvät tekijät.

kenään vertailukelpoisia, vaikkakin lähtökohdiltaan ja nykytilanteeltaan
erilaisia. Kirkonkylien keskinäisessä vertailussa on kyse toisaalta samankaltaisuuksien, toisaalta eroavaisuuksien tutkimisesta. Tutkimusaineistooni kuuluvien, määrittelemäni valintakriteerit täyttävien kirkonkylien
kehityshistoriassa ja ominaispiirteissä on havaittavissa runsaasti samankaltaisuuksia, mutta loppujen lopuksi ne ovat kaikki keskenään ominaispiirteiltään erilaisia.
Rantsilan kirkonkylä sijaitsee Siikajoen varrella, noin 60 kilometrin etäisyydellä Oulusta. Valtakunnallinen päätie, valtatie 4, kulkee kirkonkylän
ohi sen sivuitse. Rantsilan kirkonkylä on esimerkki perinteisestä raittikylästä – perushahmoltaan nauhamaisesta, vanhaan päätiehen tukeutuvasta kirkonkylästä. Kirkonkylä on rakentunut Siikajoen varrelle lähellä
jokiuomaa sijaitsevalle harjanteelle. Kirkonkylä on kooltaan pieni, rakenteeltaan selkeästi hahmottuva ja rajautuva. Rakentaminen tukeutuu kirkonkyläraittiin, joka on osa jokea myötäilevää vanhaa maantietä. Raitin
varrella on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa. Rantsilassa raitin
varrella sijaitsevista vanhoista rakennuksista muodostuva kokonaisuus
on nähty vahvana omaleimaisena piirteenä ja merkittävänä identiteettitekijänä. Taajamarakenteen suhde valtatiehen on hyvin erilainen kuin
Kärsämäellä. Kirkonkylä kääntää selvästi selkänsä valtatielle 4, joka hahmottuu kirkonkylän keskusta-alueesta erilliseksi ohikulkutieksi.
Kärsämäen kirkonkylä sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla valtatien 4 varrella, noin 110 kilometrin etäisyydellä Kajaanista ja noin 120
kilometrin etäisyydellä Oulusta. Kärsämäen kirkonkylä on esimerkki valtakunnallisen päätien varrella sijaitsevasta kirkonkylästä. Valtatien rakentaminen ja liikennemäärien jatkuva lisääntyminen on vaikuttanut
voimakkaasti kirkonkylän keskusta-alueen kehitykseen. Tien asema taajamarakenteessa on täysin toisenlainen kuin Rantsilassa. Kirkonkylän
keskustan läpi kulkeva valtatie hahmottuu kirkonkylän päätieksi ja muodostaa olennaisen osan kulttuuriympäristöä. Vilkkaasti liikennöity val-

32

1.2. Tutkimustehtävä

tatie jakaa kirkonkylän keskustaa kahteen osaan, mikä näkyy taajamarakenteessa sekä toiminnallisena että visuaalisena hajanaisuutena. Toisaalta valtatien 4 merkitys valtakunnallisena pääväylänä on nähty Kärsämäellä kirkonkylän identiteettiä vahvistavana tekijänä. Toisin kuin Rantsilassa, Kärsämäellä vanhaa rakennuskantaa on olemassa hyvin vähän.
Tyrnävän kirkonkylä sijaitsee Tyrnävänjoen varrella noin 30 kilometrin
etäisyydellä Oulusta, hieman sivussa valtakunnallisista pääteistä. Tyrnävä on kiinnostava esimerkkinä voimakkaasti kasvavan maakunnallisen
keskuksen, Oulun kaupungin, läheisyydessä sijaitsevasta kirkonkylästä,
jossa asukasluku on viime aikoina lisääntynyt voimakkaasti ennen muuta Oulun kaupungin vaikutuksesta. Kasvusta huolimatta kirkonkylä on
kuitenkin säilynyt luonteeltaan maaseutumaisena. Vanhan päätien ympärille rakentunut kirkonkylän keskusta on kooltaan pieni ja harvaan rakennettu, selkeästi hahmottuva kokonaisuus. Keskusta-aluetta ympäröivät laajat asuinalueet. Tyrnävällä maaseutumaisuus on nähty vahvana
identiteettitekijänä. Paikkakunnalla on korostettu esimerkiksi alueelle
tyypillisen avoimen ja alavan viljelysmaiseman merkitystä olennaisena
osana kulttuuriympäristöä.
Haapaveden kirkonkylä sijaitsee Pyhäjoen varrella Haapajärven rannalla, noin 130 kilometrin etäisyydellä Oulusta, hieman syrjässä valtakunnallisista pääteistä. Haapaveden kirkonkylä on rakentunut Pyhäjoen
suuntaiselle harjanteelle. Haapavesi on esimerkki suuresta, maisemallisesti poikkeuksellisen kauniilla ja omaleimaisella paikalla sijaitsevasta,
vanhastaan komeana pidetystä kirkonkylästä. Keskusta-alueen reunoilla
rakentaminen tukeutuu vanhaan jokea myötäilevään tiehen. Näillä alueilla on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa, mutta sitä ei ole huomioitu identiteettitekijänä samaan tapaan kuin esimerkiksi Rantsilassa.
Kirkonkylän keskusta-alue on sekä toiminnalliselta että visuaaliselta rakenteeltaan hyvin hajanainen. Kulttuuriympäristölle vanhastaan ominaiset, omaleimaisuutta luovat piirteet ovat keskustan alueella muuttuneet
ja osittain kadonneet. Taajamarakennetta hajottaa kirkonkylän läpi kulkeva leveä maantie, Haapavedentie, joka jakaa keskusta-alueen kahteen
osaan. Tie ei kuitenkaan hahmotu samalla tapaa taajaman sisäiseksi päätieksi kuin valtatie 4 Kärsämäellä.
Esimerkkikohteista tekemäni havainnot ovat yleistettävissä analyyttisen
yleistämisen kautta. Analyyttisen yleistämisen ajatuksena on tunnistaa
niitä prosesseja ja piirteitä, jotka suodattuvat ulkoisten ja sisäisten tekijöiden kautta paikallistason kehitykseen. Esimerkkikohteiden analyysien kautta pystytään tunnistamaan muutosprosesseja ja ominaispiirteitä,
joita voidaan pitää esimerkkeinä jostain muustakin kuin vain kyseisistä
yksittäistapauksista.34 Vertaan esimerkkikohteista tekemiäni havaintoja
myös aiemmissa maaseudun taajamia ja niille ominaisia piirteitä käsittelevissä tutkimuksissa saatuihin tuloksiin.

34

Esim. Alasuutari 1999, 248–251; Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 163–164; Yin
2003, 31–33. Vertaa esim. Lehtola 2001, 193.
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1.3.

Lähdeaineisto

Tarkastelen tutkimuksessani pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien
kulttuuriympäristön historiaa ja kehitysvaiheita, kulttuuriympäristölle
eri aikoina ominaisia piirteitä, kulttuuriympäristössä ajan mittaan tapahtuneita muutoksia ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä kirjallisten
aineistojen, eri-ikäisten valokuvien ja ilmakuvien ja niistä koostuvien kuvaparien ja kuvasarjojen, eri-ikäisten kartta-aineistojen ja niiden pohjalta
laatimieni analyysikarttojen avulla sekä kirkonkylissä paikan päällä tehtävien maastoanalyysien avulla. Eri-ikäiset ja erityyppiset kulttuuriympäristöä ja sille ominaisia piirteitä kuvaavat lähdeaineistot täydentävät
toisiaan ja muodostavat kokonaisuutena monipuolisen ja ajallisesti moniulotteisen, kulttuuriympäristöä muuttuvana kokonaisuutena kuvaavan
aineiston.

1.3.1. Keskeinen lähdekirjallisuus
Pohjois-Pohjanmaan alueen ja esimerkkikirkonkylien kehityshistorian
tarkastelussa tärkeimpiä kirjallisia lähteitä tutkimuksessani ovat pääosin 1900-luvun jälkipuoliskolla kirjoitetut maakunta-, pitäjä- ja paikallishistoriateokset. Ne kertovat kulttuuriympäristön kehityksen taustalla
vaikuttaneista yhteiskunnallisista, poliittisista ja kulttuurisista tekijöistä. Niitä täydentävät paikallishistoriasta, kuten seurakuntien, kirkkojen,
koulujen, yhdistysten ja yritysten historiasta, kertovat teokset.
Historiateokset antavat parhaimmillaan monipuolisen ja syvällisen kuvan käsittelemänsä alueen tai paikkakunnan kehityshistoriasta ja kulttuuriympäristölle eri aikoina ominaisista piirteistä. Suppeimmillaan ne
taas käsittelevät historiaa faktatietojen luettelona, asioiden välisiä yhteyksiä tai niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä syvällisesti pohtimatta. Tämä johtuu osittain siitä, että lähteenä käyttämieni historiateosten
kirjoittajakunta on pätevyydeltään ja perehtyneisyydeltään monitasoista. Useimmissa historiateoksissa keskitytään ennen muuta tapahtumien
kuvaukseen, mutta ympäristön ja sen ominaispiirteiden kuvaus on vähäistä ja perustuu lähinnä muutamiin valokuviin. Historiateosten käyttöä lähdeaineistona rajoittavat myös niissä käytetyt ajalliset rajaukset.
Useimmissa maakunta- ja pitäjähistoriateoksissa käsitellään alueen historiaa vain 1800-luvun lopulle tai 1900-luvun puolivälin tienoille saakka, eli niissä ei käsitellä lainkaan 1900-luvun jälkipuoliskon tapahtumia.
Esimerkiksi Pyhäjokilaakson historiaa käsittelevässä, vuonna 1969 julkaistussa teoksessa Suur-Pyhäjoen historia35 tarkastellaan jokilaakson
historiaa esihistorialliselta ajalta 1860-luvulle saakka, ja vuonna 1991
julkaistussa teoksessa Oulujokilaakson historiaa36 käsitellään alueen historiaa kivikaudelta vuoteen 1865 saakka. Vuosina 1996 ja 1984 ilmestyneissä teoksissa Siikajokilaakson historia I ja Siikajokilaakson historia
II37 tarkastelu ulottuu keskiajalta vuoteen 1960 saakka. Useimmissa paikallishistoriaa käsittelevissä teoksissa ajallinen rajaus ulottuu miltei jul35
36
37

34

Matinolli 1969.
Huurre & Vahtola 1991.
Hiltunen, Forss & Vilkuna 1996; Vilmusenaho 1984.
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kaisuajankohtaan saakka. Monissa niistä käsitellään monipuolisesti myös
1900-luvun jälkipuoliskon tapahtumia. Esimerkiksi vuonna 1973 ilmestyneessä julkaisussa Haapaveden kirja. Haapavesi ennen ja nyt II38 tarkastellaan Haapaveden alueen, seurakunnan ja kunnan historiaa ”vanhimmista ajoista” eli esihistorialliselta ajalta ”nykypäiviin” eli 1970-luvun alkuvuosiin saakka. Sen tapaan useimmat paikallishistoriaa käsittelevistä
teoksista on julkaistu 1960-, 1970- ja 1980-lukujen kuluessa. 1990- ja
2000-luvuilta on olemassa hyvin vähän tuon ajan historiaa käsitteleviä
kirjallisia painettuja lähteitä.
Tutkimuksessani historiateosten analysoinnin tarkoituksena on antaa
käsitys menneiden aikojen tapahtumista ennen muuta kulttuuriympäristön, sen kehityksen ja ajan mittaan muodostuneiden ominaispiirteiden
taustatekijöinä. Kirjallisten lähteiden analyysiä täydentävät ja elävöittävät kartta- ja kuva-aineistojen analyysit sekä maastoanalyysit, joiden yhteydessä tarkastelen nykytilanteen ohella historian jälkiä kulttuuriympäristössä. Historia toimii taustana kulttuuriympäristön kehityksen sekä
sille eri aikoina tyypillisten ominaispiirteiden kuvailuille ja analyyseille.
Lisäksi sen tehtävänä on esiymmärryksen lisääminen. Tieto alueen kehityshistoriasta on olennainen osa tutkimustani, jossa tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kulttuuriympäristön kehityksestä ja sille eri aikoina ominaisista piirteistä sekä ymmärtää muutosten taustalla vaikuttavia
moninaisia taustatekijöitä, niiden vaikutuksia toisiinsa ja kulttuuriympäristön kehitykseen.
Tarkastelen tutkimuksessani sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön eri aikoina julkaisemissa tutkimuksissa ja selvityksissä sekä niihin
pohjautuvissa suunnitteluohjeissa ja tiedotuksissa esiin tulevia teemoja taustana pohjoispohjalaisten kirkonkylien kulttuuriympäristön muutosten analyysille. Analysoin, miten julkaisuissa annetut määräykset ja
ohjeet ovat vaikuttaneet esimerkkikohteiksi valitsemieni kirkonkylien
kaavoitukseen ja kulttuuriympäristön kehitykseen. Ministeriön antamat
suunnitteluohjeet ja suositukset ovat lainsäädännön ohella ohjanneet kirkonkylien kaavoitusta ja rakentamista ja vaikuttaneet siten kulttuuriympäristön kehitykseen. Toisaalta suunnitteluohjeissa käsiteltävät teemat ilmentävät elinympäristössä aikanaan havaittuja epäkohtia ja kehittämistarpeita sekä suunnittelulle asetettuja tavoitteita ja kertovat siten kulttuuriympäristössä ajan mittaan tapahtuneista muutoksista. Teemat, niiden merkitykset ja keskinäiset suhteet painottuvat eri aikoina eri tavoin.
Myös julkaisuissa esitettyjen suunnitteluohjeiden tavoitteet ja perusteet
heijastavat yhteiskunnallista kehitystä ja sen myötä kaavoitukselle ja
maankäytön suunnittelulle asetettuja tavoitteita. Tutkimusaineisto muodostuu pääasiassa maaseutualueiden sekä maaseudun kylien ja taajamien suunnittelua, kaavoitusta ja rakentamista käsittelevistä julkaisuista.
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Kartta 1. Ote Haapaveden kirkonkylää
vuosina 1760 ja 1761 kuvaavasta veromittauskartasta. Charta öfwer första delen af
Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi gapellgäld Pyhäjoki sockn Uhleoborgs
södra fögderie och Österbottens lähn, 1760
ja Charta öfver andra delen af Haapajärwi
bys ägor belägne uti Haapajärwi capelgäld
Pyhäjoki sockn Uhleoborgs södra fögderie
och Österbottens lähn, 1761.

Kartta 2. Ote Haapaveden kirkonkylän
rakennuskaavasta. Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka
Kalliokoski, Oulu, 1.2.1961. Vahvistettu
30.6.1962. Pohjana kartta Haapaveden
rakennussuunnitelma-alueesta Haapajärven kylässä, Haapaveden kunnassa, Oulun
lääniä, 1952 ja 1953, 1:2000.

Kartta 3. Ote Haapaveden kirkonkylää
kuvaavasta maastokartasta. Kartta on julkaistu sähköisessä muodossa Maanmittauslaitoksen internet-sivuilla.
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1.3.2. Kartta-aineisto ja sen analysointi
Tässä tutkimuksessa lähdeaineistona käyttämäni kartta-aineisto koostuu eri-ikäisistä, nykyisten pohjoispohjalaisten kirkonkylien alueita kuvaavista kartoista.39 Kartta-aineisto muodostuu pääasiassa 1700-luvulla
laadituista veromittauskartoista sekä 1900-luvulla laadituista peruskartoista, mittakaavassa 1:20 000, ja kaavojen pohjakartoista, mittakaavassa 1:2000.
Tutkimuksen lähdeaineistoksi soveltuvan kartta-aineiston löytyminen
osoittautui jossain määrin ongelmalliseksi. Pohjois-Pohjanmaan alueelta
kartta-aineistoa on saatavilla niukasti. 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuoliskolta peräisin olevia karttoja on olemassa erittäin vähän. Useimmat Venäjän vallan aikana ja itsenäisyyden ajan alkuvuosina toteutetuista kartoitustöistä, kuten vuosina 1870–1907 laadittu Senaatin kartasto,
ulottuvat vain eteläisen Suomen alueelle40. Samaan tapaan esimerkiksi
pitäjänkarttoja mittakaavassa 1:20 000 oli 1900-luvun puoliväliin mennessä laadittu lähinnä Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen alueelle41. Ensimmäinen koko maan kattava peruskartoitus toteutettiin vuosina 1947–
1977, ensimmäiset peruskartat pohjoispohjalaisten kirkonkylien alueelta
ovat peräisin tuolta ajalta. Toisaalta uusin painettu karttamateriaali on
jo vanhentunutta, uusimmat lähdeaineistona käyttämistäni kartoista on
painettu 2000-luvun taitteessa. Ajan tasalla olevia karttoja on saatavana
pääosin sähköisessä muodossa, mutta ne eivät tarkkuudeltaan täytä tässä
tutkimuksessa aineistolle asetettavia vaatimuksia.
Vanhimmat lähdeaineistona käyttämistäni kartoista ovat maanjakotoimituksiin liittyviä isojakokarttoja ja isojakojen suorittamista varten laadittuja veromittauskarttoja. Pohjois-Pohjanmaalla isojakoja toteutettiin
1700-luvun jälkipuoliskolta lähtien, ja ne jatkuivat aina 1900-luvun puoliväliin saakka.42 Isojakokartat laadittiin yleensä mittakaavaan 1:4000.43
Karttoihin merkittiin kantatilat ja niiden pellot, niityt ja metsämaat. Isojakotöiden edistyessä karttojen yksityiskohtaisuus lisääntyi, ja niihin
merkittiin usein tiestöä, talojen, peltojen ja niittyjen nimiä sekä viljelykseen sopimattomat alueet kuten kivikot, kalliot ja suot. Isojakokartat
olivat kantatilojen maanjakoasiakirjoja, joten esim. maattomien torpat
tai osa niistä on voitu jättää merkitsemättä kartoille. Siten kartat eivät
välttämättä kuvaa laatimisajankohtanaan vallitsevaa tilannetta täydellisesti.44 Tarkastelemieni kirkonkylien aluetta kuvaavat isojakokartat ovat
peräisin 1700-luvun lopulta sekä 1800-luvulta. Vanhimmat Haapaveden
kirkonkylän aluetta kuvaavista isojakokartoista ovat peräisin vuosilta
39
40
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Eri-ikäisten karttojen vertailua käytetään tutkimusmenetelmänä mm. maantieteen ja kansatieteen alaan kuuluvissa tutkimuksissa. Vertaa esim. Keisteri 1990b;
Sammallahti 1973; Leimu 1980.
Vertaa Lehtinen 2005, 61–72.
Esim. Rainesalo 1951, 22–24.
Esim. Lehtinen 2005, 51. Yleinen isojakoasetus annettiin vuonna 1757. (Esim.
Saarenheimo 2003, 349–362).
Peltojen mittakaavan tuli vuoden 1766 maanmittausasetuksen mukaan olla 100
kyynärää 5 tuumalle, mikä vastaa mittakaavaa 1:4000. (Lehtinen 2005, 49).
Esim. Lehtinen 2005, 48–53; vertaa Gustafsson 1933, 133–135.
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1760 ja 1761.45 Rantsilan kirkonkylän aluetta kuvaavat isojakokartat on
laadittu vuosina 1766–1767.46 Kärsämäen kirkonkylän alueen isojakokartat ovat vuosilta 1844–1845.47 Tyrnävän isojakokarttoihin ei ole merkitty
vuosilukuja.48
Tutkimusaineistona isojakokartat kertovat havainnollisesti kirkonkylien
rakenteesta ja kulttuuriympäristön luonteesta – kartoista löytyy runsaasti tietoa peltojen ja niittyjen, tiestön sekä asutuksen sijainnista maisemassa ja niiden välisistä suhteista, asutusrakenteesta ja sen ominaispiirteistä sekä pihapiirien muodoista.49 Karttoihin on usein merkitty sekä
teksteillä että symboleilla myös kylän tärkeimmät rakennukset, kuten
kirkko ja pappila, pitäjänmakasiinit, sillat ja lauttareitit sekä kantatilojen
pihapiirit. Karttoihin merkityt paikannimet kertovat myös kulttuuriympäristön kartoitusajankohtaa varhaisemmasta historiasta. Isojakokartat
ovat hyvin tarkkoja, mikä tulee ilmi verrattaessa niitä uusimpiin peruskarttoihin. Esimerkiksi nykyinen tiestö noudattaa usein edelleen isojakokartoissa näkyviä linjauksia. Myös vanhojen kantatilojen sijaintipaikat ja
niiden maiden väliset rajalinjat ovat pysyneet lähes samoina nykypäiviin
saakka.
Vanhimmat Pohjois-Pohjanmaan aluetta mittakaavassa 1:20 000 kuvaavat peruskartat on laadittu 1950- ja 1960-lukujen kuluessa. Kartat on
päivitetty 1990- ja 2000-lukujen kuluessa. Rantsilan kirkonkylän aluetta
kuvaavat peruskartat mittakaavassa 1:20 000 on laadittu vuosina 1956
ja 200150, Kärsämäen kirkonkylän aluetta kuvaavat kartat vuosina 1963
ja 200151, Tyrnävän kirkonkylän aluetta kuvaavat kartat vuosina 1952 ja
199752 ja Haapaveden kirkonkylän aluetta kuvaavat kartat vuosina 1955
ja 200153. Peruskarttojen avulla voidaan tarkastella kulttuuriympäristölle suuressa mittakaavassa ominaisia piirteitä, kuten maiseman ominaispiirteitä ja niiden vaikutusta kirkonkylien sijaintiin ja kokonaisrakenteeseen, rakennettujen alueiden sijaintia suhteessa vesistöihin ja maastonmuotoihin, kirkonkylien kokonaisrakennetta ja sen ominaispiirteitä, lii45

46
47
48

49
50
51
52
53
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Holmlund, isojakokartta, Charta öfwer första delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi gapellgäld Pyhäjoki sockn Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn, 1760; Holmlund, isojakokartta, Charta öfver andra delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi capelgäld Pyhäjoki sockn Uhleoborgs södra
fögderie och Österbottens lähn, 1761.
Num 2. Charta öfwer En Del Åkrar och Änger hag… uti Franzila By Sijcajåki Sokn
och Österbotn Län, 1766; Num 3. Concept Charta öfver en del af Frantzila Byer
ängar uti Sijkajoki Sockn, 1767. Kartat liittyvät toisiinsa.
4de Karte delen öfver Kärsämäki skifteslags egor i Pyhäjoki Socken och Uleåborgs
Län affattade åren 1844 och 1845 af G.H. Hårdh Kom: Landtmätare.
Karta öfver Törnävä bys bohlagor i Limmingo socken; Karta öfver Törnävä bys
Limmingo socken bohlagor. Kartat liittyvät yhteen. Historialähteiden mukaan isojakoa edeltäneet verollepanomittaukset toteutettiin Tyrnävän seudulla 1760-luvun kuluessa. (Vahtola 1991, 379; vertaa Hiltunen 1996, 470–472).
Vertaa Lehtinen 2005, 74–78, 81.
Peruskartta 1:20 000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 1956; peruskartta
1:20 000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 2001.
Peruskartta 1:20 000, 322 06 Kärsämäki, peruskartta 1:20 000, 3322 09 Koposenperä. Maanmittauslaitos, 1963; peruskartta 1:20 000, 3322 06+03 Kärsämäki,
peruskartta 1:20 000, 3322 09 Koposenperä. Maanmittauslaitos, 2001.
Peruskartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1952; peruskartta
1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1997.
Peruskartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 1955; peruskartta
1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 2001.
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Kartta 4. Ote isojakoa varten laaditusta
veromittauskartasta Haapaveden kirkonkylän alueelta (Charta öfver andra delen
af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi capelgäld Pyhäjoki sockn Uhleoborgs
södra fögderie och Österbottens lähn,
1761). Kantatilat ja niiden omistamat maat
on merkitty kartalle päänumeroilla, karttaote kuvaa pääasiassa tilojen 243 ja 297
tontteja ja niiden ympärille ryhmittyviä
pelto- ja niittymaita. Kartalle on paikoin
merkitty myös peltojen nimiä, esim. aitta
Peldo ja Tupa Pdo. Tiet on merkitty kartalle katkoviivoilla, peltolohkoja ja tontteja rajaavat aidat omilla merkinnöillään.
Myös rakennukset on piirretty kartalle tarkasti, asuin- ja talousrakennukset ryhmittyvät Pohjois-Pohjanmaan rakennusperinteelle tyypilliseen tapaan nelikulmaisten,
nurkista avoimien pihapiirien ympärille.
Tilan 297 päärakennus on merkitty kartalle keltaista, punakattoista rakennusta
kuvaavalla symbolilla, joka oletettavasti ei
kuitenkaan täysin vastaa todellisen rakennuksen ulkoasua – samanlaisia symboleita
esiintyy runsaasti tuon ajan isojakokartoissa. Tila 297 on Haapajärven kappeliseurakunnan (myöhemmin Haapaveden
seurakunta) pappila Paakkila.

kenneverkostojen sijaintia ja rakennetta sekä viljelys- ja viheralueiden
muotoja ja sijaintia suhteessa asutukseen ja maastonmuotoihin. Pienimittakaavaiset kartat eivät mahdollista kulttuuriympäristön ominaispiirteiden yksityiskohtaista analysointia. Karttamerkinnät, kuten paikannimet
ja vanhojen kantatilojen nimet, kertovat paikan historiasta ja toimivat
yhtymäkohtina vanhoihin karttoihin. Peruskartoille on usein merkitty
teksteillä myös tärkeimmät julkiset rakennukset, kuten kirkko ja pappila
sekä koulut, mikä auttaa hahmottamaan kirkonkylien toiminnallista rakennetta ja sen kehitystä.
Ensimmäiset kirkonkylien aluetta mittakaavassa 1:2000 kuvaavat kartat on laadittu rakennuskaavojen pohjakartoiksi ensimmäisten rakennuskaavojen laatimista varten. Rantsilassa kirkonkylän rakennussuunnitelma-aluetta kuvaava kartta on laadittu vuonna 195054, Kärsämäellä rakennuskaavan pohjakartta on laadittu vuonna 196455, Tyrnävällä vuonna
196056 ja Haapavedellä kartta rakennussuunnitelma-alueesta on laadittu vuosina 1952–195357. Karttoja on päivitetty 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa vanhojen kaavojen uudistamisen ja uusien alueiden kaavoituksen yhteydessä. Isomittakaavaiset pohjakartat kuvaavat kulttuuriympäristölle ominaisia piirteitä tarkasti. Kartoille on merkitty tarkasti
olemassa olevan tilanteen mukaisesti esimerkiksi tiet piennaralueineen,
piha-alueiden pintamateriaalien rajapinnat sekä rakennusten muoto ja
kattomuodot. Vanhoille, 1950- ja 1960-luvuilla laadituille pohjakartoille
on merkitty myös kulttuuriympäristölle tyypillisiä yksityiskohtia, kuten
pääteitä reunustavia puurivistöjä, puukujanteita ja merkittäviä yksittäisiä puita, polkuja ja viljelysteitä sekä tontteja rajaavia aitoja, kiviaitoja
ja kuusiaitoja. 1950- ja 1960-lukujen pohjakartoilla puiset rakennukset
54
55
56
57

Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952.
Vahvistettu 20.10.1953. Pohjana rakennuskaavaa varten vuonna 1950 laadittu
kartta Rantsilan kirkonkylän rakennussuunnitelma-alueesta 1:2000.
Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Rakennuskaavan pohjana on vuonna 1964
hyväksytty kaavoituksen pohjakartta 1:2000.
Tyrnävä, kaavoituksen pohjakartta 1960, 1:2000.
Kartta Haapaveden rakennussuunnitelma-alueesta Haapajärven kylässä, Haapaveden kunnassa, Oulun lääniä, 1952 ja 1953, 1:2000.
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ja kiviset rakennukset on esitetty toisistaan poikkeavilla karttamerkinnöillä. Samoin asuinrakennukset ja talousrakennukset ovat erotettavissa toisistaan karttamerkintöjen perusteella. Tärkeimmät julkiset rakennukset, kuten kirkko, pappila, kunnantoimisto ja koulut, sekä kaupalliset
palvelut ja teollisuuslaitokset, kuten osuuskaupat, kaupat, meijerit, apteekit ja pankit, on merkitty kartoille teksteillä. Myös alueelle sijoittuvien
vanhojen maatilojen pihapiirien nimet on useimmiten merkitty kartoille.
Karttamerkintöjä on yksinkertaistettu 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa. Esimerkiksi 1980-luvulla laaditut pohjakartat eivät anna ympäristöstä
yhtä yksityiskohtaista tietoa kuin 1950-luvulla laaditut pohjakartat. Niissä esimerkiksi puustoa ja muita istutuksia ei aina ole merkitty kartoille.
Vielä 1970- ja 1980-luvuilla laadituilla kartoilla puurakennukset ja kivirakennukset erottuvat toisistaan, kivirakennukset on merkitty kirjaimella k. Sen sijaan 1990-luvulla laadituilla kartoilla puurakennuksia ja
kivirakennuksia ei enää ole karttamerkintöjen avulla erotettu toisistaan.
Kartat ovat dokumentteja omasta ajastaan, niissä on esitetty laatimisen
aikaan olemassa olevat asiat. Kartat paljastavat ympäristössä tapahtuneet muutokset, mutta eivät välttämättä muutosten syitä, jotka on etsittävä muista lähteistä.58 Tässä tutkimuksessa kartat täydentävät historiateoksista saatavaa tietoa, ja niitä puolestaan täydentää valokuvista ja
ilmakuvista koostuva kuva-aineisto. Käytän tutkimuksessani eri-ikäisiä
karttoja ja niistä kokoamiani karttasarjoja lähdemateriaalina kirkonkylien kulttuuriympäristössä tapahtuneiden muutosten analysoinnissa – tutkin kulttuuriympäristölle eri aikoina tyypillisiä ominaispiirteitä,
kulttuuriympäristön osatekijöitä ja niiden välisiä suhteita sekä kulttuuriympäristössä ajan mittaan tapahtuneita muutoksia analyysikarttojen ja
eri-ikäisistä analyysikartoista muodostettujen karttasarjojen, ajallisten
poikkileikkausten59, avulla. Tarkasteluajankohdat määräytyvät saatavilla
olevan karttamateriaalin mukaan, ajalliset poikkileikkaukset on laadittu kustakin kirkonkylästä niiltä vuosilta joilta aluetta kuvaavia karttoja
on ollut olemassa. Eri-ikäisten karttojen analysoinnin ja vertailun avulla
kirjoittamani kulttuuriympäristön ja sen osatekijöiden kuvailut toimivat,
yhdessä kirjallisuustutkimuksen ja maastoanalyysien pohjalta saatavan
tietämyksen kanssa, johtolankoina muutosten taustalla vaikuttavien syiden selvittämisessä60.
Suurin osa lähdeaineistona käyttämistäni kartoista ajoittuu kulttuuriympäristössä tapahtuneiden muutosten rajapintoihin, mikä korostaa niiden
merkitystä kulttuuriympäristölle eri aikoina ominaisten piirteiden ja ajan
mittaan tapahtuneiden muutosten tutkimuksessa. Isojakoihin liittyvät
kartat ajoittuvat 1700-luvun jälkipuoliskolle, aikaan jolloin vakinainen
asutus kasvoi voimakkaasti ja asuinpaikkojen ympärille raivattiin runsaasti uutta viljelysmaata. Ne, samoin kuin 1800-luvun alkupuoliskolla
laaditut kartat, kertovat ajasta ennen kirkonkylien kasvun aikaa. 1950ja 1960-luvuilla laaditut peruskartat taas kertovat tilanteesta ennen kir58
59
60
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Vertaa esim. Lehtinen 2005, 79.
Vertaa Keisteri 1990b, 71–79; Kukkonen, Lievonen & Rautamäki 1982, 36.
Vertaa Alasuutari 1999, 44–48; Keisteri 1990b, 56–58; Kukkonen & Rautamäki
1980, 14; Kukkonen, Lievonen & Rautamäki 1982, 36.
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Kartta 5 ja Kartta 6. Rantsilan kirkonkylä vuonna 1863. Rantsilan kylän
viljelysalueita ja niiden sijaintia kuvaava
kartta, Karta öfver Frantzila bys ägoråer
i Siikajoki socken Salo härad och Uleåborgs län, 1863, ja sen pohjalle laatimani
analyysikartta. Vuoden 1863 karttaa ei ole
laadittu nykyisten karttojen tapaa pohjoiseteläsuuntaiseksi, vaan kartan suuntaus
noudattaa, varsin tarkoituksenmukaisesti,
Siikajoen suuntausta. Kartalle on merkitty
pohjois-eteläsuuntaa osoittava pohjoisnuoli. Analyysikartan laatimisen yhteydessä
olen kääntänyt kartan koordinaatistossa
pohjois-eteläsuunnaltaan
pystysuoraan
asentoon.
Kartta 7 ja Kartta 8. Rantsilan kirkonkylä vuonna 2001. Peruskartta 1:20 000,
3412 06 Rantsila, ja sen pohjalle laatimani
analyysikartta.

Kartta 9 ja Kartta 10. Kärsämäen kirkonkylän keskusta-alueen vuoden 1966
rakennuskaava, jonka pohjana on vuonna
1964 hyväksytty kaavoituksen pohjakartta, ja sen pohjalle laatimani rakeisuuskartta.

konkylien kasvua kuntien tärkeimmiksi palvelukeskuksiksi. Ne kuvaavat
tilannetta ennen ensimmäisten kirkonkylien rakentamista ohjaavien rakennuskaavojen laatimista. Havainnollisimmin kulttuuriympäristön kehitystä kuvaavat 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa laaditut kaavojen
pohjakartat, jotka on laadittu rakennussuunnitelmien sekä rakennuskaavojen ja asemakaavojen pohjaksi. Ne kuvaavat tilannetta ennen kaavojen laatimista, eli ennen kaavoituksen seurauksena kulttuuriympäristössä tapahtuneita muutoksia. Sen sijaan 1900-luvun alkupuoliskolta, joka
oli maaseudun kirkonkylissä voimakkaan ja nopean kasvun aikaa, ei ole
olemassa juuri lainkaan tutkimukseni kohteeksi valitsemaani aluetta ku41
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vaavaa karttamateriaalia. Tuona aikana tapahtuneet muutokset ovat parhaiten tulkittavissa valokuvien ja ilmakuvien avulla.
Analyysikarttojen tavoitteena on muodostaa eri-ikäisten ja keskenään
erilaisten karttojen pohjalta keskenään vertailukelpoinen, kulttuuriympäristölle eri aikoina tyypillisiä piirteitä sekä ympäristössä tapahtuneita muutoksia pelkistetysti, selkeästi ja havainnollisesti kuvaava aineisto.
Kirkonkyliä pienessä mittakaavassa kuvaavat analyysikartat olen laatinut 1:4000 veromittauskarttojen sekä 1:20 000 peruskarttojen pohjalta.
Kartat kuvaavat asutuksen ja maankäytön historiaa kirkonkylien alueella. Niiden pohjalta analysoin kirkonkylien kokonaisrakenteen, asutusrakenteen ja tiestön ominaispiirteitä ja kehitystä sekä asutukseen käytettyjen alueiden ja viljelysalueiden sijaintia, niiden suhdetta toisiinsa sekä
maiseman ominaispiirteisiin eri aikoina. Kartoille on merkitty asutus61,
viljelysalueet62, päätiet, vesistöt sekä maastonmuodot63. Rakeisuuskartat
kuvaavat havainnollisesti taajamarakenteen ja asutusrakenteen ominaispiirteitä ja muutoksia. Olen laatinut rakeisuuskartat pääasiassa 1:2000
kaavojen pohjakarttojen perusteella.
Osan tutkimusaineistoani muodostavat esimerkkikohteiksi valitsemieni
kirkonkylien alueelle 1900-luvun jälkipuoliskon ja 2000-luvun kuluessa
laaditut rakennuskaavat ja asemakaavat64. Tutkimukseni alkuvaiheessa
lähtöoletuksenani oli, että analysoinnin kohteiksi valitsemiini kirkonkyliin ei ole ajan mittaan laadittu niin suurta määrää kaavoja, että niiden
analysointi olisi tämän tutkimuksen puitteissa mahdotonta. Tämä olettamus osoittautui tutkimuksen edetessä oikeaksi. Olen käynyt läpi kaikki esimerkkikirkonkyliin laaditut rakennuskaavat ja asemakaavat. Olen
rajannut tutkimukseni siten, että olen analysoinut vahvistettuja kaavoja
itsessään rakentamista ohjaavina asiakirjoina – en ole perehtynyt kaavoitushankkeisiin sinänsä tai niiden taustalla vaikuttaviin moninaisiin
tekijöihin. Maaseutukirkonkylien kaavoituksen ja sen taustalla vaikuttavien tekijöiden tarkastelu olisi oma erillinen ja hyvin mielenkiintoinen
tutkimusaiheensa.
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64
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Useimmille veromittauskartoille on merkitty maatilojen talouskeskusten paikat
mutta ei yksittäisiä rakennuksia. Näiden karttojen pohjalta laatimillani analyysikartoilla asuinpaikkojen sijainti on esitetty symboleilla: analyysikartoilla mustat
neliöt kuvaavat asuinpaikkoja (pihapiirejä tai yhdellä tontilla sijaitsevia rakennuksia). Muista poikkeavat Haapaveden kirkonkylän aluetta vuosina 1760 ja 1761
kuvaavat veromittauskartat, joissa yksittäiset rakennukset on merkitty tarkasti
olemassa olevan tilanteen mukaisille paikoilleen.
Sekä veromittauskartoilla että peruskartoilla viljelyskäytössä olevat peltoalueet
sekä niityt ja laidunalueet on merkitty toisistaan erottuvilla karttamerkinnöillä.
Analyysikartoilla peltoalueet on merkitty oranssilla, niityt ja laidunmaat keltaisella värillä.
Korkeuskäyrät on merkitty analyysikartoille viiden metrin välein. 1700- ja
1800-luvuilla laadituille veromittauskartoille sekä Rantsilan ja Haapaveden kirkonkylien alueita vuosina 1956 ja 1955 kuvaaville peruskartoille ei ole merkitty
lainkaan korkeuskäyriä, joten niitä ei ole merkitty myöskään kyseisten karttojen
pohjalta laadituille analyysikartoille.
Tässä tutkimuksessa keskitytään yksityiskohtaisimpien, hierarkiassa vahvimpien
kaavamuotojen, rakennuskaavojen ja asemakaavojen, tarkasteluun.
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Kaava-aineiston löytäminen osoittautui haastavaksi tehtäväksi. Alueen
kuntia koskevia kartta- ja kaava-aineistoja säilytettiin vuoteen 2005
saakka Maanmittauslaitoksen arkistossa Oulussa. Sen jälkeen kaava-aineistojen arkistointi siirtyi kuntien vastuulle. Kuntien arkistoista ei kuitenkaan löydy kaikkia kuntien alueille ajan mittaan laadittuja rakennuskaavoja ja asemakaavoja, vanhentuneiden kaavojen systemaattisesta arkistoinnista ei ole käytännössä huolehdittu. Osa vahvistetuista kaavoista
löytyy Oulun maakunta-arkistosta, siellä säilytetään Oulun lääninhallituksen toimesta ennen 31.12.1983 vahvistettuja rakennuskaavoja. Tässä
tutkimuksessa lähteinä käytetyt vahvistetut rakennuskaavat ovat peräisin Oulun Maanmittauslaitoksen arkistosta, Oulun maakunta-arkistosta
sekä kuntien arkistoista65.

1.3.3. Valokuva-aineisto ja sen analysointi
Tutkimuksessani eri-ikäiset valokuvat ja niistä koostuvat kuvaparit ja kuvasarjat kertovat kulttuuriympäristölle eri aikoina tyypillisistä piirteistä ja havainnollistavat kulttuuriympäristössä ajan mittaan tapahtuneita
muutoksia. Kuvaparien ja kuvasarjojen lähtökohtana ovat olleet vanhat
valokuvat: maastoanalyysien yhteydessä olen selvittänyt mahdollisimman tarkasti paikat, joista vanhat valokuvat on aikanaan otettu, ja kuvannut niissä esiintyvät näkymät uudelleen.
Lähdeaineistona käyttämäni valokuva-aineisto koostuu arkistomateriaalista sekä maastoanalyysien yhteydessä itse kuvaamistani valokuvista.
Vanhat valokuvat ovat peräisin pääosin kirjallisuudesta sekä Pohjois-Pohjanmaan museon valokuva-arkiston sekä Museoviraston historian kuvaarkiston ja kansatieteen kuva-arkiston kokoelmista. Pohjois-Pohjanmaan
kirkonkylien kulttuuriympäristöä kuvaavia vanhoja valokuvia on olemassa hyvin vähän. Käytännössä samoja valokuvia on julkaistu useissa
eri aikoina ilmestyneissä kirjoissa, ja edellä mainituista arkistoista löytyvät kuvat ovat samoja kuin näissä kirjoissa julkaistut kuvat.
Olen hyödyntänyt tutkimuksessani Taajamien vetovoimaisuus -hankkeen
yhteydessä vuosina 2000–2001 kuvattua valokuvamateriaalia. Hankkeessa olivat mukana tässä tutkimuksessa esimerkkikohteiksi valituista
kirkonkylistä Kärsämäen ja Haapaveden kirkonkylät66.
Ilmakuvat kuvaavat kulttuuriympäristöä ja sille ominaisia piirteitä selkeästi ja havainnollisesti. Niiden käyttöä tutkimusaineistona rajoittaa kuitenkin kuvien saatavuus. Vanhoja ilmakuvia on ollut saatavilla erittäin
65

66

Kaikki vahvistettujen rakennuskaavojen ja asemakaavojen kaavakartat sekä vahvistamispäätökset löytyivät Maanmittauslaitoksen arkistosta Oulusta. Virallisesti Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueelle laaditut rakennuskaavat ja asemakaavat
poistettiin Oulun Maanmittauslaitoksen arkistosta vuoden 2005 aikana, mutta
olemassa olevaa aineistoa säilytetään Maanmittauslaitoksen toimesta edelleen.
Ennen 31.12.1983 vahvistetut rakennuskaavat selostuksineen löytyivät Oulun
maakunta-arkistosta, Oulun lääninhallituksen lääninkanslian arkistosta. Osa
kaavakartoista ja kaavaselostuksista löytyi myös kuntien arkistoista, mutta kunnissa vanhaa kaava-aineistoa on olemassa erittäin vähän.
Kyseisissä kirkonkylissä analyysien teosta ja valokuvauksesta vastasi Annaelina
Isola.
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1. Johdanto

Kuva 3 ja Kuva 4. Esimerkki kuvaparista – näkymä Tyrnävän kirkonkylästä vuonna 1934 ja sama näkymä samalta paikalta
kuvattuna vuonna 2008.

vähän. Lähdeaineistona ja analyysien tukena käyttämäni vanhat ilmakuvat ovat peräisin pääasiassa lähdeaineistona käyttämistäni historiateoksista. Esimerkiksi Veljekset Karhumäen vuosina 1929–1999 kuvaamaan
laajaan ilmakuva-aineistoon, jota säilytetään yrityksen arkistossa, ei ole
ollut mahdollista tutustua. Käytössäni on ollut Pohjois-Pohjanmaan kirkonkyliä 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa kuvaavia ilmakuvia,
joiden kuvaamisesta on vastannut Suomen Ilmakuva Oy.
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2.1.1. Kulttuuriympäristö ja kulttuurimaisema käsitteinä
Kulttuurin käsite on aikojen kuluessa saanut merkityksiä konkreettisesta
viljelemisestä ja kasvattamisesta henkisen pääoman, sivistyksen, kasvattamiseen. Sanan kulttuuri etymologinen tausta liittyy vahvasti maaseutuun ja maanviljelykseen: sana pohjautuu latinankieliseen sanaan cultura, jonka merkityksiä ovat maanviljelys ja asutus sekä muokkaus ja viljelys, kehitys ja jalostus sekä kunnioitus.1
Nykysuomen sanakirjan (2002) mukaan sanan kulttuuri päämerkitys on
”ihmiskunnan, jonkun kansan tai kansanryhmän tms. aikojen kuluessa
saavuttama aineellisen ja henkisen kehityksen tila tai aste kaikkine ilmiöineen, teknillinen, taloudellinen ja henkinen viljely”. Sanalla viitataan usein myös samanmerkityksiseen sanaan sivistys, johon ei tavallisesti kuitenkaan lueta ns. aineellista kulttuuria. Nykysuomen sanakirja
antaa sanalle myös kaksi muuta merkitystä: sanalla kulttuuri tarkoitetaan myös ruumiillisten tai henkisten ominaisuuksien ja kykyjen kehittämistä tai kehittyneisyyttä, toiminta- tai ajattelutavan hienostuneisuutta
sekä taiteessa tai yleensä jollakin inhimillisen elämän alalla ilmenevää
kehittyneisyyttä, hienostuneisuutta, tapojen hienoutta ja arvokkuutta.
Edellisiä harvinaisemmassa merkityksessään sana kulttuuri tarkoittaa
myös maan tai joidenkin kasvien viljelyä tai hoitoa sekä konkreettisesti
viljelmää tai istutusta.2
Käsitteenä kulttuuri voidaan määritellä sanakirjojen antamia merkityksiä laajemmin. Esimerkiksi ihmistieteellisessä tutkimuksessa kulttuurin
käsitteellä tarkoitetaan usein kollektiivista subjektiviteettia eli jonkin
1

2

Meri 1991; Itkonen 1995. Vertaa Steensberg 1969, 87–95. Tanskalaisen etnologian
professorin Axel Steensbergin mukaan käsite kulttuuri pohjautuu latinankieliseen
sanaan cultura, joka merkitsee maan viljelystä. Latinan kielen verbi colo tarkoittaa perusmerkityksessään viljellä, hoitaa, kehittää. Colo merkitsi myös jonkin paikan asuttamista, ts. sen käyttämistä, viljelemistä. Viljely oli taitoa vaativaa työtä,
jossa tuli ottaa huomioon useiden eri tekijöiden yhteisvaikutus. Cicero käytti ilmausta cultura animi, hengenviljely, mutta sanan viljelyä tarkoittava perusmerkitys
jäi vallitsevaksi aina valistuksen aikaan saakka. 1700-luvulla ranskalaiset valistusfilosofit alkoivat käyttää sanaa kuvainnollisessa merkityksessä, jolloin sillä tarkoitettiin ihmisten kulttuuria, tieteen ja hengen viljelyä.
Nykysuomen sanakirja 2002. Vertaa Kielitoimiston sanakirja 2006. Kielitoimiston
sanakirjan (2006) mukaan sanalla kulttuuri tarkoitetaan: 1. yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta, sivistystä (esim.
henkinen kulttuuri, alkukantainen kulttuuri, länsimainen kulttuuri, intiaanien,
Kiinan kulttuuri, nykyajan teknistynyt kulttuuri, talonpoikaiskulttuuri, eliittikulttuuri, populaarikulttuuri, paeta kulttuuria); 2. yksilön tai yhteisön henkisten
tai ruumiillisten kykyjen kehittäminen tai kehittyneisyys, ajattelu- tai toimintatapojen kehittyneisyys, vakiintuneet toimintatavat (esim. liikenne-, ravintola-, tapakulttuuri, ruumiinkulttuuri, suomalainen yrityskulttuuri) sekä 3. biologiassa
pieneliöiden tai solujen kasvattaminen tutkimusta varten; pieneliöviljelmä, -kanta.
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yhteisön tai yhteiskuntaluokan piirissä omaksuttua elämäntapaa, maailman hahmottamisen ja mielekkääksi kokemisen tapaa.3 Kansatieteessä
kulttuuri on arvovapaa, kokoava nimike kansanryhmän elämänmuodolle tai -tavalle.4 Laajimmillaan kulttuuri viittaa kaikkeen ihmisen toimintaan, elämisen tapaan ja sitä ohjaavaan ja selittävään yhteiseen merkitysjärjestelmään.5 Tarkastelen tässä tutkimuksessa kulttuuria kansatieteen tapaan historiankulussa eläneen ihmisen arkipäiväisen toiminnan
jälkinä.6
Käsitteellä kulttuuriympäristö tarkoitetaan ihmisen toiminnallaan muovaamaa ympäristöä.7 Kulttuuriympäristön vastapariksi tai vastapuoleksi määritellään yleensä luonnonympäristö.8 Kulttuuriympäristön ja luonnonympäristön välinen raja on epäselvä ja tulkinnanvarainen. Luonnonympäristö koostuu kokonaan tai enimmäkseen luonnonaineksista, ja sen
muutokset syntyvät pääasiassa luonnon omien prosessien tuloksena. Ihmisen toiminta ulottuu nykyisin ainakin välillisesti kaikkialle maapallolla, joten absoluuttisen aitoa ja koskematonta, pelkästään luonnon prosessien vaikutuksesta syntynyttä luonnonympäristöä ei ole olemassa.9
Toisaalta ei ole olemassa myöskään puhdasta kulttuuriympäristöä, koska
luonto muodostaa aina perustan ihmisen toiminnalle. Luonnonympäristö
on aina se tausta ja lähtökohta, jonka pohjalle kulttuuriympäristö ihmisen toiminnan myötä rakentuu.10 Akateemikko FT Ilmari Hustich kuvaa
kulttuuriympäristön ja luonnonympäristön välistä suhdetta myös luonnon ja ihmisen välisenä kamppailuna: Hustichin mukaan ihminen pyrkii pysäyttämään maiseman muutosprosessin ja luomaan ympäristöönsä kontrolloidun tasapainon. Luonnonmaisemat muuttuvat kulttuurimaisemiksi, jotka muodostuvat paitsi viljelysmaisemiksi myös toisenlaisiksi
talousmaisemiksi, kuten teollisen tuotannon maisemiksi. Toisaalta kulttuurimaisema on koko ajan luonnonvoimille altis ja pyrkii palaamaan
”luonnonmaisemaksi”, luonnonmaisemaa muistuttavaan tilaan, jossa
kuitenkin näkyy ihmisen vaikutus.11
Käsitettä kulttuurimaisema käytetään usein, kun puhutaan maaseudun
kulttuuriympäristöstä. Käsitteet kulttuuriympäristö ja kulttuurimaisema
ovat hyvin lähellä toisiaan, ja niitä käytetään usein myös samassa merki3
4
5

6
7
8
9
10
11
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Alasuutari 1999, 55–58.
Esim. Daun & Löfgren 1980, 4–5; Sääskilahti 1999, 149–151. Jokapäiväisessä kielenkäytössä kulttuurin käsite on useimmiten arvottava, sillä viitataan esim. sivistykseen ja taiteeseen. (Daun & Löfgren 1980, 4; vertaa Teräväinen 2006, 12–17).
Esim. englantilainen antropologi Edward B. Tylor on määritellyt kulttuurin olevan
”koko se moninaisuus, joka muodostuu tiedoista, uskomuksista, taiteesta, moraalista, laeista, tavoista ja kaikista muista elämänjärjestykseen ja tottumuksiin liittyvistä seikoista, jotka ihminen on omaksunut yhteisön jäsenenä”. Tylorin määritelmä on peräisin vuodelta 1871. (Rikkinen 1983, 42).
Vertaa Sääskilahti 1999, 150.
Esim. Museoviraston ja ympäristöministeriön määritelmä, Rakennusperintöportaali,
http://www.rakennusperinto.fi/muuta_sisaltoa/kasitteisto/fi_FI/
Kasitteisto/#yleisia (4.5.2007).
Esim. Repo 1990, 11–12 ja Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I
1993, 10; Härö 1993, 8.
Repo 1990, 11–12; Aartolahti 1982, 34–35; Keisteri 1990b, 50.
Keisteri 1990b, 50.
Hustich 1982, 65–66.
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tyksessä.12 Kulttuurimaisemalla tarkoitetaan yleensä ihmisen ja luonnon
yhteisvaikutuksista syntynyttä kokonaisuutta: se on ihmisen käyttämä,
hoitama, muuttama tai rakentama fyysinen ympäristö, jonka maisemakuvassa edellä mainitun toiminnan jälkiä on näkyvissä. Perinteinen maaseudun kulttuurimaisema on muotoutunut ihmisen ja luonnon pitkäaikaisen vuorovaikutuksen tuloksena, ja siihen on tallentunut suuri määrä
kulttuuriperintöä.13 Kulttuurimaiseman käsitettä käytetään usein myös
sisällöltään arvottuneena. Esimerkiksi Museoviraston yli-intendenttinä
toimivan FM Mikko Härön14 mukaan kulttuurimaisemalla tarkoitetaan
arkikäytössä ennen kaikkea maanviljelyn ja muun alkutuotannon tai esiteollisten tuotantomuotojen luomaa ympäristöä, jonka vielä yleensä katsotaan sisältävän myönteisiä esteettisiä, historiallisia, ekologisia ja muita
arvoja. Laajimmillaan kulttuurimaisemilla tarkoitetaan Härön mukaan
sitä osaa ympäristöstämme, jossa tavalla tai toisella näkyy ihmisen vaikutus.15 Tällöin kulttuurimaiseman käsite on rinnastettavissa kulttuuriympäristön käsitteeseen.
Nykysuomen sanakirjan (2002) mukaan kulttuurimaisema tarkoittaa
asutun, viljellyn seudun maisemaa, esimerkkinä ”tyypillinen hämäläinen
kulttuurimaisema rakennusryhmineen ja laajoine viljelysvainioineen”.16
Suomen kielen perussanakirjan (1990) mukaan kulttuurimaisema on
”maisema, jossa on viljelyksiä, rakennuksia yms. luonnonmaiseman
vastakohtana”.17 Molemmissa määritelmissä tuodaan esiin viljelysalueiden merkitys kulttuurimaiseman olennaisena osana, mikä liittää mielikuvat kulttuurimaisemasta nimenomaan maaseudun kulttuuriympäristöön. Kulttuurimaiseman määrittely luonnonmaiseman vastakohdaksi
antaa käsitteelle laajuutta – sen perusteella kulttuurimaisemalla voidaan
laajimmillaan tarkoittaa kaikkea muuta kuin luonnonmaisemaa, jolloin
käsite on rinnastettavissa kulttuuriympäristön käsitteeseen.
Aina 1930-luvulle saakka kulttuurimaisemalla tarkoitettiin nimenomaan
maatalouden maisemaa. Hustichin mukaan merkitys on peräisin ajalta,
jolloin suomalaisen maiseman hallitsevat piirteet liittyivät toisaalta ns.
koskemattomaan luonnonmaisemaan, toisaalta viljeltyyn kulttuurimaisemaan peltoineen, kylineen ja pienine taajamineen.18 Myöhemmin käsite laajeni tarkoittamaan myös kaupunkimaista ympäristöä. Esimerkiksi professori Lars Petterssonin vuonna 1964 ilmestyneessä artikkelissa
Kulttuurimaisemamme käsite kattaa ihmisen toiminnan myötä syntyneen
ympäristön laajasti, ulottuen maaseudun viljelysmaisemasta kirkonkyläja kaupunkiympäristöön.19 Nykyisin kulttuurimaiseman käsitteen katso12
13
14
15
16
17
18
19

Vertaa esim. Pettersson 1964; Härö 1993, 8; Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 10; Repo 1990, 11–12; Forsius-Nummela 1996, 37–39.
Rautamäki 1991, 12; Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 10.
Yli-intendentti Mikko Härö on Museoviraston rakennuskulttuuriyksikön päällikkö.
Härö 1993, 8.
Nykysuomen sanakirja 2002.
Suomen kielen perussanakirja 1990.
Hustich 1982, 64.
Pettersson 1964, 13–38. Pettersson kritisoi artikkelissaan voimakkaasti kulttuurimaisemassa tuolloin tapahtuneita muutoksia ja esittää ns. ”vanhan” kulttuurimaiseman ja ”nykyisen”, viime aikoina syntyneen kulttuurimaiseman toistensa
jyrkkinä vastakohtina.
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taan kattavan yleisesti ihmisen luomat ympäristöt.20 Myös Nykysuomen
sanakirjaa uudempi Suuri suomen kielen sanakirja (2004) määrittelee
kulttuurimaiseman laajasti: kulttuurimaisema on ihmisen muokkaama
maisema, esimerkkinä kaupunki-, viljelys- ja muut kulttuurimaisemat.21
Kulttuuriympäristön käsite vakiintui ympäristöhallinnon ja museoviranomaisten käyttöön 1990-luvulla. Tuolloin toteutettiin useita suomalaista
kulttuuriympäristöä käsitteleviä hankkeita ja tutkimuksia.22 1990-luvulta lähtien julkaistuissa lääni- ja kuntakohtaisissa kulttuuriympäristöohjelmissa vakiintui kulttuuriympäristön määrittely rakennetusta ympäristöstä, kulttuuri- ja perinnemaisemista sekä muinaisjäännöksistä koostuvaksi laajaksi kokonaisuudeksi tai synteesiksi, joka on muodostunut luonnon edellytysten ja ihmisen toiminnan yhteisvaikutuksen seurauksena ja
jossa ovat näkyvissä ihmisen jäljet.23 Laajimmillaan kulttuuriympäristön
määriteltiin käsittävän kaiken inhimillisen toiminnan vaikutukset suhteessa luonnonympäristöön, ”ihmisen jäljet maisemassa”.24 Vuonna 1994
julkaistun Valtimon kulttuuriympäristöohjelman mukaan kulttuuriympäristö on kolmen perustekijänsä synteesi eikä niitä voida useinkaan erottaa toisistaan – rakennettu ympäristö, perinnemaisema ja muinaismaisema ovat kietoutuneet toisiinsa kerroksittain aikojen kuluessa.25 Myös
vuonna 2001 ilmestyneessä Valtioneuvoston Rakennusperintöstrategiassa kulttuuriympäristö määriteltiin rakennetusta kulttuuriympäristöstä,
kulttuurimaisemasta ja muinaisjäännöksistä muodostuvaksi kokonaisuudeksi, joka on kehittynyt ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen tuloksena.26
Museoviraston ja ympäristöministeriön käyttämän, vuonna 2006 julkaistun määritelmän mukaan käsite kulttuuriympäristö on määritelty
seuraavasti: ”Kulttuuriympäristö on yleiskäsite. Sillä tarkoitetaan ym20
21
22

23

24
25
26
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Esim. Museoviraston määritelmä. Museoviraston internet-sivut, http://www.nba.
fi (30.5.2005).
Gummeruksen suuri suomen kielen sanakirja 2004.
Esim. Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993; Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I
1993. Arkkitehti TkT Helena Teräväisen mukaan kulttuuriympäristö-käsitteen vakiintuminen liittyi valtionhallinnon uudelleenorganisointiin ja ympäristökeskusten syntyyn 1990-luvulla. Ympäristöministeriön laajassa toimikentässä käsitteillä ympäristö, luonnonympäristö ja kulttuuriympäristö viitattiin myös ministeriön
eri toimialoihin: ympäristön käyttöön ja suojeluun, luonnonsuojeluun sekä maankäyttöön ja rakentamiseen. (Teräväinen 2006, 18). Vertaa esim. Jones 2003, 21.
Esim. Siistonen 1994, 8; Satakunta — kulttuuriympäristöohjelma 1996, 3; HjeltHusso 1997, 13; Kankaanpään kulttuuriympäristöohjelma 1997, 7; Pohjois-Savon
kulttuuriympäristön hoito-ohjelma 1997, 9; Kokkonen 1999, 8–9; Rauhala 2002,
10. Vertaa Lokio 1997, 13. Lapin kulttuuriympäristöohjelmassa käsite kulttuuriympäristö on määritelty arvottuneena. Sen mukaan kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan kulttuurihistoriallisesti arvokasta kokonaisuutta, joka koostuu rakennetusta ympäristöstä, perinnemaisemista ja kiinteistä muinaisjäännöksistä.
Esim. Siistonen 1994, 8.
Siistonen 1994, 8.
Rakennusperintöstrategia 2001, 11. Rakennusperintöstrategiassa kiinnitettiin
huomiota pääasiassa rakennettuun kulttuuriympäristöön eli rakennusperintöön,
sen ominaispiirteisiin, hoitoon ja suojeluun. Strategiassa esitetyn määritelmän
mukaan rakennettu kulttuuriympäristö, rakennusperintö, on kokonaisuus, joka
muodostuu yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista
ja puistoista, teknisistä rakenteista kuten kadut, tiet, sillat, kanavat sekä muista
ihmisen rakentamista kohteista ympäristössä. Strategiassa painotettiin rakennusperintöön liittyviä erityispiirteitä ja arvoja ja niiden merkitystä.
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päristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy myös
ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt; sille annetut merkitykset,
tulkinnat ja sen erilaiset nimeämiset. Tarkemmin kulttuuriympäristöä
voidaan kuvata käsitteillä kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö. Kulttuuriympäristöön kuuluvat myös muinaisjäännökset ja
perinnebiotoopit27”.28 Näin määriteltynä kulttuuriympäristö on kulttuurimaisemaa laajempi kokonaisuus, jonka eri osatekijät lomittuvat osittain
toisiinsa. Ruotsin Riksantikvarieämbetet on määritellyt käsitteen kulttuuriympäristö (kulturmiljö) samaan tapaan seuraavasti: ”Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan niitä ajan myötä kerrostuneita jälkiä ihmisen tuotantoa ja kulutusta varten tekemistä rakennelmista, joita voidaan pitää
kokonaisuuksina ja yhteyksinä maisemassa. Kulttuuriympäristö käsittää
siis ihmisen vuorovaikutuksen luonnon kanssa. Toisin sanoen, kulttuuriympäristöt ovat historiallisia yhteyksiä maisemassa määriteltynä ihmisen näkökulmasta”29.
Museoviraston ja ympäristöministeriön käyttämän määritelmän mukaan
kulttuuriympäristön kuvausta ja tarkastelua voidaan syventää ja tarkentaa käsitteiden kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö avulla. Käsite rakennettu kulttuuriympäristö viittaa sekä konkreettisesti rakennettuun ympäristöön että maankäytön ja rakentamisen historiaan ja
tapaan, jolla se on syntynyt. Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu
yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista ja
puistoista sekä erilaisista rakenteista (kuten esim. kadut ja kanavat). Rakennusperintö on pääsääntöisesti synonyymi rakennetulle kulttuuriympäristölle. Joskus käsitettä käytetään kun tarkoitetaan erityisesti vanhoja
rakennuksia.30
27

28

29
30

Museoviraston ja ympäristöministeriön määritelmän mukaan käsitteillä perinnemaisema ja perinnebiotooppi tarkoitetaan perinteisten elinkeinojen ja maankäyttötapojen muovaamaa aluetta, jonka historialliset piirteet ovat säilyneet. Perinnemaisemia ovat esimerkiksi niityt ja hakamaat ja niiden käyttöön liittyvät
rakenteet ja rakennelmat. Kulttuuri- ja perinnemaisema -käsitteet ovat osittain
päällekkäiset, perinnemaisema on usein melko pienialainen ja osa laajaa kulttuurimaisemaa. Perinnebiotoopeiksi nimitetään pääosin niitty- ja laiduntalouden monilajisia luontotyyppejä, joita ovat esim. kuivat ja kosteat niityt, hakamaat ja metsälaitumet. Määritelmän mukaan käsitteitä perinnemaisema ja perinnebiotooppi
käytetään yleisesti toistensa synonyymeinä (Icomos 2/2006, 20). Vuonna 1993
julkaistun maisema-aluetyöryhmän mietinnön mukaan perinnemaisemat ovat ns.
vanhan maatalouden ja perinteisten maankäyttötapojen synnyttämiä, usein alkuperäisestä käytöstä poistuneita tai poistumassa olevia maisematyyppejä. Ne voidaan jakaa perinnebiotooppeihin, rakennettuihin perinnemaisemiin tai kulttuurimaiseman huomattaviin yksittäiskohteisiin. (Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 48–50).
Icomos 2/2006, 18. Museoviraston ja ympäristöministeriön yhdessä laatima luettelo keskeisimmistä ja yleisesti käytetyistä kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen käsitteistä julkaistiin artikkelissa ”Kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen käsitteitä” julkaisussa Icomos, Suomen osaston jäsentiedote, 2/2006. Artikkelin mukaan siinä määriteltyjen käsitteiden perustana ovat maankäyttö- ja rakennuslaissa esiintyvät käsitteet. Sen mukaan määritelmät perustuvat mm. kansainvälisiin sopimuksiin, aikaisempiin julkaisuihin, Nykysuomen sanakirjaan ja
kiinteistöliiketoiminnan sanastoon. Käsitteet on määritelty ilman kuvailuja, mahdollisimman lyhyesti, pelkistetysti, yleiskielisesti ja arvovapaasti. (Icomos 2/2006,
17–24).
Lehtinen 1997, 14. Lehtinen viittaa julkaisuun Johansson, B. O. H. ”Kulturmiljövård och odlingslandskap”. (Kulturmiljövård 5/1994).
Icomos 2/2006, 21.
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Tukeudun tutkimuksessani kulttuuriympäristön käsitteen määrittelyssä mm. Museoviraston ja ympäristöministeriön käyttämään määritelmään, jossa kulttuuriympäristö esitetään laajana, ihmisen toimintaa ja
kulttuurin vaiheita ilmentävänä kokonaisuutena. Määritelmän mukaan
kulttuuriympäristö sulkee sisäänsä kulttuurimaiseman sekä rakennetun
kulttuuriympäristön: Tässä tutkimuksessa kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan laajaa ja monipuolista, ihmisen toiminnan myötä syntynyttä kokonaisuutta, jonka osatekijät ovat kietoutuneet toisiinsa kerroksittain aikojen kuluessa. Kulttuuriympäristön ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin
vaiheita sekä ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta.
Museoviraston ja ympäristöministeriön käyttämän määritelmän mukaan
kulttuuriympäristöä voidaan kuvata tarkemmin käsitteiden kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö avulla. Maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristössä nämä osatekijät sulautuvat ja limittyvät toisiinsa, niiden välistä rajausta tai eroavaisuuksia on vaikeaa tai mahdotonta
määritellä. Museoviraston ja ympäristöministeriön mukaan kulttuuriympäristöön määritellään kuuluviksi myös muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit. Tässä tutkimuksessa niitä tarkastellaan osana kulttuuriympäristön monikerroksista historiaa.

2.1.2. Kirkonkylät kulttuuriympäristönä
Nykysuomen sanakirjan (2002) mukaan kirkonkylällä tarkoitetaan seurakunnan (pää)kirkon ympärillä olevaa kylää maalaiskunnassa.31 Kirkonkylistä muodostui muita maaseutukyliä tärkeämpiä keskuksia kirkkojen
rakentamisen myötä. Kirkonkylien merkitys kasvoi entisestään kunnallishallinnon perustamisen seurauksena. Kuntajärjestelmän hallinto ja
kuntalaisille suunnatut palvelut keskitettiin kirkonkyliin, jotka kasvoivat
vähitellen maalaiskuntien hallinnollisiksi ja kulttuurisiksi keskuksiksi.32
Kirkonkylien kasvua lisäsivät 1800-luvun lopulta lähtien mm. kaupankäynnin vapautuminen, maanteiden rakentaminen sekä teollistuminen.33
Maaseudun ja kaupungin kulttuuriympäristö määritellään usein toisilleen vastakkaisina, ääripäitä edustavina tyyppeinä. Erityisesti käsite
kulttuurimaisema liitetään useimmiten nimenomaan maaseutumaiseen,
maanviljelyn ja muun alkutuotannon luomaan ympäristöön. Ympäristöministeriön vuonna 1993 julkaiseman Maisema-aluetyöryhmän mietinnön mukaan kulttuurimaisemasta voidaan erottaa ihmisen ja luonnon
pitkäaikaisen vuorovaikutuksen tuloksena syntynyt maaseudun kulttuurimaisema ja sille vastakkaisena ääritapauksena lähes pelkästään ihmisen toiminnan tuloksena syntynyt kaupunkimaisema eli urbaani maisema. Mietinnössä maaseudun kulttuurimaisemiin luokitellaan kuuluviksi haja-asutusalueen kylät, mutta kirkonkylät ja taajamat on luokiteltu
31
32
33
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Nykysuomen sanakirja 2002.
Maaseutupitäjien kunnallishallinto uudistettiin vuonna 1865. (Esim. Härö 1993,
35; Luostarinen 1997, 60). Vertaa Katajamäki 1991, 175.
Vapaa kaupankäynti oli vuodesta 1859 lähtien sallittu kaupunkien ohella myös
maaseudulla: asetus, jolla annettiin oikeus perustaa kauppapuoteja maaseudulle
annettiin 19.12.1859. (Esim. Nikula 1981, 163).
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osaksi kaupunkimaisemaa.34 Myös Mikko Härön mukaan maaseudun
kulttuurimaisemalla tarkoitetaan yleensä maanviljelyn ja muun alkutuotannon tai esiteollisten tuotantomuotojen luomaa ympäristöä – tiheämmin rakennetut alueet luokitellaan kulttuurimaisemasta erillisiksi kaupunki- tai taajamaympäristöiksi.35
HT Esko A. Repo36 on jakanut fyysisen ympäristön yhdyskuntien luonteen
perusteella kahteen päätyyppiin, kaupunkimaiseen ympäristöön ja maaseutuympäristöön. Kaupunkimaisella ympäristöllä tarkoitetaan Revon
mukaan sellaista ympäristötyyppiä, johon kuuluu pelkästään tai enimmäkseen ihmisen luomia ”aineellisia teknomuotoja”. Maaseutuympäristö
taas muodostuu luonnonympäristöstä ja ihmisen toiminnan seurauksena
muotoutuneesta maaseudun kulttuuriympäristöstä. Maaseudun kulttuuriympäristössä yhdistyvät luonnonainekset ja ihmisen toiminnan tuottamat ainekset siten, että luonnonainesten ja ihmisen tuottamien ainesten
osuus ympäristössä vaihtelee. Revon laatimassa jaottelussa kaupunkimainen ympäristö ja maaseutuympäristö jakautuvat alatyyppeihin, joita
kaupunkimaisessa ympäristössä ovat kirkonkyläympäristö ja kaupunkiympäristö. Maaseutuympäristön ja kaupunkimaisen ympäristön välinen
raja on vedetty kyläympäristön ja kirkonkyläympäristön väliin. Revon
mukaan useimmat suomalaiset kirkonkylät edustavat nimenomaan kaupunkimaista ympäristötyyppiä.37
Kuva 5. Fyysisen ympäristön vuorovaikutusperusteinen tyyppijaottelu Esko A.
Revon mukaan.

Revon esittämä jaottelu pohjautuu osittain kulttuurimaiseman sekä kirkonkylämaiseman muutosta tutkineen maantieteilijä FT Tarja Keisterin
esitykseen maisema-käsitteen jakautumisesta luonnonmaisemiin ja kulttuurimaisemiin.38 Keisterin mukaan ihmisen ja luonnon toiminta ja niiden
keskinäinen vuorovaikutus muodostavat ne taustatekijät, joita maiseman
näkyvät muodot ja näkymättömät vaikutelmat ilmentävät. Luonnonmaisema ja kulttuurimaisema esiintyvät Keisterin jaottelussa toisiinsa vaikuttavina ja muuttuvina, äärimmillään toisilleen vastakkaisina maise34
35
36
37
38

Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 10; Ranta 1999, 17.
Härö 1993, 8.
Tampereen yliopiston Aluetieteen laitokselle vuonna 1990 tekemässään väitöskirjassa Fyysisen kyläympäristön kehittäminen monitasosuunnittelun osana HT Esko
A. Repo on käsitellyt fyysisen kyläympäristön kehittämistä. (Repo 1990).
Repo on määritellyt fyysisen ympäristön tyypit ihmisen ja ympäristön välisen
vuorovaikutuksen muotojen perusteella: keskeisenä lähtökohtana ovat olleet ihmisen toiminnan luonne-erot ympäristössä. (Repo 1990, 11–13).
Keisterin esittämän määritelmän mukaan maisema on aineellinen ihmisen näkemä, aineeton ihmisen kokema, luonnon ja ihmisen toiminnallisten taustatekijöiden muovaama ympäristö. Keisterin mukaan maisema jakautuu ihmisen näkemään, aineelliseen puoleen sekä ihmisen kokemaan näkymättömään, aineettomaan puoleen. Sekä maiseman muoto että vaikutelma syntyvät luonnon prosessien, ihmisen toiminnan ja niiden välisen vuorovaikutuksen tuloksena ja ne
puolestaan heijastuvat maiseman aineellisen muodon ja aineettoman vaikutelman
taustatekijöinä. (Keisteri 1985, 165; Keisteri 1990a, 295).
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matyyppeinä. Luonnonmaiseman äärityyppinä on erämaamaisema, joka
ilmentää pääasiassa luonnon toimintaa, kulttuurimaiseman ääriesimerkiksi on määritelty kaupunkimaisema, jossa valtaosa näkyvistä muodoista on syntynyt ihmisen toiminnan tuloksena. Kulttuurimaisematyypeiksi on määritelty viljelymaisema, kylämaisema (tai kirkonkylämaisema)39
ja kaupunkimaisema. Kirkonkylämaisema sijoittuu kulttuuriympäristötyyppinä viljelysmaiseman ja kaupunkimaiseman väliin. Keisteri ei tee
rajausta kylämaiseman ja kirkonkylämaiseman välille, kulttuurimaiseman muutos viljelysmaisemasta kaupunkimaisemaksi on liukuva ja ilmentää luonnon ja ihmisen toimintojen vaihtelevuutta ja niiden välistä
vuorovaikutusta.40
Kuva 6. Maisema-käsite ja maisemavaikutelmat Suomessa Tarja Keisterin mukaan.

Kansatieteilijä FT Sirkka-Liisa Ranta on tarkastellut vuonna 1999 julkaistussa väitöstutkimuksessaan Kirkonkylä Päijänteen kainalossa Kuhmoisten kirkonkylän fyysisen ympäristön muutosta. Rannan mukaan nykyaikainen kirkonkylä ei vastaa kuvaa vanhasta maaseutukylästä, mutta
se ei ole oikea kaupunkikaan maaseutumaisine piirteineen: nykyaikai39

40
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Keisteri korostaa jaottelussa määriteltyjen muotojen esimerkinomaisuutta. Vuonna 1985 julkaistussa artikkelissa ”Kulttuurimaiseman muutoksen tutkimisesta”
esitetyssä jaottelussa käytetään kylämaisemasta nimitystä kirkonkylämaisema.
(Vertaa Keisteri 1990a, 296 ja Keisteri 1985, 168).
Keisteri 1990a, 296. Keisterin maisematarkasteluun kuuluu myös luonnonmaisema- ja kulttuurimaisematyyppeihin liittyvien näkymättömien vaikutelmien arvottaminen. Keisterin mukaan viljelymaisema, joka jaottelussa edustaa eniten
luonnon toimintaa ilmentävää kulttuurimaisematyyppiä, on positiivisesti arvottunut. Suurimmaksi osaksi ihmisen toiminnan vaikutuksesta syntynyt kaupunkimaisema taas on negatiivisesti arvottunut. Edellisten tyyppien väliin sijoittuva
kylämaisemaan liittyy sekä positiivisia että negatiivisia arvoja. Keisterin mukaan
aineettoman kulttuurimaiseman negatiiviset vaikutelmat syntyvät muutostilassa
olevasta, sekavasti rakennetusta alueesta: kulttuurimaisemaan liitettävinä negatiivisina piirteinä nähdään epäsiisteys, liian tiheä rakentaminen sekä rakennetun
ympäristön tuhoutuminen. Aineettoman kulttuurimaiseman positiiviset vaikutelmat ja arvostukset syntyvät kylämaisemiin liittyen etenkin harmonisena säilyneestä, luonnonmaisemaan rajautuvasta peltoalueesta ja vanhoista rakennuksista. (Keisteri 1990a, 301). Keisteri viittaa myös Eero Tarastiin, jonka mukaan
positiivisesti koettu kulttuurimaisema 1970-luvun Suomessa oli esteettisesti ja
toiminnallisesti hyvin suunniteltu kaupunki tai tasapainoisesti kehittynyt kyläyhteisö, negatiivisesti koettuja kulttuurimaisemia olivat ”tehdasslummi” tai melko
suunnittelemattomasti syntynyt ”moderni” kirkonkylä. (Keisteri 1985, 165–166;
Keisteri 1990b, 52. Katso myös Tarasti 1981, 62).
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nen kirkonkylä on luonteeltaan pikkukaupunkimainen, mutta se eroaa
kuitenkin kaupungista luonnonläheisyytensä ja pienuutensa sekä miljööseen olennaisena osana kuuluvan viljelysmaiseman ansiosta. Rannan
mukaan kirkonkylää – tai laajemmin ajateltuna maaseututaajamaa – voitaisiin tarkastella omana itsenäisenä kulttuurimaisematyyppinään, jossa
on sekä maaseutumaisia että kaupunkimaisia piirteitä.41
Tarkastelen tutkimuksessani kirkonkyliä omana kulttuuriympäristötyyppinään, jossa yhdistyvät maaseutumaisiksi sekä kaupunkimaisiksi luokiteltavat piirteet. Maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristölle on ominaista paitsi ajallinen kerroksellisuus myös ympäristön maaseutumaisista ja kaupunkimaisista osatekijöistä muodostuva kerroksellisuus. Luonnonympäristö ja maisema ominaispiirteineen muodostavat perustan,
jonka pohjalle kirkonkylien kulttuuriympäristö on rakentunut. Ihmisen
ja luonnon toimintaa ja niiden välistä vuorovaikutusta ilmentävät toisaalta maaseudun kirkonkylien kulttuuriympäristöön olennaisena osana
kuuluvat viljelysalueet ja luonnontilaisen kaltaiset viheralueet, toisaalta ominaispiirteiltään usein kaupunkimaista ympäristöä muistuttavat
rakennukset ja liikennealueet. Ominaispiirteidensä perusteella kirkonkylien kulttuuriympäristötyyppi sijoittuu maaseutumaisten ja kaupunkimaisten kulttuuriympäristötyyppien väliin42. Kulttuuriympäristötyyppien välinen rajaus on kuitenkin epätarkka ja tulkinnanvarainen: maaseutumaiset ja kaupunkimaiset piirteet yhdistyvät jokaisessa kirkonkylässä
eri tavalla, ja niiden väliset suhteet muuttuvat ja vaihtuvat myös ajan
myötä.

2.1.3. Muuttuva kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristön keskeinen ulottuvuus on aika. Kulttuuriympäristö ilmentää kulttuurin vaiheita sekä ajan myötä tapahtuneita ihmisen
ja luonnon vuorovaikutussuhteen muutoksia – se on aina ihmisen työn
ja toimintojen kuva.43 Kulttuuriympäristölle on ominaista muutos. Kulttuuriympäristö on jatkuvassa muutoksen tilassa, se ei ole koskaan valmis
tai lopullinen. Kuten Ilmari Hustich toteaa: ”Maisema muuttuu ja elää,
se on alati liikkeessä oleva dynaaminen prosessi. Kulttuurimaisema, sellaisena kuin me sen näemme, on hetkellinen tila, kuten on tämän päivän
yhteiskuntakin oman mutkaisen menneisyytensä ja monien ulkonaisten
tekijöitten tulos.”44 Tämä on totta myös kulttuurimaisemaa laajemman
kokonaisuuden, kulttuuriympäristön, suhteen.
Ajan myötä tapahtuneet muutokset näkyvät kulttuuriympäristössä kerroksellisuutena. Toisin sanottuna, maantieteen professori Toive Aartolahtea mukaillen, kulttuuriympäristö on summa paikalla vaikuttaneiden
muutosprosessien toiminnasta. Aikojen kuluessa kulttuuriympäristöön
41
42
43
44

Ranta 1999, 289–290.
Vertaa Ranta 1999, 290; Keisteri 1990a, 296.
Esim. Museoviraston ja ympäristöministeriön Rakennusperintöportaali,
http://www.rakennusperinto.fi/muuta_sisaltoa/kasitteisto/
fi_FI/Kasitteisto/#kulttuuriymparisto (4.5.2007).
Hustich 1982, 64.
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vaikuttaneiden tapahtumien jäljet ovat aina jossain määrin nähtävissä.45
Maaseudun kulttuuriympäristössä yhdistyvät sekä luonnon omien prosessien että ihmisen toimintojen seurauksena muodostuneet ominaispiirteet. Ajan mittaan kulttuuriympäristöä ovat muuttaneet mm. asutuksen
kehittyminen, viljelykulttuuri ja sen muutokset, muun elinkeinotoiminnan kehittyminen, maankäyttö ja sen ohjaus sekä rakentaminen ja siihen
liittyvä teknologian kehitys. Myös kaikkein vanhimmat, esihistorialliselta kaudelta peräisin olevat kerrokset, ovat kulttuuriympäristössä yhä tavalla tai toisella näkyvissä tai tulkittavissa. Kulttuuriympäristö ilmentää
myös esimerkiksi yhteiskunnallisia, lainsäädännöllisiä, poliittisia, teknologisia ja kulttuurisia muutoksia.46
Johanna Forsius-Nummelan47 mukaan maaseudun kulttuuriympäristöä
voidaan tarkastella kulttuurinäkökulmasta sekä historiallisena dokumenttina että kulttuurisena viestinä. Kulttuuriympäristö voidaan nähdä
aineellisena historiankirjana, josta voidaan lukea kertomusta paikan historiallisista vaiheista, ihmisten elämästä, toiminnasta, tavoista ja arvostuksista.48 Samankaltaisen näkökulman tuo esiin kulttuurimaantieteilijä
FT Petri Raivo, joka kuvaa kulttuurimaiseman ja historian välistä suhdetta palimpsestiseksi, uudelleenkirjoitetun pergamenttikäärön kaltaiseksi.
Raivon mukaan paikat ja maisemat sekä niiden sisältämät menneisyyden elementit ovat ikään kuin pergamentteja, joiden pinnalta on pyyhitty pois vanha kirjoitus uuden tieltä kerta toisensa jälkeen. Vanhat merkit
eivät kuitenkaan ole aina kokonaan hävinneet, vaan niitä on mahdollista havaita sieltä täältä. Vanhaa ”kirjoitusta” ymmärtävä asiantuntija voi
rekonstruoida jäljelle jääneistä merkeistä kokonaisia sanoja ja lauseita,
menneisyyden maisemia tai niiden osia.49
Käsitteenä kulttuuriympäristö ei itsessään sisällä arvovarausta. Kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta ilmentävään kulttuuriympäristöön kuuluu arvottamisen kautta sekä ”hyviksi”
että ”huonoiksi” määriteltäviä asioita50. Ihmisen toimintaa heijastava
kulttuuriympäristö ja sen osatekijät ovat aina ihmisille merkityksellisiä ja siten arvottuneita. Esimerkiksi arkkitehti TkT Helena Teräväinen
määrittelee kulttuuriympäristön arvottuneena, diskursiivisesti muodostuneena kokonaisuutena, jota ei ole olemassa ilman paikan historiaan,
muistiin ja kokemiseen liittyviä puheita ja niiden myötä muodostuneita
45
46
47
48
49

50
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Vertaa Aartolahti 1982, 35.
Esim. Rautamäki 1997, 105; Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I
1993, 11–14; Forsius-Nummela 1996, 38; Moisanen & Taskinen 1997, 55–58; Luostarinen 1997, 59–63. Vertaa Keisteri 1990b.
Museoviraston rakennushistorian osastolla intendenttinä toimiva Johanna Forsius-Nummela on kehittänyt erityisesti maiseman historiallisten vaiheiden selvittämistä ja kuvausta maisemahistoriallisen analyysin avulla.
Forsius-Nummela 1997, 64–65. Vertaa Kekkonen & Kukkonen 1991, 6–8.
Raivo 1997a, 203. Vertaa Palang & Fry 2003, 6. Toisaalta kulttuuriympäristön ymmärtäminen liittyy aina kontekstiinsa eli taustalla vaikuttavan kulttuurin ja sen
prosessien ymmärtämiseen. Niinpä vieraan kulttuuriympäristön ymmärtäminen
onnistuu vain vieraan kulttuurin ymmärtämisen kautta. (Vertaa Keisteri 1990b,
93–102).
Vertaa esim. Siistonen 1994, 8. Siistosen mukaan kulttuuriympäristö käsittää kaiken inhimillisen toiminnan vaikutukset suhteessa luonnonympäristöön, ”ihmisen
jäljet maisemassa”, siis myös ne jäljet, jotka eivät näytä kauniilta tämän hetken
ympäristöajattelusta käsin.
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merkityksiä51. Tässä tutkimuksessa käsite on määritelty laajasti, sillä tarkoitetaan ympäristöä, jossa näkyy ihmisen vaikutus. Kulttuuriympäristö
on itsessään käsitteenä arvovapaa, mutta sille voidaan määritellä erilaisia arvoja.
Kulttuuriympäristön arvottaminen on kulttuurisidonnaista ja relativistista. Arvot muuttuvat ajan myötä ja kertovat siten aina omasta ajastaan
ja sille tyypillisistä asenteista. Arvojen määrittely on myös aina subjektiivista, arvojen kokemiseen vaikuttavat mm. katsojan omat mielipiteet ja
asenteet sekä omakohtaiset kokemukset. Kukin aikakausi luo omanlaistaan kulttuuriympäristöä, eri aikoina arvostetaan ja korostetaan eri asioita – kulttuuriympäristössä on näkyvissä historiallisia kerrostumia, jotka ilmentävät kukin oman aikansa arvomaailmaa. Samoin tämän päivän
arvot ja niiden perusteella tehdyt valinnat ovat tulevaisuudessa näkyvissä kulttuuriympäristössä. Kulttuuriympäristö on siten myös arvosisällöltään koko ajan muuttuva kokonaisuus.52
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Kulttuuriympäristö on laaja ja moniulotteinen kokonaisuus, jota voidaan
tarkastella useasta eri näkökulmasta ja usealle tieteenalalle tyypillisten
keinojen avulla. Kulttuuriympäristön tutkimukselle on usein tyypillistä poikkitieteellisyys.53 Maaseutumaisemien kerroksellisuutta tutkineen
FM Leena Lehtisen mukaan maaseudun kulttuurimaiseman – tai laajemmin määriteltynä kulttuuriympäristön – tutkimukselle on poikkitieteellisyyden ohella ominaista kokonaisuuksien tarkastelu: tutkimuksessa ei
voida rajautua pelkästään yhden kulttuuriympäristön osatekijän tutkimiseen, vaan aineistoa tulee tarkastella laajasti, ottaen huomioon sekä ajallinen että paikallinen ulottuvuus.54
Tarkastelen tutkimuksessani maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristöä
arkkitehtuuritutkimuksen näkökulmasta. Taustana omalle tutkimukselleni olen perehtynyt erityisesti kansatieteen ja maantieteen alaan kuuluviin kulttuuriympäristön kehitystä ja muutoksia tarkasteleviin tutkimuksiin. Samoin kuin omassa tutkimuksessani, sekä kansatieteellisessä
että maantieteellisessä tutkimusperinteessä kulttuuriympäristöä tarkastellaan laajana ja moniulotteisena kerroksellisena kokonaisuutena.
51
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Teräväinen 2006, 301–304. Väitöskirjassaan Lapuan Vanha Paukku – uudeksi rakennettu ja puhuttu (2006) Teräväinen käyttää esim. ilmaisua ”kulttuuriympäristöksi hyväksytty paikka”, jolla hän tarkoittaa kulttuurisesti arvokasta, kulttuurisesti ja sosiaalisesti merkittäväksi ja arvokkaaksi hyväksyttyä paikkaa. (Teräväinen 2006, 303–304; luento, Helena Teräväinen, Lapuan Vanha Paukku: uudeksi
rakennettu ja puhuttu, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, 8.5.2007).
Vertaa esim. Tuominen 2001, 182–184; Teräväinen 2006, 19–22. Vertaa Keisteri
1990b, 48–50.
Esim. Lehtinen 1997, 20–21; Ranta 1999, 31–36. Maaseutumaisemien kerroksisuutta tutkineen FM Leena Lehtisen mukaan maaseudun kulttuuriympäristön tutkimukseen liittyviä tieteenaloja ovat mm. historia, estetiikka, nimistöntutkimus,
maantiede, geologia, paleoekologia, kasvitiede, maisema-arkkitehtuuri, metsänhoitotieteet, ekologia, rakennustutkimus, vesiensuojelu, arkkitehtuuri, maankäytön suunnittelu, sosiologia, arkeologia ja kansatiede. (Lehtinen 1997, 21).
Lehtinen 1997, 20–21.
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2.2.1. Kulttuuriympäristö arkkitehtuuritutkimuksen kohteena
Arkkitehtuuritutkimuksen näkökulmasta maaseudun kulttuuriympäristöä, sen kehitystä ja ominaispiirteitä on tutkittu hyvin vähän. Useat maaseutualueiden aineellista, näkyvää kulttuuriympäristöä käsittelevät tutkimukset ovat luonteeltaan pragmatistisia, suunnittelutyön pohjaksi ja
lähtöaineistoksi tarkoitettuja selvityksiä. Useissa tutkimuksissa on keskitytty pelkästään kasvavien taajamien tarkasteluun55. Esimerkiksi sisäasiainministeriön vuonna 1976 julkaiseman maaseututaajamien kaavoitusta käsittelevän tutkimuksen tavoitteena oli kaavoitusperiaatteiden kehittäminen kasvavien maaseututaajamien suunnittelua varten56. Laajimpia
ja oman tutkimukseni kannalta merkittävimpiä maaseututaajamien kulttuuriympäristöä käsitteleviä selvityksiä ovat Teknillisen korkeakoulun
vuosina 1978–1980 toteutettu Maaseututaajamatutkimus sekä Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteistyöhankkeena vuosina 2000–
2004 toteutettu Taajamien vetovoimaisuus -hanke.
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla yhdyskuntasuunnittelun
laitoksella toteutetussa Maaseututaajamatutkimuksessa oli tavoitteena
selvittää pientaajamien fyysisen rakenteen silloinen tila ja etenkin kahden edeltävän vuosikymmenen aikana siinä tapahtuneet muutokset. Tavoitteena oli luoda yleisesitys suomalaisen maaseututaajaman taajamakuvasta, taajamarakenteesta, maisemallisista ominaisuuksista ja maankäytön yleispiirteistä. Lisäksi tavoitteena oli arvioida suunnittelun vaikutuksia maaseututaajamien taajamakuvaan. Tutkimuksen lähtöoletuksena oli, että taajamien ympäristön analysoinnin kautta voitaisiin luoda
yleiskuva maaseudun taajamien hahmosta ja niiden ympäristöongelmista sekä löytää maaseututaajamille tyypillisiä, kaupungista poikkeavia
peruspiirteitä ja niiden taajamakuvaan ja taajaman hahmoon vaikuttavia
”rajaominaisuuksia”. Käytännöllisenä tavoitteena oli tuottaa lähtömateriaalia maaseututaajamia koskevien suunnitteluohjeiden laatimisen pohjaksi. Tutkimuksen ja sen tulosten pohjalta laadittiin luonnos maaseututaajamien suunnitteluohjeeksi.57
Maaseututaajamatutkimus toteutettiin kenttätyönä, päämetodina oli
asiantuntijahavainnointi. Tutkimuksessa tarkasteltiin yleispiirteisesti
123 taajamaa. Yksityiskohtaiseen tarkasteluun oli valittu 10 taajamaa.58
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Modernissa yhteiskunnassa kasvu on useimmiten nähty rakennetun ympäristön
suunnittelun lähtökohtana ja tavoitteena. Esim. Rajaniemi 2006.
Katso Turtiainen 1976. Tutkimus oli rajattu siten, että sen kohteena olevat maaseututaajamat olivat seutukaavoituksessa käytettävän luokituksen mukaan lähinnä kunta- ja paikallistason keskuksia. Kyläkeskusten ja haja-asutusalueiden suunnittelu oli rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. (Turtiainen 1976, 2).
Kukkonen & Rautamäki 1980, 11, 14–15; Kukkonen, Lievonen & Rautamäki 1982,
10, 91–121. Maaseututaajamatutkimuksen yhteydessä laaditun suunnitteluohjeluonnoksen pohjalta sisäasiainministeriössä laadittiin maaseututaajamia koskeva
kaavoitusohje. Nimenomaan maaseututaajamien suunnitteluun keskittyvä kaavoitusohje ”Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus” ilmestyi
vuonna 1983. (Kukkonen, Lievonen & Rautamäki 1982, 91; Maaseututaajamien
ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983).
Yksityiskohtaisesti tutkittaviksi taajamiksi oli valittu Hauho, Kangasniemi, Kiihtelysvaara, Lavia, Multia, Nummi, Petäjävesi, Ruokolahti, Savitaipale ja Teerijärvi. Valinnassa pyrittiin löytämään eri puolilta Suomea erikokoisia ja eriluonteisia
maisemasijainteja edustavia taajamia. Valitut taajamat sijoittuivat pääasiallisesti
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Kenttätyöhön kuului taajamien valokuvaus ja maastossa tehtyjen havaintojen kirjaaminen peruskartoille sekä tarkoitusta varten laadituille tutkimuslomakkeille. Yksityiskohtaiseen tarkasteluun kuului lisäksi taajaman kehitysvaiheiden jäljittäminen ja tarkastelu ns. ajallisten poikkileikkauskarttojen avulla sekä taajamien rakennuskaavojen analyysi ja niiden
vertailu taajamista tutkimuksen yhteydessä laadittuihin analyyseihin.59
Maaseututaajamatutkimusta ja sen tuloksia esitellään julkaisuissa Suomalainen maaseututaajama 1970-luvun lopussa (1980) sekä Näkökohtia
maaseututaajamien suunnitteluun (1982).60
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston ja Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteistyönä toteutetun maakunnallisen Taajamien vetovoimaisuus -hankkeen päätavoitteena oli pohjoispohjalaisten maaseututaajamien elinkelpoisuuden ja vetovoimaisuuden parantaminen. Hankkeessa pyrittiin
alueen taajamien kehittämiseen niiden omista lähtökohdista, realististen ja tulevaisuuden kehitysnäkymät huomioonottavan suunnittelun
avulla, taajamille ominaisten erityispiirteiden pohjalta. Tavoitteena oli
taajamien identiteetin, omaleimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen.61 Olin mukana Taajamien vetovoimaisuus -hankkeessa vuosina
2000–2004: projektityöntekijänä vuosina 2000–2002 ja tutkijana vuosina 2002–2004.
Hankkeessa perehdyttiin 18 pohjoispohjalaisen kunnan keskustaajamaan.62 Taajamissa kenttätyönä laadittuihin analyyseihin kuului taajamien valokuvaus sekä havaintojen kirjaaminen muistiinpanoin ja piirroksin analyysikartoille. Analyysien tavoitteena oli taajamaympäristön
nykytilan sekä kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien selvittäminen.
Taajamakohtaisissa analyyseissä kiinnitettiin huomiota näkyvän, havaittavan kulttuuriympäristön ohella myös näkymättömiin taustatekijöihin
taajamien identiteettitekijöiden määrittelyn kautta. Analyysien pohjalta,
yhteistyössä kohdekuntien kanssa, laadittiin yhteensä 19 taajamaympäristön kohentamiseen tähtäävää kehittämissuunnitelmaa.63 Hanketta ja
sen tuloksia käsittelevät julkaisut Taajamien vetovoimaisuus. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan tavoite 1 – alueen kuntien keskustaajamien tilasta (2001)
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eteläiseen Suomeen. Niistä pohjoisin oli Keski-Pohjanmaalla, Pietarsaaren seutukunnassa sijaitseva Teerijärvi. (Kukkonen, Lievonen & Rautamäki 1982, 16–89).
Kukkonen & Rautamäki 1980, 14–15; Kukkonen, Lievonen & Rautamäki 1982,
13–89.
Kukkonen & Rautamäki 1980; Kukkonen, Lievonen & Rautamäki 1982.
Soikkeli, Isola & Mäkiniemi (toim.) 2001, 9; Soikkeli, Mäkiniemi & Isola (toim.)
2005, 7–11.
Kohdetaajamien valinta määräytyi hankkeen rahoituspohjan perusteella: hankkeen rahoittajana oli EU:n aluekehitysrahasto, hanke kuului Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelmaan. (Soikkeli, Mäkiniemi & Isola (toim.) 2005, 7). Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa tavoite 1-alueeseen kuuluivat Koillismaan, Iin, Siikalatvan
ja Nivalan-Haapajärven seutukunnat. Tavoite 1-alueeseen kuuluvat kunnat olivat
harvaan asuttuja, taloudellisessa kehityksessä jälkeen jääneitä kuntia, joille oli
tyypillistä mm. väestön väheneminen ja ikääntyminen, korkea työttömyys ja voimakkaat rakenteelliset muutokset. (Esim. Pohjois-Pohjanmaan tavoite 1-ohjelma
2000–2006. http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?128 (7.2.2008)).
Soikkeli, Isola & Mäkiniemi (toim.) 2001, 23–107; Soikkeli, Mäkiniemi & Isola
(toim.) 2005, 33–112.
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sekä Taajamaympäristön kohentaminen. Taajamien vetovoimaisuus -hankkeen loppuraportti (2005).64
Arkkitehti TkT Eeva Aarrevaaran väitöstutkimus Maaseudun kulttuuriympäristön muutos ja suunnitteluprofessio 1900-luvulla ilmestyi vuonna 2009. Aarrevaara tarkastelee tutkimuksessaan maaseudun kulttuuriympäristössä tapahtuneita muutoksia suunnitteluprofession näkökulmasta: miten suomalainen maaseudun kulttuuriympäristö on muuttunut 1900-luvulla, mikä on ollut arkkitehtien asema ja osuus maaseudun
suunnittelussa, ja miten arkkitehdit rakentavat omaa ammatti-identiteettiään ja käsityksiään maaseudun kulttuuriympäristöstä ja suunnittelusta
1900-luvun lopussa. Tutkimuksessa keskitytään lähinnä maaseudun kyläympäristöjen ja hajanaisen maaseutuasutuksen tarkasteluun, maaseudun kirkonkylät ja taajamat on pääsääntöisesti rajattu tarkastelun ulkopuolelle.65
Kulttuuriympäristön näkymättömiä, aineettomia osatekijöitä – kulttuuriympäristöön liittyviä mielikuvia ja merkityksiä – ovat tutkineet mm. arkkitehti TkT Anja Allas ja arkkitehti TkT Pentti Tuovinen. Anja Allas tarkastelee väitöstutkimuksessaan Ympäristömielikuvat ja kaupunkisuunnittelu (1993) ympäristömielikuvien tutkimusta sekä ympäristön käyttäjien
ja asukkaiden ympäristömielikuvien hyödyntämistä kaupunkirakenteen
ja kaupunkikuvan kehittämisen yhteydessä.66 Pentti Tuovisen väitöstutkimus Ympäristökuva ja symboliikka (1992) käsittelee ympäristökuvan
ja siihen liittyvien merkitysten analysointimetodiikkaa. Tuovinen esittää
tutkimuksessaan ympäristökuvan analyysimallin, jonka avulla voidaan
ottaa huomioon ympäristökuvaan liittyvät merkitykset ja esteettiset arvot.67

2.2.2. Kansatieteellinen näkökulma kulttuuriympäristön
tutkimuksessa
Kansatiede tarkastelee ihmistä kulttuurisena olentona. Se dokumentoi
ihmistä kulttuurissaan, tulkitsee sitä ja pyrkii ymmärtämään ihmisen
ajatuksia, aikeita, tekoja ja toimintoja. Kansatieteessä ollaan kiinnostuneita historiankulussa eläneestä ihmisestä, jota lähestytään mm. materiaalisten olosuhteiden, esineiden ja rakennusten sekä suullisten perinteiden ja tapojen tutkimuksen kautta. Kansatieteellisessä tutkimuksessa
yhdistyvät kulttuurin ja kulttuurimuotojen kuvailu sekä kokonaisvaltainen, laajempaan merkitysyhteyteen asetettu kulttuurin tulkinta. Tutkimuksessa keskitytään sekä henkiseen että materiaaliseen kulttuuriin –
kansatiede kuvailee erilaisia kulttuuri-ilmiöitä sekä kulttuuriympäristöä
kulttuurin ilmentäjänä.68
64
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Soikkeli, Isola & Mäkiniemi (toim.) 2001; Soikkeli, Mäkiniemi & Isola (toim.)
2005.
Aarrevaara 2009.
Allas 1993.
Tuovinen 1992.
Lönnqvist 1999, s. 13–14; Sääskilahti 1999, 150. Professori E. N. Setälän vuonna
1911 esittämän, FT Veikko Anttilan mukaan edelleen hyvin soveliaan määritelmän mukaan kansatiede on oppi siitä kulttuurista, jonka ihminen on yhteisön-
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Merkittävän osan kansatieteellistä tutkimusta muodostaa kulttuuriympäristön ja sen osatekijöiden, kuten maaseudun kulttuurimaiseman ja rakennetun ympäristön, dokumentointi ja historiallisten vaiheiden selvittäminen. Kansatieteessä kulttuuriympäristöä tutkitaan mm. rakennuskannan ja ympäristön kuvailun ja niihin liittyvien moninaisten kulttuuritekijöiden tulkinnan avulla. Kansatieteelliselle tutkimukselle on ominaista
ajallinen syvyys – historiallisia vaiheita ja ympäristössä näkyviä kerroksia tutkitaan mm. eri-ikäisen kartta- ja kuvamateriaalin sekä olemassa
olevan, näkyvän ympäristön kuvailun ja analysoinnin avulla. Tutkimuksessa keskitytään myös ympäristössä tapahtuneiden muutosten syiden ja
seurausten selvittämiseen.69
Kansatieteellinen kulttuuriympäristön tutkimus käynnistyi Suomessa
1920-luvulla maaseudun kyliin kohdistuvina kylätutkimuksina.70 Kylätutkimusretkiä toteutettiin 1920- ja 1930-luvuilla professori U.T. Sireliuksen sekä professori Gunnar Suolahden johdolla.71 Vanhimpia kylätutkimuksia on jälkeenpäin arvosteltu siitä, että niissä kiinnitettiin huomiota vain menneeseen aikaan. Tutkimuskohteiksi valittiin kehityksestä
jälkeenjääneitä, alkuperäisen ja perinteisen asunsa säilyttäneitä kyliä,
reliktejä. Tutkijoiden pääasiallisena tehtävänä nähtiin talonpoikaiskulttuurin tallentaminen ja pelastaminen.72
Aina 1960-luvulle saakka kansatiede oli lähes pelkästään agraari- eli
maaseutukulttuurin tutkimusta. Tutkimuksen painopiste ja kiinnostuksen kohteet olivat sidoksissa yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja kehitykseen: maaseutumainen elämäntapa vallitsi Suomessa 1960-luvulle asti.73
Kansatieteellistä tutkimusta pyrittiin uudistamaan 1960–1970-luvuilla
suurten yhteiskunnallisten muutosten ja kaupungistumiskehityksen seurauksena.74 Ajallisesti tutkimuksessa keskityttiin menneisyyden sijaan
erityisesti ”nykyhetken” sekä viimeisten vuosikymmenten tarkasteluun.75
Samaan ajankohtaan yhteiskunnallisen murroksen kanssa ajoittuivat
professori Niilo Valosen johdolla vuosina 1959–1970 toteutetut Seurasaarisäätiön kylätutkimukset. Hankkeen yhteydessä tutkittiin 33 kylää ja
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sä jäsenenä luonut. Kansatiede laajimmassa merkityksessään (etnologia) käsittää
kansojen kaiken aineellisen ja henkisen kulttuurin tutkimisen. (Anttila 1997, 12).
Esim. Lönnqvist 1999.
Lehtonen 1997, 282. Kansatieteellisessä tutkimuksessa kylätutkimuksella tarkoitetaan alueellisin tai hallinnollisin perustein rajatun maaseutuyhteisön tutkimusta. Tutkimuskohteena kylää voidaan tarkastella monista eri näkökulmista ja monen tieteenalan menetelmien avulla. Toisaalta kylä voidaan määritellä monella eri
tavalla esim. historiallisten, alueellisten, hallinnollisten, elinkeinollisten ja yhteisöllisten tekijöiden pohjalta. (Sallinen-Gimpl 1982, 99).
Kirveennummi & Räsänen 2000, 9; Ranta 1999, 31.
Ranta 1999, 31–32.
Esim. Sääskilahti 1999, 149–150.
Esim. professori Niilo Valonen toi esiin kaupungistumiskehityksen kansatieteelliselle tutkimukselle asettamia uusia haasteita. Valonen kirjoitti vuonna 1974:
”Suomen väestöstä asui v. 1872 7,56 % kaupungeissa, v. 1972 54,29 % kaupungeissa ja kauppaloissa. Jos kansatiede tutkii sitä, mikä on tullut suuren yleisön
omaisuudeksi, niin kuin sen tehtävä ilmeisesti on, uusimman ajan tutkimuksen
painopiste on siirtymässä kaupunkeihin ja muihin taajamiin”. (Valonen & Kovalainen 1974, 9).
Esim. Valonen & Kovalainen 1974, 13–15.
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kirkonkylää eri puolilta Suomea.76 Tutkimuksen kuluessa alettiin kiinnittää huomiota perinteiselle talonpoikaiselle kyläympäristölle menneinä
aikoina ominaisten piirteiden dokumentoinnin ohella muutosten tarkasteluun. Tavoitteena oli tarkastella kylien muuttumista olemassa olevasta tilanteesta lähtien ja tunkeutua muistitiedon, säilyneiden rakennusjäänteiden, vanhojen karttojen ja valokuvien avulla niin pitkälle menneisyyteen kuin mahdollista.77 Tutkimuksen tavoitteena ei ollut julkaisujen
tuottaminen, joten tutkimustuloksia julkaistiin aikanaan hyvin niukasti.78 Seurasaarisäätiön kylätutkimuksissa koottua materiaalia, valokuvia,
piirustuksia ja muistitietoon perustuvia kuvauksia, julkaistiin vuonna
2000 ilmestyneessä teoksessa Suomalainen kylä kuvattuna ja muisteltuna.79
1970-luvulla kansatieteessä alettiin puhua taajamakansatieteestä ja taajamatutkimuksista. Taajamia tutkittiin paikallistutkimusten, sosiaali- ja
väestöryhmiä tarkastelevien tutkimusten, koko taajamaa tai kylää koskevien tutkimusten sekä taajamia tai kyliä vertailevien tutkimusten avulla. Tuolloin toteutetuille tutkimushankkeille oli tyypillistä monitieteellisyys: taajamia ja kyliä tarkasteltiin temaattisesti mm. kansatieteen,
historian, kulttuurimaantieteen, sosiologian ja folkloristiikan näkökulmista.80 Monitieteellistä kylätutkimusta edusti esimerkiksi Turun yliopistossa 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa käynnistetty kylätutkimushanke,
jonka tavoitteena oli tutkia mikrotasoisen perustutkimuksen avulla suomalaisessa kylässä tapahtuneita muutoksia 1860-luvun ja silloisen nykyajan välisenä ajanjaksona. Tutkimuksen kohteeksi valittiin neljä erityyppistä, eri puolilla Suomea sijaitsevaa kylää – kaikki valitut kylät sijaitsivat
kuitenkin eteläisessä Suomessa.81
Useimmissa kansatieteellisissä kylätutkimuksissa rakennettua ympäristöä tarkasteltiin yhtenä tutkimuksen osa-alueena.82 Kansatieteilijä FT
Sirkka-Liisa Rannan mukaan miljöön merkitystä painotettiin enemmän
taustavaikuttajana kuin varsinaisena tutkimuskohteena. Rannan mukaan poikkeuksena oli Leena Sammallahden vuonna 1973 ilmestynyt
Saukkolan taajamaa koskeva tutkimus, jossa rakennuskanta ja kyläkuvan muutos olivat myös tutkimuksen lähtökohtana. Tavoitteena oli tutkia
76
77
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Pohjois-Pohjanmaan alueen kylistä tutkimuksessa olivat mukana Yli-Iin Maalismaa ja Pyhäjoen Ojakangas. (Kirveennummi & Räsänen 2000, 11).
Kirveennummi & Räsänen 2000, 10–11; Lehtonen 1997, 282–283; Ranta 1999,
31–32; Sallinen-Gimpl 1982, 103–106; Valonen & Kovalainen 1974, 6.
Ranta 1999, 31–32. Tutkimuksen tuloksena ilmestyivät esim. Asikkalan Iso-Äiniötä sekä Helsingin pitäjän kirkonkylää käsittelevät julkaisut. (Kehusmaa et.al.
1969; Talve 1972). Tutkimuksen aikana kerätty materiaali, joka koostuu noin
2000 piirustuksesta ja kartasta, 6000 valokuvasta sekä käsikirjoituksista, tallennettiin Museoviraston arkistoon. (Kirveennummi 1997, 20).
Kirveennummi & Räsänen, 2000.
Esim. Valonen & Kovalainen 1974; Ranta 1999, 32–33.
Ranta 1999, 32–33; Tommila 1980, 7–11. Alkuperäisen tutkimussuunnitelman
mukaan hankkeen päämääränä oli tutkia kymmenen erilaatuista ja eri puolilla
maata sijaitsevaa kylää viiden mukana olevan tieteenalan – kansatieteen, historian, folkloristiikan ja uskontotieteen, sosiologian ja maantieteen – voimin. Ohjelmassa oli mukana myös pohjoisessa Suomessa sijaitsevia kyliä. Alkuperäinen
tutkimusohjelma pystyttiin kuitenkin toteuttamaan vain osittain. (Tommila 1980,
9–10).
Vertaa esim. Seppälä 1978; Tommila & Heervä (toim.) 1980.
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suhteellisen nuoren asutustaajaman synnyn ja kasvun vaiheita sekä niihin vaikuttaneita syitä. Taajaman kehitysvaiheita selvitettiin mm. kenttätutkimuksena toteutettujen rakennusten valokuvauksen ja haastattelujen sekä eri-ikäisen karttamateriaalin analysoinnin avulla. Kyläkuvassa
tapahtuneita muutoksia lähestyttiin pääasiassa eri-ikäisille rakennuksille
tyypillisten ominaispiirteiden kuvailun ja rakennusten tyylipiirteiden kehityshistorian selvittämisen kautta.83
Kansatieteilijä FT Sirkka-Liisa Ranta tarkastelee vuonna 1999 ilmestyneessä väitöstutkimuksessaan Kirkonkylä Päijänteen kainalossa Kuhmoisten kirkonkylän fyysisen ympäristön muutosta. Tutkimus keskittyy yhden
kirkonkylän rakennetussa ympäristössä viimeisen sadan vuoden aikana
tapahtuneiden muutosten tarkasteluun. Tutkimuksessa tarkastellaan rakennetun ympäristön näkökulmasta sitä, mitä alkuaan maatalousvaltaiselle kirkonkylälle tapahtui yhteiskunnan vähittäisen rakennemuutoksen seurauksena. Tutkimuksessa keskitytään paitsi kirkonkylämiljöössä
tapahtuneiden muutosten tarkasteluun myös muutosten taustalla vaikuttaviin tekijöihin, muutosten syihin, sekä ihmisten muutoksiin liittyviin kokemuksiin. Rannan mukaan on tärkeää tutkia muutoksen ohella
pysyvyyttä eli menneiden aikojen jälkiä nykyisessä maisemassa. Tutkimuskohteena Kuhmoisten kirkonkylä on Rannan mukaan ns. tyypillinen
suomalainen kirkonkylä. Se ei ole esimerkki säilyneestä miljööstä vaan
tavallisen ihmisen arkinen asuinpaikka, jossa rakennettu ympäristö on
ajan mittaan muuttunut mm. purkamisen ja rakentamisen seurauksena.84
Ranta määrittelee tutkimuksensa kohteeksi kirkonkylän fyysisen miljöön. Ranta tarkoittaa fyysisellä miljööllä sitä konkreettista, aineellista
ja materiaalista ympäristöä, jonka kulkija kohtaa kylään saapuessaan.
Rannan määritelmän mukaan fyysinen miljöö koostuu sekä luonnonmiljööstä että rakennetusta ympäristöstä. Tutkimuksessa keskitytään ennen
kaikkea rakentamisen historian ja rakennusten tarkasteluun – Rannan
mukaan ihmisen luomassa ympäristössä rakennukset muodostavat kirkonkylämaiseman näkyvimmän osan. Viimeisen sadan vuoden aikana
rakentamisessa tapahtuneet muutokset, kuten rakentamiseen liittyvän
teknologian, suunnittelu- ja toteuttamiskäytäntöjen sekä rakennuksille
asetettavien vaatimusten muuttuminen, ovat Rannan mukaan merkittävästi vaikuttaneet kirkonkylän fyysisen miljöön muuttumiseen. Ranta
tarkastelee kirkonkyläympäristöä, siinä ajan mittaan tapahtuneita muutoksia ja ihmisten niihin liittämiä merkityksiä pääasiassa kenttätyönä toteutettujen haastattelujen, dokumentoinnin ja osallistuvan havainnoinnin avulla keräämänsä lähdeaineiston analysoinnin kautta.85

83
84
85

Ranta 1999, 33; Sammallahti 1973, 25–45.
Ranta 1999, 14–17, 36.
Ranta 1999, 15, vertaa 37–261; 25–30.
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2.2.3. Kulttuurimaiseman käsitteestä maantieteellisessä
tutkimuksessa
Maantieteessä kulttuuriympäristöä tarkastellaan monipuolisesti laajana, sekä näkyvistä että näkymättömistä osatekijöistä koostuvana, ihmisen toimintaa ilmentävänä kokonaisuutena – kulttuurimaisemana.86
Maantieteessä kulttuurimaisemaa voidaan tarkastella monella eri tavalla. Maantieteen tutkimustraditio on kehittynyt maiseman konkreettisten
muotojen tarkastelusta maiseman tutkimiseen monipuolisena ja monikerroksisena kulttuuristen ilmiöiden ilmentäjänä sekä ihmisen elämismaailman kautta muodostuvana kokonaisuutena.87
Maisema on yksi maantieteellisen tutkimuksen peruskäsitteistä. Maisema voidaan määritellä monella eri tavalla sekä sanana että käsitteenä.
Maantieteellisessä tutkimuksessa painotetaankin maiseman käsitteen
moniselitteisyyttä.88 Nykysuomen sanakirjan (2002) mukaan sana maisema tarkoittaa paitsi jotakin maanpinnan osaa katsojalle näkyvänä kokonaisuutena sekä joskus näköalaa tai (luonnon)näkymää myös maisemaa
esittävää kuvaa (esim. maalausta tai valokuvaa).89 Monissa eurooppalaisissa kielissä sanalla maisema on kahtalainen merkitys. Se tarkoittaa
paitsi konkreettista maa-aluetta myös silmin havaittavaa näkymää, maisemakuvaa, sekä sitä esittävää kuvaa tai taideteosta.90
Maantieteessä maisemat on perinteisesti jaettu luonnonmaisemiin ja
kulttuurimaisemiin, riippuen maisemassa esiintyvien luonnon ja kulttuuri-ilmiöiden välisestä intensiteetistä. Maiseman on kuitenkin määri86
87

88
89
90
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Laajasti määriteltynä käsite kulttuurimaisema voidaan rinnastaa kulttuuriympäristön käsitteeseen. (Vertaa Hustich 1982, 64).
Vielä 1900-luvun alussa maantieteilijät määrittelivät maiseman pelkästään näköalaksi, alueeksi, johon sisältyivät korkeilta paikoilta näkyvät alat. Saksalainen
Landschaft-maantiede erotti toisistaan alkuperäisen luonnonmaiseman ja ihmisen vaikutuksesta muuttuneen kulttuurimaiseman. (Raivo 1996, 7–14; Raivo
1997b, 83–87. Vertaa Keisteri 1990b, 36–38; 41.) Klassisessa kulttuurimaantieteessä alue, maisema ja ympäristö jne. näyttäytyivät sekä inhimillisen olemisen
perustana että ilmaisuna – kulttuurialueina ja kulttuurimaisemina. (Vartiainen
1984, 180–189; 198.) Humanistis-kulttuurisen maantieteen edustaja akateemikko
Ilmari Hustich painotti kulttuurimaiseman näkymättömän sisäisen ulottuvuuden
huomioimisen merkitystä näkyvän maiseman tarkastelun ohella. (Hustich 1982,
64.) Kulttuurimaantieteen professori FT Pauli Tapani Karjalainen edustaa kulttuurimaiseman fenomenologista tutkimusta. Karjalainen tarkastelee ympäristöä
ja maisemaa (kulttuuriympäristöä ja kulttuurimaisemaa) eksistenssin, ihmiselle kuuluvan olemistavan, kautta. Karjalaisen mukaan maisema on aina havainnonvarainen objekti, joka edellyttää näkijän ja kokijan olemassaoloa – maisemaa
itsessään, havainnoitsijasta irrallaan, ei ole olemassa. (Esim. Karjalainen 1983,
221–226; Karjalainen 1987; 1995; 2004). Kulttuurimaisemien tulkitsevaa, ikonografista tutkimusta edustaa esimerkiksi maantieteilijä FT Petri Raivon väitöstutkimus Maiseman kulttuurinen transformaatio – ortodoksinen kirkko suomalaisessa
kulttuurimaisemassa (1996). Raivon tutkimuksessa käsitteellä maisema viitataan
nimenomaan ihmisen tuottamaan ja mieltämään kulttuurimaisemaan. Ikonografisessa tutkimuksessa kulttuurimaisemia tarkastellaan niiden sisältämien kulttuuristen viestien ja merkitysten kautta. (Raivo 1996. Katso myös esim. Haarni
et.al. 1997, 22–24).
Esim. Granö 1930, 20–22; Aartolahti 1982, 33–34; Hustich 1982, 64; Keisteri
1990b; Raivo 1996, 5–25; Karjalainen 1996, 8–13. Rautamäki 1997, 100–103.
Nykysuomen sanakirja 2002.
Keisteri 1990b, 32–36; Raivo 1996, 5; Raivo 1997b, 81; Rautamäki 1997, s. 100.
Maisema on englanniksi landscape, ranskaksi paysage, ruotsiksi landskap.
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telty olevan aina perusteiltaan luonnonmaisemaa, koska maisemaa hallitsevat luonnonelementit, kuten kallioperä, korkeussuhteet, vesistöt,
jääkauden jäljet ja kasvillisuus, usein määrittävät ja rajaavat maiseman
visuaalista sisältöä. Toisaalta taas maiseman voidaan määritellä olevan
olemassa vain ihmistoiminnan muokkaamana ja muotoilemana tai toisaalta ihmisen käsitteistä, kokemuksista ja arvostuksista riippuvana kulttuurimaisemana.91
Englantilainen maantieteilijä Michael Jones on määritellyt kulttuurimaiseman tutkimukselle kolme erilaista lähtökohtaa: 1. Maisema alueellisena kategoriana tai kronologisena tilana. Tällöin kulttuurimaisemaa tarkastellaan alueena, joka on muotoutunut ihmistoiminnan tuloksena tai
jossa sen vaikutuksia on nähtävissä. Tutkimustapa viittaa perinteiseen
maisemamaantieteeseen. Tutkimusnäkökulmalle on tyypillistä pitäytyminen konkreettisesti näkyvässä todellisuudessa, tarkasteltava maisema
ja sen osatekijät ovat fyysisesti nähtäviä ja empiirisesti havaittavia. 2.
Maisema suunnittelun ja suojelun kohteena. Maisemasta tarkastellaan
valikoituja, ihmistoiminnan aikaansaamia piirteitä, jotka ovat uhattuina
muuttumisen tai katoamisen vuoksi. Suunnittelun ja suojelun maisemakäsitys on sekä konkreettinen että arvoladattu, lähestymistapaan kuuluu maisemakohteiden ja maisemaelementtien valinta kulloinkin vallitsevien arvokäsitysten ja valintakriteerien perusteella92. 3. Maisema osana subjektiivista elämismaailmaa. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota
maisemaan ja niihin maisemaelementteihin, joilla on merkitystä tietylle sosiologisesti, ekonomisesti tai kulttuurisesti rajatulle ihmisryhmälle.
Maisemaa tarkastellaan tapana nähdä ja jäsentää kulttuurisesti tuotettua
ympäristöä osana kokijan tai kokijoiden subjektiivista ja intersubjektiivista elämismaailmaa. Maantieteessä näkökulmaa edustaa humanistis-kulttuurinen tutkimusperinne. Jonesin määrittelemät kulttuurimaiseman
tutkimuksen näkökulmat poikkeavat toisistaan paitsi kulttuurimaiseman
määritelmän suhteen myös kulttuurimaiseman ilmenemisen ja elementtien sekä tutkimusmenetelmien ja tutkimusnäkökulmien suhteen.93
Maantieteilijä, FT Tarja Keisteri on tutkinut kulttuurimaiseman käsitettä
sekä suomalaisen kulttuurimaiseman muutosta.94 Vuonna 1990 julkaistussa väitöskirjassaan The study of changes in cultural landscape Keisteri esittelee kulttuurimaiseman muutoksen tutkimista kuvaavan mallin.
Keisterin mukaan maiseman tutkimus jakautuu luonnonmaiseman ja
kulttuurimaiseman tutkimukseen.95 Sekä luonnonmaisema että kulttuurimaisema koostuvat paitsi näkyvistä, aineellisista myös näkymättömis91
92

93
94
95

Raivo 1996, 6; Raivo 1997b, 81–82.
Suunnittelun ja suojelun näkökulmasta maisemia tarkastellaan useimmiten kulttuurisen ja historiallisen perinnön kannalta arvokkaina paikkoina, miljöinä tai
alueina, kuten traditionaalisina maalaismaisemina, historiallisina paikkoina, kansallisina muistomerkkeinä ja esteettisesti arvokkaina näkyminä. Raivon mukaan
käsite kulttuurimaisema korvataan usein ihannemaiseman, kansallismaiseman
tai perinnemaiseman kaltaisilla arvoladatuilla synonyymeillä. (Raivo 1997b, 87).
Jones 1991, 231–232; Raivo 1996, 5–25; Raivo 1997b, 82–93.
Keisteri 1985; Keisteri 1990a; Keisteri 1990b.
Keisterin mukaan maisema määrittyy kulttuurimaisemaksi, jos siinä korostuvat
ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet maiseman näkyvät ja koetut elementit.
(Keisteri 1990a, 295, 301). Kulttuurimaiseman tutkimiseen liittyy oleellisesti aina
myös luonnonmaisemaan liittyvien valittujen tekijöiden tutkimista. Kulttuurimai-
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Kuva 7. Maiseman käsitteen muodostuminen Tarja Keisterin mukaan. Monitasoinen käsite jakautuu kulttuurimaisemaan
(paksu viiva) ja luonnonmaisemaan. Niiden välinen rajaus on kuitenkin epätarkka
(katkoviiva). Maisema muodostuu aineellisista näkyvistä sekä aineettomista näkymättömistä tekijöistä. Sekä aineellisia että
aineettomia tekijöitä muovaavat taustatekijät, luonnon ja etenkin ihmisen toiminta.
Keisterin mallissa korostuu maiseman käsitteen monitasoisuus – maiseman eri tekijät lomittuvat ja vaikuttavat toisiinsa. Maisema kokonaisuutena on osatekijöidensä
synteesi.

tä, aineettomista tekijöistä. Keisterin mallissa kulttuurimaisemaa tarkastellaan näkyvien, aineellisten muotojen, näkymättömien, aineettomien
vaikutelmien sekä niiden taustalla olevien toiminnallisten taustatekijöiden avulla.96 Kulttuurimaiseman muutoksen tutkimuksessa olennaista
on eri tekijöiden tarkastelu eri aikatasoilla. Tarkasteltavien osatekijöiden
ja taustatekijöiden valinta, tutkittavat aikatasot sekä tutkittavan alueen
koko määräytyvät tutkimusongelman perusteella.97 Keisteri mainitsee
kulttuurimaiseman tutkimuksessa käytettävänä lähdeaineistona mm.
kirjalliset kuvaukset, kuvalliset esitykset (kuten kartat, ilmakuvat, valokuvat, piirrokset ja maalaukset), tilastotiedot, haastattelut ja havainnot.98
Väitöstutkimuksessaan Keisteri tarkastelee mallin käyttökelpoisuutta
esimerkkitapausten avulla. Nurmijärven kirkonkylän tarkastelussa keskitytään pääasiassa näkyvien, aineellisten osatekijöiden tarkasteluun.
Keisteri kuvailee ja tulkitsee kulttuurimaiseman näkyvien osatekijöiden
muutosta valittuja aikatasoja kuvaavien analyysikarttojen, viistoilmakuvien, valokuvien ja luonnospiirustusten avulla. Lammin, Suomenkylän ja
Saksalan tapauksissa painottuvat näkymättömien, aineettomien maisematekijöiden merkitykset, joita Keisteri tutkii kirjallisten kuvausten99, ulkopuolisten vierailijoiden laatimien mielikuvakarttojen sekä kylien asukkaiden haastattelujen avulla. Kulttuuriympäristön taustatekijöitä, niiden
suhdetta näkyvään maisemaan ja siihen liitettäviin arvoihin Keisteri tarkastelee vieraaseen kulttuuriin sijoittuvien esimerkkien avulla: kohtei-

96

97
98

99
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seman ja luonnonmaiseman tutkimista ei siis voida selkeästi erottaa toisistaan.
(Keisteri 1985, 166).
Sekä näkyville että näkymättömille osatekijöille on ominaista hierarkia. Näkyvä kulttuurimaisema koostuu alueista, pienialainen alue on aina osa suurempaa
aluetta, esim. kylä on osa maakuntaa, maata ja mannerta. Näkymätön, aineeton
vaikutelma kulttuurimaisemasta kytkeytyy arvoihin, maailmankuvaan ja vallitsevaan kulttuuriin ja hahmottuu yksityisen ihmisen kokemuksista käsin osaksi
laajempia yhteyksiä. Kulttuurimaisemaa muovaavat kaikilla hierarkian tasoilla
taustatekijät, luonnon ja etenkin ihmisen toiminta. (Keisteri 1990a, 295; Keisteri
1990b, 47–50).
Keisteri 1985, 166–167; Keisteri 1990a, 295–301; Keisteri 1990b, 46–58.
Keisterin mukaan lähdeaineisto voidaan jakaa subjektiiviseen ja objektiiviseen
aineistoon: esimerkiksi yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti laaditut
kartat ovat lähdeaineistona objektiivisempia kuin maisemaa esittävät maalaukset.
(Keisteri 1990b, 58).
Keisterin analysoima kirjallinen materiaali koostuu mm. Aleksis Kiven ja I.K. Inhan kirjoittamista kuvauksista. (Keisteri 1990b, 79–82).
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na ovat Peruun sijoittuvat San Salvadorin ja Huaron vuoristokylät, joita
Keisteri analysoi maastohavainnoinnin ja sitä täydentävän monipuolisen
kuva-, kartta- ja haastattelumateriaalin avulla paikallisen kielen ja kulttuurin tutkimuksen pohjalta.100

100

Keisteri 1990b, 58–102.
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3.

Analyysimenetelmä kulttuuriympäristön
ominaispiirteiden ja muutosten tarkastelua
varten

3.1.

Malleja kulttuuriympäristön ja sen osatekijöiden
tarkasteluun

Tutkimusaineistoni tarkastelua varten laatimani analyysimenetelmän
malleina ovat olleet pääasiassa suomalaiset maaseudun kulttuuriympäristöä, sen kehitystä ja ominaispiirteitä arkkitehtuuritutkimuksen näkökulmasta tarkastelevat tutkimukset. Niistä laajimpia ovat Teknillisen
korkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun laitoksella vuosina 1978–1980 toteutettu Maaseututaajamatutkimus sekä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston ja Pohjois-Pohjanmaan liiton vuosina 2000–2004 toteutettu
maakunnallinen Taajamien vetovoimaisuus -hanke. Sekä Maaseututaajamatutkimuksessa että Taajamien vetovoimaisuus -hankkeessa kulttuuriympäristön tarkastelu pohjautuu kansainvälisiin malleihin, mm. kaupunkitutkija Kevin Lynchin ajatuksiin. Tutkimuksissa käytetyssä kulttuuriympäristön ominaispiirteitä kuvaavassa käsitteistössä näkyy kaupunkitutkimuksen vahva perinne: käsitteet ja niiden määritelmät pohjautuvat
pitkälti kaupunkiympäristölle ominaisiin piirteisiin1.
Kevin Lynch on tarkastellut kaupunkien kulttuuriympäristöä visuaalisena kokonaisuutena. Julkaisussaan The Image of the City Lynch tarkastelee
kaupunkiympäristöä havaitsemisen kautta. Havaitsemisessa on Lynchin
mukaan kysymys kaupunkiympäristön luettavuudesta2 sekä kaupunkiympäristön ja sen havaitsijoiden välisestä suhteesta. Ympäristön elementit ovat tavalla tai toisella suhteessa toisiinsa, ja havaitsija tulkitsee niitä
ja niiden välisiä suhteita sen perusteella, mitä ne hänelle merkitsevät.
Todellisuuden perusteella syntynyt mielikuva voi vaihdella huomattavasti havaitsijasta riippuen.3 Lynchin määrittelemiä kaupunkikuvallisia
elementtejä ovat polut (paths) eli kulkukanavat, rajat (edges) eli muulla tavoin kuin kulkukanavina suuntaa-antavat piirteet, alueet (districts),
joihin ”mennään sisälle” ja joista ”tullaan ulos”, solmut (nodes) eli intensiiviset polttopistemäiset paikat, paikat joiden kautta ”kaikki kulkevat”
sekä maamerkit (landmarks) eli ulkopuoliset näkyvät paikanmäärityselementit. Lynchin määrittelemät kaupunkikuvalliset elementit ovat niitä, jotka ovat merkityksellisiä kaupunkiympäristön luettavuuden muodostumisessa, ne auttavat hahmottamaan ympäristöä ja suunnistautumaan siinä.4
1

2
3
4

Teknillisen korkeakoulun Maaseututaajamatutkimusta ja sen tuloksia esittelevässä julkaisussa sovelletaan kaupunkitutkimuksen yhteydessä käytettyä termistöä
kuvaamaan maaseututaajamien ominaispiirteitä. Esimerkiksi maaseututaajaman
päätietä, kirkonkylänraittia, kutsutaan kaupunkimaiseen tapaan ”kauppakaduksi”. Tosin useat näistä termeistä, kuten pikemminkin kaupunkiympäristön piirteisiin liittyvä ”katutila”, ovat nykyään vakiintuneet käytettäviksi myös maaseututaajamia käsittelevissä julkaisuissa. (Katso Kukkonen & Rautamäki 1980).
Lynchin termi luettavuus (legibility) tarkoittaa sitä, että asukkaat muodostavat
kaupungista mielikuvan, jonka perusteella he osaavat orientoitua. (Lynch 1960,
2–3).
Lynch 1960, 2–6.
Lynch 1960, 46–48.
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Teknillisen korkeakoulun Maaseututaajamatutkimuksessa taajamien
tarkastelussa yhdistyvät sekä kaupungin että maaseudun kulttuuriympäristölle ominaiset piirteet. Taajaman hahmoa ja taajamakuvaa luovat
osatekijät on jaettu kuuteen ryhmään, jotka ovat taajaman hahmo, kulkuväylät, taajama ja maisema, taajamatoiminnat fyysisessä ympäristössä, omaleimaisuus ja rakennuskanta. Taajaman hahmon ja hahmotettavuuteen vaikuttavien tekijöiden tarkastelussa on sovellettu sekä Lynchin
määrittelemiä ja käyttämiä kaupunkikuvallisia elementtejä että Kymenlaakson seutukaavaliiton ja Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston
yhdyskuntasuunnittelun laitoksen yhteistyönä vuonna 1975 toteutetussa Maaseututaajamien maisemaselvityksessä5 käytettyjä taajamahahmon
osatekijöitä.6 Maaseututaajamatutkimuksessa taajamien tarkastelussa on
mukana myös ajallinen ulottuvuus – taajamien kehitysvaiheita on tarkasteltu eri-ikäisen karttamateriaalin muodostamien ns. ajallisten poikkileikkausten avulla.7 Samaa tutkimusmenetelmää on käytetty mm. kansatieteellisessä ja maantieteellisessä tutkimuksessa.8
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston ja Pohjois-Pohjanmaan liiton
vuosina 2000–2004 toteutetussa maakunnallisessa Taajamien vetovoimaisuus -hankkeessa yhtenä tavoitteena oli taajamaympäristön nykytilan sekä kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien selvittäminen. Hankkeen yhteydessä taajamien tarkastelua varten kehitetty analyysilista perustuu löyhästi Lynchin ajatuksiin sekä Maaseututaajamatutkimuksessa
käytettyyn käsitteistöön. Analyysi jakautuu kolmeen toisiinsa lomittuvaan ominaisuusryhmään, joita ovat taajamarakenne, taajamien identiteetti ja taajamaympäristön hoito.9 Kenttätyön edetessä analyysissä painottuivat erityisesti taajaman suhde maisemaan, taajaman visuaalinen
ja toiminnallinen rakenne ja sen johdonmukaisuus, taajaman hahmotettavuus ja sitä helpottavat tekijät, kuten solmukohdat, tihentymät ja maamerkit, liikkumisympäristö ja sen selkeys ja johdonmukaisuus sekä taajaman identiteettiä ja omaleimaisuutta luovat paikalliset erityispiirteet.
Taajamien vetovoimaisuus -hankkeessa analyysin tavoitteena oli luoda
pohja taajamien tulevalle kehittämiselle, jossa lähtökohtana ovat kulttuuriympäristön omaleimaiset piirteet, paikallinen identiteetti ja arvot.
Identiteetin ja sen merkityksen painottaminen näkyy myös analyysissä:
taajamien tarkastelussa kiinnitettiin erityistä huomiota taajamien identiteettiä muodostaviin tekijöihin, joita ovat mm. maisema, näkymät, viheralueet, maamerkit, rakennuskannan ominaispiirteet, eriluonteiset rakennetut alueet sekä taajaman suhde vesistöön.10
5

6

7
8
9
10
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Maaseututaajamien maisemaselvityksessä tarkasteltiin kuuden kymenlaaksolaisen maaseututaajaman maisemallisia tekijöitä valokuvauksen avulla. Työn tavoitteena oli systemaattisen valokuvausmetodin kehittäminen ympäristöhavaintojen
tallentamiseen sekä kyseisellä metodilla aikaansaadun havaintomateriaalin käsittely ja käyttö. (Korhonen & Kukkonen 1975).
Maaseututaajamatutkimuksessa taajaman hahmoa luoviksi tekijöiksi on määritelty taajamarakenne, taajama-alue, taajaman rajat ja keskipiste sekä maamerkit,
ääriviiva, näkymät, taustat ja suljetut ja avoimet tilat. (Kukkonen & Rautamäki
1980, 18–31; Korhonen & Kukkonen 1975, 4-6).
Kukkonen & Rautamäki 1980, 14–15.
Vertaa esim. Keisteri 1990a; Sammallahti 1973.
Soikkeli, Mäkiniemi & Isola (toim.) 2005, 25–26. Analyysilista on esitetty julkaisussa Soikkeli, Isola & Mäkiniemi (toim.) 2001, 107.
Soikkeli, Mäkiniemi & Isola (toim.) 2005, 26–27.
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Pohjois-Pohjanmaan kirkonkylien kulttuuriympäristön analyysiä varten
laatimani analyysimenetelmä perustuu maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristölle ominaisiksi määriteltyihin piirteisiin. Näiden ominaispiirteiden määrittely pohjautuu sekä aikaisempiin tutkimuksiin että pohjoispohjalaisissa kirkonkylissä vuosina 2004 ja 2008 paikan päällä tekemiini
maastoanalyyseihin. Analyysin taustalla on kulttuuriympäristön käsitteen määrittely ja merkityssisältö sekä kirkonkylän määrittely kulttuuriympäristötyyppinä. Analyysimenetelmä toimii tutkimuksessani työkaluna kulttuuriympäristölle eri aikoina tyypillisten piirteiden ja ajan myötä
tapahtuneiden muutosten analysoinnissa. Tutkimuksessani tarkasteltavat taajamat ovat kaikki kirkonkyliä. Analyysimenetelmässä olen käyttänyt yleiskäsitettä taajama ja sen johdannaiskäsitteitä, kuten taajamarakenne.
Olen soveltanut analyysimenetelmässä aiempien tutkimusten tapaan
sekä kaupunkiympäristön että maaseutuympäristön tarkastelussa käytettyjä käsitteitä ja tarkastelutapoja. Tässä tutkimuksessa analyysin tavoitteet poikkeavat jossain määrin aiempien tutkimusten tavoitteista. Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa, kuten Maaseututaajamatutkimuksessa
ja Taajamien vetovoimaisuus -hankkeessa, kulttuuriympäristön analyysin tavoitteena oli pääasiassa tulevien kehittämistarpeiden ja -mahdollisuuksien selvittäminen, joten analyysi toimi niissä myös suunnittelun
välineenä. Omassa tutkimuksessani analyysin tärkeimpänä tavoitteena
on kirkonkylien kulttuuriympäristössä tapahtuneiden muutosten ja niiden syiden ja seurausten selvittäminen.
Analyysimenetelmälle on ominaista sekä ajallinen että mittakaavallinen ulottuvuus.11 Kulttuuriympäristön ja sen piirteiden tarkastelu tapahtuu erityyppisten ja eri-ikäisten lähdeaineistojen sekä maastoanalyysien
avulla teemoittain yleisestä yksityiseen. Analyysi jakautuu seitsemään,
osin toisiinsa lomittuvaan teemaan, jotka ovat taajama ja maisema, taajamarakenne kokonaisuutena, asutusrakenne, toiminnallinen rakenne,
liikennealueet ja liikenneverkostot, viheralueet ja luonnonympäristö taajamassa sekä rakennuskanta ja sen ominaispiirteet. Tarkastelen kulttuuriympäristön osatekijöitä sekä itsessään että osana kokonaisuutta. Analyysin hierarkisuus ilmenee paitsi kulttuuriympäristön osatekijöiden jakautumisessa eri teemoihin myös teemoittain määritellyissä tarkastelukulmissa.
11

Samantapaista tarkastelumallia on käytetty mm. Sustainable Historic Towns -projektiin liittyen Norjassa kehitetyssä analyysimatriisissa: kulttuuriympäristömatriisi (Cultural Environment Matrix) on työkalu, jonka avulla voidaan tarkastella
fyysistä ympäristöä historiallisten vaiheiden kerrostumana. Matriisissa on kaksi ulottuvuutta, mittakaava (scale) ja kehityshistoria (histories). Mittakaavallisia
tarkastelutasoja matriisissa ovat maisema (landscape), kaupunkirakenne (town
structure), asutusrakenne (property structure) ja yksittäiset rakennukset (individual buildings). Matriisi on osa kulttuuriympäristön tarkastelua varten kehitettyä
analyysimenetelmää. Menetelmä esiteltiin The Sustainable Urban Heritage Management - Local Community in Time of Change- seminaarissa (Vilna, Liettua, 21. –
24.4.2004), luennoilla Developing a tool for assessing value, vulnerability and limits
of change, (Dag Kittang, SINTEF/NTNU, Norway) sekä Visualizing heritage qualities in modern towns – example Mosjoen, (Grethe Swensen, NIKU, Norway).
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Kuva 8. Analyysimenetelmä ja teemat.
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Taajama ja maisema
–
maisemarakenne ja maiseman ominaispiirteet
–
taajaman sijainti maisemassa
–
suhde maiseman peruselementteihin
–
rajautuminen
–
suhde vesistöön ja vesistön luonne
Taajamarakenne kokonaisuutena
–
kokonaisrakenne ja sen johdonmukaisuus (selkeys/hajanaisuus,
rajautuminen)
–
hahmotettavuus ja orientoitavuus (painopisteet, solmukohdat, tihentymät, jatkuvuus/katkelmallisuus)
–
keskipiste/keskusta ja sen hahmotettavuus (selkeys/hajanaisuus,
rajautuminen)
–
näkymät ja niiden puuttuminen (taajaman sisäiset, taajamasta
ulos sekä taajamaan sisälle avautuvat näkymät)
–
aukkopaikat (hyvät ja huonot)
–
maamerkit (hallitsevat sekä tunnuskuvan luonteiset maamerkit)
–
rakenne kokonaisuutena ja sen yhtenäisyys (eri-ikäiset sekä luonteeltaan erityyppiset alueet)
Asutusrakenne
–
rakennusten sijoitteluperiaatteet (rakennusryhmien ja pihapiirien
muodostuminen – vrt. taajamarakenne)
–
asutuksen kokonaismuoto (vrt. taajamarakenne)
Toiminnallinen rakenne
–
toimintojen sekoittuminen – eriytyminen
–
toimintojen sijainti taajamassa (niiden suhde toisiinsa ja sijainnin
johdonmukaisuus)
Liikennealueet ja liikenneverkostot
–
liikenneverkon suhde maisemarakenteeseen
–
liikenneverkon kokonaisrakenne ja sen hahmotettavuus (hierarkialtaan eriasteiset tiet ja reitit)
–
taajamarakenteen suhde liikenneverkkoon
–
katutila ja sen hahmottuminen (mittakaava, rajautuminen)
–
liikenneverkon ja liikennealueiden toimivuus ja ulkonäkö
–
liikkumisympäristön asema taajaman keskustassa (hallitsevuus,
pysäköinnin järjestelyt)
Viheralueet ja luonnonympäristö taajamassa
–
viljelysalueet taajamassa
–
luonnonympäristö taajamassa
–
puistot ja muut istutetut viheralueet
–
puusto ja muut istutukset, niiden merkitys taajamakuvassa
Rakennuskanta ja sen ominaispiirteet
–
rakennusten mittakaava
–
rakentamistiheys (vrt. taajamarakenne)
–
ikärakenne (jaottelu ikäkausittain)
–
ominaispiirteet (koko, muoto, materiaalit, väritys)
–
rakennusten kunto ja suojelutilanne
–
arvokkaat rakennukset (kulttuurihistoriallisesti merkittävät, miljöön kannalta merkittävät, miljööseen huonosti sopivat rakennukset)

3.2. Analyysimenetelmä ja teemat

3.2.1. Taajama ja maisema
Tarkastelen analyysissä taajaman ja maiseman välistä suhdetta eri aikoina. Tarkastelussa kiinnitän huomiota taajaman sijaintipaikan maisemalle ominaisiin piirteisiin sekä taajaman sijaintiin suhteessa maisemaan ja
sen peruselementteihin. Taajaman ja maiseman välisen suhteen kehityksestä ja ajan mittaan tapahtuneista muutoksista kertovat mm. taajaman
muoto, taajaman rajat ja niiden sijainti maisemassa sekä taajaman suhde
maiseman ominaispiirteisiin ja vesistöön.
Aiempien tutkimusten mukaan sijaintipaikan maisemarakenteella ja
maiseman ominaispiirteillä on ollut ratkaiseva vaikutus taajaman paikan
valintaan ja taajaman perusmuodon syntyyn. Maisema ja sen ominaispiirteet ovat määränneet asutukselle suotuisat paikat ja siten taajaman
sijaintipaikan, taajaman perusmuodon ja rajat sekä kasvulle otolliset tai
mahdolliset suunnat.12
Maisema on eri puolilla Suomea rakenteeltaan ja ominaispiirteiltään hyvin erilainen. Ympäristöministeriön vuonna 1986 asettaman maisemaaluetyöryhmän vuonna 1993 julkaistussa mietinnössä Suomi on jaettu
kymmeneen maisemamaakuntaan. Maisemamaakuntajaossa on otettu huomioon paitsi maisemakuvan luonnonpiirteet, kuten maanpinnan
muodot, maaperä ja kasvillisuus, myös maaseutumaisemassa ilmenevät kulttuuripiirteet. Maisemamaakuntien väliset rajat eivät ole selkeästi määriteltäviä. Silti luonnonpiirteissä ja kulttuuripiirteissä on havaittavissa alueellisia eroja. Pohjois-Pohjanmaa sijoittuu kolmen maisemamaakunnan alueelle: pääasiassa Pohjois-Pohjanmaa kuuluu Pohjanmaan
maisemamaakuntaan, mutta osia maakunnasta sijoittuu Suomenselän
sekä Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakuntien alueelle.13
Analyysissä kiinnitän huomiota myös maisemamaakuntajaossa määriteltyjen lähtökohtien ja ominaispiirteiden ilmenemiseen pohjoispohjalaisissa taajamissa.
Maiseman ominaispiirteiden perusteella voidaan erottaa erilaisia taajaman sijoittumistapoja maisemarakenteeseen, sijaintipaikkatyyppejä, joiden keskinäiseen erilaisuuteen ovat vaikuttaneet mm. paikalliset
maastonmuodot ja maiseman lähtökohdat sekä paikallinen rakentamisen perinne ja tapa.14 Maaseututaajamatutkimuksen osaraportissa esitetyn luokittelun mukaan pohjoispohjalaiset taajamat edustavat pääasiassa Pohjanmaalle ominaista tyyppiä, jossa asutus sijoittuu jokilaaksoihin,
jokirannoille tai laakson reunalle, metsän rajavyöhykkeeseen, tai joen
varrella sijaitsevalle selänteelle tai kumpareelle.15 Sijaintipaikkatyypit
ovat lähinnä yleispiirteisiä ja yksinkertaistettuja malleja – jokaisella taa12
13
14

15

Esim. Kukkonen & Rautamäki 1980, 18–24, 46–54; Soikkeli, Isola & Mäkiniemi
(toim.) 2001, 26–104.
Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 3, 15–17.
Kukkonen & Rautamäki 1980, 48–55. Nykyinen maisemamaakuntajako on laadittu vuonna 1993. Kukkosen ja Rautamäen julkaisussaan esittämä maisema-aluejako pohjautuu maisemarakenteelliseen kahtiajakoon huuhtoutumattomaan ja
huuhtoutuneeseen alueeseen sekä Kujalan vuonna 1936 määrittelemään kasvillisuusaluejakoon.
Kukkonen & Rautamäki 1980, 50–51.
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jamalla on omat piirteensä suhteessa maisemaan ja siten jokainen taajama muodostaa oman yksilöllisen tyyppinsä.16
Maaseututaajamatutkimuksen mukaan valtaosa taajamista, noin 90 %,
sijaitsee jonkinlaisen vesistön varrella.17 Vesistöillä voidaan siis olettaa
olleen merkitystä asutuksen paikan valinnassa. Analyysissä tarkastelen
pohjoispohjalaisten taajamien sijaintia suhteessa vesistöön. Tarkastelussa
kiinnitän huomiota vesistön merkitykseen taajaman paikan valinnassa ja
taajaman muodon, rakenteen ja suuntauksen kehityksessä sekä vesistön
luonteeseen ja merkitykseen eri aikoina mm. kulkuväylänä, elinkeinon
lähteenä ja virkistyskäytössä.

3.2.2. Taajamarakenne kokonaisuutena
Taajamarakenne kokonaisuutena muodostuu rakennuksista ja rakennelmista, teistä ja muista teknisistä rakenteista sekä viheralueista, viljelysalueista ja metsäalueista. Analyysissä korostuu taajamien fyysisen rakenteen tarkastelu. Esimerkiksi taajamien sosiaalisen rakenteen tarkastelu
rajautuu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Taajaman perusmuotoon ja taajaman rakenteeseen kokonaisuutena ovat
olennaisesti vaikuttaneet taajaman sijaintipaikan maisema ja sille luonteenomaiset piirteet, vesistöt ja tieverkosto sekä viljelysalueet ja niiden
sijainti.18 Taajamarakenteen kehityshistoriaa ja sille eri aikoina ominaisia piirteitä voidaan tarkastella erilaisten luokittelumallien avulla. Maiseman antamien ja sallimien lähtökohtien pohjalta syntyneet, perusmuodoltaan ja rakenteeltaan erilaiset taajamat voidaan luokitella pääpiirteiltään erilaisiin tyyppeihin. Maantieteilijä J. G. Granö on jakanut
maaseutuasutuksen kolmeen tyyppiin, joita ovat yksittäisasumukset ja
pienkylät, asumusrykelmät ja asumusjonot. Pienkylät edustavat asutuksen varhaista vaihetta, josta talojen määrän lisääntyessä kehittyy joko
asumusjono tai asumusrykelmä. Granön mukaan kirkonkylät ja maaseudun pienet taajamat edustavat asumusjonotyyppiä, joka on monin paikoin muuttumassa raittikyliksi.19 Professori Arvid Wiialan määrittelemät
seitsemän erilaista kylätyyppiä ovat tasankokylä, jokikylä, järvikylä, harjukylä, kumpukylä, vaarakylä ja metsäkylä. Kylätyypit kuvaavat asutuksen sijoittumista suhteessa maisemaan ja maiseman muotoihin tukeutuviin viljelysalueisiin.20 Maaseututaajamatutkimuksen osaraportissa on
esitetty luokittelu kolmeen yksinkertaistettuun perustyyppiin, joita ovat
rykelmäkylä, nauhakylä ja raittikylä. Rykelmäkylällä tarkoitetaan suuntautumatonta, muodoltaan rypälemäistä kylää, nauhakylällä muodoltaan pitkulaista kylää, jossa rakennukset eivät sijoitu selvästi minkään
akseliston suuntaisesti, ja raittikylällä muodoltaan pitkänomaista, kape-

16
17
18
19
20
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Esim. Kukkonen & Rautamäki 1980, 46–48.
Kukkonen & Rautamäki 1980, 57.
Vertaa Kukkonen & Rautamäki 1980, 18, 22.
Granö 1951, 330–336. Granön luokittelu perustuu maisemallisten suuralueiden ja
kylämuotojen väliseen yhteyteen.
Wiiala 1969, 30–36. Wiialan luokittelu perustuu ”peltomuotoon”, jolla tarkoitetaan kylään liittyvän peltoalueen laajuutta, kuviomuotoa ja topografiaa.
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aa kylää, jossa rakennukset sijoittuvat tiiviisti ja pääasiassa samansuuntaisesti tien varrelle.21
Eri aikoina laadituissa luokittelumalleissa heijastuvat kulttuuriympäristössä ajan mittaan tapahtuneet muutokset. Granön ja Wiialan määrittelemät tyypit liittyvät vahvasti maaseudun kulttuuriympäristölle 1900-luvun puolivälissä tyypillisiin piirteisiin. Nykyisten taajamien vanhimmat
kehitysvaiheet edustavat todennäköisesti edellä mainittuja tyyppejä,
mutta niiden kehitykseen ovat myöhemmin vaikuttaneet mm viljelykulttuurin ja elinkeinotoiminnan kehitys sekä maankäytön ja rakentamistavan muutokset. Luokittelumalleissa esitetyt kylätyypit ovat yksinkertaistettuja malleja. Käytännössä suurin osa taajamista on useista kylätyypeistä koostuvia yhdistelmätyyppejä.22
Tarkastelen analyysissä taajamarakennetta ja sen kehitystä sekä kokonaisuutena että osatekijöiden kautta. Taajamarakennetta kokonaisuutena arvioidessa kiinnitän huomiota myös taajamarakenteen selväpiirteisyyteen ja johdonmukaisuuteen, jotka ovat taajaman hahmotettavuuden
kannalta merkittäviä ominaisuuksia.
Taajamarakennetta jäsentäviä, hahmotettavuuteen ja orientoitavuuteen
vaikuttavia osatekijöitä ovat painopisteet, solmukohdat, tihentymät, näkymät, aukkopaikat ja maamerkit. Painopisteet voivat olla sekä visuaalisia että toiminnallisia. Yksi tärkeimmistä painopisteistä taajamassa on
sen keskipiste tai keskusta.23 Taajaman keskusta hahmottuu ja rajautuu
esimerkiksi palvelujen, maamerkkien, solmukohtien ja tihentymien sijainnin mukaan. Solmukohdat ovat taajamarakennetta jäsentäviä paikkoja, joissa taajama muuttuu toisenlaiseksi, tieverkko jakautuu, taajama
supistuu tai näkymät aukeavat useampaan suuntaan.24 Kevin Lynchin
mukaan solmukohdat eli solmut voivat olla myös joko käyttönsä tai luonteensa vuoksi merkityksellisiä, keskeisiä paikkoja, joista muodostuu alueellisia tunnusmerkkejä.25
Näkymät vaikuttavat suuresti taajaman hahmottumiseen ja siellä orientoitumiseen. Ne auttavat jäsentämään ympäristöä ja elävöittävät sitä. Näkymillä tarkoitetaan tutkimuksessani avautuvien näkymien ohella myös
näköyhteyksiä. Analyysissä on erotettu toisistaan taajaman sisäiset näkymät, taajamasta ulos aukeavat näkymät sekä taajamaan sisälle avautuvat
näkymät.26
21
22
23

24
25
26

Kukkonen & Rautamäki 1980, 48.
Vertaa Wiiala 1969, 36 ja Kukkonen & Rautamäki 1980, 48–53.
Maaseututaajamatutkimuksessa on käytetty käsitettä keskipiste, joka on määritelty seuraavasti: taajaman keskipiste on alue, piste tai katujakso, jota keskemmälle ei taajamassa päästä toiminnallisessa tai visuaalisessa mielessä. (Kukkonen &
Rautamäki 1980, 12).
Kekkonen & Kukkonen 1991, 24.
Lynch 1960, 47–48.
Vertaa Kukkonen & Rautamäki 1980, 29. Maaseututaajamatutkimuksessa erityyppiset näkymät on määritelty seuraavasti: näkymä yleensä on mahdollisuus nähdä
suppeammasta tilasta laajempaan, läpinäkymä on kuten edellinen, mutta suppean ja laajan tilan välissä on osittainen este (puustoa, rakennuksia tms.), ylinäkymä on rinnemaaston ansiosta avautuva mahdollisuus nähdä vallitsevan raken-
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Aukkopaikat voivat olla luonteeltaan hyviä tai huonoja. Hyvät aukkopaikat jäsentävät ja elävöittävät taajamarakennetta. Sellaisia ovat esimerkiksi ympäröivää taajamarakennetta tilallisesti avarammat, selkeästi rajautuvat tilat, kuten viljelysaukeat ja torit.27 Huonoja aukkopaikkoja ovat
esimerkiksi rakentamattomat tontit ja laajat pysäköintialueet. Aukkopaikan luonteeseen vaikuttavat mm. sen rajautuminen, koko ja sijainti suhteessa taajamarakenteeseen.
Maamerkit ovat suunnistettavuuden ja taajaman tunnistettavuuden kannalta merkittäviä. Maamerkillä tarkoitetaan useimmiten ympäristöstään
erottuvaa, kauas taajaman ulkopuolelle tai muihin taajaman osiin näkyvää rakennusta tai rakennelmaa.28 Lynchin määritelmän mukaan maamerkit voivat olla paitsi etäällä sijaitsevia ja kauas näkyviä, kuten korkeat tornit tai vuoret ja kukkulat, myös paikallisia, kuten yksittäiset puut,
rakennukset ja niiden yksityiskohdat.29 Pienimuotoiset maamerkit ovat
rajoitetulla alueella vaikuttavia, luonteeltaan tunnuskuvanomaisia poikkeamia muusta ympäristöstä.30

3.2.3. Asutusrakenne
Asutusrakenteen analysoinnissa tarkastelen rakennusten keskinäistä
ryhmittymistä ja suhdetta toisiinsa, rakennusten sijaintia tonteillaan ja
pihapiirien muodostumista eri aikoina. Tarkastelu on yksityiskohtaisempaa kuin taajamarakenteen analysoinnissa.
Asutusrakennetta ilmentävät erityyppiset pihamuodot. Maaseudulla asutus muodostui vanhastaan pihapiireistä. Historialliseen perinteiseen rakentamiseen liittyvässä pihapiirien muodostumisessa ja rajautumisessa
on havaittavissa alueellisia ja paikallisia erityispiirteitä.31 Maakunnallisten inventointitietojen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla tyypillisimpiä ovat
olleet suorakaiteen muotoiset, kulmista avoimet pihapiirit, joita rakennukset rajaavat joko kolmella tai neljällä sivulla.32 Pihapiirien ja niille
eri aikoina tyypillisten piirteiden tarkastelussa kiinnitän huomiota mm.
pihapiirien muotoihin ja sijaintiin suhteessa maastonmuotoihin, taajamarakenteeseen ja tiestöön, pihapiirien rajautumiseen sekä pihoja rajaavien
rakennusten lukumäärään ja sijaintiin suhteessa toisiinsa.

27
28
29
30
31

32
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nuston tai kasvuston korkeuden yli (etäinen vaara, korkea puusto). (Kukkonen &
Rautamäki 1980, 12–13).
Maaseututaajamatutkimuksessa on käytetty käsitettä sisäinen aukea tila. (Kukkonen & Rautamäki 1980, 13).
Kukkonen & Rautamäki 1980, 12.
Lynch 1960, 48.
Vertaa Kekkonen & Kukkonen 1991, 22.
Pihamuotoja, niiden maakunnallisia ja alueellisia piirteitä ja esiintymistä on tutkinut mm. kansatieteen professori Niilo Valonen. Perinteisiin pihamuotoihin ja
niiden kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. maiseman ja sijaintipaikan ominaispiirteet, paikallinen rakentamisperinne, viljelystapojen kehitys, turvallisuusnäkökohdat, arkkitehtuurityylit ja rakentamisen ohjaus (mm. mallipiirustukset pappiloita ja sotilasvirkataloja varten). (Valonen & Vuoristo 1994, 72–74).
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1993, 2. Vertaa
Valonen & Korhonen 2006, 72.
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Asutusrakenteeseen liittyy myös käsite tilahierarkia, jolla tarkoitetaan
asutusrakenteen tilallista vaihtelevuutta tilarakenteeltaan ja luonteeltaan erityyppisiin yksityisiin, puoliyksityisiin, puolijulkisiin ja julkisiin
tiloihin. Tilahierarkiaan vaikuttavat mm. tilojen rajautuminen, avoimuus
ja sulkeutuminen.33 Asutusrakenteen tilallinen vaihtelevuus on yhteydessä taajamarakenteeseen ja sen ominaispiirteisiin sekä taajaman hahmotettavuuteen.

3.2.4. Toiminnallinen rakenne
Maaseututaajamissa eri aikoina tyypillisiä toimintoja ovat maatalous,
asuminen, palvelut ja teollisuus. Toiminnot voidaan jakaa ryhmiin esimerkiksi luonteensa perusteella. Maaseututaajamatutkimuksessa toiminnot on jaettu kuuteen ryhmään, joita ovat asuminen, perustuotanto,
teollisuus ja varastointi, kauppa ja julkiset palvelut ja virkistys sekä muut
toiminnot, joihin luokitellaan kuuluviksi mm. hengellinen toiminta, vanhainkodit, julkinen liikenne ja museot.34 Kuhmoisten kirkonkylän kehityshistoriaa tarkastelevassa väitöskirjassaan Sirkka-Liisa Ranta on jaotellut kirkonkylän kulttuuriympäristössä eri aikoina näkyvät toiminnot
erilaisiin miljöötyyppeihin seuraavasti: maatalouden miljööt, kirkolliset
miljööt, liikenteen miljööt, kunnalliset miljööt, kaupan ja pankkitoiminnan miljööt, teollisuuden miljööt, asumisen miljööt, harrastustoiminnan
miljööt sekä matkustajien ja vapaa-ajanviettäjien miljööt.35 Lopullinen
jako määräytyy tarkasteltavan taajaman ominaispiirteiden perusteella.
Toiminnot ja niiden väliset suhteet ovat painottuneet eri aikoina eri tavalla. Kiinnitän analyysissä huomiota lähinnä toimintojen sijaintiin taajamassa, niiden sekoittumiseen tai eriytymiseen ja niiden suhteeseen sekä
kokonaisuuteen että toisiinsa. Maaseututaajamatutkimuksen mukaan eri
toiminnot – asuminen, palvelut, alkutuotanto ja alkava teollisuus – lomittuivat ja sekoittuivat maaseututaajamissa perinteisesti toisiinsa, mutta kaavoituksen myötä eri toiminnot alettiin erotella toisistaan ja sijoittaa eri alueille36. Tarkastelen analyysissä väittämän todenperäisyyttä ja
kaavoituksen vaikutuksia toimintojen sijoittumiseen pohjoispohjalaisissa
taajamissa.
Palveluista ja niiden sijoittumisesta kertovat erityyppiset ja eri-ikäiset
julkiset rakennukset, kuten kirkot, koulut, seurakuntatalot, nuorisoseurain- ja työväentalot, virastorakennukset, paloasemat, kaupat ja muut
liikerakennukset, kirjasto- ja nuorisotalot, vanhustentalot ja terveyskeskukset. Palvelut ja niiden sijoittuminen taajamassa vaikuttavat myös taajamarakenteeseen ja sen hahmotettavuuteen. Palvelut voivat muodostaa
taajamarakennetta jäsentäviä solmukohtia. Palvelujen hajasijoitus taas
saattaa hajottaa taajamarakennetta ja heikentää hahmotettavuutta.37

33
34
35
36
37

Esim. Kekkonen & Kukkonen 1991, 43.
Kukkonen & Rautamäki 1980, 58–65.
Ranta 1999, 37–215.
Kukkonen & Rautamäki 1980, 58
Vertaa esim. Soikkeli, Isola & Mäkiniemi (toim.) 2001, 21.
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3.2.5. Liikennealueet ja liikenneverkostot
Maisema ja tiestö ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, samoin tiestö ja taajamarakenne. Maisemarakenteen ja maiseman ominaispiirteiden, maaperän ja topografian vaikutus tiestöön on ollut merkittävä. Vanhastaan
tiestö tukeutui vahvasti maastonmuotoihin: tiet rakennettiin maisemallisesti soveliaisiin tai mahdollisiin, helppokulkuisiin ja helposti rakennettaviin paikkoihin38. Tiestön merkitys kulkutienä on vaikuttanut taajamien syntyyn ja niiden rakentamispaikkojen valintaan. Useat taajamat ovat
rakentuneet merkittävien kulkureittien varsille, tärkeisiin liikenteellisiin
solmukohtiin, esimerkiksi maanteiden risteyskohtiin39. Tiestö ja sen kehitys on vaikuttanut taajamarakenteen muotoutumiseen sekä taajaman
suuntaukseen ja painopisteisiin sekä keskustan, toimintojen ja palveluiden sijaintiin.
Liikenneverkostot ja niiden hahmotettavuus ovat merkittävässä asemassa taajamarakenteen hahmottamisessa. Hahmottaminen ja suunnistautuminen taajamassa tapahtuvat useimmiten tietä pitkin liikuttaessa. Kevin Lynchin mukaan ihmiset havainnoivat ympäristöään kulkiessaan sen
läpi. Ihmisten tavanmukaisesti tai satunnaisesti käyttämiä kulkukanavia, joista Lynch käyttää nimitystä polut, ovat mm. kadut, kävelytiet, kanavat ja rautatiet40. Esko A. Revon mukaan ympäristössä näkyvät liikkumisväylät ovat myös ympäristön mieltämisen painopistealueita, joilta
käsin ympäristöä havainnoidaan41.
Tarkastelen analyysissä tiestön ja teiden muodostaman liikenneverkoston suhdetta maisemaan sekä taajamarakenteeseen ja sille ominaisiin
piirteisiin eri aikoina. Tarkastelussa kiinnitän huomiota maisemarakenteen, liikenneverkoston ja taajamarakenteen välisiin suhteisiin, liikenneverkoston kokonaisrakenteeseen, sen hahmotettavuuteen ja hierarkiaan42 sekä liikennealueiden ja liikenneverkostojen mittakaavaan ja asemaan kulttuuriympäristössä.
Taajamarakenteen ja liikenneverkoston välisen suhteen tarkastelussa
kiinnitän huomiota katutilaan ja sen mittakaavaan, rakennusten sijoittumiseen suhteessa tiehen sekä liikkumisympäristön jäsennöintiin. Käsitteellä katutila tarkoitetaan katua tai tietä reunustavien rakennusten,
aitojen ja puiden rajaamaa katuaukkoa. Katutilan mittakaava määräytyy tien leveydestä suhteessa tietä reunustavien rakennusten korkeuteen.
Kun kadun tai tien leveys ei ole paljoa suurempi kuin sitä rajaavien rakennusten ja puiden korkeus, syntyy vaikutelma pienestä ja läheisestä
katutilasta. Jos tietä reunustavat rakennukset ovat niin etäällä, että niiden kattopinnat näkyvät, alkaa katutila muuttua liian väljäksi. Katutilan
luonteeseen vaikuttavat mm. kadun kaartuminen ja päätteet, tieltä ulos
38
39
40
41
42
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Esim. Kukkonen & Rautamäki 1980, 32; Merivirta & Yli-Jama 1997, 114.
Esim. Kukkonen & Rautamäki 1980, 32; Kekkonen & Kukkonen 1991, 13.
Lynch 1960, 47.
Repo 1990, 60.
Maaseututaajamatutkimuksen perusteella taajamien liikkumisympäristö koostuu hierarkialtaan eriasteisista teistä, kujista ja poluista. (Kukkonen & Rautamäki
1980, 41–43).

3.2. Analyysimenetelmä ja teemat

tai sitä pitkin avautuvat näkymät, tietä reunustavien rakennusten sijainti, asennot, mittasuhteet, väritys ja yksityiskohdat.43 Olennainen osa liikkumisympäristöä ovat myös pysäköintialueet, joiden sijainti, jäsennöinti
ja koko vaikuttavat rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja
luonteeseen.

3.2.6. Viheralueet ja luonnonympäristö taajamassa
Luonnonympäristö ja viheralueet ovat olennainen osa maaseututaajamien kulttuuriympäristöä. Maaseututaajamien viheralueet voidaan jakaa luonteensa perustella esimerkiksi seuraavasti: viljelysalueet (esim.
pellot, niityt); luonnontilaiset viheralueet (esim. metsiköt)44; puistot ja
muut istutetut alueet (esim. hautausmaat, julkisten rakennusten istutetut
piha-alueet) sekä merkittävä puusto (esim. puukujanteet, puurivistöt ja
tunnuskuvanomaiset yksittäispuut45).46 Tarkastelen analyysissä luonteeltaan erityyppisten viheralueiden ja luonnonelementtien sijaintia, niiden
osuutta kulttuuriympäristössä ja suhdetta toisiinsa eri aikoina.

3.2.7. Rakennuskanta ja sen ominaispiirteet
Tarkastelen rakennuskantaa sekä kokonaisuutena että rakennuskohtaisesti analysoimalla47. Tarkastelussa kiinnitän huomiota rakentamistiheyteen48, rakennusten mittakaavaan ja mittasuhteisiin sekä rakennuskannalle ja yksittäisille rakennuksille tyypillisiin piirteisiin, joita ovat mm.
materiaalit, muodot ja yksityiskohdat.
Maaseututaajamien rakennuskannalle on useimmiten ominaista kerroksellisuus, eli taajamissa on sekoittuneena ja rinnakkain eri-ikäisiä rakennuksia. Tarkastelen rakennuskannassa eri aikakausia edustavia kerroksia, niiden sijaintia, ominaispiirteitä ja suhdetta toisiinsa. Rakennuskannassa erotettavien eri-ikäisten kerrosten avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä taajamarakenteen kehityksestä, tielinjausten muutoksista, toimintojen ja palvelujen sijoittumisesta sekä asutusrakenteen muutoksista.
Tutkin rakennuskantaa eri mittakaavoissa. Analyysi tarkentuu eri-ikäisten rakennusten alueittaisen sijoittumisen tarkastelusta rakennuksille
ikäryhmittäin ominaisten piirteiden tarkasteluun ja edelleen yksittäisten
rakennusten tarkasteluun.
43
44
45
46
47

48

Kekkonen & Kukkonen 1991, 29–31.
Myös ns. luonnontilaisissa viheralueissa näkyy aina tavalla tai toisella ihmisen
vaikutus. Maaseututaajamista on käytännössä mahdotonta löytää absoluuttisen
aitoa, koskematonta luonnonympäristöä. (Esim. Repo 1990, 12).
Yksittäiset puut voivat toimia maamerkkeinä tai alueellisina tunnuskuvina, jotka
vaikuttavat taajaman ja alueen tunnistettavuuteen ja hahmotettavuuteen. (Esim.
Kekkonen & Kukkonen 1991, 22 ja s. 45).
Vertaa Ranta 1999, 289–290.
Tässä tutkimuksessa tarkastelen rakennuskantaa osana kulttuuriympäristöä, eli
tarkastelen rakennuksia ja niille ominaisia piirteitä pelkästään ulkoapäin. Rakennusten sisätilojen ja niiden ominaispiirteiden tarkastelu rajautuu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Rakentamistiheys liittyy myös taajamarakenteelle ja asutusrakenteelle ominaisiin
piirteisiin. Analyysissä tarkastelu etenee kokonaisuudesta yksityiskohtiin eli taajaman kokonaisrakenteen tarkastelusta asutusrakenteen tarkasteluun ja edelleen
rakennuskannan ja yksittäisten rakennusten tarkasteluun.
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Rakennukset voidaan jakaa yleispiirteisesti kolmeen ryhmään, joita ovat
perinteinen rakentaminen, sotien jälkeen tapahtunut rakentaminen ja
kaavoituksella ohjattu rakentaminen.49 Yleispiirteinen jako liittyy myös
taajamarakenteen analyysiin, tarkastelussa voidaan määritellä taajamarakenteessa erottuvia eri-ikäisiä, luonteeltaan erityyppisiä alueita. Tätä
tarkemmassa tarkastelussa jaetaan rakennukset ryhmiin ikäkausittain.
Jako voidaan määritellä monella eri tavalla. Maaseututaajamatutkimukseen perustuvassa julkaisussa rakennukset on jaettu neljään ryhmään
seuraavasti: ennen vuotta 1900 rakennetut rakennukset; 1900-luvun
alun ja 1920- ja 1930-lukujen rakennukset; jälleenrakennuskauden rakennukset sekä 1960-, 1970- ja 1980-lukujen rakennukset50. Taajamien
vetovoimaisuus -hankkeessa todettiin kohdetaajamien rakennuskannan
koostuvan neljästä, selvästi erottuvasta kerroksesta, joita ovat historiallinen, perinteinen rakentaminen; jälleenrakennuskauden rakentaminen;
1960- ja 1970-lukujen rakentaminen ja 1980- ja 1990- lukujen rakentaminen51. Tarkempi jako määritellään tapauskohtaisesti maastoanalyysin
ja arkistotutkimuksen perusteella.
Rakennuskannan tarkastelun yhteydessä otan huomioon kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi luokitellut rakennukset. Kirjaan ylös tiedot valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti kulttuurihistoriallisesti
merkittäviksi luokitelluista rakennuksista mm. Museoviraston ja seutukaavaliittojen laatimien inventointiluetteloiden perusteella.52

49
50
51
52
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Kekkonen & Kukkonen 1991, 11.
Kekkonen & Kukkonen 1991, 39.
Soikkeli, Isola & Mäkiniemi (toim.) 2001, 15.
Viimeisin kattava maakunnallinen inventointi Pohjois-Pohjanmaalla on tehty Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton toimesta vuonna 1993. Sen jälkeen alueen kunnissa on tehty lähinnä paikallisia inventointeja. Myös Museoviraston ja ympäristöministeriön tekemä selvitys valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista ympäristöistä on julkaistu vuonna 1993.
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4.

Pohjoispohjalaisen kulttuuriympäristön
rakentuminen, kirkonkylien synty ja kehitys

4.1.

Kiinteän asutuksen synty ja jokivarsien asuttaminen

Nykyisen Pohjois-Pohjanmaan alue kuului laajaan Pohjanmaan maakuntaan, joka oli yksi ns. historiallisista maakunnista.1 1300-luvulla alue
kuului pääosin Novgorodiin, vuoden 1595 jälkeen Ruotsiin.2 1300-luvulla venäläiset ja suomalaiset käyttivät alueesta nimitystä Kainuu, ruotsalaiset Norrbotten eli Pohjanperä. Alueen suomenkieliseksi nimeksi vakiintui 1400-luvun jälkipuoliskolla Pohjanmaa.3
Pohjanmaan maakunnan alue oli esihistoriallisella ajalla ja historiallisen ajan alussa osa lähinnä lappalaisten hyvin harvaan asuttamaa laajaa,
autiota erämaata, jossa harjoitettiin eränkäyntiä sekä lappalaisten, venäläisten, karjalaisten ja länsisuomalaisten välistä kauppaa. Tärkeimpiä
keskuksia nykyisen Pohjois-Pohjanmaan alueella olivat 1300-luvun alkupuolella Pohjanlahden rannikolla sijaitseva Salo (Saloinen) ja Oulujokisuu, joista Salo oli kirkollinen keskus, Oulujoen suistossa oli merkittävä
kauppapaikka.4 1400-luvun alussa alueen asutus oli vielä hyvin harvaa ja
keskittyi rannikolle ja jokien suualueille. Maakunnassa oli yhteensä vain
noin 500 taloa5, joista nykyisen Pohjois-Pohjanmaan alueelle arvellaan
sijoittuneen noin 140 taloa.6

4.1.1. Asutus leviää rannikolta sisämaahan
Nykyisen Pohjois-Pohjanmaan alueen kiinteä asutus vakinaistui ja lisääntyi 1400-luvun lopulla ja 1500-luvun kuluessa. Asutus rannikolla ja jokisuissa tiivistyi ja levisi jokivarsia pitkin sisämaahan päin.7 Joet toimivat
tärkeinä kulkureitteinä rannikon kauppapaikoille. Alueen tärkeimmiksi keskuksiksi muodostuivat Salo, Ii ja Liminka.8 Erityisesti 1500-luvun
puoliväli oli vilkkaan asutustoiminnan aikaa. Syynä asutuksen leviämiseen olivat mm. väestön määrän lisääntyminen sekä kuningas Kustaa
1

2

3
4
5
6
7
8

Pohjanmaan maakuntaan kuuluivat nykyisten Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan,
Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueet sekä Lapin eteläosa eli
entisen Peräpohjolan alue. Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan välinen rajaus oli vielä 1960-luvun lopulla epäselvä. (Julku 1969, 177–191; Tarmio, Papunen
& Korpela (toim.) 1967, 73). Nykyinen maakuntajako määriteltiin vuoden 1997
lääninuudistuksen myötä.
Pähkinäsaaren rauhan 1323 aikainen raja kulki nykyisen Pohjois-Pohjanmaan
alueen halki. Nykyisen Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueet liitettiin Venäjän sodan päättäneessä Täyssinän rauhassa 1595 Ruotsiin. Rauhansopimuksen myötä
tunnustettiin alueelle Pähkinäsaaren rauhan jälkeen syntyneen uudisasutuksen
kuuluminen Ruotsiin. (Julku 1969, 179–188).
Julku 1969, 179–180, 185. Vertaa Mathesius 2008, 47–51.
Julku 1969, 177–185. Pohjanmaan alueen kirkollisia keskuksia olivat alueen ensimmäiset seurakunnat Salo ja Kemi, jotka perustettiin 1320-luvun lopulla.
(Luukko 1954, 257).
Talolla tai savulla tarkoitettiin veronmaksukykyistä talonpoikaistilaa. Vertaa
esim. Hiltunen 1996, 79–80.
Luukko 1954, 106–107. Vertaa Hiltunen 1996, 79–83.
Luukko 1954, 107–108, 307–354. Vertaa Julku 1969, 185 ja Jutikkala 1958, 17.
Iijoen suussa oli 1300-luvulla merkittävä kauppapaikka. Liminka kehittyi 1400-luvulla merkittäväksi keskukseksi. (Luukko 1954, 196, 226, 261).
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Vaasan määrätietoinen asutuspolitiikka erämaiden asuttamiseksi. Alueen jokien yläjuoksuille muutti myös runsaasti uutta väestöä Savosta.9
Rannikolla asutusta vahvisti yhteys merelle, kauppapaikkoina kasvoivat
esimerkiksi suurten jokien suistoissa sijaitsevat Ii ja Oulu.10
Voimakkaan kehityksen kauden keskeytti vuosina 1570–1595 käyty Venäjän sota, jonka aikana aluetta hävitettiin useaan kertaan. 1600-luvun
alkupuoli oli pahojen katovuosien aikaa, mikä hidasti uudisasutuksen kehitystä ja autioitti tiloja. Tilannetta vaikeuttivat myös verotuksen koventuminen sekä runsaat sotaväenotot.11 Vuosisadan jälkipuoliskolla maakunnan asukasluku kasvoi jälleen voimakkaasti, useista vaikeista katovuosista huolimatta. Asutus tunkeutui jokivarsia pitkin yhä syvemmälle sisämaahan.12 Asutuksen lisääntyminen ei kuitenkaan ollut tasaista,
vaan vaihteli suuresti eri pitäjien välillä sekä ajallisesti. Kasvu oli suurinta sisämaassa aiemmin lähes asumattomilla alueilla, missä oli hyvät
mahdollisuudet harjoittaa kaskiviljelyä ja tervanpolttoa peltoviljelyn sivuelinkeinona, toisin kuin tiiviimmin asutuilla rannikkoalueilla.13
Uudisasutuksen leviämisen myötä jokilatvoille perustettiin uusia kappeliseurakuntia. Asutuksen levitessä jokivarsia pitkin sisämaahan päin oli
alueelle tarpeen rakentaa uusia kirkkoja. Kirkkojen rakentaminen puolestaan vahvisti asutusta, ja kirkkojen ympärille kasvoi elinvoimaisia kyliä. Ajan mittaan uudet seurakunnat itsenäistyivät ja kirkkopitäjien lukumäärä alueella kasvoi.14 Kirkollisen toiminnan tehostaminen paitsi palveli alueen asukkaita myös tuki valtionhallinnon tavoitteita: uudet alueet
saatettiin sekä hengellisen että maallisen vallan hallintaan.15
Vuonna 1680 Pohjanmaan alueella oli maakirjojen mukaan 3 473 taloa,
joista nykyisen Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsi Kalajoella 298, Pyhäjoella 306, Salossa 126, Siikajoella 247, Limingassa 342, Oulun pitäjässä
9
10
11
12
13
14

15
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Julku 1969, 185–186. Savolaisasutus keskittyi alueen eteläosan jokien, Kalajoen,
Pyhäjoen, Siikajoen ja Oulujoen, latvoille, sen sijaan pohjoisen jokien kuten Iijoen
latva-alueet säilyivät yhä eräalueina. Vertaa Luukko 1954, 306–307.
Julku 1969, 188. Iin ja Oulun kauppapaikkojen asemaa vahvisti Kustaa Vaasan
vuonna 1531 antama määräys, jossa Pohjanmaan luvallisiksi kauppapaikoiksi
määrättiin Kemi, Ii ja Oulu. Vertaa Luukko 1954, 481–482.
Hiltunen 1996, 108–126.
Julku 1969, 188–189.
Virrankoski 1973, 16–54; Hiltunen 1996, 108–126.
1400-luvulla nykyisen Pohjois-Pohjanmaan alueella oli kolme suurta kirkkopitäjää, Salo, Ii ja Liminka. Pitäjänkirkot sijaitsivat vallitsevien asutusolojen mukaisesti rannikkoalueella. Kirkkopitäjät olivat alueellisesti erittäin laajoja, mutta kapeaa
rannikkovyöhykettä lukuun ottamatta hyvin harvaan asuttuja. Kirkkomatkat eivät muodostuneet ylivoimaisen pitkiksi, koska asutus sijaitsi pääasiassa rannikolla
tai rannikon läheisyydessä jokien varsilla. Tilanne kuitenkin muuttui asutuksen
leviämisen myötä. (Luukko 1954, 263; vertaa Halila 1954, 479–481). 1500- ja
1600-lukujen kuluessa kirkkopitäjien lukumäärä kasvoi viiteentoista. Kirkkoherran johtamat kirkkopitäjät eli pastoraatit jakaantuivat useisiin kappeli- ja saarnahuonekuntiin. Kappeliseurakunnat olivat kirkkopitäjien alaisuudessa toimivia seurakuntayhteisöjä, joilla oli oma kirkko ja pappina kappalainen. (Hiltunen
1996, 324, 331).
Hiltunen 1996, 324. Mauno Hiltusen mukaan uusien kirkkopitäjien muodostamisen tavoitteena oli 1600-luvulla myös Ruotsin suurvalta-aseman vahvistaminen.
Suurvalta-asema edellytti valloitettujen alueiden hallinnollista yhtenäistämistä ja
tarkkaa kontrollia. Kirkosta tuli maallisen valtiovallan tukija. Sen tehtäväksi annettiin vallitsevan ideologian opettaminen nimenomaan rahvaalle.
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245, Hailuodossa 77, Iissä 290 sekä Pudasjärvellä 77 taloa.16 1600-luvun
kuluessa Pohjanmaalle perustettiin myös neljä kaupunkia: Oulu vuonna
1605, Tornio 1620, Salo, jolle annettiin myöhemmin nimeksi Brahestad
(Raahe) 1649 ja Kajaani 1651.17 Niistä Oulu kehittyi vuosisadan loppuun
mennessä Pohjois-Pohjanmaan kaupungeista voimakkaimmaksi kauppakeskukseksi.18

4.1.2. Asutuksen sijainti ja muoto
Maanviljelys tärkeimpänä elinkeinona määritteli asutuksen sijainnin ja
muodon. Asutus rakentui Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueelle tyypilliseen tapaan pääasiassa vesistöjen varsille. Asutus muodostui varsin väljäksi, talot ryhmittyivät nauhamaisesti jokien rannoille tai rannikolle
lähelle rantaa siten, että kullakin talolla oli oma rakennuspaikkansa ja
erilliset peltonsa. Suuria ryhmäkyliä ei alueelle vielä keskiajalla muodostunut. Viljelykset olivat keskittyneet jokien varsille.19 Vakinaisen asutuksen voimakkaasta lisääntymisestä huolimatta asutuksen yhteyteen raivatut peltoalat olivat yhä 1500-luvun alussa pieniä, vakinaista peltoviljelyä
tärkeämpiä elinkeinoja alueella olivat metsästys ja kalastus, kaskiviljely
ja karjanhoito.20 Rannikkoalueilla elinkeinorakenne alkoi muuttua jokilatvojen erämaiden asuttamisen myötä – eränkäynti- ja kalastusmahdollisuuksien vähetessä keskityttiin maanviljelykseen ja uusien peltoalojen
raivaamiseen. Viljelyksen ohella karjanhoito lisääntyi.21 Savolaisten asuttamilla alueilla toimeentulo perustui ennen kaikkea kaskenpolttoon ja
kalastukseen, minkä vuoksi asutus oli liikkuvaa ja hajanaista.22
Syitä asuinpaikkojen sijoittumiseen ranta-alueille olivat vesistöjen merkitys kulkuväylinä, hedelmällisten maalajien sijainti vesistöjen varsilla,
kalastuksen merkitys tärkeänä elinkeinona, mahdollisuus rantapeltojen
kuivattamiseen ilman pitkiä ojia sekä taloudessa tarvittavan veden saannin helppous.23 Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella hedelmällinen viljelysmaa oli keskittynyt savipohjaisiin jokilaaksoihin. Sen sijaan jokilaaksojen väliset moreeni- ja suomaat olivat viljelyksen kannalta hyödyttömiä.24 Tästä perinteestä poikkesivat savolaisalueille sekä Kainuuseen
1600-luvun lopulla muodostuneet, mäki- tai vaara-asutukseksi kutsutut
16
17

18
19
20

21
22
23
24

Virrankoski 1973, 5, 15. Pohjanmaahan kuuluivat tuolloin nykyiseen Pohjois-Pohjanmaahan kuuluvien alueiden lisäksi Paltamon, Sotkamon, Kemin, Alatornion ja
Ylitornion pitäjät.
Virrankoski 1973, 53. Kaupunkien perustaminen liittyi 1600-luvulla noudatettuun merkantilistiseen kauppapolitiikkaan, jonka pääpyrkimyksenä oli mm. kaupankäynnin keskittäminen kaupunkeihin. Kaupungit sijoitettiin rannikolle tärkeimpiin kauppa- ja satamapaikkoihin sekä sotilaallisiin keskuspaikkoihin linnojen luo. (Virrankoski 1973, 372–373). Oulujoen suuhun oli perustettu linna jo
1300-luvun alkupuolella, Kajaanin linnan rakennustyöt oli aloitettu 1600-luvun
alussa. (Esim. Rosberg & Hildén (toim.) 1929, 29–30).
Virrankoski 1973, 387.
Orrman 2003b, 116.
Luukko 1954, 110, 181–186, 226, 445–462. Karjanhoitoa suosivat Pohjois-Pohjanmaan alueen rannikon ja jokilaaksojen laajat luonnonniittyalueet. Erityisesti
Limingan seudulla asutus voimistui läheisten suurten niittylakeuksien vaikutuksesta. (Luukko 1954, 86).
Luukko 1954, 794.
Virrankoski 1973, 14.
Virrankoski 1973, 69–70. Vertaa esim. Vilkuna 1996, 830.
Halila 1954, 182.
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uudisasutusalueet, joille oli tyypillistä rakennusten sijoittaminen korkeille paikoille.25 Asutuksen tihentyessä pyyntielinkeinojen merkitys väheni,
mikä puolestaan johti maanviljelyksen merkityksen kasvuun.26
Vaikka asutus tihentyi ja tiivistyi, olivat talojen pellot 1600-luvulla edelleen samassa järjestyksessä kuin viljelykseen otettaessa, eli ne sijoittuivat
lohkoina jokirantaan talojen läheisyyteen. Lounaisen ja eteläisen Suomen kylille tyypillistä sarkajakoa ei Pohjois-Pohjanmaan alueella toteutettu. Pellot ja niityt olivat yksityisten talojen omaisuutta, mutta metsät
ja laidunmaat olivat yhteistä, pitäjien tai kylien omistamaa omaisuutta.27

4.1.3. Asutuspolitiikka ja elinkeinojen kehittäminen
uudisasutuksen edistäjinä
Vuonna 1700 alkanutta suurta Pohjan sotaa ja isonvihan kautta seurasi
jälleen voimakkaan kehityksen kausi. Sodan ja isonvihan aikana alueen
elämisen taso oli huomattavasti laskenut. Aluetta oli useaan otteeseen
ryöstetty ja poltettu, varsinkin rannikolla sekä maanteiden varsilla sijainneet kylät oli hävitetty, samoin useat merkittävät rakennukset, kuten kirkot, pappilat ja muut virkatalot sekä majatalot, oli ryöstetty tai poltettu.
Rakennukset olivat joutuneet sodan aikana huonoon kuntoon myös heikon ylläpidon vuoksi.28 Sodan jälkeen toteutettiin hallinnollisia ja taloudellisia uudistuksia, jotka vaikuttivat alueen kehitykseen myönteisesti.29
1700-luvun kuluessa alueen jälleenrakentamista ja uudisasutuksen kasvua tuki kruunun voimakas asutuspolitiikka, johon liittyivät mm. verovapauksien myöntäminen, tilojen halkomisen helpottaminen, torppien
perustamisoikeuden laajentaminen sekä 1770-luvulla alkanut isojako.30
Asutuspolitiikalla oli moninaisia päämääriä. Yhtenä tavoitteena oli, samoin kuin 1600-luvulla, kasvattaa väestöä, saada lisää verotuloja ja vastata armeijan miehistövaatimuksiin. Toisaalta väestöpolitiikan tarkoituksena oli lisätä väestön määrää elinkeinojen, ennen kaikkea maatalouden, tehostamiseksi.31 Erämaiden asuttamisen taustalla olivat myös muut
hyötynäkökohdat. Uudisasutuksen uskottiin tuovan valtakunnalle etuja,
mm ilmasto paranisi soiden vähennyttyä, erämaiden luonnonrikkauksien hyödyntämismahdollisuudet parantuisivat, vuorityö ja teollisuus ke25
26
27
28

29
30
31

82

Virrankoski 1973, 70–72. Professori Pentti Virrankosken mukaan mäkiasutus ja
vaara-asutus tukeutuvat vahvasti maanviljelykseen elinkeinona kalastuksen jäädessä merkitykseltään vähäiseksi.
Virrankoski 1973, 746. Toisaalta maanviljelyksen lisääntyminen heikensi toimeentulomahdollisuuksia katovuosina. Katovuosina myös asutuksen kehittyminen pysähtyi. (Virrankoski 1973, 213).
Virrankoski 1973, 179–185. Pohjanmaalla ei kuitenkaan ollut Etelä- ja Länsi-Suomelle tyypilliseen tapaan vakiintunutta jakokuntalaitosta, joka siellä määräsi sarkajakoa noudattavien peltojen ja niittyjen nautinnasta.
Suuri Pohjan sota 1700–1721 ja siihen liittynyt venäläismiehityksen kausi 1713–
1721 oli kaikin puolin taantumuksen ja lamaannuksen aikaa: kriisijakso pysäytti
väestönkasvun, lopetti uudisasutuksen leviämisen, romahdutti elinkeinot ja lamaannutti kaupankäynnin. Sodan seurauksena Ruotsi menetti suurvalta-asemansa. (esim. Hiltunen 1996, 369–375, 379, 407, 559. Vertaa Gummerus (toim.) 1913).
Halila 1954, 15–16; Halila 1984, 149–150; Julku 1969, 189.
Hiltunen 1996, 380–382; Vahtola 1991, 300–301.
Hiltunen 1996, 381–382, 406.
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hittyisivät asutuksen tuella ja rajaseutujen asuttaminen luotettavalla väestöllä tukisi Ruotsia rajakiistoissa.32
Asutus tukeutui edelleen jokilaaksoihin ja levisi vähitellen kohti jokien
latvoja sekä sivujokia myöten vanhojen eräjärvien rannoille. Uudistiloja
syntyi erityisesti jokien keski- ja yläjuoksuille, rannikkoseudun ja jokilatvojen väliselle alueelle. Pohjanmaan alueen asutuksen painopiste keskittyi 1700-luvun lopulla Oulun ja Limingan seudulle. Vuonna 1770 suurimpia kyliä siellä olivat Limingan kirkonkylä (87 tilaa), Oulunsuu (85
tilaa), Tyrnävä (72 tilaa), Lumijoki (65 tilaa), Muhos (57 tilaa), Laitasaari
(54 tilaa) ja Temmes (54 tilaa). Muita suuria kyliä olivat Ylivieska (56
tilaa), Siikajoki (54 tilaa) ja Haapajärvi (52 tilaa).33 Luvut kertovat alueen itsenäisten tilojen määrän, niissä ei ole otettu huomioon niiden maille perustettuja torppia. Tosin Pohjois-Pohjanmaan alueella varsinainen
torpparilaitos alkoi kehittyä vasta 1700-luvun jälkipuoliskolla isojakojen
seurauksena. Vielä 1700-luvun alkupuolella uudisasukkailla oli mahdollisuus raivata erämaasta käyttöönsä omaa maata. Isojakojen toteuttamisen jälkeen uudistilojen perustamismahdollisuudet heikkenivät, mikä lisäsi itsenäisten tilojen maille perustettujen torppien määrää.34
Pohjois-Pohjanmaan alueella asuttiin vielä 1700-luvulla yleisesti savupirteissä. Talonpoikaistaloon kuului useimmiten kaksi lämmitettävää tupaa, joista toinen oli asuintupa ja toinen vierastupa. Lisäksi maatilan rakennuksiin kuului useita eri tarkoituksiin käytettyjä talousrakennuksia,
kuten useita aittarakennuksia, navetta, talli, riihi, lato ja sauna. Niiden
ohella rakennuksiin saattoi kuulua mm. pakari eli leivintupa, pajarakennus sekä vesimylly tai tuulimylly. Asuin- ja aittarakennukset sekä eläinsuojat ryhmittyivät väljästi neliömäisen pihapiirin ympärille. Uloslämpiävät rakennukset alkoivat yleistyä rannikkoseudulla vuosisadan lopulla, sisämaassa kuitenkin vasta 1830-luvulta lähtien. Lasi-ikkunat yleistyivät samaan aikaan savujohdollisten uunien kanssa.35 Rakennustekniset
uutuudet levisivät kansanomaiseen rakennusperinteeseen useimmiten
pappiloiden ja sotilasvirkatalojen rakentamisen myötä.36

32
33
34

35
36

Halila 1954, 30, 36–40. Vertaa Hiltunen 1996, 380–382.
Halila 1954, 40–51.
Halila 1954, 92–94. Torpalla tarkoitettiin alun perin verollepanematonta tilaa.
Torpat olivat emotiloille perustettuja epäitsenäisiä tiloja, joiden haltijat suorittivat
vuokraa emotilalle joko päivätöinä tai rahassa. Hiltusen mukaan torppien sekä
mäkitupien, yksityisten maille rakennettujen vuokramökkien, perustaminen oli
1700-luvun lopulla normaalia asutustoimintaa, jonka tarkoituksena oli purkaa väestöpainetta. Niissä jakokunnissa, joissa ei isonjaon suorittamisen jälkeen jäänyt
jäljelle lainkaan kruunulle kuuluvia liikamaita, ei ollut mahdollisuuksia uudistilojen perustamiseen. Tiloilla elävän liikaväen oli joko muutettava uudistilalliseksi
kotiseudun ulkopuolelle tai siirryttävä torppariksi. Torpparilaitoksen yleiskuvaan
myöhemmin liittyvät alistussuhteet ja työvoiman käyttö sen sijaan olivat 1800-luvun perua. (Hiltunen 1996, 396–399).
Hiltunen 1996, 404–405; Vilkuna 1996, 832–833.
Vilkuna 1996, 830. Vertaa Soikkeli 2000, 31–50. Esimerkiksi pappiloiden rakentamista ohjaavissa laeissa ja asetuksissa annettiin ohjeita ja määräyksiä mm. pappiloiden rakennusluvuista. 1700-luvulta lähtien määräyksissä kiinnitettiin huomiota myös rakennusteknisiin ratkaisuihin.
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Kartta 11. Pohjois-Pohjanmaan alue
vuonna 1798. Ote C. P. Hällströmin kartasta, Charta öfver Uleåborgs Höfdingedöme, 1798. Oulun kihlakuntaan kuuluivat
Oulun, Iin, Muhoksen ja Limingan pitäjät,
Salon kihlakuntaan Salon, Siikajoen, Pyhäjoen ja Kalajoen pitäjät. Pudasjärven ja
Kuusamon pitäjät kuuluivat tuolloin Kemin
kihlakuntaan. Asutus oli levinnyt jokilaaksoja myöten maakunnan itäisille rajoille
saakka.
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Hyödyn aikakaudelle oli ominaista elinkeinotoiminnan ja sen edellytysten voimakas kehittäminen ja ohjaus. Pohjanmaan maaherrat kiinnittivät
erityistä huomiota alueen edellytyksiltään heikoksi todetun maatalouden
kehittämiseen ja tehostamiseen. Maanviljelystä pyrittiin kehittämään viranomaisten taholta mm. antamalla ohjeita peltoviljelyn tehostamiseksi
sekä kehittämällä uusia, entistä parempia työkaluja. Tavoitteena oli pyrkiä mahdollisimman suureen leipäviljan omavaraisuuteen.37
Pohjanmaan alueen vauraus perustui 1700-luvulla paitsi voimistuvaan
maatalouteen, ennen kaikkea merenkulkuun ja siihen läheisesti liittyvään tervakauppaan. Tervatalous lisääntyi varsinkin sen jälkeen kun
tervanpolttoa ja -kauppaa rajoittanut kauppalainsäädäntö vuonna 1712
muuttui, ja terva vapautettiin säännöstelystä. 1700-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Pohjanmaasta tuli tervantuotannon pääalue.38 Tervanpoltto muodostui maanviljelystä merkittävämmäksi elinkeinoksi erityisesti
entisillä kaskiviljelyalueilla.39 Terva poltettiin sisämaassa ja kuljetettiin
jokia myöten rannikon kaupunkeihin, mistä se kuljetettiin laivoilla ulkomaille. Tervakauppa vaurastutti paitsi kaupunkien tervaporvareiden
myös talonpoikaisväestön taloutta.40 Rannikkoalueilla merkittävässä
asemassa elinkeinona oli 1600-luvun kuluessa kehittynyt laivanrakennus. Myös sahateollisuus alkoi vähitellen kehittyä 1700-luvun mittaan.41
Oulu ja Raahe kasvoivat 1700-luvun kuluessa merkittäviksi merikaupungeiksi erityisesti ulkomaille suuntautuvan tervakaupan ansiosta. Vuonna 1765 Oulu sai tapulioikeuden eli oikeuden harjoittaa itsenäistä ulkomaankauppaa, mikä entisestään lisäsi sen merkitystä kauppakaupunkina.42 Oulun kaupunki kehittyi vähitellen koko pohjoisen Suomen kaupalliseksi, sivistykselliseksi ja hallinnolliseksi keskukseksi.43 Oulusta tuli
Oulun läänin pääkaupunki vuonna 1776.44
37
38

39

40

41
42
43

44

Halila 1954, 182–189. Pyrkimys omavaraisuuteen ja katovuosien aiheuttamien
haittojen vähentämiseen johti myös pitäjänmakasiinien perustamiseen. (Halila
1954, 198–202; vertaa Hiltunen 1996, 512–517 ja Soikkanen 1966, 105).
Julku 1969, 189; Katajamäki & Kaikkonen 1991, 23. Tervanpoltto alkoi kehittyä
elinkeinoksi Suomessa jo 1500-luvulla tervan kysynnän lisääntyessä Länsi-Euroopassa mm. kauppamerenkulun vilkastumisen ja suurten merisotien seurauksena.
Pohjanmaan alueella tervanpoltto alkoi kasvaa merkittävästi 1600-luvulta lähtien. (Virrankoski 1973, 249–250; Halila 1954, 35, 235–236).
Halila 1954, 189–191. Pohjanmaan itäiset ja kaakkoiset osat kuuluivat 1700-luvulla kaskitalousvyöhykkeeseen peltoviljelysalueiden keskittyessä rannikolle ja hedelmällisiin jokilaaksoihin. Valtiovalta pyrki kuitenkin määrätietoisesti vähentämään kaskiviljelyä, jota pidettiin metsiä tuhlaavana.
Halila 1954, 235–249. Tervatalouden merkitys oli suuri Pohjanmaan alueella, missä maatalouden edellytykset olivat kehittämispyrkimyksistä huolimatta heikot.
Käytännössä talonpojat ansaitsivat tervanpoltolla helpommin kuin maanviljelyksellä ja karjanhoidolla. Tervanpolttoa pyrittiin kuitenkin rajoittamaan, sillä se oli
yksi pahimmin metsiä haaskaavista elinkeinoista. Ennen isojakojen toteuttamista
alueen metsät olivat yhteiskäytössä, mikä lisäsi niiden tuhlausta. (Halila 1954,
235–249).
Virrankoski 1973, 361–362; Halila 1954, 229, 339–348.
Halila 1954, 181, 235–249, 289.
Julku 1969, 189; Halila 1953, 595–599. 1700-luvun kuluessa Oulun asukasluku
kohosi 3000 henkeen. (Halila 1954, 281). Huolimatta asemastaan merkittävänä
meri- ja kauppakaupunkina, Oulu oli kuitenkin tuolloin pienehkö, suomenkielisen
maaseudun ympäröimä kaupunki. (Halila 1953, 64, 704–710).
Vuonna 1775 toteutettujen hallinnollisten uudelleenjärjestelyjen yhteydessä laaja Pohjanmaan lääni jaettiin Oulun ja Vaasan lääneiksi. (Julku 1969, 189; Halila
1953, 595–599).

85

4. Pohjoispohjalaisen kulttuuriympäristön rakentuminen, kirkonkylien synty ja kehitys

Pohjois-Pohjanmaan alueella tiestö oli vielä 1700-luvun alkupuolella
vaatimatonta. Teitä oli vähän ja suurin osa niistä oli pelkästään talvikäyttöön soveltuvia kapeita ja huonokuntoisia ratsupolkuja. Maanteitä
käyttivät 1600- ja 1700-luvuilla lähinnä sotaväki sekä postilaitos. Vielä
1700-luvulla maakunnan liikenneyhteyksien parantamissuunnitelmissa
vesitiesuunnitelmat olivat maanteiden rakentamista tärkeämpiä. Maanteiden rakentaminen oli työlästä ja kallista, ja niitä pidettiin maan puolustuksen kannalta jopa haitallisina.45 Alueen teistä merkittävin oli rannikkoa myötäilevä, Oulusta Lumijoen ja Siikajoen kautta Raaheen kulkeva Rantatie. Tie oli osa Tukholmasta Pohjanlahden ympäri Turkuun
johtavaa rantamaantietä, joka oli talvitienä ja kesäisin ratsupolkuna olemassa jo 1500-luvulla. Rantatie oli kunnostettu kesätieksi 1600-luvulla
rannikkokaupunkien perustamisen myötä.46 Asutuksen lisääntyessä liikennetarpeet kuitenkin kasvoivat. Lisäksi kaupan vilkastuminen edellytti sujuvia yhteyksiä rannikon kauppakaupunkeihin – myös Raahen kaupunki sai tapulioikeuden vuonna 1791.47
Pohjois-Pohjanmaan alueella toteutettiin useita tienrakennushankkeita 1700-luvun lopulta lähtien. Tuolloin rakennettiin mm. Oulusta Kuopioon kulkeva Savontie. Uusien teiden rakentamisen taustalla oli sekä
hallinnollisia että taloudellisia syitä. Maanteiden rakentamisen myötä
maan sisä- ja itäosat pyrittiin liittämään läntisen Suomen yhteyteen.48
Kesäkäyttöön soveltuviksi kunnostetut maantiet rakennettiin useimmiten vanhojen kyläteiden pohjille.49 Poikittaisten tieyhteyksien tarve alkoi
kasvaa merkittävästi 1830–1840-luvuilta lähtien. Myös ne rakennettiin
yleensä vanhojen kyläteiden paikoille.50

4.2. Maaseutu kehittyy ja monipuolistuu
Suomen sodan jälkeen vuonna 1809 Suomen alue liitettiin osaksi Venäjää. Muutos ei kuitenkaan tuolloin aiheuttanut näkyviä muutoksia alueen
elämässä. 1800-luvun kuluessa vauraiden asutuskeskusten, erityisesti
rannikon kaupunkien Oulun ja Raahen, ja köyhien syrjäseutujen väliset
eroavaisuudet lisääntyivät jatkuvasti. Myös maaseutuväestön sosiaalinen
45
46
47
48
49

50
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Halila 1954, 375–377; Hiltunen 1996, 193–194; Viertola 1974, 111–112.
Hiltunen 1996, 190–191; Virrankoski 1973, 149. Vertaa Mathesius 2008, 158–160.
Esim. Hiltunen 1996, 458.
Hiltunen 1996, 452–457; Vertaa Viertola 1974, 113.
Ennen valtiollisen tielaitoksen syntyä tiet jaettiin neljään ryhmään: valtateiksi tai
maanteiksi luettaviin läänin- tai kihlakunnan teihin, pitäjänteihin ja kyläteihin.
Kylätiet olivat alun perin metsäpolkuja, ratsu-uria ja kärryteitä. Lähes kaikki pitäjäntiet, jopa suurimmat maantiet, syntyivät vanhojen kyläteiden pohjille. Niitä
käytettiin aluksi talviteinä ja kunnostettiin liikennetarpeiden kasvaessa myös kesäkäyttöön soveltuviksi. (Hiltunen 1996, 457). Tiestön kunnossapidosta ja leveyksistä annettiin ajan mittaan määräyksiä mm. lainsäädännön avulla. Vuoden 1734
laki edellytti yleisiltä maanteiltä 10 kyynärän, muilta yleisiltä teiltä 6 kyynärän
leveyttä. Lakiin vuonna 1735 tehdyn täsmennyksen mukaan yleisten maanteiden
tuli täyttää lisäksi seuraavat vaatimukset: niiden tuli kulkea maan halki tapulikaupungeista ylämaankaupunkeihin, ja niiden tuli olla kestikievarein varustettuja ja vähintään 10 kyynärää leveitä. Käytännössä yleisinä maanteinä pidettiin
1700-luvulla ja 1800-luvun alussa kaikkia kestikievarein varustettuja teitä. (Viertola 1974, 86–88).
Hiltunen 1996, 461.
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eriytyminen alkoi näkyä 1800-luvun jälkipuoliskolla väestön kasvaessa.51
Pohjois-Pohjanmaalla maaseudun väestöryhmien väliset luokkaerot eivät
kuitenkaan kasvaneet niin suuriksi kuin esimerkiksi lounaisessa Suomessa – alueella ei ollut kartanoita tai suurtiloja, ja suurin osa väestöstä oli
itsenäisiä talonpoikia.52
1800-luvun puoliväliin mennessä rannikon läheisyydessä sijaitsevat tiheästi asutetut seudut olivat paikoin kehittyneet vauraiksi viljelysalueiksi, joille ominaisia piirteitä olivat hyvin hoidetut pellot ja komeat rakennukset. Venäläinen humanisti Jakov Grot kuvasi vuonna 1846 laatimassaan matkakertomuksessa pohjoispohjalaista kulttuurimaisemaa ja
rakennusperinnettä. Sen mukaan: ”Kärsämäen kestikievarilta53 alkaa varakas seutu, jossa matkustajaa hämmästyttävät monet talonpoikaistalot,
joita on miltei jatkuvasti milloin lähellä, milloin kauempana maantieltä.
Talojen välissä virtaa joki, jonka yli on paikoitellen rakennettu kekseliäästi koristeltuja siltoja; ympäristössä on hyvin hoidettuja peltoja. Rakennuksia on paljon; vanhojen viereen pystytetään uusia. Päärakennuksessa
on muutama avara huone ja suuret ikkunat. Kaikessa tässä kuvastuu täkäläisten talonpoikien mieltymys rakentamiseen. He yrittävät tässä suhteessa voittaa toinen toisensa, ja ylimääräiset rahat käytetään rakennustöihin. … Jokaiseen taloon kuuluu välttämättä riihi, sauna, jyväaitta ja
kaivo, usein vielä mylly ja paja. … Monet täkäläisistä taloista on rakennettu niin ylellisesti, että ne muistuttavat enemmänkin herraskartanoita
kuin talonpoikaistaloja”.54
Maaseutu alkoi kehittyä voimakkaasti 1800-luvun jälkipuoliskolla.
Maantieteen professori Hannu Katajamäki nimeää 1860-luvulta 1960-luvulle ulottuvan ajanjakson agraarimaaseudun ajaksi – 1800-luvun loppu
oli agraarimaaseudun kasvun aikaa, 1900-luvun alkupuolisko oli suomalaisen maaseudun ja maaseutuelämän kukoistusaikaa. Maaseudun merkitys alkoi hiipua 1960-luvulla. Katajamäen mukaan agraarimaaseudun
perustana olivat työvoimavaltaisuus sekä paikallisuuden korostunut asema. Maaseudulla oli runsaasti ihmisiä ja työvoimaa, toisaalta runsaasti ihmistyövoimaa vaativaa työtä. Maaseudulle kehittyi tiheä verkosto
pieniä itsenäisiä toiminnallisia yksiköitä. Kirkonkylät kehittyivät rinnan
maaseudun muiden kylien kanssa, mm. kunnalliset ja kaupalliset palvelut jakautuivat kirkonkylien ohella myös muihin kyliin. Suurten kylien ohella myös pienissä syrjäkylissä oli useimmiten ainakin kauppa51

52
53
54

Julku 1969, 190; Hiltunen 1996, 441–444. Eriytymisen taustalla oli agraaritalous,
maanomistus ja siihen kytkeytyvä elinkeinotoiminta. Vielä 1700-luvun jälkipuoliskolla väestöstä oli talollisia, itsenäisesti maata omistavia talonpoikia, keskimäärin 70 %. Isojakojen jälkeen mahdollisuudet uudistilojen perustamiseen heikkenivät monin paikoin. Talolliset muodostivat vielä 1800-luvun puolivälissä valtaosan
väestöstä, mutta maata omistamattoman väestönosan, kuten torppareiden ja mäkitupalaisten, sekä palkollisten ja irtolaisten määrä lisääntyi jatkuvasti 1800-luvun kuluessa. 1800-luvun lopulla tapahtuneet elinkeinotoiminnan muutokset ja
liikaväestön kertymisestä aiheutuvat ongelmat vaikuttivat erityisesti maata omistamattomien väestöryhmien elämään.
Katajamäki & Kaikkonen 1991, 24.
Kärsämäen kestikievari sijoittui Kuopiosta Ouluun johtavan Savontien varrelle
Rantsilan ja Limingan kirkonkylien väliselle alueelle, suunnilleen nykyisen Temmeksen kylän tienoille. (Vertaa Grot 1983, 142).
Grot 1983, 55.
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puoti, postitoimisto ja koulu, sekä niiden ohella mm. osuustoiminnallisia
yrityksiä ja yhdistystoimintaa, kuten nuorisoseura-, työväenyhdistys- ja
maamiesseuratoimintaa.55

4.2.1. Kunnallishallinnon synty ja elinkeinoelämän vilkastuminen
Kunnallishallinnon perustaminen ja muut yhteiskunnalliset ja elinkeinopoliittiset muutokset vaikuttivat maaseudun kulttuuriympäristön kehitykseen 1800-luvun puolivälin jälkeen. Vapaa kaupankäynti oli vuodesta 1859 lähtien sallittu kaupunkien ohella myös maaseudulla: asetus,
jolla annettiin oikeus perustaa kauppapuoteja maaseudulle, annettiin
19.12.1859.56 Kaupan vapauttamisen myötä maakauppiaiden määrä kasvoi nopeasti, vuosien 1865 ja 1885 välisenä aikana maakauppiaiden määrä Suomessa nousi 600:sta 2 800:aan.57 Pohjois-Pohjanmaan alueelle ensimmäiset yksityisten omistamat kauppaliikkeet perustettiin 1860-luvulla, pian asetuksen voimaantulon jälkeen.58 Vuonna 1863 Oulun läänissä
oli 18 kauppaa, vuonna 1866 kauppiaita oli 34 ja vuonna 1871 jo 82.59
Yksityisten kauppaliikkeiden ohella maaseudulle perustettiin pankkeja
ja osuustoiminnallisia yrityksiä. Taloudellista kehitystä ja teollistumiskehitystä vauhdittivat lukuisat elinkeinopoliittiset uudistukset.60
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Katajamäki & Kaikkonen 1991, 30–31. Vertaa Lehtola 2001, 96.
Nikula 1981, 163; Jäntti 1939, 23–24; Alanen 1957, 212–214. Asetuksen mukaan
kauppapuodeissa saatiin myydä kotimaisia ja venäläisiä tuotteita ja kaikkia käsityötuotteita, tullattuja ulkomaalaisia tuotteita, kuten esim. hamppu-, pellava- ja
puuvillatuotteita, kaloja, kalanpyydyksiä, hedelmiä, siemeniä, väriaineita, rautaja nahkatuotteita, suolaa, viljaa, mausteita, siirtomaatavaroita, tupakkaa, nuuskaa, saippuaa, hajuvesiä ja kirjoitustarvikkeita. (Vilmusenaho 1984, 176; Alanen
1957, 214). Tärkeimpiä kauppatavaroita olivat kahvi, jauhot ja sokeri sekä muut
siirtomaatavarat. (Esim. Karvonen 1995, 52).
Rakennussuojelukomitean mietintö 1974, 33.
Vilmusenaho 1984, 176. Oulun läänin ensimmäinen maakauppias, kauppias
Castrén, perusti kauppapuodin Pulkkilaan vuonna 1860.
Alanen 1957, 248, 285. Alasen mukaan maakauppiaiden määrä Oulun läänissä
oli muun Suomen kehitykseen verrattuna vähäinen. Oulun lääniin kuului tuolloin
myös nykyisen Lapin läänin alue. Suurin osa asutuksesta keskittyi läänin eteläosaan, nykyisen Oulun läänin alueelle, minne sijoittui myös valtaosa kauppaliikkeistä. Läänin pohjoisosassa, nykyisen Lapin läänin alueella, oli sen sijaan laajoja
ja hyvin harvaan asuttuja pitäjiä. (Alanen 1957, 248, 284–287).
1800-luvun puolivälin jälkeen talouselämää kahlinnut merkantilismi vaihtui elinkeinojen harjoittamisen vapautta korostavaksi liberalismiksi. Vuosina 1857–1879
toteutettiin mittava elinkeinopoliittinen uudistusohjelma: aiemmin kiellettyjen
höyrysahojen perustaminen sallittiin vuonna 1857, sahateollisuuden rajoitukset
poistettiin 1861, osakeyhtiölaki säädettiin 1864, ammattikuntapakko poistettiin
1868 ja täydellinen elinkeinovapaus sekä vapaa muutto-oikeus kunnasta toiseen
toteutettiin 1879. Toimenpiteet vauhdittivat taloudellista kehitystä ja tekivät mahdollisiksi yritysten vapaan perustamisoikeuden sekä työvoiman ammatillisen ja
alueellisen liikkuvuuden. Metsäteollisuus alkoi kehittyä 1800-luvun puolivälin
jälkeen, aluksi sahateollisuus ja pian sen jälkeen paperiteollisuus. Teollistumiskehitystä vauhdittivat ratkaisevasti mm. puutavaran kysynnän kasvu, puunjalostustoiminnan laajeneminen siirryttäessä vesisahoista höyrysahoihin ja paperiteollisuuden tuotantomenetelmien kehittäminen. Metsäteollisuuden rajoitusten
poistaminen ja puunjalostusteollisuuden kehitys nosti metsien arvoa ja toi siten
rahatuloja maaseudulle. Elinkeinoelämän muutokseen liittyi kaupan vapauttamisen ohella myös pankkitoiminnan alku: maaseudulle perustettiin kauppaliikkeiden ohella 1870-luvulta lähtien pankkeja, joihin talonpojat voivat sijoittaa metsärahansa. (Härö, Arkkitehti 5/1974, 35; Jutikkala 1958, 399; Jutikkala 1968b,
210–213; Turtiainen 1976, 11–13; Katajamäki & Kaikkonen 1991, 26–30).
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Asetus kunnallishallinnon perustamisesta annettiin 6.2.1865. Asetuksessa seurakuntien ja kuntien toimivallan piiriin kuuluvat asiat erotettiin toisistaan. Kuntien vastuulle kuuluvia asioita olivat mm. kansanopetus61, järjestyksen ylläpitäminen, terveyden- ja sairaanhoito, köyhäinhoito, pitäjäntuvan ja muiden kunnallisten rakennusten rakentaminen,
lainamakasiinin hallinto ja palosuojelu sekä kunnan talouden hoito ja
siihen tarvittavien varojen kerääminen veroina.62 Väestön lisääntyminen
ja vaurastuminen johtivat suurten emäseurakuntien hajoamiseen kappeliseurakuntien itsenäistyessä 1860-luvulta lähtien.63 Uusien kuntien rajat
määräytyivät yleensä kappeliseurakuntien rajojen mukaisiksi.64
Maaseudulle rakennettiin 1800-luvun lopulta lähtien sekä kunnalliselämän että elinkeinoelämän tarpeisiin runsaasti uusia rakennuksia,
kuten kansakouluja, kunnantupia, yksityisten maakauppiaiden kauppapuoteja ja osuuskauppojen rakennuksia. Ensimmäiset puhelimet hankittiin useimmiten kunnan asioiden sekä elinkeinotoiminnan hoitoa varten. Myös maaseutukylien ensimmäiset autot olivat yleensä kauppiaiden omistamia.65 Elinkeinoelämän sekä yhteistoimintamuotojen, kuten
osuustoiminnan sekä talousseura- ja maanviljelysseuratoiminnan, kehittymisen ohella maaseudulle syntyi myös aatteellista toimintaa, esimerkiksi nuorisoseuroja, raittiusseuroja ja työväenyhdistyksiä. Sen myötä kyliin rakennettiin uusia julkisia rakennuksia, kuten nuorisoseurantaloja ja
työväentaloja.66
Teollistuminen alkoi näkyä Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla 1800-luvun puoliväliä lähestyttäessä esim. sahateollisuuden kehityksenä.
1840-luvulta lähtien Pohjois-Suomen suurten jokien varsille perustettiin useita uusia vesisahoja tervakaupalla rikastuneen porvariston tuella.
Puunjalostusteollisuus kehittyi ja lisääntyi nopeasti 1860-luvun vaihteen
jälkeen, kun höyrysahojen perustaminen sallittiin ja sahateollisuuden rajoitukset poistettiin.67 Toisaalta professori Hannu Katajamäen mukaan
Pohjois-Pohjanmaan vanhat tervanpolttoalueet ja rannikkoalueet jäivät
puunjalostusteollisuuden kehittymisen vaiheessa syrjään. Tervatalous ja
laivanrakennus olivat kuluttaneet alueen metsiä, mikä heikensi puunjalostusteollisuuden kehittämismahdollisuuksia. Metsät eivät enää tarjon61
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Ennen kunnallishallinnon perustamista kansanopetus kuului kirkon tehtäviin.
Vuoden 1865 kunnallisasetuksessa kansakoulujen perustaminen määrättiin kunnan toimialaan kuuluvaksi. Vuonna 1866 annettiin asetus kansakoulutoimen järjestämisestä, asetuksessa kunnille annettiin vapaa harkintavalta liittyen koulujen perustamiseen. Asetuksen myötä useimpiin kuntiin perustettiin ensimmäiset
kunnallisella pohjalla toimivat kansakoulut 1890-luvulle mennessä. Kunnallisten
koulujen perustamisen myötä luku- ja kirjoitustaito yleistyivät ja sivistystaso kohosi. (Soikkanen 1966, 324–326; Vilmusenaho 1984, 320).
Jutikkala 1946, 196–197; Soikkanen 1966, 159–160. Soikkasen mukaan kunnallishallinnon uudistuksen ja teollisuuden ja elinkeinoelämän kehityksen takana oli
paljolti samaa ajattelua – yksilön aktiivisuuden merkitystä yhteiskunnalle korostavat liberalistiset käsitykset loivat pohjaa sekä kunnallishallinnon uudistukselle
että teollistumisen mukanaan tuomalle taloudelliselle nousulle. (Soikkanen 1966,
215).
Vilmusenaho 1984, 375.
Soikkanen 1966, 159. Asetuksen mukaan: ”Kukin seurakunta on itsepäällensä erinäinen kunta”. (Soikkanen 1966, 159).
Vertaa esim. Vilmusenaho 1984, 176–228; Jäntti 1939, 25.
Esim. Vilmusenaho 1984, 339.
Hiltunen 1996, 553. Vertaa Vilmusenaho 1984, 117–149.
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neet riittävästi ansiomahdollisuuksia alueen voimakkaasti kasvavalle väestölle.68
Alueella vaurautta lisänneet elinkeinot, tervatalous ja laivanrakennus, alkoivat hiipua 1800-luvun jälkipuoliskolla, kun raudasta rakennetut höyrylaivat syrjäyttivät puurakenteiset purjelaivat ja tervan kysyntä maailmanmarkkinoilla heikkeni. Tervanpolton merkityksen pieneneminen
johtui myös 1700-luvun loppupuolelta lähtien toteutetuista isojaoista:
isojaossa vanhat, yhteisomistuksessa olleet kruununmetsät jaettiin yksityisille omistajille, jotka suosivat kestävämpiä metsänhoitotapoja metsiä
kuluttavan tervanpolttotoiminnan sijaan. Samaan aikaan myös maatalouden alkava koneellistuminen vähensi työvoiman tarvetta. Tilannetta
vaikeuttivat 1860-luvulle sattuneet pahat katovuodet. Toimeentulomahdollisuuksien heikkenemisestä ja liikaväestön kertymisestä alueelle oli
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa seurauksena laaja muuttoliike
Pohjanmaan maaseudulta Pohjois-Amerikkaan. Siirtolaisuus vaikutti alueen väestönkasvuun alentavasti erityisesti rannikolla sijaitsevissa pitäjissä.69 Myös muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin voimistui 1800-luvun
lopulla teollistumiskehityksen sekä muutto- ja elinkeinovapauden voimaantulon myötä.70
Pohjois-Pohjanmaan alueen kehitys oli 1900-luvun alussa vaatimatonta. Pääelinkeinoja olivat edelleen maatalous, jota harjoitettiin lähinnä
pienviljelyksen muodossa, sekä karjanhoito. Aluetta pidettiin edelleen
viljelyksen kannalta epäedullisena. Karjanhoito oli elinkeinona viljanviljelyä merkittävämpää, mikä näkyi myös niittymaan suurena määränä peltomaahan verrattuna. Peltoviljelyalueet keskittyivät pääosin rannikolle, missä myös maakunnan harvat suuret maatilat sijaitsivat. Sen
sijaan maakunnan pohjoisissa ja itäisissä osissa peltoviljely oli vähäistä.
Maatalousväestö sai lisäksi merkittävän osan toimeentulostaan metsätaloudesta – metsän hakkauksista, puiden kuljetuksesta, uitosta ja metsänhoitotehtävistä.71 Teollisuustoiminta oli vähäistä, valtakunnan kaikista
tehtaista alle 6 % sijaitsi Oulun läänissä. Pääosa alueen teollisuustoiminnasta oli saha- ja puunjalostusteollisuutta. Sahauslaitokset sijoittuivat
uittoväylien suualueille, jonne sisämaasta uitettu puutavara koottiin jalostettavaksi. Muu teollisuus keskittyi pääasiassa Oulun ja Kajaanin kaupunkeihin.72 Maaseudulla oli lähinnä pienimuotoista, maanviljelykseen
68
69

70
71
72
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Katajamäki & Kaikkonen 1991, 25.
Julku 1969, 190; Katajamäki & Kaikkonen 1991, 24–27; Rosberg & Hildén (toim.)
1929, 31–32; Vilmusenaho 1984, 22. Väestönkehitys oli 1800-luvun loppupuolella
voimakasta, tiloja jouduttiin jakamaan ja sen myötä niiden kannattavuus heikkeni. Kehityksen seurauksena alueelle alkoi kertyä huonosti toimeen tulevaa liikaväestöä. Tilannetta pahensivat 1860-luvun nälkävuodet. 1860-luvun ja 1930-luvun
välisenä aikana Pohjanmaalta muutti 360 000 henkilöä siirtolaisiksi Amerikkaan.
Professori Hannu Katajamäen mukaan lähtemisen kynnystä madalsi tervakauden
luoma kansainvälisyyden henki, kun toisaalta tervatalouden laantumisen aiheuttama taloudellinen hätä pakotti lähtemään.
Lento 1968, 251–252.
Rosberg & Hildén (toim.) 1929, 32–39.
Rosberg & Hildén (toim.) 1929, 39; Hautala 1976, 167–204. Oulu oli merkittävä
teollisuuskeskus, jossa oli puunjalostusteollisuuden ohella myös muuta teollisuutta, esim. konepajateollisuutta sekä veljekset Åströmin nahkatehdas. Puumassan ja
paperin tuotanto keskittyi Kajaaniin. (Hautala 1976, 167–204).

4.2. Maaseutu kehittyy ja monipuolistuu

liittyvää tuotantotoimintaa, josta tyypillisimpiä esimerkkejä olivat myllyt ja meijerit.73
Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa elinkeinoelämää vilkastutti 1800-luvun
lopulla ja 1900-luvun vaihteessa rakennettu rautatieverkosto.74 Rautatien
rakentaminen vaikutti erityisesti sen varrella sijaitsevien asutuskeskusten kehitykseen. Esimerkiksi Oulaisten, Ylivieskan, Haapajärven ja Nivalan kirkonkylät kasvoivat Pohjanmaan radan rakentamisen seurauksena
merkittäviksi kaupan keskuksiksi. Sen sijaan niissä pitäjissä, joissa rautatien linjaus kulki asumattomien syrjäseutujen halki kaukana kirkonkylästä, ei rautatien ja aseman rakentamisella ollut merkittävää vaikutusta
pitäjän kehitykseen.75 Alueen harvaan asutuissa itäosissa liikenneyhteydet olivat kehittymättömät, rautatieverkosto oli vasta suunnitteilla ja
maanteitä oli alueen laajuuteen nähden erittäin vähän.76
1900-luvun alussa useat pohjoispohjalaiset kirkonkylät olivat yhä pieniä
ja vaatimattomia. Asutus rakentui pääasiassa viljelysten ympäröimistä
talonpoikaistaloista, jotka muodostuivat Pohjois-Pohjanmaan kansanomaiselle rakentamisperinteelle tyypilliseen tapaan nelikulmaisten, kulmista avointen pihapiirien ympärille väljästi ryhmitellyistä asuin- ja talousrakennuksista.77 Kirkonkylissä oli myös julkisia rakennuksia, joista
vanhoja rakennustyyppejä olivat kirkot ja pappilat, uusia kansakoulut,
nuorisoseurantalot ja työväentalot. Julkiset rakennukset oli useimmiten
rakennettu keskeisille ja näkyville paikoille ja ne erottuivat kylien muusta rakennuskannasta niitä kookkaampina. Julkiset rakennukset toimivat
yhteisinä kokoontumistiloina, esimerkiksi kansakoulurakennuksissa järjestettiin koulutoiminnan ohella myös runsaasti muuta julkista toimintaa, kuten kokouksia ja kirjastotoimintaa. Maatilojen ja julkisten raken73
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Oulun läänin eteläosassa, nykyisen Pohjois-Pohjanmaan alueella, oli 1920-luvun
lopussa noin 70 meijeriä, joista liikevaihdoltaan suurimpia olivat Tyrnävän ja Limingan osuusmeijerit. Osuustoiminta oli 1900-luvun alussa yleistä myös muun
maataloustoiminnan ja kaupan aloilla: tuolloin perustettiin mm. osuuskauppoja ja osuuskassoja sekä mm. karjanmyynti-, munanmyynti- ja puimaosuuskuntia.
Osuustoiminnan tavoitteena oli yksityisten, itsenäisten viljelijöiden taloudellisten
yhteistoimintamuotojen kehittäminen. (Rosberg & Hildén (toim.) 1929, 35–36;
Katajamäki & Kaikkonen 1991, 32–34).
Rautateiden merkitys oli sekä liikenteellisesti että taloudellisesti suuri. Teollistumiskehityksen myötä kasvanut liikennepalvelujen kysyntä tyydytettiin 1910-luvulle mennessä rakentamalla mittava rautatieverkosto, joka kattoi tärkeimmät
keskukset ja ulottui pohjoisessa Rovaniemelle saakka. Kaukoliikenne – sekä tavara- että henkilöliikenne – hoidettiin pääasiassa rautateitse. (Viertola 1974, 223).
Rosberg & Hildén (toim.) 1929, 59, 84, 146, 151. Esimerkiksi Sievissä, jossa asemalle oli kirkolta matkaa 16 km, ei rautatiellä katsottu olleen suurta merkitystä
talouselämän kehitykseen. Joissakin kirkonkylissä rautatien rakentaminen vaikutti asutuksen kehitykseen, esimerkiksi Paavolassa pitäjän alueella sijaitsevien
Ruukin ja Lapin asemien ympäristöön kehittyi kaksi suurta liikekeskusta. Limingassa rautatien rakentaminen siirsi keskustan painopistettä. Kuivaniemellä rautatieaseman ympärille muodostui uusi kaupallinen keskus vanhan kirkonkylän jäädessä siitä syrjään. Oulun kaupungin läheisyydessä sijaitsevissa pitäjissä, esimerkiksi Kempeleessä, rautatiellä ei ollut merkittävää vaikutusta kehitykseen kaupan
keskittyessä Oulun kaupunkiin. (Rosberg & Hildén (toim.) 1929, 51, 117, 310, 315;
Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1971, 135).
Pohjanmaan rata valmistui Ouluun saakka vuonna 1886, sitä jatkettiin pohjoiseen
1900-luvun alussa. Rautatieverkostoa rakennettiin edelleen 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Oulusta Kuusamoon ja Paanajärvelle ulottuvan radan rakentamista
suunniteltiin 1920-luvun lopulla. (Rosberg & Hildén (toim.) 1929, 42–43).
Vertaa esim. Relander 1892, 14–18, 24.
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Kartta 12. Oulun läänin eteläosa, nykyisen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan
alue, vuonna 1897. Oulun lääniin kuului
tuolloin myös nykyisen Lapin läänin alue.
Oulun läänissä oli viisi kaupunkia, Oulu,
Raahe, Kajaani, Tornio ja Kemi, ja yhteensä 68 maalaiskuntaa.
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nusten ohella kirkonkylissä oli maaseutukauppiaiden kauppapuoteja,
jotka toimivat joko asuinrakennusten yhteyteen sijoitetuissa liiketiloissa
tai erityisesti liiketoimintaa varten rakennetuissa kaupparakennuksissa.
Kauppapuodit olivat kylien keskuksia, jonne saavuttiin paitsi käymään
kauppaa myös vaihtamaan kuulumisia ja tapaamaan tuttavia78. Julkisten
rakennusten tapaan kauppapuodit sijoittuivat useimmiten keskeisille paikoille kirkonkylien keskusta-alueille.

4.2.2. Vaurastuva maaseutu
Vuoden 1920 lopussa Oulun läänissä oli väestönlaskennan mukaan
369 000 asukasta, joista kaupungeissa asui 9,3 % ja maaseudulla 90,7
%.79 Asutus keskittyi 1920-luvulla edelleen jokilaaksoihin ja rannikkoalueelle, joissa tiheimmin asuttuja pitäjiä olivat Nivala, Ylivieska, Alavieska ja Haukipudas sekä Oulun kaupungin ympäristö, Oulunsalo ja Oulujoki. Asutus harveni kohti pohjoista ja itää.80
Maanviljelys tärkeimpänä elinkeinona määräsi edelleen asuinpaikkojen sijainnin. Läänin länsiosissa asutus ja viljelysalueet keskittyivät lähes pelkästään viljaviin jokilaaksoihin. Myös vilkasliikenteisimmät tiet
sijoittuivat maastoon jokivarsia myötäillen. Maakunnan läntisille alueille
oli siten luonteenomaista asutuksen muodostuminen pitkiksi nauhoiksi.
Sen sijaan idässä asutus oli hajanaista ja sijoittui mäkien ja vaarojen lakialueille.81
Itsenäistymisen jälkeinen aika oli Pohjois-Pohjanmaalla tasaisen kasvun
ja vaurastumisen aikaa. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä
aikana, 1920- ja 1930-luvuilla, alueen väestö kasvoi ja elinkeinoelämä
monipuolistui. Väestömäärän kasvuun vaikuttivat voimakas syntyvyys,
lapsikuolleisuuden huomattava aleneminen sekä maaseudulta pois suuntautuvan siirtolaisuuden jyrkkä väheneminen. Maatalouden vahva kehitys ilmeni mm. karjamäärän lisääntymisenä, viljelysmenetelmien ja välineiden muutoksena sekä tuotannon tuntuvana kasvuna. Kunnat ja valtio
tukivat viljelysmaan uudisraivausta. Maatalouden tuottavuutta pyrittiin
parantamaan mm. viljelystapojen ja maanparannusaineiden kehittämisen, kasvinjalostus- ja eläinjalostustoiminnan sekä koulutus- ja neuvontatoiminnan lisäämisen avulla. Samaan aikaan alkoi myös maatalouden
koneellistuminen, mm. traktorit ja muut maanviljelyskoneet alkoivat vähitellen yleistyä. Maatilojen lukumäärä lisääntyi voimakkaasti – se oli
78
79
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Vertaa esim. Ahonen 1973, 231.
Vuoden 1928 tilastotietojen mukaan läänissä oli viisi kaupunkia (Oulu, Raahe,
Kajaani, Tornio ja Kemi). Kyliä ja yksinäistiloja, jotka oli luokiteltu tilastossa samaan kategoriaan, oli yhteensä 354. Oulun lääniin kuului tuolloin myös nykyinen
Lapin lääni, eli Oulun lääni rajautui etelässä Vaasan ja Kuopion lääneihin, idässä
Venäjän Karjalaan, pohjoisessa Jäämereen ja Norjaan, lännessä Ruotsiin ja Pohjanlahteen. Läänin koko asukasmäärästä 75,7 % asui läänin eteläosassa, johon
kuuluivat Salon, Haapajärven, Kajaanin ja Oulun kihlakunnat, eli nykyisen Oulun
läänin alue. (Rosberg & Hildén (toim.) 1929, 3–4). Oulun ja Lapin lääni erotettiin
toisistaan vuonna 1938, läänien väliseksi rajaksi määräytyi Peräpohjolan ja Pohjois-Pohjanmaan välinen maakuntaraja. (Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1967,
73–74).
Rosberg & Hildén (toim.) 1929, 31.
Rosberg & Hildén (toim.) 1929, 31.
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osaksi seurausta vuokraviljelmien itsenäistymisestä, asutustoiminnasta
ja tilojen jakamisista ja johti siten tilakoon pienenemiseen.82 Vuoden 1918
Torpparilain ja vuoden 1922 Lex Kallion myötä Oulun lääniin syntyi vuosina 1925–1936 yhteensä noin 1 400 uutta tilaa.83 Vuonna 1920 läänissä
oli yhteensä noin 37 000 viljelmää84, joten torppien määrä alueella oli
esimerkiksi eteläiseen ja lounaiseen Suomeen verrattuna vähäinen.
Maatalouden rinnalla kehittyivät teollisuus sekä palveluelinkeinot, vaikka niiden merkitys jäikin maa- ja metsätalouteen verrattuna melko vähäiseksi. Teollisuuden kehitystä vauhditti 1910-luvun lopulla alkanut
sähköistäminen. Alueen teollinen toiminta oli silti edelleen, muutamia
suuria saha- ja puutavarayhtiöitä lukuun ottamatta, pääasiassa pienteollisuutta, josta tyypillisimpiä esimerkkejä olivat muutaman hengen työllistäneet saha-, mylly- ja sähkölaitokset.85 Osuusmeijerit olivat usein merkittäviä teollisuuslaitoksia, joiden tuotantorakennukset olivat näkyvä osa
maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristöä.
Kaupan alalta elantonsa saavien määrä kasvoi maaseudulla 1920–1930-lukujen kuluessa tuntuvasti. Yksityisen kauppatoiminnan ohella erityisesti
osuuskauppatoiminta laajeni voimakkaasti. Osuuskauppojen rakennukset olivat useimmissa kirkonkylissä ensimmäisiä kansanomaisesta rakentamisperinteestä selkeästi poikkeavia, jo alkujaan käyttötarkoitustaan eli
liiketoimintaa varten rakennettuja liikerakennuksia. Rakennukset sijoittuivat useimmiten keskeisille paikoille päätien varrelle. Kauppaliikkeitä perustettiin kirkonkylien ohella syrjäkylille. Maaseudulle perustettiin
myös erikoismyymälöitä, kuten kenkä- ja vaatetusliikkeitä, kirjakauppoja
ja kemikaliokauppoja. Kaupan ohella kehittyi pankkitoiminta.86
Maanteiden rakentaminen ja ylläpito siirtyivät vuonna 1918 valtion tehtäväksi, lukuun ottamatta yksityisteitä ja paikallisteitä, joiden hoito oli
kuntien vastuulla87. Hallinnollisten muutosten myötä tieverkostoa alettiin
kehittää yhtenäisenä kokonaisuutena. Sotien välisenä aikana, 1920- ja
1930-luvuilla, alueen maantieverkostoa kehitettiin voimakkaasti. Uusia
tieyhteyksiä rakennettiin ja vanhoja teitä kunnostettiin autoliikenteelle
sopiviksi – teitä levennettiin, tiepohjia parannettiin ja siltoja rakennettiin
ja kunnostettiin. Taustalla oli autoliikenteen lisääntyminen sekä talouselämän monipuolistumisen ja laajentumisen aiheuttama liikennetarpeen
kasvu. Tiestön parantuminen puolestaan paransi paitsi yksityisen myös
ammattimaisen autoliikenteen harjoittamisen edellytyksiä. Ammattiau-
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Vilmusenaho 1984, 516–529; vertaa esim. Toivola 1973, 111.
Asunmaa, Martti. Pohjoispohjalaisen kulttuuri-identiteetin juuria. http://www.kirjastovirma.net/kulttuuri-identiteetti/07 (24.5.2007).
Rosberg & Hildén (toim.) 1929, 4.
Vilmusenaho 1984, 532–546.
Esim. Vilmusenaho 1984, 557–559. Vertaa Lehtola 2001, 92–93; Ahonen 1973,
236–237.
Vuonna 1918 annetun tielain mukaan tiet jaettiin kahteen luokkaan, maanteihin ja paikallisteihin. Lain mukaan maanteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta vastasi valtio, maalaiskuntiin perustettavien tielautakuntien avulla. Tielautakunnat toimivat osana valtion paikallishallintoa. Paikallisteiden rakentaminen ja
kunnossapito oli teiden tarvitsijoiden vastuulla. (Soikkanen 1966, 545–546).
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toilijat kuljettivat sekä matkustajia että rahtia. Autokannan kasvun seurauksena maaseutukyliin perustettiin ensimmäiset bensiiniasemat.88
Kunnalliset toiminnot monipuolistuivat edelleen 1920- ja 1930-lukujen
kuluessa. Kuntien vastuulla oli mm. kansakoulujen rakentaminen, asutusasiat ja järjestystoimi sekä vanhustenhoito, terveydenhoito ja muu sosiaalitoimi. Kunnallisten tehtävien lisääntyminen johti 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa kuntien velkaantumisen tuntuvaan kasvuun. Suuri osa
veloista jouduttiin ottamaan kansakoulujen rakentamista varten – kouluja perustettiin maaseutukuntiin jo 1800-luvun lopulla, mutta niiden perustaminen tuli pakolliseksi vuoden 1921 oppivelvollisuuslain myötä.89
Kuntien taloudellista eriarvoisuutta pyrittiin tasaamaan valtionavuilla.
Myös kuntien yhteistoiminta lisääntyi oleellisesti, tyypillisimpiä yhteistoimintamuotoja olivat yhteiset kunnanlääkäripiirit, kunnalliskodit, koulut ja sähköistämishankkeet. Kuntiin rakennettiin koulujen ohella myös
muita julkisia rakennuksia, kuten kunnalliskoteja ja sairaaloita.90

4.2.3. Kirkonkylät maaseudun kyläverkostossa
Sotien jälkeiset vuodet olivat maaseutualueilla kasvun ja kehityksen aikaa. Yhteiskuntatieteilijä YTT Ilkka Lehtola nimittää sotien jälkeistä,
1940-luvulta 1960-luvun alkupuolelle ulottuvaa ajanjaksoa kansallisvaltion rakentamisen ajaksi. Lehtolan mukaan ajalle oli tyypillistä maaseudun kasvu ja kukoistus, syrjäseutujen asuttaminen ja peruspalvelujen leviäminen tiheänä verkkona maaseudun kyliin.91
Väestön määrä kasvoi sotien jälkeen voimakkaasti. Suurimmat syntyvyysvuodet ajoittuivat 1940-luvun loppuun, väestön kasvu tasoittui
1950-luvulle tultaessa. Asutus laajeni entuudestaan asuttamattomille
syrjäseuduille asutustoiminnan myötä. Maa- ja metsätalous oli edelleen
elinkeinoista selkeästi merkittävin, mutta teollisuuden ja erityisesti palvelujen osuus kasvoi jatkuvasti92. Maatilojen sekä viljelyskäytössä olevan
maan määrä kasvoi mm. asutustoiminnan myötä aina ajanjakson loppuun eli 1960-luvun alkuun saakka. Väestön määrän kasvu lisäsi myös
palvelujen tarvetta. Maaseudulle rakentui tiheä peruspalvelujen verkosto, kylistä muodostui paikallisia keskuksia, joissa oli omat palvelunsa.93
Palvelujen lisääntyminen ja monipuolistuminen näkyi kylissä kauppojen
ja muiden liikerakennusten lisääntymisenä. Erikoisliikkeiden määrä li88
89
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Esim. Vilmusenaho 1984, 550–559; vertaa Perko 1977b, 23–27; Lönnroth 1946,
91.
Vilmusenaho 1984, 562–563, 592; Soikkanen 1966, 530–536, 574. Vuonna 1921
voimaan tulleen oppivelvollisuuslain mukaan kuntaan oli oppivelvollisuuden toteuttamista varten perustettava riittävä määrä kouluja siten, että koulumatkan
pituudeksi muodostui yleensä enintään 5 km. (Soikkanen 1966, 530).
Vilmusenaho 1984, 560–568. Vertaa Lehtola 2001, 92–93; Soikkanen 1966, 505–
510, 515–528, 565–568.
Lehtola 2001, 95–96.
Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan alueella Siikajokilaaksossa väestö jakautui elinkeinoittain seuraavasti vuosina 1950 ja 1960: vuonna 1950 maa- ja metsätalous
75,0 %, teollisuus ja rakennus 11,4 %, palvelut (mm. kauppa ja liikenne) 9,2 %;
vuonna 1960 maa- ja metsätalous 62,2 %, teollisuus ja rakennus 13,6 %, palvelut
13,0 %. (Vilmusenaho 1984, 639).
Lehtola 2001, 95–96, 115. Vertaa Vilmusenaho 1984, 638–639, 644.
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sääntyi edelleen, varsinkin sotien jälkeen. Kirkonkyliin syntyi myös muita palveluita, kuten parturi- ja kampaamoliikkeitä, valokuvaamoja, matkustajakoteja ja kahviloita.94 Kouluverkosto laajeni mm. asutustoiminnan
ja väestönkasvun myötä. Maaseutu toimi maa- ja metsätalouden työvoimareservinä. Maaseudun väestö pyrittiin sitomaan asuinseudulleen ja
muuttoliikettä keskuksiin pyrittiin jarruttamaan mm. työllisyystöiden
avulla.95 Kuntien sisäinen muuttoliike syrjäkyliltä taajamiin alkoi voimistua 1950-luvun lopulla.96
Talvisodan ja jatkosodan jälkeisen asutustoiminnan seurauksena myös
Pohjois-Pohjanmaan alueelle perustettiin uusia asutustiloja.97 Peltoala
kasvoi voimakkaasti pika-asutus- ja raivaustoiminnan myötä.98 Asutuskylien sijainti poikkesi alueelle ominaisesta rakentamisen perinteestä. Niitä
ei sijoitettu Pohjois-Pohjanmaalle tyypilliseen tapaan vesistöjen varsille
vaan esimerkiksi metsien ja soiden keskelle – asutustiloja perustettiin
valtion maille, jotka useimmiten sijaitsivat viljelyn kannalta toisarvoisilla
alueilla vanhan, perinteisen kylärakenteen ulkopuolella.99 Asutustoiminnan myötä perustettuja uusia kyliä olivat mm. Pudasjärven Malisensuo
ja Pärjänsuo, Yli-Iin Leuva, Ylikiimingin Somerovaara sekä Kärsämäen
Miiluranta.100 Kirkonkylissä asutustoiminnan seuraukset näkyivät uusina, luovutetuille ja lunastetuille maille perustettuina asuntoviljelystiloina ja asuntotiloina, asuntotontteina ja asuinalueina.101 Useassa kirkonkylässä sotien jälkeen rakennetut asuinalueet sijoittuivat seurakunnalta
lunastetuille maille.102
Maantieverkosto oli sotien jälkeen huonossa kunnossa. Lisäksi autoliikenteen lisääntyminen asetti liikenneverkostolle uusia haasteita. Paikallisteiden rakentamisen ja peruskorjauksen ohella toteutettiin 1950-luvun
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Esim. Vilmusenaho 1984, 644, Ahonen 1973, 237.
Lehtola 2001, 95–96, 115. Vertaa Vilmusenaho 1984, 638–639, 644.
Vilmusenaho 1984, 639.
Valtaosa siirtoväen tiloista sijoittui eteläiseen Suomeen, maatalouden kannalta
edullisille alueille. Pohjois-Pohjanmaalla suurin osa asutustiloista perustettiin
muita maansaajia, kuten rintamamiehiä tai heidän perheitään, varten. Rintamamiesten asuttamisen myötä pientilojen määrä lisääntyi. Entuudestaan pelloiksi
raivaamattomille alueille sijoittuvien ns. kylmien tilojen perustamisen tavoitteena
oli myös edistää pellonraivausta Itä- ja Pohjois-Suomessa. (Katajamäki & Kaikkonen 1991, 34–35; Lento 1968, 260–263).
Vilmusenaho 1984, 640.
Valtion maiden sijaintiin vaikutti vuonna 1775 erityisesti Suomea varten annettu
isojakoasetus, jonka mukaan sen jälkeen, kun taloille oli jaettu verolukujen mukaiset määrät maata, ylijäävät metsämaat siirtyivät kruunun omistukseen. Asetuksesta sai alkunsa valtion metsänomistus. Perinteisesti asutuksen sijainti määräytyi hedelmällisen viljelysmaan sijainnin mukaan, joten valtion omistukseen
jäivät viljelyn kannalta toisarvoiset maat sekä Pohjois-Pohjanmaan alueen harvaan asuttujen itäisten ja pohjoisten osien alueet. Siten valtion omistamille alueille perustetut uudet asutustilat joutuivat usein viljelyn kannalta epäsuotuisille
alueille. (Jutikkala 1958, 254–255; Jutikkala 1968c, 191; Maatalous ja rakennettu
ympäristö 1981, 7, 10).
Asunmaa, Martti. Pohjoispohjalaisen kulttuuri-identiteetin juuria. http://www.kirjastovirma.net/kulttuuri-identiteetti/07 (24.5.2007).
Esim. Laitinen (toim.) 1995, 119–126. Asutustoiminnan myötä muodostettuja tilatyyppejä olivat viljelystilat, asuntoviljelystilat, asuntotilat, asuntotontit ja kalastustilat. Niistä vain viljelystilat oli tarkoitettu antamaan haltijoilleen päätoiminen
elanto. Muut tilatyypit pyrittiin sijoittamaan asutuskeskusten lähelle, jolloin pääosa elannosta voitiin hankkia kodin ulkopuolisesta työstä.
Vertaa esim. Matinolli & Matinolli 1989, 151; Sariola 1948, 39.
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kuluessa useita suuria tiehankkeita, kuten Helsingistä Jyväskylän ja Oulun kautta Kemiin päin kulkevan valtatien 4 oikaisu, Oulusta Limingan
ohi Raaheen johtavan valtatien 8 rakentaminen sekä Oulusta Kuusamoon
johtavan valtatien 20 jälleenrakennus. Hankkeet toteutettiin pääasiassa
hätäaputöinä. Tiestön parantumisen myötä henkilöautoliikenne alkoi vilkastua. Tiestö oli silti vielä nykyiseen verrattuna vaatimatonta. Valtaosa
Pohjois-Pohjanmaan alueen teistä oli vielä vuonna 1960 sorapäällysteisiä.103 Suurin osa alueen vilkasliikenteisistä valtateistä päällystettiin öljysora- tai kestopäällysteellä 1960-luvun kuluessa.104
Sotien jälkeen kunnallinen toiminta laajeni ja monipuolistui edelleen.
Keskeisiä kunnallisia toimia olivat sosiaalitoimi, terveyden- ja sairaanhoito, opetus- ja sivistystoimi ja kulttuuritoimi sekä aluesuunnittelu,
kaavoitustoimi ja rakentaminen. Kuntien vastuulla olivat mm. kuntien
omistaman rakennuskannan ylläpito, koulujen ja teiden105 rakentaminen,
sähköistäminen sekä kaavoitus106 ja rakennusvalvonta. Yksi nopeimmin
laajentuneita toimialoja oli terveydenhuolto. Kuntiin rakennettiin sairaaloita ja terveystaloja, neuvola-, hammaslääkäri-, apteekki- ja eläinlääkäritoiminta vakiintuivat ja vanhustenhuolto kehittyi. Opetus- ja sivistystoiminnan laajenemisen ja monipuolistumisen taustalla oli toisaalta
väkiluvun kasvu, toisaalta lisääntyneet vaatimukset. Perinteinen kansakoululaitos laajeni ja 1950-luvun kuluessa toimintansa aloittivat keskikoulut ja jatkokansakoulut. Maaseutukuntiin perustettiin myös opistotasoisia kouluja, kuten ammatillisia oppilaitoksia sekä käsityö-, maamiesja teollisuuskouluja. Kulttuuritoimeen kuuluivat mm. kirjastolaitoksen
ja kansalaisopistotoiminnan kehittäminen, nuorisotyö ja kunnallinen
urheilutoiminta107. Lisäksi kunnat tukivat yhdistys- ja seuratoimintaa.
Kuntien tehtäväkentän laajentuminen vaati uusien kunnallisten virkojen
perustamista. Tehtävien ja virkailijoiden lisääntyminen johti myös usein
kunnanviraston tilojen laajentamiseen tai kokonaan uusien toimitilojen
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Vilmusenaho 1984, 642–643. Vertaa Lehtola 2001, 96; Perko 1977c, 376–377;
Kunnas 1967, 54–56.
Kunnas 1967, 58.
Vuonna 1954 tuli voimaan laki yleisistä teistä. Yleisillä teillä tarkoitettiin maanteitä tai paikallisteitä. Lain mukaan yleisten teiden rakentaminen, parantaminen ja kunnossapito kuuluivat valtion vastuulle. Kunta oli kuitenkin velvollinen osallistumaan alueellaan sijaitsevien paikallisteiden tienpidosta aiheutuviin
kustannuksiin. (Laki yleisistä teistä 243/1954. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1954/19540243 (23.3.2009); Soikkanen 1966, 783). Vuoden 1958 rakennuslaissa rakennuskaavan toteuttaminen ja siten rakennuskaava-alueella sijaitsevien liikenneväylien rakentaminen ja kunnossapito määrättiin kunnan vastuulla
oleviksi tehtäviksi. (Rakennuslaki 370/1958 112§, 113§. http://www.finlex.fi/fi/
laki/alkup/1958/19580370 (28.2.2006)).
Vuoden 1958 rakennuslaissa rakennuskaavan toteuttaminen määriteltiin kunnan
tehtäväksi. Kunnan tuli vastata rakennuskaava-alueen liikenneväylien ja viemäreiden rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä harkinnan mukaan ja varojen salliessa huolehtia mm. vedensaannin ja ulkovalaistuksen sekä puistojen ja muiden
virkistysalueiden järjestämisestä. (Kautonen 1963, 33; Rakennuslaki 370/1958
113§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370 (28.2.2006)).
Vilmusenahon mukaan kunnat näkivät urheilutoiminnan tukemisen nuorison kasvatuksen kannalta merkittävänä. Urheiluharrastusmahdollisuuksien kehittäminen näkyi ennen muuta urheilutoiminnan ulkoisten edellytysten, urheilukenttien
ja urheilutoimintaa varten suunniteltujen rakennusten, rakentamisena. (Vilmusenaho 1984, 654–655; vertaa Soikkanen 1966, 763).
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rakentamiseen.108 Julkiset rakennukset sijoittuivat usein joko kunnan tai
seurakunnan omistuksessa oleville maille.109 Kuntien ja seurakuntien
maanomistuksella oli siten merkittävä vaikutus kirkonkylien toiminnallisen rakenteen kehittymiseen.
Kuntien ohella seurakuntien omistamia rakennuksia korjattiin ja uudistettiin ajan vaatimusten mukaisiksi: esimerkiksi kirkoissa ja pappiloissa
tehtiin lämpötaloudellisia parannuksia, rakennuksiin asennettiin keskuslämmitykset ja sähköt, samalla rakennuksia usein maalattiin sekä ulkoa
että sisältä. Vilmusenahon mukaan esimerkiksi monessa Siikajokilaakson
kirkossa uudistus oli niin perusteellinen, että seurakunnassa katsottiin
aiheelliseksi järjestää kirkon uudelleenvihkimisjuhlat. Myös hautausmaiden hoitoon alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota ja vanhat hautausmaat muuttuivat kirkkopuistoiksi.110
Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitseviin maalaiskuntiin laadittiin ensimmäiset rakennuskaavat 1940-luvun kuluessa. Sekä Ylivieskan että Kuusamon kirkonkylään vahvistettiin rakennuskaava vuonna 1944, Oulaisten kirkonkylään vuonna 1947, Haapajärven kirkonkylään vuonna 1948
ja vuonna 1949 Pyhäjärven Pyhäsalmelle. 1950-luvun kuluessa vahvistettiin Rantsilan (1953), Muhoksen (1956) sekä Utajärven ja Vihannin
(1957) kirkonkylien rakennuskaavat.111

4.3.

Maaseutu murroksessa

Vielä 1960-luvun alussa Pohjois-Pohjanmaa oli edellisinä vuosikymmeninä nopeasti edistyneestä teollistumisesta ja palveluvaltaistumisesta huolimatta elinkeinorakenteeltaan maa- ja metsätalousvaltainen.112 Maatalouden kehitys ja koneellistuminen oli voimakasta etenkin sotien jälkeen.
Siitä huolimatta tilat olivat edelleen enimmäkseen pientiloja, erityisesti
alueen pohjoisissa ja itäisissä osissa, joissa metsätaloudella oli suuri merkitys maatalouden rinnalla. Maa- ja metsätalouden heikko tuottavuus
aiheutti työttömyyttä ja muuttoliikettä kaupunkeihin.113 Alueen väestön
toimeentulomahdollisuuksia pyrittiin parantamaan maakunnan teollistamisen ohella ennen muuta maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten
kehittämisen avulla eli maatalous nähtiin edelleen toimeentulon kannal108
109
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Vilmusenaho 1984, 645–650; Soikkanen 1966, 742–795. Vertaa esim. Matinolli &
Asunmaa 2005, 255–256, 265, 400–401.
Esim. Hämäläinen (toim.) 1985, 273; Kotiseutumme 2003, 706–707; Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-Haapaveden
seutukunta, Ylivieskan seutukunta ja Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993,
41; Pöyhtäri 1982, 16–17; Simojoki (toim.) 2006, 33.
Vilmusenaho 1984, 652; vertaa esim. Saarikoski 1969, 294; Vilmusenaho 1985,
44.
Linkojoki 1965, 30–31.
Vertaa esim. Lehtola 2001, 92. Suomi alkoi teollistua 1920–1930-luvuilla, mikä
lisäsi myös palveluiden kysyntää. Siirtyminen teolliseen yhteiskuntaan ja palveluyhteiskuntaan tapahtui lopullisesti vasta 1960-luvulla – maa- ja metsätalous pysyivät suurimpina työllistäjinä aina 1960-luvun alkuun saakka.
Heikurainen 1962, 10–12. Heikuraisen mukaan muuttoliike kaupunkeihin ja siirtolaisuus olivat Pohjois-Pohjanmaan alueella 1960-luvun alussa maamme suurimpia. Tilanteen ennustettiin yhä entisestään huonontuvan alueen suuresta syntyvyydestä ja maan tuottavuuden jatkuvasta heikentymisestä johtuen.
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ta elinkeinoista merkittävimpänä. Tavoitteena oli kehittää Pohjois-Pohjanmaasta vahva ja tuottava maatalousalue, minkä uskottiin ratkaisevan
maakunnan työttömyysongelmat.114
Alueen tärkeimmiksi teollisuus- ja palvelukeskuksiksi olivat kehittyneet
Oulu ja Kajaani. Oulussa oli selluloosa- ja sahateollisuutta sekä vuonna
1952 toimintansa aloittanut typpitehdas, Kajaanissa selluloosa-, paperija sahateollisuutta. Raahe oli 1960-luvun vaihteessa vielä pikkukaupunki, mutta sinne oli suunnitteilla rautamalmin jalostamon perustaminen –
Raahen Rautaruukki perustettiin vuonna 1964115. Oulun merkitystä alueen tärkeimpänä kaupunkina lisäsi vuonna 1959 perustettu yliopisto.116
Suomalainen yhteiskunta alkoi muuttua nopeasti 1960-luvun lopulta
lähtien. Ajalle ominaisia piirteitä olivat elinkeinorakenteen nopea muuttuminen maa- ja metsätalousvaltaisesta palvelu- ja teollisuusvaltaiseksi
sekä väestön kasautuminen kaupunkialueille ja taajamiin. Kehityksestä
on käytetty käsitteitä kaupungistuminen, taajamoituminen ja urbanisoituminen.117 Kehityksen taustalla oli lukuisia syitä. Teollisuuden ja palveluelinkeinojen kehittyessä myös niiden kysyntä kasvoi. Kaupunkeihin
ja taajamiin keskittyvien teollisuus- ja palvelualojen työpaikkojen määrä lisääntyi, mikä puolestaan lisäsi asukkaiden määrää ja edelleen palvelujen kysyntää. Toisaalta maa- ja metsätaloudessa korostui työvoiman
tarjonnan ja tarpeen epätasapaino – samaan aikaan kun maa- ja metsätalous koneellistuivat ja työvoiman tarve väheni, kasvoi maaseudulla olevan työvoiman tarjonta huimasti suurten ikäluokkien tullessa työikään.
Samalla maatalousväestön toimeentulomahdollisuudet heikkenivät mm.
tilakoon pienenemisen ja tuotannon tehostamiseen perustuvien maatalouspoliittisten uudistusten seurauksena.118
Maatalouden merkitys tärkeimpänä elinkeinona alkoi vähetä 1960-luvun kuluessa. Samaan aikaan maatalouspolitiikassa pyrittiin tilakoon
kasvattamiseen ja maatilojen kokonaismäärän vähentämiseen, ja kehittymismahdollisuuksiltaan heikot pientilat pyrittiin ohjaamaan pois tuotannosta. Maatalouden lopettamista pientiloilla kannusti vuonna 1969
voimaan tullut pellonvarausjärjestelmä, jonka perusteella viljellyn pintaalan vähentämistä tuettiin korvauksilla. Maataloustuotannon rationalisointia tavoittelevan rakennepolitiikan vaikutukset näkyivät erityisesti
pientilavaltaisilla alueilla toimeentulomahdollisuuksien heikentymisenä
sekä työttömyyden ja sen myötä muuttoliikkeen kasvuna.119 Kulttuuri114
115
116
117
118
119

Esim. Heikurainen 1962, 12.
Esim. Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1976, 359; vertaa Peltola 1986, 47.
Heikurainen 1962, 12–15; Manninen 1995, 274–278.
Esim. Lehtola 2001, 97; Haapala 2004, 252; vertaa Peltola 1986, 5–12; Vuoti 1974.
Esim. Hautamäki 1985, 19–24; Katajamäki & Kaikkonen 1991, 34–41; Katajamäki
1991, 177–178; Vihinen 2004, 255–267; Vuoti 1974, 5–17.
Katajamäki & Kaikkonen 1991, 39–40. Ranta 1999, 272. Vertaa Pohjois-Pohjanmaan seutusuunnitelma 1985–1995 1985, 47–50. Lähtien 1860-luvun nälkävuosista aina 1960-luvulle saakka Suomen maatalouspolitiikan päämääränä oli maatalousväestön toimeentulon ja elintarvikkeiden omavaraisuuden turvaaminen. Kehitys johti lopulta 1960-luvun lopulla ylituotanto-ongelmiin. Maataloustuotantoa
pyrittiin rajoittamaan erilaisilla rakennepoliittisilla keinoilla, kuten pellonvarausjärjestelmä, ylituotantomaksut ja maatalouden verouudistukset. Tavoitteena oli
edistää tilakoon kasvua ja uuden teknologian käyttöönottoa sekä helpottaa pien-
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ympäristössä kehitys näkyi maatilojen määrän vähentymisenä, viljellyn
peltoalan pienentymisenä ja pakettipeltoina.
Muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin lisääntyi 1960-luvun lopulla. Sen
vaikutukset näkyivät mm. Oulun kaupungin voimakkaana kasvuna: vuoden 1950 alussa Oulussa oli noin 37 500 asukasta, vuoden 1971 alussa jo noin 91 700.120 Oulu oli kasvanut voimakkaaksi maakunnalliseksi
keskukseksi, jonne hallinnolliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja kaupalliset
palvelut keskittyivät. Valtakunnallisessa aluerakenteessa Oulu muodosti valtakunnanosakeskuksen. Oulun kaupungin voimakkaan kehityksen
taustalla vaikuttivat monet tekijät, kuten kaupungin sijainti liikenteellisesti edullisella paikalla mutta riittävän etäällä muista suurista kaupungeista, joten siitä kasvoi Pohjois-Suomen hallinnon ja talouden keskus.
Lisäksi kasvua kiihdytti Oulun asema yliopistokaupunkina.121 Kaupunkien ohella muuttoliike suuntautui ulkomaille, pääasiassa Ruotsiin.122 Koko
maakunnan alueella väestön määrälle oli 1950-luvulla ollut tyypillistä
voimakas kasvu. Kasvu hidastui 1960-luvun kuluessa. 1960-luvun lopulle ja 1970-luvulle sattuneista taantumajaksoista huolimatta PohjoisPohjanmaan kokonaisväkiluku kasvoi vuodesta 1950 vuoteen 1980 ulottuvan ajanjakson kuluessa. Vuonna 1950 Pohjois-Pohjanmaan alueella
oli 272 461 asukasta, vuonna 1960 jo 300 112 asukasta, vuonna 1970
300 271 asukasta ja vuonna 1980 yhteensä 316 313 asukasta.123
1960-luvun kuluessa tapahtuneet muutokset näkyivät sekä elinkeinorakenteen että taajamaväestön määrän kehityksessä. Vuonna 1960 PohjoisPohjanmaa oli elinkeinorakenteeltaan maatalousvaltainen, maa- ja metsätalouden osuus oli 51,3 %, teollisuuden 21,4 % ja palvelujen 27,3 %.
Vuonna 1970 maa- ja metsätalouden osuus maakunnan elinkeinorakenteessa oli 31,2 %, teollisuuden 27,4 % ja palvelujen 41,4 %. Samaan aikaan kaupungeissa ja taajamissa asuvan väestön määrä kasvoi. Vuonna
1960 maaseudulla asui 54,3 %, taajamissa 45,7 % ja kaupunki- ja kauppalakunnissa 31,6 % väestöstä. Vuonna 1970 maaseudulla asuvan väestön osuus oli 45,9 %, taajamissa asuvan väestön osuus 54,1 % ja kaupunki- ja kauppalakunnissa asuvan väestön osuus 39,4 % koko maakunnan
väestöstä.124

120

121
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123
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tilojen luopumista tuotannosta. (Katajamäki & Kaikkonen 1991, 39–40; Pihkala
1982, 392–394).
Vuonna 1950 noin 11 % koko läänin väestöstä asui Oulussa, vuonna 1970 Oulussa
asuvan väestön osuus oli noin 21 %. (Tarmio, Papunen & Korpela 1976, 35). Muuttoliike Ouluun oli erityisen nopeaa 1950–1960-luvuilla, jolloin vuotuinen muuttovoitto oli 1 000–1 600 henkeä. Muuttajista suurin osa tuli Oulun ja Lapin läänien
alueilta. Oulun asukasluvun kasvu pysähtyi 1970–1980-luvuilla, mikä johtui paitsi taloudellisen kasvun hidastumisesta myös siitä, että maaseudulla ei enää ollut
ylimääräistä työikäistä väestöä, joka olisi voinut tai halunnut muuttaa kaupunkeihin. Asukasluvun kehitys kääntyi jälleen nousuun 1980-luvun kuluessa. Vuonna
1990 Oulun kaupungin asukasluku ylitti 100 000 rajan. (Manninen 1995, 30–35).
Tarmio, Papunen & Korpela 1976, 35–37; Manninen 1995, 31.
Esim. Pohjois-Pohjanmaan runkokaava 1972…2000 1972, 35.
Pohjois-Pohjanmaan rakennesuunnitelma 1976–1985 1976, 7–8; Pohjois-Pohjanmaan seutusuunnitelma 1981–1990 1981, 25.
Vuoti 1974, 30, 34.
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4.3.1. Kirkonkylät kasvavat maaseutukuntien palvelukeskuksiksi
Kirkonkylät kasvoivat muita maaseutukyliä merkittävimmiksi keskuksiksi 1960-luvulta lähtien. Kirkonkylien kasvun taustalla vaikuttivat mm.
elinkeinorakenteen muuttuminen sekä hyvinvointipalvelujen, kaupallisten palvelujen ja teollisuuden voimakas kehittäminen. Palvelut pyrittiin useimmiten keskittämään kuntakeskuksiin. Vuoden 1958 rakennuslain mukaan taajamien rakentamista tuli ohjata joko asemakaavan tai
rakennuskaavan avulla125. Rakennuskaavojen laatiminen ja toteuttaminen sekä kunnallisten palvelujen kehittäminen vaati kunnilta runsaasti taloudellisia voimavaroja, mikä puolsi palvelujen keskittämistä yhteen
keskukseen. Toisaalta katsottiin, että vain voimakkaat ja kehittyvät taajamat pystyvät tarjoamaan korkeatasoisia palveluja, joten taajamien kehittäminen hyödytti myös syrjäkylien asukkaita.126 Kunnissa pyrittiin
keskustaajamien kehittämisen avulla myös joko korottamaan keskuksen
luokkaa127 ja siten kilpailukykyä valtion investoinneista tai turvaamaan
kunnan säilyminen itsenäisenä.128
Suomea kehitettiin pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi toteuttamalla
1960- ja 1970-lukujen vaihteessa useita merkittäviä yhteiskunnallisia uudistuksia, kuten peruskoululaki, kansanterveyslaki ja päivähoitolaki.129
Uudistusten seurauksena hyvinvointipalvelut, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut, lisääntyivät voimakkaasti. Palvelujen kehittämisen myötä
maaseudulle syntyi runsaasti uusia terveyden- ja sairaanhoidon, opetuksen ja sosiaalihuollon työpaikkoja. Hyvinvointipalvelujen järjestäminen
oli pääasiassa kuntien vastuulla ja niiden laajentamista tuettiin valtionavuilla.130 Palvelujen lisääntyminen näkyi sekä suurissa että pienissä kirkonkylissä uusina julkisina rakennuksina. Kansanterveyslain näkyvin
seuraus oli terveyskeskuksen rakentaminen jokaiseen kuntaan. Lisäksi
kuntiin rakennettiin päiväkoteja ja vanhainkoteja. Moniin kirkonkyliin
125
126
127

128
129
130

Rakennuslaki 370/1958 5§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370
(28.2.2006).
Esim. Soikkanen 1966, 782–783. Vertaa Peltola 1986, 32–35.
Sisäasiainministeriön antamien ohjeiden mukaisesti keskukset, joilla tarkoitettiin
julkisia ja yksityisiä palveluja jakavia paikkoja, jaettiin niiden tarjoaman palveluvarustuksen ja väestöpohjan perusteella eri luokkiin. Keskusluokiksi oli määritelty suurimmasta keskuksesta pienimpään: pääkaupunkikeskus; valtakunnanosakeskus (ylempi ja alempi); maakuntakeskus (ylempi, keskitason, alempi); kaupunkikeskus (ylempi, keskitason, alempi); kuntakeskus (ylempi, keskitason, alempi); paikalliskeskus (ylempi, keskitason, alempi) ja kyläkeskus (ylempi ja alempi).
Sisäasiainministeriö antoi seutukaavaliitoille ensimmäisen valtakunnallisen keskusluokitusohjeen vuonna 1972. Keskusluokitukseen pohjautuvalla suunnittelulla pyrittiin palvelujen alueellisen tarjonnan tasapainottamiseen maan eri osissa.
Keskusluokitusta kriittisesti tarkastelleen Pakarisen mukaan valtion viranomaisten ja yksityisen sektorin edustajien ohella luokittelua käyttivät kunnat, jotka
pyrkivät parantamaan asukkaittensa palveluvarustusta ja siten nostamaan oman
kunnan suhteellista asemaa muihin keskuksiin ja kuntiin nähden. (Pakarinen
1985, 10, 63–80).
Peltola 1986, 32; Hautamäki 1985, 53.
Peruskoululaki tuli voimaan vuonna 1968, kansanterveyslaki ja päivähoitolaki
vuonna 1972. (Vihinen 2004, 404).
Lehtola 2001, 98–107, 115. Lehtola nimittää ajanjaksoa hyvinvointivaltion rakentamisen ajaksi. Lehtolan mukaan hyvinvointipalvelujen kehittämisen avulla pyrittiin tasaamaan 1960-luvun rakennemuutoksen ja suuren muuton seurauksena
syntyneitä alueellisia kehityseroja. Vertaa Vihinen 2004, 404–405.
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rakennettiin myös uusia kouluja koulujärjestelmän uudistuksen ja koulujen keskittämisen myötä.131
Hyvinvointipalvelujärjestelmän rakentaminen tasapainotti alueellisia kehityseroja koko maan laajuisesti, mutta johti kuntien sisällä kuntakeskusten kasvuun, seutuistumiseen ja maaseutualueiden eriytymiseen. Valtaosa hyvinvointipalveluista ja sen myötä niiden tarjoamista työpaikoista
keskittyi kuntakeskuksiin, mikä puolestaan lisäsi muuttoa syrjäseudulta keskuksiin. Kuntakeskusten kasvaessa maaseudun syrjäkylät taantuivat.132 Kylissä palvelujen kehitys seurasi väkiluvun kehitystä. Taantuva
kehitys ilmeni käytännössä peruspalvelujen, kuten kauppojen, postipalvelujen ja peruskoulun ala-asteiden, määrän vähenemisenä. Kyläkauppojen määrän vähentymiseen vaikutti asiakaskadon ohella kaupan keskusliikkeiden vetäytyminen maaseudulta. Keskusliikkeet ryhtyivät keskittämään toimintojaan kaupunkeihin ja kuntakeskuksiin. Kaupan keskittymistä tukivat kuluttajien ostotottumusten muutokset ja voimakas
autoistuminen. Kaupan keskittyminen lisäsi osaltaan liikerakentamisen
tarvetta kuntakeskuksissa.133
Hyvinvointipalvelujen ja kaupallisten palvelujen ohella myös teollistamistoimet keskitettiin useimmiten kuntakeskuksiin. Elinkeinoelämän
edellytysten kehittäminen ja teollisuuden tukeminen nähtiin kunnissa
muuttoliikkeen ja työttömyyden hillitseminen kannalta merkittävinä toimina. Maataloudesta irtautuva väestö pyrittiin sitomaan paikkakunnalle
lisäämällä työpaikkojen määrää teollisuudessa ja palvelualalla. Yrittäjiä
houkuteltiin kuntaan varaamalla kaavoitettuja, kunnallistekniikalla varustettuja alueita yritysten liike- ja teollisuustilojen sekä työntekijöiden
asuntojen rakentamista varten.134 Kunnat tukivat teollisuuden ja elinkeinotoiminnan kehitystä paitsi luomalla toimintaedellytyksiä maanhankintapolitiikan, teollisuusalueiden suunnittelun ja kaavoituksen sekä infrastruktuurin rakentamisen avulla myös harjoittamalla aktiivista elinkeinopolitiikkaa, johon kuului esimerkiksi yritystoiminnan lainoittaminen ja osallistuminen toimitilojen rakentamiseen.135

131
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133
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Vihinen 2004, 404–405; Lehtola 2001, 104–105. Peruskoulu-uudistus aloitettiin
Lapissa vuonna 1972, ja vuonna 1977 koko Suomi siirtyi peruskoulujärjestelmään.
(Lehtola 2001, 104–105).
Lehtola 2001, 98–107, 115. Vertaa Vihinen 2004, 404–405; Haapala 2004, 252.
Pohjois-Pohjanmaan seutusuunnitelma 1985–1995 1985, 34–36; Lehtola 2001,
103–104.
Soikkanen 1966, 786–792; Turtiainen 1976, 22–23, 26, 28. Soikkasen mukaan
monissa perinteisissä maatalouskunnissa oli vielä 1930-luvulla vallalla ajattelutapa, jonka mukaan teollisuus nähtiin epäilyttävänä elinkeinona ja erityisesti sen
sosiaalisia vaikutuksia pidettiin kielteisinä. Asenneilmapiiri alkoi kuitenkin muuttua 1950-luvun vaihteessa. Vuonna 1951 julkaistiin teollistamiskomitean mietintö, jossa teollisuuden lisääminen nähtiin jatkuvan vaurastumisen välttämättömänä edellytyksenä. Monet kunnat ryhtyivät käytännön toimenpiteisiin luodakseen
edellytykset elinkeinoelämän monipuolistamiselle. Kunnissa mm. varattiin alueita teollisuuslaitosten rakentamista varten, teollisuustonttien hintoja pyrittiin
alentamaan aktiivisen hintapolitiikan avulla ja kuntiin perustettiin teollistamislautakuntia ja -toimikuntia. Uudenlaisesta asennoitumisesta kertoi paikoin ankara kilpailu kuntien välillä teollisuuslaitosten saamisesta oman kunnan alueelle.
(Soikkanen 1966, 786–792).
Nupponen 1986, 5–13, 133.
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Sujuvat liikenneyhteydet nähtiin taajamien kehittymisen kannalta merkittävinä. Tieverkon suunnittelussa kiinnitettiin huomiota sekä taajamien palveluvarustukseen, palveluiden monipuolisuuteen ja laatuun, että
taajamien keskinäisiin suhteisiin ja hierarkiaan. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan alueelle vuonna 1966 laaditun selvityksen mukaan tuli tiestön
kokonaissuunnitelmassa valita palveluvarustukseltaan mahdollisimman
kehityskelpoiset taajamat tukipisteiksi, joiden varaan alueen liikenteellinen runkoverkko suunnitellaan.136 Liikenneyhteyksien merkityksen korostuminen lisäsi taajamien keskinäistä eriarvoisuutta, mikä korostui
1900-luvun lopulla liikennemäärien kasvun myötä.
Taajamiin suuntautuvan muuttoliikkeen seurauksena asuintonttien ja
asuntojen tarve kuntakeskuksissa lisääntyi. Asuntotarve lisääntyi kuntakeskuksissa myös niissä kunnissa, joissa koko kunnan väkiluvun kehitys oli taantuvaa. Omakotitalojen rakentamistarve lisääntyi taajamien
kasvun myötä, ja kuntakeskuksia ympäröiville alueille kaavoitettiin ja
rakennettiin uusia asuinalueita. Omakotialueilla pyrkimyksenä oli mahdollisimman väljä rakentaminen, mitä perusteltiin viihtyisyystekijöillä. Pientaloalueilla tontit olivat suuria.137 Elinkeinorakenteen muutosten
seurauksena maaseututaajamiin syntyi myös uudentyyppistä asuntorakentamista, kun keskuksiin muuttavia nuoria työläisiä varten tarvittiin
pieniä vuokra-asuntoja. Asuntotarpeesta johtuen kunnat pyrkivät kerrostalojen ja rivitalojen rakentamisen lisäämiseen, mikä mahdollisti omakotitalorakentamista suurempien rakentamistehokkuuksien toteuttamisen.
Tehokkuuteen pyrittiin myös taloudellisista syistä.138
Kuntakeskuksissa palvelujen lisääntyminen ja asukasmäärän kasvu loi
tarpeen hallita kehitystä kaavoituksen avulla. Toisaalta kunnat näkivät
kaavoituksen keinona kehityksen ja kasvun turvaamiseen.139 PohjoisPohjanmaalla maaseututaajamien kaavoitus yleistyi 1960-luvulla. Vuoden 1963 alussa Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsevista kunnista vasta
vain 16 taajamassa, Haapajärvellä, Haapavedellä, Haukiputaalla, Kuusamossa, Muhoksella, Oulaisissa, Paavolassa, Pudasjärvellä, Pyhäjärvellä, Rantsilassa, Saloisissa, Sievissä, Siikajoella, Utajärvellä, Vihannissa ja
Ylivieskassa, oli vahvistettu rakennuskaava. Useimmat niistä olivat tuol136
137
138

139

Kunnas 1967, 73.
Turtiainen 1976, 39–43.
Turtiainen 1976, 41–43. Vertaa Soikkanen 1966, 780–781. Soikkasen mukaan
maaseututaajamien kaavoitukseen liittyvät tavoitteet ja näkemykset muuttuivat
1960-luvun alkupuoliskon kuluessa nopeasti. Monia 1960-luvun alussa laadittuja
kaavoja pidettiin jo 1960-luvun puolivälissä vanhentuneina. Niissä taajamarakenne oli suunniteltu liian väljäksi, jolloin matkat asuinalueilta taajaman keskustaan,
kouluun ja työpaikoille, tulivat liian pitkiksi. Lisäksi kunnallisteknisten töiden
katsottiin tulevan rakenteeltaan väljiksi suunnitelluissa kaavoissa selvästi kalliimmiksi kuin rakenteeltaan tiiviissä, toiminnoiltaan selkeiksi kokonaisuuksiksi
jäsennellyissä kaavoissa. (Soikkanen 1966, 780–781). Turtiainen kiinnitti vuonna
1976 julkaistussa maaseututaajamien kaavoitusta käsittelevässä tutkimuksessaan
huomiota maaseututaajamiin sijoittuvien asuinalueiden kaavoitukselle 1970-luvulla asetettujen tavoitteiden välisiin ristiriitaisuuksiin. Asuinalueiden mitoituksessa pyrittiin toisaalta maankäytön tehostamiseen ja kunnallistekniikan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, toisaalta mahdollisimman väljään rakentamiseen. Turtiaisen mukaan tiivis pientalorakentaminen oli maaseudulla kaupunkeihin verrattuna uutta ja pieniin tontteihin suhtauduttiin yleensä hyvin torjuvasti.
(Turtiainen 1976, 41–43).
Turtiainen 1976, 22–23, 26, 28.
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loin yli 1 000 asukkaan taajamia ja nimenomaan vanhoja kirkonkyliä.140
Rakennuskaava oli määrätty laadittavaksi 22 taajamaan: Haukiputaan
Martinniemeen, Iin Haminaan, Kempeleen Asemanseudulle, Kuivaniemen Asemakylään, Pyhäjärven Ruotaseen, Oulujoen kirkonkylään ja Oulunlahteen sekä Kalajoen, Kestilän, Kiimingin, Kärsämäen, Limingan,
Nivalan, Oulunsalon, Paavolan, Pattiloen, Piippolan, Pulkkilan, Pyhäjoen, Reisjärven, Taivalkosken ja Tyrnävän kirkonkyliin.141 1960-luvun loppuun mennessä useimpien Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsevien kuntakeskusten alueille oli laadittu ja vahvistettu rakennuskaava.142
Kaavoituksen tärkeimmäksi tehtäväksi nähtiin 1960-luvulta lähtien nimenomaan kasvun hallinta. Vuonna 1972 julkaistun Pohjois-Pohjanmaan
runkokaavan 1972…2000 mukaan kaikkia taajamia ei ollut syytä kaavoittaa, vaan suunnittelu tuli kohdistaa kasvaviin taajamiin, joissa suunnittelutarve oli suuri ja joilla oli resursseja palvelu- ja asumistasoa kohottavien suunnitelmien toteuttamiseen.143 Vuonna 1981 julkaistun PohjoisPohjanmaan seutusuunnitelman 1981–1990 mukaan taajama-alueiden
maankäytön tavoitteena oli paitsi taata kasvun edellyttämä kaavallinen
valmius myös ohjata kasvua ja yhdyskuntarakenteen kehitystä olemassa
olevan ympäristön lähtökohdista, ympäristön laatua parantavalla tavalla. Seutusuunnitelmassa arvioitiin sekä asuntoalueiden että palveluiden
vaatiman aluetarpeen ja tilantarpeen kasvavan kaikissa maakunnan taajamissa seuraavan 20–30 vuoden aikana.144
1960-luvun kuluessa tuli periaatteeksi kaavoittaa ensisijaisesti vain kunnan omistamaa maata, mikä paransi kaavojen toteutumismahdollisuuksia. Kaavoitettavien alueiden sijainti oli usein sidoksissa kuntien maansaantiin, maan hankintahintaan sekä yksityisten omistajien halukkuuteen myydä maitaan. Monissa kirkonkylissä kunta osti omistukseensa
entisiä maatiloja ja niiden maat kaavoitettiin rakennustonteiksi.145 Myös
taajamien lievealueilla sijaitsevia maatalousalueita varattiin rakennus-
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Linkojoki 1965, 30–31. Haukiputaalla rakennuskaava oli laadittu kirkonkylän
ohella Pateniemeen, Paavolassa kuntakeskukseksi oli muodostunut vanhan kirkonkylän sijasta Ruukin kylä. Myös Pyhäjärven ja Pudasjärven kunnissa keskustaajama oli rakentunut eri paikkaan kuin vanha kirkonkylä, Pyhäjärvellä Kurenalaan ja Pyhäjärvellä Pyhäsalmen kylään. Kooltaan muista poikkesivat Rantsilan
kirkonkylä, jossa tuolloin 504 oli asukasta, Sievin kirkonkylä jossa oli 392 asukasta, Utajärven kirkonkylä jossa oli 691 asukasta ja Vihannin kirkonkylä, jossa oli
739 asukasta. (Linkojoki 1965, 30–31).
Linkojoki 1965, 44–45. Suurin osa kaavoitettaviksi määrätyistä oli alle 1 000
asukkaan taajamia. Iin Haminassa ja Kempeleen Asemanseudulla sekä Limingan,
Nivalan ja Pyhäjoen kirkonkylissä oli hieman yli 1 000 asukasta. Muista poikkesivat selvästi Haukiputaan Martinniemi, jossa oli 2 753 asukasta ja Kalajoen kirkonkylä, jossa oli 3 726 asukasta. (Linkojoki 1965, 44–45).
Pohjois-Pohjanmaan runkokaava 1972…2000 1972, 306–307. Vuoden 1972 alussa
Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsevista kunnista neljässä, Hailuodossa, Merijärvellä, Rautiossa ja Temmeksellä, ei ollut lainkaan rakennuskaavaa. Pohjois-Pohjanmaalla oli tuolloin yhteensä 45 kuntaa. Lukumäärään sisältyivät jo alkujaan
kaupungeiksi perustetut Oulu ja Raahe sekä 43 maalaiskuntaa, joista osa oli jo
tuolloin kuntamuodoltaan kaupunkeja.
Pohjois-Pohjanmaan runkokaava 1972…2000 1972, 306.
Pohjois-Pohjanmaan seutusuunnitelma 1981–1990 1981, 189–213.
Pohjois-Pohjanmaan seutusuunnitelma 1981–1990 1981, 196; vertaa Ranta 1999,
272; Turtiainen 1976, 91–92.
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kaavoissa reservialueiksi, jotka voitiin tarvittaessa ottaa rakennusmaaksi tai liikennealueeksi.146
Taajamien kehitykseen vaikuttivat niiden koko, sijainti ja suhde muihin
taajamiin. Pohjois-Pohjanmaalla asutus keskittyi 1960- ja 1970-lukujen
kuluessa kuntatasolla kuntakeskuksiin, maakuntatasolla valtakunnallisiin ja maakunnallisiin keskuksiin. Voimakkainta taajamoituminen eli
väestön keskittyminen taajamiin oli tuolloin Oulun ja Raahen naapurikunnissa sekä niissä kunnissa, joissa kuntakeskuksista oli kehittynyt
omaa kuntaa laajempaa aluetta palvelevia kaupunkitason palvelukeskuksia – tällaisia kuntia olivat Ylivieska, Kuusamo, Haapajärvi ja Oulainen.
Taajamien väkiluku kasvoi voimakkaimmin 1970-luvun ensimmäisellä
puoliskolla. Samaan aikaan keskustaajamien ulkopuolella sijaitsevien
alueiden väkiluku väheni. Vuonna 1980 taajamaväestön osuus oli 2/3
maakunnan väestön kokonaismäärästä.147
1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla väestönkasvu painottui maakuntatasolla tärkeimpiin keskuksiin ja niitä ympäröiville alueille. Keskittymiskehitys ei kuitenkaan ollut kaavamaista, vaan riippui mm. kuntien
elinkeinorakenteesta sekä liikenteellisestä sijainnista. Väkiluku lisääntyi erityisesti palveluvaltaisissa, liikenteellisesti keskeisillä paikoilla sijaitsevissa keskuksissa. Pohjois-Pohjanmaalla voimakkaimmin kasvavia
kuntia olivat 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa Oulun ja Raahen ohella
niiden naapurikunnat: Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Oulunsalo ja Pattijoki. Myös Oulaisten, Haapaveden, Ylivieskan, Nivalan ja Haapajärven
asukasluku kasvoi selvästi. Asukasluvun kasvu perustui paitsi keskuksiin
146

147

Turtiainen 1976, 35–38. Vuonna 1963 ilmestyneen, maaseutualueitten kaavoitusta käsittelevän julkaisun Maaseutukaavoitus mukaan kaavoituksessa tulisi välttää
tarpeetonta viljelys- ja viljelyskelpoisten alueiden käyttöä asuin- ym. tarkoituksiin. (Kautonen 1963, 42–43). Toisaalta julkaisussa annetaan ohjeita siitä, miten
sellaiset viljelysalueet, jotka ovat kaavoitettavalla alueella, mutta joita ei toistaiseksi ole tarpeen käyttää asuntotonteiksi, mitoitetaan tavallisten asuintonttien
mukaan. (Kautonen 1963, 118–119).
Hult 1970, 18–19; Pohjois-Pohjanmaan runkokaava 1972…2000 1972, 267–269;
Pohjois-Pohjanmaan seutusuunnitelma 1985–1995 1985, 30–37. Vertaa Maaseudun
kehittämistoimikunnan mietintö I 1981, 2 ja Peltola 1986, 42–47. Vuonna 1981
julkaistun Maaseudun kehittämistoimikunnan mietinnön mukaan väestönkasvu
keskittyi 1960-luvulla Helsingin seudulle sekä suuriin 20 000–100 000 asukkaan
taajamiin. 1970-luvun alkupuolella kasvun painopiste siirtyi aiempaa pienempiin,
1 000–5 000 asukkaan taajamiin. Samaan aikaan kaikkein pienimpien, alle 500
asukkaan taajamien, väestö vähentyi jatkuvasti. (Maaseudun kehittämistoimikunnan mietintö I 1981, 2). Pohjois- ja Itä-Suomessa väestönkasvu keskittyi 1960-luvulla yli 2 000 asukkaan taajamiin eli käytännössä muuttoliike suuntautui paitsi
suuriin kaupunkikeskuksiin myös oman maakunnan alueella sijaitseviin suurehkoihin keskuksiin. 1970-luvulla muuttoliike keskittyi erityisesti 10 000–19 000
asukkaan taajamiin, eli käytännössä Raahen kaupunkiin – tämä selittyy Peltolan
mukaan Raahen terästehtaan perustamisella. Pienten, alle 1 000 asukkaan taajamien väestö vähentyi jo 1960-luvulla ja erityisesti 1970-luvun kuluessa. 1 000–
1 999 asukkaan taajamien väestö vähentyi 1960-luvun mittaan mutta kääntyi
1970-luvulla hienoiseen kasvuun. (Peltola 1986, 42–47). Peltolan tutkimuksessa
käsitteellä taajama tarkoitetaan sekä kyliä että kirkonkyliä. Käytännössä kirkonkylä- ja kylätaajamien kehitys poikkesi 1960- ja 1970-luvuilla selvästi toisistaan.
Kirkonkylätaajamat kasvoivat selvästi varsinkin 1970-luvun kuluessa. Kylätaajamille sen sijaan oli tyypillistä taantuva kehitys, suuria 2 000–4 000 asukkaan kylätaajamia lukuun ottamatta. Toisaalta suurten työssäkäyntikeskusten lähialueilla
(käytännössä enintään 30 km etäisyydellä) sijaitsevissa kylätaajamissa taantuma
oli vähäisempää kuin etäällä niistä sijaitsevissa kylätaajamissa. (Peltola 1986, 45–
46).
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suuntautuvaan muuttoliikkeeseen myös luonnolliseen väestönlisäykseen
– kasvavissa keskuksissa ikä- ja sukupuolirakenne olivat kasvun kannalta edullisia.148 Sen sijaan kasvukeskusten ulkopuolelle jäävissä pienissä
kunnissa asukasluku vähentyi 1980-luvun alkupuoliskolla paitsi hajaasutusalueilla myös pienissä, alle 500 asukkaan taajamissa. Pienissä taajamissa ja haja-asutusalueilla väkiluvun vähentyminen oli verrattavissa
niiden sijaintiin suhteessa kasvukeskuksiin: taantuma oli yleensä sitä
suurempaa mitä kauempana suurista keskuksista ne sijaitsivat.149 PohjoisPohjanmaalla kaikki kuntakeskukset olivat asukasluvultaan kasvavia
aina 1980-luvun lopulle saakka. Asukasluvun kasvu pysähtyi tai kääntyi
taantuvaksi pienissä, kaukana kasvukeskuksista sijaitsevissa kuntakeskuksissa 1990-luvun alkupuoliskon kuluessa.150
Elinkeinorakenteen muuttumisen, palvelujen lisääntymisen ja taajamiin
suuntautuvan muuttoliikkeen seuraukset näkyivät 1960- ja 1970-lukujen
kuluessa samankaltaisina muutoksina sekä suurissa että pienissä kuntakeskuksissa. Toimivien maatilojen ja viljelysalueiden määrä taajamaalueilla ja niiden liepeillä vähentyi. Kuntakeskusten ympärille kaavoitettiin ja rakennettiin uusia asuinalueita. Koko ajan kasvavan asuntotarpeen tyydyttämiseksi kuntakeskuksiin rakennettiin rivitaloja ja kerrostaloja. Useimmissa kunnissa kuntakeskuksen läheisyyteen kaavoitettiin
ja rakennettiin teollisuusalueita. Taajamien keskusta-alueilla palvelujen
lisääntyminen ja monipuolistuminen näkyi liike- ja palvelurakennusten
määrän lisääntymisenä sekä rakennuskannan uusiutumisena: vanhoja
liikerakennuksia korvattiin uusilla, ajan hengen mukaisilla ja liiketoimintojen asettamia vaatimuksia vastaavilla liikerakennuksilla. Uudet liikerakennukset pyrittiin sijoittamaan keskeisille ja helposti saavutettaville
paikoille. Suurissa, voimakkaasti kasvavissa kuntakeskuksissa, joissa uudisrakentamisen määrä oli suuri, kehitys aiheutti kulttuuriympäristössä
nopeita ja näkyviä muutoksia. Monissa tapauksissa taajamakuva muuttui sekä rakenteeltaan että luonteeltaan kaupunkimaiseksi. Myös pienissä kirkonkylissä, joissa uudisrakentamisen määrä oli vähäistä, vanhojen
liikerakennusten uudistaminen sekä uusien liikerakennusten rakentaminen muutti kulttuuriympäristöä varsinkin keskustan alueella. Useimmissa kirkonkylissä kulttuuriympäristöstä muodostui kerroksellinen, eriikäisistä ja oman aikansa tyylipiirteitä ja rakennustekniikkaa edustavista rakennuksista koostuva kokonaisuus. Liikennemäärien lisääntyminen,
joka johtui monesta eri tekijästä, kuten palvelujen ja asutuksen keskittymisestä taajamiin sekä voimakkaasta autoistumisesta, aiheutti näkyviä
muutoksia erityisesti taajamien keskusta-alueilla.

148
149
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Pohjois-Pohjanmaan seutusuunnitelma 1985–1995 1985, 39; Hautamäki & Iisakkala 1990, 14–15.
Hautamäki & Iisakkala 1990, 7, 14–15.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakatsaus 1997 1997, 19.
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4.3.2. Kirkonkylien eriarvoistuminen – kasvavat ja taantuvat
kuntakeskukset
Maaseutukirkonkylien ja -taajamien kehitykselle oli 1900-luvun lopulla
ja 2000-luvun alussa tyypillistä voimakas eriytyminen: sekä väestö että
työpaikat keskittyivät suurimpiin keskustaajamiin ja syrjäseutujen ohella monet kuntakeskukset alkoivat taantua. Muuttoliike suuntautui valtakunnallisiin ja maakunnallisiin keskuksiin ja niitä ympäröiville alueille.
1960- ja 1970-luvuilla tapahtuneeseen kehitykseen verrattuna kasvavien
keskusten määrä pienentyi ja ne keskittyivät aiempaa suppeammalle alueelle.151 Vuoden 1995 lopussa noin 80 % koko Suomen väestöstä asui taajamiksi luokitelluilla alueilla. Samaan aikaan väestöstä lähes puolet oli
keskittynyt kymmenen suurimman kaupunkiseudun alueille.152
Kehityksen taustalla vaikuttivat mm. taloudelliset suhdanteet. 1990-luvun alussa taloudellista laskusuhdannetta seurannut julkisen sektorin
rahoituskriisi ja kuntien valtionapujärjestelmän uudistaminen johtivat
kuntien tarjoamien hyvinvointipalvelujen vähentymiseen. Laman aikana
kuntien talous ja siten niiden mahdollisuudet toimia hyvinvointipalvelujen tuottajina heikentyivät. Samaan aikaan toteutettiin valtionosuusuudistus, minkä seurauksena valtion kunnille myöntämien valtionapujen
osuudet pienentyivät. Valtionosuusjärjestelmä oli mahdollistanut alueellisesti tasapuolisen peruspalveluverkon rakentamisen, valtionavuilla oli
tuettu erityisesti köyhiä ja pieniä kuntia. Uudistuksen vaikutukset näkyivät erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa sijaitsevissa kunnissa, jotka
olivat pinta-alaltaan suuria mutta asukasluvultaan pieniä. Niissä koko
kunnan laajuisen palveluverkoston ylläpitäminen ei ollut enää taloudellisesti mahdollista, mikä näkyi käytännössä mm. kyläkoulujen lakkauttamisena. Palvelujen vähenemisen myötä niiden tarjoamien työpaikkojen määrä vähentyi, mikä aiheutti työttömyyttä ja muuttoliikettä työmahdollisuuksia tarjoaviin keskuksiin. Toisaalta väestön vähentyminen
johti palvelujen vähentymiseen. Asutuksen keskittymisen seurauksena
myös esimerkiksi kaupalliset palvelut keskittyivät suurimpiin alueellisiin
ja seudullisiin keskuksiin.153 Pienissä kunnissa pyrittiin turvaamaan esimerkiksi hyvinvointipalvelujen säilyminen mm. kuntien keskinäisen yhteistoiminnan sekä kuntaliitosten avulla.154
Voimakas alueellinen eriarvoistuminen oli yhteydessä myös elinkeinorakenteen kehitykseen. Palveluelinkeinojen merkitys lisääntyi 1900-luvun
jälkipuoliskolla jatkuvasti. Vuonna 1980 maa- ja metsätalouden osuus
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan elinkeinorakenteessa oli 19,4 %, teolli151
152
153

154

Esim. Vihinen 2004, 428–432.
Rakennuslakitoimikunnan mietintö 1997, 41.
Esim. Lehtola 2001, 107–115. Lehtola nimittää 1990-lukua hyvinvointivaltion rahoituskriisin ja taloudellisen integraation ajaksi. Lehtolan mukaan kansantalouden kasvuun perustunut julkisen palvelusektorin laajentaminen tuli 1990-luvun
alussa tiensä päähän. Yhteiskunnan rooli hyvinvointipalvelujen tarjoajana alkoi
supistua. Kehitykseen vaikutti talouden globalisoituminen ja Suomen integroituminen länsieurooppalaiseen talousjärjestykseen, minkä myötä kilpailukyky alkoi
nousta yhä ratkaisevammaksi tekijäksi. Urbaaneja oloja varten luotujen tehokkuuskriteerien soveltaminen syrjäisillä ja vähäväkisillä alueilla johti Lehtolan mukaan usein palvelujen lopettamiseen. (Lehtola 2001, 114–117).
Vertaa esim. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007–2010 2006, 20–27.
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suuden 29,0 % ja palvelujen 51,5 %.155 1990-luvun alussa maa- ja metsätalouden osuus koko maakunnan työvoimasta oli 12 %, teollisuuden 20
% ja palvelujen yli puolet kaikista työpaikoista.156 Vuonna 2003 alkutuotannon osuus elinkeinorakenteessa oli 7,4 %, teollisuuden ja rakentamisen 27,9 % ja palvelujen yhteensä 64,2 %.157 Maaseudun aluerakenteessa tapahtuneita muutoksia tutkineiden Hautamäen ja Iisakkalan mukaan
maaseudun kannalta tärkeimpiä elinkeinoja ovat maatilatalous ja teollisuus, joita voidaan pitää peruselinkeinoina. Sen sijaan useimmat palveluista ovat riippuvaisia väestöpohjasta.158 Samoin kuin kuntakeskusten
voimakas kasvu 1970-luvun kuluessa pohjautui pitkälti palvelujen määrän lisääntymiseen, johti kunnallisten palvelujen ja niiden tarjoamien
työpaikkojen määrän väheneminen 1990-luvulla useissa kuntakeskuksissa päinvastaiseen kehitykseen eli taantumaan. Siten 1990-luvulla tapahtuneet muutokset olivat suuria erityisesti niissä kunnissa, jotka sijaitsivat
kaukana kasvukeskuksista ja joissa palvelujen osuus elinkeinorakenteessa oli suhteessa maa- ja metsätalouteen ja teollisuuteen nähden suuri159.
Pohjois-Pohjanmaalla muuttoliike suuntautui 1990-luvulla selkeästi yhteen keskukseen, Oulun kaupunkiseudulle. Samaan aikaan väestö vähentyi erityisesti maakunnan itä- ja eteläosissa, etäällä Oulun kaupungista sijaitsevilla alueilla. Myös vielä 1980-luvulla voimakkaasti kasvaneen
Raahen kaupungin asukasluku alkoi 1990-luvulla laskea.160 1990-luvun
kuluessa selkeästi muita alueen kuntia voimakkaammin kasvavia olivat
Oulun kaupungin ohella Oulun seutukuntaan kuuluvista kunnista Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos ja Oulunsalo sekä Lakeuden seutukuntaan kuuluvista kunnista Liminka ja Tyrnävä. Asukasluku lisääntyi
1990-luvun alkuvuosina myös Hailuodon, Lumijoen, Temmeksen, Iin,
Ylikiimingin, Yli-Iin, Pattijoen, Pyhäjoen, Haapajärven, Haapaveden,
Nivalan, Kalajoen, Oulaisten, Sievin, Ylivieskan ja Kuusamon kunnissa.
Niissä kasvu oli kuitenkin huomattavasti maltillisempaa kuin edellä mainituissa, Oulun kaupungin lähiympäristössä sijaitsevissa kunnissa. Yhteistä näille kunnille oli joko sijainti Oulun kaupungin lähiseudulla tai
asema omaa kuntaa laajempaa aluetta palvelevana alueellisena keskuksena. Vuosina 1993–1996 edellä mainituista kunnista asukasluvultaan
kasvavia olivat enää Oulun lähistöllä sijaitseva Ii ja teollisuuden myötä
kehittynyt Sievi. Samaan aikaan Oulun, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Oulunsalon, Limingan ja Tyrnävän asukasluku kasvoi tasaisesti ja nopeasti. Kokonaisuudessaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väkiluku kasvoi 1990-luvun kuluessa, vuonna 1990 maakunnan alueella
155
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Peltola 1986, 87. Vuonna 1970 maa- ja metsätalouden osuus maakunnan elinkeinorakenteessa oli 31,2 %, teollisuuden 27,4 % ja palvelujen 41,4 % (Vuoti 1974,
30). Palveluelinkeinoista oli 1970-luvun kuluessa lisääntynyt erityisesti yhteiskunnallisten palvelujen osuus. Vuonna 1970 yhteiskunnallisten palvelujen osuus
oli 18,0 %, vuonna 1980 jo 27,6 %. (Peltola 1986, 87).
Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2005 1992, 5. Maakuntasuunnitelman
mukaan vuonna 1992 maa- ja metsätalouden työvoiman määrä oli noin 17 000 ja
teollisuuden vajaat 30 000 henkilöä.
Pohjois-Pohjanmaan talouskatsaus 2004 2004, 2. Palveluelinkeinoista julkisten
palvelujen merkitys oli selkeästi suurin, sen osuus elinkeinorakenteessa oli 33,4
%.
Hautamäki & Iisakkala 1990, 8.
Vertaa Kortelainen & Rannikko 1992, 119–122.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakatsaus 1997 1997, 4. Vertaa Rajaniemi 2006, 41.
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asui 342 949, vuonna 1993 yhteensä 351 522 ja vuonna 1996 yhteensä
358 499 asukasta.161
Kehitys jatkui 2000-luvulla samansuuntaisena kuin edellisellä vuosikymmenellä. Väestönkasvu painottui edelleen Oulun kaupunkiin ja sen ympärillä sijaitseville alueille. Samaan aikaan väestö väheni muissa alueen
kunnissa. Erityisesti syrjässä kasvukeskuksista ja tärkeimmistä liikenneväylistä sijaitsevien kuntien kehitys oli taantuvaa. Siitä huolimatta koko
maakunnan väkiluku kasvoi jatkuvasti, vuoden 2005 lopussa PohjoisPohjanmaan alueella asui 378 000 asukasta. Oulun seudulla, johon luettiin kuuluviksi Oulun kaupungin ohella Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen, Oulunsalon, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kunnat, asui tuolloin yli puolet maakunnan asukkaista, 206 549
asukasta. Heistä yli 99 % asui 35 kilometrin etäisyydellä Oulusta.162
Asukasluvun kasvu näkyi Oulun naapurikunnissa ennen kaikkea asuntorakentamisen lisääntymisenä. Kuntiin kaavoitettiin uusia asuinalueita,
joista suurin osa sijoittui kuntakeskuksia ympäröiville alueille. Kaavoituksessa pyrittiin asuinalueiden keskittämiseen mm. taloudellisista syistä, tiivis rakentaminen toi säästöä kunnallistekniikan toteuttamisessa.163
Asuinympäristön kehittäminen nähtiin kunnissa myös merkittävänä vetovoimatekijänä, viihtyisän asuinympäristön uskottiin houkuttelevan
kuntaan paitsi muualla työssäkäyviä asukkaita myös oman asuinkunnan alueelle uutta yritystoimintaa perustavia asukkaita. Yrityksiä houkuteltiin kuntiin kaavoittamalla yritystoimintaa varten varattuja alueita. Myös yritysalueiden suunnittelussa ympäristön laatu nähtiin tärkeänä
kilpailutekijänä.164
Kasvaviin kuntakeskuksiin rakennettiin asuinrakennusten ohella myös
uusia julkisia rakennuksia ja liikerakennuksia, ja vanhoja julkisia rakennuksia laajennettiin ja peruskorjattiin ajan vaatimuksia vastaaviksi. Uudisrakentamisen tarpeen lisääntymisen taustalla vaikutti useimmiten
palvelujen keskittäminen: sekä kunnalliset että kaupalliset palvelut pyrittiin keskittämään suuriksi yksiköiksi, jotka sijoitettiin useimmiten juuri kuntakeskuksiin. Uudisrakentamisen määrä oli kuitenkin selvästi vähäisempää kuin 1970- ja 1980-luvuilla. Tyypillisiä uusia julkisia rakennuksia kasvavissa kuntakeskuksissa olivat koulut. Koulutilojen tarve lisääntyi sekä asukasluvun kasvun että opetuksen keskittämisen seurauksena. Koululaitoksen valtionrahoituksen vähentyessä kunnissa pyrittiin
asukasluvun lisääntymisestä huolimatta opetuksen keskittämiseen. Syrjäkylissä sijaitsevia ala-asteen kouluja lakkautettiin, ja samaan aikaan
kuntakeskuksissa sijaitsevia kouluja laajennettiin oppilasmäärän kasvun
myötä165. Uusien liikerakennusten rakentamisen taustalla oli useimmiten
kaupallisten palvelujen keskittäminen aiempaa suuremmiksi yksiköiksi
161
162
163
164
165

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakatsaus 1997 1997, 12.
Esim. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007–2010 2006, 19–20, 35; PohjoisPohjanmaan maakuntakaava. Kaavaselostus 2007, 20.
Esim. Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1990 1993, 34.
Esim. Pohjois-Pohjanmaa — alueiden ja yhteistyön maakunta. Pohjois-Pohjanmaan
maakuntasuunnitelma 2020 2003, 18; Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1990 1993,
26.
Vertaa Lehtola 2001, 109.
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liiketaloudellisista syistä sekä liikerakennuksille asetettavien vaatimusten muuttuminen. Kaupallisten palvelujen määrä ei kuitenkaan kasvanut Oulun kaupungin lähiympäristössä sijaitsevissa kuntakeskuksissa
samassa suhteessa kuin väestön määrä – Oulun kaupunki toimi laajaa
aluetta palvelevana kaupallisena keskuksena, jonne suurin osa alueen
kaupallisista palveluista keskittyi. Monissa kuntakeskuksissa kaupallisten palvelujen määrä vähentyi väkiluvun kasvusta huolimatta, mikä näkyi mm. tyhjinä liiketiloina. Toisaalta vanhat pienet liikehuoneistot jäivät tyhjilleen palvelujen lisääntymisestä huolimatta liiketoiminnan keskittyessä uusiin ajanmukaisiin liiketiloihin. Joissakin kuntakeskuksissa
uudet liikerakennukset sijoittuivat vanhan taajama-alueen ulkopuolelle,
mikä johti taajamarakenteen hajautumiseen ja pahimmassa tapauksessa keskusta-alueen painopisteen muuttumiseen kaupallisten palvelujen
siirtyessä uuteen liikerakennukseen ja vanhojen keskustassa sijaitsevien
liiketilojen jäädessä tyhjilleen166.
Pienissä, syrjässä kasvukeskuksista sijaitsevissa kuntakeskuksissa kasvavasta taantuvaksi muuttunut kehitys alkoi näkyä 1990-luvun kuluessa
sekä palvelujen että asukasmäärän vähentymisenä ja sen myötä uudisrakentamisen määrän vähentymisenä. Kirkonkylien keskustoissa palvelujen vähentyminen näkyi tyhjilleen jääneinä rakennuksina ja liiketiloina.
Kuitenkin, samoin kuin kasvavissa kuntakeskuksissa, kaupalliset palvelut
keskittyivät aiempaa suuremmiksi yksiköiksi ja kirkonkyliin rakennettiin
uusia liikerakennuksia vaikka samaan aikaan erityisesti pienet liiketilat
jäivät tyhjilleen. Uudenaikaiset liiketilat nähtiin myös yritystoiminnan
kannalta merkittävänä vetovoimatekijänä, niiden katsottiin houkuttelevan taantuviin kuntakeskuksiin sekä uusia liikeyrityksiä että asiakkaita.
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Vertaa esim. Keskustojen kehittäminen kauppapaikkoina 1991. Ympäristöministeriön asettaman kauppakeskustyöryhmän vuonna 1991julkaistun raportin mukaan
kaupan kehitykseen ja myymäläverkon muotoutumiseen vaikuttivat moninaiset
tekijät, esimerkiksi kuluttajalähtöiset tekijät kuten autoistuminen ja ostokäyttäytymisen muutokset, kaupan sisäiset tekijät kuten kaupan kustannusten ja myyntituoton väliset suhteet, sekä julkisen vallan toimenpiteet, kuten kaavoitus- ja
yhdyskuntasuunnittelu ja lainsäädäntö ja niiden vaikutukset kauppatoimintaan.
Kaupan kehitys nähtiin osana yhteiskunnan rakennemuutosta. Mietinnön mukaan
kauppapaikkojen keskittyminen ja yksikkökoon kasvu oli kaupan näkemyksen
mukaan asia, jota oli mahdotonta vastustaa ja johon tulisi suhtautua luonnollisena ja hyväksyttävänä ilmiönä. (Keskustojen kehittäminen kauppapaikkoina 1991,
21–24).
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Rakentamisen ohjaus ja kaavoitus
kulttuuriympäristön muutosten taustalla

5.1.

Maaseutualueiden rakentamista ja kaavoitusta ohjaavasta
lainsäädännöstä

Kaupunkien rakentamista on Suomessa säädelty asemakaavoituksen
sekä rakentamista ja kaavoitusta ohjaavan lainsäädännön avulla kauan,
aina keskiajalta saakka.1 Sen sijaan maaseutualueilla rakentaminen on
tapahtunut pitkään vapaasti, ilman varsinaista rakentamisen ja maankäytön ohjaukseen tähtäävää lainsäädäntöä. 1900-luvun alkupuolelle
saakka maaseudun rakentamista ohjasivat pääasiassa viljelysalueiden jakoa ohjaavat maanjakotoimenpiteet sekä rakentamisen tarkoituksenmukaisuuteen, paloturvallisuuteen ja terveellisyyteen tähtäävät lait.
Maaseutualueiden rakentumista ja kaavoitusta ohjaavan lainsäädännön
kehitystä tulee tarkastella suhteessa yhteiskunnalliseen kehitykseen.
Lainsäädännön kehittämisen lähtökohtina ovat olleet mm. taloudessa,
elinkeinorakenteessa, väestönkehityksessä, politiikassa, maa- ja metsätaloudessa sekä teollisuudessa ajan mittaan tapahtuneet muutokset. Ne
ovat vaikuttaneet suunnittelun tarpeisiin ja rakentamista ja kaavoitusta
ohjaavalle lainsäädännölle asetettuihin tavoitteisiin. Lainsäädäntö ja sen
kehitys heijastavat siten yhteiskunnassa ajan mittaan tapahtuneita muutoksia.

5.1.1. Vakinaisen asutuksen synty ja maanjakotoimien vaikutus
maaseutukylien rakentumiseen
Vakinaisen asutuksen synty alkoi maanviljelyn ja karjanhoidon vakiintuessa pääelinkeinoksi. Asumiselle soveliaat paikat valikoituivat viljelyskelpoisten maiden sijainnin perusteella: pellot sijoittuivat viljaville ja raivauskelpoisille maille ja asumukset rakennettiin peltojen äärelle. Aluksi
asutus koostui yksittäistaloista, mutta vähitellen lähelle toisiaan sijoittuvat talot alkoivat muodostaa kyliä. Kylien rakenne noudatti maiseman
ominaispiirteitä ja muodostui siksi erilaiseksi eri puolilla Suomea. Esimerkiksi itäisessä Suomessa, missä viljava maa sijaitsi pieninä palasina
kivikkoisten maa-alueiden välissä, asutuksesta muodostui hajanaista ja
kylät olivat pienehköjä. Eteläisen ja läntisen Suomen viljavilla savilakeuksilla syntyi suuria ryhmäkyliä, Pohjanmaan laajoissa jokilaaksoissa jokien uomaa myötäileviä pitkiä nauhakyliä.2
Ruotsalaiset maanomistusta ja maan haltuunottoa säätelevät lait tulivat
voimaan nykyisen Suomen alueella 1300-luvun tienoilla.3 Ruotsin laissa
oli 1200-luvulta lähtien kiinnitetty huomiota maanviljelykseen liittyviin
maanomistusoloihin sekä pyrkimykseen asutuksen lisäämiseksi laajoihin
1
2
3

Esim. Gardberg 1981, 31–32. Kaupunkien rakentamista ohjasivat Ruotsin maakuntalait ja 1350-luvulta lähtien Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki.
Esim. Jutikkala 1968a, 39–42; Haataja 1949, 2–8.
Kautonen 1963, 10–11. Vertaa Jutikkala 1958, 17. Ruotsin maakuntalait syntyivät
1200-luvun alussa. Vähitellen ne syrjäytti vuoden 1350 tienoilla laadittu Maunu
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erämaihin. Uusien talojen perustaminen oli täysin vapaata 1500-luvulle
saakka. Vuonna 1542 tuli voimaan laki, joka erotti toisistaan yksityisten
ja valtion omistamat maat ja lisäsi valtiovallan keinoja säädellä uudisasutusta ja uusien viljelysalueiden valtaamista.4 Sekä valtion että yksityisten
omistamien maa-alueiden ja niiden rajojen määrittely tapahtui eri aikoina suoritettujen maanjakojen yhteydessä.
Maanjakotoimenpiteet olivat vuosisatojen ajan tärkeimpiä maaseutukylien rakenteeseen vaikuttaneita tekijöitä. 1300-luvulla aloitettiin sarkajaot, jotka ohjasivat lounaisen ja eteläisen Suomen ryhmäkylien elämää
aina 1700-luvulle saakka. Sarkajakojen tavoitteena oli verotuksen tasaaminen kylän talojen maaomaisuuden ja siitä maksettavan maaveron suhteen. Sarkajaossa kylien pellot ja niityt jaettiin pitkinä ja kapeina sarkoina kullekin talolle veroluvun mukaan. Rakennukset sijaitsivat peltojen
keskellä kylän yhteisellä tonttimaalla.5 Sarkajakoa toteutettiin pääasiassa Varsinais-Suomen, Ala-Satakunnan, Länsi- ja Itä-Uudenmaan ja Hämeen alueilla, missä se johti suurten, tiiviisti rakennettujen kylien syntyyn. Sen sijaan esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla sarkajako ei juuri vaikuttanut kylien rakenteeseen. Asutus oli harvaa, kylät olivat rakentuneet
väljiksi ja talojen pellot noudattivat epäsäännöllistä lohkojakoa, joka oli
syntynyt peltoalueiden valtaamisen ja raivaamisen myötä.6
Maanjakojen ohella alettiin 1700-luvun kuluessa kiinnittää huomiota
myös tieoloihin sekä rakentamiseen maaseudulla yleisesti ja erityisesti
taajaan asutuilla alueilla. Rakentamista koskevia säännöksiä sisällytettiin vuoden 1734 lain rakennuskaareen. Siihen kuului säännöksiä mm.
kylän aseman määräämisestä, tilusten jakamisesta, tonttien sijainnin
järjestämisestä ja rakennusten sijoittamisesta tontille sekä rakennusten
kunnossapidosta ja talonkatselmuksista. Lisäksi annettiin määräyksiä
kylän teistä ja ojista, aitausvelvollisuudesta ja autiokylistä. Säännöksissä
annettiin erityisesti terveydellisiä ja liikenteellisiä näkökohtia sekä tulipalovaaran estämistä koskevia määräyksiä.7

4

5
6
7
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Eerikinpojan yleinen maanlaki ja myöhemmin vuonna 1442 laadittu Kristofferin
maanlaki.
Kuningas Kustaa Vaasan vuonna 1542 antaman määräyksen mukaan jokaista
maa-aluetta, joka ei tätä ennen ollut joutunut toisen omistukseen, oli pidettävä
”Jumalan, Kuninkaan ja Ruotsin kruunun omaisuutena”. Kautonen 1963, 10–11.
Vertaa Luukko 1954, 306.
Väänänen 1980, 51; Jutikkala 1958, 76; Jutikkala 2003, 239–245; Orrman 2003b,
115.
Esim. Jutikkala 2003, 245; Orrman 2003a, 93–94; Haataja 1949, 21.
Vuoden 1734 lain rakennuskaaren 1. luvun 1 §:ssä annettiin määräyksiä mm. kylän aseman määräämisestä, tonttien, rakennusten ja teiden sijoittamisesta: ”Kun
talonpojat aikovat uudestaan rakentaa kylän, on sille määrättävä niin suuri asema,
kuin mahdollista on ja tarpeelliseksi harkitaan, niin että kukin talo tulee, tulenvaaran tähden, toisistaan erilleen rakennetuksi”, tontti on ”sijoitettava oikeiden
ilmansuuntain mukaan, jotka ovat itä ja länsi, pohjoinen ja etelä, ja eri rajamerkit pantakoon jokaisen talonaseman ympärille”, ”raitti pannaan jakamattomasta
maasta kylän kunkin talonaseman välille, sen mukaan kuin tila sallii”. (Lainvalmistelukunnan ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi, perusteluineen 1924, 186–187; Kautonen 1963, 11; Ruotzin waldakunnan
laki, hywäxi luettu ja wastan otettu herrain-päivillä, wuonna 1734. Rakennus Kaari. Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut, https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/47316/p14-05_f20053641_2.pdf?sequence=4 (6.9.2010)).
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Sarkajakojärjestelmän myötä eteläisen ja läntisen Suomen kylät kehittyivät sekä rakenteellisesti että sosiaalisesti tiiviiksi yhteisöiksi. 1700-luvun lopulla kylien yhteistalous alettiin nähdä maatalouden kehittämistä
ja asutuksen leviämistä estävänä tekijänä: sarkajaon edellyttämä vainiopakko sitoi kylän talonpojat noudattamaan samanlaista viljelyjärjestystä.8 Vuonna 1757 annettiin yleinen isojakoasetus. Isojaon tavoitteena oli
vainiopakon lopettaminen ja kylän maiden jakaminen talollisille isoina,
mahdollisimman harvoina pelto- ja niittylohkoina, joita oli mahdollista
viljellä muista riippumatta. Peltojen ja niittyjen ohella myös jakokuntien
ja kylien yhteismetsät jaettiin talollisten kesken.9 Isojaot toteutettiin neljässä erillisessä vaiheessa: ensin suoritettiin peltomaiden jako, sen jälkeen jaettiin niityt, sitten metsät ja ulkomaa, ja lopuksi erotettiin kruunun liikamaat siellä missä niitä oli.10 Kylien ja tilusten kartoitus suoritettiin ennen isojakoa toteutettujen veromittausten yhteydessä.11 Isojaot
aloitettiin 1700-luvun puolivälin jälkeen Pohjanmaalta, mistä ne etenivät
1700-luvun kuluessa lounaisen Suomen ja Hämeen sarkajakoalueille ja
edelleen Pohjois-Pohjanmaalle ja Karjalaan. Osa isojaoista saatiin suoritettua vasta 1800-luvun kuluessa. Isojaon toteuttamisen seurauksena
osa sarkajakoalueen suurista kylistä alkoi hajota. Isojaon myötä alkoivat
talojen siirrot yhteiseltä tonttialueelta omien peltojen läheisyyteen pikkuhiljaa yleistyä. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja
Savossa isojaolla oli kuitenkin asutusrakenteen kannalta melko vähäinen merkitys, vaikka se paransikin monin paikoin maatalouden kehittymisen edellytyksiä.12 Pohjois-Pohjanmaalla isojaolla oli merkitystä myös
asutuksen laajentumisen edistämisessä: kruunulle erotettuja liikamaita
käytettiin asutustarkoituksiin.13
Isojaolle asetetut tavoitteet jäivät monin paikoin toteutumatta, mikä oli
seurausta mm. talonpoikien voimakkaasta vastustuksesta.14 Isojakoa täydentämään annettiin vuonna 1848 maanmittausohjesääntö, jonka toimeenpanoa on myöhemmin nimitetty uusjaoksi. Uusjaossa kylän kaikki
tilukset jyvitettiin arvon mukaan ja jaettiin kullekin talolle suurina, yhtenäisinä pelto- niitty- ja metsäpalstoina. Uusjaon myötä muutto kylistä
lähemmäs omia tiluksia lisääntyi.15

8
9
10

11
12
13
14
15

Jutikkala 1958, 81; Saarenheimo 2003, 349.
Saarenheimo 2003, 349–362.
Isojakojen yhteydessä asutukseen soveltumattomat liikamaat erotettiin kruunun
omistukseen, itsenäisten kruununtilojen perustamista varten. Kruununmaita syntyi pääasiassa harvaan asutuille alueille, tiivisti asutuilla alueilla liikamaita ei jakojen jälkeen jäänyt jäljelle. Kruununmaat koostuivat enimmäkseen suo- ja metsämaista, viljelykelpoisiksi arvioituja alueita oli erittäin vähän. (Hiltunen 1996,
472–475).
Hiltunen 1996, 472.
Saarenheimo 2003, 349–362.
Esim. Matinolli 1969, 191.
Esim. Saarenheimo 2003, 350–360.
Korhonen 2003, 461–463.
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5.1.2. Maaseudun kasvun aika ja rakentamista ohjaavan
lainsäädännön kehittäminen
Maaseudulla alkoi 1800-luvun puolivälin jälkeen kasvun ja voimakkaan
taloudellisen kehityksen kausi. Tuolloin toteutettiin useita hallinnollisia
ja elinkeinopoliittisia uudistuksia. Maaseudun kulttuuriympäristön kehitykseen vaikuttivat mm. alkava teollistuminen, elinkeinotoiminnan ja
kaupankäynnin vapautuminen sekä vuonna 1865 vahvistettu kunnallisasetus. Kunnallisasetuksessa kuntien tehtäväksi määrättiin mm. kansakoulujen perustaminen, terveyden- ja sairaanhoito sekä kunnantalon
(pitäjäntuvan) rakentaminen, mikä osaltaan lisäsi rakentamista kirkonkylissä. Seurakuntien verotulot kasvoivat, mikä näkyi vilkkaana rakennustoimintana, esimerkiksi vanhoja kirkkoja uudistettiin ja uusia kirkkoja rakennettiin. Teollistumisen myötä maaseudulle rakennettiin mm.
pieniä sahalaitoksia, meijereitä sekä muuta pienteollisuutta.16
Maaseudulle alkoi 1800-luvun lopulla syntyä uusia suuria asutuskeskittymiä mm. teollisuuden ja liikenteen voimakkaan kehityksen seurauksena. Esimerkiksi saha- ja puunjalostuslaitosten lähistölle sekä tärkeimpien
liikennepaikkojen, kuten rautatieasemien ja satamien, ympärille muodostui muuta maaseutua taajempaa asutusta. Kaupunkien kehityksen
myötä myös kaupunkeja ympäröivälle maaseudulle syntyi uusia tiiviisti
rakennettuja asutuskeskuksia ja esikaupunkialueita.17 Myös monet maaseutukylät, erityisesti kirkonkylät, alkoivat 1900-luvun vaihteessa kasvaa kaupunkimaisiksi asutuskeskuksiksi. Kylien kehitystä vauhdittivat
mm. teollistuminen sekä rautatieverkon laajeneminen.18
1800-luvun lopulla tehtiin useita aloitteita maaseututaajamien rakennusjärjestysten ja kaavoituksen aikaansaamiseksi. Tavoitteena oli tuolloin
ennen kaikkea paloturvallisuuden parantaminen sekä asukkaiden terveydellisten olojen kohentaminen tiiviisti rakennetuissa kylissä, taajamissa ja esikaupunkialueilla. Hämeen läänin kuvernöörin von Ammondzin vuonna 1876 laatiman esityksen mukaan maan kaikkia kyliä varten
olisi laadittava rakennusjärjestys. Sen avulla kaikki maanomistajat velvoitettaisiin noudattamaan yleisiä sääntöjä ja varovaisuustoimenpiteitä,
joiden tarkoituksena olisi lähinnä tulenvaaran ehkäiseminen ja asukkaiden terveydellisten olojen parantaminen.19 Paremman rakennustavan aikaansaaminen maaseudulle oli esillä jälleen vuonna 1886, jolloin asetettiin komitea laatimaan lausuntoa naapureiden rakentamiseen liittyvistä
keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Lausunto sisälsi pääasiassa
säännöksiä naapurien välille rakentamatta jätettävästä vähimmäisetäi16
17
18
19
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Härö, Arkkitehti 5/1974, 35; Nikula 1981, 163; Jäntti 1939, 23–24; Jutikkala 1946,
196–197; Jutikkala 1958, 399; Jutikkala 1968b, 210–213; Turtiainen 1976, 11–13;
Katajamäki & Kaikkonen 1991, 26–30; Soikkanen 1966, 159–160.
Kautonen 1963, 15–16; Lainvalmistelukunnan ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi, perusteluineen 1924, 190–196.
Lainvalmistelukunnan ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi, perusteluineen 1924, 199.
Ammondzin esittämä tapa ohjata rakentamista rakennusjärjestyksen avulla toteutui vasta vuonna 1949, jolloin annettiin laki rakentamisesta maaseudulla. Vuoden
1931 asemakaavalakiin ei kuulunut säännöksiä yleistä maaseuturakennusjärjestystä varten. (Kautonen 1963, 12; Lainvalmistelukunnan ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi, perusteluineen 1924, 187).
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syydestä sekä siitä, ettei rakentaminen saisi tuottaa naapureille haittaa.20 Lausunnossa esitettyjen näkökohtien pohjalta laadittiin vuonna
1920 voimaan tullut laki eräistä naapuruussuhteista, joka sisälsi määräyksiä mm. pienimmästä välimatkasta rakennuksen ja naapurin maan
välillä sekä rakennusten sijainnista tontilla suhteessa naapuriin. Laki antoi myös maalaiskunnille oikeuden säännöstellä rakentamista ja ehkäistä
terveydelle haitallista rakennustoimintaa valtioneuvoston vahvistaman
rakennusjärjestyksen avulla.21 Vuonna 1896 julkaistussa komiteamietinnössä katsottiin tarpeelliseksi laatia taajaan rakennettuja alueita varten
rakennussuunnitelma, jossa määritellään tonttijako, yleiset alueet, kadut ja tiet, ja jota täydennetään rakennusjärjestyksellä. Mietinnön pohjalta vahvistettiin vuonna 1898 asetus taajaväkisten maalaisyhdyskuntien järjestämisestä eräissä tapauksissa. Asetuksen mukaan kunnan velvollisuutena oli laadituttaa rakennussuunnitelma ja sitä täydentävä rakennusjärjestys kunnan alueella olevalle taajaväkiselle yhdyskunnalle22.
Asetuksen mukaisia rakennussuunnitelmia laadittiin 1900–1920-luvuilla
lähinnä suurimpien kaupunkien esikaupunkialueille, tärkeimpien liikennereittien varrella sijaitseviin paikallisiin keskuksiin sekä teollisuuspaikkakunnille.23
Maalaiskunnat eivät vielä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun vaihteessa
pitäneet rakentamisen ohjausta rakennussuunnitelmien avulla tarpeellisena. Arkkitehti, tutkija Jukka Turtiaisen24 mukaan syynä tähän oli se,
että maalaiskuntien luottamusmiehinä oli pääasiassa maanviljelijöitä ja
muita maanomistajia, jotka pitivät rakennussuunnitelman laatimista liiallisena puuttumisena maanomistajan toimintaan. Lisäksi varsinkin pienet kunnat pitivät suunnitelman laatimisen ja toteuttamisen aiheuttamia
kustannuksia suurina.25 Tilannetta kritisoitiin vuonna 1924 julkaistussa lainvalmistelukunnan lausunnossa, sen mukaan kehitys useimmissa yhdyskunnissa jatkui vuoden 1898 asetuksesta huolimatta ”erittäin
turmiolliseen suuntaan” rakennus- ja asunto-oloissa vallitsevine suurine
epäkohtineen.26

20
21

22
23
24

25
26

Turtiainen 1976, 13–14.
Lainvalmistelukunnan ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi, perusteluineen 1924, 189–190; Kautonen 1963, 13–14. Tätä oikeutta
maalaiskunnat eivät kuitenkaan käyttäneet. Kautosen mukaan rakennusjärjestyksen ja siihen liittyvän rakennussuunnitelman vahvistutti ainoastaan nykyään Helsingin kaupunkiin kuuluva Kulosaari vuonna 1926. (Lainvalmistelukunnan ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi, perusteluineen
1924, 190: Kautonen 1963, 14; vertaa Soikkanen 1966, 551–552).
Pohjois-Pohjanmaalla taajaväkisiksi yhdyskunniksi määriteltiin mm. Haapajärven
ja Oulaisten kirkonkylät (Turtiainen 1976, 14).
Lainvalmistelukunnan ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi, perusteluineen 1924, 190–196; Kautonen 1963, 15–16.
Turtiainen kirjoittaa maaseututaajamien suunnittelun kehityksestä tutkimuksessaan Maaseututaajamien kaavoitus. Maaseututaajamien rakennuskaavoituksen nykytila ja asemakaavoituksen suunnitteluperiaatteiden soveltuvuus maaseututaajamien kaavoitukseen. (Sisäasiainministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto, 1976).
Turtiainen 1976, 14–15; Kautonen 1963. s. 16.
Lainvalmistelukunnan ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi, perusteluineen 1924, 197.
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5.1.3. Asutustoiminta ja sitä säätelevä lainsäädäntö
Huolimatta useista pyrkimyksistä rakentamisen ohjaukseen ja lainsäädännön kehittämiseen oli rakentaminen maaseudun kylissä, kirkonkylissä ja muissa asutuskeskuksissa vielä 1900-luvun alussa käytännössä
vapaata.27 Maaseutualueiden rakentumiseen vaikutti talouselämän kehityksen ohella valtion tukema asutustoiminta. Tilattoman väestön aseman kohentamiseen tähtäävät lait, vuoden 1918 torpparilaki ja vuonna
1924 voimaantullut valtion maita ja virkataloja koskeva laki maan hankkimisesta asutustarkoituksiin, Lex Kallio, antoivat torppareille, tilattomille ja vähävaraisille viljelijöille oikeuden hankkia maata pienen viljelystilan perustamista varten.28 Lakien toteuttamisen myötä itsenäisten
pientilojen määrä maaseudulla lisääntyi. Torpparilain vaikutus maaseudun kulttuuriympäristöön jäi vielä melko vähäiseksi, se ei varsinaisesti
lisännyt asutusta ja viljellyn maan määrä säilyi entisellään.29
Vuonna 1936 säädetty, vuonna 1938 voimaan astunut kokonaisvaltainen
asutuslaki mahdollisti yksityisten ja julkisen vallan omistamien maiden
käytön asutustoimintaan ja salli tätä tarkoitusta varten mm. virkatalojen,
seurakuntien, kuntien, yhtiöiden ja yksityisten maiden pakkolunastuksen. Asutustoiminnan tavoitteena oli paitsi maaseudun tilattoman väestön elinolosuhteiden parantaminen myös mm. kasvavan metsäteollisuuden työvoimana merkittävän väestön sitominen maaseudulle tukemalla
pienten viljelys- ja asuntotilojen perustamista.30
Sotien jälkeen maaseutualueiden rakentamiseen vaikuttivat vuonna 1940
säädetty pika-asutuslaki ja vuonna 1945 säädetty maanhankintalaki. Lakien tavoitteena oli lunastaa maata ja tontteja siirtoväen ja rintamamiesten asuttamista varten. Asutustoimintaa varten hankittiin maata sekä vapaaehtoisten kauppojen että pakkolunastuksen avulla paitsi valtiolta ja
julkisyhteisöiltä (kunnat, seurakunnat, yhtiöt, yhteisöt) myös yksityisiltä
maanomistajilta.31 Lakien toimeenpanon myötä maaseudulle perustettiin
varsinaisten viljelystilojen ohella runsaasti pienikokoisia asuntotiloja ja
asuntoviljelystiloja, joiden tarkoituksena oli tuottaa sivuansioita muualta kuin maataloudesta elantonsa saaville asukkaille. Määrällisesti eniten
perustettiin ns. asuntotontteja, omakotitontteja, joita ei ollut tarkoitettu
viljelykäyttöön. Asuntotontit, asuntotilat ja asuntoviljelystilat sijoittuivat
pääasiassa taajamien, asutuskeskusten ja teollisuuslaitosten lähistölle.32
27

28
29
30
31

32
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Maaseudulla rakentamista ohjattiin ainoastaan kauppaloissa, joissa sovellettiin
kaupungeissa voimassaolevaa rakennustoimintaa säätelevää rakennusjärjestystä. Vuonna 1856 vahvistettu kaupunkien yleinen rakennusjärjestys oli voimassa
vuoteen 1932 saakka, jolloin sen korvasi asemakaavalaki. (Lainvalmistelukunnan
ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi, perusteluineen 1924, 198; Lilius 1983, 128; Salokorpi 1984, 294).
Esim. Jutikkala 1958, 421–430.
Esim. Vihola 2004, 356–367.
Vihola 2004, 364–365.
Maanhankintalain mukaan pakkolunastukset kohdistuivat etupäässä valtion, yhtiöiden, seurakuntien, kuntien, säätiöiden ja muiden yhteisöjen sekä rappiotilojen
omistajien, tilikeinottelijoiden ja sellaisten omistajien maihin, jotka harjoittivat
pääasiallisena ammattinaan muuta kuin maatilataloutta ja joille maatila ei siten
ollut erityisen tarpeellinen. (Vennamo 1968, 269).
Esim. Roiko-Jokela 2004, 27–64.
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5.1.4. Asemakaavalaki 1931
Asemakaavalain valmistelu aloitettiin vuonna 1919. Tuolloin lainvalmistelukunta sai tehtäväkseen laatia ehdotuksen asemakaavalaiksi ja yleiseksi rakennussäännöksi. Ehdotus, jossa rakennuslainsäädännön tavoitteeksi asetettiin asunto-olojen järjestäminen taajaan asutuilla paikkakunnilla, valmistui vuonna 1924.33 Ehdotuksen mukaan lainsäädännön
tuli kohdistua etupäässä rakennusten järjestelyyn ja alueiden suunnitelmanmukaiseen jaotteluun rakennusmaahan, katuihin, teihin, avonaisiin
paikkoihin ym.. Lisäksi itse rakennustoimintaa, kuten rakennustiheyttä,
rakennustapaa, rakennusten laatua, korkeutta ja kerrosten lukumäärää,
olisi säännösteltävä ”yleisillä ja paikallisilla rakennusmääräyksillä sekä
käytännöllisellä ja tehokkaalla rakennusvalvonnalla”.34 Maaseudun asemakaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen tuli ehdotuksen mukaan olla
kuntien sijaan valtion vastuulla – lainvalmistelukunnan näkemyksen mukaan näiden tehtävien määrääminen lainsäädännössä kuntien hoidettavaksi oli osoittautunut erehdykseksi, koska kunnilta ei katsottu löytyvän
siihen riittävästi voimavaroja ja asiantuntemusta. Esityksen mukaan lain
alaisiksi tulisivat maaseudulla kauppalat, taajaväkiset yhdyskunnat ja
muut niihin verrattavat taajaan asutut paikat sekä paikkakunnat, joissa
vilkasta rakennustoimintaa on odotettavissa, kuten työväen asutuskeskittymät teollisuuslaitosten yhteydessä, asemayhdyskunnat, satamapaikat ja suuremmat kylät, esimerkiksi kirkonkylät. Sen sijaan muu maaseutu jäisi asemakaavalainsäädännön ja siihen liittyvän rakennussäännön
ulkopuolelle.35 Ehdotuksen mukaan harvaan rakennetulla, ”puhtaalla”,
maaseudulla tuli välttää rakentamisvapautta rajoittavia ja rakentamiskustannuksia lisääviä määräyksiä. Toisaalta lainsäädännöllä ei haluttu
rajoittaa maanviljelyksen ja teollisuuden kehittymistä.36
Asemakaavalaki hyväksyttiin eduskunnan päätöksellä 24.4.1931 ja se astui voimaan 1.1.1932. Lakia täydentävä rakennussääntö, johon kuuluivat
lain toimeenpanosäännökset sekä kaavoittamista ja rakentamista koskevat yleiset määräykset, hyväksyttiin 29.2.1932. Asemakaavalaki käsitti kaksi kaavamuotoa, asemakaavan ja rakennussuunnitelman. Niistä
asemakaava oli tarkoitettu kaupunkeja sekä itsenäisenä kuntana olevia
kauppaloita varten, rakennussuunnitelma oli pakollinen niille kauppaloille jotka eivät olleet itsenäisiä kuntia sekä taajaväkisille yhdyskunnille.
Rakennussuunnitelma voitiin kuitenkin määrätä laadittavaksi muillekin
taajaan asutuille alueille maaseudulla, kuten kyliin, teollisuusalueille,
asemaseuduille ja satamapaikoille sekä muille alueille, joille oli odotet-

33
34
35
36

Kautonen 1963, 17.
Lainvalmistelukunnan ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi, perusteluineen 1924, 199–200.
Lainvalmistelukunnan ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi, perusteluineen 1924, 200–201, 203–204.
Ehdotuksen mukaan: ”Rajoituksia yksityisen rakennusvapauteen puhtaalla maaseudulla on toimeenpantava sangen varovasti sekä rasittavia ja kustannuksia kysyviä muodollisuuksia ynnä kieltoja mahdollisimmassa määrin vältettävä, minkä
ohessa maanviljelykselle ja teollisuudelle on suotava tarpeellinen liikuntavapaus”.
(Lainvalmistelukunnan ehdotus asemakaavalainsäädännöksi sekä yleiseksi rakennussäännöksi, perusteluineen 1924, 204).
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tavissa suurempaa rakennustoimintaa.37 Maaseudulla asemakaava- ja rakennustoimea koskevat asiat määriteltiin laissa valtion tehtäväksi. Vastuu rakennussuunnitelman laatimisesta ja vahvistamisesta sekä rakennuskieltojen ja poikkeuslupien myöntämisestä kuului lain mukaan maaherralle.38 Rakennustoimintaa valvovana viranomaisena toimi maaherran tehtäväänsä määräämä rakennustarkastaja.39
Rakennussuunnitelman tuli asemakaavalain mukaan ”perustua luotettavaan karttaan ja osoittaa rakennusmaa, tiet ynnä muut yleistä liikennettä varten tarkoitetut alueet sekä tarpeelliset korkeussuhteet”.40 Lain mukaan rakennussuunnitelmaan oli tarkoitettu kuuluvaksi ”vain tärkeimmät osat asemakaavasta”. Laissa rakennussuunnitelma oli pyritty määrittelemään ”mahdollisimman yksinkertaiseksi”. Se voitiin lain mukaan
laatia myös ”sisällykseltään yksityiskohtaisemmaksi ja uudenaikaisen
asemakaavatekniikan vaatimuksia täydellisemmin vastaavaksi, milloin
on kysymys kehittyneemmistä asutuskeskuksista”. Tarkimmillaan rakennussuunnitelma voitiin laatia tarkkuudeltaan ja määräyksiltään asemakaavaa vastaavaksi.41 Rakennussääntöön kuuluvien rakennusteknillisten
määräysten tarkoituksena oli ”tyydyttää ja edistää terveellisyyden, tulenvarmuuden, kestävyyden, viihtyisyyden ja kauneuden vaatimuksia
sekä ylipäänsä yleistä etua”.42 Määräykset koskivat mm. rakennusaloja,
rakennusrajoja, rakennusten käyttöä, kerroslukua ja paloluokkaa sekä
tontin järjestelyjä ja aitaamista.43 Rakennussuunnitelmaa ja rakennussääntöä täydentämään voitiin tarvittaessa laatia rakennusjärjestys, jossa annettiin tarpeellisiksi katsottuja paikkakuntakohtaisia, rakennustoimintaa ohjaavia säännöksiä ja määräyksiä. Rakennusjärjestyksen laatiminen rakennussuunnitelma-alueelle ei kuitenkaan ollut pakollista.44
Asemakaavalakia ja rakennussääntöä täydensi vuonna 1938 säännös rakennussuunnitelmantakaisista määräyksistä, joita tuli soveltaa rakennussuunnitelman ulkopuolelle jäävillä lievealueilla.45
Käytännössä maaseutukirkonkylien ja muiden pienten asutuskeskusten
rakennussuunnitelmien laatiminen eteni 1930-luvulla hitaasti. Maalaiskunnat ja yksityiset maanomistajat suhtautuivat suunnitelmien laatimiseen penseästi. Rakennussuunnitelman ongelmana oli sen passiivinen
luonne. Asemakaavalaissa rakennussuunnitelman laatiminen jätettiin
vapaaehtoiseksi, paikallisten maanomistajien, viranomaisten ja maaherran harkinnan varaan, eikä rakennussuunnitelmien sisältöä ja tarkkuutta ollut määritelty kyllin selvästi. Laissa ei osoitettu riittäviä keinoja rakennussuunnitelman toteuttamiseen käytännössä: rakennussuunnitelma
osoitti alueet, joille sai rakentaa ja määritteli, miten rakentamisen oli ta37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Kautonen 1963, 18–19; Asemakaavalaki 57§. Asemakaavalaki ja rakennussääntö
1933, 40–43, 208.
Asemakaavalaki 59§ ja 60§. Asemakaavalaki ja rakennussääntö 1933, 211–215.
Asemakaavalaki 63§. Asemakaavalaki ja rakennussääntö 1933, 218.
Asemakaavalaki 58§. Asemakaavalaki ja rakennussääntö 1933, 210.
Asemakaavalaki 58§. Asemakaavalaki ja rakennussääntö 1933, 210.
Rakennussääntö. Asemakaavalaki ja rakennussääntö 1933, 245.
Rakennussääntö 101–110§. Asemakaavalaki ja rakennussääntö 1933, 344–347;
Kautonen 1963, 19.
Rakennussääntö 93§. Asemakaavalaki ja rakennussääntö 1933, 338–339.
Kautonen 1963, 20.
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pahduttava, mutta lakiin ei kuulunut maa-alueiden pakkolunastusoikeutta eikä korvausvelvollisuuksia esimerkiksi maanomistajille.46
Kuntien kiinnostus rakennussuunnitelmien laatimista kohtaan lisääntyi
1940- ja 1950-lukujen kuluessa. Taustalla vaikuttivat rakennusneuvos
Heimo Kautosen47 mukaan poikkeuksellisen voimakas rakennustoiminta,
liikenteen yllättävän nopea kasvu ja sen aiheuttamat vaatimukset, uusien
teollisuuslaitosten perustaminen ja niiden myötä uusien asuinalueiden
syntyminen, erityyppisten sosiaalisten laitosten tarve ja sijoitus, yleinen
sivistystason nousu ja sen aiheuttamat vaatimukset sekä asemakaavallisesti järjestämättömistä tai muuten epäterveesti rakennetuista yhdyskunnista saadut huonot kokemukset.48
Teknillisen korkeakoulun asemakaavaopin professori Otto I. Meurman
korosti vuonna 1947 ilmestyneessä oppikirjassaan Asemakaavaoppi49
maaseudun asemakaavoituksen välttämättömyyttä. Meurmanin mukaan
asemakaavoituksen tarvetta maaseudulla lisäsivät liikenteen lisääntyminen, esikaupunkialueiden synty suurten kaupunkien ympärille sekä maaseudulle sijoitettujen teollisuuslaitosten yhteyteen muodostuvien asutuskeskittymien rakentuminen. Toisaalta oli tärkeää järjestää maaseudun
asunto-olot hyvälle kannalle, ”nykyajan vaatimusten mukaisiksi, käytännöllisiksi ja viihtyisiksi” paitsi väestöpolitiikan kannalta myös ”uhkaavaksi muodostuneen maalta paon estämiseksi”. Meurmanin mukaan
maaseutupaikkakunnan asemakaavoituksessa tärkeintä oli suunnittelun
sopeutuminen ”siihen yhdyskuntaan ja sen asujaimien toimintaan, jolle
se laaditaan”.50
Rakennussuunnitelmien laatimisesta vastasivat rakennushallituksen
kaavoitusosasto, lääninrakennustoimistot ja maanmittaushallituksen51
asemakaavamittausosasto sekä yksityiset suunnittelijat. 1940-luvun
alussa laadittiin myös ensimmäiset paikkakuntakohtaisia asemakaavoja ja rakennussuunnitelmia laajemmat seutukaavat52. Seutukaavojen
ohella myös yhden kunnan aluetta koskevat yleiskaavat alkoivat yleistyä
1950-luvun kuluessa. Vuonna 1957 perustettiin seutukaavoituksesta vastaava keskusliitto, Seutusuunnitelmien liitto r.y.53
46
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Kautonen 1963, 21–24.
Myöhemmin rakennusneuvokseksi nimetty arkkitehti Heimo Kautonen vastasi
1900-luvun puolivälin tienoilla rakennushallituksessa maaseudun kaavoituksesta.
Kautonen 1963, 25.
Meurman 1982, 378–391. Asemakaavaoppi käsitteli ennen muuta kaupunkien
asemakaavoitusta, mutta kirjassa oli lyhyt luku myös maaseutualueiden kaavoituksesta. Toisaalta Asemakaavaopin mukaan maaseudun kaavoitus oli yhtä vaativaa kuin kaupunkienkin: ”On väärä luulo, että maaseutupaikkakunnan asemakaavoituksen voisi suorittaa keveämmin kuin kaupungin. Päinvastoin on samoja
periaatteita noudatettava ja työ tehtävä yhtä huolellisesti”. (Meurman 1982, 379).
Meurman 1982, 378–379.
Maanmittaustoimistojen kaavoitustoiminta sai alkunsa palstoitussuunnitelmien
laatimisesta. Niiden avulla ohjattiin rakentamista varsinkin pienissä taajamissa.
(Turtiainen 1976, 18).
Ensimmäisistä seutukaavoista käytettiin nimitystä ”aluesuunnitelma”. (Kautonen
1963, 26).
Kautonen 1963, 26–27.
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5.1.5. Laki rakentamisesta maaseudulla 1945
Suuri osa maaseudun rakentamisesta tapahtui 1940-luvulla edelleen vapaasti. Asemakaavalaki oli voimassa vain niillä alueilla, joilla oli voimassa vahvistettu rakennussuunnitelma tai rakennuskielto sekä alueilla joille rakennussuunnitelman laatimista ei toistaiseksi pidetty tarpeellisena
mutta rakentamista katsottiin tarpeelliseksi ohjata ns. rakennussuunnitelmantakaisten määräysten avulla. Muualla rakentamista ohjasivat pääasiassa vuoden 1920 laki eräistä naapuruussuhteista, vuoden 1927 tielaki54 sekä palotoimea ja terveydenhuoltoa koskevat säännökset. Lainsäädäntö oli havaittu selvästi puutteelliseksi, ja maaseutualueille katsottiin
tarpeelliseksi laatia yleinen, koko maaseutua koskeva rakennusjärjestys.
Kaikkea maaseudun rakentamista koskevan lain valmistelut aloitettiin
vuonna 1943. Laki rakentamisesta maaseudulla hyväksyttiin 6.7.1945 ja
se tuli lopullisesti voimaan vuoden 1949 alusta lähtien.55 Lain myötä monet vuoden 1931 asemakaavalaissa ja sitä täydentävässä rakennussäännössä annetut määräykset tulivat voimaan niillä maaseutualueilla, joilla
rakentamista ei ohjattu asemakaavalain edellyttämillä tavoilla. Osa määräyksistä oli muokattu maaseutualueille paremmin sopiviksi, esimerkiksi
tonttien minimipinta-alat ja rakennusten väliset etäisyydet oli määritelty
paikoin suuremmiksi kuin asemakaavalaissa ja rakennussäännössä.
Laissa otettiin huomioon erityisesti terveydelliset ja taloudelliset tekijät,
paloturvallisuus sekä liikenteen asettamat vaatimukset.56 Laissa annettiin yleispiirteisiä määräyksiä koskien mm rakennuspaikkaa, rakennusten sijoitusta ja rakennustapaa. Lain mukaan rakennusten sijoittamisessa
oli otettava huomioon rakennusten välimatkat suhteessa toisiinsa sekä
suhteessa tiehen. Rakentamisessa tuli lain mukaan huomioida lujuuteen,
terveellisyyteen, tulenvarmuuteen ja kauneuteen liittyvät vaatimukset.
Rakennuspaikan (tontin) tuli olla ”riittävän suuri ja tarkoitukseen muuten sovelias”. Rakennukset tuli sijoittaa ”sopivan välimatkan päähän toisistaan ja rakennuspaikan rajoista sekä naapurin maasta ja rakennuksista, noudattaen, mitä näistä on erikseen säädetty taikka tämän lain nojalla muutoin määrätään”. Rakennukset määrättiin rakennettaviksi vähintään 12 metrin etäisyydelle maantien ja 7 metrin etäisyydelle muun ylei54
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Tielaissa annettiin määräyksiä teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Tielain
mukaan tien sijainti ja leveys määräytyivät olemassa olevan maaston ja asutuksen, liikenteen asettamien vaatimusten sekä taloudellisten tekijöiden pohjalta:
”Yleisen tien leveys ja suunta määrättäköön liikenteen ja asutuksen vaatimuksia silmälläpitäen, ottaen myös huomioon, mihin tie teknillisesti ja taloudellisesti
edullisimmin voidaan rakentaa”. (Tielaki 1927, 5§. Tielaki 1928, 3). Rakentamista
tien varrella koskevan määräyksen mukaan rakennusta ei saanut sijoittaa yleisen
tien varrelle ”lähemmäksi kuin 3 metrin päähän tieluiskan ulkosyrjästä tai 2 metrin päähän ojan ulkoreunasta”. (Tielaki 1927, 9§. Tielaki 1928, 5).
Kautonen 1963, 27–28.
Hallituksen eduskunnalle laista antaman esityksen mukaan maaseudun rakennusoloissa oli puutteellisuuksia, jotka ilmenivät ja vaikuttivat monella tavalla, ja
niiden aiheuttamat haitat olivat sekä terveydellisiä että yhteiskunnallisia: ”Maaseudun … asunto-oloihin vaikuttaa epäedullisesti rakennusten huono suunnittelu.
… Rakennusten alhainen teknillinen taso aiheuttaa myös taloudellisia vahinkoja.
Paloturvallisuutta ei rakentamisessa oteta läheskään aina tarpeeksi huomioon.
Rakennettaessa maaseudulla olisi kiinnitettävä huomiota myös mahdollisuuksiin
liikenteen kunnolliseksi järjestämiseksi”. (Kautonen 1963, 28).
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sen tien keskiviivasta57. Kahta kerrosta korkeampien puurakennuksien
rakentaminen kiellettiin58. Kaikki rakentaminen maaseudulla, lämmittämättömiä talousrakennuksia lukuun ottamatta, tuli lain myötä rakennusluvan alaiseksi. Jokaiseen maalaiskuntaan määrättiin perustettavaksi
kunnanvaltuuston valitsemista jäsenistä koostuva rakennuslautakunta,
jonka tehtävänä oli vastata rakennustoiminnan valvonnasta, neuvonnasta ja ohjauksesta sekä rakennuslupien myöntämisestä.59
Lakia täydentävässä rakentamista maaseudulla koskevassa asetuksessa
annettiin määräyksiä lain soveltamisesta ja toimeenpanosta. Asetuksessa määriteltiin mm. rakennuslautakunnan tehtävät sekä uudisrakennusten paikkaa, sijoittelua ja rakennustapaa koskevat säännöt. Sen mukaan
rakennuspaikan (tontin) tuli olla vähintään 1000 m² suuruinen. Samalla
tontilla sijaitsevien rakennusten välisen etäisyyden tuli olla vähintään
10 m, talousrakennusten välisen etäisyyden vähintään 6 m. Asetuksessa annettiin määräyksiä myös rakennusten pinta-aloista ja korkeudesta
sekä savupiipusta, tulisijasta ja muista paloturvallisuuteen liittyvistä asioista.60
Laissa ja sitä täydentävässä asetuksessa annettujen määräysten avulla
pyrittiin varmistamaan laissa rakentamiselle asetettujen tavoitteiden –
lujuuden, terveellisyyden, paloturvallisuuden ja kauneuden – toteutuminen käytännössä. Osa määräyksistä, kuten määräykset tonttien koosta,
rakennusten välisistä etäisyyksistä ja rakennusten sijainnista tonteillaan,
oli määritelty selkeästi lukuarvoina. Sen sijaan vastuu kauneuden vaatimuksen toteutumisesta jäi rakentamista valvovan rakennuslautakunnan
asiantuntemuksen varaan.

5.1.6. Rakennuslaki 1958
Muutto kylistä ja haja-asutusalueilta kirkonkyliin ja taajamiin voimistui
sotien jälkeen.61 1950-luvulla maalaiskuntien keskustaajamat kasvoivat
mm. palvelujen lisääntymisen, teollistumisen ja asutustoiminnan myö57
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Vuoden 1931 asemakaavalakia täydentävässä rakennussäännössä kadun eri puolille sijoittuvien rakennusten väliseksi minimietäisyydeksi oli määrätty 12 m. Tätä
voitiin soveltaa rakennussäännön mukaan vain silloin, kun katujen varressa sijaitsevilla korttelialueille oli tarkoitettu rakennetavaksi ainoastaan ”matalia” rakennuksia. Kadun minimileveydeksi oli määrätty 4,5 m, jota tosin voitiin soveltaa
vain poikkeustapauksissa. (Rakennussääntö 7§. Asemakaavalaki ja rakennussääntö 1933, 264–265). Rakennussäännössä ei määritelty, tarkoitettiinko matalilla rakennuksilla yksikerroksisia vai kaksikerroksisia rakennuksia. Säännökset koskivat
kaupunkeja, mutta niitä määrättiin sovellettavaksi myös maaseudulla rakennussuunnitelman kattamilla alueilla.
Myös vuoden 1931 asemakaavalakia täydentävässä rakennussäännössä kiellettiin
”tulenkestämättömästä aineesta” rakennettujen, yli kaksikerroksisten rakennusten rakentaminen. (Rakennussääntö 47§, 101§. Asemakaavalaki ja rakennussääntö 1933, 310, 344).
Laki rakentamisesta maaseudulla 683/1945. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1945/19450683 (28.2.2006).
Mandelin (toim.) 1957, 269–272.
Maaseudulta kaupunkeihin ja muihin taajaan asuttuihin yhdyskuntiin suuntautuvaan muuttoliikkeeseen kiinnitti huomiota myös Otto I. Meurman vuonna 1947
ilmestyneessä oppikirjassaan Asemakaavaoppi. Meurmanin mukaan väestön kasvattamista maaseudulla kaupunkeja varten ja siirtymistä kaupunkeihin voitiin pitää luonnollisena ja hyväksyttävänä ilmiönä. Hänen mukaansa maaseutu pystyi
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tä. Maaseututaajamien kaavoituksen tarve ja rakentamisen ohjaamiseen
soveltuvan lainsäädännön kehittäminen tuli talouselämän vilkastumisen ja rakentamisen lisääntymisen myötä yhä tärkeämmäksi. Erityisesti liikenteen kasvu asetti suunnittelulle runsaasti vaatimuksia. Vuonna
1951 ilmestyneessä artikkelissa Maalaiskuntien Liiton toiminnanjohtaja
Aarne Eskola kuvasi tilannetta vapaasti, ilman järjestelmällistä ohjausta kasvaneissa taajamissa seuraavasti: ”Meillä on paljon surullisia esimerkkejä aikaisemmilta ajoilta ja nykypäiviltäkin siitä, mihin joudutaan,
jos taaja asutus saa kehittyä täysin vapaasti. Harvoin tällöin muodostuu esikuvallisesti järjestynyt väestökeskus. Päinvastoin. Mutkallisten,
ahtaiden teiden varsille syntyy ahdasta järjestämätöntä asutusta, jossa
tontit eroavat paljon toisistaan ja rakennukset sijaitsevat sekaisin siellä
täällä kaaosmaisessa epäjärjestyksessä. Tiet ovat mutkaisia ja kapeita.
Liikennöiminen tällaisessa keskuksessa on uudenaikaisilla ajoneuvoilla
luonnollisesti vaikeata, usein suorastaan hengenvaarallista. Terveydelliset olot ovat epätyydyttävät ja kauneudesta ei voi paljonkaan puhua. Monet vanhat kirkonkylät ja esikaupunkialueet ovat tällaisesta kehityksestä
paljon puhuvia esimerkkejä”62. Eskolan kuvauksessa korostuivat varsinkin rakentamisen ohjauksen puutteesta sekä liikenteen asettamien vaatimusten laiminlyönnistä johtuvat epäkohdat. Näihin asioihin oli kiinnitetty huomiota rakentamista ohjaavassa lainsäädännössä aina 1700-luvulta
lähtien. Käytännössä mainitut ongelmat olivat kuitenkin kirkonkylien ja
taajamien nopean kasvun sekä liikenteen lisääntymisen seurauksena jatkuvasti kasvaneet.
Eduskunta hyväksyi uuden rakennuslain 16.8.1958. Siihen liittyvä täytäntöönpanoasetus, rakennusasetus, annettiin 26.6.1959. Molemmat tulivat voimaan 1.7.1959. Rakennuslaki kumosi asemakaavalain sekä rakentamista maaseudulla koskevan lain. Rakennuslain valmistelu oli aloitettu vuonna 1944, jolloin lainvalmistelukunnalle annettiin tehtäväksi
asemakaavalainsäädännön uudistaminen. Tavoitteena oli koota kaupunki- ja maalaiskuntien kaavoitusta ja rakentamista koskevat säännökset
samaan lakiin sekä korjata asemakaavalaissa havaittuja puutteellisuuksia.63
Rakennuslaissa vahvistettiin 1950-luvun kuluessa käyttöön vakiintunut
hierarkinen kaavajärjestelmä, johon kuului neljä kaavamuotoa: seutukaava64, yleiskaava65, rakennuskaava ja asemakaava.66 Niistä asemakaa-
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tuottamaan väestöylijäämää asutuskeskuksia varten mm. viljelytapojen tehostumisen ja maatalouden koneistumisen seurauksena tapahtuneen työvoiman tarpeen vähentymisen myötä. Hän kuitenkin korosti, että ilmiö ei kuitenkaan saisi
kehittyä ”minkäänlaiseksi maaltapaoksi”. Uhkaavaksi muodostunutta maaltapakoa voitaisiin Meurmanin mukaan estää mm. järjestämällä maaseudun asuntoolot nykyajan vaatimusten mukaisiksi ja parantaa siten asuinympäristön laatua ja
asukkaiden viihtyvyyttä. (Meurman 1982, 299–300, 378).
Eskola, Maalaiskunta 19/1951, 669.
Kautonen 1963, 29–30.
Lain mukaan seutukaava sisälsi yleispiirteisen suunnitelman alueen käyttämisestä kahdessa tai useammassa kunnassa. (Rakennuslaki 370/1958 2§. http://www.
finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370 (28.2.2006)).
Lain mukaan yleiskaavassa osoitettiin alueen käyttämisen pääpiirteet kunnassa.
(Rakennuslaki 370/1958 2§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370
(28.2.2006)).
Kautonen 1963, 30–31; Turtiainen 1976, 19.
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valaissa määriteltyä rakennussuunnitelmaa vastasi rakennuskaava, joka
oli tarkoitettu maalaiskuntaan kuuluvien alueiden järjestämiseen ja rakentamisen ohjaukseen. Rakennuskaavaa yksityiskohtaisemmaksi määriteltyä kaavamuotoa, asemakaavaa, voitiin käyttää tarvittaessa myös
maaseutualueilla.67
Rakennuslain mukaan rakennuskaavaa laadittaessa tuli erityisesti ottaa huomioon, että kaava tyydyttävästi täyttää järjestetylle rakennustoiminnalle kohtuuden mukaan asetettavat vaatimukset, kaava on niin
yksinkertainen ja tarkoituksenmukainen kuin olosuhteiden mukaan on
mahdollista, tarpeettomia kustannuksia vältetään ja riittävää huomiota kiinnitetään voimassa oleviin omistussuhteisiin.68 Rakennuskaavassa
tuli lain mukaan osoittaa eri tarkoituksiin varattujen alueiden, rakennusmaan, yleiseen liikenteeseen käytettävien liikenneväylien ja muiden
yleisten alueiden sijainti ja rajat sekä tarvittaessa maaston korkeussuhteet, maaperän laatu ja viemäröimis- ja vedensaantimahdollisuudet.69
Asemakaavalle rakennuslaissa asetetut vaatimukset olivat selvästi tiukemmat kuin rakennuskaavalle asetetut vaatimukset. Lain mukaan asemakaava oli laadittava maaston, maaperän laadun ja muiden paikallisten olosuhteiden mukaan siten, että alue tulee tarkoituksenmukaisesti
käytetyksi ja että yhtenäistä ja hyvää rakennustapaa edistetään. Sen piti
tyydyttää terveellisyyden, paloturvallisuuden, liikenteen, viihtyisyyden
ja kauneuden vaatimukset. Lain mukaan asemakaavaa laadittaessa oli
kulttuurimuistomerkkejä sekä kauniita näköaloja ja muita kauneusarvoja
mahdollisuuksien mukaan suojeltava ja säilytettävä. Lisäksi oli mahdollisuuksien mukaan kiinnitettävä huomiota vallitseviin maanomistusoloihin sekä siihen, että kustannukset kaavan toteuttamisesta eivät muodostu liian rasittaviksi, eikä yksityisille maanomistajille aseteta kohtuuttomia rajoituksia. Laissa määrättiin lisäksi erityisesti huomioitavaksi, että
puistoja ja muita virkistysalueita järjestetään riittävästi kaupungin eri
osiin ja ettei näihin tarkoituksiin aikaisemmin varattuja alueita ilman
erityistä syytä supisteta.70 Asemakaavassa tuli lain mukaan osoittaa, samoin kuin rakennuskaavassa, eri tarkoituksiin varattujen alueiden rajat
ja käyttötarkoitukset, kaavaa toteutettaessa noudatettavat likimääräi67
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Kautonen 1963, 30–31. Rakennuslaissa esitetyn määritelmän mukaan: ”Asemakaavassa annetaan yksityiskohtaiset määräykset kaupunkialueen ja maalaiskuntaan kuuluvan alueen järjestämisestä ja rakentamisesta. Rakennuskaavassa
määrätään maalaiskuntaan kuuluvan alueen järjestämisestä ja rakentamisesta”.
(Rakennuslaki 370/1958 2§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370
(28.2.2006)). Rakennuskaava voitiin laatia yhtä yksityiskohtaiseksi kuin asemakaava, mutta pääsääntöisesti rakennuskaava oli asemakaavaa huomattavasti yksinkertaisempi ja yleisluontoisempi kaava. (Rainio et.al. 1981, 47).
Rainio et.al. 1981, 47; Rakennuslaki 370/1958 95§. http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/1958/19580370 (28.2.2006).
Kautonen 1963, 74; Rakennuslaki 370/1958 96§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370 (28.2.2006). Vuonna 1965 tehdyn lisäyksen mukaan voitiin
rakennuskaavassa osoittaa erityisestä syystä alueita myös maa- ja metsätaloutta
varten (maatalousalueet). (Rakennuslaki 370/1958 96§. Esim. Rainio et.al. 1981,
140).
Rakennuslaki 370/1958 34§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370
(28.2.2006). Vuoden 1958 rakennuslaissa annetut asemakaavaa koskevat määräykset olivat lähes sananmukaisesti samanlaiset kuin vuoden 1931 asemakaavalaissa annetut asemakaavaa koskevat määräykset. Määräysten perusperiaatteet
olivat samat, ainoastaan määräysten kieliasu oli muutettu ajanmukaiseksi. (Vertaa Asemakaavalaki 2§. Asemakaavalaki ja rakennussääntö 1933, 55–56).
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set korkeusluvut sekä mahdollisuudet veden hankintaan ja alueen viemäröimiseen.71 Rakennusasetuksessa esitetyissä sekä asemakaavaa että
rakennuskaavaa koskevissa säännöksissä tuotiin esiin kaavan soveltuvuus kohdealueella olemassa olevaan tilanteeseen (esim. sijainti, maasto
ja korkeussuhteet, maaperä, kiinteistörajat, rasitteet), paloturvallisuus,
viihtyisyys, tarkoituksenmukaisuus sekä liikenteen asettamat vaatimukset. Säännösten ohella kaavassa voitiin tarpeen mukaan antaa mm. alueiden rakentamista ja käyttöä koskevia määräyksiä.72
Uutena käsitteenä rakennuslaissa määriteltiin taaja-asutus. Sillä tarkoitettiin yhtenäistä asutusta, jota varten oli yhteisten tarpeiden tyydyttämiseksi syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, viemärin tai
vesijohdon rakentamiseen. Muuta asutusta nimitettiin haja-asutukseksi.
Taaja-asutukseen sai käyttää vain sellaista aluetta, jolle on vahvistettu
asema- tai rakennuskaava.73 Maalaiskunnissa rakennuskaavoitetuille
alueille tuli laatia rakennusjärjestys, jossa annettiin paikallisista oloista
johtuvia, rakennuskaavaa täydentäviä määräyksiä rakennustoiminnasta,
rakennusvalvonnasta, rakennustavasta, rakennusten välisistä etäisyyksistä, tontin ja rakennuspaikan järjestelyistä ja aitaamisesta, kaduista,
teistä ja muista liikenneväylistä sekä viemäreistä, muista johdoista ja laitteista. Rakennusjärjestys tuli tarvittaessa laatia myös sellaisille rakennuskaavan ulkopuolisille alueille, joille oli syntymässä taaja-asutusta.74
Rakennuslaissa annettiin yleisiä määräyksiä myös haja-asutusalueelle
rakentamisesta, koskien rakennusten etäisyyksiä toisiinsa ja rakennuspaikan rajoihin, rakennuspaikan kokoa ja rakennustapaa. Määräyksissä
kiinnitettiin huomiota paloturvallisuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen,
lujuuteen, terveellisyyteen ja kauneuteen. Niiden mukaan: ”Rakennus oli
rakennettava siten, että se lujuudeltaan, terveellisyydeltään, paloturvallisuudeltaan ja kauneudeltaan tyydyttää kohtuulliset vaatimukset”.75
Rakennuslaissa kaavoille asetetuissa vaatimuksissa sekä rakentamista
koskevissa määräyksissä korostuivat tärkeimpinä tavoitteina paloturvallisuus, terveellisyys, kestävyys, tarkoituksenmukaisuus, viihtyisyys ja
kauneus. Näihin samoihin teemoihin oli kiinnitetty huomiota rakentamista ohjaavassa lainsäädännössä jo pitkään. Terveellisyys ja paloturvallisuus nousivat esiin tärkeinä tavoitteina jo vuoden 1734 lain rakennuskaaressa. Kauneuden ja viihtyisyyden vaatimukset mainittiin muiden
vaatimusten ohella vuoden 1931 asemakaavalaissa ja sitä täydentävässä
71
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Rakennuslaki 370/1958 35§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370
(28.2.2006).
Kautonen 1963, 75–77.
Rakennuslaki 370/1958 4–5§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370
(28.2.2006).
Rakennuslaki 370/1958 11–15§. http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/1958/19580370 (28.2.2006).
Rakennuslaki 370/1958 120–122§. http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/1958/19580370 (28.2.2006). Haja-asutusta koskevien määräysten
mukaan rakennusta ei saanut rakentaa viittä metriä lähemmäs toisen omistamaa
tai hallitsemaa maata eikä kymmentä metriä lähemmäs toisen omistamalla
tai hallitsemalla maalla olevaa rakennusta ilman omistajan ja maan hallitsijan
lupaa. Rakennuspaikan tuli olla alaltaan vähintään 2000 m², erityisestä syystä
voitiin sallia rakentaminen pienemmällekin rakennuspaikalle, jos se oli alaltaan
vähintään 1000 m².
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rakennussäännössä sekä vuoden 1949 rakentamista maaseudulla koskevassa laissa. Paloturvallisuuden, terveellisyyden ja kestävyyden vaatimusten toteuttamiseksi rakennuslaissa ja sitä täydentävässä rakennusasetuksessa annettiin mm. tonttien kokoa, rakennusten sijaintia tonteillaan, rakennusten välisiä etäisyyksiä, rakennusmateriaaleja ja rakennustapaa koskevia määräyksiä. Osa niistä oli määritelty tarkasti pinta-aloina
ja lukuarvoina. Sen sijaan kauneuden ja viihtyisyyden vaatimusten toteuttaminen käytännössä ei ollut yhtä selkeästi ohjeistettavissa. Rakennuslaissa määritellyissä asemakaavaa ja sen sisältöä koskevissa vaatimuksissa kehotettiin kulttuurimuistomerkkien, kauniiden näköalojen ja
muiden kauneusarvojen sekä puistojen ja virkistysalueiden säilyttämiseen, mikä kertoo niiden merkityksestä kauneuden ja viihtyisyyden vaatimusten toteutumisen kannalta tärkeinä tekijöinä. Laissa ei kuitenkaan
esitetty keinoja kauneusarvojen määrittelemiseksi. Rakennusasetuksessa taas kehotettiin rakennuslupaa myönnettäessä kiinnittämään huomiota siihen, että ”rakennus on muodoltaan sopusuhtainen ja ympäristöön
sopeutuva”76, mutta asetuksessa ei määritelty kriteereitä näiden ominaisuuksien arviointia varten. Toisaalta taas rakennuslaissa ja rakennusasetuksessa määritellyissä rakennuskaavaa koskevissa vaatimuksessa korostettiin ennen kaikkea taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden
merkitystä. Pääsääntöisesti rakennuskaavaa koskivat samat vaatimukset
kuin asemakaavaa, mutta niistä voitiin taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella tinkiä77. Maaseututaajamien kaavoituksessa taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus nähtiin siten kauneusarvoja tärkeämpinä tavoitteina.
Rakennustoimen ja kaavoituksen ylin johto ja valvonta kuuluivat lain mukaan sisäasiainministeriölle. Päätösvastuu rakennuskaavan ja rakennusjärjestyksen laatimisesta ja vahvistamisesta sekä rakennustoimen valvonnasta kuului lääninhallitukselle. Maalaiskunnissa rakennustoiminnan ja
kaavoituksen suunnittelun johtaminen kuuluivat kunnallishallitukselle,
rakennustoimintaa koskevien asioiden käsitteleminen ja valvonta sekä
neuvonta ja ohjaus kuuluivat rakennuslautakunnalle, jonka jäsenten tuli
lain mukaan olla rakennustoimintaan perehtyneitä.78 Rakennuskaavan
toteuttaminen määriteltiin laissa kunnan tehtäväksi. Kunnan tuli vastata
rakennuskaava-alueen liikenneväylien ja viemäreiden rakentamisesta ja
kunnossapidosta sekä harkinnan mukaan ja varojen salliessa huolehtia
esimerkiksi vedensaannin ja ulkovalaistuksen sekä puistojen ja muiden
virkistysalueiden järjestämisestä.79
Rakennuslain myötä maaseututaajamien kaavoitus vähitellen vilkastui. Kaavoitustyötä kuitenkin hidasti kaavoitustyövoiman puute. Vuoden 1963 alussa alle puolessa maaseutualueella sijaitsevista taajamista
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Rakennusasetus 266/1959 53§. http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/1959/19590266 (28.2.2006).
Rakennusasetus 266/1959 114§. http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/1959/19590266 (28.2.2006); Rakennuslaki 370/1958 95§. http://www.
finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370 (28.2.2006).
Rakennuslaki 370/1958 8–10§. http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/1958/19580370 (28.2.2006).
Kautonen 1963, 33; Rakennuslaki 370/1958 113§. http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/1958/19580370 (28.2.2006).

125

5. Rakentamisen ohjaus ja kaavoitus kulttuuriympäristön muutosten taustalla

oli vahvistettu rakennuskaava tai kaavoitustyö oli pantu vireille.80 Rakennuskaavoja laadittiin 1960-luvun alkupuolella ennen kaikkea suurimpiin, yli tuhannen asukkaan taajamiin. 1960-luvun kuluessa alkoi myös
vanhojen 1930- ja 1940-luvuilla laadittujen suunnitelmien ja kaavojen
tarkistus ja uusiminen.81 Kaavoituksen vilkastumiseen vaikutti kaavoitustarpeiden lisääntymisen ohella myös lainsäädännön selkeytyminen:
rakennuslaki antoi kunnille oikeuden lunastaa maa-alueita korvauksia
vastaan mm. liikenneväylien ja kunnallistekniikan rakentamista varten,
mikä helpotti kaavojen toteuttamista käytännössä.82
Kaavoitustyö ja sen valmistelu voitiin rakennuslain mukaan antaa kunnan, valtion tai yksityisen tehtäväksi.83 Käytännössä maaseututaajamien kaavoituksesta vastasivat rakennushallitus ja maanmittaushallitus ja
niiden piirihallintoviranomaiset, lääninrakennustoimistot ja maanmittauspiirit, sekä yksityiset arkkitehti- ja insinööritoimistot.84 Vuoden 1967
alusta lähtien voimaan tulleella rakennuslain muutoksella siirrettiin kaavoitusta koskevaa päätösvaltaa lääninhallitukselta kunnille.85 Maalaiskuntien kaavoitustehtävät siirtyivät kunnallisen itsehallinnon piiriin, ja
kaavojen laadintatyö valtion viranomaisten toimesta loppui. Samalla rakennushallituksen kaavoitusosasto lopetti toimintansa ja asiat siirrettiin
sisäasiainministeriön yhteyteen perustetulle kaavoitus- ja rakennusosastolle.86 Lainmuutoksen jälkeen maaseututaajamien rakennuskaavat laa80
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Vuoden 1963 alkaessa maalaiskuntien taajamien kaavoitustilanne oli seuraava:
148 taajamassa, 15 % maaseudun taajamista, oli vahvistettu kaava, 52 taajamassa, 5 % maaseudun taajamista, kaava oli vahvistettavana, ja 247 taajamassa, 25 %
maaseudun taajamista, kaava oli määrätty laadittavaksi. (Linkojoki 1965, 11–20;
Soikkanen 1966, 779).
Turtiainen 1976, 19; vertaa Linkojoki 1965, 12. Vuoden 1963 alussa kaikista yli
1 000 asukkaan taajamista noin 50 % oli sellaisia, joissa oli vahvistettu rakennuskaava, 500-1 000 asukkaan taajamista oli kaavoitettu noin 13 % ja alle 500 asukkaan taajamista vain 2 %. Yli 1 000 asukkaan taajamista vain 8 % oli sellaisia,
joissa kaavoitustoiminta oli kokonaan aloittamatta, eli taajamissa ei ollut vahvistettua, vahvistettavana olevaa tai vireillä olevaa rakennuskaavaa. Sen sijaan 5001 000 asukkaan taajamista oli kaavoittamatta 49 % ja alle 500 asukkaan taajamista 78 %. (Linkojoki 1965, 12, 19).
Turtiainen 1976, 19; Kautonen 1963, 79–82; Rakennuslaki 370/1958 103–110§.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370 (28.2.2006).
Rakennuslaki 370/1958 97§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370
(28.2.2006).
Kautonen 1963, 153–154; Lappalainen, Arkkitehti 5/1974, 32; Linkojoki 1965, 20–
21; Seppälä 1963, 198–199. Seppälän mukaan kaavojen laatiminen jakautui käytännössä rakennushallituksen ja maanmittaushallituksen kesken yleensä siten,
että maanmittausviranomaisten toimesta laadittiin kaavoja lähinnä ns. varsinaiselle maaseudulle, rakennushallituksen alaisten viranomaisten toimesta alueille,
joilla on luonteeltaan kaupunkimaista asutusta. (Seppälä 1963, 198–199). Linkojoen mukaan vuoden 1963 alkuun mennessä suoritetut ja vireillä olevat maaseututaajamien rakennuskaavoitustyöt jakautuivat lääninhallitusten ilmoitusten perusteella seuraavasti: maanmittaushallituksen ja sen alaisten toimistojen osuus
kaavoitustöistä oli 41 %, yksityisten arkkitehti- ja insinööritoimistojen 32 % ja
rakennushallituksen ja läänien rakennustoimistojen 27 %. Linkojoen mukaan
maanmittauslaitoksen piirissä kaavoitustyöhön oli kiinnitetty noin 30 insinööriä,
rakennushallituksen lääninrakennustoimistoissa oli noin 20 arkkitehtia ja kaavoitustyöhön perehtynyttä insinööriä ja yksityisellä sektorilla toimi noin kymmenkunta kaavoitukseen erikoistunutta arkkitehti- ja insinööritoimistoa – kaavoitustöistä tuolloin vastaavien henkilöiden määrä oli siis varsin pieni. (Linkojoki 1965,
21).
Larma et.al. 1983, 8; Rakennuslainsäädännön uudistaminen 1974, 41.
Lappalainen, Arkkitehti 5/1974, 32; Kaavoitusta ja rakentamista koskevat yleiskirjeet 1965–85, 29.
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dittiin pääosin konsulttityönä. 1960- ja 1970-lukujen kaavoitusta käsittelevän tutkimuksen mukaan vain suurimmilla, lähinnä suurten keskusten
läheisyydessä sijaitsevilla maalaiskunnilla oli omaa kaavoitushenkilökuntaa. Tyypillisesti maalaiskunnissa kaavoitustyön johdosta ja valvonnasta vastasi kaavoituslautakunta tai muu vastaava lautakunta, kunnanhallituksen alainen kuntasuunnittelutoimikunta tai muu vastaava toimikunta, pienissä kunnissa rakennuslautakunta tai rakennustarkastaja.
Kaavoitustyöstä vastaavista konsulteista merkittävimpiä olivat maanmittaushallituksen lääneissä sijaitsevat maanmittaustoimistot sekä yksityisistä konsulteista Suunnittelukeskus Oy, jonka osakkaita olivat Kunnallisliitto ja Kaupunkiliitto.87
Vuoden 1958 rakennuslakiin tehtiin 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa lukuisia täydennyksiä ja muutoksia. Esimerkiksi vuonna 1975 tulivat
voimaan mm. rakennuksen purkamista ja käyttötarkoituksen muuttamista, asuinrakennuksen kunnossapitämistä ja rakennuksen korjaustoimenpiteiden edistämistä koskevat lisäykset. Niiden tarkoituksena oli
mahdollistaa olemassa olevan rakennuskannan hyväksikäyttäminen ja
suojelu kaavoituksen avulla sekä helpottaa rakennusten korjaamista ja
siten lisätä vanhan rakennuskannan korjaamista purkamisen ja uudelleenrakentamisen sijaan.88 Lisäykset viestivät ympäristön suunnittelun
ja rakentamisen ohjauksessa tuolloin alkaneesta arvojen muuttumisesta.
1970-luvun kuluessa alettiin kiinnittää selvästi aiempaa enemmän huomiota ympäristössä edellisten vuosikymmenten kuluessa tapahtuneisiin
näkyviin muutoksiin. Vanhoja rakennuksia alettiin arvostaa paitsi taloudellisesti myös kulttuurihistoriallisesti merkittävinä.
Rakennuslainsäädännön uudistamista kokonaisuudessaan alettiin suunnitella 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Kaavoitus- ja rakennusasiain
neuvottelukunnan laatima asiaa käsittelevä periaatemietintö julkaistiin
vuonna 1974. Mietinnön mukaan edellisten vuosikymmenien aikana tapahtuneet merkittävät yhteiskunnalliset rakennemuutokset – elinkeinorakenteen muuttuminen maatalousyhteiskunnasta teollisuus- ja palveluvaltaiseksi, alueellinen muuttoliike ja voimakas kaupungistuminen – olivat muuttaneet rakennuslainsäädännön pohjana ollutta yhteiskunnallista perustaa. Rakennuslainsäädännölle asettivat uusia vaatimuksia myös
ostovoiman kasvu, vapaa-ajan lisääntyminen, nopea autoistuminen, matkailun ja lomarakentamisen lisääntyminen sekä rakentamisen tuotantomenetelmien kehitys.89 Lainsäädännön uudistamista ei kuitenkaan vielä
tuolloin toteutettu, mutta mietinnössä esitettyjä näkökohtia otettiin huomioon rakennuslakiin myöhemmin tehdyissä muutoksissa ja lisäyksissä.
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Turtiainen 1976, 120–121.
Larma et.al. 1992, 8, 238, 389, 473, 506–512; Laki rakennuslain muuttamisesta
674/1975, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1975/19750674 (4.3.2006).
Rakennuslainsäädännön uudistaminen 1974, 3–6; 17–31. Maankäytön suunnittelun tavoitteena oli tuolloin ennen muuta yhteiskunnallisten muutosten myötä kasvavien kaupunkialueiden ja taajamien kehittäminen mm. uusien alueiden kaavoittamisen avulla.
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Lainsäädännön uudistamiseen pyrittiin edelleen 1980-luvun alussa.
Vuonna 1981 julkaistiin Rakennuslakiuudistustyöryhmän ehdotus laiksi maankäytön suunnittelusta ja rakentamisesta. Ehdotuksessa maankäytön suunnittelua ja rakentamista koskevat säännökset yhdistettiin
samaan lakiin. Edellisten vuosikymmenten aikana tapahtuneet näkyvät
ja toisilleen osittain vastakkaiset yhteiskunnalliset muutokset, voimakas kaupungistumiskehitys ja sitä seurannut kaupungistumisen hidastuminen, olivat johtaneet yhdyskuntarakenteen hajautumiseen ja siten
sosiaalisiin ongelmiin ja viihtyvyyden vähentymiseen. Maaseutualueilla asutuksen ohjaamista edellyttivät mm. loma-asutuksen nopea lisääntyminen sekä tarve kehittää taajamien rakentamista ja palveluja niiden
elinkelpoisuuden turvaamiseksi. Ehdotuksen mukaan suunnittelussa tulisi uudisrakentamisen ohella kiinnittää aiempaa enemmän huomiota
rakennetun ympäristön hyväksikäyttämiseen ja kehittämiseen sekä olemassa olevan rakennuskannan uudistamiseen ja kohentamiseen. Rakennusten purkaminen ehdotettiin saatettavaksi luvanvaraiseksi asemakaava- ja yleiskaava-alueilla. Lakiehdotuksen mukaan alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tuli ottaa huomioon olemassa oleva ympäristö ja sen asettamat lähtökohdat, kulttuuriperinteet sekä maisemalliset
ja tuotannolliset arvot, ympäristönsuojelun vaatimukset sekä ekologiset
ja sosiaaliset näkökohdat. Lisäksi yhtenä lakiehdotuksen tavoitteista oli
pyrkimys lisätä suunnittelun julkisuutta ja kansalaisten mahdollisuuksia
vaikuttaa suunnitteluun.90 Rakennuslakiuudistustyöryhmän ehdotuksessa määriteltiin suuntaviivat maankäyttö- ja rakennuslaille, joka tuli voimaan vuoden 2000 alussa.
Rakennuslakia täydennettiin ja uudistettiin edelleen 1980- ja 1990-lukujen kuluessa. Rakennussuojelua koskevan lainsäädännön uudistaminen vuonna 1985 aiheutti rakennuslakiin muutoksia. Rakennussuojelun
painopistettä siirrettiin rakennuslain soveltamisalalle ja rakennussuojelun vaatimuksien merkitystä kaavoituksessa lisättiin. Rakennuslakiin rakennussuojelulain myötä tehdyissä lisäyksissä korostettiin rakennettuun
ympäristöön liittyvien arvojen, kuten perinne- ja kauneusarvojen, merkitystä.91

5.1.7. Rakennussuojelu rakennuslainsäädännössä –
rakennussuojelulaki 1985 ja laki rakennusperinnön
suojelemisesta 2010
Kaavoitusta ja rakentamista ohjaavassa lainsäädännössä kiinnitettiin
aina 1900-luvun alkupuolelta saakka huomiota olemassa olevalle ympäristölle tyypillisiin erityispiirteisiin ja arvoihin. Vuoden 1931 asemakaavalain mukaan: ”Asemakaavaa muodosteltaessa on kauneusarvoja
ja kulttuurimuistomerkkejä sekä miellyttäviä maisemakuvia suojeltava
ja säilytettävä”92. Asemakaavalakia täydentävässä rakennussäännössä
90
91
92
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Laki maankäytön suunnittelusta ja rakentamisesta 1981, 1–4, 6–9, 14, 19–20.
Esim. rakennuslaki 95§. (Larma et.al. 1992, 364–365); Laki rakennuslain muuttamisesta 61/1985, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1985/19850061 (4.3.2006).
Asemakaavalaki 2§. Asemakaavalaki ja rakennussääntö 1933, 55. Säännös koski
kaupungin asemakaavaa, sen tarkoitusta ja sisältöä, mutta sitä oli lain mukaan sovellettava myös kauppalakunnissa.
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määrättiin maistraatin tehtäväksi valvoa, ”ettei historiallisesti tai taiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvia turmella ja että
ne rakennukset, jotka sellaisten rakennusten läheisyyteen rakennetaan,
sopeutuvat näihin taikka eivät muotonsa tai kokonsa puolesta häiritse
kokonaisvaikutusta”93. Samaan tapaan vuoden 1958 rakennuslain mukaan kulttuurimuistomerkkejä sekä kauniita näköaloja ja muita kauneusarvoja oli asemakaavaa laadittaessa mahdollisuuksien mukaan suojeltava ja säilytettävä. Lakia täsmentävän rakennusasetuksen mukaan asemakaavaa laadittaessa oli ”historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia ja kaupunkikuvaa sekä sellaisia
paikkoja, jotka näköalansa, sijaintinsa, kasvullisuutensa tai erikoisten
luonnonsuhteidensa vuoksi ovat arvokkaita” mikäli mahdollista suojeltava ja säilytettävä eikä niitä saanut hävittää ilman pakottavaa syytä94.
Rakennuslain mukaan kaavassa95 voitiin antaa tarpeellisiksi katsottuja
määräyksiä, jos jotakin aluetta oli sen sijainnin, luonnonkauneuden tai
erikoisten luonnonsuhteiden, historiallisesti tai taiteellisesti arvokkaiden
muistojen, esineiden tai rakennusten vuoksi tai muusta niihin verrattavasta syystä erityisesti suojeltava96. Rakennuslaissa oli myös rakennuksen kunnossapitoon velvoittava säännös: rakennus ympäristöineen oli pidettävä sellaisessa kunnossa, että se tyydyttää terveellisyyden, lujuuden
ja paloturvallisuuden vaatimukset eikä aiheuta epäsiisteyttä tai rumenna
ympäristöä97.
Rakennuslaissa annetuissa ympäristön erityispiirteiden ja arvojen huomioonottamiseen ja suojeluun liittyvissä määräyksissä otettiin huomioon
sekä rakennetulle ympäristölle että luonnonympäristölle ominaiset piirteet ja kauneusarvot. Rakennuslaissa, samoin kuin sitä edeltäneessä asemakaavalaissakin, kehotettiin kiinnittämään huomiota ennen kaikkea
”kulttuurimuistomerkkeihin” sekä historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiksi määriteltyihin rakennuksiin ja
niiden säilyttämiseen. Rakennuslain tullessa voimaan 1950-luvun lopulla systemaattisesti kerättyä tietoa historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaista rakennuksista oli olemassa varsin vähän. Esimerkiksi järjestelmällistä rakennuskulttuurin inventointia
93
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Rakennussääntö 34§. Asemakaavalaki ja rakennussääntö 1933, 298.
Rakennuslaki 370/1958 34§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370
(28.2.2006); Rakennusasetus 266/1959 32§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1959/19590266 (28.2.2006).
Rakennuslaissa käytettiin määräyksen yhteydessä käsitettä kaava, jolla tarkoitettiin sekä asemakaavaa että rakennuskaavaa. Määräystä oli tarkoitettu sovellettavaksi sekä asemakaavan että rakennuskaavan laatimisen yhteydessä.
Rakennuslaki 370/1958 135§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370
(28.2.2006). Määräyksen nojalla voitiin kaavassa esim. kieltää rakennuksen purkaminen tai sen ulkoasun muuttaminen rakennuksen tai kaupunkikuvan arvoja
vähentävällä tavalla tai antaa määräyksiä liittyen esim. uudisrakennuksen sopeutumiseen ympäristöönsä. (Asemakaavamääräyksiä koskevat ohjeet 1977, 60–63).
Rakennuslaki 370/1958 124§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370
(28.2.2006). Vuonna 1975 tulivat voimaan rakennuksen purkamista, käyttötarkoituksen muuttamista ja kunnossapitämistä koskevat rakennuslain ja -asetuksen
uudet säännökset. Niiden tavoitteena oli mm. asuinrakennusten kunnossapitovelvollisuuden tehostaminen ja vanhojen rakennusten korjaustoimenpiteiden edistäminen. (Esim. yleiskirje ”Rakennuksen purkamista ym. koskevat rakennuslain ja
-asetuksen uudet säännökset”. Kaavoitusta ja rakentamista koskevat yleiskirjeet
1965–85 1986, 102–105).
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harjoitettiin Suomessa vasta 1960-luvulta lähtien98. Tuolloin kulttuurimuistomerkkeinä pidettiin ennen muuta arvokkaita julkisia rakennuksia
kuten kirkkorakennuksia, historiallisia linnoja ja linnoituksia sekä kartanoita ja virkataloja. Maaseudun rakennuksista arvokkaina nähtiin lähinnä vanhimmat, muuttumattomina säilyneet talonpoikaisrakennukset
sekä eheinä säilyneet miljöökokonaisuudet. Tämä näkemys välittyy myös
Professori Niilo Valosen vuonna 1964 julkaistusta kansanrakennuksia ja
niiden suojelua käsittelevästä kirjoituksesta: ”Kun me nyt haluamme säilyttää vanhoja rakennuksia entisajan muistomerkkeinä, edessämme on
jotakuinkin rikas ja alueittain erikoistunut perinne. Haluamme tietysti
löytää vanhimmat salvosrakennukset: aitat, joita on säilynyt keskiajan
lopulta saakka, luhdit ja muut ulkorakennukset, joista 1600-luvulle palautuvat ovat vanhimpia, ja asuinrakennukset, joista 1700-lukua vanhemmat jo ovat suuria harvinaisuuksia. Mutta erityisesti haluamme löytää eheitä kokonaisuuksia: vanhan talon eri-ikäisine asuin- ja ulkorakennuksineen, mäkitupalaismäen, aittaryhmän, kirkkotallirivin tai kalakentän, joka rauhoitetaan omalle paikalleen entisajan elämän muistoksi”99.
Esimerkiksi 1900-luvun alussa rakennettuja rakennuksia ei vielä tuolloin
nähty yksiselitteisesti arvokkaina, samaan tapaan kuin 1800-luvulla tai
sitä ennen rakennettuja talonpoikaisrakennuksia, vaan niiden suojeluun
suhtauduttiin pienellä varauksella. Valosen mukaan: ”Nykyisin alkavat
myös jo ns. huvilatyyliset talot kuulua entisaikaan, siis ne talot, joissa on
vapaamuotoinen pohjakaava, verantoja, parvekkeita, taitekattoja ja kattopinnassa ulosvetoja. … Ei olisi syytä päästää tämänkään vaiheen kaikkia edustajia häviämään. Ne kuuluvat rakennustaiteen historiaan samoin
kuin vanhemmat, monien mielestä kenties kauniimmat muistomerkit”100.
Vuonna 1974 julkaistiin Rakennussuojelukomitean mietintö, jossa selvitettiin rakennetun ympäristön tilaa ja kehityspiirteitä lähtökohtana rakennussuojelun kehittämiselle. Mietinnössä tarkasteltiin rakennetussa
ympäristössä elinkeinorakenteen murroksen ja alueellisen erilaistumisen myötä tapahtuneita muutoksia. Sen mukaan kasvavissa taajamissa
väestön, toimintojen ja rakentamisen kasaantumisesta seurasi runsaasti purkamista edellyttävää uudisrakentamista, samaan aikaan kun maaseutualueilla taantuva kehitys, toimintojen yksipuolistuminen ja väestökato aiheuttivat rakennuskannan hylkäämistä ja kunnostamatta jättämistä. Syynä vanhan rakennuskannan katoamiseen oli mietinnön mukaan toisaalta rakennusten purkaminen uudisrakentamisen tieltä, toisaalta vanhojen käyttökelpoisten rakennusten jääminen vaille käyttöä ja
rakennusten normaalista kunnossapidosta luopuminen.101 Mietinnössä
korostettiin rakennussuojelun merkitystä yhtenä näkökulmana kaikessa
rakennettua ympäristöä koskevassa päätöksenteossa. Rakennussuojelutoimintaa esitettiin toteutettavaksi yleisellä tasolla, koko rakennuskantaa
koskevana, eri alojen lainsäädännön ja hallinnon sekä suojelun taloudellisten tukikeinojen kehittämisen avulla. Erikseen määriteltävien rakennetun ympäristön osien suojeluun tähtäävän erityissuojelun tärkeim98
99
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101
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Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993.
Valonen 1964, 181.
Valonen 1964, 184.
Rakennussuojelukomitean mietintö 1974.
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miksi keinoiksi määriteltiin maankäytön suunnittelu ja kaavoitus sekä
kuntatason toiminnallistaloudellinen suunnittelu.102 Mietinnössä rakennussuojelu nähtiin huomattavasti laajempana ja kokonaisvaltaisempana
kokonaisuutena kuin esimerkiksi vuoden 1958 rakennuslaissa. Tämä kertoo ajan mittaan muuttuneista arvoista ja asenteista: 1970-luvun kuluessa rakennetun ympäristön kerroksellisuus ja sen myötä hahmottuva historiallinen jatkuvuus alettiin nähdä ympäristön laadun ja viihtyisyyden
kannalta merkittävinä tekijöinä.
Rakennussuojelulaki vahvistettiin 18.1.1985 ja laki tuli voimaan 1.7.1985.
Rakennussuojelulaki kumosi kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta vuonna 1964 annetun lain.103 Rakennussuojelulaissa suojelun kohteiksi määriteltiin sellaiset rakennukset, rakennusryhmät
ja rakennetut alueet, joilla oli kulttuurihistoriallista merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen, rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien taikka
rakennuksen ainutlaatuisuuden tai tyypillisyyden kannalta. Rakennussuojelulain mukainen suojelu saattoi koskea myös rakennuksen osaa ja
rakennukseen liittyvää kiinteää sisustusta sekä siltaa, kaivoa tai muuta
sellaista rakennelmaa, rakennukseen liittyvää puistoa tai muuta vastaavaa rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta.104
Rakennussuojelulain tarkoituksena oli täydentää rakennuslaissa annettuja rakennussuojelua koskevia määräyksiä. Rakennussuojelulain mukaan rakennussuojelusta asemakaavoitetuilla tai rakennuskaavoitetuilla
alueilla sekä niillä alueilla, joilla oli voimassa rakennuskielto kaavan laatimista varten, säädettiin rakennuslaissa. Rakennussuojelulakia voitiin
kuitenkin soveltaa myös mainituilla alueilla, mikäli suojelu ei ollut mahdollista rakennuslain nojalla, suojeltaviksi määrättyjen kohteiden säilymistä ei voitu riittävästi turvata rakennuslain nojalla tai kun rakennuksilla tai muilla kohteilla oli huomattavaa valtakunnallista merkitystä.105
Rakennussuojelulain tavoitteena oli liittää rakennuskulttuuri osaksi normaalia kaavoitus- ja rakennustoimintaa. Rakennussuojelun huomioonottaminen kaavoituksessa merkitsi käytännössä sitä, että rakennetun
ympäristön ja siihen liittyvien arvojen tuli olla kaavoituksen ja muun
suunnittelun lähtökohtana. Suojelutavoitteet tuli ottaa kaavoituksessa
huomioon yhdessä muiden maankäyttöön liittyvien tavoitteiden kanssa.
Lakiuudistuksen myötä rakennetun ympäristön suojelu muodostui ensisijaisesti kuntien tehtäväksi – rakennusten suojelusta tuli huolehtia pääasiassa kaavoituksella sekä muilla rakennuslainsäädännön keinoilla, mutta
tarvittaessa rakennus voitiin suojella rakennussuojelulain nojalla.106
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Rakennussuojelukomitean mietintö 1974, 97–103.
Rakennussuojelulaki 60/1985 27§. http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/1985/19850060 (22.3.2010).
Rakennussuojelulaki 60/1985 2§. http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/1985/19850060 (22.3.2010).
Laki rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010 1§. http://www.finlex.fi/fi/
laki/alkup/2010/20100498 (9.9.2010).
Yleiskirje ”Rakennussuojelua koskeva uusi lainsäädäntö”. Kaavoitusta ja rakentamista koskevat yleiskirjeet 1965–85 1986, 362–377.
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Käytännössä rakennussuojelulain nojalla määrättiin Pohjois-Pohjanmaan
alueella suojeltaviksi vain vähäinen määrä rakennuksia. Maakunnan alueella suojeltaviksi oli vuoteen 2010 mennessä määrätty yhteensä 18 kohdetta. Niistä 8 sijaitsi Oulun kaupungin alueella ja 3 Raahen kaupungin
alueella. Pääosa maalaiskuntien alueilla sijaitsevista, suojeltaviksi määrätyistä kohteista oli vanhojen maatilojen rakennuksia, niiden ohella suojeltaviksi oli määrätty julkisia rakennuksia sekä rakennuksia joissa oli
ollut teollista toimintaa. Suojeltaviksi määrättyjä kohteita olivat Marjaniemen majakka ja Toikin tilan rakennukset Hailuodossa, Koiviston tilan
rakennukset Iissä, Pehkosen talo Limingassa, Kaukon kalasataman ladot
Pyhäjoella, Tuomiojan aseman seudun rakennukset Siikajoella sekä Hellaalan mylly Ylivieskassa.107
Laki rakennusperinnön suojelemisesta astui voimaan 1.7.2010. Sen myötä kumottiin vuoden 1985 rakennussuojelulaki. Lain tavoitteena oli ”turvata rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen monimuotoisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen
kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä”108. Lain avulla voitiin suojella
rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan,
erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Suojelu voi koskea myös rakennuksen osaa,
rakennuksen kiinteää sisustusta taikka muuta rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta109. Lain mukaan rakennus tai muu kohde
voitiin suojella, jos se oli määritelty valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittäväksi. Suojeltavan rakennuksen merkittävyyden arvioimisessa käytettäviksi kriteereiksi oli määritelty harvinaisuus
tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus); historiallinen tyypillisyys alueelle
(tyypillisyys); aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus); alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys); merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana
ja tietoa lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus) sekä
näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet,
jotka ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta
(historiallinen kerroksisuus)110. Suojeltujen rakennusten säilymistä pyrittiin edesauttamaan määräyksellä, jonka mukaan suojelumääräykset oli,
mikäli mahdollista, laadittava yhteisymmärryksessä rakennuksen omistajan ja haltijan kanssa111. Laissa näkyi selvästi vuoden 1999 maankäyttö- ja rakennuslain henki. Rakennettu kulttuuriympäristö nähtiin laajana
ja moniulotteisena, ajan mittaan muuttuvana kokonaisuutena. Tärkeinä
tavoitteina korostuivat kestävän kehityksen periaatteiden noudattami107
108
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Rakennussuojelulailla suojellut kohteet. Ympäristöministeriö, http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=145434 (8.9.2010).
Laki rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010 1§. http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2010/20100498(9.9.2010).
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nen, ympäristön monimuotoisuuden ja ominaispiirteiden säilyttäminen
sekä rakennusten omistajien, haltijoiden ja muiden asianosaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen suojelupäätöksiä tehtäessä.

5.1.8. Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999
Jo 1960-luvun lopussa todettiin, että rakennuslaki ei enää sisällöltään
ja tavoitteiltaan vastannut kaavoitusta ja rakentamista ohjaavalle lainsäädännölle asetettavia vaatimuksia.112 Useista uudistamispyrkimyksistä huolimatta lain kokonaisuudistusta ei kuitenkaan tuolloin toteutettu,
vaan rakennuslain sisältöä ja käyttömahdollisuuksia parannettiin lukuisten lakiin tehtyjen lisäysten, muutosten ja osauudistusten avulla. Muutosten seurauksena rakennuslaki muuttui vaikeaselkoiseksi ja epäjohdonmukaiseksi.113
Vuonna 1997 julkaistussa rakennuslakitoimikunnan mietinnössä esiteltiin ehdotus uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi. Mietinnössä painotettiin ympäristötavoitteiden ja kestävän kehityksen huomioonottamisen
merkitystä sekä ympäristön suunnittelussa että rakentamisessa – sekä
ympäristötavoitteet että kestävä kehitys määriteltiin lakiehdotuksessa
laajasti kattamaan taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja ekologiset näkökulmat. Mietinnössä kiinnitettiin huomiota myös nopeiden ja vaikeasti ennustettavien yhteiskunnallisten muutosten lainsäädännölle asettamiin haasteisiin ja tuotiin esiin keinoja yhdyskuntien tilan ja ympäristön
muutosten seurantaa sekä suunnitelmien, niiden toteutumisen, ajanmukaisuuden ja vaikutusten arvioimista varten. Päätöksentekoa ja vastuuta
elinympäristöstä pyrittiin tuomaan lähemmäs kuntien asukkaita lisäämällä kuntien päätösvaltaa kaavoitusasioissa sekä kehittämällä suunnitteluprosessin avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta.114
Rakennuslainsäädännön kokonaisuudistus toteutettiin rakennuslakitoimikunnan mietinnön pohjalta. 5.2.1999 annettu maankäyttö- ja rakennuslaki ja sitä täydentävä maankäyttö- ja rakennusasetus tulivat voimaan
1.1.2000. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan sen yleisenä tavoitteena oli järjestää alueidenkäyttö ja rakentaminen siten, että siinä luodaan
edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä, sekä turvata
jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun
laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin
tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.115
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Rakennuslainsäädännön uudistaminen 1974, 3, 17, 25–31.
Rakennuslakitoimikunnan mietintö 1997, 15. Lakimuutoksilla pyrittiin myös vastaamaan yhteiskunnallisen kehityksen ja muutosten lainsäädännölle asettamiin
haasteisiin. Laille asetetut vaatimukset ja tavoitteet poikkesivat toisistaan voimakkaasti eri aikoina, mikä osaltaan vaikutti lainsäädännön muuttumiseen paikoin
sekavaksi ja vaikeasti tulkittavaksi.
Rakennuslakitoimikunnan mietintö 1997, 15, 38–59.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 1§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132 (28.2.2006).

133

5. Rakentamisen ohjaus ja kaavoitus kulttuuriympäristön muutosten taustalla

Lain yleistä tavoitetta täydensivät alueidenkäytön suunnittelulle ja rakentamisen ohjaukselle asetetut tavoitteet. Niissä kiinnitettiin huomiota
erityisesti elinympäristön laatuun ja siihen liittyviin tekijöihin, joita tarkasteltiin eri näkökulmista: tavoitteissa korostettiin eri väestöryhmien
tarpeiden ja sosiaalisten tekijöiden, rakennetun ympäristön kauneuden
ja kulttuuriarvojen sekä luonnon monimuotoisuuden ja luonnonarvojen
huomioimisen merkitystä. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tuli lain mukaan edistää elinympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä, taloudellisuutta, ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, yhdyskuntien toimivuutta ja
hyvää rakentamista, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, palvelujen
saatavuutta ja eri liikennemuotojen tarkoituksenmukaista järjestämistä
sekä rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja kunnossapitoa. Samoihin teemoihin viitattiin myös eri
kaavamuodoille asetetuissa sisältövaatimuksissa.116 Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sitä täydentävässä asetuksessa korostuivat tavoitteissa
esitettyjen teemojen ohella paikallisten olojen huomioonottamisen merkitys ja niiden suunnittelulle asettamat vaatimukset sekä avoimuus ja
vuorovaikutteisuus suunnittelun lähtökohtina. Maankäyttö- ja rakennuslaissa alueidenkäytön ja rakentamisen suunnittelulle ja rakentamisen ohjaukselle asetetut tavoitteet olivat määrittelyltään laajoja ja yleispiirteisiä
ja paikoin tulkinnanvaraisia. Niissä oli tarkkojen sääntöjen tai määräysten sijaan esitetty monipuolisesti määriteltyjä näkökulmia ja teemoja,
joihin suunnittelussa tuli kiinnittää huomiota. Suunnittelulle asetettujen
tavoitteiden yleispiirteinen määrittelytapa korosti kaavoittajan pätevyyden merkitystä sekä edellytti perehtyneisyyttä suunnittelun kohteena
olevaan alueeseen ja sen ominaispiirteisiin.
Aiemmin käytössä olevat kaavamuodot uudistettiin ja määriteltiin maankäyttö- ja rakennuslaissa uudelleen. Seutukaavan korvasi maakuntakaava, kunnan alueidenkäyttöä ohjaaviksi kaavamuodoiksi määriteltiin
yleiskaava117 ja asemakaava. Vuoden 1958 rakennuslaissa määritellyt
asemakaava, rakennuskaava ja rantakaava yhdistettiin yhdeksi yksityiskohtaiseksi kaavamuodoksi, asemakaavaksi, jossa osoitettiin kunnan
osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen.118 Asemakaavan tarkoitus oli maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty seuraavasti: ”tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata
rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan raken116
117
118
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Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 5§, 12§, 28§, 39§, 54§. http://www.finlex.
fi/fi/laki/alkup/1999/19990132 (28.2.2006).
Lain mukaan kuntien yhteistyönä voitiin laatia myös ns. yhteinen yleiskaava, joka
on voimassa usean kunnan alueella. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 4§,
46–49§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132 (28.2.2006)).
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 4§, 25–61§. http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/1999/19990132 (28.2.2006). Rakennuslakitoimikunnan mietinnössä yksityiskohtaisten kaavamuotojen yhdistämistä perusteltiin paitsi kuntamuotojen yhdenmukaistamisella myös maankäytön ohjauksen ja sen tarpeen yhdenmukaistumisella. Jaottelu kaupunki- ja maalaiskuntiin poistettiin jo vuonna 1977. Mietinnön mukaan vuoden 1958 rakennuslaissa esiintyvä ajatus tarpeesta ohjata kaupunkien maankäyttöä muita kuntia tarkemmin ei enää vastannut nykyajan todellisuutta. (Rakennuslakitoimikunnan mietintö 1997, 49).
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nuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla”.119
Kunnassa tuli lain mukaan olla rakennusjärjestys, jossa annetut määräykset voivat koskea esimerkiksi rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja
sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön
hoitoa ja muita paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Laissa korostettiin myös rakennusjärjestyksissä annettaviin määräyksiin liittyen paikallisten olojen merkitystä suunnittelun lähtökohtina, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioonottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista
ja säilyttämistä suunnittelun tavoitteina.120 Laissa annettiin lisäksi rakennuksiin ja rakentamiseen liittyen yleisiä määräyksiä, jotka koskivat
rakennuspaikkaa, rakentamiselle asetettavia vaatimuksia, rakennuksen
suunnittelua ja rakennustyön suorittamista ja valvontaa.121 Rakennetun
ympäristön hoitoa käsittelevissä määräyksissä kiinnitettiin huomiota
mm. rakennuksen kunnossapitoon ja ympäristönhoitoon.122
Maankäyttö- ja rakennuslaissa pyrittiin varmistamaan suunnitelmien
asianmukaisuus ja laatu kaavoitustyöstä vastaavien suunnittelijoiden
pätevyyttä koskevilla määräyksillä. Lain mukaan kaavan tuli perustua
riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin suunnitelman toteuttamisen vaikutuksista fyysiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön.123 Kaavan
laatijan tuli olla pätevä tehtävään, asetuksessa vaadittiin suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus.124 Kunnissa, joissa asukasluku on yli 6 000, tuli olla
kaavoittaja, jolla oli kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys.125
Maankäytön suunnittelun avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta korostettiin kaavoituksesta tiedottamista sekä osallistumis- ja arviointimenettelyjen ja viranomaisneuvottelujen järjestämistä koskevilla määräyksillä.126
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Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 50§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132 (28.2.2006).
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 14§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132 (28.2.2006). Kunnan rakennusjärjestyksen tarkoituksena oli
antaa nimenomaan paikallisiin oloihin ja tarpeisiin soveltuvia, laissa annettuja
yleispiirteisiä säännöksiä täydentäviä määräyksiä ja siten tuoda kuntien, alueiden
ja olosuhteiden eroavuuksista johtuvaa tarpeellista joustoa rakentamisen ohjaukseen. (Rakennuslakitoimikunnan mietintö 1997, 57, 79–80).
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 116–124§, 149–154§. http://www.finlex.
fi/fi/laki/alkup/1999/19990132 (28.2.2006).
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 166–170§. http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/1999/19990132 (28.2.2006).
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 9§, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132 (28.2.2006); Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 1§,
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990895 (1.3.2006).
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 10§, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132 (28.2.2006); Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 3§,
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990895 (1.3.2006).
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 5§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132 (28.2.2006).
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 6–8§, 62–67§. http://www.finlex.fi/fi/
laki/alkup/1999/19990132 (28.2.2006).
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Lainsäädännön uudistamisen myötä kuntien itsenäinen päätösvalta kaavoitukseen liittyvissä asioissa lisääntyi edelleen.127 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vain maakuntakaava ja kuntien yhteinen yleiskaava
tuli alistaa valtion viranomaisen (ympäristöministeriön) vahvistettaviksi. Päätösvalta kuntakohtaisten yleiskaavojen ja asemakaavojen vahvistamisesta, rakennusjärjestyksen hyväksymisestä sekä rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien myöntämisestä ja kaavoista poikkeamisesta oli lain mukaan kunnilla. Kuntien tuli huolehtia alueiden käytön
suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta, mikä edellytti
kunnilta riittäviä voimavaroja ja asiantuntemusta tehtävien hoitamiseen.
Alueellisten ympäristökeskusten tehtävänä oli kuntien alueiden käytön
suunnittelun, kaavoituksen ja rakennustoimen ohjaus ja valvonta mm.
kehittämiskeskustelujen avulla.128
Maankäyttö- ja rakennuslaissa annettiin määräyksiä koskien eritasoisten
kaavojen ajantasaisuuden arvioimista ja päivittämistä. Lain mukaan kaavat oli laadittava ja pidettävä ajan tasalla ”sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää”.129 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioiminen ja vanhentuneiden asemakaavojen uudistaminen oli lain mukaan kuntien vastuulla. Maankäyttö- ja rakennuslaissa
toteutui myös rakennuslakiuudistustyöryhmän vuonna 1981 julkaistussa lakiehdotuksessa esitetty asemakaavojen määräaikaisuus: maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavan ajanmukaisuus tuli arvioida
ennen rakennusluvan myöntämistä alueidenkäytön tai ympäristökuvan
kannalta merkittävälle rakennukselle alueella, jolla asemakaava oli ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka oli pääosin yhä toteutumatta.130 Nämä
säännökset osoittautuivat tarpeellisiksi 1990-luvun kuluessa. Tuolloin
1990-luvun alkuun ajoittuneen lamakauden seuraukset alkoivat näkyä
vanhentuneina kaavoina varsinkin kehitykseltään taantuvissa kunnissa.
Uuden lainsäädännön tullessa voimaan kaavoituksen tilanne oli olennaisesti toisenlainen kuin vuonna 1959, jolloin edellinen kaavoittamista ja
rakentamista koskeva kokonaisvaltainen laki astui voimaan. Myös vuoden 1958 rakennuslaissa ja vuoden 1999 maankäyttö- ja rakennuslaissa
maankäytön suunnittelulle ja rakentamiselle asetetut tavoitteet poikkesivat toisistaan. Rakennuslain säätämisen aikaan suunnittelun painopiste
oli uudisrakentamisessa ja uusien alueiden kaavoituksessa. Kaavoituksen
yleistyessä alettiin suunnittelussa kiinnittää huomiota myös olemassa
olevan ympäristön ylläpitoon, täydentämiseen ja kehittämiseen liittyviin
tarpeisiin. Maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulon aikaan 2000-lu127
128
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Päätösvaltaa rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvissä asioissa oli siirretty kunnille mm. rakennuslakiuudistusten myötä 1960-luvun lopulta lähtien.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 17–21§, 62–67§, 130–140§, 171–176§.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132 (28.2.2006).
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 51§, vertaa 27§ ja 36§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132 (28.2.2006). Kaavojen ajantasallapitoa koskevat määräykset lisättiin rakennuslakiin vuonna 1996. Rakennuslain mukaan:
”kunnan tulee myös seurata rakennuskaavojen ajanmukaisuutta ja tarpeen mukaan ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden rakennuskaavojen muuttamiseksi”.
(Laki rakennuslain muuttamisesta 929/1996 95§, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960929 (4.3.2006)).
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 60§. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132 (28.2.2006).
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vun vaihteessa useimpien kuntien alueella oli olemassa vahvistettu asema- tai rakennuskaava sekä yleis- tai osayleiskaava131. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena oli, että kaavoituksessa kiinnitettäisiin huomiota
uusien alueiden suunnittelun ohella erityisesti aiemmin kaavoitettujen
alueiden täydentämiseen ja uudelleensuunnitteluun. Myös näkökulma
suunnitteluun oli huomattavasti laajentunut: ympäristön suunnittelussa
ja kehittämisessä tuli ottaa huomioon myös toiminnalliset ja sosiaaliset
tekijät sekä ympäristöasiat, joita tuli tarkastella entistä laajemmin mm.
ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta132.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyn suunnittelujärjestelmän toimivuutta seurattiin ja arvioitiin eri näkökulmista aina lain voimaantulosta saakka. Tehtyjen selvitysten mukaan lain edellyttämät selvitykset,
vaikutusten arviointi ja vuorovaikutus olivat parantaneet kaavojen sisältöä ja laatua, mutta toisaalta niiden koettiin vieneen liian paljon suunnitteluvoimavaroja. Suunnittelujärjestelmän ja sen toiminnan kannalta
suurimmiksi ongelmiksi koetut asiat liittyivät yleensä puutteellisiin resursseihin. Resurssipula ilmeni kunnissa ja maakuntatasolla tarpeellisten kaavojen puutteena ja vanhentuneina kaavoina.133 Vuosi uuden lainsäädännön voimaantulon jälkeen julkaistun, maankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta tarkastelevan raportin mukaan useimmilla kunnilla ei
alueellisten ympäristökeskusten mielestä ollut asianmukaisia voimavaroja huolehtia alueidenkäytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta. Ongelmaa pidettiin suurena erityisesti pienissä
kunnissa. Kuntien kaavoitusresurssit vähenivät 1990-luvun alkupuolella
voimakkaasti, eikä tilanne ollut 1990-luvun puolivälin jälkeen alkaneen
taloudellisen elpymisen myötä lisääntyneestä rakentamisen määrästä
huolimatta kohentunut. Rakennuslainsäädännön uudistaminen edellytti kuntien kaavoitusresurssien lisäämistä. Kuntien kaavoitusasiantuntemusta pyrittiin 2000-luvun alussa lisäämään koulutuksen, yhteistyön ja
aluearkkitehtitoiminnan kehittämisen avulla. Myös alueellisten ympäristökeskusten ja maakuntien liittojen resursseja hoitaa maakunta- ja rakennuslaissa määriteltyjä tehtäviä pidettiin useiden selvitysten ja raporttien
mukaan riittämättöminä.134
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Esimerkiksi vuonna 1981 lähes kaikissa Pohjois-Pohjanmaan alueen taajamissa
oli asema- tai rakennuskaava – kaava puuttui tuolloin vain kahdesta kunnasta,
Hailuodosta ja Temmekseltä. (Pohjois-Pohjanmaan seutusuunnitelma 1981–1990
1981, 196). Vuoden 1995 kaavoitustoimen seurantaraportin mukaan Oulun läänin
alueella sijaitsevassa 52 kunnassa on vahvistettu asema- tai rakennuskaava, kaava puuttuu ainoastaan yhdestä kunnasta, Hailuodosta. (Kaavoitustoimen seuranta
1994 1995, 55). Vuonna 1995 yleis- ja/tai osayleiskaava oli hyväksytty tai tekeillä
97 % kaikista Suomen kunnista. (Kaavoitustoimen seuranta 1994 1995, 19).
Vertaa esim. Rakennuslakitoimikunnan mietintö 1997, 39.
Puustinen & Hirvonen 2005, 61–64.
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus 2001, 8–9, 12–13, 19–20. Suomen Kuntaliiton vuosina 2000–2002 tekemän selvityksen mukaan kuntien kaavoitusresurssit olivat vähentyneet kaikissa kuntakokoluokissa vuoden 1990 jälkeen. Samalla
kunnat olivat voimavarojensa osalta erilaistuneet: pienten ja väestöään menettävien kuntien resurssit olivat aiempaakin heikommat, mutta joissakin suurimmissa
kasvukunnissa resursseja oli pystytty lisäämään. (Maankäyttö- ja rakennuslaki
kuntanäkökulmasta 2002). Vertaa Puustinen & Hirvonen 2005, 58–61.
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5.2. Rakentamisen ja kaavoituksen ohjauksessa esiin tulevia
teemoja
Tarkastelen tutkimuksessani sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön eri aikoina julkaisemia tutkimuksia ja selvityksiä ja niihin pohjautuvia suunnitteluohjeita ja tiedotuksia pohjoispohjalaisten kirkonkylien
kulttuuriympäristön kehitykseen vaikuttavina taustatekijöinä. Olen keskittynyt ennen kaikkea maaseutualueiden ja erityisesti maaseututaajamien ympäristön ominaispiirteitä ja suunnittelua käsittelevien julkaisujen analysointiin. Ainoastaan kaupunkialueita, niille ominaisia piirteitä
ja suunnittelua selvästi käsittelevät julkaisut on pääsääntöisesti rajattu
tutkimukseni ulkopuolelle. Poikkeuksena ovat 1960- ja 1970-luvuilla ilmestyneet julkaisut – tuolloin tutkimuksissa ja suunnitteluohjeissa ei selvästi erotettu toisistaan maaseututaajamille ja kaupungeille tyypillisiä
piirteitä, vaan ohjeita oli ajateltu sovellettaviksi sekä maaseutu- että kaupunkialueiden suunnittelussa. Ensimmäiset varsinaisesti maaseututaajamia käsittelevistä julkaisuista ilmestyivät 1970-luvun puolivälin jälkeen.
Rakennustoimen ja kaavoituksen ylin johto ja valvonta kuuluivat sisäasiainministeriölle ja vuodesta 1983 lähtien ympäristöministeriölle.135
Ministeriön toimesta kaavoitusta ja rakentamista ohjattiin mm. kaavoitus- ja suunnitteluohjeiden, tiedotuksien ja yleiskirjeiden avulla. Sisäasiainministeriön, myöhemmin ympäristöministeriön, toimesta laadittiin
ja julkaistiin kaavoitusta ja rakentamista sekä niihin liittyviä moninaisia teemoja ja näkökulmia koskevia selvityksiä, tutkimusraportteja, työryhmäraportteja ja mietintöjä. Ministeriön julkaisemat suunnitteluohjeet
perustuivat näihin selvityksiin ja tutkimuksiin. Ensimmäiset kaavoitusja rakennustointa koskevista yleiskirjeistä julkaistiin 1960-luvun alussa.
Tutkimusraportteja ja tiedotuksia sekä kaavoitus- ja suunnitteluohjeita
julkaistiin 1970-luvun alkupuoliskolta lähtien.136

5.2.1. Kaupungistumisen asettamat haasteet ja ympäristön laatu
Rakennetun ympäristön suunnittelussa korostuivat 1960- ja 1970-luvuilla ennen muuta elinkeinorakenteen muutosten, väestön muuttoliikkeen
ja nopean kaupungistumisen asettamat haasteet. Yksi kaavoituksen ja rakentamisen tärkeimmistä tavoitteista oli 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella muuttoliikkeen myötä kasvualueilla syntyneen asuntopulan
poistaminen. Tuolloin ilmestyneissä julkaisuissa137 näkyivät pyrkimykset
kaavoituksen ja rakentamisen tehostamiseen sekä liikenteen vaatimus135
136
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Ympäristöministeriö aloitti toimintansa 1.10.1983. Kaavoitus- ja rakennustointa
koskevat asiat siirtyivät tuolloin sisäasiainministeriöltä ympäristöministeriön toimialan piiriin.
Julkaisuluettelo 1991; Julkaisuluettelo 1994; Ympäristöministeriön julkaisut
1999—28.2.2006 2006; Ympäristöministeriön julkaisut 1.3.2006—31.12.2009
2009; Ympäristöministeriö, julkaisut 2010, http://www.ymparisto.fi/default.
asp?node=366&lan=fi (5.3.2010).
Vuosina 1965–1975 julkaistiin yleiskirjeitä koskien mm. liikenteen vaatimusten
huomioonottamista asemakaavoja laadittaessa (1965), kuntien asuntotuotantoohjelmien laatimista ja lausuntoja (1970, 1974), seutukaavoitukseen liittyviä alueittaisia väestö- ja elinkeinoennusteita (1971) sekä rakennettujen alueiden liikennejärjestelmän kehittämistä (1975). (Kaavoitusta ja rakentamista koskevat yleiskirjeet 1965–85 1986).
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ten huomioonottamiseen. Toisaalta suunnittelussa ja sen ohjauksessa pyrittiin etsimään keinoja ympäristössä tapahtuvien nopeiden ja näkyvien
muutosten hallitsemiseen. Tavoitteena oli ympäristön laatutason ja siten
sen viihtyisyyden kehittäminen voimakkaasti kasvavissa kaupungeissa
ja taajamissa. Näihin teemoihin alettiin kiinnittää huomiota 1970-luvun
puolivälin tienoilla. Julkaisuissa138 korostettiin luonnonympäristön ja
kulttuuriympäristön, niiden sisältämien arvojen ja paikallisten ominaispiirteiden huomioonottamisen merkitystä viihtyisyystekijöinä sekä kaavoituksen ja rakentamisen perustana.
1960- ja 1970-lukujen kuluessa ilmestyneissä julkaisuissa annettiin ohjeita pääasiassa kasvavien kaupunkialueiden ja niiden läheisyyteen syntyneiden uusien asuinalueiden suunnittelusta ja kehittämisestä. Niissä
ei varsinaisesti tarkasteltu maaseudun taajamia ja niiden suunnittelua.
Myöskään maaseutu- ja kaupunkitaajamille luonteenomaisiin piirteisiin
tai niiden välisiin eroavaisuuksiin ei kiinnitetty erityistä huomiota. Kuitenkin esimerkiksi tuolloin julkaistuista sisäasiainministeriön yleiskirjeistä useimmat oli suunnattu lääninhallituksille, kunnallishallituksille (myöhemmin kunnanhallituksille) ja rakennuslautakunnille, eli sekä
kaupunkien että maalaiskuntien rakentamisen ja kaavoituksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaaville viranomaisille. Niissä annettuja suunnitteluohjeita oli siten ajateltu sovellettaviksi myös maaseutualueiden suunnittelussa.
Laatu- ja viihtyisyystavoitteiden ohella energiatalous ja kustannustehokkuus nähtiin 1970-luvulla merkittävinä suunnitteluun vaikuttavina tekijöinä.139 Energian hinnannousun myötä muuttuneen energiatilanteen
ei katsottu sinänsä tuoneen maankäytön suunnitteluun ja rakentamisen
ohjaukseen olennaisesti uusia päämääriä, vaan pikemminkin korostavan
niitä tavoitteita, joita pidettiin jo entuudestaan tarpeellisina. Suunnittelun tärkeimmiksi tavoitteiksi määriteltiin yhdyskuntarakenteen tarpeettoman hajaantumisen estäminen sekä liikennemäärien vähentäminen. Suunnitteluohjeiden mukaan olemassa olevia rakennettuja alueita
tuli pyrkiä tiivistämään ja kehittäminen täydennysrakentamisen avulla.
Kaavoituksessa tuli luoda edellytykset lähipalvelujen kehittämiselle ja siten pyrkiä välttämään liikenteen lisääntymistä. Näitä teemoja korostettiin esimerkiksi vuonna 1974 julkaistussa yleiskirjeessä Energiatilanteen
vuoksi kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa huomioon otettavista
näkökohdista140. Siinä kokonaistaloudellisuus ja energiankulutusnäkökohdat kehotettiin ottamaan huomioon myös rakentamisessa, kuitenkin
siten, ettei rakennusten turvallisuudesta, terveellisyydestä, viihtyisyydestä tai toiminnallisesta tarkoituksenmukaisuudesta tingitä energiataloudellisilla perusteilla.

138
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Esim. Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975; Asuinympäristöön vaikuttavien ohjeiden laadinta 1975.
Sisäasiainministeriö julkaisi vuoden 1974 jälkeen useita, energianäkökohtien huomioonottamista kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa käsitteleviä yleiskirjeitä, ohjeita ja tiedotuksia.
Kaavoitusta ja rakentamista koskevat yleiskirjeet 1965–85 1986, 89–92.
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Kulttuuriympäristössä 1960- ja 1970-lukujen kuluessa tapahtuneisiin
voimakkaisiin muutoksiin alettiin kiinnittää yhä lisääntyvässä määrin
huomiota 1970-luvun puolivälistä lähtien. Sisäasiainministeriön julkaisemissa tutkimuksissa, tiedotuksissa ja suunnitteluohjeissa tuotiin esiin
mm. rakennussuojeluun liittyviä näkökohtia. Rakennetun ympäristön esteettiset ja historialliset arvot, historiallinen jatkuvuus ja kerroksellisuus
nähtiin tärkeinä ympäristön laatua luovina tekijöinä. Suunnitteluohjeissa141 painotettiin erityisesti olemassa olevan ympäristön ja sen ominaispiirteiden merkitystä suunnittelun lähtökohtina. Toisaalta olemassa olevan ympäristön säilyttämistä perusteltiin ajan hengen mukaisesti myös
taloudellisuusnäkökohdilla. Esimerkiksi vuonna 1975 julkaistun kaavoitusohjeen Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet mukaan: ”Paikallisiin
olosuhteisiin sopeutuneella, perinteitä kuvastavalla kulttuurimaisemalla
ja rakennetulla ympäristöllä on suuri merkitys asuinympäristön viihtyvyydelle ja toimivuudelle” ja ”olemassa oleva rakennuskanta, liikenneverkko ja ihmisen hoitama, kulutusta ja rasituksia sietävä kasvillisuus
ovat myös kansantaloudellisesti tärkeä pääoma”142. 1970- ja 1980-lukujen
vaihteessa julkaistuissa selvityksissä ja tutkimuksissa sekä niihin pohjautuvissa suunnitteluohjeissa143 tuotiin esiin myös erityisesti maaseutualueiden ja maaseudun taajamien suunnitteluun liittyviä näkökohtia.
Vuonna 1975 ilmestyneessä kaavoitusohjeessa Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet korostettiin ihmisen toiminnan myötä syntyneen kerroksellisuuden sekä paikallisten erityispiirteiden merkitystä ympäristöä rikastuttavina tekijöinä. Julkaisun mukaan kaavoituksessa tuli pyrkiä kehittämään eri seutujen maisematyyppejä ja rakentamistapoja sekä säilyttämään ympäristölle ominainen mittakaava ja omaleimaisuus. Sen
mukaan maankäytön suunnittelun tuli perustua luonnonvarojen ja ympäristön, kulttuurimaiseman ja rakennetun ympäristön inventointiin ja
arviointiin, joiden perusteella voitiin määritellä paikallisten olosuhteiden tarjoamat mahdollisuudet sekä suojeltavat ja säilytettävät alueet ja
kohteet.144 Samaan tapaan myös vuonna 1978 ilmestyneessä kaavoitusohjeessa Yleiskaavoituksen kehittäminen ja liittyminen kunnan muuhun
suunnitteluun kehotettiin ottamaan olemassa oleva ympäristö, sen erityispiirteet ja kehittämisedellytykset huomioon suunnittelun lähtökohtina. Kaavoitusohjeessa painotettiin lisäksi kunnan tilanteen, koon ja
suunnitteluresurssien sekä kaupunkimaisten kuntien ja pienten kuntien
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Esim. Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975; Rakennusten säilyttäminen
kaavoituksessa ja rakentamisessa 1977; Knuuttilan raitti – esimerkki perusparantamisesta 1979.
Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975, 55. Vertaa Knuuttilan raitti – esimerkki perusparantamisesta 1979, 6.
Esim. Knuuttilan raitti – esimerkki perusparantamisesta 1979; Kaavojen uudistamistarpeen arviointi 1981; Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla 1981.
Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975, 45–57. Samaan tapaan sisäasiainministeriön laatimassa, vuonna 1974 julkaistussa asemakaavan selostuksen mallissa edellytettiin rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kuvauksen sekä
erityispiirteiden ja suojelukohteiden inventoinnin ja arvioinnin laatimista ennen
suunnittelua sekä yleis- että asemakaavoituksen yhteydessä. (Asemakaavan selostuksen malli 1974).
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välisten eroavaisuuksien145 merkitystä suunnittelulle asetettavien tavoitteiden määrittelyn taustalla.146
Olemassa oleva rakennuskanta, sen merkitys ja arvot otettiin rakentamista ja kaavoitusta ohjaavissa kaavoitusohjeissa ja yleiskirjeissä yhä kasvavassa määrin huomioon 1970-luvun jälkipuoliskolta lähtien. Olemassa
olevan rakennuskannan säilyttämistä perusteltiin tuolloin paitsi kulttuurihistoriallisilla myös taloudellisilla, sosiaalisilla ja asuntopoliittisilla tekijöillä. Rakennussuojelun avulla ”pyrittiin edistämään rakennetun ympäristön tarkoituksenmukaista taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä
takaamaan ihmisille monipuolinen ja omaleimainen elinympäristö”147.
Rakennussuojelukysymysten merkitystä kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa ja siten rakennetun ympäristön muutoksen hallinnassa korostettiin erityisesti sisäasiainministeriön ja Museoviraston yhteistyönä laaditussa kaavoitusohjeessa Rakennusten säilyttäminen kaavoituksessa ja
rakentamisessa, joka julkaistiin vuonna 1977. Julkaisussa tärkeimpinä
syinä ympäristön muuttumiseen ja vanhan rakennuskannan katoamiseen
nähtiin rakennettujen alueiden uudelleenkaavoituksen myötä tapahtunut purkaminen ja vanhaan ympäristöön sopimaton uudisrakentaminen,
mikä oli tyypillistä ennen muuta kasvaville kaupungeille ja taajamille.
Sen mukaan yleisenä periaatteena rakennettuja alueita suunniteltaessa
tuli aina olla olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan
hyväksikäyttö. Julkaisussa painotettiin rakennettuun ympäristöön liittyvien esteettisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen ohella taloudellisia
arvoja, jotka rakennusten purkamisen myötä menetettäisiin. Sen sijaan
ympäristöön soputuvalla rakentamisella voitaisiin turvata elinympäristön viihtyisyys, paikallinen omaleimaisuus ja historiallinen jatkuvuus.148
Julkaisussa korostettiin kaavoituksen merkitystä rakennussuojelukeinona, siinä annettiin rakennussuojelua eriasteisten kaavojen avulla, rakennussuojelun vaikutuksia asemakaavan sisältöön, arvokkaiden kohteiden
huomioonottamista asemakaavamääräyksissä sekä rakennusvalvontaviranomaisten vastuuta rakennussuojeluun liittyvissä asioissa koskevia ohjeita.149 Julkaisussa myös tarkasteltiin kriittisesti rakennussuojelukysymysten näkökannalta sisäasiainministeriön julkaisemia, mm. pysäköintija liikennealueiden suunnittelua koskevia ohjeita: sen mukaan esimerkiksi liikenteen tarpeista oli voitava tinkiä, jos liikenneteknisesti parasta ratkaisua ei alueen luonnetta muuttamatta ollut mahdollista saavuttaa.150

145
146
147
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Kaavoitusohjeessa ei kuitenkaan määritelty ”pienten kuntien” kokoa tai niiden ja
”kaupunkimaisten kuntien” välisiä eroavaisuuksia.
Yleiskaavoituksen kehittäminen ja liittyminen kunnan muuhun suunnitteluun
1978.
Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975, 58–59.
Rakennusten säilyttäminen kaavoituksessa ja rakentamisessa 1977, 5–12. Vertaa
Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975 ja yleiskirje ”Rakennusten säilyttäminen kaavoituksessa ja rakentamisessa”. Kaavoitusta ja rakentamista koskevat
yleiskirjeet 1965–85 1986, 137.
Rakennusten säilyttäminen kaavoituksessa ja rakentamisessa 1977, 6–23.
Rakennusten säilyttäminen kaavoituksessa ja rakentamisessa 1977, 10–12.
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Useissa 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun vaihteessa ilmestyneissä suunnitteluohjeissa151 esitettiin kritiikkiä 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella laadittuja, yliarvioitujen kasvuennusteiden mukaan mitoitettuja
ja laadullisilta ympäristötavoitteiltaan vanhentuneita kaavoja kohtaan.
Niiden todettiin johtaneen hajanaisen ja keskeneräisen, epätaloudellisen
ja laadultaan heikkotasoisen ympäristön muodostumiseen sekä piittaamattomuuteen ympäristön kulttuurihistoriallisesta taustasta, olemassa
olevasta rakennuskannasta ja luonnonympäristöstä. Julkaisuissa korostettiin, useimpien 1970-luvun jälkipuoliskon kuluessa ilmestyneiden julkaisujen tapaan, paikallisten olosuhteiden ja erityispiirteiden merkitystä
kaavojen ajanmukaisuuden arviointiperusteiden valinnassa.

5.2.2. Maaseudun kulttuuriympäristö ja sen erityispiirteet
Mielenkiinto maaseudun kulttuuriympäristöä ja sen kehittämistä kohtaan lisääntyi 1970-luvun lopulla, mikä näkyi maaseutuympäristön, sille ominaisten erityispiirteiden sekä paikallisen rakennusperinteen tutkimuksen lisääntymisenä.152 Myös sisäasiainministeriön julkaisemissa kaavoitusta ja rakentamista käsittelevissä tutkimuksissa, suunnitteluohjeissa
ja tiedotuksissa153 alettiin kiinnittää huomiota maaseudun haja-asutusalueiden, kylien ja taajamien miljööseen ja niille ominaisiin, kaupunkiympäristöstä poikkeaviin piirteisiin.
Maaseututaajamiin kohdistuvan tutkimuksen taustalla oli huoli perinteisten kirkonkylämiljöiden katoamisesta vilkkaan kaavoittamisen ja rakentamisen myötä tapahtuneiden voimakkaiden muutosten seurauksena. Maaseudun kirkonkyliä ja taajamia käsittelevissä julkaisuissa kritisoitiin erityisesti kaupunkien suunnittelussa käytettyjen suunnittelumenetelmien ja ratkaisumallien käyttöä maaseututaajamien kaavoituksessa ja suunnittelussa, mikä oli johtanut omaleimaisuuden katoamiseen ja
ympäristön laadun heikkenemiseen.154 Kärkevää kritiikkiä esitettiin esi151
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Esim. yleiskirje ”Yhdyskuntarakentamisen kehittäminen sen tavoitteissa ja edellytyksissä tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi”. Kaavoitusta ja rakentamista koskevat yleiskirjeet 1965–85 1986, 177–181; Kaavojen uudistamistarpeen
arviointi 1981; Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla 1981; yleiskirje
”Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla”. Kaavoitusta ja rakentamista
koskevat yleiskirjeet 1965–85 1986, 191–192. Vertaa Asuntojen ja asuinympäristön
saneerauksen suunnittelu kunnassa 1979.
Tuolloin 1970- ja 1980-lukujen vaihteen tienoilla tehtiin useita nimenomaan maaseudun haja-asutusalueiden, kylien ja taajamien ympäristön ominaispiirteitä ja
kehittämistä käsitteleviä tutkimuksia, joiden tuloksia esiteltiin esimerkiksi julkaisuissa Maaseudun suunnittelun ja rakennuskulttuurin tutkimuksen seminaari
8.11.1979 (1980); Suomalainen maaseututaajama 1970-luvun lopussa (Kukkonen
& Rautamäki 1980); Näkökohtia maaseututaajamien suunnitteluun (Kukkonen,
Lievonen & Rautamäki 1982); Kylien suunnittelu ja rakentamisen ohjaus, esimerkkejä (Tarjanne, Lievonen & Louekari 1983); Maaseudun rakennuskulttuuri ja suunnittelu (1984); Pohjoissuomalainen kylä, osa 1 (1983) ja Pohjoissuomalainen kylä,
osa 2 (1984).
Esim. Turtiainen 1976; Ympäristökuva ja rakennusvalvonta 1982; Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983; Tarjanne, Lievonen & Louekari 1983.
Näihin teemoihin kiinnitettiin huomiota esimerkiksi julkaisuissa Maaseututaajamien kaavoitus (Turtiainen 1976); Pohjoissuomalainen kylä osa 1 (1983); Kylä
elää (Solla & Turtiainen (toim.) 1985); Kylien suunnittelu ja rakentamisen ohjaus,
esimerkkejä (Tarjanne, Lievonen & Louekari 1983) ja Alueiden käyttö Suomessa
(1982).
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merkiksi vuonna 1985 ilmestyneessä julkaisussa Kylä Elää: ”Maamme
maaseudun taajamien ilme on rikkonainen. Tasapainoinen ja ympäröivän maiseman kanssa sopusoinnussa oleva kylänäkymä on käynyt harvinaiseksi. Vilkkaan rakennustoiminnan vaikutuksesta kirkonkylämme
muistuttavat toisiaan. Samat hallimyymälät, pankki- ja huoltoasematyypit levittäytyvät kaikkialle maahan”.155 Vuonna 1982 ilmestyneessä julkaisussa Alueiden käyttö Suomessa todettiin, että 1960- ja 1970-lukujen
aikana oli syntynyt aivan uusi asumismaisematyyppi, taajamamaisema,
joka esiintyi ulkonäöltään samanlaisena sekä maaseudun asutuskeskuksissa että kaupunkien edellisten vuosikymmenten aikana rakennetuilla
asuntoalueilla.156
Vuonna 1976 ilmestyneen tutkimuksen Maaseututaajamien kaavoitus
mukaan olemassa olevalle ympäristölle omaleimaisuutta luovat piirteet
liittyivät sekä kullekin paikkakunnalle tyypillisiin että maaseututaajamille yleisesti tyypillisiin piirteisiin. Sen mukaan paikallisia, omaleimaisuutta luovia piirteitä olivat paikkakunnan oma luonnonympäristö ja sille
tyypilliset erityispiirteet, kuten maasto, kasvillisuus ja taajaman sijainti.
Maaseututaajamille yleisesti tyypillisiä, omaleimaisuutta luovia piirteitä
taas olivat taajaman yhteys maatalouteen ja ympäröivään viljelysalueeseen sekä pieni mittakaava ja siihen liittyvä hidas kasvuvauhti. Tutkimuksen perusteella maaseututaajamien rakennuskaavoissa ei paikallisia
ominaispiirteitä ollut tietoisesti lainkaan otettu ympäristön suunnittelun
lähtökohdaksi. Sen sijaan suunnittelun pohjana oli useimmiten ollut pyrkimys olemassa olevan kunnallistekniikan mahdollisimman tehokkaaseen hyväksikäyttöön sekä olemassa olevat maanomistussuhteet.157 Ajan
henkeä kuvasti kuitenkin tutkimuksessa esitetty näkökanta, jonka mukaan kaavoitusta koskevaa kritiikkiä esitettäessä tulisi ottaa huomioon
maaseututaajamien välttämättömyys kehittyä ja kasvaa.
Tutkimuksessa tarkasteltiin kriittisesti maaseututaajamiin 1960-luvulla
ja 1970-luvun alkupuoliskolla laadittuja rakennuskaavoja. Sen mukaan
rakennussuojelutavoitteet oli laiminlyöty maaseututaajamien rakennuskaavoituksessa lähes täysin. Suurin osa maaseudun taajamiin 1960-luvun
kuluessa laadituista rakennuskaavoista ei sisältänyt lainkaan rakennetun
ympäristön suojeluun liittyviä näkökohtia, vaan niissä pyrittiin taajamarakenteen ja vanhan rakennuskannan täydelliseen uudistamiseen. Rakennussuojelu kohdistui käytännössä pelkästään yksittäisiin kohteisiin.
Uudisrakennusten suunnittelussa ei huomioitu olemassa olevaa ympäristöä, vaan suunnittelu perustui yleispäteviin, perinteisestä ja paikkakunnalle tyypillisestä mittakaavasta poikkeaviin rakennustyyppeihin. Vanhasta rakennuskannasta poikkesivat varsinkin kerrostalot sekä pankkien
ja tavarataloketjujen liikerakennukset. Myös rakennuskaavoissa määriteltyjen rakennusoikeuksien todettiin useimmiten poikkeavan suunnittelun lähtökohtana olemassa olevasta ympäristöstä. Koska maaseututaajamille oli tyypillistä hidas kasvuvauhti, uudet rakennuskaavat toteutuivat
hitaasti ja katkelmallisina, mikä näkyi ympäristössä ominaispiirteiltään
155
156
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Solla & Turtiainen (toim.) 1985, 5.
Alueiden käyttö Suomessa 1982, 27.
Turtiainen 1976, 83–85.
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Kuva 9. Esimerkkinä maaseututaajamiin
laadituista rakennuskaavoista julkaisussa Maaseututaajamien kaavoitus (1976)
esitettiin Lappajärven kirkonkylä, siellä
olemassa oleva tilanne vuonna 1968 ja
sen vertailukohtana havainnekuva kirkonkylään vuonna 1972 laaditun rakennuskaavan mukaisesti toteutettavasta ympäristöstä. Rakennuskaavassa ei ollut otettu
juuri lainkaan huomioon olemassa olevaa
ympäristöä ja paikallisia erityispiirteitä.
Kaavassa esitettyjen tielinjausten, rakentamistehokkuuden, rakennusten sijainnin ja
mittakaavan todettiin poikkeavan huomattavasti olemassa olevasta tilanteesta.

toisistaan poikkeavan vanhan ja uuden rakentamisen sekamelskana. Voimakkaaseen muutokseen perustuvat kaavat myös aiheuttivat vanhan rakennuskannan rappeutumista useimpien taajamien keskusta-alueilla.158
Useissa 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa ilmestyneissä tutkimuksissa ja niiden perusteella laadituissa suunnitteluohjeissa tarkasteltiin
olemassa olevan rakennuskannan perusparantamista sekä uudisrakentamisen sopeuttamista olemassa olevaan ympäristöön.159 Näitä aiheita
käsiteltiin esimerkiksi vuonna 1979 ilmestyneessä julkaisussa Knuuttilan raitti – esimerkki perusparantamisesta. Julkaisun mukaan varsinkin
kaupunkimaisiin oloihin kehitettyjen pientalotyyppien sijoittaminen kylätaajamiin oli osoittautunut erittäin vaikeaksi tehtäväksi: useimmiten
sopusointuinen vanha kyläympäristö oli uudisrakentamisen seurauksena
kärsinyt. Julkaisussa kehotettiin suosimaan vanhan rakennuskannan perusparantamista uudisrakentamisen vaihtoehtona. Vanhojen, ajanmukaisia asumisvaatimuksia vastaaviksi uudistettavien rakennusten katsottiin
sopeutuvan ympäristöön uusia rakennuksia paremmin. Perusparantamisen katsottiin olevan myös yleensä uudisrakentamista taloudellisempaa.
Uudisrakennusten suunnittelua ja sijoittumista ympäristöön kehotettiin
158
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Turtiainen 1976, 83–115.
Näitä aiheita käsiteltiin mm. julkaisuissa Maaseututaajamien kaavoitus (Turtiainen 1976); Rakennusten säilyttäminen kaavoituksessa ja rakentamisessa (1977);
Ympäristökuva ja rakennusvalvonta (1982); Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus (1983) ja Kylien suunnittelu ja rakentamisen ohjaus,
esimerkkejä (Tarjanne, Lievonen & Louekari 1983).
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ohjaamaan rakennusjärjestyksen avulla, jossa annetaan ohjeita mm. pääja talousrakennusten sijoituksesta, rakennusmateriaaleista, kattokaltevuuksista, värityksestä ja aitaamisesta.160 Samoja teemoja tarkasteltiin
myös vuonna 1982 ilmestyneessä julkaisussa Ympäristökuva ja rakennusvalvonta. Sen mukaan uudisrakennukset tuli sovittaa mittasuhteiltaan ja
sijainniltaan olemassa olevaan ympäristöön ja paikalliseen rakentamisperinteeseen. Julkaisussa annettiin ohjeita mm. pihapiirien muodostamiseksi. Uudisrakentamisen ohella suunnittelussa kehotettiin ottamaan
huomioon vanhan rakennuskannan säilyttäminen. Ennen 1940-lukua rakennettujen rakennusten todettiin olevan jo niin harvinaisia, että niiden
säilymistä tulisi pyrkiä kaikin keinoin edistämään. Julkaisun mukaan
myös omalle rakentamisajankohdalleen tyypillisiä alueita olisi pyrittävä
säilyttämään historiallisen kerroksellisuuden säilyttämiseksi.161
Julkaisussa Ympäristökuva ja rakennusvalvonta kritisoitiin voimakkaasti
kerrostalojen rakentamista maaseututaajamiin. Sen mukaan: ”Kehitysmyönteisyyden täydellistä väärinilmausta kunnassa on se, että maalaiskirkonkylän kaupunkimaisella kerrostalorakentamisella osoitetaan oltavan ajan menossa mukana. Kunnallishallinnon laadullista tasoa voisi
tänä päivänä parhaiten ilmaista suhtautuminen paikkakunnan omaan
identiteettiin, parhaiden ympäristöjen kunnioittamiseen omassa perinteessä, mikä soveltuu myös lähtökohdaksi uudisrakentamisen suunnittelussa. Saatujen kokemusten perusteella voitaisiin maaseututaajamien
rakentamisen pääperiaatteeksi määritellä: ei yli 2-kerroksisia rakennuksia. Sääntö sinänsä ei takaa hyvää ympäristöä, se estää vain pahimmat
virheet”. Julkaisun mukaan uudisrakentamisessa tuli ottaa huomioon
olemassa olevan rakennetun ja luonnonympäristön arvokkaat, mielenkiintoiset ja omaleimaiset piirteet. Maaseututaajamien kerrostalorakentamisessa tuli seurata mahdollisimman tarkoin vanhan rakennuskannan
kerroslukua, mittakaavaa, tilamuodostusta, materiaaleja ja kattokulmia,
kuitenkin noudattaen oman aikansa tyyliä.162
Vuonna 1983 ilmestyi kaavoitusohje Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus. Julkaisussa keskityttiin nimenomaan
maaseututaajamien suunnitteluun. Kaavoitusohjeessa esitetyt tärkeimmät suunnittelulle asetetut tavoitteet olivat samat kuin aikaisemmin julkaistuissa kaavoitusohjeissa – viihtyisän, eheän ja arvokkaat ominaispiirteet säilyttävän ympäristön kehittäminen, käyttökelpoisen olemassa olevan ympäristön hyväksikäyttö ja säilyttäminen sekä vanhan rakennuskannan tarpeettoman purkamisen välttäminen – mutta niitä tarkasteltiin
erityisesti maaseututaajamien ympäristön ja sille ominaisten piirteiden
valossa.163 Olemassa olevan ympäristön ja rakennuskannan säilyttämistä
perusteltiin julkaisussa niihin liittyvien arvojen ohella myös taloudellisilla näkökohdilla, kritiikkinä ympäristön uudistamiseen tähtääviä kaavoitusperiaatteita kohtaan. Kaavoitusohjeessa kiinnitettiin huomiota eri160
161
162
163

Knuuttilan raitti – esimerkki perusparantamisesta 1979.
Mansikka, Mikko. ”Perinne – luonto – ympäristökuva”. Ympäristökuva ja rakennusvalvonta 1982, 11–12.
Helin, Pekka. ”Kerrostalot”. Ympäristökuva ja rakennusvalvonta 1982, 35–36.
Vertaa esim. Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975; Rakennusten säilyttäminen kaavoituksessa ja rakentamisessa 1977.
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Kuva 10. Julkaisussa Ympäristökuva ja
rakennusvalvonta (1982) esitettiin Marja
Linnasalon laatima julistesarja, joka kuvaa
suomalaisen kirkonkylän kehitysvaiheita.

tyisesti maaseudun pieniin taajamiin sekä kooltaan, kehitykseltään, ominaisuuksiltaan ja piirteiltään erilaisten taajamien välisiin eroavaisuuksiin ja niiden huomioonottamiseen suunnittelun pohjana. Yhtenä tavoitteena suunnittelun ja kaavoitusmenettelyn kehittämisessä oli kasvavien
kuntakeskusten ohella myös pienten taajamien ja haja-asutusalueiden
säilyttäminen ja kehittäminen ja siten maaseudun elinkelpoisuuden ylläpitäminen.164
Kaavoitusohjeessa korostettiin maaseututaajamien kaupunkiympäristöstä poikkeavia piirteitä suunnittelun lähtökohtana. Julkaisussa määriteltiin maaseututaajamille tyypillisiä piirteitä, jotka tekevät niistä omaleimaisia sekä kaupunkialueisiin että toisiinsa verrattuina. Keskeisimpänä
maaseututaajamille luonteenomaisena piirteenä korostettiin rakennetun
ympäristön yhteyttä maisemaan ja luonnonympäristöön. Julkaisun mukaan maaseututaajamia ympäröivät viheralueet – viljelysalueet ja metsät
– jotka työntyivät rakennetun alueen lomaan, toivat miljööseen maaseututaajamille tyypillistä väljyyttä ja vehreyttä. Rakennusten suunnittelussa kehotettiin ottamaan huomioon maaseudun rakennusperinnölle luonteenomaiset erityispiirteet sekä uuden ja vanhan rakennuskannan yhteensopivuus: uudet rakennukset tuli julkaisun mukaan toteuttaa taajaman mittasuhteita noudattaen pienipiirteisinä ja ympäristöönsä sopeuttaen. Maaseudun taajamille tyypillisen, asuin- ja liikerakennusten väl164
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Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983, 3–5, 12.
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jästi rajaaman keskusraitin ja sen lähiympäristön merkitystä painotettiin
yhtenä ympäristönsuunnittelun tärkeimmistä kohteista. Raittiympäristö
nähtiin yhtenäisenä, rakenteeltaan kaupungeista poikkeavana kokonaisuutena, jonka ominaispiirteiden säilyttämiseen tuli kiinnittää erityistä
huomiota.165 Samaan tapaan viljelysalueiden ja luonnonympäristön merkitystä olennaisena osana maaseudun kulttuuriympäristöä painotettiin
myös vuonna 1982 ilmestyneessä julkaisussa Ympäristökuva ja rakennusvalvonta. Julkaisussa annettujen suunnitteluohjeiden mukaan luonnonympäristö, tuotantoympäristö ja kasvillisuus tuli ottaa huomioon mm.
rakennusten ja tieverkoston suunnittelussa. Rakentaminen neuvottiin sijoittamaan perinteiseen tapaan kumpareille ja rinteille, ja peltoalueet kehotettiin jättämään rakentamatta.166
Kaavoitusohjeessa Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus painotettiin suunnittelualueen ominaispiirteistä, kehityksestä
ja nykytilanteesta kertovien ympäristöinventointien ja perusselvitysten
merkitystä ympäristön suunnittelun pohjana. Kaavoitusohjeessa esiteltiin havainnolliset analyysimallit luonnonympäristön, rakennetun ympäristön ja sen käyttötilanteen sekä taajamakuvan ominaispiirteitä kuvaavien analyysikarttojen laatimista varten eri-ikäisen karttamateriaalin, arkistomateriaalin ja kirjallisuuden, maastossa tehtävien havaintojen
sekä ilmakuvien ja valokuvien pohjalta. Analyysimalleissa painotettiin
voimakkaasti suunnittelualueen kehitysvaiheiden ja niiden myötä syntyneiden paikallisten erityispiirteiden sekä suunnitelmalle asetettavien
tavoitteiden realistisuuden merkitystä kaavoitustyön perustana.167 Kaavoitusohjeeseen liittyvässä julkaisussa Ympäristöinventoinnit maaseututaajamissa — Kiikan kirkonkylä 1983 esiteltiin maaseututaajamia varten
laadittu inventointimenetelmä. Julkaisun mukaan tavoitteena oli kehittää maaseututaajamia varten selkeä ja havainnollinen inventointimenetelmä, joka vastaa kuntien käytössä olevia suunnitteluresursseja ja antaa
selkeän kuvan taajamien ominaispiirteistä ja kehittämismahdollisuuksista.168
Rakennussuojelun ja olemassa olevan ympäristön ominaispiirteiden
merkitys suunnittelun ja kaavoituksen taustalla kasvoi edelleen 1980ja 1990-lukujen kuluessa. Tuolloin julkaistiin useita rakennussuojelua ja
siihen liittyviä aihepiirejä, kuten vanhan rakennuskannan tutkimusta ja
korjaamista sekä rakennetun ympäristön säilyttämistä ja hoitoa, koskevia selvityksiä, tutkimuksia ja suunnitteluoppaita.169 Useissa julkaisuissa tarkasteltiin kriittisesti tuolloin voimassa olleiden kaavojen suhdetta
165
166
167
168
169

Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983, 8–11.
Ympäristökuva ja rakennusvalvonta 1982, 9–12, 17–29; vertaa Maaseututaajamien
ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983, 8–11.
Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983, 13–27.
Ympäristöinventoinnit maaseututaajamissa — Kiikan kirkonkylä 1983 1983.
Näitä aiheita käsiteltiin esimerkiksi julkaisuissa Maaseutukuntien vanhimmat yhtenäiset pientaloalueet (Wainio & Lehtonen 1986); Rakentaminen ja kaavoitus vanhoilla pientaloalueilla (Wainio & Lehtonen 1987); Rakennussuojelu (1987); Kirkkojen ympäristön kaavoitus (Teppo 1989); Maisema rakentamisen perustana (Rautamäki 1989); Täydennysrakentaminen vanhassa ympäristössä (Badermann 1990);
Suvannon kylä. Korjauskokeilun seuranta 1985–89 (Pihkala, Hirviniemi, Männikkö & Yli-Tepsa 1990); Valtion tuki rakennussuojeluun (1990) ja 1900-luvun rakennusperintö. Luettelointi- ja suojelukysymyksiä (Tuominen 1992).
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olemassa olevaan ympäristöön ja sille ominaisiin piirteisiin.170 Vanhan
rakennuskannan huomioonottamista suunnittelussa ja rakennussuojelua
pyrittiin edistämään myös inventointien avulla. Sisäasiainministeriön ja
ympäristöministeriön sekä Museoviraston toimesta julkaistiin inventointien perusteella laadittuja luetteloita171 kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista. Rakennussuojelun merkitystä suunnitteluun olennaisesti liittyvänä teemana lisäsi vuonna 1985 voimaan tullut rakennussuojelulaki. 1990-luvulla tutkimuksissa ja selvityksissä172 alettiin kiinnittää huomiota vanhojen, ennen vuotta 1940 valmistuneiden rakennusten ohella
myös uudempiin, 1940-, 1950-, 1960- ja 1970-lukujen kuluessa valmistuneisiin rakennuksiin ja niiden suojeluun.
Vuonna 1987 ilmestyneessä julkaisussa Rakennussuojelu tarkasteltiin laajasti rakennussuojeluun ja sen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Siinä
painotettiin rakennetun ympäristön – rakennusten, rakennelmien, pihojen, katujen, teiden ja niihin liittyvän kasvillisuuden – merkitystä perusarvona ja kaavoituksen tärkeimpänä lähtökohtana. Julkaisussa korostettiin kaavasuunnittelun merkitystä tärkeimpänä rakennussuojelukeinona.
Julkaisun mukaan ennusteisiin ja suunnitteisiin pohjautuvan kaavoitustavan rinnalle tuli muodostaa ympäristön ominaisuuksista lähtevä ja sitä
parantava suunnittelunäkemys. Julkaisussa rakennussuojelu ymmärrettiin laajasti kaikkea olemassa olevaa rakennettua ympäristöä koskevana,
suunnittelussa kattavasti huomioitavana teemana. Sen mukaan harvinaisiksi ja arvokkaiksi luokiteltujen kohteiden ohella myös tavanomaisia rakennuksia tuli tarkastella säilyttämisen arvoisina kohteina: rakennusten
iällä, harvinaisuusarvolla, arkkitehtuurilla ja kulttuuriarvolla oli luonnollisesti oma merkityksensä, mutta rakennetun ympäristön tyypillisyydellä ja tuttuudella oli myös oma merkityksensä. Julkaisun mukaan ympäristöselvityksissä tuli huomioida myös aikaisemmin vähäarvoisiksi koetut yksityiskohdat, kuten ulkorakennukset, aidat, kadun pinnoitteet ja
istutukset.173 Samoin kuin muissa samoihin aikoihin ilmestyneissä tutkimuksissa ja suunnitteluohjeissa, julkaisussa korostettiin alueellisten eroavaisuuksien ja paikallisten erityispiirteiden huomioonottamisen merkitystä suunnittelun tärkeimpinä lähtökohtina.

5.2.3. Liikenteen vaikutukset ympäristöön ja liikennesuunnittelu
Autoistuminen ja liikennemäärien nopea kasvu vaikutti yhdyskuntarakenteen muodostumiseen yhä lisääntyvässä määrin 1950-luvulta lähtien.174 Toisaalta taas yhdyskuntarakenteen hajaantuminen johti osaltaan
170
171

172
173
174
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Esim. Wainio & Lehtonen 1986; Teppo 1989.
Tuolloin ilmestyivät mm. julkaisut Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (1980); Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet (1983); Valtakunnallisesti merkittävät virkistysaluekokonaisuudet ja retkeilyreitit (1983) ja Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat teollisuusympäristöt (Putkonen 1988).
Esim. Tuominen 1992.
Rakennussuojelu 1987, 16, vertaa 95–103.
Vuonna 1950 Suomessa oli yhteensä noin 61 000 autoa, yhtä autoa kohti asukkaita oli noin 66. Vuonna 1970 autoja oli yhteensä noin 830 000, asukkaita autoa
kohden 5,6. Vuonna 1981 Suomessa oli käytössä noin 1,2 miljoonaa henkilöautoa
ja noin 140 000 kuorma- ja pakettiautoa. (Rakennuslainsäädännön uudistaminen
1974, 31; Hirvonen 1982, 3).
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autoliikenteen määrän kasvuun.175 Liikennemäärien kasvun ja liikenteen
asettamien vaatimusten vaikutuksia ympäristöön pyrittiin ohjaamaan
mm. kaavoitustoimenpiteiden ja liikennesuunnittelun avulla. Liikennesuunnittelu oli 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa vilkasta, tuolloin liikenteen kokonaissuunnitelmia laadittiin valtaosaan Suomen kunnista.176
1960-luvulla liikennesuunnittelun lähtökohtina painottuivat erityisesti
henkilöautoliikenteen tarpeet. Suunnittelun tavoitteena oli ennen kaikkea autoliikenteen sujuvuuden edistäminen ja sen takaaminen pitkälle
tulevaisuuteen. Suunnittelun painopiste kohdistui lähinnä olemassa olevan tie- ja katuverkon välityskyvyn parantamiseen sekä uusien teiden
ja katujen rakentamiseen. Liikennesuunnittelu tapahtui 1960-luvulla
useimmiten irrallaan maankäytön ja toimintojen suunnittelusta.177 Vuonna 1965 ilmestyneessä yleiskirjeessä Liikenteen vaatimusten huomioon ottaminen asemakaavoja laadittaessa kehotettiin kiinnittämään asemakaavojen laatimisen yhteydessä huomiota liikenneturvallisuuteen sekä riittävien alueiden varaamiseen eri liikennemuotoja ja pysäköintiä varten.
Kaavaehdotuksiin tuli myös mahdollisuuksien mukaan liittää liikenneselvitys ja arvio liikenteen tulevasta kehityksestä.178
Kielteisinä seurauksina liikennemäärien kasvusta nähtiin 1970-luvulla
liikenneonnettomuuksien määrän lisääntyminen, elinympäristön huonontuminen, melu- ja saastehaittojen lisääntyminen, liikenteen sujuvuuden heikkeneminen sekä autoistumiseen liittyvät sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset.179 Niiden vaikutus näkyi myös liikennesuunnittelua ja siihen liittyviä teemoja käsittelevissä julkaisuissa. 1970-luvun alussa liikennesuunnittelun tärkeimmäksi tavoitteeksi nousi liikenneturvallisuus180.
Suunnittelun yleisenä tavoitteena oli tuolloin elinympäristön laadun
kehittäminen. Edellä mainittujen ohella sisäasiainministeriön julkaisemissa yleiskirjeissä ja suunnitteluohjeissa liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteiksi oli asetettu autoliikenteen ympäristölle aiheuttamien
haittojen vähentäminen, liikenneympäristön toiminnallinen ja esteettinen kohentaminen sekä liikenteen sujuvuuden ja matkustusmukavuuden
parantaminen. Toisaalta suunnittelulla pyrittiin autoliikenteen tarpeen
vähentämiseen toimintojen sijainnin tarkoituksenmukaisen suunnittelun
sekä kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen toimintaedellytysten paran-

175
176
177
178
179
180

Esim. Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975, 99.
Esim. Kunnan liikenteen yleissuunnitelma 1978, 1.
Esim. Tuomola 1974, 26–30.
Kunnan liikenteen yleissuunnitelma 1978, liite 3. Yleiskirje oli suunnattu kaupungin- ja kauppalanhallituksille, mistä päätellen maaseutukuntien liikenneongelmiin ei tässä vaiheessa katsottu tarpeelliseksi erityisesti puuttua.
Esim. Rakennettujen alueiden liikennejärjestelmän kehittäminen liikenneturvallisuuden, elinympäristön laadun ja liikenteen toimivuuden parantamiseksi 1975, 2,
12–19; Kaavoitusta ja rakentamista koskevat yleiskirjeet 1965–85 1986, 171.
Yhtenä syynä liikennesuunnittelun tavoitteiden muuttumiseen oli liikenneonnettomuuksien määrän voimakas lisääntyminen 1970-luvun vaihteessa. Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäsivät myös muut liikenteeseen ja tieverkkoon
tuolloin kohdistuneet toimenpiteet, kuten yleisten teiden nopeusrajoitukset, ajovalojen ja turvavöiden käyttöpakko, promillelaki ja talvirengaspakko. (Esim. Hirvonen 1982, 1; Liikenneturvallisuus kaavoituksessa 1992, 7).
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tamisen avulla.181 Liikennesuunnittelu ja maankäytön suunnittelu pyrittiin yhdistämään kokonaisvaltaisesti tarkasteltavaksi kokonaisuudeksi.182
Liikennesuunnittelussa pyrittiin aikaisempaa realistisempiin, paikallisista olosuhteista, ongelmista ja tarpeista lähteviin ratkaisuihin – julkaisuissa183 korostettiin kunnan koon ja paikallisten olosuhteiden sekä analyysin ja tutkimusten avulla saatavien tietojen huomioonottamista suunnittelun perusteena.
Useimmissa 1970-luvun kuluessa ilmestyneissä liikennesuunnittelua
koskevissa julkaisuissa ei erikseen käsitelty maaseututaajamien liikenneympäristölle tyypillisiä piirteitä tai huomioitu niiden suunnittelulle asettamia vaatimuksia. 1970-luvun lopulla julkaistuissa suunnitteluohjeissa184 kehotettiin huomioimaan taajaman koko sekä paikalliset olosuhteet
suunnitteluprosessin sisällön määrittelyssä. Niiden mukaan pienissä taajamissa185 suunnitteluprosessi voi ohjeiden mukaan olla suppeampi kuin
isoissa taajamissa. Ohjeistoissa ei kuitenkaan varsinaisesti annettu kaupunkien liikennesuunnittelusta poikkeavia suunnitteluohjeita esimerkiksi rakenteeltaan ja ominaispiirteiltään maaseutumaisia taajamia varten.
Maaseututaajamille ominaisten erityispiirteiden liikennesuunnittelulle
asettamiin vaatimuksiin alettiin kiinnittää huomiota 1970-luvun lopulla.
Vuonna 1978 ilmestyneessä yleiskirjeessä Maaseututaajamien kaavoitus
ja tienparannushankkeiden suunnittelu tarkasteltiin tienparannushankkeiden vaikutuksia varsinkin pienten ja keskisuurten maaseututaajamien
miljööseen ja niiden aiheuttamia ympäristön ominaispiirteiden muutoksia. Sen mukaan tiensuunnittelunormien liian kaavamainen noudattaminen oli monin paikoin aiheuttanut pahoja vaurioita kylämiljööseen. Kirjeessä kehotettiin kuntia ottamaan huomioon tien ja sen parantamiseen
tähtäävien suunnitelmien soveltuvuus olemassa olevaan ympäristöön ja
tarvittaessa poikkeamaan käytössä olevista suunnittelunormeista, jos se
oli miljöön säilymisen kannalta tarpeen.186
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Näitä teemoja käsiteltiin mm. julkaisuissa Selvitys maankäytön ja liikenteen suunnittelun kytkeytymisestä (Tuomola 1974); Kevyen liikenteen suunnittelu (Lehtonen
1974); Rakennettujen alueiden liikennejärjestelmän kehittäminen liikenneturvallisuuden, elinympäristön laadun ja liikenteen toimivuuden parantamiseksi (1975);
Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet (1975); Kunnan liikenteen yleissuunnitelma (1978); yleiskirje ”Kunnan liikenteen yleissuunnitelma, laatiminen, sisältö ja
liittyminen kunnan muuhun suunnitteluun”. (Kaavoitusta ja rakentamista koskevat yleiskirjeet 1965–85 1986); Joukkoliikenne taajamien suunnittelussa ja eriasteisessa kaavoituksessa (1978); Autoliikenne taajamien suunnittelussa ja eriasteisessa
kaavoituksessa (Hirvonen 1982) ja Kevytliikenne taajamien suunnittelussa ja eriasteisessa kaavoituksessa (Hirvonen 1983).
Esim. Tuomola 1974, 40–52; Kunnan liikenteen yleissuunnitelma 1978, 4.
Esim. Kunnan liikenteen yleissuunnitelma 1978; Joukkoliikenne taajamien suunnittelussa ja eriasteisessa kaavoituksessa 1978; Hirvonen 1983.
Esim. Kunnan liikenteen yleissuunnitelma 1978; Joukkoliikenne taajamien suunnittelussa ja eriasteisessa kaavoituksessa 1978.
Esimerkiksi julkaisussa Joukkoliikenne taajamien suunnittelussa ja eriasteisessa
kaavoituksessa pieniksi taajamiksi määriteltiin alle 25 000 asukkaan taajamat.
(Joukkoliikenne taajamien suunnittelussa ja eriasteisessa kaavoituksessa 1978,
4–5).
Yleiskirje ”Maaseututaajamien kaavoitus ja tienparannushankkeiden suunnittelu”. Kaavoitusta ja rakentamista koskevat yleiskirjeet 1965–85 1986, 130.
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Vuonna 1982 ilmestyneessä julkaisussa Autoliikenne taajamien suunnittelussa ja eriasteisessa kaavoituksessa tuotiin esiin myös maaseututaajamien liikennesuunnitteluun liittyviä erityiskysymyksiä. Julkaisussa paneuduttiin erityisesti taajaman läpi kulkevan päätien, kylän- tai kirkonkylänraitin, suunnitteluun. Ongelmana raitin suunnittelussa nähtiin sen
monijakoinen tehtävä: raitti toimi usein taajaman tärkeimpänä läpikulkuväylänä, joka saattoi olla osa seudullista tai jopa valtakunnallista päätietä. Toisaalta raitti oli taajaman pääkatu, jonka varrella oli asutusta,
kauppoja ja muita palveluja sekä usein myös arvokkaita vanhoja rakennuksia ja kasvillisuutta. Suunnitteluohjeessa kritisoitiin maaseututaajamiin aiemmin laadittuja suunnitelmia, joissa etusijalle oli asetettu raitin
liikenteellinen toimivuus läpiajo- ja liityntäväylänä. Esimerkiksi monissa rakennuskaavoissa tiealue oli määritelty huomattavasti olemassa olevaa tilannetta leveämmäksi, tietä rajaavat rakennukset oli vedetty kauaksi tiestä ja pysäköintialueet sijoitettu rakennusten ja tiealueen väliin.
Lopputuloksena oli 40–60 metriä leveä jäsentymätön asvalttikenttä rakennusten välissä, rajuna kontrastina aiempaan 7–8 metriä leveään ja
selkeästi rajautuvaan kylänraittiin. Julkaisussa painotettiin huolellisen
suunnittelun sekä liikenteellisten vaatimusten ja ympäristövaatimusten
yhteen sopeuttamisen merkitystä kylänraitin suunnittelussa.187 Myös
1980-luvun alkupuoliskolla julkaistuissa Tie- ja vesirakennushallituksen
suunnitteluohjeissa otettiin huomioon maaseututaajamien erityispiirteet.188 Samoin kuin sisäasiainministeriön julkaisemissa ohjeissa, niissä
korostettiin olemassa olevan taajamaympäristön ominaispiirteiden merkitystä suunnittelun lähtökohtina. Ohjeissa painotettiin tieympäristön visuaalisuuden sekä yksilöllisen ja tapauskohtaisen suunnittelun tärkeyttä
julkaisussa esitettyjen suunnitteluohjeiden normiluontoisen soveltamisen sijaan.
1980-luvun kuluessa liikennesuunnittelu laajentui vähitellen liikenneympäristön suunnitteluksi. Liikennealueiden suunnittelu nähtiin monipuolisena ja kokonaisvaltaisena tehtävänä, jossa liikenteen ja turvallisuuden
asettamat vaatimukset, tekniset liikenneratkaisut sekä maisemalliset ja
taajamakuvalliset tavoitteet tuli sovittaa yhteen ja liittää osaksi taajamarakennetta. Myös liikenneväyliin liittyvät viheralueet nähtiin merkittävänä osana liikenneympäristöä189. Suunnittelun tavoitteina olivat edelleen liikkumisympäristön laadun kohentaminen olemassa olevalle ympäristölle tyypillisiin piirteisiin tukeutuvan suunnittelun avulla sekä liikenneturvallisuuden parantaminen.190
Liikenneturvallisuus muodostui 1900-luvun lopulla yhä tärkeämmäksi
liikennesuunnittelulle asetettavaksi tavoitteeksi. Liikenneturvallisuustilanteen heikkeneminen oli seurausta voimakkaasta autoistumisesta ja
187
188
189
190

Hirvonen 1982, 70–73. Vertaa Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja
osayleiskaavoitus 1983, 10–11.
Esim. Taajamatiet. Liikenneväylien ja tieympäristön suunnittelu, 1984. Vertaa Ympäristö- ja tieviranomaisten yhteistyö tiesuunnittelussa 1989, 27–28.
Esim. Viherrakentaminen liikenneympäristössä 1990.
Tavoitteet tulivat ilmi esimerkiksi julkaisuissa Hidaskadut (Hälvä 1987); Keskusta-alueiden pysäköinnin suunnittelu (1987) ja Viherrakentaminen liikenneympäristössä (1990).
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liikennemäärien jatkuvasta kasvusta.191 Tuolloin edellisten vuosikymmenien aikana tapahtuneet yhteiskunnalliset muutokset ja taloudellinen kehitys olivat johtaneet toimintojen alueelliseen keskittymiseen ja
yhä suurempien toimintayksiköiden muodostumiseen ja siten kaupunkien ja taajamien merkityksen lisääntymiseen. Samalla yhdyskuntarakenne oli muuttunut yhä selvemmin henkilöauton käyttöön perustuvaksi,
liikkumisen kannalta hajautuneeksi rakenteeksi. Yhdyskuntarakenteen
hajoaminen lisäsi henkilöautoliikenteen tarvetta. Toisaalta henkilöautojen määrän voimakas lisääntyminen vähensi mahdollisuuksia tehokkaan
joukkoliikenteen aikaansaamiseen.192
Vuonna 1992 julkaistussa oppaassa Liikenneturvallisuus kaavoituksessa
suunnittelun tärkeimmäksi tavoitteeksi määriteltiin liikenneturvallisuuden parantaminen kehittämällä yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää kaavoituksen avulla. Kaavoituksesta oli siten muodostunut yksi
merkittävimmistä liikennesuunnittelua ohjaavista tekijöistä. Julkaisun
mukaan liikenteen määrä ja suuntautuminen olivat asioita, jotka ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä: kaavoituksella voitiin vaikuttaa liikkumistarpeeseen ja kulkutavan valintaan toimintojen keskinäisellä sijoituksella sekä liikenneverkkojen suunnittelulla.193 Julkaisussa suunnittelulle asetetut tavoitteet olivat hyvin samankaltaisia kuin 1970- ja 1980-luvuilla julkaistuissa suunnitteluohjeissa. Sen mukaan kaavoituksessa tuli
pyrkiä liikkumistarpeen minimointiin ja samalla yhdyskuntarakenteen
eheyttämiseen eri toimintojen sijoittamisen avulla. Periaatteena tuli olla
asumisen, palvelujen ja työpaikkojen limittäminen toisiinsa siten, että
luodaan edellytykset liikkumiseen pääasiassa jalan, pyörällä tai joukkoliikennevälineillä.
2000-luvulla tärkeimmäksi liikennesuunnittelun taustalla vaikuttavaksi tavoitteeksi muodostui, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, pyrkimys kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen suunnitteluun. Liikennesuunnittelussa pyrittiin etsimään keinoja tasapuolisten liikkumismahdollisuuksien turvaamiseksi, moottoriajoneuvoliikenteen tarpeen
vähentämiseksi ja liikenteen haittojen lieventämiseksi.194 Esimerkiksi
vuonna 2003 ilmestyneen julkaisun Liikenne yhdyskunnan suunnittelussa mukaan kestävän kehityksen periaatteita noudattavan suunnittelun
edellytyksenä oli maankäytön ja liikenteen suunnittelu yhtenäisenä kokonaisuutena. Sen mukaan liikenneongelmat oli helpompi ratkaista kestävän kehityksen suuntaisesti, jos alueiden käytön suunnittelulla päästiin yhdyskuntarakenteeseen, jossa liikennetarve oli vähäinen ja kävely,
pyöräily ja joukkoliikenteen käyttö houkuttelevaa.195 Suunnittelulle ase191

192
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Liikenneonnettomuuksien määrä oli pienentynyt huomattavasti 1970-luvulla toteutettujen, liikenneturvallisuutta edistävien toimenpiteiden seurauksena. Onnettomuuksien määrä alkoi kuitenkin kasvaa jälleen 1980-luvulla. (Liikenneturvallisuus kaavoituksessa 1992, 7).
Liikenneturvallisuus kaavoituksessa 1992, 5, 7.
Liikenneturvallisuus kaavoituksessa 1992. Vertaa Saarlo, Teeriaho & Kosonen
1995.
Näitä teemoja käsiteltiin esimerkiksi julkaisuissa Liikenne yhdyskunnan suunnittelussa (2003); Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kyläteillä (Soosalu & Vandell 2005)
ja Liikenneturvallisuus kaavoituksessa (2006).
Liikenne yhdyskunnan suunnittelussa 2003.
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tetut tavoitteet olivat edelleen pääpiirteissään samat kuin 1970-, 1980- ja
1990-luvuilla, eli liikennetarpeen vähentäminen yhdyskuntarakenteen
eheyttämiseen pyrkivän suunnittelun avulla, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen, liikenneturvallisuuden
edistäminen sekä ympäristöhaittojen minimointi.
Vuonna 2005 ilmestyneessä julkaisussa Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kyläteillä kritisoitiin maaseudun taajamissa ja kylissä tiesuunnittelun seurauksena edellisten vuosikymmenten kuluessa tapahtuneita
muutoksia. Julkaisussa esitettiin kritiikkiä paitsi 1960- ja 1970-luvuilla
myös 1980- ja 1990-luvulla liikennealueiden suunnittelussa sovellettuja
ratkaisuja kohtaan. Sen mukaan liikenneturvallisuuden parantamiseen
tähtäävät ratkaisut, kuten erillisten kävely- ja pyöräilyväylien rakentaminen, johtivat usein ajonopeuksien kasvuun pääväylillä ja siten liikenneturvallisuuden heikentymiseen. 1980- ja 1990-luvuilla taas pyrkimykset tieympäristön uudistamiseen taajamissa johtivat usein ylilyönteihin,
materiaalien kirjavuuteen ja kalliisti hoidettaviin ympäristöihin, varsinkin jos suunnitelmiin ja niiden toteuttamiseen oli käytettävissä runsaasti
rahaa. Tieympäristön saneeraukseen ohjatun rahan vähentyessä suunnitteluratkaisujen mainittiin muuttuneen hillitymmiksi, tarkoituksenmukaisemmiksi ja usein myös paremmin ympäristöön soveltuviksi. Julkaisussa kyläteitä tarkasteltiin osana kulttuuriympäristöä, joka määriteltiin rakennusperinnön, tiestön, muinaisjäännösten ja kulttuurimaiseman
muodostamaksi kokonaisuudeksi. Julkaisussa liikennealueet nähtiin siten nimenomaan yhtenä osana viheralueiden, viljelysalueiden, vesistöjen, rakennusten ja rakenteiden muodostamaa laajaa ja moniulotteista
kokonaisuutta. Siinä kiinnitettiin huomiota toisaalta tieympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksiin tähän kokonaisuuteen, toisaalta tietä ympäröivillä alueilla tapahtuvien muutosten vaikutuksiin tieympäristöön ja sen luonteeseen.196

5.2.4. Kulttuuriympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen ja
hoito
Vuonna 1987 ilmestyneessä julkaisussa Rakennussuojelu rakennettua
ympäristöä tarkasteltiin muuttuvana, eri aikoina rakentuneista ja keskenään eriluonteisista osatekijöistä koostuvana kerroksellisena kokonaisuutena.197 Samaan tapaan useimmissa 1990-luvulla julkaistuissa selvityksissä, tutkimuksissa ja suunnitteluohjeissa198 tarkasteltiin kulttuuriympäristöä ja kulttuurimaisemaa laajana ja moniulotteisena, ajan mittaan
muuttuvana kokonaisuutena. Kulttuuriympäristön käsite ja sen määrittely rakennetusta ympäristöstä, kulttuurimaisemasta ja muinaisjäännöksistä muodostuvaksi kokonaisuudeksi vakiintui käyttöön 1990-luvun kuluessa.
196
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Soosalu & Vandell 2005, 8, 13–14, 20.
Rakennussuojelu 1987.
Esim. Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993; Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993; Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993;
Hemgård, Turtiainen & Vienamo 1993; Villikka & Vuorinen 1994; Siistonen 1994;
Aarrevaara, Juola, Juola & Ukkola 1995.
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Kiinnostus kulttuuriympäristöä ja siihen liittyviä merkityksiä ja arvoja
kohtaan lisääntyi 1900-luvun lopulla jatkuvasti. 1990- ja 2000-lukujen
mittaan julkaistiin lukuisia läänikohtaisia ja kuntakohtaisia kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmia.199 Ensimmäinen ympäristöministeriön
julkaisema kuntakohtainen kulttuuriympäristöohjelma, Valtimon kulttuuriympäristöohjelma, ilmestyi vuonna 1994. Lääninhallituksen ja ympäristöministeriön toimeksiannosta laadittu ohjelma oli kokeiluprojekti,
jonka tarkoituksena oli toimia mallina myös muiden maaseutukuntien
kulttuuriympäristöohjelmille.200 Ohjelman tavoitteena oli kartoittaa kulttuuriympäristön vallitseva tila, sen hyvät ja heikot alueet, ja esittää sen
pohjalta toimenpide-ehdotuksia arvokkaiksi määriteltyjen kohteiden hoitamiseksi sekä ongelma-alueiden korjaamiseksi. Tarkoituksena oli antaa
perustietoja ja tavoitteita eritasoiselle kaavoitukselle sekä toimia apuna
rakentamisen ja muun ympäristön hoidon ohjauksessa. Ohjelmassa kulttuuriympäristöä tarkasteltiin laajana ja ajallisesti moniulotteisena kokonaisuutena. Sen mukaan kulttuuriympäristö voitiin jakaa kolmeen osaalueeseen: muinaisjäännöksiin ja muinaismaisemiin, perinnemaisemiin
sekä rakennettuun ympäristöön. Toisaalta kulttuuriympäristö nähtiin
näiden kolmen tekijän synteesinä: muinaismaisema, perinnemaisema ja
rakennettu ympäristö olivat kietoutuneet toisiinsa kerroksittain aikojen
kuluessa, eikä niitä useimmiten voinut erottaa toisistaan.201
Kulttuuriympäristöohjelmien tarkoituksena oli toimia asukkaiden, yhteisöjen, viranomaisten ja elinkeinoelämän edustajien yhteisinä työkaluina, joiden avulla voitiin ohjata kulttuuriympäristön kehittämistä ja hoitoa. Niiden tavoitteena oli välittää tietoa kulttuuriympäristöstä ja siihen
liittyvistä arvoista sekä esittää kulttuuriympäristön suunnitelmalliseen
kehittämiseen ja hoitoon tarvittavia toimenpiteitä. Ohjelmissa esitetyt
hoito-ohjeet ja toimenpide-ehdotukset pohjautuivat nimenomaan paikalliseen kehityshistoriaan ja sen myötä syntyneisiin olemassa olevalle
ympäristölle ominaisiin erityispiirteisiin.202 Ohjelmissa painotettiin siten paikallisten olosuhteiden ja erityispiirteiden merkitystä suunnittelun
tärkeimpinä taustatekijöinä, samaan tapaan kuin useimmissa 1970- ja
1980-lukujen kuluessa julkaistuissa suunnitteluohjeissa. Esimerkiksi jul199

200
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Tuolloin julkaistiin esim. Uukuniemen kirkonkylän kulttuurimaiseman hoitosuunnitelma (Ilén, Rautavuori & Salminen 1996); Kulttuurimaiseman kasvot. Nivalan
Kotila (Kaukoniemi & Tikkanen 1996); Satakunta — kulttuuriympäristöohjelma
(1996); Hankasalmen kulttuuriympäristöohjelma (Hjelt-Husso 1997); Kankaanpään kulttuuriympäristöohjelma (1997); Vaasan läänin kulttuuriympäristöohjelma (Keppo 1997); Lapin kulttuuriympäristöohjelma (Lokio 1997); Pohjois-Savon
kulttuuriympäristön hoito-ohjelma (1997); Alavuden kulttuuriympäristön hoito
(Räihä 1997); Jokioisten kulttuuriympäristöohjelma (Siistonen 1997); Kaavin kulttuuriympäristöohjelma (Siistonen 1998); Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelma
(Heikkilä, Mustonen & Pouke 1998); Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma (Tulonen 1998); Siuntion kulttuuriympäristöohjelma (Kokkonen 1999); Kittilän kulttuuriympäristöohjelma (Lokio 1999); Kiihtelysvaaran kulttuuriympäristöohjelma
(Siistonen 1999) ja Enontekiön kulttuuriympäristöohjelma (Rauhala 2002).
Ohjelman laatimisesta vastasi Valtimon kunnan ja paikallisten kylätoimikuntien
edustajista koostuva yhteistyöryhmä, työtä valvottiin ja ohjattiin ympäristöministeriön, Pohjois-Karjalan lääninhallituksen, Pohjois-Karjalan museon ja PohjoisKarjalan vesi- ja ympäristöpiirin edustajien toimesta. Työn laatijana ja yhteistyöryhmän kokoonkutsujana toimi arkkitehti Pasi Siistonen. (Siistonen 1994, 7).
Siistonen 1994, 8.
Esim. Siistonen 1994; Kaukoniemi & Tikkanen 1996; Lokio 1999; Siistonen 1999;
Rauhala 2002; Lahdenvesi-Korhonen 2009.
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kaisuissa Valtimon kulttuuriympäristöohjelma ja Uukuniemen kirkonkylän kulttuurimaiseman hoitosuunnitelma203 keskityttiin pienten maaseutumaisten kuntien ja kirkonkylien kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin
ja kehittämismahdollisuuksiin, julkaisussa Kankaanpään kulttuuriympäristöohjelma204 tarkasteltiin kulttuuriympäristön hoitoa nopeasti kasvavan kaupunkikunnan näkökulmasta, ja julkaisussa Kittilän kulttuuriympäristöohjelma205 otettiin huomioon matkailun merkitys elinkeinona ja
tutkittiin kulttuuriympäristön ja matkailun yhdistämistä toinen toisiaan
hyödyntävällä tavalla. Ohjelmien mukaan kulttuuriympäristön hoidon
tuli perustua ensi sijassa asukkaiden tietoisuuteen oman elinympäristönsä arvoista sekä oikeaan tietoon sen hoidosta, jolloin arvokkaiksi koettuja
asioita suojeltiin ja hoidettiin oma-aloitteisesti206.
Vuonna 1995 julkaistussa selvityksessä Rakennetun kulttuuriympäristön
suunnittelu207 tarkasteltiin kaavoituksen merkitystä kulttuuriympäristön
kehittämisessä ja rakennussuojelussa. Tavoitteena oli jakaa tietoa ja kokemuksia kaavoituskäytännöistä sekä kaavojen tuloksellisuudesta kulttuuriympäristön hoidossa. Julkaisussa esiteltiin eritasoisia, erityyppisiin
kulttuuriympäristöihin laadittuja kaavoja, ja arvioitiin niiden sisältöä
sekä niiden vaikutuksia kulttuuriympäristön kehitykseen. Julkaisussa
kulttuuriympäristöä tarkasteltiin rakennusperinteeltään monipuolisena,
kerroksellisena kokonaisuutena.
Vuonna 1997 ilmestyneessä julkaisussa Maaseudun kulttuurimaisemat
maaseudun kulttuuriympäristöä tarkasteltiin eri tieteenalojen ja ammattialojen, kuten maisematutkimuksen ja maisemasuunnittelun, maa- ja
metsätalouden, yhdyskuntasuunnittelun, tiesuunnittelun ja puutarhatieteen, näkökulmasta muuttuvana, monipuolisena ja moniulotteisena kokonaisuutena. Fyysisen ympäristön ohella julkaisussa kiinnitettiin huomiota maaseutumaisemaan liittyviin historiallisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin, ekologisiin ja kulttuurisiin arvoihin. Siinä korostettiin ennen
muuta paikallisten ominaispiirteiden sekä aikojen mittaan syntyneen
kerroksellisuuden säilyttämisen merkitystä.208 Maaseudun kulttuurimaisemaa kuvattiin esimerkiksi tilkkutäkkinä jota kootaan jatkuvasti, moniarvoisena kokonaisuutena joka sisältää luonnon- ja kulttuuri-ilmiöitä,
suurta ja pientä, vanhaa ja uutta, kaunista ja rumaa, monimutkaisena pelinä jota ihmiset pelaavat yhdessä taloudellisiin ja henkisiin tarpeisiinsa
pohjautuvien ja koko ajan muuttuvien pelisääntöjen mukaan sekä elävänä historiankirjana, josta voidaan lukea kertomusta alueella eläneiden ja
elävien ihmisten vaiheista, heidän mahdollisuuksistaan, tavoistaan, toiminnastaan ja arvostuksistaan.209
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Siistonen 1994; Ilén, Rautavuori & Salminen 1996.
Kankaanpään kulttuuriympäristöohjelma 1997.
Lokio 1999.
Esim. Siistonen 1994, 7, 10.
Aarrevaara, Juola, Juola & Ukkola 1995.
Luostarinen & Yli-Viikari (toim.) 1997.
Forsius-Nummela 1997, 64.
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Maatalousympäristöön, sen ominaispiirteisiin, suunnitteluun ja hoitoon
liittyviä asioita tarkasteltiin useissa 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla
ilmestyneissä julkaisuissa. Tavoitteena oli hallita maataloudessa ja maatalousympäristössä tapahtuvia muutoksia ja turvata maaseudulle tyypillisen monimuotoisuuden sekä paikallisten ominaispiirteiden säilyminen.
Esimerkiksi vuonna 2002 ilmestyneessä julkaisussa Maatalousalueiden
luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluopas210 maisemallisesti kaunis ja luonnonoloiltaan rikas maatalousympäristö nähtiin jo itsessään
arvokkaana. Lisäksi sen todettiin olevan edellytys monille maaseudun
elinkeinoille sekä maaseudun vetovoimaisuudelle työ- ja asuinpaikkana.
Julkaisussa Perinnemaisemien yhteys varhaiseen asutus- ja maankäyttöhistoriaan211 taas tarkasteltiin perinnemaisemia osana kulttuuriympäristöä, niiden kehityshistoriaa ja sen tutkimusta sekä nykytilaa, arvoja ja
hoitotarpeita.
1990-luvun kuluessa uusina kulttuuriympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvinä teemoina nousivat esiin ekologia ja kestävä kehitys.212
Esimerkiksi vuonna 1993 ilmestyneessä julkaisussa Asuinympäristö ja
kestävä kehitys annettiin ohjeita kestävän kehityksen mukaisten periaatteiden soveltamiseksi asumisen ja yhdyskunnan suunnittelussa.213 Tuolloin julkaistuissa suunnitteluohjeissa korostuivat samat tavoitteet kuin
1970- ja 1980-lukujen kuluessa ilmestyneissä julkaisuissa, eli energiatehokkuus ja energiansäästö, vanhan rakennuskannan säilyttäminen ja
korjaaminen purkamisen ja uudisrakentamisen sijaan, liikennemäärien
lisääntymisen välttäminen yhdyskuntasuunnittelun ja liikennesuunnittelun avulla sekä kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen verkostojen kehittäminen. Nämä tavoitteet nähtiin myös ekologian ja kestävän kehityksen
kannalta olennaisen tärkeinä.
Kestävä kehitys muodostui tärkeimmäksi suunnittelua ohjaavaksi teemaksi 2000-luvun vaihteessa maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulon myötä. Sen ohella julkaisuissa kiinnitettiin huomiota ajankohtaisiin
suunnittelulle ja sen ohjaukselle haasteita asettaviin teemoihin. Osa niistä oli yleismaailmallisia, kuten globalisaatio ja sen huomioonottaminen
aluerakenteen ja alueidenkäytön suunnittelussa sekä ilmastonmuutos
ja sen aiheuttamien vaikutusten hallinta.214 Valtakunnallisina teemoina
korostuivat mm. voimakkaan alueellisen eriarvoistumisen sekä väestön
ikääntymisen aiheuttamat haasteet.215 Kaupan alalla tapahtunut raken210
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Heikkilä (toim.) 2002.
Seppälä 2006.
Tuolloin julkaistiin mm. Maankäytön ohjauksen uudistaminen. Ympäristöministeriön työryhmän mietintö (1993); Asuinympäristö ja kestävä kehitys. Periaatteita ja
käytäntöjä (Hakanen 1993); Ekologia yleiskaavoituksessa (Kauniskangas & Wilska
1995); Kestävän kehityksen toteuttaminen rakenteeltaan erilaisissa yhdyskunnissa.
Esiselvitys (Maijala 1995); Maisemarakenteen ja taajamarakenteen yhteensovittaminen (Panu 1998) ja Kestävän kehityksen kansallinen kokonaisarvio (2003).
Hakanen 1993. Vertaa esim. Keskustojen kehittäminen kauppapaikkoina 1991; Paldanius & Tallskog 2001; Lähiympäristön parantaminen 1993; Lahti, Heinonen,
Koski & Tolsa 1997; Perusparantamisen strategia 2000.
Teemoja käsiteltiin esimerkiksi julkaisuissa Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö.
Tunnistetut vaikutukset ja haasteet Suomessa (Berghäll & Pesu 2008) ja Kilpailukykyä, hyvinvointia ja ekotehokkuutta (2006).
Esimerkiksi Pidot voivat parantua väen vähetessä (2001); Kunnan maapolitiikan
keinojen vaikuttavuus ja kehittämistarpeet (Takalo-Eskola 2005); Asukaslähtöisen
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nemuutos näkyi maankäytön suunnittelussa uutena haasteena 1990-luvulta lähtien. Aihepiiriin liittyviä asioita ja ongelmia tarkasteltiin useissa
1990- ja 2000-luvun kuluessa ilmestyneissä julkaisuissa.216 Niissä korostettiin kestävän kehityksen, yhdyskuntien toimivuuden, palvelujen tasapuolisen saavutettavuuden ja elinympäristön laadun merkitystä tärkeimpinä suunnittelua ohjaavina periaatteina.
Olemassa olevan rakennuskannan ylläpitoa ja korjaamista pyrittiin edelleen edistämään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Korjausrakentamisen päätavoitteiksi nousivat ennakoivan kiinteistönpito- ja korjauskulttuurin edistäminen sekä rakennuskannan sopeuttaminen muuttuviin tarpeisiin.217 Suunnittelussa ja sen ohjauksessa pyrittiin ottamaan
huomioon myös aluerakenteessa ja väestörakenteessa tapahtuvat muutokset. Esimerkiksi vuonna 2001 ilmestyneen julkaisun Pidot voivat parantua väen vähetessä mukaan väestökehitykseltään supistuvilla alueilla
asuntopoliittisten toimenpiteiden lähtökohtana tuli aina ensi sijassa olla
olemassa olevan asuntokannan käyttö ja sen perusparantaminen muuttuvia asumistarpeita vastaavaksi uudisrakentamisen sijaan.218 Korjausrakentamisen tarpeen todettiin jatkuvasti lisääntyvän sekä kasvavilla
että taantuvilla alueilla.219 Vuonna 2007 julkaistiin Korjausrakentamisen
strategia 2007–2017 ja vuonna 2009 Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009–2017. Korjausrakentamisen strategiassa korostuivat tärkeimpinä teemoina asukas- ja käyttäjälähtöisyys, kestävän
kehityksen mukainen säästävä korjaaminen sekä rakennuksen ominaispiirteiden huomioon ottaminen suunnittelussa ja toteutuksessa.220 Julkaisuissa painotettiin myös rakennetun ympäristön laadun merkitystä
ihmisten hyvinvoinnille sekä rakennuskannan arvoa keskeisenä osana
kansallisvarallisuutta, samoin kuin vuonna 1975 ilmestyneessä julkaisussa Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet.
Vuonna 2009 ilmestyneessä julkaistussa Kulttuuriympäristöohjelma —
miksi ja miten korostettiin kulttuuriympäristön merkitystä kokonaisuutena, jonka ominaispiirteet muodostuvat kulttuurin ja historian kautta. Siinä kuvailtiin kehityshistorialtaan ja ominaispiirteitään toisistaan
poikkeavina kulttuuriympäristötyyppeinä maaseudun kulttuurimaisemaa, taajamamaisemaa sekä teollista maisemaa. Sen mukaan maaseudun kulttuurimaisemaa hallitsivat maa- ja metsätalouteen liittyvät piirteet. Samoilla paikoilla oli saatettu viljellä maata satoja vuosia, ja monet
maatilaympäristöt rakennuksineen olivat kulttuurihistoriallisesti arvok-
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perusparantamisen kehitystarpeet (Korhonen et.al., 2005); Kyläasutuksen kehitys
kaupunkiseuduilla ja maaseudulla (Helminen & Ristimäki 2008); Korjausrakentamisen strategia 2007–2017 (2007) ja Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009–2017 (2009).
Esim. Keskustojen kehittäminen kauppapaikkoina 1991; Lähiympäristön parantaminen 1993; Kauppa kaavoituksessa 2004; Kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän raportti 2009.
Esim. Perusparantamisen strategia 2000, 3; Korjausrakentamisen strategia 2007–
2017 2007, 3.
Pidot voivat parantua väen vähetessä 2001, 30.
Korjausrakentamisen strategia 2007–2017 2007, 12.
Korjausrakentamisen strategia 2007–2017 2007; Korjausrakentamisen strategian
toimeenpanosuunnitelma 2009–2017 2009. Vertaa Perusparantamisen strategia
2000.
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kaita. Pitkään jatkuneen maatalouden seurauksena oli syntynyt monilajisia luontotyyppejä eli perinnebiotooppeja, kuten niittyjä, hakamaita ja
metsälaitumia. Taajamissa taas ihmisen toiminta oli synnyttänyt maisemia, joissa rakentamisen ja maastonmuokkauksen myötä syntyneet piirteet olivat yleensä hallitsevia. Teollista maisemaa puolestaan luonnehtivat tuotantolaitokset sekä teollisuuden vaikutuksesta syntynyt muu rakentaminen, asuntoalueet ja liikenneväylät.221 Julkaisussa todettiin ympäristön laadulla olevan merkittävä vaikutus alueen vetovoimaisuuteen
sekä asuin- ja työpaikkana että vapaa-ajankohteena. Alueen kehittämisen ja kulttuuriympäristön hoidon yleisinä tavoitteina mainittiin elinympäristön laadun parantaminen ja ympäristön ominaispiirteiden vahvistaminen.222 Nämä näkökulmat ja tavoitteet olivat hyvin samanlaisia
kuin vuonna 1975 julkaistussa kaavoitusohjeessa Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet, jossa myös korostettiin olemassa olevan ympäristön,
paikallisten erityispiirteiden ja ajan myötä syntyneen kerroksellisuuden
merkitystä tärkeinä ympäristön laatua luovina tekijöinä.223 Julkaisussa
kiinnitettiin huomiota myös kulttuuriympäristöön liittyviin aineettomiin
tekijöihin: sen mukaan kulttuuriympäristö ei ollut vain arvokkaita taloja
ja ympäristöjä, vaan siihen liittyi muistoja, merkityksiä, tulkintoja, arvostuksia ja taloudellisia odotuksia.224
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Lahdenvesi-Korhonen 2009, 8.
Lahdenvesi-Korhonen 2009, 3.
Vertaa Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975.
Lahdenvesi-Korhonen 2009, 8.
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6.

Kulttuuriympäristön olennaisimmat muutokset
Rantsilan, Kärsämäen, Tyrnävän ja Haapaveden
kirkonkylissä

Esimerkkikohteiksi valitsemieni kirkonkylien kulttuuriympäristölle eri
aikoina ominaisten piirteiden sekä kulttuuriympäristössä ajan mittaan
tapahtuneiden muutosten analyysit on esitetty väitöskirjaani liittyvässä liitejulkaisussa Pohjoispohjalaiset kirkonkylät muutosten kuvaajina —
Rantsila, Kärsämäki, Tyrnävä ja Haapavesi. Tässä luvussa tarkastelen lyhyesti, yhteenvetona analyyseistä, olennaisimpia muutoksia sekä niiden
taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Kuva 11. Rantsilan kirkonkylä etelästä
käsin kuvattuna 2000-luvun alussa.

6.1.

Rantsila – perinteinen raittikylä

Rantsilan kirkonkylä sijaitsee Siikajokilaaksossa, joen varrella sijaitsevalla harjanteella, Toppilankankaalla. Taajamarakenteen runkona toimii jokiuomaa ja maastonmuotoja myötäilevä vanha maantie, Rantsilanraitti.
Rakennukset rajaavat raittia paikoin tiiviinä nauhana. Kirkonkylän visuaaliseksi ja toiminnalliseksi keskipisteeksi hahmottuu kirkonkylän sisäisten pääteiden, Rantsilanraitin ja Paavolantien, risteysalue, joka erottuu
2000-luvun alun ilmakuvassa avoimena, kookkaiden liikerakennusten
ympäröimänä aukkopaikkana. Valtakunnallinen päätie, valtatie 4, kulkee kirkonkylän keskustan sivuitse. Se hahmottuu taajamarakenteesta
erillisenä ohikulkutienä. Maamerkkirakennuksina valtatielle 4 näkyvät
avointen piha-alueiden ympäröimät kookkaat teollisuusrakennukset. Kirkonkylän keskustaa ympäröivät viljelyskäytössä olevat peltoalueet sekä
entisille viljelysalueille rakennetut asuinalueet.
Rantsilanraitilla kulttuuriympäristölle tyypilliset piirteet ovat paikoin
säilyneet aina nykypäiviin saakka pitkälti samankaltaisina kuin 1900-luvun alkupuoliskolla. Raitilla vanha rakennuskanta on olennainen osa
kulttuuriympäristöä. Valtaosa raitin varrella sijaitsevista rakennuksis159
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ta on rakennettu vuosien 1880 ja 1920 välisenä aikana. Asutusrakenne
muodostuu pihapiireistä: asuinrakennukset, liikerakennukset ja julkiset
rakennukset sijaitsevat pääsääntöisesti raitin varrella, niiden takana pihapiirejä rajaavat talous- ja varastorakennukset. Raittia reunustavat rakennukset muodostavat paikoin taajamarakennetta jäsentäviä tihentymiä ja porttikohtia. Merkkirakennuksina raitilla erottuvat edelleen aikanaan tärkeimmät julkiset rakennukset: vuosina 1785 ja 1788 valmistuneet kirkko ja tapuli sekä vuosina 1882 ja 1870 valmistuneet Aleksanterin kansakoulu ja pitäjänmuseona toimiva lainajyvämakasiini. Useimmat
raitin varrella ydinkeskustaksi hahmottuvan risteysalueen eteläpuolella
sijaitsevista vanhoista rakennuksista ovat säilyneet, siitä huolimatta että
kirkonkylän alueelle vuosina 1953 ja 1974 vahvistetut rakennuskaavat1
mahdollistivat niiden purkamisen ja korvaamisen uudisrakennuksilla.
Vuonna 1983 vahvistetussa, edelleen voimassa olevassa rakennuskaavassa2 miltei kaikki raitin varrella sijaitsevista, ennen vuotta 1940 rakennetuista asuin- ja talousrakennuksista on määrätty suojeltaviksi. Rakennusten ohella olennaisen osan raittimiljöötä ja sen identiteettiä muodostaa rakennusten lomasta katutilaan työntyvä puusto ja muu kasvillisuus.
Kasvillisuus on 1900-luvun kuluessa selkeästi lisääntynyt, ja samalla sen
merkitys osana miljöötä on kasvanut. Kokonaisuutena Rantsilanraitti on
määritelty sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti merkittäväksi
kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi3.
Rantsilanraitilla tiealueen leveys ja katutilan mittakaava ovat säilyneet
samankaltaisina 1900-luvun alkupuolelta saakka. Rakennusten rajaaman tiealueen leveys on keskimäärin 12–14 metriä, kapeimmillaan tie
on vain 9 metriä leveä. Vuosina 1953 ja 1974 vahvistetuissa rakennuskaavoissa tiealue raitilla määriteltiin olemassa olevaa tilannetta leveämmäksi, joten kaavojen toteutuminen olisi edellyttänyt useiden raitin varrella sijaitsevien rakennusten purkamista. Vuoden 1983 rakennuskaavassa,
jonka tärkeimpänä tavoitteena on raittiympäristön ominaispiirteiden säilyttäminen, tiealue rajautuu olemassa olevan tilanteen mukaisesti. Tien
korkeusasema suhteessa ympäröivään maanpintaan ja tietä rajaaviin rakennuksiin nähden on kuitenkin 1900-luvun kuluessa toteutettujen tienparannustoimenpiteiden myötä muuttunut. Tien pinta on nykyään selkeästi ylempänä kuin 1900-luvun alussa.
Rantsilassa kulttuuriympäristössä 1900-luvun kuluessa tapahtuneiden
muutosten taustalla vaikuttaa merkittävänä tekijänä valtatien 4 oikaisun rakentaminen. Pohjois-eteläsuuntainen valtatien 4 oikaisu, joka kulkee kirkonkylän keskustan ohi Toppilankankaan itäpuolitse, valmistui
1950-luvun puolivälin tienoilla. Valtatien oikaisun rakentamisen yhteydessä rakennettiin myös itä-länsisuuntainen Paavolantie, joka yhdisti
toisiinsa valtatien 4 sekä raitille lännestä Siikajoen yli johtavan vanhan
1
2
3
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Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952.
Vahvistettu 20.10.1953; Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.
Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993, 250; Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Lakeus, Siikalatva, Raahen seutukunta 1993, 50–53.
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maantien, Raahentien. Uudet tiet, valtatie 4 ja Paavolantie, toteutettiin
pääpiirteissään vuonna 1953 vahvistetussa rakennuskaavassa esitettyjen linjausten mukaisina. Valtatien 4 oikaisun rakentaminen edesauttoi
osaltaan raittimiljöölle ominaisten piirteiden ja raitin varrella sijaitsevien vanhojen rakennusten säilymistä. Oikaisun valmistumisen jälkeen
kirkonkylän ohitse kulkevat liikennevirrat ohjautuivat pois raitilta, mikä
vähensi huomattavasti liikennettä kirkonkylän keskustassa. Toisaalta uusien teiden rakentaminen vaikutti kirkonkylän toiminnalliseen rakenteeseen, kaupallisten palvelujen sijoittumiseen kirkonkylän keskusta-alueella ja siten kirkonkylän keskipisteeksi hahmottuvan alueen sijaintiin.
Raitin ja Raahentien risteysalue alkoi kehittyä kaupallisten palvelujen
painopistealueeksi jo ennen 1800- ja 1900-lukujen vaihdetta. Suurin osa
kirkonkylään 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennetuista liikerakennuksista sijoittui risteysaluetta ympäröiville tonteille sekä raitin
varrelle risteyksen eteläpuolelle. Vuoden 1953 rakennuskaavassa korostettiin vielä raitin merkitystä kirkonkylän päätienä. Kaavassa varauduttiin palvelujen huomattavaan lisääntymiseen. Asuin- ja liikerakennusten
tontit sijoittuivat pääasiassa raitin varrelle, missä ne muodostivat lähes
yhtenäisen, koko kirkonkylän keskusta-alueen halki ulottuvan nauhan.
Osa liikerakentamista varten varatuista tonteista sijoittui pääteiden risteysalueen itäpuolelle uuden tielinjauksen, Paavolantien, varrelle. Kaava
osoittautui kuitenkin pian ylimitoitetuksi. Vuosina 1974, 1983 ja 1985
vahvistetuissa kaavoissa4 liikerakentamista varten varatut korttelialueet
sijoittuivat pääteiden risteyksen ympäristöön, huomattavasti suppeammalle alueelle kuin vuoden 1953 kaavassa. Kaavat ohjasivat liikerakentamista myös risteyksen itäpuolelle Paavolantien varrelle. Kaavoissa korostui Paavolantien merkitys yhtenä kirkonkylän keskustan sisäisen liikenteen runkona toimivista pääteistä. 1900-luvun lopulla kaupalliset
palvelut keskittyivät kaavoissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti
etupäässä raitin ja Paavolantien risteysaluetta ympäröiville tonteille sekä
Paavolantien varrelle risteyksen itäpuolelle. Raitin ja Paavolantien risteysalue muodostui kirkonkylän keskipisteeksi ja tärkeimmäksi solmukohdaksi.
Kulttuuriympäristössä 1900-luvun kuluessa tapahtuneet muutokset näkyvät Rantsilan kirkonkylässä selkeimmin nimenomaan Rantsilanraitin
ja Paavolantien ympäristössä, pääteiden risteystä ympäröivillä liike- ja
toimistorakennusten korttelialueilla. Toisaalta risteysalueen ympäristössä tapahtuneista muutoksista tekee merkittäviä juuri niiden sijainti näkyvällä paikalla kirkonkylän tärkeimmässä solmukohdassa. Kulttuuriympäristöä ovat 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa muuttaneet ennen
kaikkea uusien liikerakennusten rakentaminen ja vanhojen liikerakennusten purkaminen sekä tieympäristössä tapahtuneet muutokset. Tieympäristössä tapahtuneet muutokset ovat osittain seurausta uusien liikera4

Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu
Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974; Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala,
22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983; Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos.
Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 31.7.1984. Vahvistettu 24.7.1985.
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kennusten sijoituksessa noudatetuista periaatteista: etäälle tiestä sijoitetut rakennukset eivät vanhojen liikerakennusten tapaan rajaa tiiviisti
tiealuetta.
Rantsilanraitin ja Paavolantien risteysaluetta ympäröiville tonteille
1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa rakennetut liikerakennukset – niistä
varsinkin 1960- ja 1970-lukujen kuluessa rakennetut liikerakennukset –
poikkeavat vanhoista, ennen vuotta 1960 rakennetuista rakennuksista
sekä ominaispiirteiltään, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan että sijainiltaan suhteessa toisiinsa ja suhteessa tiestöön. Liikerakennukset sijoittuvat tonteilleen vuosina 1953 ja 1974 vahvistetuissa rakennuskaavoissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti yksittäisinä tonttien keskiosiin
etäälle tiealueista. Niitä ympäröivät pääasiassa pysäköintialueina toimivat piha-alueet. Risteysaluetta ympäröiviltä tonteilta on purettu 1900-luvun lopulla pois kaksi vanhaa, keskeisellä ja näkyvällä paikalla sijainnutta liikerakennusta, Rantsilan Osuuskaupan päämyymälärakennus sekä
osuuskaupan leipomorakennus. Purettujen rakennusten paikalla sijaitsevat tyhjät tontit erottuvat kulttuuriympäristössä aukkopaikkoina. Erityisesti risteyksen lounaiskulmassa sijainneen Rantsilan Osuuskaupan päämyymälärakennuksen purkaminen on hyvä esimerkki siitä, miten keskeisellä ja näkyvällä paikalla sijaitsevan yksittäisen rakennuksen katoamisella on miljöön ominaispiirteiden kannalta suuri merkitys.

6.2. Kärsämäki – kirkonkylä valtatien varrella
Kärsämäen kirkonkylä sijaitsee Pyhäjoen varrella, joen pohjoispuolella sijaitsevalla kumpareella, Junnonkankaalla. Valtakunnallinen päätie, valtatie 4, kulkee kirkonkylän keskustan halki. Kirkonkylä erottuu
2000-luvun alussa kuvatussa ilmakuvassa valtatiehen 4 sekä sen kanssa
risteävään vanhaan kirkonkylänraittiin, Frosteruksenkatuun, tukeutuvana kokonaisuutena. Kirkonkylän ydinkeskusta-alueeksi ja tärkeimmäksi
solmukohdaksi hahmottuu valtatien 4 ja Frosteruksenkadun risteysalue.
Valtatie 4 erottuu ilmakuvassa hyvin leveänä, useimmat tietä reunustavista rakennuksista sijoittuvat etäälle tiestä. Muutamat 1900-luvun puolivälissä ja sitä ennen valmistuneet rakennukset, jotka sijoittuvat muista poiketen tiiviisti teiden varsille, erottuvat tunnuskuvanomaisina maamerkkirakennuksina. Kirkonkylän keskustaa ympäröivät asuinalueet.
Keskustan eteläpuolella avautuvat Pyhäjokilaaksoon sijoittuvat vanhat,
edelleen viljelyskäytössä olevat peltoalueet.
Kärsämäellä kulttuuriympäristössä näkyvät ennen kaikkea kirkonkylän
pääteiden – valtatien 4 ja kirkonkylänraitin – keskinäisessä hierarkiassa
1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa tapahtuneet muutokset. Valtatie 4 on
kehittynyt ohikulkutiestä aluksi kirkonkylän toiseksi pääkaduksi ja lopulta tärkeimmäksi pääkaduksi, jonka varrelle suurin osa kaupallisista ja
hallinnollisista palveluista sijoittuu. Samalla Frosteruksenkadun merkitys kirkonkylänraittina on vähitellen kadonnut, se ei enää hahmotu kirkonkylän tärkeimmäksi päätieksi samaan tapaan kuin vielä 1900-luvun
puolivälissä.
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Kuva 12. Kärsämäen kirkonkylä etelästä
käsin kuvattuna 2000-luvun alussa.

Vielä 1900-luvun alkupuoliskolla kirkonkylän selkärangaksi hahmottui itä-länsisuuntainen kirkonkylänraitti. Kirkonkylän ohitse kulkeva
pohjois-eteläsuuntainen vanha maantie, jonka pohjalle valtatie 4 myöhemmin rakennettiin, hahmottui vielä tuolloin kirkonkylän keskustasta
erilliseksi ohikulkutieksi. Kirkonkylään 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä rakennetut julkiset rakennukset ja
liikerakennukset sijoittuivat raitin varrelle, kirkon sekä raitin ja vanhan
maantien risteyksen väliin rajautuvalle alueelle. Tärkeimpinä ja näkyvimpinä maamerkkirakennuksina erottuivat vuosina 1828 ja 1842 valmistuneet kirkko ja tapuli sekä 1800-luvun puolivälin jälkeen valmistuneet koulurakennukset.
Kirkonkylän keskustan ohi kulkeva maantie alkoi kehittyä kirkonkylän
toiseksi pääkaduksi 1900-luvun puolivälin tienoilla. Vanhan maantien
rakentaminen valtakunnalliseksi päätieksi, valtatieksi 4, toteutettiin Kärsämäen seudulla 1950-luvulla. Samoihin aikoihin valtatien varrelle sen
itäpuolelle rakennettiin uusia liikerakennuksia, julkisia rakennuksia ja
asuinrakennuksia. Valtatien 4 rakentamisen seurauksena Kärsämäen kirkonkylän merkitys palvelukeskuksena kasvoi. Liikennemäärien lisääntyessä myös palvelujen määrä kirkonkylässä lisääntyi. Palvelujen määrän
lisääntymisen myötä kirkonkylään rakennettiin uusia liikerakennuksia
1960-, 1970- ja 1980-lukujen kuluessa. Tuolloin myös vanhoja ja liiketoiminnan kannalta vanhanaikaisia liikerakennuksia purettiin pois ja korvattiin uusilla, ajan vaatimuksia vastaavilla liiketiloilla.
Valtatien 4 rakentumista kirkonkylän pääkaduksi tuettiin kaavoituksen
avulla. Kirkonkylän alueelle vuonna 1966 laaditussa rakennuskaavassa5 liikerakentamista varten varatut korttelialueet sijoittuivat pääasiassa valtatien varrelle, tien molemmille puolille, sekä valtatien ja raitin
risteysaluetta ympäröiville tonteille. Samaa periaatetta noudattivat kirkonkylän alueelle myöhemmin 1900-luvun jälkipuoliskon ja 2000-luvun
kuluessa laaditut rakennuskaavat ja asemakaavat. Vuoden 1966 kaava
5

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.
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ohjasi liikerakentamista myös valtatien länsipuolelle sijoittuville alueille, minne ensimmäiset liikerakennukset valmistuivat 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Tien merkitystä pääkatuna korosti myös sille rakennuskaavassa annettu nimi, Keskuskatu. Vuoden 1966 rakennuskaava perustui suunnitelmiin, joiden mukaan valtatie 4 olisi linjattu kulkemaan
kirkonkylän keskustan ohitse. Suurimpien liikennevirtojen ohjaaminen
pois kirkonkylän alueelta olisi mahdollistanut Keskuskadun kehittämisen kirkonkylän sisäisenä pääkatuna. Ohitustien rakentamisen katsottiin
kuitenkin vähentävän Kärsämäen kirkonkylän merkitystä liikenneväylien solmukohdassa sijaitsevana keskuksena ja siten heikentävän liiketoiminnan edellytyksiä, joten paikkakunnalla vastustettiin valtatien uuden
linjauksen rakentamista.
Valtatien 4 ympäristössä kulttuuriympäristön ominaispiirteet ovat
1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa muuttuneet toisaalta liikerakennusten rakentamisen, toisaalta tieympäristössä toteutettujen muutosten seurauksena. Tien varrelle 1960-luvun lopulla, 1970-luvulla ja 1980-luvulla
rakennetut liikerakennukset sijoittuivat tonteilleen vuoden 1966 rakennuskaavassa6 määriteltyjen periaatteiden mukaisesti etäälle tiestä, tonttien tiehen rajautuvat osat varattiin kaavan mukaisesti pysäköintialueiksi. Katutilasta muodostui hyvin leveä. Kaavassa tiealueen kokonaisleveydeksi määriteltiin 24 metriä, mikä mahdollisti myöhemmin tiealueen
leventämisen ja tietä molemmin puolin reunustavien kevyen liikenteen
väylien rakentamisen. Valtatiellä toteutettiin tienparannustoimenpiteitä
vuonna 1973, tuolloin tiealuetta levennettiin, tie asvaltoitiin ja ajoradan
varteen rakennettiin kevyen liikenteen väylä. Muutosten seurauksena
tien merkitys vilkasta liikennettä välittävänä valtakunnallisena päätienä korostui entisestään. Vuonna 2003 tieympäristöä parannettiin mm.
kiveysten ja katutilaa rajaavien istutusten avulla. Samalla pääteiden risteyksiin rakennettiin kolme kiertoliittymää, jotka toimivat tieympäristöä
jäsentävinä solmukohtina sekä maamerkkeinä. Tavoitteena oli tuolloin
ennen kaikkea liikenneturvallisuuden parantaminen kirkonkylän keskustan halki kulkevalla vilkkaasti liikennöidyllä tiellä.
Huolimatta asemastaan kirkonkylän tärkeimpänä pääkatuna sekä tieympäristön ilmeen kohentamiseen tähtäävistä toimenpiteistä valtatie 4 hahmottuu edelleen ennen kaikkea valtakunnalliseksi päätieksi. Tien merkitys on kaksijakoinen: se toimii toisaalta pääkatuna ja toisaalta läpikulkutienä, ja nämä merkitykset ovat ristiriidassa keskenään. Liikennemäärät
valtatiellä ovat 1900- ja 2000-lukujen vaihteessa jatkuvasti lisääntyneet,
mikä on entisestään korostanut tien merkitystä liikenneväylänä. Leveä ja
vilkkaasti liikennöity tie jakaa kirkonkylän keskustan sekä visuaalisesti
että toiminnallisesti kahteen erilliseen osaan.
Vanhan kirkonkylänraitin, Frosteruksenkadun, varrella kulttuuriympäristö on 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa muuttunut ennen muuta palvelujen katoamisen ja sen seurauksena tapahtuneen vanhojen liikerakennusten purkamisen seurauksena. Palvelut ovat 1960-luvun lopulla ja sen
6
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jälkeen keskittyneet valtatien 4 varrelle liiketoiminnan kannalta tärkeille, keskeisille ja helposti saavutettaville paikoille. Toisaalta palvelujen kokonaismäärä on 1990-luvun mittaan vähentynyt väestön vähenemisen
myötä sekä palvelujen keskittyessä aiempaa suuremmiksi yksiköiksi. Palvelujen keskittyminen ja palvelujen kokonaismäärän vähentyminen näkyvät Frosteruksenkadun varrella tyhjinä liiketiloina – keskeinen sijainti
ja helppo saavutettavuus nähdään liiketaloudellisesti merkittävinä tekijöinä, joten tyhjilleen ovat jääneet ennen muita vanhan kirkonkylänraitin varrella sijaitsevat liiketilat. Suurin osa vanhoista, raitin varrelle ennen 1900-luvun puoliväliä rakennetuista liikerakennuksista on purettu
tarpeettomina 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Niiden paikoilla
sijaitsevat tyhjät tontit erottuvat kulttuuriympäristössä aukkopaikkoina.
Myös katutilan mittakaava on muuttunut rakennuskannan uusiutumisen
ja vanhojen rakennusten purkamisen seurauksena: Frosteruksenkadun
varrelle 1970- ja 1980-lukujen kuluessa rakennetut liikerakennukset ja
julkiset rakennukset sijoittuvat 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla laadituissa
kaavoissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti etäälle tiestä, ne eivät
rajaa katutilaa samaan tapaan kuin vanhat, ennen 1900-luvun puoliväliä
rakennetut liikerakennukset. Siten katutilasta on muodostunut vanhojen
rakennusten purkamisen myötä huomattavan leveä. Maamerkkirakennuksena raitin varrella erottuu tiiviisti tien varrella sijaitseva Kärsämäen
Osuusliikkeen vanha liikerakennus.

6.3. Tyrnävä – kasvava kirkonkylä lähellä Oulua
Tyrnävän kirkonkylä sijaitsee Limingan lakeuden alueella kapean Tyrnävänjoen varrella. Kirkonkylän keskusta sijoittuu Tyrnävänjoen sekä
joen itäpuolella risteävien vanhojen maanteiden rajaamalle alueelle. Rakentaminen tukeutuu itä-länsisuuntaiseen Vanhatiehen sekä pohjois-eteläsuuntaiseen Kirkkotiehen. Kirkonkylän ydinkeskustaksi hahmottuva
alue sijoittuu Vanhatien varrelle, liikerakennukset sijoittuvat tien eteläpuolelle harvaan rakennettuna nauhana. Keskustaa ympäröivät asuinalueet, joiden väliin työntyy paikoin edelleen viljelykäytössä olevia peltoalueita. Kirkonkylää ympäröi avoin ja alava, metsäsaarekkeiden täplittämä viljelysmaisema.
Limingan lakeus on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi.7 Maisema on tasaista ja alavaa, ja sille ovat ominaisia viljelysalueiden yli avautuvat pitkät ja laajat näkymät. Myös Tyrnävän kirkonkylän keskusta-alueella Tyrnävänjokea ympäröivät laajat avoimet viljelysalueet olivat merkittävä ja olennainen osa kulttuuriympäristöä aina
1970-luvun vaihteeseen saakka. 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa kirkonkylän keskustaa ympäröiville vanhoille viljelysalueille kaavoitettiin ja
rakennettiin laajoja asuinalueita, mikä muutti kulttuuriympäristölle ominaisia piirteitä. Kirkonkylän alueelle vuonna 1969 vahvistetussa rakennuskaavassa8 kirkonkylän keskustaa ympäröivät omakoti- ja rivitalojen
7
8

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1992, 156–157.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow,
Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969.
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Kuva 13. Tyrnävän kirkonkylä lounaasta
käsin kuvattuna 2000-luvun alussa.

korttelialueista koostuvat asuinalueet, jotka sijoittuivat tasaiseen maastoon vapaasti, väljään rakennettavina ja rakenteeltaan mattomaisina alueina. Jokea ympäröivät viljelysalueet rakennettiin asuinalueiksi kaavassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti pääasiassa 1970- ja 1980-lukujen
kuluessa. Vuoden 1969 rakennuskaavan kattaman alueen ympärille kaavoitettiin ja rakennettiin edelleen lisää asuinalueita 1980-luvun lopulta
lähtien, kirkonkylän asukasluvun koko ajan voimistuneen kasvun myötä.
Viljelysalueiden rakentaminen asuinalueiksi muutti maisemalle ominaisia piirteitä sekä Tyrnävänjoen asemaa kulttuuriympäristössä. Tyrnävänjoen varrella ja asuinkorttelien lomassa sijaitsevat rippeet vanhoista
peltoalueista määriteltiin kaavoissa joko puistoalueiksi tai lähivirkistysalueiksi. Vanhat peltoalueet kasvoivat vähitellen kasvillisuudeltaan luonnontilaisiksi viheralueiksi, minkä seurauksena avoimet näkymät katosivat. Samoin omakoti- ja rivitalojen korttelialueilla näkymiä peittivät tonteilla kasvava puusto ja muu kasvillisuus. Tyrnävänjoen ranta-alueiden
kasvettua viheralueiksi niiden keskellä virtaava kapea jokiuoma ei enää
erottunut kulttuuriympäristössä samaan tapaan kuin vielä 1900-luvun
puolivälissä, jolloin jokea ympäröi lähes puuton viljelysmaisema.
Kirkonkylän keskusta-alue on pieni ja väljästi rakennettu. Kirkonkylän
keskipisteeksi hahmottuu Vanhatien varrella sijaitseva eri-ikäisten liikerakennusten ympäröimän torialue. Tärkeimmäksi solmukohdaksi taas
hahmottuu vanhojen pääteiden risteys. Risteyksen kaakkoiskulmassa sijaitseva kirkko erottuu edelleen maamerkkirakennuksena ja raittia pitkin
avautuvien näkymien itäisenä päätteenä, samaan tapaan kuin 1800-luvun lopulla. Raitin länsipäässä maamerkkeinä erottuvat vanha hautausmaa sekä Tyrnävän Osuusmeijerin alue.
Kirkonkylän päätieksi hahmottuvalla Vanhatiellä katutilan mittakaavaan ovat 1900-luvun kuluessa paikoin vaikuttaneet vanhojen rakennusten purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksilla. Toisaalta Vanhatie
ei ole koskaan ollut rakennusten tiiviisti reunustama ja katutilaltaan selkeästi rajautuva kokonaisuus, samaan tapaan kuin esimerkiksi Rantsi166
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lanraitti Rantsilassa tai Frosteruksenkatu aikanaan Kärsämäellä. Vanhatiellä katutila on leveä ja väljästi rajautuva. Liikerakennukset ja julkiset
rakennukset sijaitsevat tien varrella harvana nauhana etäällä tiestä, missä ne rajaavat väljästi tiealuetta. Katutilaa rajaavina tekijöinä tien varrella sijaitsevia rakennuksia merkittävämpiä ovat kookkaat puut, jotka
reunustavat paikoin tiealuetta tiiviinä rivistöinä. Raitin pohjoispuolelle 2000-luvun alussa rakennettu osuuskaupan liikerakennus, S-market,
erottuu muusta rakennuskannasta paitsi materiaaleiltaan myös ennen
kaikkea sijainniltaan suhteessa tiehen: liikerakennus sijoittuu tontin takaosaan hyvin etäälle tiestä. Rakennuksen ja tien välissä sijaitseva laaja
avoin pysäköintialue erottuu aukkopaikkana.
Keskusta-alueella kulttuuriympäristö on muuttunut ennen kaikkea uusien liikerakennusten rakentamisen seurauksena. Tyrnävän kirkonkylä
toimii hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka pienikokoisessa kirkonkylässä jo
yhden ympäristöstään merkittävästi poikkeavan liikerakennuksen rakentaminen voi vaikuttaa ratkaisevasti miljöölle ominaisiin piirteisiin. Keskeiselle ja näkyvälle paikalle torialueen vieressä sijaitsevalle tontille valmistui vuonna 2005 kookas kolmikerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennus. Rakennus poikkeaa selvästi muista kirkonkylän keskusta-alueella sijaitsevista rakennuksista paitsi mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan
myös rakennustyyppinä – se on ensimmäinen kirkonkylään rakennettu kerrostalo. Liikerakennuksen rakennustyöt aloitettiin poikkeamisluvalla ennen korttelia koskevan asemakaavan muutoksen hyväksymistä,
poikkeamisluvan myöntämisen ehtona oli kirkonkylän keskusta-alueen
asemakaavan uusiminen. Rakennus edustaa vuonna 2006 hyväksytyssä kirkonseudun asemakaavassa9 vahvistettuja kirkonkylän ydinkeskustan kortteleille määriteltyjä rakentamisperiaatteita. Vuoden 2006 kaava
mahdollistaa muutamilla keskeiselle paikalle sijoittuvilla, liikerakentamista varten varatuilla korttelialueilla selvästi olemassa olevaa tilannetta tehokkaamman rakentamisen.
Keskustan tuntumassa sijaitseva Tyrnävän Osuusmeijerin alue erottuu
kirkonkylässä omaleimaisena kokonaisuutena. Alun perin teollisuuskäyttöön rakennetut rakennukset muodostavat olennaisen osan kirkonkylän
kulttuuriympäristöä. Alue on säilynyt ominaispiirteiltään pitkälti samankaltaisena kuin 1900-luvun alussa, siitä huolimatta että alueen sekä alueella sijaitsevien rakennusten käyttötarkoitukset ovat 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa muuttuneet: rakennukset ovat muuttuneet teollisuusrakennuksista julkisiksi rakennuksiksi, ja alue on muuttunut puolijulkisesta teollisuus- ja varastoalueesta julkiseksi, ilmeeltään puistomaiseksi
viheralueeksi. Meijerin kookas kivirakenteinen voima-asemarakennus,
joka on 1990-luvulta lähtien toiminut kirjastona, erottuu kirkonkylässä
maamerkkirakennuksena. Tyrnävän Osuusmeijerin alue on määritelty
sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi kokonaisuudeksi10. Osuusmeijerin alueen merkitys osana kir9
10

Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, Oulu, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993, 251–252; Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti
merkittävät kohteet. Osa 2. Lakeus, Siikalatva ja Raahen seutukunta 1993, 69.
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konkylän kulttuuriympäristöä on huomioitu myös kirkonkylän keskustan alueelle vuonna 2006 vahvistetussa asemakaavassa. Kaavassa kaikki
meijerialueella olemassa olevat rakennukset on suojeltu. Ne on luokiteltu
kaavassa kirkon ohella kirkonkylän arvokkaimmiksi rakennuksiksi.

6.4.

Haapavesi – suuri kirkonkylä kauniilla paikalla

Haapaveden kirkonkylä sijaitsee maisemallisesti poikkeuksellisen kauniilla paikalla Pyhäjoen pohjoisrannalla, etelään kohti Haapajärveä voimakkaasti viettävällä rinteellä. Taajamarakenteen runkona toimii jokiuomaa ja maastonmuotoja myötäilevä itä-länsisuuntainen vanha maantie,
Vanhatie. Kirkonkylän halki kulkee pohjois-eteläsuuntainen maantie,
Haapavedentie. Leveä tie jakaa kirkonkylän keskustaa sekä visuaalisesti
että toiminnallisesti kahteen erilliseen osaan. Keskustan reuna-alueilla
rakentaminen tukeutuu selkeästi Vanhatiehen, mutta sen ja Haapavedentien risteyksen ympäristössä taajamarakenne on rakennuskannan uusiutumisen ja tiestön muutosten seurauksena muuttunut hajanaiseksi. Pääteiden risteysalue erottuu laajana, avoimena aukkopaikkana – risteysalueen laajuutta korostavat sen ympärille sijoittuvat pysäköintialueet. Kirkonkylän keskustaa ympäröivät laajat asuinalueet.
Haapaveden kirkonkylässä maisemalla ja maastonmuodoilla on ollut aikanaan huomattava merkitys kulttuuriympäristön ominaispiirteiden kehityksessä. Vielä 1900-luvun alkupuoliskolla maiseman ominaispiirteet
hahmottuivat kirkonkylälle leimaa-antavana erityispiirteenä. Kulttuuriympäristölle olivat ominaisia kirkonkylän keskustan sekä Pyhäjoen ja
Haapajärven välille avautuvat pitkät ja laajat näkymät: keskustasta avautui näkymiä avointen viljelysalueiden yli jokimaisemaan, ja toisaalta kirkonkylä näkyi joelle rinteeseen tukeutuvana, laajojen avointen viljelysalueiden ympäröimänä kokonaisuutena. Tärkeimpinä maamerkkirakennuksina erottuivat kirkonkylän keskustassa sijaitsevat kirkko ja tapuli.
Valtaosa kirkonkylälle luonteenomaisista ja leimaa-antavista näkymistä
kuitenkin katosi 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa rakennuskannan
uusiutumisen, kirkonkylän keskustan ympärille sijoittuvien asuinalueiden rakentamisen sekä kasvillisuuden lisääntymisen seurauksena. Maiseman merkitys hahmottuu osittain edelleen kirkonkylää etelästä käsin
lähestyttäessä, Pyhäjoen yli johtavalle Nivalantielle kirkonkylä erottuu
järven takana rinteessä sijaitsevana laajana, keskusta-alueesta ja sitä
ympäröivistä asuinalueista ja viheralueista muodostuvana kokonaisuutena. Kulttuuriympäristön ominaispiirteet sekä etelästä kohti kirkonkylää avautuvien näkymien luonne ovat kuitenkin edellä mainituista syistä
olennaisesti muuttuneet 1900-luvun puolivälin jälkeen.
1900-luvun puolivälissä kirkonkylän keskustaa ympäröivät viljelyskäytössä olevat peltoalueet. Kirkonkylän keskustan eteläpuolelle Pyhäjoen
varrelle sijoittuvat viljelysalueet kaavoitettiin ja rakennettiin asuinalueiksi 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa. Kirkonkylän alueelle vuonna
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Kuva 14. Haapaveden kirkonkylä kaakosta käsin kuvattuna 2000-luvun alussa.

1962 vahvistetussa rakennuskaavassa11 keskustaa ympäröivät pääasiassa
omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialueista muodostuvat asuinalueet. Asuinkorttelien väliin rajautui paikoin puistoalueiksi määriteltyjä viheralueita. Pyhäjokea reunustivat yhtenäisenä leveänä nauhana puistoalueiksi määritellyt ranta-alueet. Kirkonkylän kasvun myötä keskustaa ympäröiville vanhoille viljelysalueille
kaavoitettiin ja rakennettiin runsaasti uusia asuinalueita edelleen 1960-,
1970-, 1980- ja 1990-lukujen kuluessa. Samoin kuin vuoden 1962 rakennuskaavassa myös 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla vahvistetuissa rakennuskaavoissa Pyhäjoen ja kirkonkylän keskustan väliin rajautuvat ranta-alueet määriteltiin joko puistoalueiksi tai lähivirkistysalueiksi. Kirkonkylän
keskustan tuntumaan rakennettiin 1960- ja 1970-luvuilla omakotitalojen
ohella myös rivitaloja sekä kolmikerroksisia kerrostaloja, jotka sijoittuivat maastoon joelle viettävän rinteen suuntaisesti. Kasvillisuuden ohella
ne osaltaan peittivät kirkonkylästä joelle avautuvia näkymiä.
Kirkonkylän ydinkeskusta sijoittuu pääteiden, Vanhatien ja Haapavedentien, risteysalueen ympäristöön. Tärkeimmäksi liikenteelliseksi solmukohdaksi hahmottuu Vanhatien ja Haapavedentien risteys. Valtaosa
kaupallisista palveluista sijoittuu keskeisille paikoille Vanhatien varrelle Haapavedentien risteysalueen lähituntumaan. Ydinkeskusta-alueella
kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ovat vaikuttaneet 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa ennen kaikkea uusien tielinjausten rakentaminen
ja vanhoilla tiealueilla tapahtuneet muutokset sekä rakennuskannan uusiutuminen.
Kirkonkylän keskustan halki pohjois-eteläsuunnassa kulkeva Haapavedentie valmistui 1960-luvun alkupuoliskolla. Tie toteutettiin vuonna
1962 vahvistetussa rakennuskaavassa esitetyn linjauksen mukaisena.
Kaavassa Haapavedentie määriteltiin kauttakulku- tai sisääntuloliikenteeseen tarkoitetuksi tieksi. Tiealueen kokonaisleveydeksi määriteltiin 40
11

Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu,
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962.
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metriä, ajorataa reunustivat leveät piennaralueet ja erilliset kevyen liikenteen väylät. Leveä, korkeusasemaltaan ympäröivää maanpintaa selvästi ylempänä sijaitseva tie erottui kulttuuriympäristössä taajamarakenteesta erillisenä ohikulkutienä. Haapavedentien rakentamisen yhteydessä vanha kirkonkylänraitti, Vanhatie, rakennettiin Haapavedentien risteyksen ympäristössä kulkemaan uuden, vuoden 1962 rakennuskaavassa esitetyn linjauksen mukaisesti. Muutosten myötä teiden keskinäinen
hierarkia muuttui. Kirkonkylän keskustassa Vanhatien uusi, vanhasta
poikkeava linjaus muodostui päätieksi, ja Tähtelänkujaksi nimetty vanha raitti muuttui luonteeltaan sivukujanomaiseksi kevyen liikenteen väyläksi. Nykyään Haapavedentien merkitys osana kulttuuriympäristöä on
kaksijakoinen: toisaalta palvelut tukeutuvat Haapavedentiehen sekä sen
ja Vanhatien risteysalueeseen, toisaalta taas leveä tie jakaa kirkonkylän
keskustan kahteen osaan. Haapavedentien ja Vanhatien risteysalueelle
on rakennettu vuonna 1993 kiertoliittymä, mikä korostaa entisestään
tieympäristön hallitsevuutta ja erottaa Vanhatien varrella Haapavedentien molemmin puolin sijaitsevia keskustan eri alueita toisistaan.
Kirkonkylän keskustassa valtaosa kaupallisista palveluista keskittyy
Vanhatien varrelle, Haapavedentien risteysalueen ympäristöön. Risteysalueen merkitys kirkonkylän tärkeimpänä solmukohtana on vaikuttanut osaltaan palveluiden sijaintiin ja siten myös kirkonkylän keskustaksi hahmottuvan alueen sijaintiin. Palvelujen keskittymistä risteysalueen
ympäristöön on tuettu kaavoituksella 1970-luvun lopulta lähtien. Vuoden 1962 rakennuskaavassa pyrittiin vielä Vanhatien kehittämiseen kirkonkylän pääkatuna, johon palvelut tukeutuvat. Kaavassa varauduttiin
palvelujen määrän voimakkaaseen lisääntymiseen ja kirkonkylän keskusta-alueen laajentumiseen. Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen
korttelialueet sijoittuivat kaavassa Vanhatien varrelle pitkänä yhtenäisenä nauhana. Kaava osoittautui kuitenkin pian selkeästi ylimitoitetuksi.
1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla laadituissa rakennuskaavoissa liikerakennusten korttelialueet sijoittuivat samaan tapaan Vanhatien varrelle Haapavedentien molemmille puolille, mutta huomattavasti suppeammalle alueelle kuin vuoden 1962 kaavassa. Keskusta-alueesta rakentui
kaavojen mukaisesti nauhamainen, Vanhatiehen tukeutuva kokonaisuus.
Palvelujen määrä alkoi vähentyä 1990-luvulta lähtien, mikä näkyi kirkonkylässä tyhjinä liikerakennuksina ja liiketiloina. Samanaikaisesti jäljelle jäävät palvelut keskittyivät aiempaa voimakkaammin Vanhatien
varrelle Haapavedentien risteyksen ympäristöön, ja tyhjilleen jäivät ennen muuta kaukana risteysalueesta sijaitsevat liiketilat. Kehitys vahvisti
entisestään risteysalueen merkitystä solmukohtana ja kirkonkylän keskipisteenä. Toisaalta sekä vuoden 1962 rakennuskaavassa että sen jälkeen
1900-luvun lopulla laadituissa kaavoissa liikerakentamista varten varattuja korttelialueita sijoitettiin myös Haapavedentien varrelle kirkonkylän
keskustan pohjoispuolelle sekä Haapavedentien ja kirkonkylän pohjoispuolitse kulkevan maantien, Uusitien, risteysaluetta ympäröiville tonteille. Kaavat tukivat siten Haapavedentien asemaa paitsi sisääntulotienä ja
kauttakulkutienä myös kirkonkylän toisena päätienä.
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Kirkonkylän keskustan alueella oli vielä 1900-luvun puolivälissä runsaasti 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennettuja komeita yksityistaloja ja liikerakennuksia, jotka nähtiin myös paikkakunnan identiteetin kannalta merkittävinä. Siitä huolimatta useimmat näistä rakennuksista katosivat kulttuuriympäristöstä 1960- ja 1970-lukujen kuluessa.
Tuolloin kirkonkylän keskusta-alueelle raitin varrelle rakennettiin useita
uusia liikerakennuksia sekä julkisia rakennuksia. Vuosina 1962, 1978,
1986 ja 1988 vahvistetuissa rakennuskaavoissa12 suurinta osaa kirkonkylän keskustassa sijaitsevista vanhoista rakennuksista ei ollut ajateltu
säilytettäviksi: kaavat mahdollistivat keskeisillä paikoilla sijaitsevilla liikerakennusten korttelialueilla olemassa olevaa tilannetta selvästi tehokkaamman rakentamisen. Uudet liikerakennukset ja julkiset rakennukset
poikkesivat vanhasta rakennuskannasta sekä mittasuhteiltaan että materiaaleiltaan. Ne sijoittuivat tonteilleen 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla voimassa olleissa rakennuskaavoissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti tiealueesta sisäänvedettyinä. Raitin ja rakennusten väliin rajautuvat
piha-alueet varattiin kaavojen mukaisesti pysäköintialueiksi. Rakennuskannan uudistuminen vaikutti raitilla katutilan mittakaavaan selvästi.
Aikaisemmin kaksi- tai puolitoistakerroksisten rakennusten tiiviisti rajaamasta tiealueesta muodostui hyvin leveä. Avointen pysäköintialueiden ympäröimillä, useimmiten yksikerroksisilla liikerakennuksilla ei ollut katutilan rajautumisen kannalta merkitystä. Muusta rakennuskannasta poikkesi keskeisellä paikalla Vanhatien ja Tähtelänkujan risteyksessä
sijaitseva yhdyspankin vuonna 1952 valmistunut liikerakennus, joka sijoittui tiiviisti tien varrelle. Kaksikerroksinen liikerakennus erottui kirkonkylän keskustassa maamerkkirakennuksena.
Kirkonkylässä asemakaavan kattamalla alueella on edelleen muutamia
vanhoja, 1800-luvun sekä 1900-luvun alkupuoliskon kuluessa rakennettuja asuinrakennuksia ja pihapiirejä. Ne sijoittuvat pääasiassa keskustan
reuna-alueille. Useat näistä rakennuksista on määritelty joko maakunnallisesti tai paikallisesti merkittäviksi kulttuurihistoriallisiksi kohteiksi.
Valtaosa niistä on vuosina 1991 ja 1994 vahvistetuissa rakennuskaavoissa13 määrätty suojeltaviksi.

12

13

Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski,
Oulu, 1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962; Muutos ja laajennus osaan Haapaveden
kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu,
10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ahjola. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Myyrinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 16.3.1984. Vahvistettu 1.7.1986;
Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Tähtelä.
Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 9.11.1984. Vahvistettu 4.3.1988.
Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, itäosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vahvistettu 26.6.1991; Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos
ja laajennus, länsiosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen,
20.12.1990. Vahvistettu 9.7.1991; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvistettu 29.6.1994.
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7.1.1. Aiemmista tutkimuksista
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla yhdyskuntasuunnittelun laitoksella vuosina 1978–1980 toteutetussa Maaseututaajamatutkimuksessa1 tarkasteltiin suomalaisen maaseututaajamaympäristön tilaa
1970-luvun lopulla. Tuolloin maaseututaajamien kulttuuriympäristössä
näkyivät erityisesti 1960- ja 1970-lukujen kuluessa taajamoitumiskehityksen seurauksena tapahtuneet muutokset. Maaseututaajamatutkimuksen mukaan nimenomaan kaavoitus aiheutti maaseututaajamissa näkyviä ja olemassa olevaan kulttuuriympäristöön soveltumattomia muutoksia. Kaavoituksen vaikutuksia täydensivät rakennussuunnittelussa ja tiesuunnittelussa samaan aikaan tapahtuneet muutokset.
Maaseututaajamatutkimuksen mukaan ”rakennuslain aika”, 1960- ja
1970-luvut, eli aika jolloin maaseututaajamien rakentamista alettiin yleisesti ohjata kaavoituksen avulla, näkyi maaseututaajamien kehityksessä
selvänä taitekohtana. Kaavoituksen seurauksena taajamien vähittäinen
tiestöön tukeutuva kasvu muuttui alueittaiseksi kasvuksi. Rakennuskaavojen mukaan rakentuneet alueet eivät sopeutuneet maisemaan sijainniltaan eivätkä rakennustavaltaan. Kaavoituksen myötä eri toiminnot,
kuten asuminen ja palvelut, erotettiin toisistaan. Taajamien ympärille
kaavoitettiin laajoja asuinalueita, jotka sijoittuivat usein perinteisesti rakentamiseen sopimattomiksi katsotuille paikoille vanhasta taajamarakenteesta irrallisina saarekkeina. Taajamien keskusta-alueilla pääteiden
varsilla näkyivät varsinkin liikerakennusten arkkitehtuurissa sekä tieympäristön suunnittelussa tapahtuneet muutokset.
Maaseututaajamatutkimuksen mukaan yksi ”luonnollisen taajaman”2 perusominaisuuksista oli omaleimaisuus, joka syntyi sijaintimaaston ominaispiirteiden, rakentamista ohjanneen vanhan tiestön ominaispiirteiden
sekä luonnon ja kasvillisuuden yhteisvaikutuksena. Sen sijaan 1960- ja
1970-lukujen kuluessa rakentuneelle ympäristölle oli tyypillistä omaleimaisuutta luovien piirteiden laiminlyönti suunnittelun perustana sekä
taajamasta toiseen kertautuva yhdenmukaisuus, jonka köyhäilmeisyys
korostui aiempaan monimuotoisuuteen verrattuna. Tutkimuksen pohjalta laadituissa julkaisuissa3 korostuivat voimakkaasti ”vanhan” ja ”uuden”, eli ennen kaavasuunnittelua rakentuneen ympäristön ja kaavasuunnittelun pohjalta rakentuneen ympäristön ominaispiirteiden väliset
ristiriidat. Toisaalta tutkimuksen tavoitteena olikin nimenomaan selvit1
2

3

Kukkonen & Rautamäki 1980.
Maaseututaajamatutkimuksessa käsitteellä ”luonnollinen taajama” tarkoitetaan
vaikutusalueen omaavaa ja vähittäin ilman äkillistä ulkoista sysäystä kasvanutta
ja kehittynyttä taajamaa. (Kukkonen & Rautamäki 1980, 12). Käsitettä käytetään
tutkimuksessa tarkasteltaessa maaseututaajamille ominaisia piirteitä ennen ensimmäisten rakentamista kokonaisvaltaisesti ohjaavien rakennuskaavojen laatimista.
Kukkonen & Rautamäki 1980; Kukkonen, Lievonen & Rautamäki 1982.
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tää pienten taajamien silloinen tila ja etenkin kahden edellisen vuosikymmenen aikana siinä tapahtuneet muutokset.
Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan liiton Taajamien vetovoimaisuus
-hanke toteutettiin vuosina 2000–2004. Tuolloin maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristössä näkyivät paitsi 1960- ja 1970-lukujen kuluessa tapahtuneet muutokset myös 1990-luvun lamakauden ja kirkonkylien
eriarvoistumiseen johtaneen kehityksen seuraukset. Hankkeessa keskityttiin nimenomaan syrjässä kasvukeskuksista sijaitsevien, taloudellisessa kehityksessä jälkeenjääneiden ja asukasluvultaan taantuvien kuntien
kuntakeskusten tutkimukseen.
Samoin kuin Maaseututaajamatutkimuksessa myös Taajamien vetovoimaisuus -hankkeessa todettiin useimmille taajamille olevan tyypillistä
omaleimaisten piirteiden katoaminen ja niiden myötä taajamien identiteetin hämärtyminen edellisten vuosikymmenien aikana, yhdenmukaisten ja yleispätevinä pidettyjen periaatteiden mukaisesti toteutetun suunnittelun seurauksena. Taajamissa näkyivät 2000-luvun alussa erityisesti tieympäristössä ja rakennuskannassa 1960-luvulla ja sen jälkeen tapahtuneet muutokset. Samoin kuin Maaseututaajamatutkimuksen myös
Taajamien vetovoimaisuus -hankkeen mukaan 1960-luvulla tapahtuneet
muutokset – rakennetun ympäristön kehitystä kokonaisvaltaisesti ohjaavan kaavoituksen yleistyminen sekä samaan aikaan rakennustekniikassa, arkkitehtuurissa ja tieympäristön suunnittelussa tapahtuneet muutokset – näkyivät taajamien kulttuuriympäristön kehityksessä selkeänä
taitekohtana. 1990-luvulle ajoittunut lamakausi ja sitä 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla seurannut taajamien eriarvoistumiseen johtanut
kehitys taas näkyi useissa taajamissa huonosti hoidettuna ympäristönä,
tyhjilleen jääneinä rakennuksina ja rakentamattomina tontteina. Taantuvan kehityksen vaikutukset korostuivat erityisesti pienissä, sijainniltaan
syrjäisissä taajamissa. Taajamaympäristölle usein tyypillisen hajanaisuuden katsottiin johtuvan ennen kaikkea siitä, että ympäristöä oli pyritty
1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa kehittämään ensisijaisesti uudisrakentamisen keinoin. Taloudellisten edellytysten heikentymisen ja taantuman myötä taajamien kokonaisvaltainen kehitystyö oli kuitenkin jäänyt kesken, minkä seurauksena ympäristölle oli varsinkin taajamien keskusta-alueilla ominaista hajanaisuus, epäyhtenäisyys ja keskeneräisyys.
Uuden ja vanhan rakentamisen, samoin kuin hoidettujen ja viimeisteltyjen sekä hoitamattomien ja kohentamisen tarpeessa olevien alueiden, todettiin olevan ristiriidassa keskenään.
Kansatieteilijä FT Sirkka-Liisa Rannan vuonna 1999 ilmestyneessä väitöstutkimuksessa Kirkonkylä Päijänteen kainalossa4 keskityttiin yhden
kirkonkylän rakennetussa ympäristössä viimeisen sadan vuoden aikana,
eli 1900-luvun aikana, tapahtuneiden muutosten tarkasteluun. Kansatieteilijänä Ranta tarkasteli tutkimuksessaan paitsi ympäristössä tapahtuneita muutoksia myös ihmisten muutoksiin liittämiä kokemuksia. Tutkimuksessa painottui kirkonkylän fyysisen miljöön – eli kulttuuriympäris4
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tön5 – tarkastelu. Rannan tutkimuksen mukaan kirkonkylien kulttuuriympäristön kehityksessä erottui selvänä murroskohtana 1960-luku, samoin kuin Maaseututaajamatutkimuksessa sekä Taajamien vetovoimaisuus -hankkeessa todettiin. Tuolloin kirkonkylissä tapahtui aiemmasta
kehityksestä selkeästi poikkeavia, näkyviä muutoksia. Tutkimuksessa
mainittiin keskeisimpinä kirkonkylien kulttuuriympäristön kehitykseen
vaikuttaneina tekijöinä kaavoitus, maatalouden murros, rakentamisen
yhdenmukaistuminen ja moderni arkkitehtuuri sekä kaupungistuminen.
Sekä Maaseututaajamatutkimuksessa että Taajamien vetovoimaisuus
-hankkeessa tuotiin korostetusti esiin maaseutukirkonkylien ”vanhalle”,
ennen 1960-lukua rakentuneelle kulttuuriympäristölle tyypillisten ominaispiirteiden ja ”uudelle”, 1960-luvun kuluessa ja sen jälkeen rakentuneelle kulttuuriympäristölle tyypillisten ominaispiirteiden väliset ristiriitaisuudet. Vanha, hyväksi koettu, ennen kaavoituksen yleistymistä rakentunut ympäristö ja uusi, huonona pidetty, rakennus- ja asemakaavojen pohjalta rakentunut ympäristö esitettiin paikoin toistensa vastakohtina. Vanhalle ympäristölle todettiin olevan tyypillistä vaihtelevuus, monimuotoisuus, omaleimaisuus ja tasapainoisuus, uudelle taas yhdenmukaisuus, keinotekoisuus, hajanaisuus ja epätasapainoisuus. Ranta esitti
tutkimuksessaan kritiikkiä tämän kaltaista vastakkainasettelua kohtaan.
Rannan mukaan maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristöä tuli tarkastella kerroksellisena ja muuttuvana, vanhoista ja uusista rakennuksista
sekä maaseutumaisista ja kaupunkimaisista ominaispiirteistä sekä luonnon että ihmisen vaikutuksesta syntyneenä kokonaisuutena6. Toisaalta
Ranta huomautti tarkasteluajankohtaa edeltäneiden vuosikymmenten aikana tapahtuneiden muutosten hahmottuvan aina näkyvimpinä ja merkittävimpinä, useimmiten ympäristöä huonompaan suuntaan muuttavina: Rannan mukaan kauniiksi koetun ympäristön raja näytti siirtyvän
ajan kulumisen mukana, siten että sata vuotta sitten vallitsi ihanteellinen olotila ja 50 vuotta sitten siedettävä7. Maaseututaajamatutkimuksessa ja Taajamien vetovoimaisuus -hankkeessa ilmenevä vastakkainasettelu oli osittain seurausta näissä tutkimuksissa käytetyistä aikarajauksista
– tutkimustuloksissa korostuivat 1960-luvun kuluessa tapahtuneet muutokset. Kuitenkin myös Rannan tutkimuksesta ilmeni, että 1960-luvulla ja sen jälkeen tapahtuneet muutokset näkyivät kulttuuriympäristössä
2000-luvun vaihteessa kaikkein voimakkaimpina ja selvimmin entisestä
poikkeavina.

7.1.2. Kulttuuriympäristön muutoksista Pohjois-Pohjanmaan
kirkonkylissä
Tarkastelen tutkimuksessani maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristön
kehitystä aina 1600- ja 1700-luvuilta saakka, eli ajalta ennen kuntien
keskustaajamiksi myöhemmin kehittyneiden kirkonkylien syntyä. Tutki5

6
7

Rannan esittämän määritelmän mukaan fyysinen miljöö tarkoittaa konkreettista,
aineellista ja materiaalista ympäristöä, joka koostuu sekä luonnonmiljööstä että
rakennetusta ympäristöstä. (Ranta 1999, 15). Käsite on siten rinnastettavissa tässä tutkimuksessa käytettyyn kulttuuriympäristön käsitteeseen.
Ranta 1999, 282–291.
Ranta 1999, 292.
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mus rajautuu siis selvästi pidemmälle aikajaksolle kuin tätä vanhemmat
maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristössä tapahtuneita muutoksia
tarkastelevat tutkimukset, Teknillisen korkeakoulun Maaseututaajamatutkimus, Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan liiton Taajamien vetovoimaisuus -hanke sekä Sirkka-Liisa Rannan väitöstutkimus. Tutkimuksessani painottuu, samoin kuin muissa edellä mainituissa tutkimuksissa,
1900-luvulla ja erityisesti 1900-luvun puolivälin jälkeen tapahtuneiden
muutosten tarkastelu. Tuolloin tapahtuneet muutokset erottuvat kirkonkylien kulttuuriympäristössä nykyään selkeimmin, mikä johtuu paitsi
tarkasteluajankohdasta myös muutosten voimakkuudesta ja niiden suhteesta olemassa olevaan ympäristöön.
Samoin kuin Maaseututaajamatutkimuksen, Taajamien vetovoimaisuus
-hankkeen ja Rannan väitöstutkimuksen mukaan myös tämän tutkimuksen mukaan näkyvimpinä ja selvimmin aiemmasta poikkeavina muutoksina kirkonkylien kulttuuriympäristön kehityksessä erottuvat edelleen
nimenomaan 1960- ja 1970-lukujen kuluessa tapahtuneet muutokset.
Tuolloin kulttuuriympäristön kehityksen taustalla vaikutti kirkonkylien nopea kasvu kuntakeskuksiksi ja sen myötä tapahtunut asukasluvun
kasvu, palvelujen lisääntyminen ja keskittyminen sekä liikenteen merkityksen lisääntyminen ja liikennemäärien kasvu. Valtaosa kaupallisista
ja hallinnollisista palveluista ja niiden tarjoamista työpaikoista keskittyi kuntakeskuksiin. Syrjäkyliltä taajamiin suuntautuvan muuttoliikkeen
seurauksena asuintonttien ja asuntojen tarve kuntakeskuksissa lisääntyi.
Kirkonkylien keskusta-alueiden ympärille rakennettiin runsaasti uusia
asuinalueita. Palvelujen lisääntyminen ja monipuolistuminen näkyi liike- ja palvelurakennusten määrän lisääntymisenä sekä rakennuskannan
uusiutumisena. Liikerakennukset pyrittiin sijoittamaan keskeisille ja helposti saavutettaville paikoille, mikä korosti niiden merkitystä näkyvänä
osana kulttuuriympäristöä. Liikennemäärien lisääntyminen, joka johtui
mm. palvelujen ja asutuksen keskittymisestä sekä voimakkaasta autoistumisesta, aiheutti näkyviä muutoksia erityisesti kirkonkylien keskustaalueilla.
Sekä Maaseututaajamatutkimuksessa, Taajamien vetovoimaisuus -hankkeessa että Rannan tutkimuksessa tuodaan esiin maaseudun kirkonkylien kulttuuriympäristölle 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa yleisesti tyypillisinä ja huonoiksi koettuina piirteinä mm. umpeen kasvaneet
tai asuntoalueiksi rakennetut viljelysmaisemat, ylimitoitetut tie- ja pysäköintialueet, vanhojen rakennusten ja niiden myötä paikallisen rakennusperinteen katoaminen sekä vanhan ja uuden rakennuskannan välinen ristiriita. Nämä piirteet ovat edelleen selvästi näkyvissä maaseututaajamien kulttuuriympäristössä myös tämän tutkimuksen perusteella.
Kirkonkylien kasvun ajasta on kulunut jo lähes 50 vuotta. Siitä huolimatta tuolloin tapahtuneita muutoksia voidaan edelleen kritisoida olemassa olevaan kulttuuriympäristöön sopeutumattomina, samaan tapaan
kuin 30 vuotta sitten ilmestyneessä Maaseututaajamatutkimuksessa ja
10 vuotta sitten julkaistussa Rannan väitöskirjassa. Tämän perusteella
voidaan arvella, että tuolloin varsin lyhyen ajanjakson kuluessa tapahtuneet nopeat, näkyvät ja laaja-alaiset muutokset tai osa niistä tullaan
176

7.1. Kulttuuriympäristön muutoksista maaseutukirkonkylissä

näkemään kirkonkylien kulttuuriympäristössä aiemmasta kehityksestä
erottuvina poikkeamina myös tulevaisuudessa.
Samoin kuin Taajamien vetovoimaisuus -hankkeen mukaan myös tämän
tutkimuksen mukaan kirkonkylien kulttuuriympäristössä korostuvat
nykyään paitsi kasvun aikana, 1960- ja 1970-lukujen kuluessa, tapahtuneet muutokset myös kirkonkylien eriarvoistumisen aikana 1990- ja
2000-luvuilla tapahtuneet muutokset. Monissa maaseutukirkonkylissä
voimakkaan kasvun aika päättyi 1980-luvun jälkipuoliskolla. Varsinkin
pienissä, syrjässä kasvukeskuksista sijaitsevissa kunnissa kehitys muuttui 1990-luvun kuluessa kasvavasta taantuvaksi. Taantuva kehitys sekä
1990-luvun alussa alkanut taloudellinen laskusuhdanne vaikuttivat käytännössä voimakkaasti kulttuuriympäristön kehitykseen. Asukasmäärän
vähentyminen, palvelujen kokonaismäärän vähentyminen ja palvelujen
keskittyminen aiempaa suuremmiksi yksiköiksi sekä taloudellisen tilanteen heikentyminen näkyivät kirkonkylien kulttuuriympäristössä uudisrakentamisen määrän huomattavana vähentymisenä, tyhjilleen jääneinä rakennuksina ja rakentamattomina tontteina sekä ympäristön laadun
heikentymisenä. Taantuva kehitys ja sen vaikutukset korostavat osaltaan
kirkonkylien kulttuuriympäristössä 1960- ja 1970-lukujen kuluessa toteutettujen muutosten merkitystä. Samoin kuin Taajamien vetovoimaisuus -hankkeessa myös tässä tutkimuksessa käy ilmi, että hajanaisuus,
epäyhtenäisyys ja keskeneräisyys sekä uudelle ja vanhalle rakentamiselle tyypillisten ominaispiirteiden väliset ristiriitaisuudet ovat seurausta
paitsi kasvun aikana laadituista kulttuuriympäristön kokonaisvaltaiseen
uudistamiseen tähtäävistä suunnitelmista myös kehittämistyön pysähtymisestä taantuman myötä.
Kirkonkylien kulttuuriympäristön ja sen ominaispiirteiden muodostumiseen ovat taustatekijöinä vaikuttaneet toisaalta tietoinen ohjaus, kuten asutuspolitiikka, maanjakotoimenpiteet, elinkeinojen kehittäminen,
lainsäädäntö ja kaavoitus, toisaalta paikalliset olosuhteet ja niiden määrittelemät lähtökohdat, kuten sijaintipaikan ominaispiirteet, yhteiskunnallinen tilanne ja siinä tapahtuneet muutokset sekä paikkakunnan sijainnin vaikutukset elinkeinojen kehitykseen ja väestökehitykseen. Kulttuuriympäristön kehitykseen merkittävimmin vaikuttaneina taustatekijöinä korostuvat 1900-luvun jälkipuoliskolla tapahtuneet yhteiskunnalliset ja elinkeinopoliittiset muutokset. 1960- ja 1970-luvuilla kirkonkylien kehitykseen vaikuttivat taajamoituminen, elinkeinorakenteen nopea
muuttuminen maa- ja metsätalousvaltaisesta palvelu- ja teollisuusvaltaiseksi sekä hyvinvointipalvelujen, kaupallisten palvelujen ja teollisuuden
voimakas kehittäminen, 1990- ja 2000-luvuilla voimakas alueellinen eriarvoistuminen, palvelujen vähentyminen ja keskittyminen sekä taloudellisen tilanteen heikentyminen.
Kasvun aikana 1960- ja 1970- luvuilla useimmissa maaseutukirkonkylissä kulttuuriympäristöä kehitettiin ensimmäisten rakentamista kokonaisvaltaisesti ohjaavien rakennuskaavojen avulla. Näin tapahtui myös
tässä tutkimuksessa esimerkkikohteiksi valitsemissani kirkonkylissä: ensimmäinen rakennuskaava vahvistettiin Rantsilaan vuonna 1953, Haa177
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pavedelle vuonna 1962, Kärsämäelle vuonna 1966 ja Tyrnävälle vuonna
1969. Kaavoituksella oli tuolloin kulttuuriympäristön kehityksen taustatekijänä erittäin suuri merkitys. Kirkonkylissä kulttuuriympäristö rakentui kaavoissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Taantuman myötä kaavojen merkitys rakentamista kokonaisvaltaisesti ohjaavina ja siten
kulttuuriympäristön kehitykseen vaikuttavina suunnitelmina vähentyi
selvästi.8
Tämän tutkimuksen mukaan maaseudun kirkonkylien kulttuuriympäristön kehityksessä näkyvinä ja toisistaan poikkeavina ajanjaksoina erottuvat kiinteän asutuksen muodostumisen aika (ennen vuotta 1860), kirkonkylien synnyn ja kasvun aika (1860–1940), jälleenrakennuskausi ja
aika ennen ensimmäisten rakennuskaavojen laatimista (1940–1960), kirkonkylien voimakkaan kasvun aika rakennuskaavojen laatimisen jälkeen
(1960–1990) sekä kirkonkylien eriarvoistumisen aika (1990–2008).9
Olen määritellyt esimerkkikohteiksi valitsemieni kirkonkylien kulttuuriympäristössä nykyään havaittavissa olevat ajalliset kerrokset ja niiden
väliset aikarajaukset tutkimusaineiston pohjalta, kirjallisuustutkimuksen ja esimerkkikohteiden analysoinnin sekä niiden keskinäisen vertailun perusteella. Eri ajanjaksojen väliset rajapinnat eivät aina ole yksiselitteisen tarkasti ja selkeästi määriteltävissä, vaan kulttuuriympäristössä
näkyvät kerrokset sulautuvat ja limittyvät osittain toisiinsa. Tässä määriteltyinä ajanjaksoina rakentuneet kerrokset erottuvat kuitenkin kokonaisuuksina toisistaan ominaispiirteiltään erilaisina. Näiden ajanjaksojen
väliset rajapinnat sijoittuvat historiallisella aikajanalla samoihin kohtiin
kuin kirkonkylien syntyyn ja kehitykseen vaikuttaneet yhteiskunnalliset,
elinkeinopoliittiset ja lainsäädännölliset muutokset10. Samoin kulttuuriympäristössä ovat näkyvissä mm. arkkitehtuurissa ja rakennustekniikassa sekä rakentamisen ohjauksessa ja kaavoituksessa eri aikoina tapahtuneet muutokset11.

8
9

10
11

178

Vertaa luku 7.3. Kaavoitus kulttuuriympäristön kehitystä ohjaavana tekijänä.
Vertaa Aarrevaara 2009, 147–240. Arkkitehti TkT Eeva Aarrevaara analysoi vuonna 2009 ilmestyneessä väitöstutkimuksessaan maaseudun rakennustavan muuttumista ja sen taustalla vaikuttavia tekijöitä määrittelemissään käännepisteissä, toisistaan erottuvilla ajanjaksoilla, joiden aikana rakennustavassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia: 1900-luvun vaihteessa, jälleenrakennuskaudella,
1960-luvulta 1980-luvulle ulottuvalla maaseudun rakennemuutoksen kaudella
sekä 1980-luvun alusta vuosituhannen vaihteeseen ulottuvalla eurooppalaistuvan
maaseudun kaudella. (Aarrevaara 2009, 95, 147–237). Aarrevaaran esittämässä
jaottelussa ja tässä tutkimuksessa esittämässäni jaottelussa on havaittavissa paitsi
yhtäläisyyksiä myös pieniä eroavaisuuksia. Tämä johtuu toisaalta tutkimusten toisistaan poikkeavista näkökulmista ja tavoitteista, toisaalta siitä, että maaseudun
taajamille ja maaseudun haja-asutusalueille tyypilliset ominaispiirteet ja niiden
kehityksen taustalla vaikuttavat tekijät eroavat osittain toisistaan. Kuitenkin, samoin kuin tämän tutkimuksen mukaan, myös Aarrevaaran tutkimuksen mukaan
jälleenrakennuskausi erottuu selvästi omana kokonaisuutenaan. Samoin 1960-luvulta 1980-luvulle ulottuva ajanjakso, jolle on tyypillistä maaseutualueiden rakennemuutos ja voimakas taajamoitumiskehitys, erottuu kulttuuriympäristössä
selkeänä käännekohtana sekä kirkonkylissä että kylissä ja haja-asutusalueilla.
Vertaa luku 4. Pohjoispohjalaisen kulttuuriympäristön rakentuminen, kirkonkylien synty ja kehitys.
Vertaa luku 5. Rakentamisen ohjaus ja kaavoitus kulttuuriympäristön muutosten
taustalla.
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7.1.3. Muutosten arvottamisesta
Eri aikoina julkaistut, maaseudun kulttuuriympäristöä ja sille ominaisia
piirteitä kriittisesti ja analyyttisesti tarkastelevat artikkelit ja tutkimukset kertovat havainnollisesti kulttuuriympäristöön eri aikoina liitetyistä arvoista sekä kulttuuriympäristön ja sen osatekijöiden arvottamisessa ajan mittaan tapahtuneista muutoksista. Kulttuuriympäristössä edellisten vuosikymmenten mittaan tapahtuneet muutokset nähdään miltei
poikkeuksetta ympäristön laatua heikentävinä. Vastaavasti ihanteena
nähdään ympäristön tila 50–100 vuotta sitten.12 Tämä on yhteistä kaikille tässä luvussa esimerkkeinä toimiville julkaisuille, niiden ilmestymisajankohdasta riippumatta.13
Arkkitehti Yrjö Laine14 tarkastelee Arkkitehti -lehdessä vuonna 1922 julkaistussa artikkelissaan Maaseudun rakennustaiteen rappeutuminen maaseudun rakennuskannassa 1800-luvun puolivälin jälkeen tapahtuneita
muutoksia. Laine kritisoi voimakkaasti 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennetuille rakennuksille ominaisia piirteitä. Hän näkee
ennen 1800-luvun puoliväliä rakennetut, suomalaista kansanomaista rakentamisperinnettä edustavat rakennukset ihanteina, joihin uusia, edellisten vuosikymmenien kuluessa valmistuneita rakennuksia verrataan.
Artikkelin mukaan rakennustaiteen rappeutuminen alkoi maaseudulla 1800-luvun keskivaiheilla. Tuolloin maaseudulla alkoi vilkas rakennuskausi mm. talouselämän ripeän kehityksen seurauksena. Artikkelin
mukaan: ”Nousukausilla on omat varjopuolensa. Kun kehitys luiskahtaa
tasaiselta radaltaan voidaan helposti eksyä hillittömyyksiin ja äkillinen
vaurastuminen tuo tullessaan epämiellyttävän komeilunhalun”.15
Artikkelin mukaan rakentamisessa esikuvina toimineista asemarakennuksista, seurataloista ja huviloista omaksutut piirteet, kuten ”verannat
ja balkongit, erkerit ja ulokkeet, korupäädyt ja pitkälle pistävät räystäät,
jyrkät vesikatot tarpeettomine taitteineen, suhteettoman suuret ikkunat,
rakennusten maitomainen väritys y. m. maaseudun komeilunhalun tyydyttäjät” olivat maaseudun kulttuurimaisemaan soveltumattomia ja ristiriidassa suomalaiselle kansanomaiselle rakennusperinteelle ominaisten
piirteiden kanssa.16 Samaan tapaan kuin 1900-luvun lopulla laadituissa tutkimuksissa, Maaseututaajamatutkimuksessa ja Taajamien vetovoimaisuus -hankkeessa, artikkelissa kritisoidaan kaupunkirakentamisesta omaksuttujen piirteiden, ulkoapäin tulleiden suunnitteluesimerkkien
12
13

14

15
16

Vertaa Ranta 1999, 292.
Tässä luvussa esimerkkeinä toimivat artikkelit ja tutkimukset eivät ole tieteelliseltä pohjaltaan keskenään yhteismitallisia. Varsinkin yksittäisten kirjoittajien laatimissa artikkeleissa arvottamisen perustana korostuvat kirjoittajien henkilökohtaiset mielipiteet, asenteet ja omakohtaiset kokemukset. Eri aikoina julkaistujen
tekstien vertailu antaa kuitenkin havainnollisen kuvan maaseudun kulttuuriympäristöön ajan mittaan liitettyjen arvojen muutoksista.
Artikkeli on julkaistu nimimerkillä Yrjö L. Kyseessä on todennäköisesti arkkitehti Yrjö Laine, joka oli perehtynyt kansanomaisen rakennustaiteen tutkimukseen
ja toimi mm. maataloushallituksen kotiteollisuusosaston päällikkönä, kauppa- ja
teollisuusministeriön käsi- ja pienteollisuustoimiston päällikkönä ja Kotiteollisuuslehden päätoimittajana.
L. (Laine), Arkkitehti 4/1922, 49–53.
L. (Laine), Arkkitehti 4/1922, 51–53.

179

7. Muuttuva kerroksellinen kulttuuriympäristö

ja yleispäteviksi ymmärrettyjen mallien soveltamista maaseudun suunnittelussa. Sen mukaan: ”Maaseudulla ei mitkään ulko-opitut ”reseptit”
auta oikeaan ratkaisuun. Ellei rakennuksemme alunpitäen kasva niistä
olosuhteista, juuri siitä maaperästä, jolla se tulee seisomaan, voimme olla
etukäteen varmat epäonnistumisestamme”17.
Professori Lars Petterssonin artikkeli Suomalainen kulttuurimaisema on
julkaistu Kotiseutu-lehdessä vuonna 1949. Samaan tapaan kuin Laine
myös Pettersson näkee maalaistaloista, kylistä ja kirkonkylistä, niitä ympäröivistä viljelysalueista, metsistä ja vesistöistä sekä kylien läpi johtavista teistä muodostuneen kulttuuriympäristön tärveltymättömänä, tasapainoisena ja eheänä ihanteena, jonka rappeutuminen alkoi 1800-luvun
puolivälin jälkeen. Petterssonin mukaan 1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettujen uusien julkisten rakennusten, kuten rautatieasemien, kesähuviloiden, kansakoulujen, apteekkitalojen, kirkkojen ja pappiloiden rakentamisen myötä maaseudulle levinneet uusgotiikalle, sveitsiläistyylille
ja ns. nikkarityylille ominaiset piirteet, joita Laine voimakkaasti kritisoi,
eivät vielä häiritsevästi näkyneet kirkonkylien kulttuuriympäristössä.
Sen sijaan 1900-luvun alussa yleistynyt arkkitehtuurityyli, jossa esikuvana olivat karjalantalolle ominaiset piirteet, ei sopeutunut vanhaan ympäristöön: ”Tyylitaju alkoi kokonaan hävitä, ja tuloksena oli toinen toistaan
mauttomampi epäsikiö”18.
Pettersson kritisoi voimakkaasti ennen kaikkea maaseutukirkonkylissä
1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenien kuluessa liikerakentamisen
lisääntymisen sekä teollistumisen seurauksena tapahtuneita muutoksia.
Ympäristön huonontumisen taustalla vaikuttavina tekijöinä Pettersson
näkee mm. rakentamista kokonaisvaltaisesti ohjaavan asemakaavoituksen puuttumisen sekä yhdenmukaisten ja ulkoa tulleiden suunnitteluperiaatteiden soveltamisen varsinkin maaseudulle rakennettujen liikerakennusten suunnittelussa. Artikkelin mukaan: ”Jo ennen ensimmäistä maailmansotaa alkaa meikäläinen kirkonkylä yhä enemmän muuttua
esikaupungin kaltaiseksi. … Asemakaavoituksesta ei tavallisesti ole tietoakaan. Rakennetaan kuinka sattuu maanteiden ja polkujen varsiin. Samanaikaisesti ilmestyy kirkonkylään kaksi uutta tekijää, meijeri ja osuuskauppa, molemmat yleensä mauttomuudessaan ylittämättömiä. Meijeriin
kuuluu miltei säännöllisesti jyrkkä galvanoitu peltikatto ja korkea tiilinen savupiippu. Osuuskauppojen piirustukset tehdään funkisaikakaudella Helsingissä, ja tuloksena on tavallisesti viisto- tai tasakattoinen, vihreäksi maalattu pakkilaatikko, joka kylmästi sijoitetaan vanhaan ympäristöön bensiiniasemineen päivineen. Rinnan osuuskaupan kanssa pesiytyy
kirkonkylään linja-autoasema, matkustajakoti ja virvokekioski, kaikki
yleensä rakennustaiteellisesti ala-arvoisia teelmiä”19.
Kirkonkyliin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennetut kansanomaisesta rakentamisperinteestä poikkeavat asuinrakennukset, julkiset rakennukset ja liikerakennukset, joita sekä Laine että Pettersson
17
18
19
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L. (Laine), Arkkitehti 4/1922, 51–53.
Pettersson, Kotiseutu 6–8/1949, 162–165.
Pettersson, Kotiseutu 6–8/1949, 164.
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artikkeleissaan voimakkaasti kritisoivat, alettiin hahmottaa olennaiseksi
ja arvokkaaksi osaksi maaseutukirkonkylien miljöötä 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa. Samoin vapaasti ilman määrätietoista ohjausta rakentunut, tiestöön ja maastonmuotoihin tukeutuva taajamarakenne nähtiin arvokkaana, ja se kuvattiin usein kaavoituksen myötä yleistyneen
taajamarakenteen vastakohtana. Esimerkiksi vuonna 1980 ilmestyneessä
Maaseututaajamatutkimuksen tuloksia esittelevässä julkaisussa Suomalainen maaseututaajama 1970-luvun lopussa20 ihanteena nähdään vanhojen teiden risteykseen vähitellen ilman ulkopuolista ohjausta kasvanut,
maastonmuotoihin ja tiestöön tukeutuva taajama, jossa eri-ikäiset rakennukset muodostavat kerroksellisen, ikäspektriltään laajan mutta yhtenäiseksi hahmotettavan kokonaisuuden. Myös 1930-, 1940- ja 1950-lukujen
kuluessa rakennetut liikerakennukset nähdään osana tätä kokonaisuutta. Sen sijaan 1960- ja 1970-lukujen kuluessa rakennettuja rakennuksia
kritisoidaan sekä ominaispiirteiltään että sijainniltaan ympäristöön sopimattomina. Julkaisussa todetaan maaseututaajamissa 1960-luvun kuluessa ja sen jälkeen tapahtuneiden muutosten miltei poikkeuksetta olevan
kirkonkylille vanhastaan ominaista kulttuuriympäristöä huonontavia.
Samoin kuin Maaseututaajamatutkimuksen tuloksena laaditussa julkaisussa myös vuonna 1982 ilmestyneessä julkaisussa Miltä näyttää maamme. Ympäristön muutos ja rakennusperinnön kohtalo kuvataan maaseudun kylänraittia tuolloin useimmiten jo osittain kadonneena ihanteena:
”Raitin varrelle ryhmittyivät asuintalojen ja talousrakennusten lisäksi
vähittäin käsityöläisten mökit, kauppapuoti, posti, apteekki, ehkä koulu ja nuorisoseuran talo ja myöhemmin pankki ja osuuskauppa… Suomalainen kyläkuva oli usein ehjä kokonaisuus ja täydellisimmillään
ehkä 1930-luvulla, monissa tapauksissa vielä niinkin myöhään kuin
1950-luvulla”.21 Samaan tapaan kuin Maaseututaajamatutkimuksessa,
julkaisussa kritisoidaan kylänraiteilla edellisten vuosikymmenien eli
1960- ja 1970-lukujen kuluessa tapahtuneita muutoksia: ”Raitti on elävänä ympäristönä melkein poikkeuksetta hajonnut. Se ei ole ensi sijassa
johtunut henkilöautojen lisääntymisestä, vaan palveluiden kasautumisesta valittuihin paikallisiin keskuksiin. Harvoin uusi ympäristö palveluineen kuitenkaan mitenkään liittyy vanhaan raittiin tai muodostaa ehjää
ympäristökokonaisuutta. Pankit, maatalouden osuusliikkeet, terveyskeskukset, huoltoasemat, kioskit ja oleellisimpina rakennuksina itsepalveluhallit on useimmiten rakennettu täysin toisistaan riippumatta. Silloin
kun uusi rakentaminen on levittäytynyt pitkin vanhaa raittia, ei siitä ole
juuri mitään jäljellä – paitsi muutama hökkeliksi rapistunut levenevän
väylän liikenteen esteeksi vajonnut puutalo. Jopa 1930-luvun osuuskauppafunkkiksen railakkailta tulokkailta raitin varrella on näyteikkunat nyt
usein tyhjentyneet”.22
1900-luvun lopulla ja 2000-luvun taitteessa kirkonkylien keskusta-alueilla sijaitsevat, 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuoliskon kuluessa rakennetut asuinrakennukset, julkiset rakennukset, liikerakennuk20
21
22

Kukkonen & Rautamäki 1980.
Helander & Sundman 1982, 71.
Helander & Sundman 1982, 71–73.

181

7. Muuttuva kerroksellinen kulttuuriympäristö

set ja teollisuusrakennukset nähtiin miltei poikkeuksetta paitsi itsessään
arvokkaina myös kulttuuriympäristön kerroksellisuuden kannalta merkittävinä. Rakennukset on useimmiten huomioitu seutukaavaliitoissa,
maakuntamuseoissa ja Museovirastossa 1900-luvun lopulla laadituissa
kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloissa.23 Esimerkiksi huvilatyyliset asuinrakennukset, funkistyyliset liikerakennukset
sekä meijerirakennukset ja muut pienteollisuusrakennukset, joita vielä
1900-luvun alkupuoliskolla pidettiin maaseutuympäristöön selkeästi sopimattomina, on 1900-luvun lopulla määritelty sekä historiallisesti että
rakennushistoriallisesti merkittäviksi kohteiksi.24 Esimerkiksi Rantsilassa
sijaitsevat Mällisen matkakoti, tyyliltään funktionalistishenkinen vuonna 1938 rakennettu liikerakennus, Rantsilan Osuusmeijeri, tyypillinen
1920-luvun satulakattoinen betonirakenteinen valkeaksi rapattu meijerirakennus ja Kunnas, 1920-luvun jugend-vaikutteinen mansardikattoinen asuintalo, sekä Tyrnävällä sijaitsevat Kolmio, 1930-luvulla rakennettu huvilatyyppinen runsain yksityiskohdin koristeltu asuinrakennus ja
meijerin, myllyn ja sahan muodostama tiivis pienteollisuusalue, on vuonna 1993 ilmestyneissä kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloissa määritelty rakennushistoriallisesti merkittäviksi kohteiksi. Samoin Haapavedellä sijaitsevat Haapaveden Osuusmeijeri, vuosina 1906–
1907 Valion suunnittelukonttorin piirustuksin rakennettu jykevän klassistinen graniitti- ja tiilirunkoinen meijeri, ja Sane, vuosisadan vaihteen
jälkeen rakennettu mansardikattoinen virkamiestalo, jossa on koristeellisia kansallisromanttishenkisiä yksityiskohtia, on kyseisissä julkaisuissa
määritelty arvokkaiksi kohteiksi.25 Rakennusten katsotaan olevan arkkitehtuurin, rakennustapojen ja rakennustekniikan kehityksen sekä taidehistorian ja kansatieteen kannalta merkittäviä. Osa niistä on määritelty
myös maisemallisesti merkittäviksi miljöökohteiksi.26
Sirkka-Liisa Ranta esittää väitöskirjassaan kritiikkiä 1900-luvun lopulla laadittuja kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloita
kohtaan. Ranta kiinnittää huomiota siihen, että vuoden 1940 jälkeen ra23

24

25

26
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Seutukaavaliitoissa, maakuntamuseoissa ja Museovirastossa laaditut kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luettelot pohjautuvat kulttuuriympäristön ja rakennuskannan inventointeihin. Inventoinneissa arvottamisen perusteena on käytetty kansainvälisiin suosituksiin perustuvia arvottamismalleja. Arvot
on useimmiten jaettu arkkitehtonisiin (tai rakennushistoriallisiin), historiallisiin
ja ympäristöllisiin (tai maisemallisiin) arvoihin. Arvojen määrittelyssä on käytetty erityyppisiä, arvoja kuvaavia ja mittaavia kriteereitä, kuten edustavuus, tyypillisyys, harvinaisuus, alkuperäisyys, yhtenäisyys, kerroksisuus, symbolikohde,
avainkohde, liittyminen ympäristöön, historiallinen merkitys, sopusointuisuus ja
vaihtelevuus, monipuolisuus, intensiteetti sekä opetus- ja tutkimusarvo. (Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset
ympäristöt 1993, 14–19).
Esim. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1978; Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Lakeus, Siikalatva ja Raahen seutukunta 1993; Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta,
Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Lakeus,
Siikalatva ja Raahen seutukunta 1993, 51, 69; Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan
seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993, 39, 41–42.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Lakeus,
Siikalatva ja Raahen seutukunta 1993, 18.
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kennettuja rakennuksia ei ollut pääsääntöisesti otettu lainkaan mukaan
luetteloihin – tästä poikkeuksena olivat muutamat kirkkorakennukset.
Kohteiden valintaperusteena korostui ennen muuta ikä. Rannan mukaan
uudempaa eli vuoden 1940 jälkeen valmistunutta rakennuskantaa koskevat maininnat, mikäli sellaisia on, olivat useimmiten negatiivissävyisiä.27
2000-luvun alussa myös jälleenrakennuskaudella, 1940- ja 1950-luvuilla, rakennetut kohteet on alettu nähdä kulttuurihistoriallisesti arvokkaina. Esimerkiksi Museovirastossa vuonna 2009 laaditussa Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY luettelossa
kulttuurihistoriallisiksi kohteiksi on luokiteltu myös jälleenrakennuskaudella rakennettuja rakennuksia ja miljöökokonaisuuksia.28
Jälleenrakennuskaudella, 1940- ja 1950-lukujen kuluessa, valmistuneita
rakennuksia pidettiin vielä 1960-ja 1970-luvuilla rumina ja maaseutuympäristöön sopimattomina. Esimerkiksi Muinaistieteellisen toimikunnan
johtaja Nils Cleve arvosteli vuonna 1966 julkaistussa artikkelissa Maaseudun kasvot jälleenrakennuskaudella maaseudulle rakennettuja asuinrakennuksia ja niille ominaisia, perinteisestä kansanomaisesta rakennuskulttuurista poikkeavia piirteitä. Cleven mukaan: ”Vanhan maalaistalon
suhteet ovat useimmiten niin kauniit, että todella nauttii niitä katsellessa. Juuri näistä suhteista johtuukin, että sellaiset talot niin luontevasti
sulautuvat maisemaan. Vastakohdaksi voimme ottaa sodanjälkeiset ns.
asutustalot: huonojen mittasuhteittensa takia ne eivät ole yhtä hyvin pystyneet mukautumaan maastoon”.29 Niitä pidettiin myös funktionalismille
ominaisten ihanteiden vastaisina. Esimerkiksi arkkitehtuurikriitikko ja
-historioitsija Asko Salokorpi kirjoittaa vuonna 1971 ilmentyneessä julkaisussa Suomen arkkitehtuuri 1900-luvulla seuraavasti: ”Tätä taloa on
pidetty modernin suomalaisen arkkitehtuurin pahimpana taka-askelena.
Funktionalismin kauneusihanteista on siinä luovuttu; samalla omakotitalo korkeine sokkeleineen ja harjakattoineen on perinteellisen matalan
maalaistalon irvikuva”.30
Arkkitehti, professori Vilhelm Helander näkee vuonna 1982 ilmestyneessä, arkkitehtuuria osana Suomen kulttuurihistoriaa käsittelevässä artikkelissaan sekä maaseudulle 1920- ja 1930-lukujen kuluessa rakennetut
tyyliltään funktionalismia edustavat myymälärakennukset että jälleenrakennuskauden asuinrakennukset merkittävänä osana kulttuuriympäristöä. Helanderin mukaan: ”Maaseudun ”osuuskauppafunkis”, aikanaan jyrkkänä ympäristön muuttajana parjattu, on nykyisin osa Suomen
rakennusperinnettä – ja liittyykin ympäristöönsä aivan toisella tavalla
kuin 1960-luvulta lähtien entisiin kirkonkyliin levinneet myymälähallien
laatikot”.31 Samaan tapaan jälleenrakennuskauden asuinrakennuksista
oli Helanderin mukaan tullut osa suomalaista rakennusperinnettä: ”Ai27
28

29
30
31

Ranta 1999, 282–284.
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. http://www.
rky.fi/read/asp/r_default.aspx (15.2.2010). Luettelossa on mukana myös muutamia 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuja kohteita, mutta niiden määrä on vähäinen ja valitut kohteet ovat pääasiassa ansioituneiden arkkitehtien suunnittelemia
merkkirakennuksia.
Cleve, Miten rakennan 2/1966, 79–81.
Salokorpi 1971, 34.
Helander 1982, 500.
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koinaan parjattujen jälleenrakennustalojen esimerkkityypit olivat parhaitten arkkitehtien suunnittelemia. Osa rakentamisesta oli tarkoitettukin tilapäiseen hätäasuttamiseen, osa taas pääsi käytännössä leviämään
vailla suunnittelua. Useimmiten nuo enimmäkseen ”puolitoistakerroksiset” loivan harjakattoiset talot voidaan kuitenkin nykyisin nähdä osana
suomalaista rakennusperinnettä ja myös tavallaan monien funktionalismin tavoitteiden toteutumina”.32
Arkkitehti Klaus Pelkonen kuvaa vuonna 1995 julkaistussa artikkelissaan Rakentamalla tuhottu maaseutu suomalaista maaseututaajamaa
seuraavasti: ”Tavallisen maaseututaajaman ilmeeseen kuuluu leveä suoraan rakennettu asfalttiväylä, joka mistään piittaamatta halkoo maisemaa. Vanhat puut teiden varsilta on raivattu pois. Kumpareet ja notkelmat on tasoitettu ja tielle jääneet vanhat rakennukset on purettu pois.
Muutama harva vanha talo nököttää häpeillen ikkunapenkkien tasolle
nousseen valtaväylän vieressä. Pääosa taajaman rakennuksista on uusia. Kauppaliikkeiden teipatut ikkunat katselevat toistensa hintatarjouksia asfalttiaukean yli. Teollisuushallien näköiset liikkeet kertovat kauppaketjujen ammattitaidottomasta standardisuunnittelusta. Niissä ei ole
edes yritetty etsiä paikan henkeä. Muotojen yksitoikkoisuutta on yritetty
korjata runsailla materiaaleilla ja mauttomilla mainoksilla. Esteettisesti
ala-arvoiset, mutta sitäkin monimuotoisemmat, pöyhkeät pankkiliikkeet
yrittävät kaupata tyhjiä tilojaan, kun pankeille kävi niin kuin kävi. Taajaman liikenne kuvaa hyvin sitä sekavaa mielialaa, jonka vallassa koko
yhdyskunta elää. Autot, pyöräilijät ja jalankulkijat liikkuvat sekaisin leveällä asfalttiväylällä. Tilaa rajaavat ja toimintoja jäsentävät istutukset
on säästäväisyyssyistä jätetty pois. Jossakin nurkassa asfalttikenttien puristuksessa seisoo tyhjillään jokin puoliksi kunnostettu vanha rakennus
muistuttamassa menneestä ja laimentamassa kunnan isien omantunnon
kolkutuksia.”33 Kuvaus on kriittinen ja kärjistetty. Se muistuttaa 1980-luvun alussa laadittuja kuvauksia maaseututaajamille tuolloin ominaisista piirteistä, mutta Pelkosen esittämässä kuvauksessa näkyvät myös
1990-luvun alussa alkaneen lamakauden ja sitä seuranneen kehityksen
vaikutukset. Kuvauksesta käy ilmi, että 1960-luvun kuluessa taajamien
rakennuskannassa ja tieympäristössä tapahtuneita muutoksia ei 1990-luvun puolivälissä edelleenkään pystytty näkemään maaseudun kulttuuriympäristöön kuuluvina. 1900-luvun puolivälin jälkeen valmistuneet rakennukset, erityisesti liikerakennukset, erottuivat kulttuuriympäristössä
edelleen vanhemmasta rakennuskannasta poikkeavina, ne eivät olleet
sulautuneet osaksi ajan mittaan muuntuvaa rakennusperinnettä, samaan
tapaan kuten esimerkiksi 1900-luvun alussa rakennetut teollisuusrakennukset, 1920- ja 1930-lukujen liikerakennukset sekä jälleenrakennuskaudella rakennetut asuinrakennukset.
2000-luvun alussa kulttuuriympäristöä on pyritty tarkastelemaan kerroksellisena, eri aikoina rakentuneista ja eriluonteisista osatekijöistä
muodostuvana kokonaisuutena, jolle ominaisia piirteitä voivat olla myös
32
33
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näiden ajallisten kerrosten väliset ristiriidat. Esimerkiksi vuonna 2001
vahvistetussa Valtioneuvoston Rakennusperintöstrategiassa34 korostetaan
kulttuuriympäristön monimuotoisuuden, historiallisen kehityksen myötä
muodostuneen kerroksellisuuden sekä paikallisten erityispiirteiden merkitystä.
Ranta kuvaa maaseutukirkonkylää kerroksellisena ja alati muuttuvana,
sekä ”hyviksi” että ”pahoiksi” koetuista asioista koostuvana kokonaisuutena.35 Rannan mukaan: ”Nykyaikaista kirkonkylää voi pitää aitona ja
rehellisenä maisemana elämästä tässä ja nyt. Se on kuin kansantaiteen
tuote, jossa eri-ikäisiä rakentamisen kerrostumia on yhdistyneenä toinen
toisensa lomaan. Kirkonkylien rakennuksia ovat olleet suunnittelemassa koulutetut henkilöt, kokonaisuus on muotoutunut kaavoituksen ohjeiden mukaan, mutta kuitenkin sattumanvaraisesti, koska rakennukset
eivät ole valmistuneet samanaikaisesti ja rakentamisen mallit ovat ajan
kuluessa muuttuneet. Koska kirkonkylä elää kaiken aikaa, siitä tuskin
koskaan muodostuu minkään suunnittelijan ihannekuvaa, harmonista
kokonaisuutta. Aika ja tyylit muokkaavat sitä. Rakentajat ja päätöksentekijät muuttuvat muotien ja materiaalien mukana.”36 Ranta näkee ”idyllin” ja ”muutoksen”, pysähtyneisyyden ja kehittyneisyyden, toistensa äärimmäisinä vastakohtina, joilla molemmilla on sekä hyvät että huonot
puolensa. Rannan mukaan: ”Kirkonkyliä on pääpiirteiltään kahdenlaisia:
niitä jotka ovat säilyttäneet hyvin perinteisen asunsa, mutta hiljentyneet
ja niitä, jotka ovat muuttuneet huomattavasti yhteiskunnan kaupungistumisen ja teollistumisen myötä säilyttäen samalla elinvoimaisuutensa.
Kumpi vaihtoehto on sitten parempi; hiljentynyt, museoalueen kaltainen
kirkonkyläidylli vai kehittynyt, modernisti rakennettu, mutta toimiva
kirkonkylä?”37
Tässä tutkimuksessa tarkastelen maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristöä nimenomaan kerroksellisena ja muuttuvana, sekä hyvinä että huonoina pidetyistä osatekijöistä muodostuvana ja eri aikakausille tyypillisiä ominaispiirteitä ilmentävänä kokonaisuutena, samaan tapaan kuin
Sirkka-Liisa Ranta väitöstutkimuksessaan. Rannan esittämää vastakkainasettelua idyllin ja muutoksen, hiljentyneiden ja elinvoimaisten kirkonkylien välillä voidaan kuitenkin pitää liian kärjistettynä. Kuten tämän tutkimuksen pohjalta käy selkeästi ilmi, hiljentyneisyys ja pysähtyneisyys eivät takaa idyllin säilymistä, ja toisaalta taas elinvoimaisuuden
säilyminen ja kehittyneisyys eivät välttämättä johda toimivan ympäristön syntyyn.

34
35
36
37

Rakennusperintöstrategia 2001.
Ranta 1999, 292–304, 310–321.
Ranta 1999, 317.
Ranta 1999, 319–320.
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7.2.

Kulttuuriympäristö kerroksellisena kokonaisuutena

Maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristö muodostuu toisiinsa lomittuvista, eri aikoina rakentuneista ja omalle ajalleen ominaisia erityispiirteitä ilmentävistä kerroksista. Tässä luvussa tarkastelen kulttuuriympäristössä vuonna 2008 näkyvissä olevia ajallisia kerroksia – tarkastelen
eri-ikäisille kerroksille ominaisia piirteitä, eri-ikäisten kerrosten muodostumista ja niiden suhdetta toisiinsa kulttuuriympäristön rakentumisen taustalla vaikuttavien tekijöiden valossa. Eri ajanjaksoina kulttuuriympäristön kehityksen taustalla vaikuttavat tekijät eivät välttämättä ole
keskenään yhteismitallisia. Ne ovat luonteeltaan moninaisia ja muuttuvia
sekä itsessään että suhteessa toisiinsa.

7.2.1. Miljöökokonaisuudet – analyysikartat
Analyysikartoilla on esitetty Rantsilan, Kärsämäen, Tyrnävän ja Haapaveden kirkonkylien kulttuuriympäristössä nykyään, vuonna 2008, olemassa olevat kerrokset ja miljöökokonaisuudet. Analyysikartoilla eriikäiset miljöökokonaisuudet on esitetty eri värisävyillä seuraavasti:
Punainen – Ennen vuotta 1860 rakentuneet miljöökokonaisuudet
Oranssi – Vuosien 1860–1940 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet
Ruskea – Vuosien 1940–noin 1960 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet. Esimerkkikirkonkylien analyyseissä ajanjakso on rajattu
päättymään sinä vuonna kun kirkonkylään on laadittu ja vahvistettu ensimmäinen rakentamista kokonaisvaltaisesti ohjaava rakennuskaava. Rakennuskaavan laatimisvuodet vaihtelevat kuntakohtaisesti, Rantsilassa
ensimmäinen rakennuskaava on vahvistettu vuonna 1953, Kärsämäellä
1966, Tyrnävällä 1969 ja Haapavedellä 1962.
Vihreä – Vuosien noin 1960–1990 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet. Esimerkkikirkonkylien analyyseissä ajanjakso on määritelty alkavaksi ensimmäisen kirkonkylän alueelle laaditun rakennuskaavan vahvistamisvuodesta lähtien, joten ajanjakso rajautuu Rantsilassa vuosiin 1953–1990, Kärsämäellä 1966–1990, Tyrnävällä 1969–1990 ja
Haapavedellä 1962–1990. Kartoille on merkitty vaaleanvihreällä värillä ensimmäisten rakennuskaavojen mukaan rakentuneet miljöökokonaisuudet, tummanvihreällä värillä 1960-, 1970- ja 1980-lukujen kuluessa
vahvistettujen rakennuskaavamuutosten ja -laajennusten mukaan rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Sininen – Vuosien 1990–2008 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Harmaa – Vuoteen 2008 mennessä joko kokonaan tai osittain kadonneet
miljöökokonaisuudet.
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Kartta 13. Rantsilan kirkonkylä vuonna
2008.
Ennen vuotta 1860 rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1860–1940 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1940–1953 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1953–1990 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1990–2008 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuoteen 2008 mennessä joko kokonaan
tai osittain kadonneet miljöökokonaisuudet.
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Kartta 14. Kärsämäen kirkonkylä vuonna 2008.
Ennen vuotta 1860 rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1860–1940 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1940–1966 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1966–1990 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1990–2008 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuoteen 2008 mennessä joko kokonaan
tai osittain kadonneet miljöökokonaisuudet.
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Kartta 15. Tyrnävän kirkonkylä vuonna
2008.
Ennen vuotta 1860 rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1860–1940 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1940–1969 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1969–1990 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1990–2008 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuoteen 2008 mennessä joko kokonaan
tai osittain kadonneet miljöökokonaisuudet.
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Kartta 16. Haapaveden kirkonkylä vuonna 2008.
Ennen vuotta 1860 rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1860–1940 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1940–1962 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1962–1990 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuosien 1990–2008 välisenä aikana rakentuneet miljöökokonaisuudet.
Vuoteen 2008 mennessä joko kokonaan
tai osittain kadonneet miljöökokonaisuudet.
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Sekä Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä kulttuuriympäristön vanhimpina, ennen vuotta 1860 rakentuneina miljöökokonaisuuksina analyysikartoilla erottuvat kirkkorakennukset, hautausmaat
ja seurakuntien virkatalot sekä vanhojen maatilojen pihapiirit ja niitä
ympäröivät viljelysalueet. Ne sijoittuvat vesistöjen sekä vanhojen maanteiden varsille, kirkonkylien keskusta-alueiden tuntumaan.
Kirkonkylien synnyn ja kasvun aikana vuosina 1860–1940 rakentuneet
miljöökokonaisuudet sijoittuvat keskeisille paikoille pääteiden varsille,
kirkonkylien keskusta-alueiden reunoille – ennen vuotta 1940 rakentuneet miljöökokonaisuudet sijaitsevat kuitenkin useimmiten sivussa kirkonkylien ydinkeskusta-alueiksi nykyään hahmottuvista kortteleista.
Vanhat maatilat ja niitä ympäröivät peltoalueet sijoittuvat jokiuomia
ympäröiville vanhoille viljelysmaille, kirkonkylien keskusta-alueiden
reunoille. Rantsilassa raittiin tukeutuvat pihapiirit, osuusmeijerin alue,
kirkon ympäristö ja hautausmaa erottuvat kulttuuriympäristössä yhtenäiseksi hahmottuvana laajana kokonaisuutena. Samaan tapaan Kärsämäellä Saunatien raitti sekä Tyrnävällä osuusmeijerin ja nahkatehtaan
alue muodostavat kumpikin yhtenäisen ja omaleimaisen, ympäristöstään
erottuvan miljöökokonaisuuden.
Jälleenrakennuskaudella ja ennen ensimmäisten rakennuskaavojen laatimista rakentuneet miljöökokonaisuudet sijoittuvat useimmiten pääteiden varsille – asuinpaikat ja julkiset rakennukset sijoittuvat kirkonkylien
keskusta-alueiden laidoille, liikerakennukset keskeisille paikoille teiden
varsille ja risteysalueiden tuntumaan.
Ensimmäisten rakennuskaavojen laatimisen jälkeen rakentuneet miljöökokonaisuudet sijoittuvat keskusta-alueille pääteiden varsille vanhojen
korttelien lomaan sekä kirkonkylien keskusta-alueiden ympärille vanhojen teiden väliin rajautuville alueille. Suurin osa kirkonkylien ydinkeskusta-alueiksi nykyään hahmottuvista, pääteiden varsilla ja niiden risteysalueiden ympärillä sijaitsevista korttelialueista on rakennettu 1960-,
1970- ja 1980-lukujen kuluessa. Keskusta-alueita ympäröivät 1900-luvun
jälkipuoliskolla vanhoille viljelysmaille, vesistöjen ja vanhojen maanteiden väliin rajautuville alueille rakentuneet laajat asuinalueet.
Kirkonkylien kulttuuriympäristössä erottuvat kadonneina miljöökokonaisuuksina mm. pääteiden varsilla sijaitsevat tyhjät tontit, jotka muodostavat taajamarakennetta hajottavia aukkopaikkoja, sekä asuinalueiksi kaavoitetut mutta edelleen rakentamattomat vanhat viljelysalueet, jotka ovat viljelystoiminnan loppumisen jälkeen kasvaneet viheralueiksi.
Kirkonkylien keskusta-alueilla eri aikoina rakentuneiden kerrosten lomaan rajautuu rakentamattomia alueita, jotka on merkitty analyysikartoille valkoisella värillä. Useimmilla näistä alueista on voimassa oleva
rakennuskaava tai asemakaava, jota ei kuitenkaan ole käytännössä toteutettu. Monet rakentamattomista alueista on kaavoissa määritelty viheralueiksi, mutta maastossa alueet hahmottuvat rakentamattomina ja
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hoitamattomina väli- ja reuna-alueina, joilla ei ole selkeää käyttötarkoitusta.

7.2.2. Rakennuskanta ja tiestö – analyysikartat
Analyysikartoilla on esitetty Rantsilan, Kärsämäen, Tyrnävän ja Haapaveden kirkonkylien kulttuuriympäristössä nykyään, vuonna 2008, olemassa olevat rakennukset ja päätiet. Eri-ikäiset kerrokset on esitetty analyysikartoilla eri värisävyillä seuraavasti:
Punainen – Ennen vuotta 1860 rakennetut rakennukset ja tiet.
Oranssi – Vuosien 1860–1940 välisenä aikana rakennetut rakennukset
ja tiet.
Ruskea – Vuosien 1940–noin 1960 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Vihreä – Vuosien noin 1960–1990 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Sininen – Vuosien 1990–2008 välisenä aikana rakennetut rakennukset
ja tiet.
Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä on jäljellä enää
muutamia ennen vuotta 1860 rakennettuja rakennuksia. Vanhimmat olemassa olevat rakennukset, joista useimmat ovat kirkollisia rakennuksia,
sijoittuvat näkyville ja keskeisille, maisemallisesti hallitseville paikoille
ja liikenteellisiin solmukohtiin. Rantsilan kirkonkylän keskustassa vanhinta kulttuuriympäristössä edelleen näkyvillä olevaa kerrostumaa edustavat kirkko, tapuli ja vanha ruumishuonerakennus sekä Rahkon päärakennus ja Toppilan aittarakennus. Kärsämäellä ennen vuotta 1860 valmistuneina rakennuksina erottuvat kirkko ja tapuli sekä pitäjänmuseona
toimiva lainajyvämakasiini. Tyrnävällä vanhimmasta kerrostumasta on
jäljellä ainoastaan vanhaa hautausmaata ympäröivä kiviaita. Haapavedellä kulttuuriympäristön vanhinta kerrosta edustavat vanha tapuli sekä
pappilan päärakennus.
Vuosien 1860 ja 1940 välisenä aikana rakennetut, edelleen olemassa olevat rakennukset sijoittuvat pääasiassa vanhojen pääteiden varsille. Rantsilassa valtaosa vuosina 1860–1940 valmistuneista rakennuksista sijoittuu Rantsilanraitin varrelle, missä ne reunustavat tietä yhtenäisenä nauhana. Kirkonkylän keskustan pohjoispuolella Paavolantien ja Keinontien
varsilla on muutamia pihapiirejä sekä yksittäisiä rakennuksia. Kärsämäellä suurin osa vuosina 1860–1940 rakennetuista rakennuksista sijoittuu
Saunatien raitin varrelle. Myös vanhojen pääteiden, Frosteruksenkadun
ja valtatien 4 (Keskuskadun) varsilla on muutamia tuolloin valmistuneista rakennuksista muodostuvia pihapiirejä. Saunatien eteläpäässä erottuvat Junnon ja Korkatin tilojen pihapiirit. Tyrnävällä vuosien 1860 ja 1940
välisenä aikana valmistuneet rakennukset sijoittuvat pääteiden, Vanha192
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Kartta 17. Rantsilan kirkonkylä vuonna
2008.
Ennen vuotta 1860 rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1860–1940 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1940–1953 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1953–1990 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1990–2008 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
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Kartta 18. Kärsämäen kirkonkylä vuonna 2008.
Ennen vuotta 1860 rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1860–1940 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1940–1966 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1966–1990 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1990–2008 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
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Kartta 19. Tyrnävän kirkonkylä vuonna
2008.
Ennen vuotta 1860 rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1860–1940 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1940–1969 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1969–1990 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1990–2008 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
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Kartta 20. Haapaveden kirkonkylä
vuonna 2008.
Punainen – Ennen vuotta 1860 rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1860–1940 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1940–1962 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1962–1990 välisenä aikana rakennetut rakennukset ja tiet.
Vuosien 1990–2008 välisenä aikana
rakennetut rakennukset ja tiet.
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tien, Kirkkotien ja Tupostien, varsille. Tyrnävänjoen varrelle sijoittuva
osuusmeijerin ja nahkatehtaan alue erottuu analyysikartalla yhtenäisenä
kokonaisuutena. Samoin Haapavedellä vuosien 1860 ja 1940 välisenä aikana valmistuneet rakennukset sijoittuvat vanhojen pääteiden, Vanhatien ja Tähtelänkujan, varsille. Muita suurempana rakennuksena kartalla
erottuu Haapaveden kansanopiston päärakennus.
Jälleenrakennuskaudella valmistuneet rakennukset sijoittuvat pääteiden varsille: liikerakennukset keskeisille paikoille keskusta-alueiden
tuntumaan ja asuinrakennukset keskusta-alueiden reunoille. Rantsilassa kirkonkylän alueella on vain muutamia vuosina 1940–1953 valmistuneita rakennuksia. Ne sijoittuvat pääteiden varsille vanhojen pihapiirien lomaan. Keskustan pohjoispuolella Sandelsintien varrella on muutaman jälleenrakennuskaudella rakennetun pihapiirin muodostama kokonaisuus. Kärsämäellä valtaosa vuosina 1940–1966 rakennetuista rakennuksista sijoittuu Frosteruksenkadun varrelle sekä sen ja valtatien
4 (Keskuskadun) risteystä ympäröiville alueille. Kirkonkylän keskustan
pohjoispuolella valtatien 4 varrella on osittain jälleenrakennuskaudella valmistuneista pihapiireistä koostuva asuinalue. Tyrnävällä vuosina
1940–1969 valmistuneet rakennukset sijoittuvat pääasiassa Vanhatien ja
Kirkkokadun varsille. Myös Tupostien varrella sekä Kirkkokadun itäpuolelle rakentuneella asuinalueella on muutamista tuolloin rakennetuista
asuinrakennuksista muodostuvia ryhmiä. Muita kookkaampina kartalla
erottuvat Seurojentalo Seurala sekä myöhemmin laajennettu kansakoulurakennus. Haapavedellä vuosina 1940–1962 valmistuneet rakennukset sijoittuvat Vanhatien varrelle sekä kirkonkylän keskustan pohjoispuolelle rakentuneille asuinalueille. Kirkonkylän keskustaksi hahmottuvan
alueen laidoilla jälleenrakennuskaudella rakennetut pihapiirit rajaavat
Vanhatietä paikoin harvaan rakennettuina mutta yhtenäisinä nauhoina.
Muita suurempana erottuu Vanhatien varrella keskustan itäpuolella sijaitseva kerrostalo.
Kaikissa esimerkkikohteiksi valituissa kirkonkylissä pääosa ydinkeskusta-alueeksi hahmottuvissa kortteleissa sijaitsevista rakennuksista on rakennettu ensimmäisten rakennuskaavojen laatimisen jälkeen 1960-,
1970- ja 1980-lukujen kuluessa. Analyysikartoilla tuolloin valmistuneet
rakennukset erottuvat niitä vanhempia, 1960-luvun alkupuolella tai sitä
ennen valmistuneita rakennuksia selkeästi suurempina. Muita suurempina erottuvat ennen kaikkea kirkonkylien keskusta-alueilla sijaitsevat
liikerakennukset ja julkiset rakennukset. Kirkonkylien keskusta-alueita
ympäröivät sekä Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä
laajat, pääasiassa 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla rakennetuista omakotitaloista ja rivitaloista muodostuvat asuinalueet.
Vuosina 1990–2008 rakennetut rakennukset erottuvat analyysikartoilla ennen vuotta 1990 rakennettujen korttelialueiden väliin lomittuvina
yksittäisinä kohteina. Analyysikartoilla erityisesti vuosina 1990–2008
valmistuneet julkiset rakennukset ja liikerakennukset erottuvat muita
selvästi suurempina. Tuolloin valmistuneet liikerakennukset sijoittuvat
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kirkonkylien keskusta-alueille pääteiden varsille, julkiset rakennukset
useimmiten keskusta-alueiden reunoille.

7.2.3. Ennen vuotta 1860 – kiinteän asutuksen synty
Pohjois-Pohjanmaalla kulttuuriympäristön vanhimmat, edelleen näkyvillä olevat kerrokset ovat rakentuneet kiinteän asutuksen muodostumisen myötä.38 Pohjois-Pohjanmaan alue asutettiin pääpiirteissään 1400- ja
1500-lukujen kuluessa. 1700-luvun loppuun mennessä vakinainen asutus oli levinnyt sisämaahan jokien yläjuoksuille saakka. Tässä tutkimuksessa kiinteän asutuksen muodostumisen ajanjakso on määritelty päättymään vuoteen 1860. 1850-luvun lopulla ja 1860-luvun kuluessa toteutettiin useita yhteiskunnallisia uudistuksia – kuten kaupan vapauttaminen
vuonna 1859 ja kunnallishallinnon perustaminen vuonna 1865 – joilla
oli merkittäviä vaikutuksia kulttuuriympäristön kehitykseen. Siten 1850ja 1860-lukujen vaihdetta voidaan pitää kiinteän asutuksen muodostumisen ajan ja kirkonkylien synnyn ja kasvun ajan välisenä rajakohtana.

Asuinpaikat ja viljelysalueet
Pohjois-Pohjanmaan kirkonkylissä vanhimman tässä tutkimuksessa tarkastellun ajallisen kerrostuman muodostavat asutuksen vakiintumisen
myötä syntyneet maatilat viljelysalueineen. Vanhat asuinpaikat ja viljelysalueet liittyvät kiinteästi toisiinsa. Asuinpaikkojen sijainti on määräytynyt pääasiassa maiseman ominaispiirteiden ja viljelyskelpoisten maiden sijainnin perusteella. Maatilojen tilakeskukset on rakennettu asuinpaikoiksi parhaiten soveltuville paikoille, viljelyskelpoisille maille raivattujen peltojen keskelle, useimmiten kulkuväylinä toimineiden vesistöjen
läheisyyteen.
Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä vanhimmat edelleen entisillä paikoillaan olemassa olevista maatiloista on kirjallisten historiatietojen mukaan perustettu 1500- ja 1600-lukujen kuluessa.39 Vanhojen maatilojen viljelysalueet sijoittuvat 1700-luvulla ja 1800-luvun
alkupuoliskolla laadituilla kartoilla vesistöjen – Siikajoen, Pyhäjoen ja
Tyrnävänjoen – varsille sekä jokilaaksoissa sijaitsevien kumpareiden ja
selänteiden rinteille. Asuinpaikat sijoittuvat jokitörmille peltoalueiden
keskelle. Viljelysalueiden ympärille, peltolohkojen väliin sekä jokiuomien
varsille ja jokiin tukeutuvien viljelysmaiden taakse rajautuu niittymaita
ja laidunalueita. Rantsilassa kirkonkylän alueella sijaitsevista maatiloista
vanhimpia ovat Toppila (Tåppi), Rahko (Rahkola) ja Franzila. Niistä Toppilan kaksi pihapiiriä ja Rahkon pihapiiri sijoittuvat vuosina 1766–1767
laaditulla veromittauskartalla40 Siikajoen varrelle, Toppilankankaan loi38
39
40
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Tätä vanhempien, esihistoriallisena aikana ja historiallisen ajan alussa, ennen
kiinteän asutuksen muodostumista syntyneiden kerrosten analysointi itsessään
rajautuu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Esim. Punkeri (toim.) 1958, 8–9; Hiltunen 1996, 96–97; Matinolli 1969, 665–673
ja 700–703.
Num 2 Charta öfwer En Del Åkrar och Änger hag… uti Franzila By Sijcajåki Sokn
och Österbotd Län, afm.. efter ..vedenbörligit förandda..de, år 1766, unde..krefven
commissions Landf..måtar.. Hem: Er: Widenius; No 1 Num 3. Concept Charta öfver
En del af Frantzila Byer ångar uti Sijkajoki Sockn afmätt af Isac Lithov afm 1767.
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vasti länteen kohti jokea viettävälle rinteelle. Rahkon tilan pihapiiri on
vuosien 1767 ja 1863 välisenä aikana41 siirtynyt hivenen, todennäköisesti vanhan maantien linjauksen oikaisun seurauksena. Kärsämäellä vanhimpia kirkonkylän nykyisen keskustan alueella sijaitsevia maatiloja ovat
Junno, Korkatti ja Konttila (Kontti). Tilojen pihapiirit sijoittuvat vuosina
1844–1845 laaditulla kartalla42 Junnonkankaan joenpuoleiselle etelään
ja lounaaseen viettävälle rinteelle. Valtaosa kartalla näkyvistä asuinpaikoista sijoittuu Pyhäjoen varrelle, kirkonkylän keskustaksi nykyään hahmottuvan alueen ulkopuolelle. Tyrnävällä kirkonkylän nykyisen keskustan alueella sijaitsevat vuonna 1844 laaditulla kartalla43 nimeltä mainittuina mm. Hirvelän, Mankilan, Roustin, Seppälän, Näpän ja Kursulan
tilat. Tilakeskukset sijoittuvat kapean Tyrnävänjoen törmille tai laakeaan
jokilaaksoon raivattujen laajojen peltoalueiden keskelle. Hirvelän pihapiiri on vuosien 1760 ja 1844 välisenä aikana44 siirtynyt Tyrnävänjoen
varresta nykyiselle paikalleen lähelle pääteiden risteystä. Haapavedellä vuosina 1727 ja 1760–1761 laadituilla kartoilla45 kirkonkylän nykyisen keskustan alueella sijaitsevat Alatalon, Huikarin, Raution, Pirkolan
(Birkåla), Tähtelän (Marttala), Paakkilan (Backila), Huikarin ja Karvosen (Karfwonen) tilat. Maatilojen peltolohkojen ympäröimät pihapiirit
sijoittuvat etelään kohti Pyhäjokea ja Haapajärveä viettävään rinteeseen.
Maatilojen tilakeskukset muodostuivat vielä 1800-luvun puolivälissä
useista pihapiirien ympärille sijoittuvista asuin- ja talousrakennuksista. Asuinrakennukset ja valtaosa talousrakennuksista ryhmittyivät nelikulmaisten, kulmista avoimien pihapiirien ympärille. Pihapiiriin kuului yleensä yksi tai kaksi asuinrakennusta sekä talousrakennuksia, kuten puojirakennus johon kuului varastohuoneita sekä useimmiten talli,
navetta jonka yhteydessä oli usein maitohuone ja karjalato sekä useita
aittarakennuksia mm. vaateiden, ruokatavaroiden ja tarvekalujen säilyttämistä varten. Lisäksi talousrakennuksiin saattoivat kuulua esimerkiksi
lammasnavetta, keittokota ja sikolätti. Taloissa, joissa oli kaksi erillistä
pihapiiriä, asuinrakennukset sekä osa talousrakennuksista kuten puoji ja
varastoaitat, sijoittuivat miespihan, karjarakennukset karjapihan ympärille. Osa talousrakennuksista, kuten ruoka- ja vilja-aitat ja palovaaralliset rakennukset kuten riihet, pajat ja saunarakennukset, sijoittuivat pihapiirien ulkopuolelle. Talouskeskusten ulkopuolella, pelto- ja niittymaiden
41

42
43
44
45

Vertaa Num 2 Charta öfwer En Del Åkrar och Änger hag… uti Franzila By Sijcajåki
Sokn och Österbotd Län, afm.. efter ..vedenbörligit förandda..de, år 1766, unde..
krefven commissions Landf..måtar.. Hem: Er: Widenius; No 1 Num 3. Concept
Charta öfver En del af Frantzila Byer ångar uti Sijkajoki Sockn afmätt af Isac Lithov afm 1767 ja Karta öfver Frantzila bys ägoråer i Siikajoki socken Salo härad och
Uleåborgs län, 1863.
4de Karte delen öfver Kärsämäki skifteslags egor i Pyhäjoki Socken och Uleåborgs
Län affattade åren 1844 och 1845 af G.H. Hårdh Kom: Landtmätare.
Pitäjänkartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1844.
Vertaa Karta öfver Törnävä bys bohlagor i Limmingo Socken afmätt af Fab. Gutzen
ja Karta öfver Törnävä Bys Limmingo Socken Bohlagor Afmätt af Fab. Gutzen ja
pitäjänkartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1844.
Oulun lääni, Haapavesi, Haapajärven kylä. Höjer, Erik, 1727; Charta öfwer första
delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi gapellgäld Pyhäjoki sockn
Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn, 1760; Charta öfver andra delen
af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi capelgäld Pyhäjoki sockn Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn, 1761.
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yhteydessä, sijaitsivat ladot, niittypirtit ja karjamajat sekä vesimyllyt ja
tyylimyllyt.46
Valtaosa edellä mainittujen vanhojen maatilojen pihapiireistä sijaitsee
nykyään edelleen entisillä, 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa laadituilla kartoilla näkyvillä paikoillaan. Rantsilassa Toppilan ja Rahkon
pihapiirit sijaitsevat yhä vanhoilla paikoillaan kirkonkylän keskustan
tuntumassa. Myös vuosien 1766–1767 kartalle merkitty sotilastorppa
näkyy edelleen kulttuuriympäristössä vanhana asuinpaikkana. Samoin
Kärsämäellä Junnon, Korkatin ja Konttilan pihapiirit sijaitsevat entisillä
paikoillaan. Tyrnävällä kappalaisen, myöhemmin kirkkoherran, virkatalo Mankila sekä Hirvelä sijaitsevat vanhoilla paikoillaan. Haapavedellä
kirkonkylän keskustan alueella 1800-luvun alkupuoliskolla sijainneista
maatiloista jäljellä ovat kappalaisen, myöhemmin kirkkoherran, virkatalo Paakkila ja lähellä pappilaa sijaitseva Tähtelä (Marttala), jokivarressa
sijaitsevat Alatalo ja Ranta-Huikari (Huikari) sekä Huikarin tilasta erotetut Pokela ja Herrala.47
Vaikka osa vanhojen maatilojen tilakeskuksista sijaitsee yhä vanhoilla
paikoillaan, on pihapiirien rakennuskanta ajan mittaan joko osittain tai
kokonaan uusiutunut. Vanhoja asuinrakennuksia ja talousrakennuksia
on purettu, tai ne ovat tuhoutuneet mm. tulipalojen seurauksena, ja rakennuksia on korvattu osittain uusilla. Valtaosa vanhojen, 1700-luvulla
tai aikaisemmin perustettujen maatilojen pihapiireissä nykyään sijaitsevista rakennuksista on rakennettu 1800- ja 1900-lukujen kuluessa. Pihapiireissä on nykyään jäljellä enää muutamia ennen 1800-luvun puoliväliä rakennetuiksi määriteltyjä rakennuksia. Inventointitietojen mukaan
sellaisia ovat esimerkiksi Rantsilassa sijaitsevat vuonna 1782 rakennettu
Toppilan tilan luhtiaitta ja Rahkon tilan päärakennus sekä Haapavedellä
sijaitseva Pokelan tilan arviolta 1700-luvun lopulla rakennettu asuinrakennus48. Toisaalta vanhojen maatilojen pihapiireissä sijaitsevien vanhojen rakennusten, erityisesti talousrakennusten, rakentamisajankohdista
on olemassa hyvin vähän tietoja.
Vanhojen maatilojen pihapiireissä sijaitsevien rakennusten, varsinkin talousrakennusten, määrä on ajan mittaan selvästi vähentynyt. Talousrakennuksia on nykyään huomattavasti vähemmän kuin 1800-luvun puolivälissä tai sitä ennen. Talousrakennusten määrä on vähentynyt erityisesti 1900-luvun kuluessa. Esimerkiksi Kärsämäellä Kontin pihapiiriin kuu46

47

48
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Vertaa Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1993, 2;
Valonen & Korhonen 2006, 72; Lampinen 1973, 364–365; Relander 1992, 17–18,
24 ja esim. Charta öfwer första delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi gapellgäld Pyhäjoki sockn Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn,
1760 ja Charta öfver andra delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi
capelgäld Pyhäjoki sockn Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn, 1761.
Peruskartta 1:20 000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 2001; peruskartta
1:20 000, 3322 06+03 Kärsämäki ja peruskartta 1:20 000, 3322 09 Koposenperä.
Maanmittauslaitos, 2001; peruskartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1997; peruskartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 2001.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. OulaistenHaapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993, 40 ja Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet.
Osa 2. Lakeus, Siikalatva ja Raahen seutukunta 1993, 51.
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lui vielä vuonna 1964 yhteensä 9 rakennusta49. Vuonna 1993 julkaistun
inventointiluettelon mukaan Konttilan pihapiirissä oli tuolloin yhteensä
kolme rakennusta: ”kohtalaisen hyväkuntoinen” noin vuonna 1850 rakennettu asuinrakennus sekä puoji ja vilja-aitta50. Tyrnävällä sijaitsevan
Hirvelän talon mainitaan olleen ”edustavimpia pohjalaisia umpikartanoita Oulun seudulla”, asuinrakennukset ja talousrakennukset rajasivat keskelleen kaikilta neljältä sivulta suljetun pihapiirin51. Hirvelän talosta on
nykyään jäljellä kaksi vanhaa 1800-luvulla rakennettua asuinrakennusta, jotka ovat osa kunnanviraston pihapiiriä52.
Valtaosa kirkonkylien keskusta-alueilla sijaitsevien vanhojen maatilojen
viljelysmaista on kadonnut kulttuuriympäristöstä 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa kaavoituksen seurauksena. Vanhoihin kantatiloihin kuuluneille maille rakennettiin tosin uusia asuinpaikkoja, liikerakennuksia,
julkisia rakennuksia ja teollisuuslaitoksia aina 1800-luvulta lähtien, asutuksen tiivistymisen ja laajentumisen, elinkeinojen kehittymisen ja palvelujen lisääntymisen myötä. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa
rakentaminen kuitenkin tihentyi ja tiivistyi kirkonkylien keskusta-alueilla pääasiassa teiden varsille, ja suurin osa jokien varsilla ja teihin tukeutuvien asutusvyöhykkeiden ympärillä sijaitsevista peltoalueista toimi
edelleen vanhaan tapaan viljelyskäytössä. Rakentaminen laajentui perinteisesti viljelyskäytössä toimineille vanhoille peltomaille vasta 1900-luvun puolivälin jälkeen. Rantsilassa suurin osa kirkonkylän keskustan
alueelle 1950-, 1960-, 1970- ja 1980-lukujen mittaan kaavoitetuista ja
rakennetuista kortteleista sijoittuu Rahkon ja Toppilan kantatiloihin aikoinaan kuuluneille maille. Rahkon tilasta on jäljellä ainoastaan Keinontien varrella sijaitseva, asuinalueiden ympäröimä pihapiiri, johon kuuluu vanhan asuinrakennuksen ohella kaksi talousrakennusta. Pihapiiri
sijaitsee vuonna 1985 vahvistetussa rakennuskaavassa53 asuinpientalojen
korttelialueella. Kärsämäellä Konttilan tilan vanhoille viljelysmaille on
1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa kaavoitettu ja rakennettu mm. liikerakennusten, julkisten rakennusten ja asuinrakennusten korttelialueita.
Kaavoja ei kuitenkaan ole kokonaisuudessaan toteutettu, ja asuinalueiksi kaavoitetut, edelleen rakentamattomat mutta viljelyskäytöstä poistuneet pellot ovat vähitellen kasvamassa metsäalueiksi. Ne näkyvät kulttuuriympäristössä hoitamattomina viheralueina. Samoin Tyrnävällä suurin osa kirkonkylän keskustan alueelle sijoittuvien vanhojen maatilojen
viljelysmaista on 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa kadonnut. Hirvelän tilan vanhoille peltoalueille on 1960-luvulta lähtien kaavoitettu ja
rakennettu julkisten rakennusten, liikerakennusten ja asuinrakennusten

49
50
51
52
53

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Rakennuskaavan pohjana on vuonna
1964 hyväksytty kaavoituksen pohjakartta 1:2000.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. OulaistenHaapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993, 138.
Vahtola 1991, 320. Vahtola ei määrittele esittämänsä kuvauksen ajankohtaa.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Lakeus,
Siikalatva ja Raahen seutukunta 1993, 68.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 31.7.1984. Vahvistettu 24.7.1985.
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korttelialueita. Myös vuosien 1760 ja 1844 kartoilla54 näkyvästä Roustin
tilasta erotettu Rantarousti on 1900-luvun jälkipuoliskolla miltei kokonaisuudessaan kadonnut kulttuuriympäristöstä. Tilakeskusta ympäröineet peltoalueet on kaavoitettu ja rakennettu asuinalueiksi, pihapiiristä on jäljellä ainoastaan rivitalokorttelin keskelle sijoittuva tilan vanha
päärakennus. Rakennus sijoittuu osittain tontin istutettavaksi määrätylle
reuna-alueelle55, eli sitä ei ole ajateltu säilytettäväksi. Myös Haapavedellä kirkonkylän keskustaa ympäröivät viljelysalueet on 1900-luvun puolivälin jälkeen kaavoitettu ja rakennettu asuinalueiksi. Edelleen olemassa
olevat vanhojen maatilojen, Alatalon ja Ranta-Huikarin, pihapiirit sijoittuvat erillispientalojen korttelialueille56, missä niitä ympäröivät 1960-,
1970- ja 1980-lukujen kuluessa rakennetut asuinrakennukset. Suurin osa
maatilojen pihapiireissä sijainneista rakennuksista on ajan mittaan hävinnyt. Ranta-Huikarin pihapiirissä ovat nykyään jäljellä enää asuinrakennus ja yksi aittarakennus.
Vaikka suurin osa keskusta-alueilla sijainneista vanhoista viljelysmaista
on 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa hävinnyt, Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä pieni osa ennen 1800-luvun puoliväliä
raivatuista peltoalueista on edelleen viljelyskäytössä. Osa niistä on rakennuskaavoissa ja asemakaavoissa määritelty maatalousalueiksi, mikä
on mahdollistanut viljelystoiminnan jatkumisen kirkonkylän keskustan
tuntumassa sijaitsevilla maatiloilla aina nykypäiviin saakka. Maatalousalueiksi on määritelty kaavojen laatimisen aikaan edelleen toimivien maatilojen viljelyskäytössä olevat peltoalueet, eli kaavasuunnittelun
taustalla ovat vaikuttaneet ennen muuta toiminnalliset syyt. Maatalousalueiksi kaavoitetut peltoalueet sijoittuvat kaava-alueiden reunoille,
keskusta-alueiden laidoilla sijaitsevien maatilojen pihapiirien ympärille,
kaava-alueiden ja niitä ympäröivien viljelysalueiden välisiin rajapintoihin. Rantsilassa Toppilan pihapiiriä ympäröivät peltoalueet on edelleen
voimassa olevassa, vuonna 1983 vahvistetussa rakennuskaavassa57 määritelty olemassa olevan tilanteen mukaisesti maatalousalueeksi. Vanhemmissa, vuosina 1953 ja 1974 vahvistetuissa rakennuskaavoissa58 kyseisille
peltoalueille on kaavoitettu asuinrakennusten (asuintonttien ja omakotirakennusten) korttelialueita. Kaavoissa esitettyjä asuinkortteleita ei kuitenkaan ollut ehditty ennen vuoden 1983 kaavamuutoksen hyväksymistä
toteuttaa. Myös Kirkko-Toppilan pihapiirin ympärille rajautuu pieniä peltolohkoja jäänteinä vanhoista Toppilan tilan viljelysmaista. Vuonna 1983
54
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Karta öfver Törnävä bys bohlagor i Limmingo Socken afmätt af Fab. Gutzen ja
Karta öfver Törnävä Bys Limmingo Socken Bohlagor Afmätt af Fab. Gutzen; pitäjänkartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1844.
Vertaa Tyrnävän kirkonseudun ajantasa-asemakaava 2008. Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/kaavoitus/documents/Tyrnavan-ks_ajantasa-ak-2008_UUSI.pdf (26.8.2008).
Vertaa Haapaveden kaupungin ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö Oy,
http://www.ahiplan.airix.fi/paikkatieto/haapavesi/kartta.psp?kartta=haapavesi
(28.8.2008).
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.
Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952.
Vahvistettu 20.10.1953; Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974.
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vahvistetussa rakennuskaavassa59 ne on määritelty erillispientalojen ja
rivitalojen korttelialueiksi. Peltoalueet ovat säilyneet viljelyskäytössä siksi, että kaikkia asuinkortteleita ei ole toistaiseksi rakennettu. Kärsämäellä Junnon ja Korkatin pihapiirejä ympäröivät Junnonkankaan rinteelle
ennen 1800-luvun puoliväliä raivatut ja edelleen viljelyskäytössä olevat
peltoalueet. Vanhat viljelysalueet on sekä vuonna 1966 vahvistetussa rakennuskaavassa60 että edelleen voimassaolevassa, vuonna 1987 vahvistetussa rakennuskaavassa61 määritelty maatalousalueiksi. Myös Tyrnävällä kaava-alueen reunoilla on maatalousalueiksi kaavoitettuja ja edelleen
viljelyskäytössä olevia vanhoja peltoja. Haapavedellä pieni osa Pokelan ja
Herralan viljelysmaista on yhä voimassaolevissa, vuonna 1978 vahvistetuissa rakennuskaavoissa62 määritelty kasvitarha-alueiksi, tilojen pihapiirit sijaitsevat kaavoissa maatilojen talouskeskusten rakennusaloiksi määritellyillä alueilla. Kaavat mahdollistavat siten pienimuotoisen viljelystoiminnan jatkumisen kirkonkylän keskustan tuntumassa. Viljelyskäytössä
toimivat peltoalueet erottuvat kulttuuriympäristössä kapeina ja nauhamaisina, laajojen asuinalueiden väliin rajautuvina viheralueina, muistumina kirkonkylän keskustan tuntumassa aikanaan sijainneista vanhoista
viljelysmaista. Muista poikkeavat Tyrnävälle vuosina 2004 ja 2007 vahvistetut asemakaavat63, joissa toiminnallisten tekijöiden ohella on huomioitu viljelysalueiden merkitys osana kulttuuriympäristöä. Kaavoissa
osa kirkonkylän keskustan pohjoispuolella Tyrnävänjoen ja Tupostien
varrella sijaitsevista vanhoista viljelysmaista on määritelty maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi. Tavoitteena on ollut säilyttää osa jäljellä
olevista peltoalueista viljelyskäytössä, mikä turvaisi avoimen viljelysmaiseman säilymisen. Asuinkorttelien väliin rajautuvat peltoalueet ovat kuitenkin pieniä ja ne hahmottuvat kulttuuriympäristössä lähinnä jäänteinä
1800-luvun viljelysmaisemasta ja muistumina historiasta.
Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä kirkonkylää ympäröivillä alueilla – asemakaavojen kattamien alueiden ulkopuolella – sijaitsevien vanhojen maatilojen pihapiirit ja viljelysmaat sijoittuvat edelleen
samoille paikoille kuin 1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuoliskolla laadituilla kartoilla. Maatilojen viljelysalueista vanhimmat, 1500-, 1600- ja
1700-lukujen kuluessa raivatut peltolohkot, sijoittuvat pääasiassa jokien
varsille. 1800- ja 1900-lukujen kuluessa viljelysalueet ovat laajentuneet
kohti jokilaaksojen reunoja, samalla vanhoilla kartoilla rantapeltojen takana näkyvät niityt ja laidunmaat on raivattu peltoalueiksi. Esimerkiksi
59
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Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Maa ja vesi
Oy, Oulun aluetoimisto, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 12.5.1987. Vahvistettu
3.3.1987.
Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Pokela. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja
laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Rautionranta. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, Puujaakola. Aluearkkitehti Maija Niemelä, Tyrnävä, 27.1.2004. Vahvistettu 27.1.2004; Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan laajennus, Eskolanpelto. Linja Arkkitehdit Oy, Oulu,
11.4.2007. Vahvistettu 27.8.2007.
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Rantsilassa Franzila64 ja Tyrnävällä Pirkola, Eskola, Jaakola (Alajaakola)
ja Yli-Jaakola sijaitsevat yhä samoilla paikoilla kuin vuosina 1766–1767
ja 1760 laadituilla kartoilla. Osa maatilojen pihapiireistä on aikojen mittaan siirtynyt uuteen paikkaan mm. tiestön kehittymisen seurauksena.
Esimerkiksi Tyrnävällä mm. Kursulan ja Seppälän pihapiirit, jotka sijaitsevat vuosien 1760 ja 1844 kartoilla jokivarressa, ovat vuosien 1844 ja
1952 välisenä aikana65 siirtyneet kauemmaksi joesta maanteiden varsille. Mainittujen tilojen vanhat viljelysmaat sijaitsevat edelleen entisillä
paikoillaan joen partaalla.

Kirkot tärkeimpinä julkisina rakennuksina
Ensimmäisiä julkisia rakennuksia maaseudulla olivat kirkkorakennukset.
Kirkkorakennusten määrä lisääntyi 1600-, 1700- ja 1800-lukujen kuluessa asutuksen leviämisen myötä. Kirkot päädyttiin useimmiten rakentamaan suuriin ja sijainniltaan keskeisiin kyliin. Toisaalta kirkkojen rakentamisen seurauksena niiden lähistölle muodostui uutta asutusta. Kirkkojen paikat määräytyivät asutuksen sijainnin sekä muiden käytännön syiden perusteella: kirkot pyrittiin sijoittamaan paitsi asutuksen kannalta
keskeisille ja helposti saavutettaville paikoille vesistöjen ja teiden varsille
myös ominaisuuksiltaan tarkoitukseen parhaiten soveltuville, kauas näkyville ja maaperäominaisuuksiltaan rakentamiseen hyvin soveltuville
paikoille.
Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä kappeliseurakuntien ensimmäiset kirkkorakennukset valmistuivat 1600- ja 1700-lukujen
kuluessa. Kirkkorakennukset sijoittuivat jokien varsille, sijaintipaikkojen valinnassa taustalla vaikutti vesistöjen merkitys tärkeimpinä kulkuväylinä66. Rantsilassa kirkko sijoittui Siikajoen törmälle, paikkaan jossa
vanha jokea myötäilevä maantie kulki hyvin lähellä jokiuomaa. Kirkko
päätettiin aikoinaan rakentaa kauniille ja asutukseen nähden keskeiselle
paikalle67. Kärsämäellä kappeliseurakunnan ensimmäinen kirkko rakennettiin Pyhäjoen rannalle Kattilakosken partaalle. Kirkon paikaksi päätettiin valita soveliain ja kaunein paikka, valinnassa otettiin huomioon
paikan sijainti suhteessa olemassa olevaan asutukseen ja naapuriseurakuntien kirkkoihin sekä joen merkitys kulkuväylänä kesäisin68. Tyrnävällä kappeliseurakunnan kirkko sijoittui Tyrnävänjoen rannalle vanhan
maantien varrelle. Haapavedellä kappeliseurakunnan kirkko sijaitsi Pyhäjoen varrella Haapajärven pohjoisrannalla, näkyvällä paikalla järveä
kohti viettävässä jyrkässä rinteessä.
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66
67
68

204

Vuosien 1766–1767 kartalla näkyy kaksi Franzila-nimistä tilaa. Tilojen nimet
muuttuivat 1800-luvun kuluessa tilojen jakamisen yhteydessä. Vuoden 1956 kartalla maatilat näkyvät entisillä paikoillaan, ne ovat nimiltään Pappila (vuoden
1863 kartalla Lambela kplb.) ja Rantatalo. Franzilan kantatilasta muodostuivat 1800-luvun kuluessa myös Tuokkolan ja Yli-Tuokkolan tilat. (Vertaa Punkeri
(toim.) 1958, 8).
Vertaa pitäjänkartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1844 ja peruskartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1952.
Esim. Matinolli 1969, 409–411.
Esim. Punkeri (toim.) 1958, 17.
Matinolli 1969, 410.
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Vanhimmat kirkkorakennukset jäivät väkiluvun lisääntymisen myötä
varsin nopeasti pieniksi.69 Sekä Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle että
Haapavedelle rakennettiin uusi, aikaisempaa suurempi kirkkorakennus
1700- ja 1800-lukujen kuluessa.70 Haapavedellä uusi kirkko rakennettiin
entisen kirkkorakennuksen paikalle, Haapajärven pohjoisrannalle. Rantsilassa, Kärsämäellä ja Tyrnävällä uusi kirkko päädyttiin rakentamaan
eri paikkaan kuin vanha, nykyistä edeltävä kirkkorakennus. Sekä Rantsilassa, Kärsämäellä että Tyrnävällä vanha kirkon paikka oli osoittautunut tulvanaraksi ja maaperältään heikoksi.71 Kirkkojen sijaintipaikan
valinnassa näkyi maantieverkoston kehittyminen ja maanteiden merkityksen lisääntyminen kulkuväylinä 1700-luvun lopulta lähtien. Rantsilassa, Kärsämäellä ja Tyrnävällä uudet kirkkorakennukset sijoittuvat
maanteiden varsille, risteyskohtien lähistölle, ja samalla maisemallisesti merkittäville, korkeille ja kauas näkyville paikoille. Rantsilassa uusi
kirkko rakennettiin keskeiselle ja näkyvälle paikalle Siikajoen varressa
sijaitsevalle mäelle, Toppilankankaalle, lähelle vanhojen maanteiden risteystä. Kärsämäellä kirkko päätettiin sijoittaa Junnonkankaalle, Kärsämäeltä Piippolan kappeliin johtavan uuden maantien varrelle. Tyrnävällä
uusi kirkko sijoittui lähelle vanhan kirkon paikkaa ja pappilaa, vanhojen
maanteiden risteykseen.
1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla rakennettujen kirkkorakennusten sijainti on vaikuttanut olennaisesti siihen, mihin kirkonkylien keskustaalueet ovat 1800-luvun lopulta lähtien rakentuneet. Sekä Rantsilassa,
Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä kirkko on ollut kirkonkylän
keskipiste, kiintopiste, jonka välittömään läheisyyteen mm. kunnallishallinnon perustamisen myötä kirkonkyliin 1800-luvun lopulla rakennetut uudet julkiset rakennukset, kuten kansakoulut ja lainajyvämakasiinit, on sijoitettu. Toisaalta paitsi kirkkojen myös julkisten rakennusten
ja asutuksen sijaintipaikkojen valintaan ovat vaikuttaneet maastonmuodot sekä kulkuteinä käytettyjen vesireittien ja teiden sijainti. Rantsilan
kirkonkylä rakentui 1800- ja 1900-lukujen kuluessa vanhan maantien
varrelle Toppilankankaan rinteelle, maiseman korkeimmalle kohdalle
sijoittuvan kirkon ympärille. Kärsämäellä kirkonkylän keskusta rakentui 1800-luvun lopulla Piippolaan johtavan maantien varrelle, Pyhäjoelle
johtavan maantien risteyksen ja kirkon väliin rajautuvalle alueelle. Samoin Tyrnävällä rakentaminen tiivistyi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa vanhan maantien varrelle, Tyrnävänjoen ja teiden risteyksessä sijaitsevan kirkon väliin rajautuvalle alueelle. Myös Haapavedellä kirkko toimi kirkonkylän keskipisteenä, jonka lähistölle vanhaan maantiehen
tukeutuva kirkonkylän keskusta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa
rakentui.
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Hiltunen 1996, 642–643; Matinolli 1969, 400–401, 412; Vahtola 1991, 470.
Esim. Hiltunen 1996, 643–644; Matinolli 1969, 401–405, 412–413; Matinolli &
Matinolli 1989, 129–132.
Hiltunen 1996, 644; Vilmusenaho 1985, 31; Matinolli 1969, 412; Matinolli & Matinolli 1989, 130.
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Haapavedellä kappeliseurakunnan kirkko sijaitsi 1600-luvulta lähtien samalla paikalla Haapajärven pohjoisrannalla.72 Viimeisin, paikalle vuonna 1784 rakennettu kirkko tuhoutui tulipalossa vuonna 1981. Nykyään
vanhalla kirkon paikalla sijaitsee edelleen vuonna 1751 rakennettu tapuli.73 Rantsilassa, Kärsämäellä ja Tyrnävällä kirkkorakennukset sijaitsevat
edelleen entisillä paikoillaan. Kirkkorakennukset ovat säilyttäneet asemansa kirkonkylien tärkeimpinä ja arvostetuimpina merkkirakennuksina aina nykypäiviin saakka.
Edelleen olemassa olevien kirkkorakennusten ohella myös nykyään jo kadonneiden kirkkorakennusten jäljet ovat säilyneet kulttuuriympäristössä
kauan, aina nykypäiviin saakka. Rantsilassa, Tyrnävällä sekä Haapavedellä vanhojen, nykyistä edeltäneiden kirkkojen paikat näkyvät edelleen
kulttuuriympäristössä, osittain olemassa olevina kerroksina tai osittain
jo suurimmaksi osaksi kadonneina muistumina menneestä. Rantsilassa
Siikajoen varrella sijainneen vanhan kirkon ja sitä ympäröineen hautausmaan jäljet ovat jo lähes kokonaan kadonneet kulttuuriympäristöstä,
alueen historiasta muistuttaa paikalle pystytetty muistomerkki74. Myös
sitä edeltäneen kirkkorakennuksen, Punkerinkankaalla sijainneen saarnahuoneen, paikka on merkitty maastoon muistokivellä75. Samoin Kärsämäellä Pyhäjoen varrella sijainneen kirkkorakennuksen paikalla on historiasta kertova muistomerkki76. Vanhan kirkkorakennuksen sijaintipaikan lähistölle on 2000-luvun alussa rakennettu uusi moderni puukirkko, jonka rakentamisessa on noudatettu 1700-luvun rakentamistapaa ja
työmenetelmiä. Paanukirkoksi nimetystä uudesta kirkkorakennuksesta
on muodostunut merkittävä matkailukohde77. Tyrnävällä Tyrnävänjoen
varrella sijainneen kirkon paikkaa ympäröi edelleen kiviaidan reunustama vanha hautausmaa. Hautausmaan keskellä sijainneen kirkon paikalla
on muistomerkki. Haapavedellä vanhan kirkkorakennuksen paikalla on
puistoalue, jonka keskelle tulipalossa tuhoutuneen kirkon pohjakaava on
merkitty puistokäytävien ja istutusten muodostamana ristinä.
Kirkkorakennuksia ympäröivät vanhat hautausmaat ovat muuttuneet
1900-luvun kuluessa kirkkopuistoiksi. 1600- ja 1700-luvuilla ja 1800-luvun alkupuoliskolla hautausmaat sijoittuivat useimmiten kirkkojen ympärille. Vanhat hautausmaat kävivät kuitenkin liian pieniksi 1800-luvun
lopulla tai viimeistään 1900-luvun kuluessa, ja esimerkiksi Haapavedellä ja Tyrnävällä seurakuntien hautausmaita varten varattiin maa-alueita
72
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Matinolli 1969, 442.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. OulaistenHaapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993, 39.
Vuonna 1993 julkaistun inventointiluettelon mukaan paikalla on ”puustoa kasvava joentöyräs, jossa on jäänteitä hautausmaasta”. (Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Lakeus, Siikalatva, Raahen seutukunta
1993, 52).
Esim. Hiltunen 1996, 331–332, 341–342; Punkeri (toim.) 1958, 11–15, 17.
Esim. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen
seutukunta 1993, 137.
Esim. Kärsämäen Paanukirkon internet-sivut, http://www.paanukirkko.fi/etusivu.htm (31.8.2009).
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kirkonkylien keskusta-alueiden ulkopuolelta78. Vanhat hautausmaat jäivät vähitellen pois käytöstä ja ne muuttuivat ajan mittaan kasvillisuudeltaan runsaiksi puisto- ja viheralueiksi. Rantsilassa, Tyrnävällä ja Haapavedellä kirkonkylän keskustassa sijaitsevasta vanhasta seurakuntalaisten
hautapaikkana toimineesta kirkkomaasta on muodostunut omaleimainen, historiasta kertova puistoalue. Rantsilassa vanha hautausmaa sijoittuu Toppilankankaalle kirkon ympärille, hautausmaa-aluetta on useaan
otteeseen laajennettu79. Tyrnävällä vanhan kirkon paikkaa ympäröivä
toisen maailmansodan jälkeen metsittymään unohdettu kirkkotarha on
kunnostettu puistoalueeksi 1980-luvun alussa80. Haapavedellä kirkkopuisto sijoittuu rinteeseen Haapajärven pohjoispuolelle, vanhan kirkon
paikalle.
Kirkot olivat aina 1900-luvun puoliväliin saakka kirkonkylien tärkeimpiä maamerkkirakennuksia, jotka erottuivat avoimen, puuttoman viljelysmaiseman keskellä kauas. Kirkkojen asema maamerkkirakennuksina
on muuttunut 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa. Vielä 1900-luvun puolivälissä avoimet viljelyskäytössä olevat peltoalueet sekä niityt ja laidunalueet ulottuivat aina kirkonkylien keskusta-alueille saakka. Pääosa keskusta-alueita ympäröivistä viljelysmaista on 1900-luvun jälkipuoliskon
kuluessa kaavoitettu joko asuinalueiksi tai viheralueiksi, jolloin avoimet
laajat näkymät ovat sekä rakentamisen että kasvillisuuden lisääntymisen
myötä kadonneet. Rantsilassa kirkko sijaitsee edelleen keskellä kirkonkylää, samoin kuin 1700-luvun lopulla. Kirkon merkitystä näkymiä hallitsevana maamerkkirakennuksena on kuitenkin vähentänyt kirkkoa ympäröivän hautausmaan muuttuminen tuuheaa puustoa kasvavaksi kirkkopuistoksi. Kirkon kaakkoispuolelle 1980-luvulla rakennetut kookkaat
teollisuusrakennukset sijoittuvat hyvin lähelle kirkkoa, mikä on ristiriidassa kirkkoympäristöön liitettävien arvojen ja merkitysten kanssa. Sekä
Kärsämäellä että Tyrnävällä kirkko muodostaa edelleen kirkonkylän keskusta-aluetta rajaavan päätteen, samaan tapaan kuin 1800-luvun lopulla. Kärsämäellä kirkolla ei kuitenkaan ole enää merkitystä näkymiä hallitsevana maamerkkirakennuksena. Samoin kuin Rantsilassa, kirkko ja
tapuli jäävät piiloon niiden ympärillä kasvavan tuuhean puuston keskelle. Tyrnävällä kirkon korkea torni erottuu yhä vanhoja teitä pitkin avautuvien näkymien päätteenä. Haapavedellä vanha tapuli toimii edelleen
maamerkkirakennuksena, joka näkyy selvästi etelästä kohti kirkonkylän
keskustaa avautuvassa näkymässä. Tapulin suhde ympäristöönsä on kuitenkin muuttunut Haapavedentien rakentamisen myötä. 1960-luvulla rakennettu tie kulkee vanhan merkkirakennuksen vieritse korkealla penkalla, huomattavasti ympäröivää maanpintaa ylempänä.
Kirkkojen merkitys näkyy eri-ikäisissä rakennuskaavoissa ja asemakaavoissa. Olemassa olevien kirkkorakennusten paikat on useimmiten määritelty kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten (YK) korttelialueiksi, kirkosta erillään sijaitsevat hautausmaat hautausmaa-alueiksi
(H, EH). Alueet on määritelty kaavoissa käyttötarkoituksiltaan ja laa78
79
80

Esim. Matinolli & Matinolli 1989, 160.
Esim. Vilmusenaho 1985, 49–50.
Knapas (toim.) 1992, 59–60; Matinolli & Matinolli 1989, 158–159.
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Kuva 15. Kärsämäen kirkonkylä 1900-luvun alussa. Avoimessa viljelysmaisemassa
näkymät ovat pitkiä ja laajoja. Kirkko ja tapuli erottuvat maisemaa hallitsevina maamerkkirakennuksina.

Kuva 16. Näkymä Haapavedentieltä kohti
kirkonkylän keskustaa. Haapavedentie sijaitsee korkealla penkereellä, korkeusasemaltaan selvästi ympäröivää maanpintaa
ylempänä. Vuonna 1751 rakennettu tapuli
erottuu silti edelleen maamerkkirakennuksena.

juudeltaan olemassa olevan tilanteen mukaisiksi. Rakennuskaavoissa ja
asemakaavoissa ei kuitenkaan useimmiten ole varsinaisia kirkkorakennuksia koskevia suojelumääräyksiä81. Tästä poikkeavat ainoastaan Rantsilaan ja Tyrnävälle vuosina 1983 ja 2006 laaditut kaavat. Rantsilassa
vuonna 1785 valmistunut kirkko, 1730-luvun tienoilla rakennettu tapuli sekä kirkkotarhassa sijaitseva vanha ruumishuonerakennus on vuonna 1983 vahvistetussa, edelleen voimassa olevassa rakennuskaavassa82
määrätty rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaiksi ja siten
suojeltaviksi rakennuksiksi (sr 1). Tyrnävällä vuonna 1881 valmistunut
kirkko on vuonna 2006 vahvistetussa asemakaavassa83 määritelty kirkkolain nojalla suojelluksi kirkolliseksi rakennukseksi (srk–1). Kirkko ja
kirkkopuisto sijoittuvat kaavassa kirkkolain nojalla suojeltujen kirkollis81

82
83
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Kirkolliset rakennukset on määrätty suojeltaviksi kirkkolain nojalla. Lain mukaan ennen vuotta 1917 rakennetut kirkolliset rakennukset ovat suojelunalaisia. (esim. Kirkkolaki 1054/1993 14 luku 5§, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19931054 (13.1.2010)).
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
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ten rakennusten korttelialueelle (YK/s), missä alueen ominaispiirteet tulee kaavamääräysten mukaan säilyttää.
Olemassa olevien kirkkorakennusten ja kirkkomaiden ohella vanhojen,
nykyään jo kadonneiden kirkkorakennusten ja hautausmaiden sijaintipaikat on useimmiten huomioitu rakennuskaavoissa ja asemakaavoissa
muistopaikkoina ja määritelty rakentamattomiksi puisto- tai viheralueiksi. Rantsilassa vanhan, nyt jo kadonneen kirkon paikka on vuoden 1953
rakennuskaavassa84 määritelty yleisten rakennusten tontiksi (Y), kaavassa on paikalla merkintä ”Muistomerkki”. Vuonna 1985 vahvistetussa rakennuskaavassa85 alue on määritelty muinaismuistoalueeksi (SM). Tyrnävällä vanha hautausmaa ja palaneen kirkon paikka on vuoden 1969
rakennuskaavassa86 määritelty puistoalueeksi (P), vuonna 2006 vahvistetussa asemakaavassa87 hautausmaa-alueeksi, jolla sijaitsee kirkkolain
nojalla suojeltuja kirkollisia rakenteita, ja jonka ominaispiirteet tulee
säilyttää (EH/s–1). Haapavedellä vanhan kirkon paikka kuuluu vuonna
1988 vahvistetussa rakennuskaavassa88 kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten (YK) korttelialueeseen. Kärsämäellä vanha kirkon
paikka sijoittuu asemakaavan kattaman alueen ulkopuolelle.

Seurakuntien virkatalot – pappilat, lukkarilat ja kanttorilat
Kirkkorakennusten ohella seurakuntien viranhaltijoiden – pappien, lukkarien ja kanttorien – virkatalot olivat maaseudulla tärkeitä, luonteeltaan puolijulkisia merkkirakennuksia. Erityisesti pappilat toimivat paitsi
pappien virka-asuntoina myös pitäjien kulttuurielämän keskuksina: ne
toimivat esikuvina mm. rakennustekniikan, maanviljelyksen ja puutarhanhoidon kehittämisessä.89 Pappilat, lukkarilat ja kanttorilat olivat aina
1900-luvun alkupuolelle saakka virkatiloja, seurakuntien viranhaltijoilleen palkkaetuina asuttaviksi ja viljeltäviksi tarjoamia maatiloja, joista
kappalaiset, kirkkoherrat ja seurakuntien viranhaltijat saivat osan elannostaan.90
Virkatilojen sijaintipaikan valintaan vaikuttivat osittain samat tekijät
kuin maatilojen sijaintipaikan valintaan, eli maatalouden merkitys tärkeimpänä elannon lähteenä, viljelyskelpoisten maiden sijainti sekä hyvät
kulkuyhteydet. Samoin kuin kirkkorakennukset, virkatalot pyrittiin rakentamaan sijainniltaan keskeisille paikoille. 1700-luvulta lähtien sijaintipaikan valinnassa pyrittiin ottamaan huomioon myös maiseman ominaispiirteet. Virkatalot pyrittiin rakentamaan kauniille ja näkyville pai84
85
86
87
88
89
90

Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952.
Vahvistettu 20.10.1953.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 31.7.1984. Vahvistettu 24.7.1985.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow,
Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Tähtelä.
Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 9.11.1984. Vahvistettu 4.3.1988.
Vertaa Soikkeli 2000, 27.
Soikkeli 2000, 27, 31–37. Vertaa esim. Hiltunen 1996, 678.
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koille, joista avautui laajoja näkymiä ympäröivään maisemaan.91 Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle perustettiin ensimmäiset
pappilat 1600- ja 1700-lukujen kuluessa. Pappilojen pihapiirit sijoittuivat
vesistöjen varsille, niitä ympäröivien viljelysalueiden keskelle, samaan
tapaan kuin tuolloin perustettujen maatilojen pihapiirit. Rantsilassa kappalaisen virkatalo Lampela sijoittui Siikajoen varrelle kirkonkylän eteläpuolelle, noin kilometrin etäisyydelle Toppilankankaalla sijaitsevasta
kirkosta.92 Kärsämäellä kappalaisen virkatalo Kattilakoski rakennettiin
maisemallisesti kauniille paikalle Pyhäjoen rannalle Kattilakosken partaalle, paikalle rakennettavaksi määrätyn kirkon vierelle.93 Lukkarin
virkatalo Raatti sijaitsi samoin Pyhäjoen varressa, lyhyen matkan päässä pappilasta.94 Tyrnävällä kappalaisen pappilaksi tuli lähellä kirkkoa
maanteiden risteyksen tuntumassa sijaitseva Mankilan tila.95 Haapaveden kappalaisen pappila Paakkila sijoittui Haapajärven pohjoisrannalle
lähelle kappeliseurakunnan kirkkoa.96
Virkatalojen merkitys maatiloina alkoi vähentyä 1900-luvun alkupuolella. Vuonna 1922 voimaan tulleen lain myötä pappien ja muiden seurakunnan viranhaltijoiden palkkauksessa siirryttiin luontaiseduista rahapalkkaan, ja seurakuntien virka-asunnot ja virkatilat erotettiin toisistaan.
Suurin osa seurakuntien omistamien virkatilojen maista vuokrattiin ulkopuolisille. Toisen maailmansodan jälkeen suuri osa seurakuntien virkatalojen viljelys- ja metsämaista luovutettiin asutustarkoituksiin.97 Pappiloiden, lukkariloiden ja kanttoriloiden merkitys virkataloina päättyi lopullisesti vuonna 1990 tuolloin voimaan tulleen palkkauslain myötä.98
Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä vanhojen, 1600- ja 1700-lukujen kuluessa perustettujen pappiloiden pihapiirit sijaitsevat edelleen
entisillä, 1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuoliskolla laadituilla kartoilla näkyvillä paikoillaan. Pappiloiden pihapiireissä sijaitsevien talousrakennusten määrä on kuitenkin vähentynyt voimakkaasti erityisesti sen
jälkeen kun pappilat 1900-luvun alkupuolella menettivät merkityksensä maatiloina ja talousrakennukset jäivät vaille käyttöä. Nykyään pappiloiden pihapiireissä on päärakennusten ohella jäljellä enää muutamia
talousrakennuksia. Esimerkiksi Kärsämäellä pappilaan kuului 1700-luvun lopulla kaksi asuinrakennusta, pirttirakennus, erillinen keittiötupa, navetta, talli, aittarakennuksia sekä sauna99. 1960-luvun alkupuolella pappilaan kuului yhteensä viisi rakennusta100. Vuonna 1993 ilmestyneen kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luettelon mukaan
pappilaan kuului neljä rakennusta: päärakennus sekä entinen renkitupa,
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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Vertaa Soikkeli 2000, 77, 93.
Hiltunen 1996, 356–357, 678; Vilmusenaho 1984, 429.
Matinolli 1969, 410, 443.
Eskola 1992, 139.
Matinolli & Matinolli 1989, 65.
Matinolli 1969, 442.
Esim. Heinänen 1992, 175; Matinolli & Matinolli 1989, 151.
Soikkeli 2000, 27, 37–40.
Eskola 1992, 37–38. Kärsämäellä pappila oli 1700-luvun lopulla useisiin muihin
pappiloihin verrattuna varsin vaatimaton, mistä kertoo myös pappilarakennusten
vähäinen määrä.
Peruskartta 1:20 000, 322 06 Kärsämäki ja peruskartta 1:20 000, 3322 09 Koposenperä. Maanmittauslaitos, 1963.
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Kuva 17. Haapaveden seurakunnan
pappila Paakkila vuoden 1910 tienoilla.
Pappila sijoittuu kauniille ja näkyvälle
paikalle kohti Haapajärveä viettävään rinteeseen. Avointen viljelysalueiden yli kohti
Haapajärveä avautuvaa näkymää hallitsee
pappilan kookas, vaaleaksi maalattu päärakennus.

aitta ja ulkorakennus101. Tyrnävällä kappalaispappila Mankilaan kuului
1700-luvun jälkipuoliskolla yhteensä kolmisenkymmentä rakennusta102.
1900-luvun vaihteessa pappilaan kuului päärakennus sekä parikymmentä talousrakennusta103. Pappilan vanha päärakennus tuhoutui tulipalossa
ja sen tilalle valmistui uusi päärakennus 1930-luvun alussa104. Talousrakennuksia purettiin vähitellen pois niiden jäädessä tarpeettomiksi, ja
1960-luvun lopulla pappilaan kuului yhteensä yhdeksän rakennusta105.
Vuonna 2008 pappilaan kuului päärakennuksen ohella pirttirakennus
sekä kolme talousrakennusta. Haapavedellä kappalaispappila Paakkila koostui 1700-luvun puolivälin jälkeen viidestätoista rakennuksesta.
Asuinrakennukset ja osa talousrakennuksista ryhmittyi kahden vierekkäisen pihapiirin, asuinpihan ja talouspihan, ympärille, osa talousrakennuksista sijoittui pihapiirien ulkopuolelle läheisten peltotilkkujen reu101
102

103

104
105

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. OulaistenHaapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993, 137.
Vuoden 1765 katselmuspöytäkirjassa pappilaan kuuluvat rakennukset oli jaettu
kolmeen ryhmään: kartanolla, tarhassa ja etäämpänä kartanosta sijaitseviin. Pihapiirissä eli kartanolla sijaitsivat vuonna 1751 rakennettu lautakattoinen, kivijalalla varustettu päärakennus jossa oli tupa, lastenkamari, porstuakamari ja eteistupa, ”viisiseinäinen rakennus” jossa oli köökki ja maitohuone, vanha rappeutunut
tupa, eteistupa ja kamari, kellari, kaksi pirttiä ja vanha sauna. Päärakennuksessa
oli laudoitetut, punaisiksi maalatut julkisivut. Tarhassa oli panimohuone, kaksi
tallia, rehulato, kolme navettaa, sikala, keittokota ja hyyskä. Pihapiirin ulkopuolella sijaitsivat kolme puotia (aittaa) sekä tulenarat mallaspirtti ja neljä riihtä.
(Matinolli & Matinolli 1989, 65–66).
1900-luvun vaihteessa pappilaan kuuluivat asuinrakennuksen lisäksi vanha hirsinen puotirakennus jossa oli aitta, uusi maanpäällinen tiilistä muurattu kellari,
tallirakennus jossa oli talli, vaunuliiteri ja kalustevaja, kivinavetta 1880-luvulta,
tallin ja navetan yhteydessä makit (käymälät), puuliiteri ja vaja maanviljelyskoneita varten, lammasnavetta, sikolätti, olkilato, heinälato, jyväaitta, pirttirakennus jossa leivintupa, maitokamari ja porstua ja tähän siipirakennuksena kuuluva
renkikamari ja pesutupa, uusi saunarakennus jossa saunan lisäksi saunakamari, kaksi riihtä ja niiden välinen luuva sekä kolme kaivoa. (Matinolli & Matinolli
1989, 147–148).
Matinolli & Matinolli 1989, 148–150.
Karttaote kirkonkylän keskustan alueelta. Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969.
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noille106. 1800-luvun lopulla pappilan pihapiirissä oli asuinrakennuksen
lisäksi kymmenkunta muuta rakennusta107. 1900-luvun lopulla pappilan
pihapiiriin kuului vanhan päärakennuksen ohella vanhoja aittarakennuksia sekä 1960-luvulla rakennettu uusi pappilarakennus108.
Rantsilassa kappalaisen, myöhemmin kirkkoherran, pappila Lampela
on kadonnut kulttuuriympäristöstä 1900-luvun puolivälin jälkeen. Vielä
1800-luvun alussa pappila oli yksi seurakunnan vauraimpia taloja. Toisen maailmansodan jälkeen suurin osa pappilan pelto-, niitty- ja metsämaista lunastettiin asutustarkoituksiin, mutta pappila säilyi edelleen
asuinkäytössä. 1960-luvun vaihteessa vanha pappila kuitenkin koettiin
vanhanaikaiseksi ja epäkäytännölliseksi, ja rakennuksissa nähtiin tarpeelliseksi suorittaa laajoja korjaus- ja muutostöitä. Vanhan pappilan
korjaamisen sijaan kirkonkylään rakennettiin vuonna 1962 uusi pappila,
joka sijoittui Siikajokivarteen vanhan kirkon paikan vierelle, ja Lampelan jäljellä olevat maat ja rakennukset myytiin. Pappilaan kuuluvat rakennukset purettiin pois vähitellen 1960- ja 1970-lukujen kuluessa, viimeisenä purettiin vanha päärakennus.109 Vaikka vanhan pappilan rakennukset ja viljelysalueet ovat kadonneet, pappilan paikka näkyy edelleen
paikallisessa nimistössä – pappilan seutu on vuoden 2001 peruskartalla
nimeltään Lampela110.
Vanhojen pappiloiden ja muiden seurakunnan omistamien virkatalojen
käyttötarkoitukset ovat ajan mittaan muuttuneet. Tyrnävällä pappilan
vuonna 1932 rakennetussa päärakennuksessa toimi vuonna 2008 yksityinen vanhusten palvelukoti. Haapavedellä vuonna 1787 rakennettu pappilan päärakennus muutettiin seurakunnan kokoontumistiloiksi
1970-luvun alussa. Vuonna 2008 vanhassa päärakennuksessa toimi päiväkoti Paakkila.111 Kärsämäellä pappilan vuonna 1773 rakennettu päärakennus toimi 2000-luvun alussa edelleen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan eli papin asuntona. Entinen lukkarila Raatti toimi vuonna
2008 seurakunnan leirikeskuksena.112
Pappilat ovat kirkkorakennusten tapaan tärkeitä merkkirakennuksia,
jotka ovat säilyneet kulttuuriympäristössä pitkään, aina nykypäiviin
saakka. Haapavedellä ja Kärsämäellä pappiloiden päärakennukset kuuluvat kirkkorakennusten ohella vanhimpiin kirkonkylien alueilla edelleen olemassa oleviin rakennuksiin. Sekä Haapavedellä että Tyrnävällä vanhat pappilat tunnetaan omistajavaihdoksista ja käyttötarkoitusten
106

107
108
109
110
111
112
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Charta öfwer första delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi gapellgäld Pyhäjoki sockn Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn, 1760;
Charta öfver andra delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi capelgäld Pyhäjoki sockn Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn, 1761.
Ojalehto 1973, 419.
Esim. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen
seutukunta 1993, 39.
Vilmusenaho 1985, 52–54.
Peruskartta 1:20 000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 2001.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. OulaistenHaapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993, 39; Ojalehto 1973, 420, 451–452.
Heinänen 1992, 202–205.
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muutoksista huolimatta edelleen nimenomaan pappiloina. Vaikka suurin
osa pappiloihin vielä 1800-luvulla kuuluneista talousrakennuksista on
1900-luvun kuluessa kadonnut, pappiloiden pihapiirit erottuvat edelleen
kulttuuriympäristössä omaleimaisina, puistomaisina ja väljästi rakennettuina kokonaisuuksina. Haapavedellä pappilan puutarhaa on 2000-luvun
kuluessa kunnostettu entiseen, sille 1900-luvun vaihteessa tyypilliseen
asuun. Samoin kuin vanhojen maatilojen pihapiirit, pappilat ja muut virkatalot edustavat kulttuuriympäristössä ennen vuotta 1860 rakentunutta
kerrosta. Pappilat erottuvat kuitenkin edelleen muista maatiloista käyttötarkoituksiltaan joko puolijulkisina tai julkisina merkkirakennuksina.
Kirkonkylien keskusta-alueille laadituissa rakennuskaavoissa ja asemakaavoissa on useimmiten pyritty olemassa olevien vanhojen pappilarakennusten säilyttämiseen osana kulttuuriympäristöä. Tyrnävälle ja
Haapavedelle 1960-luvulla laadituissa rakennuskaavoissa113 pappiloiden pihapiirit on määritelty kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten (YK) korttelialueiksi. Tyrnävällä raitin pohjoispuolella sijaitseva pappilan pihapiiri on vuonna 2006 vahvistetussa asemakaavassa114
määritelty palvelurakennusten korttelialueeksi, jolla kulttuuriympäristö
säilytetään (P/s). Kaavassa on siten huomioitu paitsi rakennusten käyttötarkoitus palvelukotina myös pihapiirin kulttuurihistoriallinen merkitys pappilana. Pihapiirissä sijaitsevat rakennukset on lisäksi määritelty
seudullisesti merkittäviksi suojeltaviksi rakennuksiksi, jotka on pyrittävä
säilyttämään (sr–2). Haapavedellä pappilan alue on vuonna 1988 vahvistetussa rakennuskaavassa115 määritelty kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi, kaavan laatimisen aikaan rakennuksille ominaisten käyttötarkoitusten mukaisesti. Kaavassa ei kuitenkaan ole annettu varsinaisia rakennussuojelumääräyksiä. Kärsämäellä
pappila sijoittuu kirkonkylän asemakaava-alueen ulkopuolelle.

7.2.4. Vuodet 1860–1940 – kirkonkylien synty ja kasvun aika
Maantieteen professori Hannu Katajamäki määrittelee 1860-luvulta
1960-luvulle ulottuvan ajanjakson kokonaisuudeksi, jota hän nimittää
agraarimaaseudun ajaksi. Agraarimaaseudun ajalla Katajamäki tarkoittaa suomalaisen maaseudun kukoistusaikaa, joka alkoi 1800-luvun puolivälin jälkeen maatalouden monipuolistumisen ja kehityksen, elinkeinoelämän kehityksen ja kirkonkylien rakentumisen myötä, alkoi taantua
toisen maailmansodan jälkeen ja päättyi lopulta 1960-luvulla elinkeinorakenteen nopeiden muutosten ja taajamoitumiskehityksen myötä.116 Katajamäen esittämä rajaus on pääpiirteissään käyttökelpoinen myös tässä tutkimuksessa. Ajanjakso on tässä tutkimuksessa rajattu päättymään
vuoteen 1940 – Katajamäen määritelmästä poiketen toisen maailmanso113

114
115
116

Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow,
Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava.
Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu, 1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Tähtelä.
Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 9.11.1984. Vahvistettu 4.3.1988.
Katajamäki & Kaikkonen 1991, 30–41.
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dan aika ja jälleenrakennuskauden aika on tässä tutkimuksessa esitetty
omana kokonaisuutenaan. Vuosina 1860–1940 syntyneet kulttuuriympäristön kerrokset kertovat kirkonkylien synnyn ja kasvun ajasta, jolloin
seurakuntien pääkirkkojen ympärille rakentuneet kylät kasvoivat sekä
kaupallisia että hallinnollisia palveluita muiden maaseutukylien ohella
tarjoaviksi kirkonkyliksi. Ajalle tyypillisiä piirteitä olivat elinkeinojen vapautuminen, kunnallishallinnon perustaminen ja alkava teollistuminen.

Asuinpaikat ja viljelysalueet
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa asutus laajentui ja tiivistyi Pohjois-Pohjanmaan alueella edelleen. Asukasmäärä kasvoi ja tilojen määrä
lisääntyi sekä uudisraivauksen että vanhojen tilojen jakamisen myötä.
Vanhoista, ennen vuotta 1860 perustetuista kantatiloista useimmat jaettiin ajan mittaan osiin. Esimerkiksi Rantsilassa Toppilan tilasta muodostettiin Iso-Toppila (Toppila), Kirkko-Toppila, Niku-Toppila, Jokela, Haapala, Rinne ja Pukki, Rahkon tilasta Rahko, Sarkkila, Rintala, Välitalo ja
Haarala117. Siikajokivarressa sijaitsevasta Franzilan tilasta muodostuivat
ajan mittaan Rantatalo, Tuokkola, Yli-Tuokkola ja Lampela118. Haapavedellä kirkonkylän alueella sijaitsevista maatiloista mm. Rautio, Huikari
ja Tähtelä jaettiin 1800-luvun kuluessa osiin. 1880-luvulla vanhan Raution tilan mailla sijaitsevat tilakeskukset oli nimetty sijaintipaikkoja kuvaavilla nimillä Tienvieri-Rautio ja Ranta-Rautio, Huikarin tilasta olivat
samaan tapaan muodostuneet Tienvieri-Huikari ja Ranta-Huikari119.
Asutuksen lisääntyminen näkyi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa myös viljelysalueiden laajentumisena. Vanhimmat, 1500-, 1600- ja
1700-lukujen sekä 1800-luvun alkupuoliskon kuluessa raivatut peltolohkot, jotka näkyvät 1700-luvulla ja ennen 1800-luvun puoliväliä laadituilla kartoilla, sijoittuivat pääasiassa jokien varsille. 1800-luvun lopulla ja
1900-luvun alkupuolella peltomaita raivattiin lisää ja viljelysalueet laajentuivat kohti jokilaaksojen reunoja. Samalla 1700- ja 1800-luvun kartoilla jokien varsilla ja jokia reunustavien peltovyöhykkeiden takana sijaitsevia laidun- ja niittymaita raivattiin pelloiksi.
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa asuinpaikkojen sijaintiin vaikutti paitsi maatalouden merkitys tärkeimpänä elinkeinona ja siten viljelykseen parhaiten soveltuvien maiden sijainti myös maanteiden merkityksen
lisääntyminen liikenneväylinä sekä maatalouden rinnalla toimivien uusien elinkeinojen, kaupan ja teollisuuden, kehittyminen. Kulkuyhteydet
parantuivat uusien maanteiden rakentamisen ja vanhojen teiden kunnostamisen myötä, ja toisaalta liikenteen määrä lisääntyi mm. asutuksen lisääntymisen sekä palvelujen ja teollisuuden kehittymisen myötä. Rakentaminen kirkonkylien keskusta-alueilla tiivistyi, kun maanteiden varsille
kirkkojen lähistölle syntyi uutta asutusta.

117
118
119
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Esim. Simojoki (toim.) 2006, 150–151, 157.
Esim. Punkeri (toim.) 1958, 8.
Saajoranta 1948, 94–95; Matinolli 1969, 665–671.
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Asutuksen kehitys 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa näkyy esimerkiksi Haapaveden kirkonkylää vuosina 1760–1761, 1870 ja 1919 kuvaavilla kartoilla. 1700- ja 1800-luvuilla asutus muodostui pääasiassa
Pyhäjoen varrelle raivattujen viljelysalueiden keskelle sijoittuvista maatilojen pihapiireistä. Vuosien 1760–1761 ja 1870 välisenä aikana asutus
lisääntyi ja tiivistyi, vanhojen maatilojen väliin raivattiin uusia asuinpaikkoja ja vanhoja tiloja jaettiin osiin. Vuoden 1919 kartalla asutuksen määrä on vuoteen 1870 verrattuna edelleen lisääntynyt. 1700- ja
1800-luvuilla laadituilla kartoilla näkyvät maatilat, kuten Alatalo, Tähtelä (vuoden 1870 kartalla nimellä Marttala) ja Huikari, sijaitsevat vuoden
1919 kartalla yhä entisillä paikoillaan peltojensa keskellä lähellä jokea.
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennetuista pihapiireistä valtaosa sijoittuu jokea myötäilevän maantien varrelle kirkon pohjoispuolelle. Tien varrella sijaitsevista maatiloista on kartalla mainittu nimeltä
Kunnas, Mäkitalo, Ollanketo, Kujansaari, Kytölä ja Onnela.120 Samankaltainen kehitys näkyy myös Rantsilan kirkonkylää vuosina 1766–1767 ja
1863 kuvaavilla kartoilla. Vuoden 1863 kartalla asutus tukeutuu Toppilankankaan rinnettä myötäilevään maantiehen. Asutus on 1700- ja
1800-lukujen kuluessa lisääntynyt ja tiivistynyt, vanhojen tilakeskusten
väliin on rakennettu uusia pihapiirejä, jotka sijoittuvat tien varrelle. Kirkon länsipuolella maantien varressa näkyvät Toppilan kantatilasta jaetut Iso-Toppilan (Toppilan), Kirkko-Toppilan ja Niku-Toppilan pihapiirit,
maanteiden risteyksen ympärillä Rahkon tilasta erotetut Sarkkilan (kartalla nimellä Rahko) ja Haaralan pihapiirit.121 Asutus vanhan maantien
varrella lisääntyi ja tiivistyi edelleen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alussa.
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa asutus rakentui edelleen asuinrakennusten ja talousrakennusten rajaamista pihapiireistä, samaan tapaan kuin ennen vuotta 1860. Haapavedellä piirilääkärinä 1800-luvun
lopulla toiminut Konrad Relander kuvaa asutusrakennetta vuonna 1892
julkaistussa väitöskirjassaan Terveyshoidollisia tutkimuksia Haapajärven
piirilääkäripiiristä seuraavasti: ”Talojen kartano- eli pihamaat eivät ylipäänsä ole kovin avarat, jospa hyvinkin avaria löytyy, mutta ahtaatkaan
eivät ole, eivätkä koskaan umpeen rakennetut, niin että asumusten ja
ulkohuoneitten nurkat olisivat toisissaan kiinni, vaan nurkkien välillä on
ainakin 3–5 metrin levyinen sola. Varakkaammissa taloissa on karjapiha
tavallisesti aivan erillään. Useimmiten on navetta pihan toisella sivulla.
… Talli on aina pihan sivulla ja sen yhteydessä 1 tahi 2 puotia, joissa säilytetään vaatteita, lihoja ja muita ruokavaroja, suoloja y.m. Maitohuone
on jonkun rakennuksen suojassa pahimmasta auringon-paisteesta. Jyvä120

121

Charta öfwer första delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi gapellgäld Pyhäjoki sockn Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn, 1760;
Charta öfver andra delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi capelgäld Pyhäjoki sockn Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn, 1761; pitäjänkartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 1870; pitäjänkartta
1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 1919.
Num 2 Charta öfwer En Del Åkrar och Änger hag… uti Franzila By Sijcajåki Sokn
och Österbotd Län, afm.. efter ..vedenbörligit förandda..de, år 1766, unde..krefven
commissions Landf..måtar.. Hem: Er: Widenius; No 1 Num 3. Concept Charta öfver
En del af Frantzila Byer ångar uti Sijkajoki Sockn afmätt af Isac Lithov afm 1767;
Karta öfver Frantzila bys ägoråer i Siikajoki socken Salo härad och Uleåborgs län,
1863.
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Kuva 18. Pihapiirejä Rantsilan kirkonkylässä 1930-luvulla. Kookkaat asuinrakennukset sijoittuvat raitin varrelle, talousrakennukset pihapiirien ympärille niiden
taakse. Tiehen tukeutuvien pihapiirien
ja joen välissä on viljelyskäytössä olevia
peltoalueita ja laidunmaita. Kuvassa vaaleiksi maalattuina erottuvat Pukin kaksikerroksinen asuinrakennus sekä Nikun
asuinrakennus.

aitta on aina vähän loitommalla, niinikään riihi ja pajakin, jommoinen
on useissa varallisemmissa taloissa. Kasvavia tahi istutettuja puita näkee
harvoin talojen läheisyydessä paitsi kirkonkylässä, vaan kunnan uusi terveys-ohjesääntö velvoittaa jokaisen sellaisia istuttamaan talon läheisyyteen. … Useassa talossa löytyy niin kuin jo mainitsin 2, joskus 3:kin eri
asuinrakennusta eli ”kanttia”. Ani harvoin ne ovat rakennetut toisiinsa
kiinni, vaan ovat joko toistensa vastapäätä tahi kahdella kulmasivulla
noin 5–6 metrin levyinen sola välissä”.122
Rantsilassa, Kärsämäellä ja Haapavedellä kirkonkylän keskustan tuntumassa, vuonna 2008 voimassa olevan asemakaavan kattamalla alueella,
vuosien 1860 ja 1940 välisenä aikana rakentuneet pihapiirit ja niiden
muodostamat miljöökokonaisuudet ovat edelleen olennainen osa kulttuuriympäristöä. Näin on erityisesti Rantsilassa, missä jokiuomaa myötäilevän vanhan maantien, kirkonkylänraitin, varrelle vuosina 1860–
1940 rakennetut pihapiirit muodostavat omaleimaisen ja varsin yhtenäisen kokonaisuuden. Pihapiirit rajaavat maastonmuotoja myötäilevää
tietä yhtenäisenä nauhana. Pihapiirien päärakennukset sijoittuvat pääsääntöisesti raitin varrelle, talousrakennukset niiden taakse pihojen ympärille. Toppilan tilasta erotetut Pukki, Niku-Toppila, Jokela, Haapala ja
Rinne sijaitsevat vanhoilla paikoillaan kirkonkylänraitin varrella lähellä
toisiaan, vanhan Toppilan kantatilan mailla. Niiden ohella raitin varrella
on 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennettuja asuinkäytössä toimivia pihapiirejä, kuten Kunnas, Koukkari, Lahti, Savaloja (Tuomaala), Tommila ja Jylhä, julkisia rakennuksia, kuten Aleksanterin kansakoulu ja manttaalikunnan lainajyvämakasiini, sekä liikerakennuksia,
kuten Mällisen matkakoti. Useimmissa raitin varrella sijaitsevissa, alun
122
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Relander 1992, 17–18, 20. Relanderin väitöskirjassa esitetään esimerkkeinä kaksi
Haapavedellä sijaitsevaa taloa, Wattumäen ja Sulkalan talot. Wattumäen taloon
kuuluu yhteensä 13 rakennusta, joista kaksi asuinrakennusta, talli- ja aittarakennus sekä liiteri- ja latorakennus sijoittuvat pihapiirin ympärille, muut talousrakennukset kuten navetta, kota, maitohuone, lammasnavetta, jyväaitat, ladot, sauna ja
kaivot sijoittuvat pihapiirin ulkopuolelle. Sulkalan taloon kuuluu 18 rakennusta,
joista kaksi asuinrakennusta, navetta, lato sekä talli- ja puotirakennus sijoittuvat
pihapiiriin, kota, lammasnavetta, jyväaitta, ladot, liiteri, puoti, sauna, paja, riihi,
ruumenhuone ja makki pihapiirin ulkopuolelle. (Relander 1992, 24).
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perin asuinkäyttöön rakennetuissa rakennuksissa tai pihapiireihin kuuluvissa talousrakennuksissa on aikojen mittaan ollut liiketoimintaa, kuten kauppaliikkeitä tai pienteollisuustoimintaa, sekä julkista toimintaa,
kuten kirjaston tiloja tai erilaisten järjestöjen kokoontumistiloja123. Valtaosa raittia reunustaviin pihapiireihin kuuluvista rakennuksista on rakennettu vuosien 1880–1920 välisenä aikana,124 raitin varrella on vain
muutama 1900-luvun puolivälin jälkeen valmistunut rakennus. Suuri osa
raitin varrella sijaitsevista pihapiireistä on nykyään edelleen pääpiirteissään samassa asussa kuin vuonna 1950 laaditulla kartalla125: sekä asuinrakennukset että suurin osa talousrakennuksista sijaitsee yhä pihapiirien
ympärillä entisillä paikoillaan. Muutamia vanhoja, vuosina 1860–1940
rakennettuja rakennuksia on 1900-luvun kuluessa kadonnut. Varsinkin
talousrakennuksia, kuten navettarakennuksia, on purettu pois niiden
jäätyä tyhjilleen. Pihapiireihin on rakennettu 1950-, 1960- ja 1970-lukujen kuluessa joitakin uusia rakennuksia. Suurin osa niistä sijoittuu pihapiirien takaosiin, tien varrella sijaitsevien vanhojen rakennusten taakse.
Kärsämäellä ja Haapavedellä vuosina 1860–1940 rakennetut, edelleen
olemassa olevat asuinpaikat sijoittuvat joko muutamien vierekkäisten pihapiirien muodostamina ryppäinä tai yksittäisinä pihapiireinä kirkonkylän keskustan reuna-alueille. Kärsämäellä suurin osa vuosina 1860–1940
rakennetuista pihapiireistä sijoittuu Junnonkankaan rinnettä myötäilevän Saunatien varrelle. Useimmat Saunatien varrella sijaitsevista vanhoista rakennuksista on rakennettu 1920- ja 1930-lukujen kuluessa. Pienikokoiset asuinrakennukset reunustavat kapeaa Saunatietä harvana
nauhana, niiden takana pihapiirejä ympäröivät talousrakennukset. Miljöö ei kuitenkaan ole yhtenäinen samaan tapaan kuin Rantsilanraitilla: Saunatiellä vanhojen pihapiirien kanssa lomittuvat 1960-, 1970- ja
1980-lukujen kuluessa126 rakennetut asuinrakennukset. Joissain pihapiireissä vanhat asuinrakennukset on purettu ja korvattu uusilla, mutta
pihapiireissä on säilynyt vanhoja talousrakennuksia. Uudet asuinrakennukset erottuvat vanhasta rakennuskannasta sekä kooltaan että sijainniltaan: yksikerroksiset, vanhoja matalammat mutta pinta-alaltaan laajemmat asuinrakennukset sijoittuvat tonteilleen etäälle tiestä. Haapavedellä
suurin osa vuosien 1860 ja 1940 välisenä aikana rakentuneista pihapiireistä sijoittuu itä-länsisuuntaisen vanhan maantien, Vanhatien, varrelle.
Vanhan kirkon paikan pohjoispuolella vanha maantie on 1960-luvulla
toteutettujen uusien tielinjausten rakentamisen jälkeen nimetty Tähtelänkujaksi. Vanhatietä reunustavat mm. Mäkitalon, Einolan, Myyrilän,
Rauhaniemen, Rauhalan, Leppälahden, Karvosen, Honkalan ja Sanen
pihapiirit. Tähtelänkujan varrella sijaitsevat vanha kestikievarirakennus
Tähtelä, vanha Vatasen kauppakartano Kauppinen, vanha kansakoulurakennus ja tietä rajaavat asuinrakennukset muodostavat pienelle alueelle
123
124
125
126

Esim. Simojoki (toim.) 2006, 160–161.
Esim. Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy,
Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983. Rakennuskaavan selostus, liite 4. Vertaa Jäntti 1992, liite 2; Kuipers 2007, 51–69.
Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952.
Vahvistettu 20.10.1953. Pohjana kartta Rantsilan kirkonkylän rakennussuunnitelma-alueesta, 1950.
Esim. Kotiseutumme 2000, 383–571.
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rajautuvan omaleimaisen, muusta ympäristöstä poikkeavan kokonaisuuden. Vanhatien raitti ei kuitenkaan ole yhtenäinen kokonaisuus127. Vanhat, vuosina 1860–1940 rakennetut rakennukset ja pihapiirit sijoittuvat
tien varrelle 1940-luvun vaihteen jälkeen rakennettujen asuin- ja liikerakennusten ympäröiminä yksittäisinä kohteina, muistumina 1800-luvun
lopun ja 1900-luvun alun miljööstä.
Rantsilassa on pyritty raittimiljöön säilyttämiseen omaleimaisena kokonaisuutena. Vuonna 1983 vahvistetussa, edelleen voimassaolevassa rakennuskaavassa128 raittia reunustavissa pihapiireissä sijaitsevista rakennuksista lähes kaikki ennen vuotta 1940 valmistuneet asuinrakennukset
ja talousrakennukset on määrätty suojeltaviksi. Sen sijaan Kärsämäellä voimassaolevat kaavat mahdollistavat Saunatien varrella sijaitsevien
vanhojen rakennusten purkamisen ja korvaamisen uudisrakennuksilla.
Haapavedellä useimmat Vanhatien ja Tähtelänkujan varsilla sijaitsevista,
ennen vuotta 1940 rakennetuista kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi kohteiksi luokitelluista rakennuksista on vuonna 1994 vahvistetussa
rakennuskaavassa129 määrätty suojeltaviksi. Suojelumerkinnät koskevat
kuitenkin vain asuinrakennuksia, eli kaava ei turvaa pihapiirien säilymistä kokonaisuuksina samaan tapaan kuin Rantsilassa.
Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä kirkonkylän keskustaa ympäröivillä alueilla on säilynyt vuosina 1860–1940 raivattuja,
edelleen viljelyskäytössä olevia peltoalueita. Suurin osa viljelysalueista
sijoittuu kaava-alueiden reunoille. Ne on määritelty kaavoissa maatalousalueiksi tai maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi.130 Viljelysalueet
hahmottuvat kulttuuriympäristössä edelleen avoimina maisematiloina,
samaan tapaan kuin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Peltojen
yli avautuu pitkiä ja laajoja näkymiä. Kulttuuriympäristölle ovat paikoin
ominaisia kirkonkylästä ulos, kirkonkylän ulkopuolelta kohti kirkonkylän keskustaa sekä kirkonkylän eri osien välille avautuvat näkymät.
Rakennetun kulttuuriympäristön ja sitä ympäröivän avoimen kulttuurimaiseman väliset rajapinnat eivät kuitenkaan enää tukeudu maiseman
ominaispiirteisiin, samaan tapaan kuin vielä 1900-luvun alkupuolella.
Maaseudulla kulttuuriympäristölle olivat 1900-luvun alkupuolella tyypillisiä rakennettujen selännealueiden ja avoimien viljelysmaiden väliin
muodostuvat maastonmuotoihin tukeutuvat rajapinnat. Nämä rajapinnat
ovat 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa kadonneet, kun entisiä peltoalueita on kaavoitettu ja rakennettu asuinalueiksi.
127

128
129
130
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Vertaa Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993, 241; Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta ja Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993, 41 ja Pohjois-Pohjanmaan
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1978, 42.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu,
arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvistettu 29.6.1994.
Maisemallisesti arvokkaiksi määriteltyjä peltoalueita (MA) on 2000-luvun kuluessa laadituissa kaavoissa. Vanhemmissa, 1960-, 1970-, 1980- ja 1990-lukujen
kuluessa laadituissa kaavoissa viljelysalueet on määritelty maatalousalueiksi (M,
MT, MV).
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Kuva 19. Viljelysmaisemaa Tyrnävän kirkonkylän keskustassa 1930-luvulla. Viljelyskäytössä olevat peltoalueet ovat osa
kulttuuriympäristöä myös kirkonkylän
keskusta-alueella. Kuvassa etualalla näkyy
maanteiden risteyksen luoteiskulmassa sijaitseva lainajyvämakasiini. Kuvassa taustalla pohjoiseen kohti Tuposta johtavan
maantien vasemmalla puolella näkyy kansakoulun pihapiiri.

Vanhat, edelleen käytössä olevat viljelysalueet eivät ole säilyneet nykypäiviin saakka ominaispiirteiltään samanlaisina kuin 1800-luvun lopulla
ja 1900-luvun alussa. Viljelysmaisemassa näkyvät 1900-luvun kuluessa
maatalouden kehittymisen seurauksena tapahtuneet muutokset. Maataloustuotannon tehostumisen myötä maatalousmaisemien monimuotoisuus on köyhtynyt, viljelysmaisemat ovat muuttuneet aiempaa homogeenisemmiksi. Pienistä metsäsaarekkeiden, aitojen, ojien ja piennaralueiden ympäröimistä peltolohkoista, niityistä, kedoista ja laidunmaista muodostuva viljelysmaisema on 1900-luvun kuluessa muuttunut yhtenäiseksi
avaraksi ja avoimeksi peltomaisemaksi. 1700- ja 1800-luvulla laadituilla
kartoilla näkyvät niittymaat ja laidunalueet ovat maa- ja karjataloudessa
tapahtuneiden muutosten myötä kadonneet kulttuuriympäristöstä miltei
kokonaan. Viljelysalueille vielä 1900-luvun puolivälissä tyypilliset ladot
ja muut talousrakennukset on purettu pois niiden jäätyä tarpeettomiksi.
Peltokoko on kasvanut, ja ojien toisistaan erottamista peltosaroista muodostuvat viljelysalueet ovat peltojen salaojittamisen myötä muuttuneet
yhtenäisinä jatkuviksi viljelysaukeiksi.131
Vanhojen peltomaiden säilyminen viljelyskäytössä on mahdollistanut
maiseman pysymisen avoimena. Sen sijaan viljelyskäytöstä poistuneilla
vanhoilla peltoalueilla, jotka on rakennus- ja asemakaavoissa määritelty
viheralueiksi, avoimet maisematilat ovat 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa kasvaneet umpeen. Vanhastaan pellot, niityt ja laidunmaat sijoittuivat nimenomaan vesistöjen varsille. Jokien varsilla sijaitsevissa kirkonkylissä – Rantsilassa, Tyrnävällä ja Haapavedellä – ranta-alueet on
miltei poikkeuksetta määritelty rakennuskaavoissa ja asemakaavoissa
viheralueiksi. Kirkonkylien keskusta-alueilla julkisten rakennusten, liikerakennusten ja asuinrakennusten korttelialueiden ja joen väliin rajautuu joko puistoalueiksi tai lähivirkistysalueiksi määriteltyjä viheralueita. Myös kaava-alueiden reunoilla, missä osa vanhoista viljelysmaista on
kaavoitettu maatalousalueiksi, viljelysalueet eivät ulotu jokeen saakka
vaan rantoja reunustavat viheralueet kapeina nauhoina. Kaavojen toteutumisen myötä valtaosa Siikajokea, Tyrnävänjokea ja Pyhäjokea reu131

Esim. Heikkilä 2007b, 81–82; Hietala-Koivu 2003.
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nustaneista vanhoista viljelysmaista on muuttunut viheralueiksi. Rantaalueiden umpeenkasvun seurauksena vesistöjen ja kirkonkylien väliset
suhteet ovat muuttuneet. Kirkonkylille vielä 1900-luvun puolivälissä tyypillinen yhteys jokeen sekä joelta kirkonkylään ja kirkonkylästä joelle
avautuvat näkymät ovat kadonneet 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa.
Myös keskusta-alueiden reunoilla, missä jokien varsilla on edelleen pieniä viljelyskäytössä olevia peltoja, kapeat metsittyneet ranta-alueet peittävät viljelysalueiden ja vesistöjen väliset näkymät.
Vanhojen, nykyään osittain jo kadonneiden maatilojen nimet näkyvät
edelleen paikallisessa nimistössä muistumina menneestä. Haapavedellä
vuosien 1870 ja 1919 kartoilla132 näkyvistä Alatalon, Huikarin, Pokelan,
Raution, Herralan, Mäkitalon, Tähtelän ja Linnaisten tiloista muistuttavat nykyään asuinalueiden ja puistoalueiden nimet, kuten Pokela, Rautionranta ja Tähtelä sekä Herralanpuisto ja Mäkitalonpuisto, sekä tiennimet, kuten Alatalontie, Herralantie, Rautionkuja, Tähtelänkuja, Huikarinniementie ja Linnaistentie. Vuoden 1870 kartalla näkyvän sotaväen harjoittelukentän tienoilla sijaitseva kuja on nimetty Sotilaankujaksi.
Myös Tyrnävällä vanhojen maatilojen, kuten vuoden 1844 kartalla133 näkyvien Seppälän, Eskolan, Pirkolan, Jaakolan, Hirvelän ja Roustin, nimet
näkyvät asuinalueiden, kuten Seppälä, Puujaakola ja Laidunhirvelä, sekä
teiden, kuten Seppäläntie, Eskolantie, Pirkolankuja, Ala-Jaakolantie, YläJaakolantie, Roustintie ja Roustinpolku, nimissä.

Koulurakennukset ja muut julkiset rakennukset
Kunnallishallinnon perustamisen seurauksena julkisten rakennusten
määrä kirkonkylissä lisääntyi. Yleisimpiä ja useimmiten ensimmäisiä kirkonkyliin kunnallishallinnon perustamisen myötä rakennettuja julkisia
rakennuksia olivat kansakoulut. Niiden ohella kirkonkyliin 1800-luvun
lopulta lähtien rakennettuja uusia julkisia rakennuksia olivat mm. lainajyvämakasiinit ja terveydenhuollon rakennukset134 sekä vaivaistalot ja
köyhäintalot, myöhemmin kunnalliskodit135. Aatteellinen yhteistoiminta
alkoi kehittyä 1800-luvun lopulla, ja maaseudulle perustettiin nuorisoseuroja ja työväenyhdistyksiä. Sen myötä kirkonkyliin rakennettiin yhteisiä kokoontumistiloja, nuorisoseurantaloja ja työväentaloja.136
Tässä tutkimuksessa esimerkkikohteiksi valittuihin kirkonkyliin vuosien 1860 ja 1940 välisenä aikana rakennettujen uusien julkisten rakennusten määrä oli koulurakennuksia lukuun ottamatta hyvin vähäinen.
Kansakoulurakennukset olivat pitkään lähes ainoita julkisia rakennuksia, ja ne toimivat 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa julkisina tiloi132
133
134
135
136

220

Pitäjänkartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 1870; pitäjänkartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 1919.
Pitäjänkartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1844.
Useimmat ensimmäisistä kunnallisen terveydenhuollon rakennuksista, kuten terveystalot ja lääkäritalot, rakennettiin tässä tutkimuksessa esimerkkikohteina oleviin kirkonkyliin pääasiassa vasta 1950-luvun kuluessa.
Termeistä ”vaivaistalo” ja ”köyhäintalo” luovuttiin 1920-luvulla ja vanhusten, sairaiden ja varattomien kunnallisista hoitolaitoksista alettiin käyttää nimitystä kunnalliskoti. (Härkönen 1973, 568).
Esim. Vilmusenaho 1984, 339.
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Kuva 20. Haapaveden kunnan toimitalo
Ahola vuonna 1972. Rakennuksen vieressä on Haapaveden Osuuspankin vuonna
1972 valmistunut liikerakennus. Ahola purettiin 1970-luvulla ja sen paikalle rakennettiin uusi kunnanvirasto.

na monissa eri käyttötarkoituksissa, esimerkiksi kuntalaisten harrastusja kokoontumistiloina sekä kuntakokousten pitopaikkoina. Myös kunnan
kirjasto sijaitsi usein koulun tiloissa137. Varsinaisia kuntien hallintorakennuksia, kuten kunnantupia tai kunnanvirastoja, ei vielä tuolloin rakennettu, vaan kunnallishallinnon tarvitsemat tilat sijoitettiin useimmiten vanhoihin, jo olemassa oleviin rakennuksiin. Esimerkiksi Rantsilassa
kunnan toimitilat sijoittuivat 1900-luvun alussa kirkonkylän keskustassa
sijaitsevaan Haaralaan, joka oli toiminut aiemmin kauppapuotina ja apteekkina138. Kärsämäellä kunnantalona toimi aluksi raitin varrella sijaitseva vanha asuinrakennus, joka oli aiemmin toiminut mm. käräjätalona139. 1900-luvun puolivälin tienoilla kunnan toimitiloiksi hankittiin entinen suojeluskuntatalo140. Tyrnävällä kunta hankki 1800-luvun lopulla
omistukseensa kirkonkylän keskustassa kirkon lähistöllä sijaitsevan Hirvelän pihapiirin, jonne kunnan virastot sittemmin keskittyivät141. Haapavedellä kunnan toimitiloiksi ostettiin kirkonkylän keskustassa sijaitseva
Aholan kauppakartano142.
Julkiset rakennukset pyrittiin sijoittamaan keskeisille paikoille kirkonkylien keskusta-alueille, usein kirkonkylän keskipisteeksi hahmottuvan tärkeimmän julkisen rakennuksen, kirkon, läheisyyteen. Toisaalta julkisten
rakennusten sijaintiin vaikutti maanomistus ja yksityisten maanomistajien halukkuus myydä maitaan julkisten rakennusten tonteiksi, eikä rakennuksia aina saatu sijoitetuiksi alun perin parhaiksi katsotuille paikoille143.

137
138
139
140
141
142
143

Esim. Punkeri (toim.) 1958, 83–84; Pöyhtäri 1982, 10–11; Kalliokoski 1928, 42.
Simojoki (toim.) 2006, 33, 156–157.
Esim. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen
seutukunta 1993, 139; Koponen (toim.) 1983, 442.
Telinkangas (toim.) 1984, 31–32; Kemi (toim.) 2004, 28.
Matinolli & Asunmaa 2005, 99, 103.
Hyvärinen 1973, 516; Kauppinen 1973, 535–537.
Esim. Telikangas (toim.) 1984, 16.
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Sekä Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle että Haapavedelle rakennettiin
ensimmäiset kansakoulurakennukset 1860-, 1870- ja 1880-lukujen kuluessa. Kuntien ensimmäiset kansakoulut sijoittuivat kirkonkyliin. Rantsilassa, Kärsämäellä ja Haapavedellä koulurakennus sijoittui kirkonkylän päätien, kirkonkylänraitin, varrelle, lähelle kirkkoa. Vanhimmissa,
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun vaihteessa rakennetuissa kansakoulurakennuksissa oli luokkahuoneen ohella asunto opettajaa varten. Koulurakennuksen lisäksi koulun pihapiiriin kuului koulua palvelevia talousrakennuksia144, joihin sijoittuivat mm. käymälät ja halkoliiteri, sekä opettajan taloutta palvelevia talousrakennuksia, kuten sauna ja pesutuparakennus, kellari, eri tarkoitukseen varattuja aittarakennuksia ja usein myös
navettarakennus.
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa julkiset rakennukset, niistä selvästi yleisimpinä kansakoulurakennukset, olivat aikanaan tunnettuja
merkkirakennuksia, mikä näkyi useimmiten myös rakennusten arkkitehtuurissa. Rakennustekniikaltaan ja materiaaleiltaan hirsirakenteiset,
satulakattoiset kansakoulurakennukset edustivat useimmiten kansanomaista rakentamisperinnettä. Ne erottuivat kuitenkin muusta rakennuskannasta mm. mittasuhteiltaan, yksityiskohdiltaan ja väritykseltään.
Kansakoulurakennusten suunnittelua ja rakentamista valvovassa kouluhallituksessa korostettiin 1800-luvun lopulla myös koulurakennusten
merkitystä rakennuskulttuurin kohentajina.145 Koulurakennukset olivat
kookkaita, ja luokkatiloissa oli suuret ja korkeat ikkunat. Rakennusten
julkisivut oli useimmiten vuorattu laudoituksella ja maalattu vaaleiksi. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennettujen koulurakennusten julkisivuissa oli tuolloin vallitsevien tyylisuuntausten mukaisesti
nikkarityylisiä tai jugend-henkisiä yksityiskohtia. Esimerkiksi Rantsilassa Aleksanterin kansakoulun mainitaan valmistumisensa aikaan olleen
kirkonkylän suurin ja ensimmäinen kaksikerroksinen rakennus146. Kärsämäellä kansakoulurakennuksen julkisivut verhottiin laudoituksella ja
maalattiin vaaleiksi. Kärsämäellä opettajana toiminut Heimo H. Heikkilä
kuvasi kirkonkylän kansakoulua vuonna 1935 julkaistussa historiateoksessa seuraavasti: ”Kauniina, sopusointuisesti väritettynä valon linnana
kohosi se nyt ikään kuin antaen kuvan tehtävästään kansansivistyksen
laajalla työsaralla”147. Haapavedellä erityisesti vuonna 1920 valmistunut
144

145

146
147
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Esim. Telinkangas (toim.) 1984, 29; Kalliokoski 1928, 31. Vuonna 1866 annetun
asetuksen mukaan opettajaa varten tuli varata vähintään kaksi huonetta ja keittiö sekä tarpeelliset ulkorakennukset. Opettajan luontoisetuihin kuului myös mm.
kaksi tai kolme tynnyrinalaa (noin 1–1½ ha) viljeltyä maata, laidun yhdelle lehmälle ja polttopuut. Opettajan taloudessa tarvittiin siten pesutilojen ja ulkohuoneen ohella myös muita maataloihin perinteisesti kuuluvia talousrakennuksia.
(Esim. Soikkanen 1966, 325).
Lilius 1982, 123. Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä vanhimmat, vuosina 1882, 1884, 1867 ja 1870 rakennetut koulurakennukset valmistuivat
ennen kansakoulurakennusten suunnittelua ohjaavien mallipiirustusten julkaisemista – ensimmäinen suomalainen mallipiirustuskokoelma maaseudun kansakoulurakennuksia varten ilmestyi vuonna 1892. Koulurakennusten suunnittelussa noudatettiin kuitenkin kansakouluasetuksessa koulurakennuksista annettuja
määräyksiä, ja suunnitelmat tuli hyväksyttää kouluhallituksessa, eli koulurakennusten suunnitelmat laadittiin viranomaisten valvonnassa. (Lilius 1982, 122–
124).
Pöyhtäri 1982, 10.
Telinkangas (toim.) 1984, 28.
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Kuva 21. Haapavedelle rakennettiin
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa
kansakoulurakennusten ohella myös muita koulurakennuksia. Yksi niistä oli Haapaveden yhteiskoulun vuonna 1920 valmistunut koulurakennus. Rakennus purettiin
1900-luvun lopulla.

kaksikerroksinen yhteiskoulu sekä Wivi Lönnin suunnittelemat koulurakennukset, Haapaveden kasvitarha- ja keittokoulun päärakennus ja Haapaveden kansanopiston päärakennus, erottuivat kulttuuriympäristössä
muusta rakennuskannasta poikkeavina merkkirakennuksina.
Rantsilassa ja Tyrnävällä vanhimmat, vuosina 1882 ja 1867 valmistuneet
koulurakennukset sijaitsevat edelleen entisillä paikoillaan. Myös Haapavedellä osa vanhasta kansakoulurakennuksesta sijaitsee edelleen vanhalla paikallaan, 1900-luvun alussa rakennettu kaksikerroksinen laajennusosa on purettu Haapavedentien rakentamisen yhteydessä 1960-luvulla.
Kansakoulurakennusten käyttötarkoitukset ovat kuitenkin ajan mittaan
muuttuneet. Rantsilassa, Kärsämäellä ja Haapavedellä kirkonkylään valmistui uusi koulukeskus 1960-luvulla, ja vanhat koulurakennukset jäivät pois koulukäytöstä. Kansakoulurakennukset ovat toimineet 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa mm. julkisessa käytössä sekä asuinkäytössä.
Rantsilassa Aleksanterin kansakoulu toimi alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan kouluna aina 1970-luvun lopulle saakka. Tuolloin toteutetun
peruskorjauksen yhteydessä kansakoulurakennus muutettiin asuinvuokrataloksi, ja 1980-luvun lopulla rakennus muutettiin päiväkodiksi148. Kärsämäellä vuonna 1901 valmistunut koulurakennus purettiin 1970-luvun
alussa, ja sen paikalle rakennettiin palvelutalo Koivupuisto149. 1920-luvulta 1970-luvulle saakka kansakouluna toiminut vanha kunnantalo sijaitsee edelleen entisellä paikallaan, mutta asuinrakennukseksi muutettuna. Tyrnävällä vanhat kansakoulurakennukset ovat yhä osa kirkonkylässä sijaitsevan Kuulammen koulun miljöötä, koulurakennukset sijaitsevat vuonna 1961 valmistuneen ja myöhemmin useaan otteeseen laajennetun yläasteen koulun pohjoispuolella. Haapavedellä vanha kansakoulurakennus muutettiin 1960-luvun tienoilla kotiseutumuseoksi150. Nykyään rakennuksessa toimii koulumuseo.

148
149
150

Esim. Punkeri & Junttila (toim.) 1980, 172; Kotiseutumme 2002, 512.
Esim. Kemi (toim.) 2004, 180.
Esim. Kinos 1973, 258.
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Vielä 1900-luvun puolivälissä koulurakennukset ja niiden pihapiireissä
sijainneet talousrakennukset rajasivat keskelleen luonteeltaan puolijulkisia piha-alueita. Suurin osa talousrakennuksista purettiin pois 1900-luvun puolivälin jälkeen,151 mikä muutti koulurakennusten suhdetta ympäristöönsä ja kulttuuriympäristölle ominaista tilahierarkiaa. Esimerkiksi
Haapavedellä vanha kansakoulurakennus sijaitsee tontillaan yksinään,
koulun pihamiljöö on talousrakennusten purkamisen myötä kadonnut.
Rantsilassa ja Tyrnävällä vanhojen kansakoulurakennusten pihapiiriin
on 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa rakennettu uusia koulurakennuksia. Sekä Rantsilassa että Tyrnävällä uudet koulurakennukset erottuvat
kulttuuriympäristössä selvästi vanhoja kansakoulurakennuksia suurempina. Aikoinaan pihapiirejä hallinneet vanhat koulurakennukset ovat jääneet niihin verrattuina osittain alisteiseen asemaan.
Kansakoulujen ohella tyypillisimpiä kuntien kirkonkylien alueelle rakennuttamia julkisia rakennuksia olivat lainajyvämakasiinit.152 Koulurakennusten tavoin lainajyvämakasiinit sijoittuivat keskeisille paikoille
kirkonkylien keskusta-alueille.153 Lainajyvästöjen merkitys alkoi vähetä
jo 1800-luvun lopulla maatalouden kehittymisen ja katovuosien vähentymisen sekä rahatalouden kehittymisen myötä. 1900-luvun alkupuoliskolla vanhat makasiinirakennukset menettivät merkityksensä alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan viljavarastoina.154 Kuntien omistamat
lainajyvämakasiinit ovat silti useimmiten säilyneet osana kulttuuriympäristöä aina nykypäiviin saakka, käyttötarkoituksiltaan muuttuneina.
Sekä Rantsilassa, Kärsämäellä että Tyrnävällä vanhat lainajyvämakasiinit on 1900-luvun puolivälin jälkeen muutettu museorakennuksiksi155.
Kookkaat, ikkunattomat rakennukset ovat useimmiten edelleen tunnistettavissa vanhoiksi viljamakasiineiksi, ja sellaisina ne erottuvat kulttuuriympäristössä muistumina historiasta.
Nuorisoseurojen ja työväenyhdistysten 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennetuista toimitaloista suuri osa on yhdistystoiminnan
kuihtumisen myötä kadonnut kulttuuriympäristöstä 1900-luvun puolivälin jälkeisenä aikana. Useat niistä on purettu pois huonokuntoisina
1960-luvun kuluessa.156 Esimerkkikunnista ainoastaan Tyrnävällä sekä
151

152

153
154
155
156
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Opettajien palkkaetuihin kuului vuodesta 1957 lähtien asunto sekä maalaiskunnissa vähintään kolme aaria puutarhamaata. (Esim. Mäntyoja (toim.) 1959, 122).
Lakimuutoksen jälkeen opettajan taloudessa ei enää tarvittu erillisiä maataloutta ja karjataloutta palvelevia talousrakennuksia, kuten navettarakennuksia, ja ne
purettiin vähitellen pois tarpeettomina. Tyypillisimpiä koulujen pihapiireissä sijaitsevia talousrakennuksia olivat 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa liiterija ulkohuonerakennukset sekä opettajien taloutta palvelevat saunarakennukset.
Nämä rakennukset purettiin useimmiten sen jälkeen kun vanhat koulurakennukset jäivät pois koulukäytöstä 1960-luvun kuluessa.
Pitäjänmakasiinit eli lainajyvästöt toimivat viljavarastoina usein toistuvien katovuosien varalta. Pitäjänmakasiinien perustaminen ja hoito olivat 1600-luvun lopulta lähtien pitäjänkokousten vastuulla. Kunnallishallinnon perustamisen myötä
lainajyvämakasiinien hallinto ja hoito siirtyivät kuntakokousten tehtäviksi. (Soikkanen 1966, 105, 159).
Simojoki (toim.) 2006, 96–97; Kemi (toim.) 2004, 13; Telinkangas (toim.) 1984,
26; Matinolli & Asunmaa 2005, 77–78.
Esim. Soikkanen 1966, 357.
Simojoki (toim.) 2006, 96–97; Matinolli & Asunmaa 2005, 78.
Esim. Punkeri & Junttila (toim.) 1980, 241, 228–229; Kemi (toim.) 2004, 238–
240; Koponen (toim.) 1983, 473; Matinolli & Asunmaa 2005, 299, 344–345; Viita-
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Kuva 22. Kärsämäen nuorisoseurantalo Kotola pian valmistumisensa jälkeen
1910-luvulla.
Kotola sijaitsi kirkonkylän keskustassa pohjois-eteläsuuntaisen
maantien (nykyisen valtatien 4) varrella.
Nuorisoseurantalo myytiin vuonna 1970
osuuskaupalle, minkä jälkeen Kotola purettiin ja sen paikalle rakennettiin samana
vuonna osuuskaupan liiketalo.

nuorisoseurantalo että työväentalo sijaitsevat edelleen entisillä paikoillaan kirkonkylän keskustassa pääteiden varsilla. Nuorisoseurantalo toimi
1900-luvulla mm. rukoushuoneena. Nykyään rakennuksessa on kunnan
omistama päiväkoti.157 Työväentalo toimii edelleen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Tiiviisti Kirkkotien varressa sijaitseva, julkisivuiltaan
punaiseksi maalattu suurikokoinen vanha rakennus erottuu kulttuuriympäristössä tunnuskuvanomaisena maamerkkirakennuksena.
Rantsilassa, Kärsämäellä ja Tyrnävällä osa kuntien toimitiloista sijoittuu vuonna 2008 edelleen vanhoihin, 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alussa rakennettuihin rakennuksiin. Rantsilassa kunnan virastot ovat
keskittyneet raitin varrella Kirkko-Toppilan pihapiirissä sijaitseviin rakennuksiin. Pihapiiriin on rakennettu 1900-luvun kuluessa uusia rakennuksia kunnallishallinnon tarpeisiin: terveystalo on valmistunut vuonna
1950 ja lääkäritalo vuonna 1962. Kärsämäellä vanha suojeluskuntatalo toimii edelleen kunnanvirastona, rakennuksessa sijaitsee kunnan hallinto-osasto. Tyrnävällä osa kunnan virastoista sijoittuu Hirvelän tilaan
kuuluneisiin vanhoihin rakennuksiin. Pihapiiriin on rakennettu 1900-luvun kuluessa useita uudisrakennuksia, mm. paloasema vuonna 1951 ja
kunnanvirasto vuonna 1986. Kuntien toimitiloina toimivissa vanhoissa,
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennetuissa rakennuksissa on
ajan mittaan toteutettu lukuisia korjaustoimenpiteitä ja muutoksia. Pääpiirteissään rakennukset ovat siitä huolimatta edelleen kokonaishahmoiltaan ja ulkoasuiltaan niille 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ominaisessa asussa, ja ne ovat selkeästi tunnistettavissa vanhoiksi, kulttuuriympäristössä omaa aikaansa edustaviksi rakennuksiksi.
Kirkonkyliin laadituissa rakennus- ja asemakaavoissa on useimmiten pyritty säilyttämään olemassa oleva tilanne ja takaamaan julkisten toimintojen säilyminen entisillä paikoillaan. Julkisten rakennusten kortteleissa
käyttötarkoitukset on yleensä määritelty kaavan laatimisen aikaan ole157

salo 1973, 287, 293; Rassi 1973, 319.
Esim. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Lakeus, Siikalatva ja Raahen seutukunta 1993, 68.
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Kuva 23. Kärsämäen kunnanvirasto
vuonna 2004. Kärsämäellä osa kunnan
toimitiloista sijaitsee nykyään edelleen aikoinaan suojeluskuntatalona toimineessa
rakennuksessa. Rakennus sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla valtatien 4 ja
Frosteruksenkadun risteyksessä.

Kuva 24. Uusia ja vanhoja rakennuksia Tyrnävän kunnanviraston pihapiirissä vuonna 2008. Pihapiiriä ympäröivät
Hirvelän tilaan kuuluneet kaksi asuinrakennusta, vuonna 1986 valmistunut kunnanvirastorakennus sekä vuonna 1951 valmistunut paloasema.

massa olevan tilanteen mukaisiksi. Kuitenkaan näissä kortteleissa kaavojen laatimisen aikaan sijaitsevia vanhoja julkisia rakennuksia ei ole
useimmiten ajateltu säilytettäviksi, vaan on oletettu että rakennukset puretaan ja korvataan ajanmukaisilla uudisrakennuksilla. Esimerkiksi Kärsämäelle vuonna 1966 laaditussa rakennuskaavassa158 kunnanvirastona
toimivan vanhan suojeluskuntatalon kortteli määriteltiin vallitsevan tilanteen mukaisesti hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi, mutta kortteliin määritelty rakennusala sijoittui eri paikkaan kuin olemassa oleva vanha rakennus. Samoin nuorisoseurantalon kortteli määriteltiin huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialueeksi,
mutta nuorisoseurantalo sijoittui kaavassa pysäköintialueeksi määritellylle paikalle. Edelleen voimassa olevissa, 1980- ja 1990-lukujen kuluessa
vahvistetuissa kaavoissa rakennusalat on määritelty julkisten rakennusten kortteleissa hyvin väljästi, ja kaavat mahdollistavat olemassa olevien vanhojen julkisten rakennusten säilymisen. Kaavat eivät kuitenkaan
158
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tue näiden rakennusten säilyttämistä. Niitä ei ole määrätty suojeltaviksi, vaan kaavat mahdollistavat rakennusten purkamisen ja korvaamisen
uudisrakennuksilla. Tyrnävälle vuonna 1969 laaditussa rakennuskaavassa159 vanhat kansakoulurakennukset sijoittuivat opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle, mutta kaavassa koulurakennusta
varten määritelty rakennusala ei vastannut olemassa olevaa tilannetta.
Kaava mahdollisti vanhojen koulurakennusten purkamisen uuden koulurakennuksen tieltä. Vuonna 2006 vahvistetussa asemakaavassa160 vanhat
kansakoulurakennukset on määritelty seudullisesti merkittäviksi suojeltaviksi rakennuksiksi. Rantsilaan vuonna 1974 laaditussa rakennuskaavassa161 raitin varrella sijaitsevista julkisista rakennuksista vanha kansakoulurakennus, Aleksanterin kansakoulu, sekä kunnan toimitiloina
kaavan laatimisen aikaan toiminut Kirkko-Toppilan vanha päärakennus
sijoittuivat joko kokonaan tai osittain tiealueelle, eli kaavan toteutuminen edellytti kyseisten rakennusten purkamista. Koulurakennusten korttelialue oli kuitenkin kaavassa määritelty olemassa olevan tilanteen mukaisesti opetustoimintaa palvelevien rakennusten ja Kirkko-Toppilan pihapiiri hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi162. Vuonna 1983
vahvistetussa rakennuskaavassa163 vanha kansakoulurakennus on määrätty rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaaksi rakennukseksi
(sr 1) ja sellaisena säilytettäväksi. Rakennuksen arvo pohjautuu pitkälti
nimenomaan sen merkitykseen vanhana kansakouluna. Kaavassa vanhan kansakoulun tontti on kuitenkin määritelty tuolloin olemassa olevan
tilanteen mukaisesti asuinkerrostalojen korttelialueeksi – koulurakennus
oli peruskorjattu asuinvuokrataloksi vuonna 1979. Myös Kirkko-Toppilan
päärakennus on muiden raitin varrella sijaitsevien vanhojen asuinrakennusten tapaan määrätty vuonna 1983 vahvistetussa rakennuskaavassa
suojeltavaksi.
Edelleen olemassa olevat, vuosina 1860–1940 rakennetut kansakoulurakennukset ja muut julkiset rakennukset eivät nykyään enää aina hahmotu kirkonkylien kulttuuriympäristössä muusta rakennuskannasta poikkeaviksi tai muuten erottuviksi julkisiksi merkkirakennuksiksi, samaan
tapaan kuin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Rantsilassa ja Kärsämäellä vanhat kansakoulurakennukset muutettiin 1970-luvulla asuinrakennuksiksi, ja rakennusten käyttötarkoitukset muuttuivat luonteeltaan julkisesta yksityiseksi. Kärsämäellä kansakouluna toiminut vanha
kunnanvirasto toimii nykyään edelleen asuinkäytössä ja rakennuksen
159
160
161
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Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow,
Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu
Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974.
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella sijaitsi kaavan laatimisen aikaan vanhan, vuonna 1882 valmistuneen kansakoulurakennuksen ohella
vuonna 1958 valmistunut koulurakennus. Kirkko-Toppilan pihapiirissä, hallintoja virastorakennusten korttelialueella, sijaitsivat vuosina 1950 ja 1962 valmistuneet terveystalo ja lääkäritalo. Kaavan laatimisen aikaan Kirkko-Toppilan vanha
päärakennus toimi lääkärien vastaanottotiloina. Rakennus peruskorjattiin kunnantoimistoksi vuonna 1977.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.

227

7. Muuttuva kerroksellinen kulttuuriympäristö

käyttötarkoitus on siten luonteeltaan yksityinen. Sekä Rantsilassa että
Kärsämäellä vanhat kansakoulurakennukset voidaan silti edelleen hahmottaa oman aikansa rakennusten joukossa muista poikkeaviksi merkkirakennuksiksi. Rakennukset sijaitsevat keskeisillä ja näkyvillä paikoilla
kirkonkylien keskusta-alueilla. Erityisesti Rantsilassa tiiviisti tiealuetta
rajaava kookas kaksikerroksinen kansakoulu erottuu edelleen paikallisena maamerkkirakennuksena. Rakennukset myös tunnetaan paikkakunnilla vanhoina kansakoulurakennuksina. Tyrnävällä vanhat kansakoulurakennukset sijaitsevat 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa useaan
kertaan laajennetun koulukeskuksen pohjoisreunalla, uusien koulurakennusten takana. Ne eivät enää hahmotu maamerkkirakennuksina samaan tapaan kuin vielä 1900-luvun puolivälissä. Haapavedellä Haapavedentien varrella tien penkereen reunalla sijaitseva vanha kansakoulu
erottuu ympäristössään muistumana menneestä, mutta se ei hahmotu
kansakoulurakennukseksi paikkakunnan historiaa tuntemattomille. Toisaalta Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle 1800-luvun
lopulla ja 1900-luvun alussa rakennetut ja edelleen olemassa olevat julkiset rakennukset – kansakoulurakennukset ja lainajyvämakasiinit sekä
kunnan toimitiloina ja järjestöjen toimitiloina nykyään toimivat rakennukset – erottuvat kulttuuriympäristössä edelleen vanhoina, ominaispiirteiltään omaa aikaansa edustavina rakennuksina. Niiden merkitys
osana kulttuuriympäristöä on kerroksellisuuden kannalta olennainen.

Kirkonkylien ensimmäiset liikerakennukset
Ensimmäisiä liikerakennuksia maaseutukirkonkylissä olivat yksityisten
kauppiaiden omistamat kauppapuodit. Kauppapuotien perustaminen tuli
mahdolliseksi vuoden 1859 lopulla, vapaan kaupankäynnin sallivan asetuksen voimaantulon myötä. Kauppapuodit pyrittiin aina 1800-luvun
puolivälin tienoilta saakka sijoittamaan keskeisille paikoille kirkonkylien keskusta-alueille, pääteiden varsille sekä niiden risteysalueita ympäröiville tonteille. Esimerkiksi Rantsilassa ensimmäiset kirkonkylän alueelle perustetut kauppaliikkeet sijoittuivat kirkonkylänraitin (nykyisen
Rantsilanraitin) varrelle sekä sen ja Raahentien (nykyisen Paavolantien)
risteystä ympäröiville tonteille164. Kärsämäellä kauppapuodit sijoittuivat
raitin (nykyisen Frosteruksenkadun) varrelle, lähelle kirkonkylän sivuitse kulkevan maantien (nykyisen Keskuskadun, valtatien 4) risteystä165.
Samaan tapaan Tyrnävällä kauppaliikkeet sijoittuivat 1900-luvun vaihteessa pohjois-eteläsuuntaisen maantien (nykyisen Kirkkotien) varrelle,
sen ja raitin (nykyisen Vanhatien) risteyksen kaakkoiskulmassa sijaitsevan kirkon eteläpuolelle166. Haapavedellä kauppaliikkeet sijoittuivat kirkon pohjoispuolelle raitin (nykyisten Vanhatien ja Tähtelänkujan) varrelle, lähelle etelään Nivalaan johtavan maantien risteystä167.
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Simojoki (toim.) 2006, 156–157, 319, 339.
Kemi (toim.) 2004, 328; Koponen (toim.) 1983, 437; Perälä 1965, 9.
Matinolli & Asunmaa 2005, 91.
Saajoranta 1948, 94–95; Porma 1948, 169–171; Ahonen 1973, 228–234.
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Kuva 25. Kauppias Cajanin kauppakartano Kärsämäellä. Keskeisellä paikalla raitin
varrella sijaitsevassa rakennuksessa toimi
vuodesta 1915 saakka Kärsämäen Osuuskaupan päämyymälä. Vanha kaupparakennus purettiin 1930-luvun kuluessa ja
sen paikalle rakennettiin osuuskauppaa
varten uusi liikerakennus.

Liikerakennusten sijainti vaikutti kirkonkylien keskusta-alueiden kehitykseen ja hahmottumiseen 1800-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Liikerakennukset pyrittiin sijoittamaan mahdollisimman keskeisille ja helposti saavutettaville paikoille. Toisaalta taas kirkonkylien keskusta-alueiksi
alettiin liiketoiminnan kehittymisen ja lisääntymisen myötä hahmottaa
nimenomaan ne alueet, minne suurin osa liikerakennuksista sijoittui.
Teiden merkitys taajamarakenteen runkona kasvoi 1900-luvun kuluessa jatkuvasti tiestön laadun parantumisen ja liikennemäärien lisääntymisen myötä. Liikenneyhteyksien kannalta keskeisiksi muodostuivat
nimenomaan pääteiden varsille ja niiden risteyskohtiin sijoittuvat tontit. Kauppapuodit toimivat kirkonkylissä yleensä merkittävinä julkisina
kohtaamispaikkoina,168 mikä osaltaan vaikutti siihen mitkä alueet hahmotettiin kirkonkylien keskusta-alueiksi.
Ensimmäiset maaseutukirkonkyliin perustetut yksityisten kauppiaiden
omistamat kauppaliikkeet toimivat useimmiten kauppiaiden omistamissa, kirkonkylien keskustan tuntumassa sijaitsevissa, alun perin asuinkäyttöä varten rakennetuissa rakennuksissa tai pihapiirejä rajaavissa talousrakennuksissa.169 Myös 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkuvuosina perustetut pankit toimivat aluksi kirkonkylien keskusta-alueilla sijaitsevissa taloissa tai kuntien kokoustiloina toimivissa rakennuksissa.170
Maaseutukauppiaiden 1800-luvun lopulla rakennuttamissa kauppakartanoissa yhdistyivät liiketilat, kauppiaiden asuintilat, asumista palvelevat talousrakennukset ja kauppojen varastotilat. Maatilojen talouskeskusten tapaan kauppakartanot koostuivat useista pihapiirien ympärille
sijoittuvista asuin- ja talousrakennuksista. Esimerkiksi Rantsilassa kauppias Aadolf Gummerus rakennutti raitin ja Raahentien risteyksen luoteiskulmaan Sarkkilan tilalle 1800-luvun lopulla kauppakartanon. Kauppakartanon pihapiiriin kuuluivat Raahentien suuntainen ”herrasväen ra168
169
170

Vertaa esim. Ranta 1999, 308–309.
Esim. Malviniemi 1975, 10.
Esim. Ahonen 1973, 241; Kemi (toim.) 2004, 316, 318; Simojoki (toim.) 2006, 160–
161.

229

7. Muuttuva kerroksellinen kulttuuriympäristö

kennus” ja joen suuntainen ”työväen rakennus”, niiden ohella pihapiiriä rajasivat puodit (varastoaitat) sekä tallirakennus, pihapiirin takana
oli erillinen navettakartano eli karjapiha171. Sarkkila tuhoutui tulipalossa vuonna 1968. Raitin varrella sijaitsi kauppias Elo Leinosen vuonna
1902 rakennuttama Leinosen kauppakartano. Kauppapuoti ja kauppiaan
asunto sijaitsivat raitin varrella päärakennuksessa, pihapiiriä ympäröivät talousrakennukset172. Kärsämäellä keskellä kirkonkylää raitin varrella sijaitsivat kauppias Gustav Cajanin ja kauppias Koposen kauppakartanot173. Haapavedellä kunnan ensimmäinen kauppiaan Anders Vatasen
kauppakartano Kauppila rakennettiin vanhan maantien pohjoispuolelle
Tähtelän tilan maalle, Tähtelän pihapiirin luoteispuolelle, vuoden 1865
tienoilla174.
Maalaispitäjissä kauppiaat olivat usein paikalliseen sivistyneistöön kuuluvia, useimpien tuntemia merkkihenkilöitä.175 Kauppiaiden varallisuus
ja yhteiskunnallinen asema näkyivät myös kulttuuriympäristössä: varakkaiden kauppiaiden rakennuttamat myymälärakennukset ja kauppakartanoiden päärakennukset erottuivat usein muista kirkonkylässä raitin
varrella sijaitsevista rakennuksista paitsi kooltaan myös yksityiskohdiltaan. Esimerkiksi Haapavedellä Vatasen kauppakartano Kauppisen yksityiskohdissa mainitaan olevan vaikutteita kaupunkirakennuksista176.
Kärsämäellä kaksikerroksiset myymälärakennukset, Cajanin ja Koposen
kauppakartanot sekä Kärsämäen Kauppayhtiön talo, erottuvat kirkonkylän keskustaa 1900-luvun alussa kuvaavissa valokuvissa177 julkisten rakennusten ohella muita kookkaampina. Samoin Rantsilassa ja Haapavedellä kirkonkylien keskusta-alueille pääteiden varsille sijoittuvat kookkaat, julkisivuiltaan laudoituksella vuoratut, rikkaasti detaljoidut ja vaaleiksi maalatut myymälärakennukset erottuvat 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenien kuluessa otetuissa valokuvissa178 muusta rakennuskannasta. Toisaalta myös seudun varakkaimpien talonpoikien rakennuttamat asuinrakennukset, kuten Rantsilassa raitin varrelta sijaitsevat
Pukki, Haapala ja Koukkari, erottuivat samaan tapaan edukseen muiden
kirkonkylissä sijaitsevien rakennusten joukossa179. Kaikkien maaseutukauppiaiden omistamien myymälärakennusten ja kauppakartanoiden ei
kuitenkaan voida sanoa olleen kooltaan ja yksityiskohdiltaan muusta rakennuskannasta erottuvia tai tunnuskuvanomaisina maamerkkeinä hahmottuvia merkkirakennuksia. Kirkonkylien keskusta-alueilla oli myös
varsin vaatimattomia myymälärakennuksia, joissa oli kansanomaisen rakentamisperinteen mukaisesti useimmiten vuoraamattomat julkisivut ja
päreillä katetut satulakatot. Tällaisia olivat esimerkiksi Rantsilassa rai171
172
173
174
175
176
177
178
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Punkeri & Junttila (toim.) 1980, 50, 223; Simojoki (toim.) 2006, 156–157.
Simojoki (toim.) 2006, 50–51, 156.
Kemi (toim.) 2004, 329, 368.
Ahonen 1973, 228.
Esim. Ahonen 1973, 231–233.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. OulaistenHaapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta ja Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993, 41.
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Esim. Simojoki (toim.) 2006, 49–53.
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Kuva 26. Kauppias Lackströmin entinen
myymälärakennus Rantsilassa vuoden
1910 tienoilla. Rakennuksessa toimi vuodesta 1907 lähtien Rantsilan Osuuskaupan
kirkonkylän myymälä. Rakennusta laajennettiin 1920-luvun vaihteessa. Rakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 1938.

Kuva 27. Kärsämäen Kauppayhtiön myymälärakennus 1920-luvulla. Pihaa rajaavissa talousrakennuksissa oli mm. varastoja myymälätiloja, kuten kauppaliikkeen
rautaosasto. Vanha myymälärakennus
purettiin 1900-luvun lopulla, pian Kauppayhtiön uuden liikerakennuksen valmistumisen jälkeen.

tin varrella sijaitsevat Leinosen kauppakartano ja kauppias Lackströmin
myymälärakennus.
Kirkonkylien pääkatujen, kirkonkylänraittien, varsille sijoittuvat 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun vaihteessa rakennetut, luonteeltaan puolijulkiset kauppapuodit ja liikerakennukset erottuivat katutilassa teiden
varsilla sijoittuvista luonteeltaan yksityisistä asuinrakennuksista. Myymälätilojen sisäänkäynnit avautuivat raitille, toisin kuin teitä reunustavissa asuinrakennuksissa, joissa asuintilojen sisäänkäynnit sijoittuivat
pääsääntöisesti pihan puolelle rakennusten taakse. Katutilaa jäsensivät
ja elävöittivät lisäksi sisäänkäyntien edustalle sijoittuvat kuistit, portaat ja katokset. Sekä asuinrakennukset että liikerakennukset sijoittuivat 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa useimmiten tiiviisti teiden
varsille, teiden suuntaisina. Teihin tukeutuvien päärakennusten takana
pihapiirejä ympäröivät talousrakennukset, joihin kuului asumista ja maataloutta palvelevia talousrakennuksia ja kauppiaiden omistamissa pihapiireissä myymälöiden varastorakennuksia.
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Osuuskauppojen perustamisen myötä liikerakennusten määrä kirkonkylissä lisääntyi. Osuustoiminta käynnistyi 1900-luvun alussa, osuustoimintalain tultua voimaan vuonna 1901.180 Sekä Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle että Haapavedelle perustettiin osuuskauppa 1900-luvun
alussa. Osuuskaupat toimivat aluksi usein yksityisten kauppapuotien tapaan alun perin joko kokonaan tai osittain asuinkäyttöön rakennetuissa
rakennuksissa. Liiketoiminnan laajentuessa ja tilantarpeen lisääntyessä
1920- ja 1930-lukujen kuluessa vanhoja liikerakennuksia laajennettiin
uudisosilla, ja osuustoimintaa varten joko ostettiin tai rakennettiin useita
uusia liikerakennuksia. Osuuskauppojen rakennuttamissa ja omistamissa
liikerakennuksissa yhdistyivät liiketilat sekä henkilökunnan asuintilat,
samaan tapaan kuin maaseutukauppiaiden kauppakartanoissa. Myymälätilojen ja henkilökunnan asuintilojen ohella osuuskauppojen 1900-luvun kuluessa rakennetuissa liikerakennuksissa oli mm. konttoritiloja
sekä varastotiloja. Suurin osa varastotiloista sekä esimerkiksi maataloustuotteiden osastot ja rautaosastot sijoittuivat useimmiten liikerakennusten pihapiirejä rajaaviin talousrakennuksiin. Osuuskauppojen liikerakennukset pyrittiin mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan keskeisimmille
ja näkyvimmille paikoille kirkonkylien keskusta-alueille.181
Osuuskauppojen myymälärakennukset olivat maaseutukirkonkylissä
useimmiten ensimmäisiä keskusjärjestöjen ohjauksessa toimivien kauppaliikkeiden rakennuttamia liikerakennuksia. Sekä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalla SOK:lla että Kulutusosuuskuntien Keskusliitolla
KK:lla oli 1920-luvulta lähtien omat rakennusosastonsa, jotka vastasivat
myymälärakennusten suunnittelusta. Suunnittelutoimistoissa laadittiin
myös mallipiirustuksia liikerakennuksia varten. Osuusliikkeissä pyrittiin
tietoisesti korostamaan arkkitehtuurin merkitystä osana menestyksellistä osuustoimintaa. Osuuskauppaliikkeillä oli omat rakentamis- ja kiinteistöohjelmansa, joiden pohjalta pyrittiin laajan ja kattavan myymäläverkoston rakentamiseen. Suunnittelun keskittämisen seurauksena liikerakennuksista muodostui keskenään samankaltaisia. Toisaalta arkkitehtoniset tyylipiirteet ja uudenaikaiset rakennustekniset ratkaisut levisivät
maaseudulle liiketalojen rakentamisen myötä.182
Tyrnävälle ja Haapavedelle vuosina 1911 ja 1920 valmistuneet osuuskauppojen päämyymälärakennukset edustivat tyylipiirteiltään jugendia. Sekä Tyrnävän Osuuskaupan päämyymälärakennuksessa että Haapaveden Osuuskaupan päämyymälärakennuksessa oli tyylille tyypilliseen tapaan jyrkkä ja korkea päreillä katettu satulakatto. Jugend-tyylille
ominaiset piirteet näkyivät julkisivujen yksityiskohdissa, kuten ikkunajaoissa, ikkunoiden ja ovien vuorilaudoissa sekä päätyräystäiden koristeaiheissa. Myymälärakennusten laudoituksella verhotut julkisivut oli
maalattu vaaleiksi. Sekä Tyrnävällä että Haapavedellä osuuskauppojen
päämyymälärakennuksia uudistettiin 1920- ja 1930-lukujen kuluessa.
180
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Esim. Katajamäki & Kaikkonen 1991, 32–33.
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2006, 157, 320.
Esim. Niskanen 1987, 36–37, 67–69; Jokinen 1992, 20–28.
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Kuva 28. Haapaveden Osuuskaupan
päämyymälärakennus vuonna 1933. Jugend-tyylinen liikerakennus rakennettiin
vuonna 1920 ”kirkonkylän keskeisimmälle
liikepaikalle”. Rakennus purettiin osuuskaupan uuden liikerakennuksen tieltä
1960-luvun vaihteessa.

Rakennusten julkisivuihin tuolloin tehdyissä muutoksissa näkyi funktionalismin vaikutus.183
Rantsilan Osuuskaupan ja Kärsämäen Osuuskaupan 1930-luvulla valmistuneiden päämyymälärakennusten suunnittelussa näkyi pyrkimys edistyksellisyyteen sekä arkkitehtuurissa että rakennustekniikassa. Lisäksi
rakentamista ohjasivat liiketoiminnan asettamat vaatimukset. Uudentyyliset, rakennusteknisiltä ratkaisuiltaan uudenaikaiset liikerakennukset toimivat aikanaan esikuvina muille. Kärsämäelle 1930-luvun puolivälin tienoilla valmistunut päämyymälärakennus toimi esikuvana Rantsilan Osuuskaupan päämyymälärakennuksen suunnittelussa: myymälärakennuksen suunnitteluvaiheessa käytiin Kärsämäellä tutustumassa
osuuskaupan uuteen liikerakennukseen, ja Rantsilaan päätettiin rakentaa samantapainen rankorakenteinen kaksikerroksinen kellarillinen liikerakennus184. Arkkitehtuuriltaan rakennus edusti funktionalismia. Julkisivut oli verhottu vaakalaudoituksella ja maalattu vaaleiksi, ikkunaaukkoja kehystivät tyylille tyypilliseen tapaan kapeaprofiiliset vuorilaudat. Myymälätilat, jotka sijoittuivat rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, avautuivat raitille koko julkisivun leveydeltä suurikokoisten näyteikkunoiden kautta. Ajanmukaisuus ja edistyksellisyys olivat lähtökohtina myös myymälärakennuksiin myöhemmin tehdyissä korjauksissa ja
uudistuksissa. Rantsilassa osuuskaupan omistamia kiinteistöjä kunnostettiin 1950-luvulla ”ajan vaatimuksia vastaaviksi”. Tuolloin esimerkiksi päämyymälärakennus ja myymälätilat korjattiin ja kalustettiin ajanmukaisiksi. Vuonna 1958 laaditun kuvauksen mukaan: ”Entinen ahdas
sekatavaramyymälä on muuttunut avaraksi, valoisaksi tavaratalotyyliseksi, jossa on mahdollisuus saada tavaraa puolta enemmän esille kuin
aikaisemmassa”185. Liikekiinteistöjen kunnostaminen ja nykyaikaistami183
184
185

Esim. Kivipelto 1935, 13–14; Hämäläinen (toim.) 1985, 295; Malviniemi 1965, 11,
18.
Punkeri (toim.) 1958, 176.
Punkeri (toim.) 1958, 176–178. Julkaisuun sisältyvän osion ”Piirteitä Rantsilan
Osuuskaupan 50-vuotiskaudelta” on kirjoittanut Rantsilan Osuuskaupan johtaja
Jussi Malmi.
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Kuva 29. Kärsämäen Osuuskaupan päämyymälärakennus 1960-luvulla. Vanha
päämyymälärakennus purettiin 1970-luvun tienoilla, osuuskaupan uuden liikerakennuksen valmistumisen jälkeen.

Kuva 30. Rantsilan Osuuskaupan päämyymälärakennus vuonna 1991. 1980-luvulla tyhjilleen jäänyt liikerakennus purettiin pian kuvan ottamisen jälkeen.

Kuva 31. Lotta Svärd -paikallisosaston ja
suojeluskunnan toimitalo Rantsilassa sijaitsi raitin varrella kirkonkylän keskustan
pohjoislaidalla.
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Kuva 32. Tyrnävän Säästöpankin vuonna 1937 valmistunut toimitalo. Rakennus
purettiin 1960-luvun alussa ja sen paikalle
rakennettiin uusi kaksikerroksinen toimitalo.

nen nähtiin olennaisena osana edistyksellistä, aikaansa seuraavaa osuustoimintaa.
Rantsilan kirkonkylään rakennettiin 1930-luvun lopulla osuuskaupan
päämyymälärakennuksen ohella myös muita tyyliltään funktionalismia
edustavia liikerakennuksia. Esimerkiksi raitin varrella sijainnut yksikerroksinen hirsirakennus laajennettiin kaksikerroksiseksi liikerakennukseksi vuonna 1938, samalla rakennus muutettiin tyylipiirteiltään funktionalismin hengen mukaiseksi. Rakennus tunnetaan nykyään nimellä
Mällisen matkakoti. Kirkonkylän keskustan pohjoispuolella, raitin (nykyisen Sandelsintien) varrella, sijaitsi samoin tyyliltään funktionalismia
edustava Lottala. Lotta Svärd -paikallisosaston ja suojeluskunnan yhteinen kaksikerroksinen toimitalo valmistui vuonna 1938186. Rakennus toimi historiansa aikana mm. koulun käytössä ja opettajien asuintiloina187.
Rakennus purettiin vuonna 1976.
Ensimmäiset pankkien toimitiloikseen rakennuttamat liikerakennukset
valmistuivat 1920-luvun lopulla ja 1930-luvulla. Haapavedellä ensimmäinen varsinainen pankkirakennus, KOP:n toimitalo, sijoittui kirkonkylän keskustaan raitin varrelle188. Tyrnävällä ensimmäinen pankkirakennus oli raitin varrelle sijoittuva Tyrnävän Säästöpankin toimitalo189.
Molemmat pankkirakennukset purettiin uusien liikerakennusten tieltä
1900-luvun puolivälin jälkeen.
Samaan tapaan kuin kunnallishallinnon perustamisen myötä rakennetut
julkiset rakennukset, maaseutukirkonkylien keskusta-alueille 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennetut yksityisten maaseutukauppiaiden, osuusliikkeiden ja pankkien omistamat liikerakennukset olivat
kaikkien tuntemia merkkirakennuksia ja kuntalaisten yhteisiä puolijulkisia ja julkisia kokoontumispaikkoja. Siitä huolimatta valtaosa vanhois186
187
188
189

Simojoki (toim.) 2006, 76.
Punkeri & Junttila (toim.) 1980, 238.
Ahonen 1973, 246.
Honkakoski (toim.) 1989, 25–27.
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ta, vuosien 1860–1940 välisenä aikana rakennetuista liikerakennuksista katosi kulttuuriympäristöstä viimeistään 1900-luvun jälkipuoliskolla.
Varsinkin keskeisillä paikoilla kirkonkylien keskustoissa, tärkeimpien liikenneväylien varsilla ja niiden risteyksiä ympäröivillä tonteilla sijaitsevat
liikerakennukset purettiin pois ja korvattiin uusilla liikerakennuksilla.
Liikerakennusten suunnittelussa toisaalta liiketoiminnan asettamat vaatimukset, toisaalta uudistuminen ja kehitys nähtiin tärkeänä. Esimerkiksi 1950-, 1960- ja 1970-lukujen kuluessa julkaistuissa osuuskauppojen
historiikeissa korostettiin osuustoiminnan ajanmukaisuuden, kehityksen
seuraamisen ja kiinteistöjen nykyaikaisuuden merkitystä menestyksellisen liiketoiminnan perustana. Esimerkiksi Rantsilan Osuuskaupan johtajana 1950-luvun lopulla toimineen Jussi Malmin mukaan: ”Osuustoiminta ei saa polkea paikallaan. Sen täytyy kyetä seuraamaan aikaansa.
Se on tunnusomaista tämän päivän osuustoiminnalle”190. Samaan tapaan
Haapaveden ja Kärsämäen osuuskauppojen 60-vuotishistoriikin mukaan:
”Hoitaakseen tehokkaasti palvelutehtäväänsä on osuuskaupan pidettävä
kiinteistöt ajanmukaisina”191. Tämä edesauttoi vanhoista liikerakennuksista luopumista ja niiden korvaamista uusilla, ajanmukaisilla liikerakennuksilla.
Kirkonkyliin 1960-luvun kuluessa laaditut rakennuskaavat edesauttoivat
osaltaan vanhojen liikerakennusten purkamista ja korvaamista uusilla
liikerakennuksilla. Kaavoissa ei otettu huomioon ennen vuotta 1940 valmistuneita liikerakennuksia. Liikerakentamista varten varatut korttelialueet sijoittuivat kaavoissa osittain olemassa olevan tilanteen mukaisille
paikoilleen, mutta useimmiten kaavat sallivat näillä korttelialueilla selvästi olemassa olevaa tilannetta tehokkaampi rakentaminen. Kaavojen
laatimisen aikaan olemassa olevista liikerakennuksista useimmat sijoittuivat kaavoissa joko kokonaan tai osittain tiealueelle tai tonttien pysäköintipaikoiksi tai istutettaviksi määrätyille reuna-alueille. Vanhojen
liikerakennusten säilyttämistä ei pidetty aiheellisena, vaan ne ajateltiin
korvattaviksi uusilla, ajanmukaisilla liikerakennuksilla.
Rantsilassa ja Haapavedellä on säilynyt muutamia vanhoja, vuosien 1860
ja 1940 välisenä aikana rakennettuja liikerakennuksia sekä kauppakartanoina toimineita pihapiirejä. Suurin osa vanhoista, nykypäiviin saakka säilyneistä liikerakennuksista sijaitsee sivussa kirkonkylän keskustan
painopisteeksi 1900-luvun lopulla kehittyneestä alueesta. Rantsilassa
raitin varrella sijaitsee edelleen 1900-luvun alussa rakennettu Leinosen kauppakartano. Rakennus toimii nykyään kunnan harrastustiloina.
Myös alun perin asuinrakennukseksi rakennettu ja myöhemmin Rantsilan Osuuskassan liikerakennukseksi laajennettu Junden sekä Mällisen
matkakoti sijaitsevat edelleen entisillä paikoillaan raitin varrella, raitin ja
Paavolantien risteyksen eteläpuolella. Haapavedellä Vatasen kauppakartanon pihapiiri sijaitsee entisellä paikallaan Tähtelän pihapiirin luoteispuolella. 1960-luvun vaihteessa toteutetun Vanhatien uuden linjauksen
rakentamisen jälkeen pihapiiri on jäänyt sivuun kirkonkylän kaupallisesta keskustasta, mikä on edesauttanut vanhojen rakennusten säilymistä.
190
191
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Vuoden 1865 tienoilla valmistuneen kaupparakennuksen ohella pihapiiriä rajaavat 1900-luvun vaihteessa rakennettu asuinrakennus sekä neljä
talousrakennusta. Kärsämäellä ja Tyrnävällä pääteiden varsilla sijainneet
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennetut liikerakennukset on
1900-luvun kuluessa purettu.
Useimmat nykypäiviin saakka säilyneistä, ennen vuotta 1940 valmistuneista liikerakennuksista on voimassaolevissa rakennus- ja asemakaavoissa määrätty suojeltaviksi, samaan tapaan kuin muutkin samanikäiset kirkonkylien keskusta-alueilla sijaitsevat rakennukset. Rakennusten
suojelun tavoitteena on useimmiten ollut ennen muuta kulttuuriympäristön kerroksellisuuden säilyttäminen. Rakennuksia ei ole aina nähty itsessään arkkitehtonisesti tai historiallisesti arvokkaina merkkirakennuksina, mutta niillä on nähty olevan merkitystä osana miljöökokonaisuutta. Rantsilassa sijaitsevat Leinosen kauppakartano ja Junden on vuonna
1983 vahvistetussa rakennuskaavassa192 määrätty suojeltavaksi kaavamerkinnällä sr 2, samaan tapaan kuin suurin osa raitin varrella sijaitseviin pihapiireihin kuuluvista vanhoista rakennuksista. Kaavamerkinnällä tarkoitetaan rakennustaiteellisesti arvokasta tai kyläkuvan säilymisen
kannalta tärkeää rakennusta, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Sekä Leinosen kauppakartanon että Jundenin rakennukset sijaitsevat
kaavassa erillispientalojen korttelialueella. Kaavamääräysten mukaan
kerrosalasta 50 % saa olla myymälä- tai toimistotiloja, eli kaava sallii rakennusten käytön moninaisissa käyttötarkoituksissa, luonteeltaan julkisina, puolijulkisina ja yksityisinä tiloina, samaan tapaan kuin 1800-luvun
lopulla. Muista poikkeaa Mällisen matkakoti, kaavassa ei ole annettu sitä
koskevia suojelumääräyksiä. Haapavedellä Vatasen kauppakartanon pihapiirissä sijaitseva päärakennus on vuonna 1991 vahvistetussa rakennuskaavassa193 määrätty suojeltavaksi. Sitä koskee kaavamerkintä sr, jonka mukaan rakennusta ei saa purkaa. Päärakennusta lukuun ottamatta
muita pihapiirissä sijaitsevia rakennuksia ei ole suojeltu. Kaavassa kauppakartanon kortteli on määritelty kaksikerroksisten omakotirakennusten
ja erillispientalojen korttelialueeksi.

Teollisuuslaitokset
Maaseutualueille alkoi kehittyä teollisuustoimintaa 1800-luvun puolivälin jälkeen. Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle vuosien 1860 ja 1940 välisenä aikana kehittynyt teollinen toiminta oli pienimuotoista. Useimmiten ensimmäisiä kirkonkylien alueilla toimivia teollisuuslaitoksia olivat pienet, yksityisessä omistuksessa olevat mylly- ja
sahalaitokset sekä meijerit. Niiden ohella maaseudulla toimi pieniä käsiteollisuusyrityksiä, kuten nahkurinverstaita ja puusepänverstaita.194 Teollisuuslaitokset sijoittuivat liikenteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituk192
193
194

Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.
Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, itäosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vahvistettu 26.6.1991.
Esim. Keränen 1973, 155–179; Matinolli & Asunmaa 2005, 70–73, 186–189; Simojoki (toim.) 2006, 154–155; Toivola 1973, 123–124.
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Kuva 33. Rantsilassa 1920-luvulla rakennettu osuusmeijeri erottuu maamerkkirakennuksena. Meijerirakennus sijaitsee näkyvällä paikalla kirkonkylän keskustassa
Paavolantien varressa.

senmukaisille ja keskeisille paikoille, useimmiten jokien ja teiden varsille. Vesistöillä oli merkitystä sekä vesivoiman lähteinä että tärkeimpinä
kuljetusväylinä. Esimerkiksi puutavara kuljetettiin sahalaitoksille jokia
myöten uittamalla. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun vaihteessa perustetut yksityiset teollisuuslaitokset lopettivat toimintansa ja katosivat kulttuuriympäristöstä useimmiten jo 1900-luvun alkupuoliskon kuluessa.
Osuustoiminnan kehittymisen myötä myös teollinen toiminta lisääntyi
ja laajeni. Kulttuuriympäristössä näkyviä ja merkittäviä teollisuuslaitoksia olivat osuusmeijerit. Sekä Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle että
Haapavedelle perustettiin osuusmeijeri 1900-luvun alussa.195 Rantsilassa ja Tyrnävällä osuusmeijerit sijoittuivat kirkonkylien keskusta-alueille.
Osuusmeijerien suurikokoiset, kivirakenteiset rakennukset poikkesivat
kirkonkylien muusta rakennuskannasta sekä kooltaan että materiaaleiltaan. Varsinaisten meijerirakennusten ohella osuusmeijerien pihapiireihin rakennettiin mm. muita teollisuus- ja tuotantorakennuksia sekä varastorakennuksia. Tyrnävällä osuusmeijerin alueesta muodostui 1900-luvun alkupuoliskon kuluessa laaja ja omaleimainen, ympäristöstään selkeästi erottuva kokonaisuus. Alueelle rakennettiin tuolloin mm. juustomeijeri, sikala, voima-asema, saha- ja myllylaitos, viljankuivaamo, kattotiilitehdas, höyläämö ja puusepänverstas sekä henkilökunnan asuinrakennuksia ja toiminnan kannalta tarpeellisia varastorakennuksia196.
Sekä Rantsilassa että Tyrnävällä osuusmeijerien rakennukset sijaitsevat
edelleen entisillä paikoillaan kirkonkylien keskusta-alueilla. Rantsilassa
1920-luvun lopulla rakennettu meijerirakennus toimii nykyään alkuperäisen kaltaisessa käyttötarkoituksessa liiketiloina ja pienteollisuuskäytössä. Kulttuuriympäristössä meijerin alue liittyy osaksi Rantsilanraitin miljöökokonaisuutta. Tyrnävällä Tyrnävänjoen itäpuolella sijaitseva
osuusmeijerin alue ja joen länsipuolella sijaitseva Tyrnävän Osuuskaupan
nahka- ja lapikastehtaan alue erottuvat kirkonkylän kulttuuriympäris195
196
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tössä edelleen omaleimaisena kokonaisuutena. Rakennusten käyttötarkoitukset ovat 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa muuttuneet, meijerialueella sijaitsevat vanhat teollisuusrakennukset toimivat nykyään kuntalaisten yhteisinä julkisina tiloina mm. kirjasto- ja koulukäytössä. Alue
tunnetaan kuitenkin yhä nimenomaan Tyrnävän Osuusmeijerin alueena.
Osuusmeijerin historia näkyy myös alueella sijaitsevien vanhojen rakennusten, kuten Meijeri-Kivipirtti, Myllykirjasto ja Juustola, nimityksissä.

7.2.5. Vuodet 1940–1960 – jälleenrakennuskausi ja aika ennen
ensimmäisten rakennuskaavojen laatimista
Ajanjaksoon kuuluvat toisen maailmansodan ja jälleenrakennuskauden
aika sekä aika ennen ensimmäisten kirkonkylien rakentamista ohjaavien
rakennuskaavojen voimaantuloa. Arkkitehti, professori Erkki Helamaan
mukaan jälleenrakentamisen kaudeksi voidaan määritellä vuosien 1940
ja 1952 välinen ajanjakso.197 Toisaalta Helamaa mainitsee jälleenrakentaminen jatkuneen monella alalla aina 1950-luvun lopulle saakka.198 Taidehistorian professori Riitta Nikulan mukaan jälleenrakentamiskausi kesti
aina vuosiin 1956–1958 saakka.199 Samoihin aikoihin, vuonna 1958, tuli
voimaan rakennuslaki, jonka mukaan myös maaseudulla sijaitseviin kirkonkyliin ja taajamiin tuli laatia asemakaava tai rakennuskaava. Pohjoispohjalaisiin maaseututaajamiin oli laadittu muutamia rakennuskaavoja
jo 1940- ja 1950-lukujen kuluessa, mutta kaavoitus yleistyi vasta 1960-luvun kuluessa. Esimerkkikohteiksi valitsemieni kirkonkylien analyyseissä ajanjakso on määritelty päättymään sinä vuonna kun kirkonkylään
on laadittu ja vahvistettu ensimmäinen rakentamista kokonaisvaltaisesti
ohjaava rakennuskaava. Rakennuskaavan laatimis- ja voimaantulovuodet vaihtelevat kuntakohtaisesti, Rantsilassa ensimmäinen rakennuskaava on vahvistettu vuonna 1953, Kärsämäellä 1966, Tyrnävällä 1969 ja
Haapavedellä 1962. Yleisemmin tarkasteltuna ajanjakso voidaan määritellä päättymään vuoteen 1960200.
Jälleenrakennuskaudella, 1940- ja 1950-lukujen kuluessa, rakennetut
asuinrakennukset, julkiset rakennukset ja liikerakennukset muodostavat ominaispiirteiltään keskenään hyvin samankaltaisen ja yhtenäiseksi hahmottuvan kokonaisuuden. Yhdessä ne erottuvat kirkonkylien kulttuuriympäristössä selkeästi omaa aikaansa edustavana kerroksena.

Asuinpaikat
Sotien jälkeen, 1940- ja 1950-lukujen kuluessa, rakentaminen kirkonkylien keskusta-alueilla lisääntyi ja tiivistyi edelleen. Uudet asuinpaikat
sijoittuivat pääasiassa kirkonkylien keskusta-alueita ympäröiville entuu197

198
199
200

Helamaan mukaan jälleenrakentaminen aloitettiin heti talvisodan jälkeen vuonna 1940 ja sen voidaan sanoa jatkuneen erillisinä, välirauhan aikaan, jatkosodan
aikaan, lapin sodan jälkeiseen aikaan ja sotien jälkeiseen rauhan aikaan sijoittuvia jaksoina vuoteen 1952 saakka, jolloin sotakorvaukset saatiin loppuun suoritetuiksi. (Helamaa 1983, 66).
Helamaa 1983, 66.
Nikula 2005, 150.
Vertaa luku 4. Pohjoispohjalaisen kulttuuriympäristön rakentuminen, kirkonkylien synty ja kehitys.
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destaan rakentamattomille reuna-alueille. Rakentaminen tukeutui olemassa olevaan taajamarakenteeseen sekä tiestöön. Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä kirkonkylään ei kuitenkaan rakennettu
jälleenrakennuskaudella varsinaisia asuinalueita, vaan asuinpaikat sijoittuivat keskusta-alueiden ympärille useimmiten joko muun rakentamisen
lomaan sijoittuvina yksittäisinä pihapiireinä, muutamien vierekkäisten
pihapiirien muodostamina rykelminä tai teitä reunustavina nauhoina.
Yksi asutuksen sijaintiin vaikuttaneista tekijöistä oli seurakuntien omistamien maiden sijainti. Esimerkiksi Tyrnävällä ja Haapavedellä seurakuntien virkatalojen maita luovutettiin sotien jälkeen asutustarkoituksiin.201 Haapavedellä pääosa kirkonkylän keskustan itäpuolelle vuosina
1940–1962 rakentuneista asuinpaikoista sijoittui Haapaveden seurakunnan pappilan Paakkilan vanhoille pelto- ja niittymaille.202
Viljelysmaan määrä lisääntyi 1940- ja 1950-lukujen kuluessa edelleen.
Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä kirkonkylien keskusta-alueita ympäröivät viljelysalueet olivat laajimmillaan 1950-luvun
lopulla. Peltoalueet ulottuivat edelleen paikoin aina kirkonkylien keskusta-alueille saakka. Maatilojen määrä lisääntyi sekä vanhojen tilojen jakamisen että asutustoiminnan seurauksena. Vanhoista maatiloista erotettujen tilojen viljelysmaat sijoittuivat useimmiten jokien varsille, viljelykseen parhaiten soveltuville maille, samaan tapaan kuin vielä 1800-luvun
lopulla ja 1900-luvun alussa. Tilojen pihapiirit sijoittuivat viljelysmaiden keskelle joko jokien tai maanteiden varsille. Uudet asutustilat, joihin
kuului viljelysmaata, sijoittuivat useimmiten kirkonkylien keskusta-alueiden ulkopuolelle, entuudestaan raivaamattomille ja rakentamattomille alueille. Uusia peltoalueita raivattiin mm. jokilaaksojen laidoille jokia
reunustavien vanhojen viljelysalueiden taakse sekä kirkonkylien läheisyyteen maanteiden varsille. Esimerkiksi Rantsilassa ja Kärsämäellä osa
maatiloista sijoittui 1950-luvun kuluessa rakennetun valtatien 4 varrelle.
Tilojen peltojen ympäröimät pihapiirit sijoittuivat valtatien varrelle joko
yksittäin tai muutamasta tilakeskuksesta koostuvina pieninä ryppäinä203.
Osa niistä erottuu kulttuuriympäristössä edelleen itsenäisinä, rakentamattomien metsäalueiden ympäröiminä kokonaisuuksina, osa taas on
kirkonkylien ympärille sijoittuvien asuinalueiden rakentamisen myötä
liittynyt osaksi taajamarakennetta.
Jälleenrakennuskaudella asutus ja maanviljelys eivät enää olleet sidoksissa toisiinsa samaan tapaan kuin vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun
alussa. Kirkonkylien keskusta-alueiden liepeille rakennetut uudet asuinpaikat muodostuivat useimmiten asuntotonteista, joille oli varattu tilaa
asuinrakennusten ja talousrakennusten lisäksi puutarhalle ja kasvimaal201
202

203
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Matinolli & Matinolli 1989, 151; Sariola 1948, 39.
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le.204 Asuinrakennukset sijoittuivat vierekkäisille tonteille tyypillisesti
harvaan rakennettuina ja teitä väljästi myötäilevinä nauhoina. Asuinrakennukset sijaitsivat tonteillaan tien puoleisella reunalla, mutta tiealueesta sisäänvedettyinä ne eivät rajanneet tietä tiiviisti samaan tapaan
kuin esimerkiksi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennetut
asuinrakennukset. Talousrakennusten määrä oli vähäinen, useimmiten
tontilla oli asuinrakennuksen lisäksi joko yksi tai kaksi talousrakennusta.
Asuntotonteilla ei tarvittu perinteisiä maataloutta ja karjataloutta palvelevia talousrakennuksia, kuten navettarakennuksia tai vilja-aittoja.
Tyypillisimpiä asuntotonteilla sijaitsevia talousrakennuksia olivat saunat
sekä liiterirakennukset. Rakennukset eivät enää muodostaneet kolmelta
tai neljältä sivulta rajautuvia pihapiirejä kuten vielä 1900-luvun alussa.
Jälleenrakennuskaudella asuinrakentamista ohjattiin tyyppipiirustusten avulla. Tyyppipiirustusten laatimisen tavoitteena oli asutustoimintaa
varten tarvittavien uusien asuinrakennusten rakentaminen mahdollisimman nopeasti ja korkeatasoisesti. Tyyppipiirustuksia laadittiin mm. ministeriöiden, kuten maatalousministeriön ja sosiaaliministeriön, Suomen
Arkkitehtiliiton perustaman jälleenrakennustoimiston, Maatalousseurojen Keskusliiton sekä teollisuusyritysten, kuten Puutalo Oy:n ja Suomen
Tiiliteollisuusliiton, toimesta. Tyyppipiirustuksia laadittiin paitsi asuinrakennuksia myös talousrakennuksia, kuten navetta- ja saunarakennuksia, varten.205 Jälleenrakennuskaudella rakennetut asuinrakennukset olivat useimmiten kokonaishahmoltaan ja ominaispiirteitään keskenään samankaltaisia. Ne olivat tyypillisesti perushahmoltaan noppamaisia, joko
hirsi- tai rankorakenteisia satulakattoisia rakennuksia, joissa oli yhden
varsinaisen asuinkerroksen ohella asuinkäytössä toimiva ullakkokerros
sekä kellarikerros. Rakennuksissa oli laudoituksella vuoratut ja vaaleiksi maalatut julkisivut. Rakennukset erottuivat selvästi niitä vanhemmista, kansanomaista rakentamisperinnettä edustavista asuinrakennuksista
kokonaishahmoltaan, mittasuhteiltaan ja yksityiskohdiltaan.206
Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä 1940- ja 1950-lukujen kuluessa rakennetut, jälleenrakennuskaudelle tyypilliset asuinrakennukset erottuvat kirkonkylien kulttuuriympäristössä nykyään edelleen omaa aikaansa edustavana kerroksena. Rakennukset poikkeavat
kokonaishahmoltaan ja mittasuhteiltaan paitsi niitä vanhemmista, ennen vuotta 1940 rakennetuista asuinrakennuksista myös uudemmista,
1960-luvulla tai sen jälkeen rakennetuista asuinrakennuksista. Sekä
Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä vuosien 1940 ja
1960 välisenä aikana rakennetut pihapiirit sijoittuvat kirkonkylän keskustaksi hahmottuvan alueen reunoille. Ne sijaitsevat pääasiassa 1960-,
1970- ja 1980-lukujen kuluessa rakennettujen asuinalueiden keskellä
joko yksittäisiä pihapiireinä tai muutamien asuinpaikkojen muodostamina pieninä ryhminä.
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Vertaa esim. Nikula 2005, 152.
Esim. Nikula 2005, 151–152; Helamaa 1983, 76–82; Saarikangas 2002, 353–362.
Esim. Nikula 2005, 150–151; Helamaa 1983, 80–82; Saarikangas 2002, 356–358.
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Kuva 34. Haapavedelle 1950-luvun alkuvuosina rakennettu asuinkerrostalo
sijoittuu Vanhatien varrelle kirkonkylän
keskustan itälaidalle. Rakennuksessa on
tiilillä katettu satulakatto ja rapatut, vaaleiksi maalatut julkisivut. Rakennus on
sovitettu maastoon, sen pystysuunnassa
porrastettu kokonaishahmo myötäilee raitilta kohti jokea viettävän rinteen muotoja.
Asuntojen ohella rakennuksessa on liiketiloja, jotka sijoittuvat rakennuksen päätyyn
raitin varrelle ja avautuvat raitille suurten
näyteikkunoiden kautta. Liiketilat ovat nykyään tyhjillään.

1940- ja 1950-lukujen kuluessa Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle ja
Haapavedelle rakennetut asuinrakennukset olivat pääasiassa yhden perheen käyttöön tarkoitettuja omakotitaloja. Haapavedelle rakennettiin
1950-luvun alussa myös kirkonkylän ensimmäinen asuinkerrostalo. Valmistumisensa aikaan rakennus poikkesi kirkonkylässä tuolloin olemassa olevasta rakennuskannasta, samaan tapaan kuin 1950-luvun kuluessa
rakennetut, kokonaishahmoltaan ja materiaaleiltaan sen kanssa samankaltaiset kansakoulurakennukset ja liikerakennukset. Nykyään rakennus
sopeutuu ympäröivään rakennuskantaan mittasuhteiltaan, mutta ominaispiirteiltään se hahmottuu edelleen selvästi oman aikakautensa rakennukseksi.

Julkiset rakennukset – koulut, terveystalot ja lääkäritalot
Julkisten rakennusten määrä lisääntyi kirkonkylissä edelleen 1940- ja
1950-lukujen mittaan. Yleisimpiä maaseutukirkonkyliin tuolloin rakennettuja julkisia rakennuksia olivat koulurakennukset sekä terveydenhuollon rakennukset, terveystalot ja lääkäritalot. Niiden ohella kirkonkyliin rakennettiin mm. erilaisten järjestöjen, kuten urheiluseurojen, toimitaloja.
Tärkeimpänä syynä uusien koulurakennusten rakentamisen taustalla oli
oppilasmäärän voimakas kasvu 1950-luvun kuluessa, kun suuret ikäluokat tulivat kouluikään. Toisaalta vanhat, 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa valmistuneet kansakoulurakennukset eivät enää täyttäneet
niille asetettuja vaatimuksia. Niitä pidettiin kylminä ja epäkäytännöllisinä, rakennusten lämmittäminen ja ylläpito oli työlästä.207 Tyrnävällä
kirkonkylään valmistui uusi kansakoulurakennus vuonna 1955 ja Rantsilassa vuonna 1958.208 Haapavedellä yhteiskoulua laajennettiin uudella
kivirakenteisella siipirakennuksella vuonna 1954.209 Kansakoulujen rakentamista ohjattiin tyyppipiirustuksilla, ja koulurakennuksista muodos207
208
209
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Kinos 1973, 265.
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Kuva 35. Rantsilaan vuonna 1958 valmistunut kansakoulu.

Kuva 36. Kärsämäelle vuonna 1952 rakennettu terveystalo, Piikkilä, sijoittuu
valtatien 4 varrelle.

tui keskenään hyvin samankaltaisia.210 Koulurakennusten suunnittelusta
vastasivat usein myös samat suunnittelijat: esimerkiksi sekä Tyrnävälle vuonna 1955 valmistuneen kansakoulurakennuksen että Rantsilaan
vuonna 1958 valmistuneen kansakoulurakennuksen suunnitteli mallipiirustusten pohjalta Insinööritoimisto Eino Niemelä.211
Kunnallisen terveydenhuollon kehittymisen ja monipuolistumisen seurauksena kirkonkyliin rakennettiin uusia rakennuksia terveydenhuoltopalveluja varten. Terveystalot toimivat kunnallisen terveydenhuollon
keskuksina, joihin sijoittuivat neuvolapalvelut sekä kunnallisten terveyssisarten vastaanottotilat. Terveystaloissa oli useimmiten myös terveydenhoitohenkilökunnan asuintiloja. Lääkäritalot toimivat kunnanlääkärien
vastaanotto- ja asuintiloina.212 Sekä Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle
210
211
212

Esim. Jetsonen 1994, 37.
Pöyhtäri 1982, 44; Matinolli & Asunmaa 2005, 272.
Esim. Soikkanen 1966, 768–773; Kemi (toim.) 2004, 63, 65.
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että Haapavedelle rakennettiin terveydenhuollon rakennuksia, terveystaloja ja lääkäritaloja, 1940-, 1950- ja 1960-lukujen kuluessa.213
Useimmiten 1940- ja 1950-luvuilla ja 1960-luvun alussa rakennetut julkiset rakennukset sijoittuivat kirkonkylien keskusta-alueille tai niiden
reuna-alueille pääteiden varsille. Julkisten rakennusten sijaintipaikkojen
valintaan vaikuttivat mm. maanomistus sekä kirkonkylässä jo entuudestaan olemassa olevien julkisten rakennusten sijainti. Esimerkiksi Rantsilassa uusi kansakoulurakennus päätettiin sijoittaa Aleksanterin kansakoulun pihapiiriin, vanhan kansakoulurakennuksen ja Siikajoen väliin
rajautuvalle tontille214. Terveystalo ja lääkäritalo rakennettiin raitin varrella sijaitsevan Kirkko-Toppilan pihapiiriin, Kirkko-Toppila oli tuolloin
kunnan omistuksessa ja toimi lääkärien vastaanottotiloina215. Kärsämäellä terveystalo ja lääkäritalo sijoittuivat keskeiselle paikalle kirkonkylän keskustan pohjoisreunalle, valtatien 4 varrelle. Tyrnävällä 1940- ja
1950-lukujen kuluessa rakennetut julkiset rakennukset – kansakoulu,
terveystalo, lääkäritalo ja paloasema – keskittyivät kunnan omistuksessa
oleville vanhoille Hirvelän tilan maille, Hirvelän pihapiirin ympärille216.
Niistä kansakoulurakennus, terveystalo ja lääkäritalo sijoittuivat Kirkkotien varrelle, paloasema kunnanviraston pihapiiriin. Haapavedellä terveydenhuollon rakennukset sijoittuivat Vanhatien varrelle pappilan entisille viljelysmaille, paikalle 1920-luvulla kunnanlääkärin vastaanotto- ja
asuinrakennukseksi rakennetun Myyrilän lähistölle217.
Valmistumisensa aikaan 1940-, 1950- ja 1960-lukujen kuluessa rakennetut julkiset rakennukset erottuivat kirkonkylien kulttuuriympäristössä
muusta rakennuskannasta selvästi. Kokonaishahmoltaan selkeäpiirteisissä rakennuksissa oli useimmiten aikakaudelle tyypilliseen tapaan tiilikatteiset satulakatot sekä rapatut ja vaaleiksi maalatut julkisivut. Julkisista rakennuksista erityisesti kookkaat, kivirakenteiset, kaksi- ja kolmikerroksiset kansakoulurakennukset hahmottuivat kirkonkylissä merkkirakennuksiksi. Muut julkiset rakennukset, kuten terveystalot ja lääkäritalot, sopeutuivat useimmiten kooltaan ja mittasuhteiltaan kirkonkylissä
olemassa olevaan, ennen vuotta 1940 rakennettuun rakennuskantaan.
Yksi- tai kaksikerroksiset rakennukset toteutettiin jälleenrakennuskaudella rakennettujen asuinrakennusten tapaan useimmiten puurakenteisina, joko hirsi- tai rankorakenteisina. Osassa hirsirakenteisina toteutetuista rakennuksista oli koulurakennusten tapaan rapatut ja vaaleiksi maalatut julkisivut, mikä antoi vaikutelman kivirakennuksesta.
Useimmat 1940, 1950- ja 1960-luvuilla rakennetuista julkisista rakennuksista ovat edelleen olemassa, ja ne sijaitsevat kirkonkylien keskustaalueiden tuntumassa. Rakennusten käyttötarkoitukset ovat ajan mittaan
muuttuneet, mutta suurin osa niistä toimii edelleen alkuperäisen kaltai213
214
215
216
217
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sessa käyttötarkoituksessa, joko julkisina tiloina tai liiketiloina. Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä 1940- ja 1950-lukujen kuluessa sekä 1960-luvun alussa rakennetut, perushahmoltaan, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja yksityiskohdiltaan keskenään hyvin samankaltaiset julkiset rakennukset erottuvat kulttuuriympäristössä selvästi
ominaispiirteiltään omaa aikaansa edustavana kerroksena.
Ensimmäisissä kirkonkyliin vahvistetuissa rakennuskaavoissa kunnalliset palvelut – koulut ja terveyspalvelut – sijoittuivat useimmiten olemassa
olevan tilanteen mukaisille paikoilleen, mutta 1940- ja 1950-lukujen kuluessa valmistuneita koulurakennuksia ja terveydenhuollon rakennuksia
ei välttämättä ajateltu säilytettäviksi. Esimerkiksi Kärsämäelle vuonna
1966 vahvistetussa rakennuskaavassa218 vuosina 1951 ja 1952 valmistuneet lääkäritalo ja terveystalo sijoittuivat sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle. Rakennukset sijoittuivat kuitenkin kaavassa istutettavaksi tontin osaksi sekä pysäköimispaikaksi määrätylle reuna-alueelle, eli niitä ei kaavan mukaan tarkoitettu säilytettäviksi. Vuonna 1999 vahvistettu rakennuskaava219 mahdollistaa rakennusten säilymisen osana kulttuuriympäristöä, mutta niitä ei
ole määrätty suojeltaviksi. Samoin Rantsilaan vuonna 1983 vahvistettu
rakennuskaava220 sallii jälleenrakennuskaudella valmistuneiden julkisten rakennusten säilymisen, mutta niitä ei ole kaavassa määrätty suojeltaviksi. Tyrnävällä jälleenrakennuskaudella valmistuneet julkiset rakennukset, vuonna 1950 valmistunut lääkäritalo, vuonna 1955 valmistunut
kansakoulu ja vuonna 1960 valmistunut terveystalo, huomioitiin vuoden
1969 rakennuskaavassa221: korttelien käyttötarkoitukset ja rakennusalat
määriteltiin olemassa olevan tilanteen mukaisiksi, joten kaava mahdollisti rakennusten säilymisen. Vuonna 2006 vahvistetussa asemakaavassa222 lääkäritalo ja kansakoulu on määrätty seudullisesti ja paikallisesti
merkittäviksi suojeltaviksi rakennuksiksi. Sen sijaan palvelurakennusten
korttelialueelle sijoittuva terveystalo on kaavassa oletettu purettavaksi ja
korvattavaksi uusilla kaksikerroksisilla rakennuksilla.

Liikerakennukset
Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle 1940- ja 1950-lukujen kuluessa sekä 1960-luvun alussa rakennetut liikerakennukset sijoittuivat, samoin kuin niitä vanhemmat, ennen vuotta 1940 valmistuneet
liikerakennukset, keskeisille ja helposti saavutettaville paikoille kirkonkylien keskusta-alueille, pääteitä reunustaville tonteille. Suurin osa niistä
sijoittuikin vanhojen, uusien rakennusten tieltä pois purettujen liikera218
219
220
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Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvistettu 30.11.1999.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow,
Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
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kennusten paikoille. Toisaalta kirkonkylien keskusta-alueet laajentuivat
palvelujen lisääntymisen ja uusien liikerakennusten rakentamisen myötä. Esimerkiksi Kärsämäellä osa 1940- ja 1950-luvuilla rakennetuista liikerakennuksista sijoittui kirkonkylän sivuitse kulkevan maantien, nykyisen valtatien 4 (Keskuskadun), varrelle, minkä seurauksena valtatie alkoi
kehittyä toiseksi kirkonkylän pääkaduista. Samoin Haapavedellä kirkonkylän keskusta-alue laajeni itään, kun raitin (Vanhatien) varrelle kirkon
koillispuolelle rakennettiin uusia liikerakennuksia.
Esimerkkikohteiksi valittuihin kirkonkyliin 1940- ja 1950-luvuilla ja
1960-luvun alussa valmistuneet liikerakennukset olivat kokonaishahmoltaan ja tilaratkaisuiltaan keskenään samankaltaisia. Rakennukset olivat
tyypillisesti kaksikerroksisia ja perushahmoltaan selkeäpiirteisiä. Rakennuksissa yhdistyivät liiketilat ja asuintilat, samoin kuin 1900-luvun
ensimmäisten vuosikymmenten kuluessa valmistuneissa liikerakennuksissa. Liiketilat sijoittuivat ensimmäiseen kerrokseen, toisessa kerroksessa oli yleensä joko asuin- tai toimistotiloja. Liiketiloissa oli useimmiten
suuret näyteikkunat, joiden kautta puolijulkiset liiketilat avautuivat julkiseen ulkotilaan. Rakennukset sijoittuivat teiden varsille niiden suuntaisina, tiealueesta hieman sisäänvedettyinä, mutta kuitenkin katutilaa
tiiviisti rajaavina. Rakennusten edustalle rajautui kapeita nauhamaisia
piha-alueita, joille liiketilojen sisäänkäynnit avautuivat. Nämä piha-alueet toimivat lähinnä kokoontumispaikkoina ja polkupyörien pysäköintipaikkoina, autojen pysäköintiä ajatellen ne olivat liian kapeita. Liikerakennusten takana pihapiirejä rajasivat mm. kauppojen varastorakennukset sekä asumista palvelevat talousrakennukset. Keskeisillä ja näkyvillä paikoilla sijaitsevat liikerakennukset erottuivat kulttuuriympäristössä
luonteeltaan puolijulkisina, tunnuskuvanomaisina merkkirakennuksina.
1940-luvulla valmistuneet liikerakennukset toteutettiin useimmiten
puurakenteisina. Rakennuksissa oli laudoituksella verhoillut ja vaaleiksi
maalatut julkisivut. Samaan aikaan rakennettujen julkisten rakennusten
tapaan osa tuolloin rakennetuista liikerakennuksista, kuten esimerkiksi
Kärsämäelle vuonna 1948 valmistunut apteekin talo, rakennettiin hirsirunkoisina, mutta rakennuksissa oli kivirakenteisille rakennuksille tyypilliseen tapaan rapatut julkisivut.
1950-luvun kuluessa Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle valmistuneista liikerakennuksista suurin osa oli pankkien rakennuttamia toimitaloja. Kärsämäelle rakennettiin 1950-luvulla osuuskassan ja säästöpankin toimitalot, Tyrnävälle osuuskassan toimitalo ja Haapavedelle yhdyspankin toimitalo. Rakennukset sijoittuivat keskeisille paikoille pääteiden
varsille, kirkonkylien keskusta-alueille. Valtaosa pankkirakennuksista
rakennettiin aiemmasta poiketen kivirakenteisina. Rakennukset muistuttivat materiaaleiltaan ja yksityiskohdiltaan samaan aikaan valmistuneita julkisia rakennuksia – niissä oli tyypillisesti rapatut ja vaaleiksi
maalatut julkisivut ja tiilikatteiset satulakatot.
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Kuva 37. Kärsämäelle 1950-luvulla rakennettu säästöpankin toimitalo sijoittui
keskeiselle ja näkyvälle paikalle valtatien
4 ja kirkonkylänraitin risteykseen, missä
se erottui maamerkkirakennuksena. Rakennus purettiin vuonna 2004. Kuvassa
taustalla näkyvät kaksikerroksinen terveystalo sekä lääkäritalo.

Pankkitoiminnassa omien, keskeisille paikoille sijoittuvien toimitalojen
katsottiin vahvistavan pankkien nauttimaa luottamusta ja ne nähtiin tärkeinä markkinointivaltteina.223 Pankkien liikerakennukset suunniteltiin
paikallisiksi merkkirakennuksiksi, ja ne toimivat osuuskauppojen liikerakennusten tapaan esikuvina muulle rakentamiselle. Niissä toteutettiin
aikanaan uudenaikaisia arkkitehtonisia ja teknisiä ratkaisuja. Pankkirakennusten merkitys paikallisina, tunnuskuvanomaisina merkkirakennuksina näkyy selvästi myös lähdekirjallisuudessa. Esimerkiksi Haapavedelle vuonna 1952 valmistuneen yhdyspankin liikerakennuksen mainitaan herättäneen aikanaan ”ansaittua huomiota”224. Samoin Tyrnävälle
vuonna 1962 valmistuneen säästöpankin liikerakennuksen sanottiin valmistumisensa aikaan olleen ”suunnittelultaan ja ulkomuodoltaan paikkakunnan edustavin”225.
Liikerakennusten suunnittelussa pyrittiin jälleenrakennuskaudella ajanmukaisuuteen ja laatuun, samoin kuin 1900-luvun alkupuoliskolla.
Kauppaliikkeiden ja pankkien liikerakennukset olivat usein keskenään
hyvin samankaltaisia: niiden suunnittelussa sovellettiin osittain yhtenäisiä periaatteita, ja usein myös samat suunnittelijat vastasivat eri paikkakunnille sijoittuvien liikerakennusten suunnittelusta. Muun muassa
osuusliikkeillä, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalla SOK:lla ja Kulutusosuuskuntien Keskusliitolla KK:lla, oli omat rakennusosastonsa, jotka vastasivat liikerakennusten suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Myymälärakennusten suunnittelussa pohjana käytettiin 1940- ja 1950-luvuilla useimmiten tyyppipiirustuksia.226
Valtaosa jälleenrakennuskaudella valmistuneista liikerakennuksista oletettiin kirkonkyliin 1900-luvun jälkipuoliskolla laadituissa rakennuskaavoissa ja asemakaavoissa purettaviksi ja korvattaviksi uusilla liikerakennuksilla. Niinpä osa näistä rakennuksista hävisi kulttuuriympäristöstä
1900-luvun lopulla tai 2000-luvun alussa. Kärsämäellä valtatien 4 var223
224
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relle 1940- ja 1950-lukujen kuluessa rakennetuista liikerakennuksista
esimerkiksi osuuskassan ja säästöpankin toimitalot sekä apteekin talo sijoittuivat vuoden 1966 rakennuskaavassa227 joko tiealueelle tai tietä rajaavien kortteleiden istutettaviksi alueiksi tai pysäköimispaikoiksi määritellyille reuna-alueille. Kyseiset korttelit oli kuitenkin määritelty kaavassa olemassa olevan tilanteen mukaisesti kaksikerroksisten yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueiksi. Edelleen voimassaoleva
vuonna 1999 vahvistettu rakennuskaava228 mahdollistaa osuuskassan liikerakennuksen säilymisen nykyisellä paikallaan. Sen sijaan apteekin talo
sijoittuu kaavassa osittain tiealueelle, osittain tontin istutettavaksi määrätylle reuna-alueelle, eli sitä ei ole ajateltu säilytettäväksi. Säästöpankin
liikerakennus sijoittuu kaavassa lähes kokonaan tiealueelle – kyseinen
rakennus purettiin sittemmin risteysalueelle sijoittuvan kiertoliittymän
rakentamisen yhteydessä vuonna 2004. Haapavedellä ja Tyrnävällä ensimmäisissä, vuosina 1962 ja 1969 vahvistetuissa rakennuskaavoissa229
sallittiin liikerakennusten sekä yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueilla kaavan laatimisen aikaan olemassa olevaa tilannetta
tehokkaampi rakentaminen. Kaavoissa ei kuitenkaan suoranaisesti edellytetty jälleenrakennuskaudella valmistuneiden liikerakennusten purkamista: liikerakentamista varten varatuilla korttelialueilla rakennusalat
oli määritelty väljästi siten, että olemassa olevien liikerakennusten säilyminen oli mahdollista. Toisaalta kaavat eivät myöskään tukeneet näiden rakennusten säilyttämistä. Haapavedellä edelleen voimassaolevat,
vuosina 1979 ja 1991 vahvistetut rakennuskaavat230 mahdollistavat yhä
olemassa olevien, jälleenrakennuskaudella valmistuneiden liikerakennusten säilymisen osana kulttuuriympäristöä, vaikka rakennuksia ei olekaan määrätty suojeltaviksi. Sen sijaan Tyrnävällä vuonna 2006 vahvistetun asemakaavan231 toteutuminen edellyttää raitin varrella sijaitsevien
vanhojen liikerakennusten purkamista ja korvaamista uusilla liikerakennuksilla. Kaavassa sallitaan raittia rajaavissa asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteleissa selvästi olemassa olevaa tilannetta tehokkaampi
rakentaminen.
Osa 1940- ja 1950-luvuilla sekä 1960-luvun alussa rakennetuista liikerakennuksista sijaitsee edelleen kirkonkylien keskusta-alueilla, missä ne
muodostavat selkeästi omaa aikaansa edustavan kerroksen yhdessä samaan aikaan rakennettujen julkisten rakennusten ja asuinrakennusten
kanssa. Rakennuksista suurin osa toimii edelleen entisessä käyttötarkoi227
228
229

230

231
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Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvistettu 30.11.1999.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu,
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ahjola II. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 19.2.1979. Vahvistettu 29.1.1980; Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, länsiosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vahvistettu 9.7.1991.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
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Kuva 38 ja Kuva 39. Kärsämäen Osuuskassan toimitalo 1950-luvulla ja vuonna
2008. Rakennus sijaitsee edelleen keskeisellä paikalla valtatien 4 (Keskuskadun) varrella. Rakennuksen ulkoasu on
1900-luvun lopulla toteutettujen korjaustoimenpiteiden seurauksena muuttunut,
mutta perushahmoltaan se erottuu kulttuuriympäristössä silti edelleen oman aikansa rakennuksena. Rakennuksen sijainti
tontillaan poikkeaa myöhemmin, pääasiassa 1970- ja 1980-lukujen kuluessa, valtatien 4 varrelle rakennetuista liikerakennuksista selvästi.

Kuva 40. Haapavedellä Yhdyspankin
vuonna 1952 valmistunut kaksikerroksinen, aumakattoinen liikerakennus hahmottuu sijainniltaan, mittasuhteiltaan,
yksityiskohdiltaan ja väritykseltään muusta rakennuskannasta poikkeavana maamerkkirakennuksena. Rakennus näkyy
Vanhatietä myöten avautuvien näkymien
päätteenä.
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tuksessaan liiketiloina. Osa liiketiloista on kuitenkin jäänyt palvelujen
kokonaismäärän vähentymisen myötä tyhjilleen 1900-luvun lopulla.
Kirkonkylien kulttuuriympäristössä 1940- ja 1950-lukujen kuluessa ja
1960-luvun alussa rakennetut liikerakennukset erottuvat paitsi ominaispiirteitään myös sijainniltaan suhteessa tiealueeseen. Kaksikerroksiset
liikerakennukset rajaavat katutilaa tiiviisti, toisin kuin 1970- luvulla ja
sen jälkeen rakennetut useimmiten yksikerroksiset liikerakennukset, jotka sijoittuvat etäälle tiealueesta tietä reunustavien pysäköintialueiden
taakse. Esimerkiksi Kärsämäellä valtatien 4 varrella sijaitsevat Kärsämäen Osuuskassan toimitalo ja apteekin talo sekä raitin varrella sijaitseva
osuusliikkeen myymälärakennus hahmottuvat ennen kaikkea sijaintinsa
vuoksi kulttuuriympäristössä tunnuskuvanomaisina merkkirakennuksina. Samoin Haapavedellä Vanhatien ja Tähtelänkujan risteyksessä tiiviisti tien varressa sijaitseva yhdyspankin liikerakennus erottuu maamerkkirakennuksena.

7.2.6. Vuodet 1960–1990 – kirkonkylien kasvu kuntien
palvelukeskuksiksi
Esimerkkikohteiksi valitsemieni kirkonkylien analyyseissä ajanjakso on
määritelty alkavaksi ensimmäisen kirkonkylän alueelle laaditun rakennuskaavan vahvistamisvuodesta lähtien, joten ajanjakso rajautuu Rantsilassa vuosiin 1953–1990, Kärsämäellä 1966–1990, Tyrnävällä 1969–
1990 ja Haapavedellä 1962–1990. Rakennuskaavojen voimaantulon jälkeen rakentaminen kirkonkylissä tapahtui kaavoissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Yleisesti ajanjakso voidaan määritellä alkavaksi
vuodesta 1960. Sen jälkeen, 1960- ja 1970-lukujen kuluessa, kirkonkylät
kasvoivat voimakkaasti mm. keskuksiin suuntautuvan muuttoliikkeen ja
palvelujen lisääntymisen myötä. Kirkonkylien kasvu lisäsi rakentamisen
ohjauksen tarvetta, ja toisaalta palvelut pyrittiin keskittämään kirkonkyliin rakennuskaavojen kattamille alueille.

Asuinalueet
Kirkonkylien keskusta-alueiden ympärille kaavoitettiin ja rakennettiin
laajoja asuinalueita 1960-, 1970- ja 1980-lukujen kuluessa. Asuinalueet
rakentuivat rakennuskaavoissa määriteltyjen periaatteiden mukaisiksi. Asuinalueista muodostui rakenteeltaan väljiä ja mattomaisia. Asuinrakennukset sijoittuivat tonttien keskiosiin kaavojen mukaisesti etäälle
tiestä, ne reunustivat tiealueita väljästi harvaan rakennettuina nauhoina. Pihapiirien sijaan asutusrakenne muodostui miltei yksinomaan yksittäisistä, piha-alueiden ympäröimistä rakennuksista. Talousrakennusten
määrä oli erittäin vähäinen, asuintilat ja asumista palvelevat varastotilat,
joista tyypillisimpiä olivat autotallit ja -katokset, sijoitettiin useimmiten
samaan rakennukseen.
1960-, 1970- ja 1980-lukujen kuluessa rakennetut asuinrakennukset
poikkesivat mittasuhteiltaan, yksityiskohdiltaan ja useimmiten myös materiaaleiltaan niitä vanhemmista, 1950-luvun kuluessa tai sitä ennen ra250
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kennetuista asuinrakennuksista. Asuintilojen ja niitä palvelevien tilojen
sijoittaminen samaan rakennukseen teki asuinrakennuksista pinta-alaltaan selvästi suurempia kuin 1900-luvun alkupuoliskolla tai 1950-luvulla. Asuinrakennukset olivat useimmiten yksikerroksisia, kokonaishahmoltaan matalia ja syvärunkoisia. Rakennusten mittasuhteita korostivat
kattomuodot, joista tyypillisiä olivat 1960- ja 1970-luvuilla loivat satulakatot, lapekatot ja tasakatot ja 1980-luvulla loivat satulakatot ja aumakatot. Julkisivumateriaaleista yleisimpiä olivat puu ja tiili. Rivitalot ja
kerrostalot erottuivat kirkonkylien kulttuuriympäristössä uudenlaisina
rakennustyyppeinä, jotka poikkesivat mittasuhteiltaan olemassa olevasta rakennuskannasta.
Pääosa kirkonkylien keskusta-alueiden tuntumassa vielä 1950-luvulla
sijainneista viljelysmaista rakennettiin 1960- ja 1970-lukujen kuluessa
asuinalueiksi. Samalla viljelysalueiden merkitys osana maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristöä vähitellen katosi. Rantsilassa, Kärsämäellä
ja Tyrnävällä pieni osa kirkonkylän keskustan reuna-alueilla sijaitsevien
maatilojen viljelysmaista määriteltiin vuosina 1953, 1966 ja 1969 vahvistetuissa rakennuskaavoissa232 maatalousalueiksi, mikä turvasi muutamien kaava-alueelle sijoittuvien maatilojen toiminnan jatkumisen. Myös
myöhemmissä kirkonkyliin 1960-, 1970- ja 1980-lukujen kuluessa laadituissa rakennuskaavoissa varattiin alueita maanviljelystoimintaa varten.
Sen sijaan Haapavedelle vuonna 1962 vahvistetussa rakennuskaavassa233
kirkonkylän keskustaa ympäröivät vanhat viljelysalueet kaavoitettiin kokonaisuudessaan asuinalueiksi. Maanviljelystoiminta rajattiin siten kokonaan rakennuskaavan kattaman alueen ulkopuolelle. Kaava-alueella
1960-luvun alussa edelleen sijaitsevien vanhojen maatilojen, esimerkiksi
Alatalon, Herralan, Pokelan ja Ranta-Huikarin, pihapiirit sijoittuivat vuoden 1962 rakennuskaavassa omakotirakennusten korttelialueille. Myöhemmissä, 1970-luvun lopulla vahvistetuissa rakennuskaavoissa234 Haapaveden kirkonkylän keskustan tuntumaan asuinalueiden lomaan varattiin alueita pienimuotoista maanviljelystoimintaa varten.
Asuinalueilla asuinkorttelien väliin rajautui rakentamattomia viheralueita, jotka oli rakennuskaavoissa määritelty useimmiten puistoalueiksi tai
lähivirkistysalueiksi. Suurin osa niistä oli vanhoja viljelysalueita, jotka
maisemaa avoimena pitävän viljelystoiminnan loputtua vähitellen kasvoivat kasvillisuudeltaan luonnontilaisiksi viheralueiksi. Useimmiten viheralueille ei kaavoissa määritelty varsinaisia käyttötarkoituksia, joten
232
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Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952.
Vahvistettu 20.10.1953; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu,
2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu,
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962.
Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Pokela. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja
laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Rautionranta. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Laajennus
osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkkisenniemi. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 19.2.1979. Vahvistettu 14.9.1979.
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ne jäivät käytännössä hoitamattomiksi ja ne muuttuivat vapaasti kasvaviksi viheralueiksi. Samoin asuinalueiden ja vesistöjen väliin rajautuvat
ranta-alueet määriteltiin kaavoissa joko puistoalueiksi tai lähivirkistysalueiksi. Niistä lähivirkistysalueiksi määriteltyjen alueiden ohella myös
puistoalueiksi määritellyt ranta-alueet jäivät kuitenkin useimmiten vaille
kaavamääräysten edellyttämää jatkuvaa hoitoa. Esimerkiksi Haapavedellä Haapavedentien itäpuolelle rajautuvat laajat ranta-alueet määriteltiin
kaikki vuonna 1988 vahvistetussa rakennuskaavassa235 nimenomaan istutettaviksi puistoalueiksi. Todellisuudessa alueesta vain osa on pystytty
säilyttämään hoidettuna puistoalueena.
Nykyään sekä Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä
kirkonkylien keskusta-alueita ympäröivät laajalle alueelle levittäytyvät,
pääasiassa 1960-, 1970- ja 1980-lukujen kuluessa rakennetut asuinalueet. Kulttuuriympäristössä asuinalueet hahmottuvat kirkonkylien keskusta-alueista erillisinä, niistä kokonaisrakenteeltaan, asutusrakenteeltaan ja rakennuskannaltaan poikkeavina kokonaisuuksina. Asuinalueille
on tyypillistä runsas kasvillisuus, joka peittää paitsi asuinalueiden sisäisiä näkymiä myös asuinalueilta ulos sekä asuinalueiden ulkopuolelta niihin sisälle avautuvia näkymiä. Useimmiten asuinalueet eivät hahmotu
maastossa rakenteellisesti osaksi kirkonkylien keskusta-alueita. Tämä
näkyy käytännössä kirkonkylien keskusta-alueiden rajautumisessa – keskusta-alueen reunoiksi hahmottuvat rajapinnat sijoittuvat paikkoihin,
missä julkisten rakennusten ja liikerakennusten korttelialueet vaihtuvat
asuinkortteleiksi, riippumatta siitä millä etäisyydellä nämä paikat sijaitsevat kirkonkylien keskipisteiksi hahmottuvista kortteleista.

Julkiset rakennukset
Kuntien tarjoamien palveluiden määrä lisääntyi edelleen 1960-, 1970- ja
1980-lukujen kuluessa. Suurin osa julkisista palveluista pyrittiin keskittämään kuntien palvelukeskuksiksi kasvaneisiin kirkonkyliin. Tyypillisiä
kirkonkyliin tuolloin rakennettuja julkisia rakennuksia olivat koulurakennukset, kunnanvirastot ja kirjastot sekä terveyskeskukset, päiväkodit, vanhainkodit ja palvelukodit.
Julkiset rakennukset pyrittiin sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan kirkonkylien keskusta-alueille helposti saavutettaville paikoille. Rakennusten sijaintipaikkojen valintaan vaikutti mm. maanomistus sekä olemassa
olevien palvelujen sijainti. Käytännössä julkiset rakennukset sijoittuivat
useimmiten keskusta-alueiden laidoille, entuudestaan rakentamattomille
tonteille. Poikkeuksena muista olivat kuntien hallintorakennukset, jotka
sijoittuivat keskeisille ja näkyville paikoille. Haapavedellä kunnanvirasto rakennettiin kirkonkylän keskustaan vanhan raitin (Tähtelänkujan)
varrelle, sen paikalta purettiin pois kunnanvirastona 1900-luvun alusta
lähtien toiminut Aholan kauppakartano. Tyrnävällä uusi kunnanvirastorakennus sijoittui raitin (Vanhatien) varrelle Hirvelän pihapiiriin.
235
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Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Tähtelä.
Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 9.11.1984. Vahvistettu 4.3.1988.
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Uudisrakentamisen ohella julkisia palveluita sijoitettiin myös vanhoihin rakennuksiin, mikä edesauttoi vanhan rakennuskannan säilymistä.
Näin tapahtui esimerkiksi Rantsilassa, missä kunnan virastot keskitettiin
1970-luvulla raitin varrelle Kirkko-Toppilan ja Leinosen pihapiireissä sijaitseviin rakennuksiin.
Kuva 41. Kärsämäen keskuskoulu valmistui vuonna 1966. Keskuskoulu sijoittui
kirkonkylän keskustan tuntumaan kirkon
kaakkoispuolelle. Valmistumisensa aikaan
uudenaikaista koulusuunnittelua ja ajan
hengen mukaista arkkitehtuuria edustavan koulukeskuksen merkityksestä kertoo
alkuperäinen kuvateksti, jonka mukaan:
”Modernia Kärsämäkeä edustaa Kirkonkylän koulualue”.

Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä kirkonkylän alueelle rakennettiin uusia koulurakennuksia 1960-luvun kuluessa. Koulutilojen laajentamistarpeen taustalla oli oppilasmäärien kasvu, joka oli
seurausta paitsi väestön keskittymisestä kirkonkyliin myös tietoisesta
koulupalvelujen keskittämisestä aiempaa suuremmiksi yksiköiksi. Sekä
Rantsilassa, Kärsämäellä että Haapavedellä uudet koulurakennukset pyrittiin rakentamaan yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Ne sijoittuivat kirkonkylien keskustojen reuna-alueille, missä oli runsaasti tilaa laajojen
koulukeskusten rakentamista varten. Rantsilassa 1960-luvulla valmistuneet yhteiskoulu ja kansalaiskoulu sijoittuivat kirkonkylän keskustan
luoteispuolelle, koulukäytössä tuolloin toimineen Lottalan lähistölle.
Vuonna 1953 vahvistetussa, 1960-luvulla koulurakennusten rakentamisen aikaan edelleen voimassa olevassa rakennuskaavassa236 koulun alue
oli määritelty pääasiassa asuintonteiksi. Vuonna 1974 vahvistetussa rakennuskaavassa237 koulukortteli määriteltiin, tuolloin olemassa olevan
tilanteen mukaisesti, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Kärsämäellä keskuskoulua varten oli vuonna 1966 vahvistetussa rakennuskaavassa238 varattu laaja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, joka sijoittui kirkon kaakkoispuolelle Korkatin tilan
vanhoille peltomaille. Kaavassa alueelle sijoittui koulurakennusten ohella opettajien käyttöön varattuja asuinrivitaloja. Haapavedellä kansakoulu, kansalaiskoulu ja oppikoulu sijoittuivat kirkonkylän keskustan koillispuolelle entuudestaan rakentamattomalle alueelle, joka oli vuoden 1962
rakennuskaavassa239 määritelty yleisten rakennusten korttelialueeksi.
Sekä Rantsilassa että Haapavedellä koulukeskuksen yhteyteen rakennettiin myöhemmin myös kirjasto. Tyrnävällä uudet koulurakennukset sijoi236
237
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Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952.
Vahvistettu 20.10.1953.
Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu
Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu,
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962.
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Kuva 42. Palvelutalo Koivupuisto Kärsämäellä vuonna 2008. Vuonna 1971
valmistunutta rakennusta on laajennettu
myöhemmin useaan otteeseen, viimeksi
vuonna 1993.

Kuva 43. Tyrnävälle vuonna 1986 rakennetun kunnanviraston arkkitehtuurissa
näkyvät tuolloin vallalla olleet arkkitehtoniset suuntaukset.

tettiin kirkonkylän keskustan alueelle vanhojen, vuosina 1876, 1922 ja
1955 valmistuneiden koulurakennusten yhteyteen.
Sekä Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle että Haapavedelle rakennettiin
uusi seurakuntatalo 1970-luvun alkupuoliskon kuluessa. Seurakuntatalot
sijoittuivat keskeisille paikoille vanhojen kirkollisten rakennusten, kirkkojen ja pappiloiden, lähistölle, seurakuntien omistuksessa oleville maille. Kulttuuriympäristössä seurakuntakeskukset eivät kuitenkaan erottuneet merkkirakennuksina samaan tapaan kuin kirkkorakennukset ja pappilat.
Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen lisääntyminen lisäsi rakentamista maaseutukunnissa 1970- ja 1980-luvuilla. Palveluista suurin osa sijoittui kirkonkyliin. Rantsilaan rakennettiin tuolloin mm. palvelukeskus, palveluasuntola ja terveyskeskus. Rakennukset sijoittuivat kirkonkylän keskustan pohjoispuolelle Keinontien varrelle, missä ne asuinalueiden sekä viheralueiden ja viljelysmaiden ympäröiminä hahmottuivat keskusta-alu254
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eesta erilliseksi kokonaisuudeksi. Kärsämäelle rakennettiin palvelutalo
ja terveyskeskus. Rakennukset sijoittuivat kirkonkylän keskustan tuntumaan: palvelutalo rakennettiin raitin varrelle, vanhan kansakoulun paikalle, ja terveyskeskus pääteiden risteyksen pohjoispuolelle, terveystalon ja lääkäritalon yhteyteen. Tyrnävällä 1980-luvulla valmistuneet terveyskeskus ja vanhainkoti sijoittuivat kirkonkylän keskustan tuntumaan
pääteiden, Kirkkotien ja Vanhatien, varsille. Haapavedelle rakennettiin
1980-luvulla mm. terveyskeskus, päiväkoti ja vanhusten hoitokoti. Rakennukset sijoittuivat kirkonkylän keskustaksi hahmottuvan alueen reunoille, missä niitä ympäröivät 1970- ja 1980-lukujen kuluessa rakentuneet asuinalueet. Terveyskeskus sijoittui yhteiskoulun käytössä olleisiin
rakennuksiin, lääkäritaloksi rakennetun Myyrilän pohjoispuolelle.
Julkisista rakennuksista osa, kuten Kärsämäellä palvelutalo Koivupuisto ja Tyrnävällä terveyskeskus, sijaitsee keskeisillä ja näkyvillä paikoilla pääteiden varsilla. Rakennukset sijaitsevat tonttien keskiosissa etäällä
tiestä. Molemmat rakennukset rakennettiin selvästi kauemmaksi tiestä
kuin mitä rakentamisajankohtana voimassa olevat rakennuskaavat edellyttivät. Kaavoissa tonttien tiehen rajautuvat reuna-alueet määrätiin istutettaviksi, mutta käytännössä tien varrelle rakennusten edustalle varattiin runsaasti tilaa myös pysäköintiä varten. Esimerkiksi Tyrnävällä
vuonna 1986 valmistunut terveyskeskus rakennettiin 50 metrin etäisyydelle tiealueesta, ja rakennuksen ja tien väliin rajautuva piha-alue toimi pysäköintialueena. Kaavassa tontin tiehen rajautuva reuna-alue määrättiin istutettavaksi noin 10 metrin leveydeltä. Vanhan terveyskeskusrakennuksen ja tien väliin rajautuvalle pysäköintialueelle rakennettiin
vuonna 2006 terveyskeskuksen laajennusosa.
Kuva 44. Haapavedelle 1970-luvun
vaihteen tienoilla valmistunut valtion
virastotalo edustaa omalle ajalleen ominaisia tyylipiirteitä. Se poikkeaa selvästi
vanhemmista, ennen vuotta 1960 valmistuneista rakennuksista. Rakentamisajankohdalle tyypilliseen tapaan kookkaassa,
perushahmoltaan selkeälinjaisessa rakennuksessa on tasakatto ja nauhaikkunat.

Julkisista rakennuksista erityisesti kunnantalojen suunnittelussa pyrittiin edustavuuteen ja jopa näyttävyyteen. Ne suunniteltiin useimmiten
paitsi maamerkkirakennuksiksi myös kunnan imagoa tukeviksi ja kohentaviksi merkkirakennuksiksi. Niiden katsottiin viestivän kirkonkylien
merkityksestä kuntien moderneina, kasvavina ja kehittyvinä keskuksina.
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Ne nähtiin myös mm. paikallishallinnon ja monipuolisen kunnallisen toiminnan symboleina sekä kotiseututunteen luojina.240
1960-, 1970- ja 1980-lukujen kuluessa valmistuneet julkiset rakennukset
eivät muodosta kulttuuriympäristössä yhtenäiseksi hahmottuvaa kokonaisuutta, samaan tapaan kuin esimerkiksi 1940- ja 1950-lukujen kuluessa rakennetut julkiset rakennukset. Ne erottuvat kulttuuriympäristössä
itsenäisinä ja yksilöllisinä, kukin omaa aikakauttaan ja sille luonteenomaisia arkkitehtonisia tyylipiirteitä edustavina rakennuksina. Rakennusten ominaispiirteisiin ovat vaikuttaneet etupäässä toimintojen asettamat vaatimukset sekä rakentamisajankohtana vallitsevat kansainväliset,
kansalliset ja paikalliset tyylisuuntaukset. Suurin osa 1970- ja 1980-lukujen kuluessa rakennetuista julkisista rakennuksista sopeutuu ympäristöönsä sekä kooltaan että mittasuhteiltaan. Useimmat niistä eivät kuitenkaan hahmotu kulttuuriympäristössä merkkirakennuksiksi, samaan
tapaan kuin esimerkiksi monet 1900-luvun alkupuoliskolla tai jälleenrakennuskaudella rakennetuista julkisista rakennuksista.

Liikerakennukset
Liikerakentamisessa 1960-luvun kuluessa tapahtunut kehitys näkyi selvästi kirkonkylien kulttuuriympäristössä. Kaupan alalla sotien jälkeen
tapahtuneet muutokset, kuten elintason kohoaminen, ostotottumusten
muuttuminen ja autokannan kasvusta johtuva liikkuvuuden lisääntyminen, nähtiin sekä liiketoiminnan että liikerakentamisen kannalta uusia
vaatimuksia aiheuttavina tekijöinä. Liiketoiminnassa katsottiin tarvittavan aiempaa suurempia tavaravarastoja, laajempia ja monipuolisempia
valikoimia sekä nopeaa ja joustavaa palvelua. Liikerakennusten nykyaikaistaminen ja siirtyminen aiempaa suurempiin myymäläyksikköihin
nähtiin liiketoiminnan kannalta olennaisena, pieni myymälä ei kaupan
alan näkemysten mukaan enää voinut tyydyttävällä tavalla palvella asiakkaita.241
Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä 1960-, 1970- ja
1980-lukujen kuluessa valmistuneet liikerakennukset sijoittuivat keskeisille paikoille kirkonkylien pääteiden varsille ja pääteiden risteysalueiden läheisyyteen. Tarvittaessa uusien liikerakennusten paikalta purettiin pois vanhoja liikerakennuksia. Rantsilassa tuolloin rakennetut liikerakennukset sijoittuivat pääteiden, raitin ja Paavolantien, risteysaluetta
ympäröiville tonteille, Kärsämäellä valtatien 4 (Keskuskadun) varrelle
sekä sen ja raitin (Frosteruksenkadun) risteystä ympäröiville tonteille,
Tyrnävällä raitin (Vanhatien) varrelle sekä Haapavedellä raitin (Vanhatien) varrelle, sen ja Haapavedentien risteyksen läheisyyteen. Rakennusten sijaintipaikkojen valinnassa näkyi kuinka kaupallisten palveluiden
keskeinen sijainti, palvelujen hyvä saavutettavuus ja liikenneyhteyksien sujuvuus nähtiin yhä merkittävämpinä liiketoimintaa ohjaavina tekijöinä. Rakennuskaavat ohjasivat liikerakennusten sijaintia 1960-luvulta
lähtien. Toisaalta kaavojen laadintaa puolestaan ohjasivat paitsi olemas240
241
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Kuva 45. Haapaveden Osuuskaupan liikerakennus valmistui 1960-luvun alussa.
Rakennusta laajennettiin ensimmäisen
kerran jo 1960-luvun lopulla. Rakennuksen ulkoasu muuttui huomattavasti 1990ja 2000-luvuilla toteutettujen muutosten
seurauksena. Tuolloin mm. rakennukselle
alkujaan tyypilliset lasijulkisivut rakennettiin umpeen. Nykyään rakennuksessa
toimii S-market.

sa olevien liikerakennusten sijainti myös liiketoiminnan asettamat vaatimukset ja palvelujen lisääntyminen.
Liikerakentamisessa edelläkävijöinä ja esikuvina muille toimivat mm.
osuuskauppojen rakennuttamat liikerakennukset. Sekä Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle että Haapavedelle rakennettiin osuuskaupan toimesta uusi liikerakennus 1960- ja 1970-lukujen mittaan. Osuuskauppojen uudentyyppiset, tavaratalomaiset liikerakennukset olivat ominaispiirteiltään keskenään hyvin samankaltaisia. Ne poikkesivat sekä kooltaan että mittasuhteiltaan selvästi vanhemmista, kirkonkyliin 1900-luvun alkupuoliskon kuluessa rakennetuista liikerakennuksista. 1960- ja
1970-luvuilla rakennetut liikerakennukset olivat tyypillisesti matalia ja
hallimaisia, yksikerroksisia ja pinta-alaltaan laajoja. Tavarataloissa pyrittiin laajaan valikoimaan, ja kaikki myymäläosastot pyrittiin sijoittamaan
samaan rakennukseen yhteen kerrokseen, joten liikerakennuksista muodostui kokonaispinta-alaltaan suuria. Aikakaudelle tyypilliseen tapaan
liikerakennuksissa oli useimmiten tasakatto tai hyvin loiva satula- tai
lapekatto, mikä korosti rakennusten mittasuhteita. Olennaisia piirteitä
rakennuksissa olivat myös sisä- ja ulkotilojen välinen yhteys ja myymälätilojen avautuminen visuaalisesti ulos katutilaan: rakennuksissa oli usein
koko pääjulkisivun leveydeltä korkeat näyteikkunat tai lasiseinät. Näyteikkunoiden ohella suurikokoiset valomainokset korostivat liikerakennusten näkyvyyttä kulttuuriympäristössä. Uudentyyppisten liikerakennusten valmistuminen edisti osaltaan vanhojen, vanhanaikaisiksi koettujen liikerakennusten katoamista kulttuuriympäristöstä. Sekä Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä osuuskauppojen vanhat liikerakennukset purettiin tarpeettomina pois pian uusien liikerakennuksien valmistumisen jälkeen, myymälätoimintojen siirryttyä uusiin liiketiloihin.
Kirkonkylien keskusta-alueilla katutila muuttui uusien matalien ja etäälle tiestä sijoittuvien liikerakennusten rakentamisen myötä hyvin leveäksi. 1960- ja 1970-luvuilla valmistuneet liikerakennukset sijoittuivat
yleensä tonttien keskiosiin, ja rakennuksia ympäröiville piha-alueille
varattiin tilaa henkilöautojen pysäköintiä varten. Rakennusten sijoittuminen tonteilleen noudatti useimmiten 1960- ja 1970-luvuilla vahvistetuissa rakennuskaavoissa määriteltyjä periaatteita – toisaalta esimerkiksi
Haapavedelle vuosina 1962 ja 1965 laaditussa rakennuskaavoissa242 ja
242

Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu,
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. SOK:n rakennusosasto, Helsinki, 6.6.1964. Vahvistettu 31.3.1965.
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Kuva 46. Vuonna 1973 valmistunut
Osuuskauppa Arinan Rantsilan Tavaratalo, jossa myöhemmin toimivat S-market ja
Sale, Rantsilassa vuonna 2008. Rakennus
tuhoutui tulipalossa vuonna 2009.

Kuva 47. Kärsämäelle valtatien 4 varrelle
vuonna 1968 rakennetussa liikerakennuksessa toimi vuonna 2008 päivittäistavarakauppa Siwa.

Rantsilaan vuonna 1965 laaditussa rakennuskaavassa243 keskeisillä paikoilla sijaitsevia, osuuskauppojen omistuksessa olevia tontteja koskevat
kaavamääräykset määriteltiin kaavojen laatimisen aikaan tekeillä olleiden liikerakennussuunnitelmien mukaisiksi. 1960- ja 1970-lukujen kaavoissa liikerakennukset ohjattiin pääsääntöisesti sijoittumaan tonttien
keskiosiin, rakennusalat oli useimmiten määritelty ohjeellisina. Liikerakennuksia varten varatuilla tonteilla pääteihin rajautuvat piha-alueet oli
kaavoissa useimmiten määrätty istutettaviksi, ja pysäköintialueet sijoittuivat tonteille liikerakennusten vierelle tai taakse. Käytännössä tien ja
rakennusten väliin rajautuvat piha-alueet rakennettiin kuitenkin yleensä
pysäköintialueiksi.
Liiketoiminnan asettamien vaatimusten vaikutuksesta kaavoitukseen
kertoo hyvin esimerkiksi Oulun lääninhallitukselle osoitettu anomus
rakennuskaavan muuttamiseksi Haapaveden kirkonkylässä, korttelis243
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Kuva 48. Tolosen K-kauppa Rantsilan
kauppayhtiö, nykyinen K-market, vuonna
2008. 1970-luvun alussa valmistunutta
liikerakennusta on 1980- ja 1990-lukujen
kuluessa laajennettu ja rakennus on muutettu tasakattoisesta satulakattoiseksi.

sa 30. Kaavamuutoksen tavoitteena oli mahdollistaa keskeisellä paikalla kirkonkylän keskustassa sijaitsevan liikerakennuksen laajentaminen.
Anomuksen mukaan korttelialueelle sijoittuvat tontit esitettiin yhdistettäväksi, sen mukaan ”näin saataisiin yhtenäisempi suunnitelma”. Kaava
esitettiin muutettavaksi laajennussuunnitelmien mukaiseksi: ”Kerrosluku II tavaratalon osalta anotaan I:ksi. Se olisi tavarataloratkaisulle edullisin. Tästä olisi seurauksena tehokkuusluvun e244 muuttaminen 0,20:stä
0,40:ksi ja runkosyvyyden muuttaminen n. 30 m:ksi. Koska tavaratalolle
on hyväksi nopeaa asioimista ajatellen saada paikoitustilaa myös rakennuksen eteen, ehdotamme rakennuslaajennuksen vetämistä 3 m rakennusrajasta tontille päin.” Kaavassa kuitenkin pysäköintiä varten varatut
alueet esitettiin sijoitettaviksi liikerakennusten sivuille, liikerakennuksen ja tien väliin rajautuva alue oli määritelty yleiselle jalankululle varatuksi korttelinosaksi.245
1960-luvulla ja 1970-luvun alussa valmistuneet liikerakennukset olivat
aikanaan esimerkkejä uudenlaisesta ja edistyksellisestä liikerakentamisesta. Myymälätilojen ohella rakennuksissa oli useimmiten myös kahvila- ja ravintolatiloja, ja ne toimivat julkisina kokoontumispaikkoina.
Keskeisillä ja vilkasliikenteisillä paikoilla sijaitsevat liikerakennukset toimivat kirkonkylissä liiketoiminnan keskipisteinä, ja ne vaikuttivat siten
myös kirkonkylien keskusta-alueiden hahmottumiseen ja rajautumiseen,
samaan tapaan kuin jo 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Useimmissa kirkonkylissä keskusta-alueiksi hahmottui nimenomaan pääteiden
risteysten ja niiden tuntumassa sijaitsevien liikerakennusten ympäristö246. Sen sijaan julkisilla rakennuksilla, kuten esimerkiksi hallintorakennuksilla, ei aina ollut vastaavaa merkitystä kirkonkylän keskusta-alueen
hahmottumisessa247.

244
245
246
247

Tehokkuusluku e ilmaisee kerrosalan suhteen rakennuspaikan pinta-alaan.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. SOK:n rakennusosasto, Helsinki, 6.6.1964. Vahvistettu 31.3.1965.
Vertaa Kukkonen & Rautamäki 1980, 34.
Vertaa Kukkonen & Rautamäki 1980, 27.
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Kuva 49. Vuonna 1984 valmistunut liikerakennus, Kiinteistö Oy Kärsälinna, Kärsämäellä Frosteruksenkadun varrella.

Kuva 50. 1980-luvulla valmistuneita liikerakennuksia Haapavedellä Vanhatien
varrella.

Kärsämäellä ja Haapavedellä osuuskauppojen 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa valmistuneet suurikokoiset, yksikerroksiset liikerakennukset
erottuvat kirkonkylien kulttuuriympäristössä edelleen muusta rakennuskannasta poikkeavina, ja sellaisina ne hahmottuvat tunnuskuvanomaisina merkkirakennuksina. Rakennukset sijoittuvat keskeisimmille
ja näkyvimmille paikoille pääteiden varsille tärkeimpien risteysalueiden
tuntumaan. Rakennusten näkyvyyttä kulttuuriympäristössä korostavat
entisestään niitä ympäröivät laajat, avoimet pysäköintialueet. Toisaalta
liikerakennusten sijainti vaikuttaa kirkonkylien keskusta-alueiden hahmottumiseen – sekä Kärsämäellä että Haapavedellä kirkonkylän keskusta-alueiksi hahmottuvat nimenomaan ne alueet, joille käytössä olevat liikerakennukset sijoittuvat.
Useimmissa 1960- ja 1970-lukujen kuluessa rakennetuissa liikerakennuksissa on ajan mittaan toteutettu muutoksia, jotka ovat muuttaneet
rakennusten ulkoasua ja niiden suhdetta ympäristöönsä. Rakennusten
julkisivuja on uudistettu ja muodistettu ajan hengen mukaisiksi. Esimer260
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kiksi Kärsämäellä osuuskaupan liikerakennus, nykyinen S-market, sekä
Haapavedellä osuuspankin liikerakennus on muutettu tasakattoisesta aumakattoiseksi. Muutosten taustalla ovat myös toiminnalliset tekijät. Esimerkiksi Haapavedellä osuuskaupan liikerakennuksen, nykyisen S-marketin, pääsisäänkäynti on 1990-luvun kuluessa siirretty raitin varrelta
pysäköintialueen puolelle, minkä seurauksena rakennusten pääjulkisivut
ovat jääneet toisarvoiseen asemaan. Ne hahmottuvat kulttuuriympäristössä suljettuina ja osittain umpinaisina seinäminä, mikä on ristiriidassa
rakennukselle alun perin tyypillisten ominaispiirteiden kanssa. Useimmissa liikerakennuksissa toteutettu pieni mutta näkyvä muutos on ollut
lasijulkisivujen muuttuminen suljetuiksi, minkä seurauksena liikerakennuksille alun perin tyypillinen sisätilojen ja ulkotilojen välinen yhteys on
kadonnut. 1900-luvun lopulla ja 2000-luvulla toteutettujen muutosten
myötä 1960- ja 1970-luvulla valmistuneiden liikerakennusten alkuperäinen, oman aikansa suunnitteluperiaatteista kertova ulkoasu on muuttunut toiseksi, eikä niitä aina voida tunnistaa oman aikansa rakennuksiksi.
Myös rakennusten käyttötarkoitus on osittain muuttunut – valikoimiltaan laajat ja kirkonkylien kaupallisina keskuksina toimineet tavaratalot
ovat 1900-luvun lopulla muuttuneet päivittäistavarakaupoiksi.
Kirkonkyliin 1980-luvulla rakennetut liikerakennukset erottuvat ominaispiirteiltään 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuista liikerakennuksista.
Kirkonkylien kulttuuriympäristössä ne erottuvat omaa aikaansa edustavana kerroksena. Ne eivät kuitenkaan muodosta yhtenäiseksi hahmotettavaa kokonaisuutta, kuten 1940-, 1950- ja 1960-lukujen kuluessa rakennetut liikerakennukset.
Kärsämäelle ja Haapavedelle 1980-luvun kuluessa valmistuneet kaksikerroksiset liikerakennukset muistuttavat tilarakenteeltaan ja käyttötarkoituksiltaan vanhoja, 1900-luvun alkupuoliskon kuluessa valmistuneita liikerakennuksia: rakennuksissa on useita pieniä liikehuoneistoja
sekä asuintiloja, liiketilat sijoittuvat rakennusten ensimmäiseen kerrokseen, toimisto- ja asuintilat toiseen kerrokseen. Ne kuitenkin erottuvat
vanhoista liikerakennuksista sekä kooltaan että materiaaleiltaan. Kookkaissa betonirakenteisissa liikerakennuksissa on useimmiten tiilijulkisivut. Haapavedelle 1980-luvun kuluessa valmistuneet päivittäistavarakauppojen yksikerroksiset, pinta-alaltaan laajat liikerakennukset muistuttavat mittasuhteiltaan 1960- ja 1970-lukujen kuluessa valmistuneita
liikerakennuksia, mutta erottuvat niistä yksityiskohdiltaan. Aikakaudelle tyypilliseen tapaan rakennuksissa on usein korkeat aumakatot sekä
umpinaiset, tiilillä verhotut julkisivut. Ikkunapinta-alaa on vanhempiin
liikerakennuksiin verrattuna vähän, kookkaat näyteikkunat sijoittuvat
useimmiten pääsisäänkäynnin ympärille.

Teollisuusalueet
Kirkonkylien läheisyyteen 1960-luvulla ja sen jälkeen kaavoitetut ja rakennetut teollisuusalueet hahmottuvat kulttuuriympäristössä kirkonkylien keskusta-alueista sekä visuaalisesti että rakenteellisesti erillisiksi alueiksi. Ne sijaitsevat erillään myös keskustaa ympäröivistä asuinalueis261
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ta. Teollisuusalueet sijoittuvat useimmiten merkittävimpien kirkonkyliin
johtavien maanteiden varsille, joten niillä on merkitystä kirkonkylään
saapuville paikkakunnasta syntyvän ensivaikutelman muodostumisessa.
Rantsilassa teollisuusalueet sijoittuvat kirkonkylän keskustan pohjoispuolelle valtatien 4 varrelle. Teollisuuskäyttöön varattuja korttelialueita ympäröivät laajat viheralueet ja maatalousalueet. Kärsämäellä teollisuusalue sijoittuu kirkonkylän pohjoispuolelle, valtatien 4 ja sen kanssa
risteävän Kajaanintien rajaamalle alueelle. Tyrnävällä teollisuuskylä sijoittuu kirkonkylästä selvästi erillisenä kokonaisuutena kirkonkylän länsipuolelle, Jyväskyläntieltä Tyrnävän kirkonkylään johtavan maantien
varrelle. Haapavedellä laajat teollisuusalueet sijoittuvat kirkonkylän keskustan pohjoispuolelle, Pulkkilaan johtavan maantien varrelle. Kirkonkylän keskustan ja teollisuusalueen välissä kulkee itä-länsisuuntainen
Oulaisista Haapaveden kautta Kärsämäelle johtava maantie. Teollisuuskäyttöä varten varattuja korttelialueita ympäröivät viheralueiden niistä
erottamat asuinalueet.

7.2.7. Vuodet 1990–2008 – kirkonkylien eriarvoistumisen aika
Ajanjakso, jota tässä tutkimuksessa nimitetään kirkonkylien eriarvoistumisen ajaksi, on määritelty alkamaan vuonna 1990. Edellisen ja tämän ajanjakson välinen rajapinta ei kuitenkaan ole yksiselitteisen tarkasti määriteltävissä. Kirkonkylien kulttuuriympäristön kehitykseen vaikuttaneet yhteiskunnalliset muutokset ajoittuvat 1990-luvun taitteen jälkeiseen aikaan. 1990-luvun alussa alkanut taloudellinen laskusuhdanne
vaikutti käytännössä voimakkaasti kirkonkylien kulttuuriympäristön kehitykseen, erityisesti sijainniltaan syrjäisiksi luokitelluilla alueilla sijaitsevissa kirkonkylissä. Rakentamisen määrä alkoi vähentyä monissa kirkonkylissä 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa, mikä näkyy selvästi myös
miljöön ja rakennuskannan kerroksellisuutta kuvaavilla analyysikartoilla.
Tässä tutkimuksessa esimerkkikohteiksi valitsemistani kunnista Rantsilassa, Kärsämäellä ja Haapavedellä asukasluku on 1990- ja 2000-lukujen kuluessa jatkuvasti vähentynyt. Muista esimerkkikunnista poikkeaa Tyrnävä, jossa asukasluku on kasvanut jatkuvasti aina 1970-luvulta
lähtien. Tyrnävällä asukasmäärän kasvu on ollut voimakasta erityisesti
2000-luvun kuluessa. Asukasluvun kehitys sekä kuntien palvelurakenteessa 1990- ja 2000-lukujen kuluessa tapahtuneet muutokset näkyvät
kulttuuriympäristön kehityksessä.

Asuinalueet
1990- ja 2000-lukujen kuluessa kaavoitetut asuinalueet sijoittuivat kirkonkylien keskusta-alueiden ympärille 1960-, 1970- ja 1980-lukujen kuluessa kaavoitettujen ja rakennettujen asuinalueiden reunoille ja taakse,
niiden jatkeeksi. Eri aikoina kaavoitetut ja rakennetut asuinalueet muodostavat yhdessä kirkonkylien keskusta-alueita kehämäisinä vyöhykkeinä ympäröivän kerroksellisen kokonaisuuden, jossa kukin kerros ilmentää omalle ajalleen ominaisia kaavoitusperiaatteita, rakentamistapaa ja
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tyylipiirteitä. Eri aikoina rakennettujen asuinalueiden väliin rajautuu
viheralueita ja viljelysalueita. Ne elävöittävät kokonaisuutta, mutta toisaalta useimmiten hoitamattomat, luonnontilaiset viheralueet peittävät
asuinalueelta toiselle avautuvia näkymiä.
Rantsilassa, Kärsämäellä ja Haapavedellä kirkonkylien ympärille 1990ja 2000-luvuilla kaavoitetut asuinalueet ovat rakentuneet hyvin hitaasti.
Kaava-alueilla on runsaasti rakentamattomia tontteja. Esimerkiksi Rantsilassa vuonna 2003 kaavoitettu Siikajoen länsiranta on suurimmaksi
osaksi rakentamatta, ja kirkonkylän keskustan pohjoispuolelle vuonna
2004 kaavoitettu Tuohimaan alue on kokonaan rakentamatta. Samoin
Kärsämäelle vuonna 1990 kaavoitetulle Konttilan asuinalueelle on rakennettu vain muutamia asuinrakennuksia.
Asuinalueiksi kaavoitetut mutta rakentamatta jääneet alueet erottuvat kirkonkylien kulttuuriympäristössä hoitamattomina viheralueina.
Useimmat niistä, kuten Siikajoen länsiranta Rantsilassa ja Konttilan alue
Kärsämäellä, sijoittuvat vanhoille peltomaille. Maisemaa avoimena pitävän viljelystoiminnan loputtua alueille vanhastaan tyypilliset laajat,
avoimet näkymät ovat alkaneet kasvaa umpeen, mikä on muuttanut kulttuuriympäristön luonnetta. Hoitamattomien viheralueiden väliin rajautuu kuitenkin edelleen paikoin pieniä, viljelyskäytössä edelleen toimivia
alueita, jotka on kaavoissa varattu maatalousalueiksi.
Tyrnävällä kirkonkylää ympäröiville alueille rakennettiin laajoja asuinalueita 1990- ja 2000-lukujen kuluessa. Niistä esimerkiksi keskustan
pohjoispuolelle sijoittuva laaja Puujaakolan alue rakennettiin pääpiirteissään rakennusten sijaintia tonteillaan koskevien ohjeiden ja määräysten248 mukaisena. Alueelle sijoittuu kaavan mukaisesti kaksikerroksisia
asuinpientaloja ja erillispientaloja. Käytännössä kaikkia kaavassa annettuja määräyksiä, esimerkiksi rakennusten väritystä koskevia määräyksiä,
ei kuitenkaan ole noudatettu. Vaikka kaavoissa pyrittiin sekä asuinrakennusten että talousrakennusten rajaamien pihapiirien muodostumiseen, tonteille rakennettiin useimmiten asuinrakennusten ohella ainoastaan erillisiä autotallirakennuksia. Asuinrakennukset rajaavat kuitenkin
paikoin tiealueita tiiviinä nauhoina kaavassa esitettyjen periaatteiden
mukaisesti.
Tyrnävällä asuinalueiden lomaan rajautuu viljelyskäytössä olevia peltomaita, joka on kaavoissa määritelty maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi. Peltoalueet sijoittuvat keskeisille ja näkyville paikoille Tyrnävänjoen sekä pääteiden varsille. Alueiden säilyminen viljelyskäytössä on taannut paikoin kirkonkylälle luonteenomaisten pitkien ja laajojen näkymien
säilymisen.

248

Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, Puujaakola. Aluearkkitehti Maija Niemelä, Tyrnävä, 27.1.2004. Vahvistettu 27.1.2004.
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Julkiset rakennukset
Rantsilassa, Kärsämäellä ja Haapavedellä kirkonkylään 1990- ja 2000-lukujen kuluessa rakennettujen julkisten rakennusten määrä oli niitä edeltäviin vuosikymmeniin verrattuna vähäinen. Muista kunnista poikkeaa Tyrnävä, missä asukasmäärän voimakas kasvu 1900-luvun lopulla ja
2000-luvun alussa näkyi paitsi asuinalueiden lisääntymisenä myös kirkonkylän alueelle sijoittuvien julkisten rakennusten määrän lisääntymisenä. Useimpia kirkonkylän keskustan alueella sijaitsevia julkisia rakennuksia laajennettiin 1990- ja 2000-lukujen kuluessa.
Yleisimpiä kirkonkyliin 1990- ja 2000-luvuilla valmistuneita julkisia rakennuksia olivat koulurakennukset. Kunnissa pyrittiin 1990- ja 2000-lukujen kuluessa tietoisesti koulutoimen keskittämiseen. Kyläkoulujen
lakkauttamisen myötä kirkonkyliin sijoittuvien koulujen oppilasmäärät
kasvoivat myös niissä kunnissa, joissa asukasluvut laskivat miltei jatkuvasti. Toisaalta uusien koulurakennusten rakentamisen taustalla olivat
1960-luvun kuluessa valmistuneissa koulurakennuksissa todetut ongelmat. Esimerkiksi Kärsämäellä vuonna 1966 valmistuneen keskuskoulun
rakennukset purettiin 2000-luvun alussa. Vanhojen koulurakennusten
purkaminen ja uuden koulukeskuksen rakentaminen nähtiin toiminnallisesti järkevämmäksi ja kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi vaihtoehdoksi kuin niiden korjaaminen249. Keskuskoulun paikalle valmistui
vuonna 2004 uusi koulukeskus, johon sijoittuivat peruskoulun ala-aste ja
yläaste sekä lukio. Samoin Rantsilassa 1960-luvulla valmistuneet kansalaiskoulu ja yhteiskoulu purettiin 2000-luvun alussa, ja paikalle rakennettiin yläasteen koulu ja liikuntahalli. Tyrnävällä kirkonkylässä sijaitsevia koulurakennuksia laajennettiin oppilasmäärän lisääntymisen myötä
useaan otteeseen 1990- ja 2000-lukujen mittaan. Kirkonkylän alueelle
vuonna 1969 vahvistettu rakennuskaava250 mahdollisti laaja-alaisten laajennusosien rakentamisen vanhojen, 1950- ja 1960-luvuilla rakennettujen koulurakennusten yhteyteen – kaavassa koulukortteleissa määritellyt
aluerajaukset ja rakentamistehokkuudet olivat 2000-luvun alussa edelleen voimassa. Haapavedelle valmistui 1990-luvun alussa kirkonkylän
keskustan pohjoispuolelle sijoittuva, sinne 1980-luvun kuluessa rakentuneita asuinalueita palveleva peruskoulu.
Koulurakennusten ohella tyypillisimpiä kirkonkyliin 1900- ja 2000-lukujen kuluessa rakennettuja julkisia rakennuksia olivat terveydenhuollon
rakennukset sekä vanhustentalot ja palvelutalot. Kulttuuriympäristön kehityksessä näkyivät siten väestön ikärakenteessa 1900-luvun lopulla tapahtuneet muutokset. Kärsämäellä mm. palvelutaloa ja terveyskeskusta
laajennettiin 1990-luvulla, ja terveyskeskuksen vierelle rakennettiin sotainvalidien asuintalo251. Tyrnävällä kirkonkylän alueelle valmistui 1990ja 2000-luvuilla mm. päiväkoti, sotainvalidien palvelutalo, vanhainkodin
laajennus, palvelukeskus ja palveluasuntoja sekä terveyskeskuksen laa249
250
251
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Kemi (toim.) 2004, 189, 192–194.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow,
Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969.
Esim. Kotiseutumme 2000, 392, 469, 475; Kemi (toim.) 2004, 180.

7.2. Kulttuuriympäristö kerroksellisena kokonaisuutena

Kuva 51. Tyrnävällä vuonna 1955 valmistuneen kansakoulun yhteyteen myöhemmin rakennetut laajennusosat on tietoisesti suunniteltu sekä väritykseltään että
materiaaleiltaan toisistaan poikkeaviksi.

jennus252. Haapavedelle rakennettiin 1990-luvun kuluessa mm. vanhusten palveluasuntoja ja palvelukeskus, ja terveyskeskusta laajennettiin253.
Palvelut sijoittuivat, samoin kuin 1970- ja 1980-luvuilla, useimmiten kirkonkylien keskusta-alueiden laidoille, paikalla entuudestaan sijaitsevien
vastaavanlaisten palveluiden yhteyteen.
Samoin kuin 1970- ja 1980-lukujen kuluessa valmistuneet julkiset rakennukset myös 1990- ja 2000-lukujen kuluessa valmistuneet julkiset rakennukset erottuvat kirkonkylien kulttuuriympäristössä yksilöllisinä ja
yksittäisinä, toisaalta käyttötarkoituksia ja niiden asettamia vaatimuksia,
toisaalta rakentamisajankohtana vallitsevia arkkitehtonisia tyylisuuntauksia ilmentävinä rakennuksina.

Liikerakennukset
Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle rakennettiin 1990ja 2000-lukujen kuluessa vain muutamia uusia liikerakennuksia. Uudet
liikerakennukset sijoittuivat keskeisillä paikoilla sijaitseville vanhoille liiketonteille, rakennus- ja asemakaavoissa asuin-, liike- ja toimistorakennusten, liike- ja toimistorakennusten ja liikerakennusten korttelialueiksi
määritellyille paikoille.
Useimmat 1990- ja 2000-lukujen kuluessa valmistuneista liikerakennuksista muistuttavat ominaispiirteiltään 1980-luvulla valmistuneita liikerakennuksia. Toisaalta rakennuksissa näkyvät 1990- ja 2000-lukujen aikana vallalla olleet arkkitehtoniset vaikutteet. Samoin kuin samaan aikaan rakennetut julkiset rakennukset, 1990- ja 2000-lukujen kuluessa
rakennetut liikerakennukset eivät muodosta yhtenäiseksi hahmotettavaa
kokonaisuutta, vaan ne erottuvat kulttuuriympäristössä itsenäisinä ja yksilöllisinä, ympäristöstään poikkeavina rakennuksina. Useimmat niistä
sopeutuvat kuitenkin kooltaan ja mittasuhteiltaan ympäristöönsä.
Rantsilassa ja Haapavedellä liikerakennukset sijoittuvat tonteilleen
1980-luvulla ja 1990-luvun vaihteessa vahvistetuissa rakennuskaavoissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Kaavoissa rakennukset ohjattiin
sijoittumaan tonttien keskiosiin, tiealueesta sisäänvedettyinä, ja tiealuei252
253

Esim. Kotiseutumme 2003, 707, 708.
Esim. Kotiseutumme 2001, 51, 53, 54.
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Kuva 52. Osuuspankin liikerakennus
Rantsilassa. Osuuspankin uusi toimitalo
rakennettiin Paavolantien varrelle pankin
vanhan liikerakennuksen paikalle, sen tuhouduttua tulipalossa.

siin rajautuvat tontin osat määriteltiin joko istutettaviksi tai pysäköimispaikoiksi. Tyrnävälle 2000-luvun alkupuoliskon kuluessa valmistuneet
liikerakennukset, S-market ja osuuspankin liikerakennus, rakennettiin
ennen kirkonkylän keskusta-aluetta koskevan asemakaavamuutoksen
laatimista, ja vuonna 2006 vahvistetussa asemakaavassa254 kyseisten rakennusten korttelialueitta koskevat kaavamääräykset määriteltiin olemassa olevan tilanteen mukaisiksi.
Kärsämäellä ja Tyrnävällä kirkonkylän keskusta-alueelle rakennettiin
2000-luvun kuluessa myös olemassa olevasta ympäristöstä ominaispiirteiltään selkeästi erottuvia liikerakennuksia. Tyrnävälle valmistui vuonna 2005 kolmikerroksinen liikerakennus, joka poikkeaa selvästi kirkonkylän keskusta-alueella olemassa olevasta rakennuskannasta. Rakennukseen sijoittuvat Tyrnävän Osuuspankin liiketilat sekä K-marketin myymälätilat. Liiketilojen ohella rakennuksessa on toimistotiloja sekä asuinhuoneistoja. Liikerakennus sijoittuu keskeiselle ja näkyvälle paikalle raitin
varrelle osuusmeijerin kulmalle. Liikerakennuksen rakennustyöt aloitettiin Ympäristökeskuksen myöntämällä poikkeamisluvalla ennen korttelia koskevan asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Tontille suunniteltu liikerakennus poikkesi sekä rakennusoikeudeltaan että korkeudeltaan
tuolloin voimassa olleesta kaavasta, ja poikkeamisluvan myöntämisen
ehtona oli kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavan uusiminen. Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus255 hyväksyttiin
vuonna 2006. Kärsämäelle valmistui 2000-luvun alussa liikekeskus Paanulinna. Rakennuksessa toimii useita liikeyrityksiä. Suurikokoinen liikerakennus sijaitsee kirkonkylän eteläpuolella valtatien 4 varrella, selvästi
erillään kirkonkylän keskustaksi hahmottuvasta alueesta. Vuonna 1999
vahvistetussa asemakaavassa256 rakennusta varten varattiin laaja tontti,
joka määriteltiin yleiseksi pysäköintialueeksi, kaavamääräysten mukaisesti alueelle voitiin rakentaa moottoriajoneuvojen huoltoasema, ravintola- ja majoitustiloja sekä myymälä- ja liiketiloja. Tyrnävän Osuuspankin
liikerakennus ja Liikekeskus Oy Paanulinna erottuvat kulttuuriympäris254
255
256
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Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvistettu 30.11.1999.
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Kuva 53. Tyrnävän Osuuspankin liikerakennus Tyrnävällä. Kolmikerroksinen,
kookas rakennus poikkeaa selvästi olemassa olevasta rakennuskannasta.

Kuva 54. Liikekeskus Oy Paanulinna Kärsämäellä. Liikerakennus sijoittuu näkyvälle paikalle valtatien 4 varrelle, kirkonkylän keskustan eteläpuolelle sijoittuvan
kiertoliittymän vierelle.

tössä muita rakennuksia selvästi suurempina. Ne eivät kuitenkaan hahmotu merkkirakennuksina vaan pikemminkin olemassa olevaan ympäristöön kuulumattomina poikkeamina.

7.3.

Kaavoitus kulttuuriympäristön kehitystä ohjaavana tekijänä

Kulttuuriympäristö heijastaa sekä kokonaisuutena että osatekijöidensä
kautta kehityksen taustalla vaikuttavia ja ajan mittaan muuttuvia arvoja.
Tässä tutkimuksessa näitä arvoja tarkastellaan kirkonkylien kulttuuriympäristön ja sen ominaispiirteiden analysoinnin sekä kirkonkylien rakentamista ohjanneiden rakennuskaavojen ja asemakaavojen analysoinnin avulla. Tässä luvussa analysoin Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle
ja Haapavedelle laadittuja ja vahvistettuja rakennuskaavoja ja asemakaavoja kulttuuriympäristön kehitystä ohjaavina taustatekijöinä. Tarkastelen eri-ikäisiä kaavoja myös rakentamista ja kaavoitusta ohjaavien määräysten ja suunnitteluohjeiden sekä omana aikanaan vallitsevien arvojen kuvastajina: tutkin, miten kaavoissa näkyvät sisäasiainministeriön ja
ympäristöministeriön eri aikoina julkaisemissa suunnitteluohjeissa esiin
tulevat teemat ja tavoitteet, sekä mitä kaavat kertovat oman aikansa arvomaailmasta.
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7.3.1. Kirkonkylien ensimmäiset rakennuskaavat 1950- ja
1960-luvuilla
Ensimmäiset rakentamista kokonaisvaltaisesti ohjaavat rakennuskaavat laadittiin ja vahvistettiin Haapavedelle, Kärsämäelle ja Tyrnävälle
1960-luvun kuluessa. Haapavedellä kirkonkylän alueelle laadittu rakennuskaava vahvistettiin vuonna 1962, Kärsämäellä vuonna 1966 ja Tyrnävällä vuonna 1969. Muista esimerkkikunnista poikkeaa Rantsila, jonne
vahvistettiin ensimmäinen rakennuskaava jo vuonna 1953. Ensimmäisten rakennuskaavojen laatimisen taustalla vaikutti ennen muuta vuoden
1958 rakennuslaki, jonka mukaan taaja-asutukseen käytettävälle alueelle tuli laatia joko rakennuskaava tai asemakaava257. Rantsilan rakennuskaavan laatimisesta vastasi rakennushallituksessa arkkitehti Salme Setälä. Samoin Haapavedelle rakennuskaavan luonnoksen laati arkkitehti Salme Setälä, sen pohjalta lopullisen rakennuskaavan laativat Oulun
lääninrakennustoimistossa lääninarkkitehti Mikko Huhtela ja tilapäinen
kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski. Kärsämäellä rakennuskaavan laatimisesta vastasi maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho ja Tyrnävällä
maanmittausinsinööri Paavo Littow.258
Ensimmäisissä rakennuskaavoissa suunnittelun tärkeimpinä lähtökohtina toimivat toisaalta olemassa olevan ympäristön ominaispiirteet, toisaalta ennusteet tulevasta kehityksestä ja kasvusta. Kaavoissa näkyivät
1950- ja 1960-lukujen kuluessa elinkeinorakenteessa tapahtuneet muutokset ja kirkonkylien kasvu kuntien palvelukeskuksiksi. Niissä varauduttiin kirkonkylien alueella sijaitsevien palvelujen määrän lisääntymiseen. Kirkonkylien keskusta-alueita ympäröiville vanhoille viljelysalueille kaavoitettiin tontteja asuinrakentamista varten. Samoin kaavoissa
varauduttiin liikennemäärien lisääntymiseen. Näitä asioita korostettiin
myös 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa ilmestyneissä sisäasiainministeriön julkaisemissa suunnitteluohjeissa.
Ensimmäisissä Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle laadituissa rakennuskaavoissa suhtauduttiin olemassa olevaan ympäristöön
ja sille ominaisiin piirteisiin kaksijakoisesti. Kaavat tukeutuivat pääpiirteissään olemassa olevaan ympäristöön. Niissä huomioitiin maiseman ja
taajamarakenteen ominaispiirteet sekä toimintojen sijainti. Taajamarakenteen runkona vanhastaan toimivat vanhat maantiet sijoittuivat kaa257

258
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Lain mukaan maalaiskunnan taaja-asutusta varten ja sellaiselle alueelle, jolla oli
alettu ositella, myydä tai vuokrata rakennusmaata siinä määrin, että sinne oli
syntymässä taaja-asutusta, taikka jolle muutoin oli odotettavissa huomattavaa
rakennustoimintaa, voitiin laatia rakennuskaava. (Rakennuslaki 370/1958 95§.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370 (28.2.2006)). Toisaalla laissa
määrättiin, että taaja-asutukseen sai käyttää ainoastaan sellaista aluetta, jolle oli
vahvistettu asemakaava tai rakennuskaava. (Rakennuslaki 370/1958 5§. http://
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1958/19580370 (28.2.2006)).
Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952.
Vahvistettu 20.10.1953; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu,
2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun
läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu, 1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962.
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voissa olemassa olevan tilanteen mukaisille paikoilleen. Ne toimivat
kaavoissa edelleen pääteinä, joihin taajamarakenne tukeutui. Pääteiden
ohella myös sivuteiden ja polkujen verkosto toimi kaavoissa uusien tielinjausten runkona. Samoin kaava-alueella vanhastaan sijaitsevat toiminnot sijoittuivat pääsääntöisesti kaavan laatimisen aikaan vallitsevan
tilanteen mukaisille paikoilleen. Esimerkiksi yleisten rakennusten (Y),
kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten (YK), opetustoimintaa palvelevien rakennusten (YO), hallinto- ja virastorakennusten (YH)
sekä sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa (YS) palvelevien rakennusten korttelialueet sijoittuivat useimmiten niille paikoille, missä
kyseiset palvelut kaavojen laatimisen aikaan sijaitsivat. Olemassa oleva
ympäristö ja sen osatekijät – kuten rakennukset, liikenneverkko ja kasvillisuus – nähtiin tuolloin paitsi ympäristön viihtyvyyden ja toimivuuden
kannalta merkittävinä myös kansantaloudellisesti tärkeänä pääomana,259
joten olemassa olevan ympäristön huomioonottaminen kaavasuunnittelussa nähtiin taloudellisesti järkevänä. Siitä huolimatta Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle laaditut rakennuskaavat edellyttivät miltei poikkeuksetta olemassa olevan rakennuskannan uudistamista.
Tämä näkyi erityisesti kirkonkylien keskusta-alueilla pääteiden varsilla,
missä pääosa vanhoista rakennuksista sijoittui kaavoissa joko kokonaan
tai osittain tiealueelle, eli vanhoja rakennuksia ei ollut tarkoitettu säilytettäviksi. Vanhojen, esimerkiksi 1800-luvulla tai 1900-luvun alussa valmistuneiden rakennusten ohella usein myös kaavojen laatimista edeltäneiden vuosikymmenten, 1940- ja 1950-lukujen, kuluessa valmistuneet
asuinrakennukset, liikerakennukset ja julkiset rakennukset jätettiin kaavoissa huomiotta, eli ne oli ajateltu tulevaisuudessa korvattaviksi uusilla,
ajanmukaisilla rakennuksilla. Kaavoissa ei kuitenkaan tarkoituksellisesti
pyritty rakennuskannan uudistamiseen. Pikemminkin taustalla vaikutti
se, että vanhaa rakennuskantaa ei nähty itsessään merkittävänä tai arvokkaana eikä sen säilyttämistä olennaisesti tärkeänä ja siten kaavoissa huomioon otettavana tavoitteena. Toisaalta taustalla vaikuttivat muut
päämäärät, kuten liikenteen asettamien vaatimusten huomioonottaminen, mikä nähtiin vanhojen rakennusten säilyttämistä tärkeämpänä tavoitteena. Kaavoissa ei kiinnitetty huomiota katutilan ominaispiirteisiin
ja mittakaavaan tai niiden säilyttämiseen.
Ensimmäisissä rakennuskaavoissa liikerakentamista varten varatut korttelialueet sijoittuivat vanhojen pääteiden varsille, useimmiten pääteiden
risteysalueiden ympäristöön, eli paikoille, joilla valtaosa olemassa olevista liikerakennuksista kaavojen laatimisen aikaan sijaitsi. Rantsilassa,
Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä useimmilla liikerakennusten
(AL), yhdistettyjen asuin- ja liikerakennusten sekä yhdistettyjen liike- ja
asuntokerrostalojen (ALK) korttelialueilla suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi oli määritelty II, mikä oli tyypillistä olemassa oleville, 1900-luvun alkupuoliskolla valmistuneille liikerakennuksille. 1960-luvulla laadituissa kaavoissa näkyivät liikerakentamisessa 1960-luvun kuluessa tapahtuneet muutokset. Yksikerroksiset ja pinta-alaltaan laajat liikerakennukset alkoivat yleistyä 1960-luvun puolivälin tienoilla. Sekä Haapavedellä, Kärsämäellä että Tyrnävällä osa keskeisimmille paikoille sijoittu259

Vertaa Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975, 55.
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vista kortteleista oli kaavoissa määritelty nimenomaan yksikerroksisten
liikerakennusten korttelialueiksi, eli ne oli varattu uudenaikaisten, vanhoista liikerakennuksista mittasuhteiltaan ja ominaispiirteiltään poikkeavien liikerakennusten rakentamista varten. Kärsämäelle vuonna 1966
ja Tyrnävälle vuonna 1969 laadituissa kaavoissa kyseisille korttelialueille
sijoittuvat rakennusalat oli määritelty muista poiketen hyvin laajoiksi ja
ne sijoittuivat tonttien keskiosiin. Tonttien tiehen rajautuvat reuna-alueet
oli määritelty Kärsämäellä kokonaisuudessaan pysäköintipaikoiksi, Tyrnävällä osittain istutettaviksi. Muista poikkesi Rantsilaan vuonna 1953
laadittu rakennuskaava, jossa oli varauduttu pelkästään tuolloin edelleen yleisten kaksikerroksisten asuin- ja liikerakennusten rakentamiseen.
Rakennuskaavat mahdollistivat liikerakennusten, yhdistettyjen asuin- ja
liikerakennusten sekä yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueilla selvästi olemassa olevaa tilannetta tehokkaamman rakentamisen. Esimerkiksi Tyrnävällä liikerakennusten ja Haapavedellä yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueilla tehokkuudeksi oli määrätty e=0,40 ja Kärsämäellä liikerakennusten korttelialueilla e=0,30.
Kärsämäellä kirkonkylän pääteitä reunustaville yhdistettyjen liike- ja
asuntokerrostalojen korttelialueille kaavassa ohjeellisina määritellyt rakennusalat sijoittuivat eri paikkoihin kuin vanhat, kaavan laatimisen aikaan olemassa olevat liikerakennukset. Vanhat liikerakennukset sijoittuivat kaavassa joko kokonaan tai osittain tiealueelle tai kaavassa joko
pysäköimispaikaksi tai istutettavaksi määritellyille alueille. Kaava edellytti siten rakennuskannan uudistamista liikerakentamista varten varatuilla korttelialueilla, vaikka näiden korttelialueiden sijainti oli määritelty olemassa olevan tilanteen pohjalta. Samaan tapaan myös Tyrnävällä
osa vanhoista, tietä tiiviisti rajaavista liikerakennuksista sijoittui kaavassa tiealueelle, ja kaavan toteutuminen edellytti näiden rakennusten purkamista. Kaava kuitenkin mahdollisti etäällä tiealueesta sijaitsevien vanhojen liikerakennusten säilymisen. Kaavassa vanhoja liikerakennuksia ei
siten varsinaisesti edellytetty korvattavaksi uusilla. Niiden säilyttäminen
nähtiin mahdollisena, mikäli se ei haitannut tiealueen leventämistä.
Rakennuskaavoissa varauduttiin kirkonkylien keskusta-alueiden voimakkaaseen laajentumiseen ja kaupallisten palvelujen lisääntymiseen. Tämä
näkyi varsinkin Rantsilaan ja Haapavedelle vuosina 1953 ja 1962 vahvistetuissa rakennuskaavoissa. Sekä Rantsilan että Haapaveden kaavoissa
kaksikerroksisten asuin- ja liikerakennusten korttelialueiden rivistöt sijoittuivat pääteiden, Rantsilantien260 ja Vanhatien, varsille pitkinä, koko
kaava-alueen mittaisina nauhoina. Edellä mainitut kaavat osoittautuivat
kuitenkin pian selvästi ylimitoitetuiksi. Sekä Rantsilassa että Haapavedellä kirkonkylän keskusta-alueita koskevat rakennuskaavat uudistettiin
1970- ja 1980-lukujen kuluessa. Näissä kaavoissa liikerakennuksia varten varatut korttelialueet rajautuivat pääteiden risteysalueiden ympäristöön huomattavasti suppeammalle alueelle kuin vuosien 1953 ja 1962
rakennuskaavoissa. Samoin kuin Kärsämäelle ja Tyrnävälle laadituissa
kaavoissa, niiden sijainti määräytyi olemassa olevien palvelujen sijainnin
pohjalta.
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Ensimmäisissä rakennuskaavoissa varauduttiin liikennemäärien voimakkaaseen lisääntymiseen. Kaavoissa korostui liikennealueiden merkitys
osana kulttuuriympäristöä ja sen jatkuva lisääntyminen. Tiealueet oli
kaavoissa määritelty hyvin leveiksi, selkeästi olemassa olevaa tilannetta leveämmiksi. Rantsilassa ja Haapavedellä vuosien 1952 ja 1962 kaavoissa esitettiin tiealueiden poikkileikkaukset. Nämä poikkileikkaukset
olivat mainituissa kaavoissa pääpiirteissään samanlaiset. Kirkonkylien
sisäisillä pääteillä, Rantsilassa Rantsilantiellä ja Paavolantiellä sekä Haapavedellä Vanhatiellä, liikennealueen leveyksiksi oli määritelty kokonaisuudessaan 14 ja 16 metriä. Poikkileikkausten mukaan seitsemän metrin
levyistä ajorataa reunustivat molemmin puolin ajoradasta kiveyksellä tai
nurmialueella erotetut erilliset jalankulkua ja polkupyöräilyä varten varatut kevyen liikenteen väylät. Haapavedellä Vanhatiellä liikennealueen
kokonaisleveydeksi oli kuitenkin kaavassa määritelty 14–26 metriä. Läpikulkuteillä ja ohikulkuteillä, kuten Rantsilassa valtatiellä 4 ja Haapavedellä Haapavedentiellä, tiealueen kokonaisleveydeksi oli poikkileikkauksissa määritelty 20 metriä. Kaavassa Haapavedentiellä liikennealueen
kokonaisleveydeksi oli määritelty 40 metriä, liikennealueeseen kuuluivat
tiealuetta molemmin puolin reunustavat leveät piennarluiskat. Kärsämäellä kirkonkylän pääteillä, Keskuskadulla ja Kauppakadulla, liikennealueen kokonaisleveydeksi oli vuoden 1966 kaavassa määritelty 24 metriä.
Tyrnävällä vuoden 1969 kaavassa päätiet oli määritelty liikennealueiksi,
kauttakulku-, sisääntulo- ja ohitusteiksi tie-, vieri-, suoja- ja näkemäalueineen (LT). Tiealueen jäsentelyyn ajorata-alueeseen, kevyen liikenteen
alueisiin ja piennaralueisiin ei ollut kaavassa otettu kantaa, liikennealuevaraus kattoi liikkumisympäristön kokonaisuudessaan, suoja- ja piennaralueineen. Vanhatiellä liikennealue oli kapeimmillaan 16 metriä, muualla 22–24 metriä. Kirkkotiellä liikennealueen leveys oli 18–24 metriä.
Tiealueita rajaavien korttelien reuna-alueet oli kaavoissa määrätty miltei poikkeuksetta istutettaviksi, mikä esti rakennusten sijoittamisen tiiviisti teiden varsille. Kaavojen mukaan rakennukset tuli sijoittaa etäälle
tiestä, mikä poikkesi olemassa olevalle ympäristölle ominaisista piirteistä. Rantsilassa raitin, Rantsilantien, varrella tietä reunustivat kaavassa molemmin puolin 14 metrin levyiset rakentamattomat, istutettaviksi
määrätyt ”esipuutarhat”, joten rakentamattoman alueen kokonaisleveydeksi muodostui kaavan mukaan 42 metriä. Haapavedellä raittia, Vanhatietä, reunustavien kortteleiden tien puoleiset reuna-alueet oli rakennuskaavassa määrätty istutettaviksi 4–18 metrin leveydeltä, Kärsämäellä
pääteihin rajautuvien korttelien reuna-alueet 6–20 metrin leveydeltä ja
Tyrnävällä 4–22 metrin leveydeltä. Rakentamattoman alueen kokonaisleveydeksi muodostui Haapavedellä 24–42 metriä, Kärsämäellä 30–42
metriä ja Tyrnävällä 20–53 metriä. Rantsilassa ja Kärsämäellä rakennuskaavoissa ei otettu tässä suhteessa lainkaan huomioon pääteiden varsilla
sijaitsevia rakennuksia. Sen sijaan Haapavedellä ja Tyrnävällä kaavoissa
istutettavien alueiden rajautuminen määräytyi paikoin olemassa olevien
rakennusten sijainnin pohjalta. Näissäkin kaavoissa kuitenkin valtaosa
vanhoista rakennuksista sijoittui joko tiealueelle tai korttelien istutettaviksi määrätyille reuna-alueille. Vaikka kaavoissa korttelialueiden tiealueisiin rajautuvat reuna-alueet oli lähes poikkeuksetta määrätty istutetta271
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viksi, ei kaavoissa kuitenkaan otettu huomioon olemassa olevaa kasvillisuutta – sekä Kärsämäellä että Haapavedellä vanhojen teiden varsilla
katutilaa paikoin tiiviisti rajaavat puurivistöt sijoittuivat kaavoissa tiealueille. Keskeisillä paikoilla sijaitsevilla liikerakentamista varten kaavoitetuilla korttelialueilla rakennusten ja teiden väliin rajautuvat alueet oli
useimmiten varattu pysäköintipaikoiksi. Tästä poikkesi Rantsilan rakennuskaava, jossa ei esitetty lainkaan pysäköintiä varten varattuja alueita.
Kärsämäellä taas pysäköintialueet reunustivat pääteitä yhtenäisinä nauhoina. Kirkonkylän vanhan päätien, Kauppakadun, varrella rakennusten
väliin rajautuvan rakentamattoman alueen kokonaisleveydeksi muodostui yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueiden kohdalla
yhteensä 56 metriä.
Ensimmäisissä rakennuskaavoissa ei ollut lainkaan varsinaisia olemassa
olevien rakennusten suojeluun tähtääviä määräyksiä. Vaikka Haapavedellä ja Tyrnävällä muutamat yksittäiset rakennukset otettiin huomioon
kaavoissa korttelien istutettavaksi määrättyjen reuna-alueiden rajausten määrittelyssä, tämä ei kerro varsinaisista pyrkimyksistä rakennusten
säilyttämiseen. Kaavat pikemminkin mahdollistivat kyseisten rakennusten säilymisen – rakennukset sijaitsivat tonteillaan etäällä tiestä, joten
kaavojen toteuttaminen ei edellyttänyt niiden purkamista. Rantsilassa
tonttirajat oli kaavassa määritelty olemassa olevan tilanteen mukaisiksi,
mutta kaikki raitin varrella sijaitsevat rakennukset sijoittuivat kaavassa istutettavaksi määrätylle alueelle. Kärsämäellä ainoina rakennuksina
kirkko ja tapuli sijoittuivat kaavassa olemassa olevan tilanteen mukaisille paikoilleen, muutoin ohjeellisina määritellyt rakennusalat sijoittuivat
tonteille poikkeuksetta eri paikkoihin kuin olemassa olevat rakennukset.
Ensimmäisissä, 1950- ja 1960-luvun kuluessa vahvistetuissa rakennuskaavoissa asuinrakentamista varten varatut korttelialueet tukeutuivat
olemassa olevaan taajamarakenteeseen sekä tiestöön. Asuinalueet sijoittuivat kirkonkylien keskusta-alueiden ympärille pääasiassa entuudestaan rakentamattomille alueille, vanhojen maanteiden varsille sekä niiden väliin rajautuville vanhoille viljelysmaille ja raivaamattomille metsäalueille. Asuinalueiden sijaintiin vaikutti mm. maanomistus: kunnat
pyrkivät kaavoittamaan ensisijaisesti omistuksessaan olevia maa-alueita,
minkä katsottiin edesauttavan kaavojen toteutumista. Maiseman ominaispiirteiden merkitys kaavasuunnittelun lähtökohtana näkyi erityisesti
Rantsilaan ja Haapavedelle vuosina 1953 ja 1962 vahvistetuissa rakennuskaavoissa. Niissä esimerkiksi uudet tielinjaukset oli suunniteltu pääpiirteiltään maastonmuotoja mukaileviksi, joten myös teitä myötäilevät
asuinkorttelien rivistöt tukeutuivat maastonmuotoihin. Sen sijaan Kärsämäelle vuonna 1966 vahvistetussa rakennuskaavassa maastonmuotojen merkitys asuinalueiden suunnittelun tärkeimpänä lähtökohtana oli
vähäisempi. Kaavassa uudet tielinjaukset ja asuinkorttelit oli suunniteltu
paikoin maastonmuodoista piittaamatta suorakulmaisen koordinaatiston
mukaisiksi. Tyrnävällä, missä maisema on tasaista ja korkeuserot pieniä,
maastonmuodoilla oli vähemmän merkitystä kaavasuunnittelun pohjana. Vuonna 1969 vahvistetussa rakennuskaavassa asuinalueiden korttelimuodot ja tiestö tukeutuivat paikoin Tyrnävänjokiuoman muotoihin.
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Ensimmäisissä kaavoissa asuinalueet koostuivat pääasiassa yksikerroksisten omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen
(AO) korttelialueista. Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle oli kaavoitettu lisäksi myös muutamia rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten (AR) korttelialueita. Asuinrakennukset ohjattiin pääsääntöisesti sijoittumaan tonteilleen tielinjasta sisäänvedettyinä, tonttien teihin rajautuvat reuna-alueet oli määrätty istutettaviksi. Kärsämäellä ja Tyrnävällä rakennusten sijoittuminen tonteilleen suhteessa toisiinsa ja suhteessa
tiealueisiin määriteltiin kaavoissa ohjeellisina esitettyjen rakennusalojen
avulla siten, että rakennukset rajasivat tiealueita väljästi harvaan rakennettuina nauhoina. Rantsilassa ja Haapavedellä asuinrakennuksia varten
varatuille korttelialueille ei annettu rakennusten sijoittumista ohjaavia
kaavamääräyksiä. Haapavedellä kirkonkylän keskusta-alueelle Vanhatien varrelle sijoittui yksittäinen kortteli, joka oli muista poiketen määritelty kolmikerroksisten yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen (ALK)
korttelialueeksi – korttelissa sijaitsi ennen kaavan laatimista valmistunut kolmikerroksinen asuinkerrostalo, ja kaava oli laadittu olemassa olevan tilanteen perusteella. Esimerkkikunnissa rakennuskaavojen kattamilla alueilla vanhastaan sijaitsevien maatilojen pihapiirit oli kaavoissa
määritelty joko omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen
talojen (AO) korttelialueiksi, kuten Haapavedellä, tai maatilojen talouskeskusten (AT) korttelialueiksi, kuten Kärsämäellä ja Tyrnävällä. Kärsämäellä ja Tyrnävällä kaavat mahdollistivat maanviljelystoiminnan jatkumisen kaava-alueen laidoille sijoittuvilla maatiloilla, osa näiden tilojen
peltoalueista oli kaavoissa määritelty maatalousalueiksi (M).
Asuinalueilla asuinkorttelien väliin rajautuvat viheralueet sekä asuinalueiden ja vesistöjen väliin rajautuvat ranta-alueet oli 1950- ja 1960-luvuilla laadituissa rakennuskaavoissa määritelty useimmiten puistoalueiksi
(P). Kaavamääräyksellä tarkoitettiin virkistysaluetta yleensä: alueelle ei
ollut välttämätöntä määrätä varsinaista käyttötarkoitusta, sillä tarkoitettiin mm. puistoja, urheilu-, ulkoilu-, ja uimaranta-alueita sekä muita vastaavanlaisia tarkoituksia varten varattuja alueita261. Sekä Haapavedellä
että Tyrnävällä valtaosa kaava-alueelle sijoittuvista viheralueista oli kaavoissa määritelty nimenomaan puistoalueiksi, kaavoissa ei annettu sitä
tarkempia alueiden käyttöä koskevia määräyksiä. Muista poiketen Kärsämäellä kaava-alueelle sijoittuvat puistoalueet oli määritelty alueiden
luonteesta ja käyttötarkoituksesta riippuen joko luonnontilassa säilytettäviksi puistoalueiksi (PL) tai istutettaviksi puistoalueiksi (PI). Kaavassa puistoalueille oli määrätty sijoittuvaksi erityyppisiä toimintoja, kuten
palloilukenttiä (UP) ja leikkikenttiä (UL), joiden sijaintipaikat ja rajaukset oli merkitty kaavaan ohjeellisina. Rantsilassa taas kirkonkylän keskustaa ympäröivät laajat rakentamattomat viheralueet oli kaavassa määritelty viljelys-, metsä-, puisto- ym. rakentamattomiksi alueiksi, kaavassa
ei selkeästi määritelty alueiden käyttötarkoitusta. Kaavamääräys mah261

Esim. Asemakaavamääräyksiä koskevat ohjeet 1977, 22–23. Puistoalueet voitiin jakaa kahteen alaryhmään, luonnontilassa säilytettäviin puistoalueisiin (PL) sekä
istutettaviin puistoalueisiin (PI). Maaseutukirkonkyliin laadituissa rakennuskaavoissa virkistysalueet on kuitenkin useimmiten määritelty puistoalueiksi (P), eli
kaavamerkinnästä ei käy ilmi tarkoitetaanko sillä luonnontilaista vai istutettua
puistoaluetta.
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dollisti alueiden säilymisen olemassa olevan tilanteen mukaisesti viljelyskäytössä.
Haapavedellä, Kärsämäellä ja Tyrnävällä kirkonkylän alueelle kaavoitettiin teollisuus- ja yritystoimintaa varten varattuja alueita 1960-luvulta
lähtien. Ensimmäisissä, vuosina 1962, 1966 ja 1969 vahvistetuissa rakennuskaavoissa oli pienteollisuusrakennusten (TP) ja käsiteollisuusrakennusten (TK) korttelialueiksi määriteltyjä alueita, jotka oli varattu pienimuotoista teollista toimintaa varten. Ne sijoittuivat kirkonkylien keskusta-alueita ympäröivien asuinalueiden laidoille asuinkorttelien lomaan.
Ensimmäiset varsinaiset teollisuustoimintaa varten varatut alueet sijoittuivat kirkonkylien keskusta-alueiden ulkopuolelle, mutta silti useimmiten kirkonkylien lähituntumaan. Alueet koostuivat pääasiassa teollisuusja varastorakennusten (T) korttelialueista. Teollisuusalueet pyrittiin sijoittamaan liikenteellisesti keskeisille ja helposti saavutettaville paikoille
liikenneväylien solmukohtiin ja tärkeimpien pääteiden varsille. Alueiden
sijoittuminen riippui myös maanomistusolosuhteista, lähinnä kuntien
omistamien maa-alueiden sijainnista. Esimerkiksi Haapavedellä ja Kärsämäellä kunta hankki omistukseensa laajoja maa-alueita teollisuusalueiden rakentamista varten262. Teollisuusalueiden suunnittelussa otettiin
huomioon ennen muuta toiminnalliset ja tuotannolliset vaatimukset. Rakennuskaavoissa teollisuusalueilla sijaitsevat tontit olivat suuria. Teollisuusalueita koskevat kaavamääräykset olivat varsin väljiä ja ne mahdollistivat teollisen toiminnan ehdoilla tapahtuvan rakentamisen.

7.3.2. Kirkonkylien kasvu kuntien palvelukeskuksiksi –
rakennuskaavat 1960-luvun lopulta vuoteen 1990
Kirkonkylät kasvoivat kuntien palvelukeskuksiksi 1960-, 1970- ja
1980-lukujen kuluessa. Tuolloin kaavoituksen tärkeimpinä tavoitteina
nähtiin ennen kaikkea kasvun huomioonottaminen ja sen turvaaminen.
Kaavoituksen avulla pyrittiin tyydyttämään koko ajan kasvavaa tonttitarvetta sekä tukemaan hyvinvointipalvelujen, kaupallisten palvelujen ja
teollisuuden kehittämistä. Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle laadituissa rakennuskaavoissa näkyivät siten sisäasiainministeriön julkaisemissa tutkimuksissa ja niihin pohjautuvissa tiedotuksissa ja
suunnitteluohjeissa 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuoliskolla korostuneet teemat, eli kaavoissa varauduttiin asutuksen, palveluiden ja liikennemäärien lisääntymiseen. Kirkonkylien keskusta-alueilla vanhoihin rakennuskaavoihin tehtiin kehityksen vaatimia muutoksia: kaava-alueille
varattiin tilaa esimerkiksi uusia julkisia rakennuksia varten, ja keskusta-alueiden ympärille niiden tuntumaan kaavoitettiin uusia asuinalueita
ja teollisuusalueita. Varsinkin 1970-luvun kuluessa laadituissa kaavoissa
näkyi liikennemäärien kasvun ja sen myötä liikenteen asettamien vaatimusten jatkuva lisääntyminen. Toisaalta kaavoissa pyrittiin myös olemassa olevan ympäristön huomioonottamiseen kaavasuunnittelun lähtökohtina, samaan tapaan kuin 1960-luvulla. Sen sijaan olemassa olevaan
rakennuskantaan, sen merkitykseen ja arvoihin, alettiin kiinnittää erityistä huomiota vasta 1980- ja 1990-lukujen kuluessa, eli asia nousi esi262
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Esim. Kauppinen 1973, 556–557; Kemi (toim.) 2004, 463.
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merkkikuntiin laadituissa rakennuskaavoissa esille huomattavasti myöhemmin kuin suunnittelua ohjaavissa julkaisuissa.
Sekä Rantsilassa että Haapavedellä kirkonkylien keskusta-alueiden rakennuskaavat uudistettiin kokonaisuudessaan 1970- ja 1980-lukujen kuluessa. Rantsilaan vuonna 1974 vahvistettu rakennuskaava263 sekä Haapavedelle vuosina 1978, 1980, 1986 ja 1988264 vahvistetut rakennuskaavat265 pohjautuivat pääpiirteissään olemassa olevalle ympäristölle ominaisiin piirteisiin, samaan tapaan kuin vuosien 1953 ja 1962 kaavat, eli
taajamarakenne tukeutui vanhoihin maanteihin ja toiminnot sijoittuivat
kaavoissa pääasiassa olemassa olevan tilanteen mukaisille paikoilleen.
1970- ja 1980-luvuilla vahvistetuissa kaavoissa kirkonkylien tulevaan
kehitykseen ja nimenomaan kaupallisten palvelujen lisääntymiseen suhtauduttiin kuitenkin huomattavasti realistisemmin kuin vuosien 1953
ja 1962 kaavoissa. Rantsilassa yksi- ja kaksikerroksisten liikerakennusten (AL) sekä liike- ja asuinrakennusten (ALO) korttelialueet keskittyivät kaavassa pienelle alueelle pääteiden risteysalueen ympärille. Samoin
Haapavedellä liikerakennusten (AL, KL), asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) sekä yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen (ALK) korttelialueet keskittyivät kaavoissa taajamarakenteen runkona toimivan
Vanhatien varrelle Haapavedentien risteysalueen tuntumaan sekä vuoden 1962 kaavassa esitetylle paikalle rakennetun Haapavedentien varrelle, eli kirkonkylän keskusta pyrittiin rajaamaan selvästi pienemmälle
alueelle kuin vuoden 1962 kaavassa. Liikerakennuksia varten varatuilla
korttelialueilla suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi oli määritelty sekä
Rantsilassa että Haapavedellä I tai II, kaavojen laatimisen aikaan olemassa olevan tilanteen mukaisesti.
Rantsilaan vuonna 1974 vahvistetussa rakennuskaavassa korostui liikenteen merkityksen kasvu. Kauttakulku-, sisääntulo- ja ohitusteiksi määritellyillä teillä tiealueet oli mitoitettu selvästi leveämmiksi kuin vuoden
1953 kaavassa: Paavolantiellä ja Kiljontiellä liikennealueen kokonaisleveys oli 24 metriä, valtatiellä 4 keskustan kohdalla 32–40 metriä. Myös raitin, Rantsilantien, varrella Paavolantien risteyksen eteläpuolella tiealue
oli määritelty paikoin vuoden 1953 kaavassa esitettyä leveämmäksi, tien
kokonaisleveys oli 14–20 metriä. Korttelien tiealueisiin rajautuvat reuna263
264
265

Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu
Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974.
Pääosan Haapavedentien itäpuolella sijaitsevista rakennuskaava-alueista kattavat
Myyrinpellon ja Tähtelän rakennuskaavat laadittiin vuonna 1984, mutta ne vahvistettiin vasta vuosina 1986 ja 1988.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ahjola. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja laajennus
osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Pokela. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978. Muutos ja laajennus osaan
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Rautionranta. Arkkitehtitoimisto Risto
Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju
Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ahjola II. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 19.2.1979.
Vahvistettu 29.1.1980; Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa,
Myyrinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 16.3.1984. Vahvistettu
1.7.1986; Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa,
Tähtelä. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 9.11.1984. Vahvistettu 4.3.1988.
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alueet oli kaavassa määrätty istutettaviksi 6–8 metrin leveydeltä. Raitilla
Paavolantien risteyksen eteläpuolella liikerakennusten väliin rajautuvan
rakentamattoman alueen kokonaisleveydeksi muodostui kaavan mukaan
30 metriä, risteysalueen pohjoispuolella 40 metriä. Samoin kuin vuoden 1953 kaavassa myös vuoden 1974 kaavassa suurin osa tiiviisti raitin
varrella sijaitsevista vanhoista rakennuksista sijoittui joko kokonaan tai
osittain tiealueelle tai tietä rajaaville istutettaviksi määrätyille alueille,
eli rakennuksia ei ollut ajateltu säilytettäviksi. Haapavedelle laadituissa
kaavoissa tiealueet oli mitoitettu osittain kapeammiksi kuin vuoden 1962
kaavassa, liikennealueen leveys Vanhatiellä oli 16–24 metriä ja Haapavedentiellä 32–38 metriä. Korttelien tiealueisiin rajautuvat reuna-alueet oli
määrätty kirkonkylän keskustassa pääteiden varsilla istutettaviksi 4–18
metrin leveydeltä. Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävät kaavamääräykset ohjasivat paikoin rakennusten sijoittumista tonteilleen:
Haapavedellä vuosien 1986 ja 1988 kaavoissa pääteiden risteysalueilla
niitä rajaavien korttelien kulmat oli paikoin määritelty yleisen tien näkemäalueiksi (nä) mikä esti rakennusten sijoittamisen risteysten kulmissa
tiiviisti teiden varsille.
Haapavedelle vuosina 1978, 1980, 1986 ja 1988 vahvistetuissa rakennuskaavoissa näkyi pyrkimyksiä olemassa olevien rakennusten säilyttämiseen: Vanhatien varrella keskeisillä paikoilla sijaitsevilla omakotirakennusten ja erillispientalojen (AO) korttelialueilla vanhojen rakennusten paikat oli määritelty tarkasti olemassa olevaa tilannetta noudattavien
rakennusalamerkintöjen avulla. Esimerkiksi kirkonkylän keskustan tuntumassa sijaitsevan Einolan pihapiiriin kuuluvat rakennukset oli ajateltu
säilytettäviksi. Kyseisillä korttelialueilla suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi oli määritelty olemassa olevan tilanteen mukaisesti I ½ ja rakentamistehokkuudeksi e=0,25. Myös osa liikerakennuksia tai julkisia rakennuksia varten varatuille korttelialueille sijoittuvista vanhoista rakennuksista, kuten Tähtelän asuinrakennus ja Myyrilä, oli merkitty kaavoihin olemassa olevan tilanteen mukaisten rakennusalamerkintöjen avulla.
Kaavoissa ei kuitenkaan annettu varsinaisia rakennussuojelumääräyksiä.
Toisaalta keskeisimmille paikoille pääteiden varsille sijoittuvilla liikerakennusten (AL, KL) korttelialueilla kaavat edellyttivät olemassa olevien
rakennusten purkamista ja korvaamista uusilla liikerakennuksilla. Kaavoissa liikerakennusten korttelialueilla tehokkuusluvuiksi oli määritelty e=0,30–0,40–0,50–0,60, eli kaavat sallivat selvästi olemassa olevaa
tilannetta tehokkaamman rakentamisen. Tehokkaimmin rakennettavat
korttelialueet, joilla e=0,50 ja e=0,60, sijoittuivat Vanhatien ja Haapavedentien risteysalueen ympäristöön. Samaan tapaan Tyrnävälle vuosina
1977, 1980 ja 1981 vahvistetuissa rakennuskaavoissa266 pyrittiin paikoin
olemassa olevien rakennusten säilyttämiseen, rakennukset oli merkitty
kaavoihin olemassa olevaa tilannetta vastaavien rakennusalamerkintö266
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Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja osittainen kumoaminen. Suunnittelukolmio Oy, diplomi-insinööri Matti Arponen, Oulu, 30.5.1977. Vahvistettu
14.9.1977; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio Oy / Suunnittelusampo Oy, dipl.ins. Matti Arponen, 1.12.1979. Vahvistettu 11.11.1980; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Vt. maanmittausinsinööri Matti Kirjavainen, arkkit. yo Seppo Itkonen, Oulu, 4.8.1981. Vahvistettu 14.12.1981.
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jen avulla. Rantsilassa vuoden 1974 kaavassa ei pääsääntöisesti otettu
huomioon olemassa olevia rakennuksia. Rakennukset esitettiin kaavassa
ohjeellisina määriteltyjen rakennusalojen mukaisesti sijoitettaviksi etäälle tiestä, mikä poikkesi olemassa olevasta tilanteesta. Tiiviisti raitin varrella sijaitsevista vanhoista rakennuksista ainoastaan kotiseutumuseona
toimiva vanha manttaalikunnan lainajyvämakasiini oli ajateltu säilytettäväksi.
Vanhan rakennuskannan huomioonottaminen ja rakennussuojelu nousivat sisäasiainministeriön julkaisemissa kaavoitus- ja suunnitteluohjeissa keskeisiksi teemoiksi 1970-luvun jälkipuoliskon kuluessa. 1980-luvun
puolivälin jälkeen kaavoituksen taustalla vaikutti suunnitteluohjeiden
ohella myös vuonna 1985 voimaan tullut rakennussuojelulaki. Varsinaisia rakennussuojeluun velvoittavia kaavamääräyksiä näkyi kuitenkin
Rantsilaan ja Kärsämäelle laadituissa rakennuskaavoissa vasta 1980-luvulla, Haapavedelle laadituissa kaavoissa vasta 1990-luvun alussa ja Tyrnävälle laadituissa kaavoissa vasta 2000-luvulla.
Rantsilassa vanhan rakennuskannan suojelu muodostui 1980-luvulla
kaavoituksen olennaiseksi lähtökohdaksi. Rantsilanraitin varrelle vahvistettiin vuonna 1983 rakennuskaava267, jossa tärkeimpiä tavoitteita olivat raittiympäristön ominaispiirteiden säilyttäminen sekä olemassa olevan vanhan rakennuskannan suojelu. Kaavassa valtaosa raitin varrella
sijaitsevista vanhoista rakennuksista sekä pihapiirejä rajaavista talousrakennuksista oli määrätty suojeltaviksi. Kaavassa raitin varrella sijaitsevien vanhojen rakennusten säilyttäminen nähtiin liikenteen asettamia vaatimuksia tärkeämpänä tavoitteena. Raitilla tiealueen leveys oli määritelty olemassa olevan tilanteen mukaiseksi. Vanhojen rakennusten paikoin
tiiviisti rajaaman tiealueen kokonaisleveys vaihteli kaavassa 9–20 metrin
välillä. Kaavassa määrättiin suojeltaviksi rakennusten ohella myös olemassa olevaa puustoa. Kaavassa annettiin kuitenkin vain ennen 1900-luvun puoliväliä valmistuneiden rakennusten suojelua koskevia määräyksiä, 1900-luvun puolivälin jälkeen rakennettuja rakennuksia ei ollut
määrätty suojeltaviksi. Kirkonkylän keskustan pohjoispuolella sijaitseville alueille vuosina 1983 ja 1985 vahvistetuissa rakennuskaavoissa268 annettiin paitsi vanhojen rakennusten myös olemassa olevan puuston suojelua koskevia kaavamääräyksiä.
Rantsilaan 1980-luvulla laaditut ns. suojelukaavat poikkesivat selvästi
muihin kirkonkyliin tuolloin laadituista rakennuskaavoista. Kärsämäelle vuonna 1987 ja Haapavedelle vuosina 1991 ja 1994 vahvistetuissa kaavoissa269 pyrittiin lähinnä valtakunnallisesti tai maakunnallises267
268
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Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 3.11.1982. Vahvistettu 1.6.1983; Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa
Pennala, 31.7.1984. Vahvistettu 24.7.1985.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Maa ja vesi
Oy, Oulun aluetoimisto, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 12.5.1987. Vahvistettu
3.3.1987; Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, itäosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990.
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ti merkittäviksi kulttuurihistoriallisiksi kohteiksi luokiteltujen vanhojen
rakennusten ja rakennusryhmien suojeluun – kaavoissa suojeltaviksi oli
merkitty osa niistä rakennuksista, jotka mainittiin Pohjois-Pohjanmaan
seutukaavaliiton vuosina 1978 ja 1993 julkaisemissa Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloissa270. Tosin muissa kirkonkylissä keskusta-alueilla ei enää tuolloin ollut olemassa
laajoja ja yhtenäisiä vanhojen rakennusten muodostamia miljöökokonaisuuksia samaan tapaan kuin Rantsilassa. Suojeltaviksi määrätyt rakennukset erottuivat kaavoissa joko yksittäisinä rakennuksina tai pihapiireinä, kuten Kärsämäellä, tai muutamien vierekkäisten pihapiirien muodostamina kokonaisuuksina, kuten Haapavedellä. Suojelupyrkimyksistä
huolimatta esimerkiksi Kärsämäellä 1980-luvulla laadittujen kaavojen
toteutuminen edellytti useiden maakunnallisesti merkittäviksi kulttuurihistoriallisiksi kohteiksi arvioitujen rakennusten purkamista. Niistä esimerkiksi Konttilan pihapiiriin kuuluvat rakennukset sijoittuivat vuoden
1987 kaavassa271 torialueeksi määritellylle paikalle, eli kaavan toteutuminen edellytti vanhojen rakennusten purkamista. Kärsämäellä myös
valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi määritelty Saunatien raitti jäi kaavoissa vaille sekä miljöökokonaisuuden että
yksittäisten rakennusten säilyttämistä tukevia suojelumerkintöjä. Vuosien 1983 ja 1987 kaavat272 kuitenkin mahdollistivat Saunatien varrella
tuolloin edelleen jäljellä olevien vanhojen rakennusten säilymisen, toisin
kuin vuoden 1966 kaava.
Edellä mainittujen kaavojen ohella sekä Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä kirkonkylien keskusta-alueille vahvistettiin
1970- ja 1980-lukujen kuluessa useita joko yksittäisten korttelialueiden
tai muutamien korttelialueiden laajuisia kaavamuutoksia. Ne heijastivat
osaltaan laatimisajankohtana vallitsevaa ajan henkeä. 1960-luvulla ja
1970-luvun alussa kirkonkylien keskusta-alueille tehtiin useita yksittäisiä
korttelialueita koskevia kaavamuutoksia, joissa tavoitteena oli mahdollistaa keskeisille paikoille suunniteltujen liikerakennusten ja asuinkerrostalojen rakentaminen273. 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla useimmissa
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Vahvistettu 26.6.1991; Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan
muutos ja laajennus, länsiosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vahvistettu 9.7.1991; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992.
Vahvistettu 29.6.1994.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1978; PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Lakeus, Siikalatva, Raahen seutukunta 1993; Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta ja
Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993.
Kärsämäki keskustaajama rakennuskaavan muutos ja laajennus. Pohjanmaan
Suunnittelupalvelu Ky, dipl.ins. Hannu Koverola, 5.6.1987. Vahvistettu 5.11.1987.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 17.2.1983. Vahvistettu 21.9.1983; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 12.5.1987.
Vahvistettu 3.3.1987.
Esim. Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Arkkitehti SAFA Matti Haapala, Helsinki, 5.6.1965. Vahvistettu 6.9.1965; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. SOK:n rakennusosasto, Helsinki, 6.6.1964. Vahvistettu 31.3.1965;
Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maanmittausinsinööri Paavo
Littowin viran puolesta maanmittausauskultantti Heikki Kettula, Oulu, 29.5.1970.
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kaavauudistuksissa tavoitteena oli ottaa huomioon olemassa oleva tilanne ja korjata vanhoissa kaavoissa esiintyviä epäkohtia, kaavoissa pyrittiin
esimerkiksi olemassa olevan rakennuskannan säilyttämiseen ja maanomistusolosuhteiden huomioonottamiseen274. Kärsämäellä ja Tyrnävällä
keskusta-alueen rakennuskaava uudistettiin 1970- ja 1980-lukujen kuluessa lähes kokonaisuudessaan. Kaava-aluetta ei kuitenkaan tarkasteltu
kokonaisuutena, vaan rakennuskaava muodostui useista eri aikoina laadituista ja vahvistetuista, osittain toisiinsa lomittuvista yksittäisten korttelialueiden tai muutamien korttelialueiden kokoisista paloista.
Sekä Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä kirkonkylän keskustaa ympäröiville entuudestaan rakentamattomille alueille kaavoitettiin uusia asuinalueita 1970- ja 1980-lukujen kuluessa. Haapavedelle kaavoitettiin uusia asuinalueita 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla,
Rantsilaan, Kärsämäelle ja Tyrnävälle 1980-luvulla. Haapavedellä valtaosa asuinalueista kaavoitettiin nimenomaan mainittuna ajanjaksona.
Kaikissa esimerkkikunnissa suurin osa 1970- ja 1980-luvuilla kaavoitetuista asuinalueista sijoittui kirkonkylän keskustan tuntumaan, vanhojen pääteiden väliin rajautuville vanhoille alaville viljelysmaille, samaan
tapaan kuin 1960-luvulla. Esimerkiksi Haapavedellä Sairaalanmäen, Linnaisten, Pokelan, Rautionrannan, Mäkelän, Erkkisenniemen ja Ukkolan
asuinalueet sijoittuivat joen varrelle vanhoille viljelysmaille. Kärsämäellä Konttilan alue sijoittui Konttilan tilan vanhoille viljelys- ja metsämaille, ja Tyrnävällä Seppälän alue Seppälän tilan vanhoille peltomaille.
Rantsilassa Keinonkankaan ja Hiukalankankaan asuinalueet sijoittuivat
muista poiketen jokilaaksossa sijaitseville matalille, raivaamattomille ja
viljelysalueiden vanhastaan ympäröimille kumpareille, Keinonkankaalle ja Hiukalankankaalle. Asuinalueet erottuivat kirkonkylän keskustasta
erillisiksi saarekkeiksi, niitä ympäröivät jokilaakson alaville maille sijoittuvat vanhat viljelysmaat oli kaavoissa määritelty joko maatalousalueiksi (M) tai viheralueiksi (P, VL). Maanomistusolosuhteet vaikuttivat huomattavasti asuinalueiden sijaintiin. Ensisijaisesti pyrittiin kaavoittamaan
kuntien omistuksessa olevia maita.
Kaikissa kirkonkylissä asuinalueet koostuivat pääasiassa yksikerroksisten omakotirakennusten, asuinpientalojen tai erillispientalojen (AO)
sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten (AR) korttelialueista.
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Vahvistettu 1.9.1970; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu, 10.6.1970. Vahvistettu 10.11.1970; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelutoimisto
Määttä Ky, arkkitehti Ilari Henttinen, Kajaani, 7.5.1974. Vahvistettu 31.12.1974;
Haapaveden keskustan korttelin 43 rakennuskaavamuutos. Kulutusosuuskuntien
Keskusliitto (KK) Ry, Asunto-osasto, Helsinki, (kaksi epäselvää nimikirjoitusta),
9.3.1970. Vahvistettu 13.7.1970; Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju & Co, Oulu, 10.10.1972. Vahvistettu
14.8.1972.
Esim. Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio Oy, dipl.ins. Matti Arponen, Oulu, 29.10.1978. Vahvistettu 5.6.1979; Rantsila,
kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelusampo Oy, dipl.ins. Matti Arponen, 19.1.1980. Vahvistettu 25.11.1980; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Suunnittelutoimisto Määttä Ky, rak. arkkitehti Ilari Henttinen, Kajaani, 14.9.1978. Vahvistettu 26.1.1979; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan
muutos. Vt. maanmittausinsinööri Matti Kirjavainen, arkkit. yo Seppo Itkonen,
Oulu, 4.8.1981. Vahvistettu 14.12.1981.
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Sekä Kärsämäellä että Tyrnävällä kirkonkylän keskustan tuntumaan sijoittuville asuinalueille kaavoitettiin myös muutamia kaksikerroksisten
rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueita, ja Haapavedellä kaksikerroksisten rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten sekä rivitalojen ja asuntokerrostalojen (ARK) korttelialueita. Haapavedellä asuntojen tarpeen lisääntyminen näkyi kirkonkylän keskusta-alueella 1970-luvun alussa myös yksittäisiä korttelialueita koskevina
kaavamuutoksina275, jotka mahdollistivat kolmikerroksisten asuinkerrostalojen (AK) rakentamisen keskeisille paikoille kirkonkylän keskustan
tuntumaan. Rantsilassa, Kärsämäellä ja Tyrnävällä kirkonkylän alueelle
ei tuolloin laadituissa kaavoissa esitetty rakennettavaksi yli kaksikerroksisia rakennuksia.
Haapavedellä useimmissa 1970-luvulla laadituissa kaavoissa omakotirakennusten ja muiden enintään kaksiasuntoisten rakennusten (AO) korttelialueilla rakennukset määrättiin sijoitettaviksi tonttien keskiosiin,
tonttien reuna-alueet rajautuivat kaavoissa rakennusalaksi määrätyn alueen ulkopuolelle. Korttelien tiealueisiin rajautuvat reuna-alueet oli määrätty istutettaviksi keskimäärin 4 metrin leveydeltä. Rakennusten sijainti rakennusalaksi määrätyllä alueella oli kuitenkin mahdollista päättää
varsin vapaasti, kaavoissa ei otettu varsinaisesti kantaa rakennusten sijoittumiseen tonteilleen suhteessa tiehen tai muihin rakennuksiin. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten (AR) korttelialueilla perushahmoltaan kapeat ja pitkänomaiset rakennukset ohjattiin ohjeellisina
määriteltyjen rakennusalojen avulla sijoittumaan tonteilleen keskenään
samansuuntaisina, rakennusten merkitykseen pihatilojen rajautumisessa ei kiinnitetty huomiota. Rivitaloja varten varatut tonttialueet olivat
suuria, mikä mahdollisti pitkien yhtenäisten rakennusten rakentamisen.
Rantsilassa, Haapavedellä, Kärsämäellä ja Tyrnävällä useimmissa
1980-luvulla laadituissa kaavoissa sekä muutamissa 1970-luvun lopulla
laadituissa kaavoissa rakennukset ohjattiin erillispientalojen (AO) korttelialueilla sijoittumaan tonteilleen tiealueita väljästi rajaavina nauhoina, mutta kuitenkin tiealueesta sisäänvedettyinä. Korttelien teitä rajaavat reuna-alueet oli määrätty istutettaviksi, samoin kuin vanhemmissa
kaavoissa. Muutamissa kaavoissa oli määrätty myös rakennusten harjansuunta. Rakennusalat oli määritetty useimmiten ohjeellisina, eli kaavat eivät olleet tässä suhteessa sitovia. Poikkeuksena tästä muutamissa
1980-luvun lopulla vahvistetuissa kaavoissa276 rakennukset määrättiin
rakennettaviksi kiinni rakennusalan tien puoleiseen reunaan. Useissa
1980-luvun lopulla laadituissa kaavoissa tonteille oli ohjeellisina määriteltyjen rakennusalojen avulla esitetty rakennettavaksi asuinrakennus275
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Haapaveden keskustan korttelin 43 rakennuskaavamuutos. Kulutusosuuskuntien
Keskusliitto (KK) Ry, Asunto-osasto, Helsinki, (kaksi epäselvää nimikirjoitusta),
9.3.1970. Vahvistettu 13.7.1970; Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju & Co, Oulu, 10.10.1972. Vahvistettu
14.8.1972.
Esim. Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Seppälän alue. Arkkitehtuuritoimisto Sirkka Lehto, Muhos, 19.10.1988. Vahvistettu
16.5.1989; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus, Meijerin alue. Suunnittelukeskus Oy, Oulu, arkkitehti SAFA Jorma Kuivas, 26.11.1982.
Vahvistettu 17.8.1983.
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ten ohella pihaa rajaavia talousrakennuksia. Kaavoissa ei kuitenkaan pyritty varsinaisesti pihapiirien muodostamiseen: tonteille sijoittui asuinrakennusten ohella yksittäisiä talousrakennuksia, eli lähinnä autotallit
oli esitetty rakennettaviksi asuinrakennuksista erillisinä rakennuksina.
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) korttelialueilla varsinkin 1980-luvun jälkipuoliskolla laadituissa kaavoissa kiinnitettiin huomiota myös rakennusten väleihin sijoittuvien pihatilojen rajautumiseen. Rivitalot ohjattiin ohjeellisten rakennusalamerkintöjen avulla sijoittumaan tonteilleen selvästi pienempinä kokonaisuuksina kuin
1970-luvulla. Rakennukset rajasivat keskelleen suuria mutta selkeästi
rajautuvia piha-alueita. Lisäksi rivitaloja varten varatut tontit oli useimmiten määritelty pienemmiksi kuin 1970-luvulla laadituissa kaavoissa,
mikä esti pitkien yhtenäisten rakennusten rakentamisen. 1970-luvulla
laadituissa kaavoissa asuinrakennuksia varten varatuille korttelialueille
ei määritelty rakentamistehokkuuksia. 1980-luvulla laadituissa kaavoissa tehokkuusluvuiksi oli erillispientalojen (AO) korttelialueilla määrätty
e=0,20–0,25 ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR)
korttelialueilla e=0,15–0,18 ja e=0,20–0,25–0,30.
Julkisten rakennusten, liikerakennusten ja asuinrakennusten korttelialueiden väliin rajautui rakentamattomiksi jätettäviä alueita, jotka oli kaavoissa määritelty useimmiten lähivirkistysalueiksi (P277, VL). Kaavamääräyksillä tarkoitettiin virkistys- ja ulkoilukäyttöön tarkoitettuja, lähinnä
taajamarakenteen sisäisiä tai siihen välittömästi liittyviä alueita, joita ei
ollut tarkoitus rakentaa varsinaisiksi puistoiksi278. Käytännössä lähivirkistysalueiksi oli määritelty rakennettaviksi määrättyjen korttelialueiden
väleihin rajautuvat rakentamattomat, kasvillisuudeltaan luonnontilaiset
viheralueet. Myös ranta-alueet oli miltei poikkeuksetta määritelty lähivirkistysalueiksi, eli niille ei osoitettu kaavoissa määriteltyä käyttötarkoitusta. Kaikissa esimerkkikohteina toimivissa kirkonkylissä vesistöjä
reunustivat keskusta-alueiden kohdalla viheralueet, kaavoissa rakennettaviksi määrätyt korttelialueet eivät ulottuneet rantaan saakka. Puistoalueiksi (VP) oli kaavoissa määritelty yleensä ainoastaan keskeisillä ja
näkyvillä paikoilla sijaitsevat viheralueet, jotka oli tarkoitus rakentaa
puistomaisiksi alueiksi279.
1970- ja 1980-luvuilla rakennuskaavojen laatimisesta vastasivat Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä pääasiassa yksityiset oululaiset arkkitehti- ja insinööritoimistot. Useimmiten kunnissa käytettiin
vuosien mittaan samoja toimistoja. Rantsilassa kaavojen laatimisesta
vastasi 1970-luvulla arkkitehti Hannu Vuolteenaho Oulusta, 1980-luvulla Suunnittelukolmio Oy Oulusta ja 1990- ja 2000-luvuilla Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti Rantsilasta. Kärsämäellä kaavoituksesta vastasivat 1960-luvulla ja 1970-luvun vaihteessa maanmittausinsinööri Teuvo
277

278
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1960-luvun ja 1970-luvun alun rakennuskaavoissa puistoalueiksi (P) määrätyillä alueilla tarkoitettiin virkistysalueita yleensä, eli paitsi istutettuja puistoalueita
myös kasvillisuudeltaan luonnontilaisia viheralueita. (Esim. Asemakaavamääräyksiä koskevat ohjeet 1977, 22–23).
Esim. Asemakaavamääräyksiä koskevat ohjeet 1977, 22–23; Asema- ja rakennuskaavamerkinnät 1980, 15–16.
Esim. Asema- ja rakennuskaavamerkinnät 1980, 15.
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Vuolteenaho ja maanmittausinsinööri Paavo Littow, 1970-luvulla useimmat kaavat laati Suunnittelutoimisto Määttä Ky Kajaanista, 1980-luvulla
Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto ja 1990-luvulla Suunnittelukolmio Oy
Oulusta. Tyrnävällä useimpien kaavojen laatimisesta vastasivat 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa Oulun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto ja Suunnittelukolmio Oy Oulusta, 1980-luvun lopulla sekä 1990ja 2000-luvuilla kaavoituksesta vastasivat pääasassa Tyrnävän kunnan
aluearkkitehti Maija Niemelä sekä yksityiset arkkitehtitoimistot, kuten
Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oy ja Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Oulusta. Haapavedellä useimmat kaavat laati 1960-luvun lopulla sekä 1970- ja 1980-luvuilla arkkitehti Risto Harju Oulusta ja sen
ohella 1980-luvulta lähtien Suunnittelukeskus Oy Oulusta, 1990-luvulla
Suunnittelukolmio Oy Oulusta. 1990-luvun lopulta lähtien kaavoituksesta vastasi pääasiassa Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy Oulusta.

7.3.3. Kirkonkylien eriarvoistumisen aika – rakennuskaavat ja
asemakaavat vuodesta 1990 vuoteen 2008
Sekä Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä kirkonkylien keskusta-alueille laadittiin 1990- ja 2000-lukujen kuluessa pääasiassa yksittäisten tai muutamien korttelialueiden laajuisia kaavamuutoksia,
samaan tapaan kuin 1970- ja 1980-luvuilla. Rantsilassa, Kärsämäellä ja
Haapavedellä kaavasuunnittelun taustalla vaikutti kuntien kehityksen
muuttuminen kasvavasta taantuvaksi, mikä näkyi mm. kuntien asukasluvun sekä palvelujen kokonaismäärän vähentymisenä. Useimmissa kunnissa kirkonkylien alueelle vahvistettujen kaavojen määrä oli 1990- ja
2000-luvuilla selvästi vähäisempi kuin 1970- ja 1980-luvuilla. Muiden
kuntien ohella myös Tyrnävällä, joka oli muista kunnista poiketen kehitykseltään kasvava, kirkonkylän keskusta-alueelle laadittiin 1990-luvulla
ja 2000-luvun alussa lähinnä pieniä, muutamien korttelialueiden kokoisia kaavamuutoksia. Tyrnävälle kaavoitettiin tuolloin pääasiassa laajoja,
kirkonkylien keskusta-alueiden ulkopuolelle niiden ympärille sijoittuvia
asuinalueita. Poikkeuksen muodostaa Tyrnävälle kirkonkylän keskustan
alueelle vuonna 2006 vahvistettu asemakaava280, jossa keskusta-aluetta
tarkasteltiin laajana yhtenäisenä kokonaisuutena.
Useissa 1990- ja 2000-lukujen mittaan vahvistetuissa kaavoissa näkyivät
tärkeinä tavoitteina sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön julkaisemissa suunnitteluohjeissa 1970-luvun lopulta lähtien ensisijaisina
esiin nousseet teemat, eli olemassa olevan ympäristön ominaispiirteiden
ja vanhan rakennuskannan huomioonottaminen suunnittelun pohjana
sekä rakennussuojelu. Haapavedellä kirkonkylän keskusta-alueelle vahvistettiin vuosina 1991 ja 1994 kolme rakennuskaavan muutosta281, jois280
281
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Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, itäosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vahvistettu 26.6.1991; Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos
ja laajennus, länsiosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen,
20.12.1990. Vahvistettu 9.7.1991; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvistettu 29.6.1994.
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sa olennaisina tavoitteina korostuivat vanhan rakennuskannan suojelu ja
kulttuuriympäristölle ominaisten erityispiirteiden säilyttäminen. Kaavamuutokset koskivat kirkonkylänraittiin, Vanhatiehen, tukeutuvia alueita,
eli niitä alueita joille suurin osan kirkonkylän keskustan alueella sijaitsevista vanhoista rakennuksista sijoittuu. Kaavat mahdollistivat useimpien raitin varrelle sijoittuvien, 1900-luvun alkupuoliskolla tai sitä ennen
rakennettujen rakennusten säilymisen: rakennukset oli otettu huomioon
tietä reunustaville tonteille sijoittuvien rakennusalojen sekä tonttien istutettavaksi määrättyjen alueiden rajausten määrittelyssä, mutta vain muutamia niistä oli määrätty suojeltaviksi. Kaavoissa määrättiin suojeltaviksi
pelkästään Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton toimesta vuosina 1978
ja 1993 julkaistuissa maakunnallisesti arvokkaiden kulttuurihistoriallisten kohteiden luetteloissa282 mainittuja rakennuksia. Kaikki suojeltaviksi
määrätyt rakennukset oli rakennettu ennen vuotta 1940, eli suojeluperusteena korostui ennen muuta rakennusten ikä, samoin kuin kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloissa. Mainituista luetteloista puuttuvat samanikäiset rakennukset jäivät kaavoissa vaille suojeluun velvoittavia kaavamääräyksiä, samoin vuoden 1940 jälkeen valmistuneet rakennukset. Rakennusten suojelua koskevien määräysten ohella
kaavoissa annettiin myös tieympäristöä, piha-alueita ja olemassa olevaa
kasvillisuutta koskevia suojelumääräyksiä. Samoin Rantsilaan 1990- ja
2000-luvuilla laadituissa kaavoissa määrättiin suojeltaviksi lähinnä ennen vuotta 1940 rakennettuja, kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi kohteiksi luokiteltuja rakennuksia. Rantsilaan vuonna 2006 laaditussa kaavassa283 määrättiin säilytettäviksi Paavolantietä reunustavia maiseman
kannalta tärkeitä puuryhmiä. Kärsämäelle 1990- ja 2000-luvuilla laadituissa kaavoissa ei annettu lainkaan rakennusten tai kulttuuriympäristön suojelua koskevia kaavamääräyksiä. Valtatien 4 risteysalueen tuntumassa sijaitsevat vanhat männyt oli merkitty kyseistä aluetta koskeviin
kaavoihin284 merkinnällä sl, merkinnällä tarkoitettiin alueen osaa, jolla
sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue.
Tyrnävällä kirkonkylän keskusta-alueelle vuonna 2006 vahvistetussa
asemakaavassa285 korostuivat olennaisena tavoitteena vanhan rakennuskannan suojelu sekä kulttuuriympäristölle ominaisten piirteiden säilyttäminen. Kaavassa annettiin rakennussuojelumääräysten ohella myös kulttuuriympäristön säilyttämiseen velvoittavia kaavamääräyksiä. Suojeltaviksi oli määrätty valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti mer282

283
284
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Vertaa Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1978, 41–
42; Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta ja Haapajärven-Pyhäsalmen
seutukunta 1993, 36–42.
Rantsila, kirkonkylän asemakaavan muutos, E75-tien risteysalue. Aluearkkitehti
Kai Tolonen, Rantsila, 24.5.2006. Vahvistettu 30.5.2006.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Konttilan alue.
Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 14.4.1989. Vahvistettu
27.12.1990; Kärsämäen kirkonkylä rakennuskaavan muutos, Torialue. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkk.yo Urpo Pakkanen, 26.10.1990. Vahvistettu 12.6.1991;
Kärsämäen kirkonkylä rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu,
Urpo Pakkanen, 17.5.1990. Vahvistettu 20.8.1991; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio, Jaakko Pöyry Group,
Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvistettu 30.11.1999.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
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kittäviä rakennuksia ja pihapiirejä sekä valtakunnallisesti, seudullisesti
ja paikallisesti merkittäviä miljöökokonaisuuksia. Kaavassa kiinnitettiin
yksittäisten kohteiden sijaan huomiota laajoihin, eri-ikäisten rakennusten, tiestön, piha-alueiden, puistoalueiden ja viheralueiden muodostamiin kokonaisuuksiin. Suojelupyrkimyksistä huolimatta monet keskustaalueella raitin varrella sijaitsevista 1950-luvulla ja sen jälkeen rakennetuista liikerakennuksista ja julkisista rakennuksista oli kaavassa ajateltu
purettaviksi ja korvattaviksi uusilla rakennuksilla.
Kärsämäellä ja Haapavedellä tieympäristössä toteutettiin kirkonkylien keskusta-alueilla 1990- ja 2000-lukujen kuluessa ennen kaikkea liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseen tähtääviä
muutoksia. Kärsämäellä muutokset edellyttivät rakennuskaavan uudistamista valtatien 4 varrella. Valtatietä 4 ympäröiviä korttelialueita koskeva kaavamuutos vahvistettiin vuonna 1999286. Kaavamuutos mahdollisti kiertoliittymien rakentamisen valtatien 4 sekä sen kanssa risteävien
pääteiden, Haapajärventien, Frosteruksenkadun ja Kokkolasta Kajaaniin
johtavan maantien, risteyksiin. Kaavassa liikenteen asettamat vaatimukset nähtiin vanhan rakennuskannan ja arvokkaaksi määritellyn puuston
säilyttämistä tärkeämpinä tavoitteina, samaan tapaan kuin 1970-luvulla.
Risteyksen koilliskulmassa sijaitseva kaksikerroksinen säästöpankin toimitalo sijoittui kaavassa tiealueelle, samoin valtaosa risteysalueella teiden varsilla sijaitsevista vanhoista männyistä, jotka oli tielaitoksen toimesta määrätty suojeltaviksi. Kaava mahdollisti kuitenkin risteyksen lounaiskulmassa tiiviisti tietä rajaavan kunnanvirastona toimivan vanhan
suojeluskuntatalon säilymisen, vaikka rakennusta ei ollut kaavassa varsinaisesti määrätty suojeltavaksi. Valtatiellä 4 liikennealueen kokonaisleveydeksi oli kaavassa määritelty 24 metriä, samoin kuin vuoden 1966
kaavassa. Säästöpankin toimitaloa ja keskustan pohjoispuolella valtatien
varrella sijaitsevaa vanhaa apteekin taloa lukuun ottamatta kaava mahdollisti olemassa olevien rakennusten säilymisen valtatietä 4 ympäröivillä tonteilla. Myös Rantsilassa valtatien 4 ja Paavolantien risteysalueelle
vahvistettiin vuonna 2006 liikenneturvallisuutta parantavien liikennejärjestelyjen toteuttamisen mahdollistava kaavamuutos287. Haapavedellä
taas vuoden 1962 kaavassa liikennealueen kokonaisleveydeksi oli Haapavedentiellä määritelty 40 metriä ja Haapavedentien ja Vanhatien risteysalueella 60–100 metriä, mikä mahdollisti risteykseen sijoittuvan kiertoliittymän sekä erillisten kevyen liikenteen väylien rakentamisen ilman
kaavamuutoksia.
Rantsilassa ja Haapavedellä kirkonkylän keskustan alueelle sallittiin
1990- ja 2000-lukujen kuluessa laadituissa kaavoissa rakennettavaksi
enintään kaksikerroksisia rakennuksia. Suurimmat sallitut kerroskorkeudet oli määritelty olemassa olevan rakennuskannan ominaispiirteiden
mukaan, ja ne vaihtelivat Rantsilassa Rantsilanraitin varrella sekä Haapavedellä Vanhatien varrella sijaitsevilla korttelialueilla I–I¾–II. Kärsä286
287
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Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvistettu 30.11.1999.
Rantsila, kirkonkylän asemakaavan muutos, E75-tien risteysalue. Aluearkkitehti
Kai Tolonen, Rantsila, 24.5.2006. Vahvistettu 30.5.2006.
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mäellä vuonna 1991 vahvistetussa kaavamuutoksessa288 sallittiin yksittäisellä, torialueen länsipuolelle sijoittuvalla yleisten rakennusten korttelialueella II–III -kerroksisten rakennusten rakentaminen, muuten suurimmat sallitut kerroskorkeudet olivat I–II. Poikkeuksena muista erottui
Tyrnävällä keskusta-alueelle vuonna 2006 vahvistettu asemakaava289.
Siinä kirkonkylän keskusta-alueelle raitin varrelle sallittiin rakennettavaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL, AL-1) korttelialueille II–
III–IV -kerroksisia rakennuksia, mikä poikkesi selvästi olemassa olevalle
rakennuskannalle tyypillisistä ominaispiirteistä. Kaava salli myös raitin
varrella sijaitsevilla korttelialueilla olemassa olevaa tilannetta sekä aiemmin alueelle laadittuja kaavoja huomattavasti tehokkaamman rakentamisen, tehokkuusluvuiksi oli asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueilla määritelty e=0,50–0,60. Tyrnävälle vuonna 2006 vahvistetussa kaavassa tavoitteena olivat siten toisaalta olemassa olevan rakennuskannan ja kulttuuriympäristölle tyypillisten ominaispiirteiden säilyttäminen, toisaalta taas kasvun huomioonottaminen ja kirkonkylän keskusta-alueelle sijoittuvien palveluiden lisääntymisen mahdollistaminen.
Kirkonkylien ympärille kaavoitettiin edelleen uusia asuinalueita 1990ja 2000-lukujen kuluessa. Rantsilassa, Kärsämäellä ja Haapavedellä asukasluku lisääntyi taajamien alueella edelleen, siitä huolimatta että kyseisten kuntien asukasluku kokonaisuudessaan vähentyi. Tämä näkyi
kirkonkylissä asuintonttien tarpeen lisääntymisenä. Esimerkiksi Rantsilassa kuntaan pyrittiin houkuttelemaan uusia asukkaita lisäämällä edullisten pientalotonttien tarjontaa. Rantsilaan, Kärsämäelle ja Haapavedelle kaavoitettujen asuintonttien määrä oli kuitenkin tuolloin edellisiin
vuosikymmeniin verrattuna selvästi vähäisempi. Muista kunnista poikkesi Tyrnävä, missä asuintonttien tarve lisääntyi asukasluvun voimakkaan kasvun seurauksena jatkuvasti. Tyrnävälle laajimmat asuinalueet
kaavoitettiin nimenomaan 1990- ja 2000-lukujen kuluessa. Asuinalueet
sijoittuivat kirkonkylien reuna-alueille vanhojen asuinalueiden ympärille. Samaan tapaan kuin 1960-, 1970- ja 1980-luvulla, osa asuinalueista
kaavoitettiin 1990- ja 2000-luvuilla edelleen vanhoille viljelysmaille, siitä huolimatta että useissa 1980-luvun alussa ilmestyneissä kaavoitusohjeissa290 rakentaminen kehotettiin sijoittamaan siihen perinteisesti parhaiten soveltuviksi katsotuille paikoille, kuten kumpareille ja rinteille, ja
alavat peltoalueet kehotettiin jättämään rakentamatta. Maanomistusolot
ja siten mahdollisuudet kaavojen toteuttamiseen nähtiin edelleen tärkeinä, samoin kuin 1960-luvulla, ja kunnat pyrkivät kaavoittamaan pääasiassa omistuksessaan olevia maa-alueita.
Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle 1990- ja 2000-luvuilla laadituissa kaavoissa erillispientalojen (AO) korttelialueilla rakennukset ohjattiin sijoittumaan tonteilleen ohjeellisina esitettyjen rakennusalamerkintöjen avulla, samaan tapaan kuin 1980-luvulla. Korttelien
288
289
290

Kärsämäen kirkonkylä rakennuskaavan muutos, Torialue. Suunnittelukolmio Oy,
Oulu, arkk.yo Urpo Pakkanen, 26.10.1990. Vahvistettu 12.6.1991.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
Esim. Ympäristökuva ja rakennusvalvonta 1982, 9–12, 17–29; Maaseututaajamien
ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983, 8–11.
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tiealueisiin rajautuvat reuna-alueet oli määrätty istutettaviksi. Kaavoissa rakennukset rajasivat tiealueita väljästi harvaan rakennettuina nauhoina, paikoin ne oli määrätty rakennettaviksi kiinni rakennusalan tien
puoleiseen reunaan. Muutamissa kaavoissa tonteille oli esitetty rakennettavaksi asuinrakennusten ohella myös talousrakennuksia. Kaavoissa
annettiin lisäksi tarkentavia kaavamääräyksiä, jotka koskivat olemassa
olevan puuston ja kasvillisuuden säilyttämistä sekä rakennuksiin liittyviä yksityiskohtia kuten kattokaltevuuksia ja räystäiden mittoja. Rantsilassa vuonna 2003 vahvistetussa Siikajoen länsirannan asemakaavassa291 otettiin huomioon alueen merkitys osana maakunnallisesti arvokasta kulttuurihistoriallista ympäristöä. Kaavassa kehotettiin kiinnittämään erityistä huomiota rakennusten mittasuhteiden, värien ja muun
rakennustavan sopeuttamiseen ympäristöönsä. Kaavassa ei kuitenkaan
annettu varsinaisia määräyksiä edellä mainituista asioista, vaan kaavamääräyksen toteutuminen oli jätetty ratkaistavaksi tapauskohtaisesti.
Tehokkuusluvuiksi oli erillispientalojen (AO) korttelialueilla määrätty
e=0,15–0,20–0,25. 2000-luvulla laadituissa kaavoissa rakennusoikeudet
määriteltiin tonttikohtaisesti ja osittain myös rakennuskohtaisesti kerrosalaneliömetreinä, erillispientalojen (AO) korttelialueilla sijaitsevilla tonteilla rakennusoikeuksiksi kokonaisuudessaan oli määrätty 250–320 m².
Rantsilaan ja Kärsämäelle ei kaavoitettu lainkaan rivitaloja varten varattuja korttelialueita, ja sekä Tyrnävällä että Haapavedellä niiden määrä
oli hyvin pieni.
Tyrnävälle 1990- ja 2000-luvuilla laadituissa asuinalueiden kaavoissa
annettiin aiemmasta poiketen varsin yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä pääasiassa erillispientalojen (AO) ja asuinpientalojen (AP, AP-1)
korttelialueista koostuvien alueiden rakentamisesta. Rakennusten paikat
oli paikoin määrätty tarkasti rakennusalamerkintöjen avulla, jotka jättivät tontin käytön suunnittelulle huomattavasti vähemmän liikkumavaraa kuin esimerkiksi 1980-luvun kaavoissa esitetyt rakennusten sijoittumista tonteilleen koskevat määräykset. Kaavoissa pyrittiin pihapiireistä
koostuvan asutusrakenteen muodostamiseen: tonteille oli asuinrakennusten ohella sijoitettu useita talousrakennuksia, jotka asuinrakennusten kanssa rajasivat keskelleen piha-alueita. Vuonna 2004 vahvistetussa
Puujaakolan asemakaavassa292 annettiin lisäksi tarkkoja määräyksiä rakennusten sijainnista tonteilla sekä rakennusten koosta, kattomuodoista
ja kattokaltevuuksista, julkisivumateriaaleista ja rakennusten värityksistä sekä tonttien aitaamisesta ja istutuksista.
1990- ja 2000-lukujen kuluessa kaavoitetuilla asuinalueilla asuinkorttelien väliin rajautui viheralueita, jotka oli kaavoissa määritelty useimmiten lähivirkistysalueiksi (VL). Rantsilassa, Kärsämäellä ja Haapavedellä
alueet oli varattu yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön, niille ei useimmiten määritelty erityisiä käyttötarkoituksia tai alueiden hoitoa koskevia ohjeita. Muista poikkesi Tyrnävä, missä Puujaakolan asemakaavassa
291
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Rantsila, kirkonkylän asemakaavan laajennus, Siikajoen länsiranta. Arkkitehti
Pentti Jäntti, Rantsila, 29.8.2003. Vahvistettu 24.2.2004.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, Puujaakola. Aluearkkitehti Maija Niemelä, Tyrnävä, 27.1.2004. Vahvistettu 27.1.2004.
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annettiin useita kaava-alueelle sijoittuvia viheralueita koskevia, osittain
päällekkäisiä ja osittain toisiaan täydentäviä kaavamääräyksiä. Osa viheralueista, kuten Tyrnävänjoesta erkanevan kapean Lukkarinojan varsi, määriteltiin kaavassa lähivirkistysalueiksi, joilla ympäristö säilytetään (VL/s). Kaavamääräysten mukaan alueilla ei saanut suorittaa niiden
luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä, ainoastaan maisemanhoidolliset
toimenpiteet olivat sallittuja. Kaavassa annettiin lisäksi viheralueita yleisesti koskevia määräyksiä. Niiden mukaan kaavassa lähivirkistysalueiksi
määritellyillä metsäalueilla oleva puusto ja muu kasvillisuus tuli säilyttää, ja lähivirkistysalueiksi määritellyt peltoalueet tuli säilyttää avoimena viljelyalueena, niittynä tai nurmena. Kaavassa pyrittiin siten kulttuurimaisemalle ominaisten piirteiden säilyttämiseen. Osa asuinkorttelien
väliin rajautuvista vanhoista viljelysmaista oli kaavassa määritelty maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA).
Kirkonkylien lähistölle 1960- ja 1970-luvuilla kaavoitettuja teollisuusalueita laajennettiin edelleen 1990- ja 2000-lukujen mittaan. Haapavedellä kirkonkylän keskustan pohjoispuolella sijaitsevaa teollisuusaluetta
laajennettiin edelleen, alueelle kaavoitettiin laaja Kynttilän yrityspuisto vuosina 1993 ja 2006293. Samoin Kärsämäellä kirkonkylän keskustan
pohjoispuolelle kaavoitettiin laaja teollisuusalue vuonna 1997294. Rantsilassa kirkonkylän pohjoispuolelle sijoittuvalle, vuonna 2004 kaavoitetulle Tuohimaan alueelle295 sijoittui asuinkorttelien ohella muutamia
teollisuuskäyttöön määrättyjä korttelialueita. Tyrnävälle kaavoitettiin
Nipsingin teollisuusalue vuonna 2006296. Teollisuusalueet muodostuivat
pääasiassa suurikokoisista teollisuus- ja varastorakennusten (T) korttelialueista. Haapavedellä ja Kärsämäellä teollisuuden toimintaedellytysten
turvaaminen nähtiin kunnan kehityksen kannalta edelleen merkittävänä, ja teollisuusalueista suunniteltiin hyvin laajoja. Sen sijaan Rantsilassa
ja Tyrnävällä teollisuusalueet muodostuivat muutamista teollista toimintaa varten varatuista korttelialueista.

7.3.4. Rakennuskaavojen ja asemakaavojen merkityksestä
kulttuuriympäristön kehityksen taustalla
Useissa kirkonkylissä kehitys muuttui 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa voimakkaasti kasvavasta hiljalleen taantuvaksi. Tämä näkyi kirkonkylien kehitystä ohjaavissa kaavoissa, niiden tavoitteissa ja sisällössä, sekä
kirkonkylien alueelle eri aikoina vahvistettujen kaavojen laajuudessa ja
293
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Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus, Kynttilän yrityspuisto. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, Oulu, tekn.yo Jyrki Virtala,
25.3.1993. Vahvistettu 20.12.1993; Haapaveden keskustan asemakaavan muutos
ja laajennus, Kynttilän yrityspuisto. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, Oulu, RI
HuK YKS-154 Anne Leskinen, arkkit.yo Mikko Korhonen, 22.2.2006. Vahvistettu
8.5.2006.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Teollisuusalue.
Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 6.11.1996. Vahvistettu
28.5.1997.
Rantsila, kirkonkylän asemakaavan laajennus, Tuohimaa. Arkkitehtitoimisto
Pentti Jäntti, Arkkitehtitoimisto Oulun CAD-Keskus Oy, Rantsila, 17.2.2004. Vahvistettu 25.3.2004.
Tyrnävän teollisuuskylän asemakaava, Nipsingin alue. Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oy, Oulu, 13.2.2006. Vahvistettu 20.4.2006.
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lukumäärässä. 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla kirkonkylien alueelle laadittiin laajoja, voimakasta kasvua ohjaavia kaavoja, 1990- ja 2000-luvuilla
enimmäkseen pienialaisia, pienimuotoista kasvua ohjaavia kaavoja.
Ensimmäiset rakennuskaavat laadittiin Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle 1950- ja 1960-lukujen kuluessa, eli aikana jolloin
kirkonkylät alkoivat kasvaa kuntien palvelukeskuksiksi. Kaavojen avulla ohjattiin kirkonkylien kasvua, ja toisaalta kaavoituksen avulla tuettiin palvelujen ja asutuksen keskittymistä kirkonkyliin. 1950-, 1960- ja
1970-luvuilla laadituissa kaavoissa varauduttiin paitsi palvelujen ja asutuksen lisääntymiseen myös uusien elinkeinojen kuten teollisuuden kehitykseen ja lisääntymiseen sekä liikenteen merkityksen kasvuun ja liikennemäärien voimakkaaseen lisääntymiseen. Tuolloin kaavoituksen
tärkeimpiä tavoitteita olivat nimenomaan kasvun ohjaus ja sen hallinta.
Kaikissa esimerkkikunnissa näkyivät taajamoitumiskehityksen vaikutukset: kuntien väkiluvun kehitys kääntyi kasvavasta taantuvaksi 1950- ja
1960- lukujen mittaan, mutta kirkonkylissä sekä asukasluku että palvelujen määrä lisääntyivät siitä huolimatta 1960- ja 1970-luvuilla voimakkaasti. Kasvu näkyi kirkonkylien keskusta-alueilla julkisten ja kaupallisten palvelujen lisääntymisenä. Keskusta-alueiden reunoille rakentui laajoja asuinalueita sekä teollisuusalueita. Kirkonkylien kasvu oli nopeaa,
pääosa 1950- ja 1960-luvun kuluessa kaavoitetuista asuinalueista rakennettiin täyteen 1960- ja 1970-lukujen kuluessa, ja kirkonkylien ympärille
kaavoitettiin 1970- ja 1980-luvuilla lisää asuinalueita. Keskusta-alueilla kaavoja uudistettiin ennen muuta palvelujen ja liikenteen asettamien vaatimusten ja tarpeiden pohjalta. Kirkonkylissä voimakkaan kasvun
aika päättyi 1980-luvun jälkipuoliskolla. 1990-luvulla laman aikana ja
sen jälkeen taantuma alkoi näkyä palvelujen määrän vähentymisenä,
mikä vähensi selvästi uudisrakentamista kirkonkylien keskusta-alueilla.
Koska tarvetta jatkuvan kasvun ohjaukseen ei ollut, uusia kaavoja laadittiin 1990- ja 2000-luvuilla edellisiin vuosikymmeniin verrattuna selvästi
vähemmän.
Kaavojen merkitys kulttuuriympäristön kehitystä ohjaavina suunnitelmina näkyi kirkonkylissä ennen kaikkea keskusta-alueilla, pääteiden varsilla sekä pääteiden risteysalueita ympäröivillä alueilla. Kirkonkylät uudistuivat keskustasta käsin, rakennuskannan, tiealueiden, piha-alueiden
ja viheralueiden uudistumisen myötä. Näkyvimmät muutokset toteutuivat kirkonkylien kasvun aikana, 1960- ja 1970-lukujen kuluessa, tuolloin
voimassa olleiden kaavojen pohjalta. Kaavat eivät kuitenkaan toteutuneet laajoina yhtenäisinä kokonaisuuksina vaan osittain, aikojen mittaan
rakennettuina pieninä palasina, minkä seurauksena kulttuuriympäristöstä rakentui kerroksellinen, eri aikoina vallitsevia ihanteita ja arvoja ilmentävä kokonaisuus. Useimmiten kaavojen toteutuminen toisistaan
erillisinä pieninä paloina, jotka kukin ilmensivät omalle ajalleen ominaisia suunnitteluperiaatteita ja tavoitteita, johti sekä visuaaliseen että toiminnalliseen hajanaisuuteen.
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1960-, 1970 ja 1980-luvuilla laaditut kaavat mahdollistivat palvelujen
lisääntymisen kirkonkylien keskusta-alueilla. Useimmissa tuolloin laadituissa kaavoissa sallittiin keskeisille paikoille sijoittuvilla liikerakennuksia ja yleisiä rakennuksia varten varatuilla korttelialueilla olemassa olevaa tilannetta tehokkaampi rakentaminen. Suurimmat sallitut kerroskorkeudet oli kuitenkin useimmiten määritelty olemassa olevalle rakennuskannalle tyypillisten ominaispiirteiden pohjalta, keskusta-alueille
sallittiin rakennettavaksi enintään kaksikerroksisia rakennuksia. Taajamarakenteen kehittymisen kannalta olennaista oli se, että rakennusoikeudet esitettiin kaavoissa sijoitettaviksi tonteille useiden rakennusten
muodostamien pihapiirien sijaan yksittäisinä rakennuksina, mikä poikkesi olemassa olevan ympäristön ominaispiirteistä. Kaavoissa otettiin
huomioon liikerakentamisessa 1960-luvun kuluessa tapahtuneet muutokset, ne mahdollistivat uudentyyppisten liikerakennusten rakentamisen ja tukivat siten liiketoiminnan kehittymistä. Kaavoissa esitetyille paikoille sijoittuvat uudet liikerakennukset ja julkiset rakennukset erottuivat vanhoista niitä selvästi suurempina. Rakennukset myös sijoittuivat
tonteilleen kaavoissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti etäälle tiestä, mikä poikkesi taajamarakenteelle vanhastaan ominaisista piirteistä –
1950-luvulla tai sitä ennen valmistuneet rakennukset sijoittuivat useimmiten tiiviisti teiden varsille.
Monet kasvuennusteiden pohjalta 1950- ja 1960-luvuilla laaditut kaavat
osoittautuivat useissa kirkonkylissä jo 1970-luvulla ylimitoitetuiksi. Esimerkiksi Rantsilassa ja Haapavedellä kaupallisten palvelujen kokonaismäärä kehittyi 1960-luvun kuluessa selvästi vähäisemmäksi kuin mitä
ensimmäisissä, vuosina 1953 ja 1962 vahvistetuissa rakennuskaavoissa297
oli arvioitu. Kaupalliset palvelut myös keskittyivät käytännössä huomattavasti pienemmälle alueelle kuin mihin kaavat antoivat mahdollisuuden. Sekä Rantsilassa että Haapavedellä palvelujen sijainti määräytyi
1960-luvulla paitsi kaavojen myös ennen kaikkea olemassa olevan tilanteen pohjalta, mikä edesauttoi keskusta-alueen säilymistä toiminnalliselta rakenteeltaan selkeänä: kaupalliset palvelut sijoittuivat keskeisille
paikoille tärkeimpien liikenneväylien risteysalueiden ympärille, paikoille
missä palvelut ennen ensimmäisten kaavojen laatimista sijaitsivat. Kaavat jäivät toteutumatta keskusta-alueen reunoilla, siellä liikerakennuksia
varten varatut korttelialueet muutettiin 1970- ja 1980-lukujen kuluessa
vahvistetuissa kaavoissa olemassa olevan tilanteen mukaisesti omakotirakennusten ja erillispientalojen korttelialueiksi. Useimmissa 1960- ja
1970-luvuilla sekä 1980- ja 1990-luvuilla laadituissa kaavoissa suhtauduttiin palvelujen kehitykseen huomattavasti realistisemmin kuin edellä
mainituissa, 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa laadituissa kaavoissa. Silti ylimitoitetut arviot palvelujen lisääntymisestä johtivat myös 2000-luvulla olemassa olevan ympäristön ominaispiirteiden kanssa ristiriidassa
olevaan suunnitteluun. Tyrnävälle vuonna 2006 vahvistetussa asema-
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Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952.
Vahvistettu 20.10.1953; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin
rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti
Ilkka Kalliokoski, Oulu, 1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962.
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kaavassa298 varauduttiin selvästi voimakkaampaan kaupallisten palvelujen lisääntymiseen kuin esimerkiksi 1960- ja 1970-luvuilla laadituissa
kaavoissa – siitä huolimatta, että Tyrnävällä kirkonkylän alueella sijaitsevien palvelujen kokonaismäärä oli 1990- ja 2000-lukujen mittaan jatkuvasti vähentynyt, vaikka asukasluku oli sekä kunnan että kirkonkylän alueella samanaikaisesti kasvanut voimakkaasti. Rantsilaan ja Haapavedelle laadituista kaavoista poiketen Tyrnävälle laaditussa kaavassa
pyrittiin liike- ja toimistorakennusten keskittämiseen pienelle alueelle.
Valtaosa niistä sijoittui muutaman korttelin laajuiselle alueelle kirkonkylän keskustaan, paikalle missä suurin osa kaupallisista palveluista entuudestaan sijaitsi. Asuin- liike- ja toimistorakennuksia varten varatuilla korttelialueilla sallittiin kuitenkin selvästi olemassa olevaa tilannetta
tehokkaampi rakentaminen. Suurimmiksi sallituiksi kerroskorkeuksiksi
oli kyseisillä korttelialueilla määrätty II-III ja II-IV. Kaavassa liikerakentamista varten varatuille korttelialueille määritellyt kerroskorkeudet ja
rakennusoikeudet olivat selkeästi ristiriidassa olemassa olevalle ympäristölle tyypillisten ominaispiirteiden kanssa. Toisaalta kaavassa oli huomioitu rakennussuojelunäkökohdat, eli tässä suhteessa se poikkesi 1950- ja
1960-luvuilla laadituista kaavoista.
Kaavat ohjasivat rakentamista kirkonkylissä 1950- ja 1960-luvuilta lähtien. Toisaalta rakentaminen ohjasi paikoin kaavoitusta. Näin tapahtui
erityisesti kirkonkylien keskusta-alueilla liikerakentamista varten varatuilla korttelialueilla. Eri aikoina – sekä kasvun että taantuman aikana –
laadituista kaavoista käy selvästi ilmi, että kaavoituksella ei haluttu hankaloittaa elinkeinojen tai liiketoiminnan kehittymistä. Kaavoista näkyy
siten taloudellisten arvojen merkitys ja niiden korostuminen verrattuna
esimerkiksi kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Esimerkiksi Haapavedellä ja
Rantsilassa kirkonkylien keskusta-alueille vuosina 1962 ja 1965 vahvistetuissa kaavoissa299 keskeisillä paikoilla pääteiden risteysalueiden tuntumassa sijaitsevilla liikerakennusten korttelialueilla kaavamääräykset,
kuten suurimmat sallitut kerrosluvut ja rakennusten sijoittuminen tonteilleen, määriteltiin kaavojen laatimisen aikaan tekeillä olleiden liikerakennussuunnitelmien mukaisiksi. Kärsämäellä valtatien 4 varrella sijaitseva 1900-luvun alussa valmistunut nuorisoseurantalo purettiin vuonna
1970 ja sen paikalle rakennettiin samana vuonna liikerakennus. Vuoden
1966 kaavassa nuorisoseurantalon tontti oli määritelty olemassa olevan
tilanteen mukaisesti huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten
korttelialueeksi, mutta vuonna 1970 vahvistetussa kyseistä korttelialuetta koskevassa kaavamuutoksessa300 se määriteltiin liikerakennusten korttelialueeksi. Rantsilassa kirkon lähistölle sijoittuvan lihanjalostuslaitok298
299
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Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu,
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. SOK:n rakennusosasto, Helsinki, 6.6.1964. Vahvistettu 31.3.1965; Rantsila,
kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Arkkitehti SAFA Matti Haapala, Helsinki,
5.6.1965. Vahvistettu 6.9.1965.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maanmittausinsinööri Paavo
Littowin viran puolesta maanmittausauskultantti Heikki Kettula, Oulu, 29.5.1970.
Vahvistettu 1.9.1970.
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sen rakentamista ja laajentamista tuettiin kaavoituksella. Korttelialueelle vahvistettiin 1980- ja 1990-luvuilla useita yhden korttelialueen laajuisia kaavamuutoksia301, jotka mahdollistivat laitoksen laajentamisen.
Laitos nähtiin paikkakunnalla merkittävänä työllistäjänä. Teollisuusrakennukset sijoittuivat näkyvälle paikalle valtatien 4 varrelle, huomattavan lähelle Rantsilan seurakunnan vuonna 1785 valmistunutta kirkkoa,
mikä vaikutti kirkon asemaan valtatieltä avautuvia näkymiä hallitsevana
maamerkkirakennuksena. Tyrnävällä keskeiselle paikalle raitin varrelle
valmistui vuonna 2005 kolmikerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennus. Tämän rakennuksen ominaispiirteet vaikuttivat keskusta-alueelle
vuonna 2006 vahvistetussa kaavassa302 sen ympärille sijoittuvia korttelialueita koskeviin kaavamääräyksiin: kaavassa kirkonkylän keskusta-alueelle sitä ympäröiville korttelialueille sallittiin rakennettavaksi sen kanssa samankaltaisia kolmi- ja nelikerroksisia asuin-, liike- ja toimistorakennuksia.
Useimmissa 1950-, 1960- ja 1970-luvuilla laadituissa rakennuskaavoissa
vanha rakennuskanta nähtiin väistyvänä. Esimerkiksi Rantsilaan vuosina 1953 ja 1974 sekä Kärsämäelle vuonna 1966 laaditut kaavat303 mahdollistivat lähes kaikkien olemassa olevien rakennusten purkamisen ja
korvaamisen uudisrakennuksilla. Samaan aikaan kuitenkin olemassa
olevan ympäristön huomioonottaminen kaavoituksen pohjana nähtiin
taloudellisesti järkeväksi. Tämän kanssa oli ristiriidassa se, että olemassa olevilla rakennuksilla ei kaavojen perusteella nähty olevan huomattavaa taloudellista arvoa. Kaavat antoivat mahdollisuuden kirkonkylien
miljöön uudistamiseen kokonaisuudessaan, mikä nähtiin rakennusten
säilyttämistä tärkeämpänä tavoitteena. Käytännössä kaavat toteutuivat
ennen muuta keskeisillä paikoilla sijaitsevilla, liikerakennuksia varten
varatuilla korttelialueilla, missä vanhat liikerakennukset purettiin pois
uusien liikerakennusten tieltä. Uusien liikerakennusten rakentaminen oli
vilkkaimmillaan 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa, ja useimmat 1900-luvun alkupuoliskolla tai sitä ennen rakennetuista liikerakennuksista katosivat kulttuuriympäristöstä juuri tuolloin. Rakennuskannan uusiutuminen johti kerroksellisen ympäristön rakentumiseen, mutta samalla monin paikoin myös eri aikoina rakentuneiden kerrosten välisiin ristiriitaisuuksiin.
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Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 25.3.1986. Vahvistettu 4.8.1986; Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen,
31.3.1988, 30.5.1988. Vahvistettu 7.9.1988; Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 30.5.1988.
Vahvistettu 30.12.1988; Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti Oy, Rantsila, 23.11.1994. Vahvistettu 2.3.1995.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952.
Vahvistettu 20.10.1953; Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho,
Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.
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Jo 1960-luvulla laadituissa kaavoissa, kuten Haapavedelle ja Tyrnävälle
vuosina 1962 ja 1969 vahvistetuissa kaavoissa304, näkyi pyrkimyksiä muutamien valittujen rakennusten säilyttämiseen. Rakennussuojelun merkitys osana kaavoitusta lisääntyi 1980-luvulta lähtien jatkuvasti, mikä oli
osittain seurausta rakennussuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulosta vuosina 1985 ja 1999. Useimmissa 1980-, 1990- ja
2000-luvuilla laadituissa kaavoissa pyrittiin suojelemaan lähinnä ennen
vuotta 1940 rakennettuja rakennuksia. Useimmiten niistä oli määrätty
suojeltaviksi ne rakennukset, jotka oli määritelty kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi kohteiksi. 1970-, 1980- ja 1990-lukujen kuluessa tehtyjen rakennusinventointien tavoitteena oli toimia suunnittelun pohjana ja
tuoda esiin rakennusperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviä historiallisia, rakennushistoriallisia ja maisemallisia arvoja. Monissa kunnissa
kävi kuitenkin niin, että suojeltaviksi määrättiin pääasiassa vuosina 1978
ja 1993 julkaistuissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien
kulttuurihistoriallisten kohteiden luetteloissa mainittuja rakennuksia, ja
rakennukset joita ei luetteloissa mainittu jäivät vaille suojelumerkintöjä – toisaalta kaikkia luetteloissa mainittuja rakennuksia ei välttämättä määrätty suojeltaviksi. Kaavojen laatimisen aikaan edelleen olemassa
olevista, ennen vuotta 1960 rakennetuista liikerakennuksista yhtään ainoata ei ollut määrätty 1980,- 1990- ja 2000-luvuilla vahvistetuissa rakennuskaavoissa suojeltavaksi, eli liiketoiminnan ja sen kehittymismahdollisuuksien turvaaminen nähtiin edelleen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämistä merkittävämpänä. Useimmat kaavat mahdollistivat silti
kyseisten rakennusten säilymisen – toisaalta kaavat mahdollistivat myös
näiden rakennusten purkamisen ja korvaamisen uudisrakennuksilla, samaan tapaan kuin 1960- ja 1970-lukujen kaavat.
Kaavat olivat ennen muuta kasvua ohjaavia suunnitelmia. Niitä uudistettiin ajan mittaan kasvun ja sen asettamien vaatimusten seurauksena.
Taantuma näkyi sekä Rantsilassa, Kärsämäellä että Haapavedellä 1990ja 2000-luvuilla kaavojen määrän vähentymisenä sekä kaavojen vanhentuneisuutena. Kasvua ei tarvinnut suunnitella koska sitä ei ollut, joten
uusien kaavojen laatiminen ja vanhojen uudistaminen nähtiin tarpeettomana. Useimmiten vanhentuneita kaavoja ei pyritty aktiivisesti uudistamaan, ellei tiedossa ollut kaavamuutoksia vaativaa uudisrakentamista. Kaavoihin tehtiin 1990- ja 2000-lukujen mittaan useita pieniä, korttelikohtaisia tai muutamien korttelialueiden laajuisia muutoksia, joiden
taustalla olivat esimerkiksi uudisrakentamisen tai tiesuunnittelun asettamat tarpeet. Esimerkiksi Kärsämäellä kirkonkylän keskustan alueelle vahvistettiin vuonna 1999 kaavamuutos305, joka mahdollisti liikenneympäristön parantamisen valtatiellä 4. Kaava koski pelkästään valtatien
varrelle sijoittuvia korttelialueita. Kaavoihin pyrittiin tekemään myös
kulttuuriympäristön parantamiseen tähtääviä muutoksia. Niiden toteu304
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Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu,
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvistettu 30.11.1999.
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tuminen edellytti kuitenkin usein uudisrakentamista, jolle ei kehitykseltään taantuvissa kirkonkylissä aina ollut tarvetta, joten kaavat jäivät
toteutumatta. Esimerkiksi Rantsilassa keskeisellä paikalla raitin ja Paavolantien risteyksessä sijaitsevalle tyhjälle tontille vahvistettiin vuonna
1992 kaavamuutos306, jossa tontille sijoitettava kaksikerroksinen liike- ja
toimistorakennus määrättiin rakennettavaksi kiinni tontille määrätyn
rakennusalan tiealueiden puoleisiin sivuihin. Tavoitteena oli eheyttää
katutilaa ja täydentää näkyvälle paikalle vanhan liikerakennuksen purkamisen myötä muodostunut taajamarakennetta hajottava aukkopaikka.
Kaava oli vuonna 2008 edelleen toteutumatta. Useissa 1980-, 1990- ja
2000-luvuilla laadituissa kaavoissa kulttuuriympäristöä ei tarkasteltu
laajoina kokonaisuuksina, vaan tilkkutäkkimäisesti pieninä paloina. Ympäristö rakentui eri aikoina laadittujen kaavojen pohjalta toisistaan erillisinä palasina, mikä näkyi monin paikoin hajanaisuutena. Kehitykseltään taantuvien kuntien ohella myös Tyrnävällä, joka asukasluvultaan
kasvavana kuntana poikkesi muista esimerkkikunnista, vanhoihin kaavoihin tehtiin 1980- ja 1990-luvuilla pääasiassa pieniä, muutamien korttelialueiden kokoisia kaavamuutoksia. Kasvu näkyi tuolloin lähinnä uusien asuinalueiden rakentamista varten laadittuina kaavoina. Tyrnävällä keskusta-alueen kaava uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2006.
Kaavan uudistamisen taustalla olivat rakennuskannan uudistuminen ja
odotukset palvelujen lisääntymisestä – keskustaan raitin varrelle sijoittuva asuin-, liike- ja toimistorakennus oli sallittu rakennettavaksi poikkeamisluvalla, jonka myöntämisen ehtona oli keskusta-alueen kaavan uudistaminen.
Sekä Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä kirkonkylän alueella vuonna 2008 voimassa olevat ajantasakaavat muodostuivat tilkkutäkkimäisesti toisiinsa liittyvistä, 1960-, 1970-, 1980-, 1990- ja
2000-lukujen kuluessa laadituista kaavoista. Haapavedellä, Kärsämäellä ja Tyrnävällä ensimmäiset, vuosina 1962, 1966 ja 1969 vahvistetut
rakennuskaavat olivat edelleen voimassa pienillä, sivussa keskustasta sijaitsevilla alueilla. Kirkonkylien keskusta-alueilla – pääteiden varsilla sekä pääteiden risteysalueita ympäröivillä alueilla – vuonna 2008
voimassa olevat kaavat oli pääosin laadittu Rantsilassa ja Kärsämäellä
1980-luvulla, Haapavedellä 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa ja Tyrnävällä 2000-luvulla, eli aikana jolloin sekä asutus että palvelut kirkonkylän alueella lisääntyivät.
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Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti,
Rantsila, 29.11.1991. Vahvistettu 2.6.1992.
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7.4.

Rakentamista ja kaavoitusta ohjaavat julkaisut
kulttuuriympäristön kehityksen taustatekijöinä

7.4.1. Olemassa olevan ympäristön ominaispiirteet suunnittelun
pohjana
Sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön tutkimuksissa ja selvityksissä ja niihin pohjautuvissa suunnitteluohjeissa ja tiedotuksissa korostettiin aina 1970-luvun puolivälistä saakka paikallisen omaleimaisuuden
ja historiallisen jatkuvuuden merkitystä tärkeinä ympäristön laatua luovina tekijöinä. Nämä teemat korostuivat varsinkin 1970-luvun lopulla ja
1980-luvun alussa ilmestyneissä julkaisuissa. Esimerkiksi vuonna 1975
julkaistussa kaavoitusohjeessa Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet
kehotettiin ottamaan kaavoituksessa ja rakentamisessa huomioon paikalliset omaleimaiset piirteet ja historiallinen jatkuvuus307. Julkaisussa
todettiin paikallisiin olosuhteisiin sopeutuneella, perinteitä kuvastavalla kulttuurimaisemalla ja rakennetulla ympäristöllä olevan suuri merkitys asuinympäristön viihtyvyydelle ja toimivuudelle308. Samoja teemoja
painotettiin myös vuonna 1983 julkaistussa kaavoitusohjeessa Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus. Julkaisussa kehotettiin ympäristöä suunniteltaessa huomioimaan maaseudun taajamille
yleisesti ja yksittäisille taajamille erityisesti ominaiset piirteet, jotka tekevät niistä omaleimaisia sekä kaupunkialueisiin että toisiinsa verrattuina309.
Maaseututaajamien keskusta-alueilla 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa toteutettuja muutoksia kritisoitiin sisäasiainministeriön julkaisuissa
jo 1970-luvun puolivälin jälkeen. Julkaisuissa esitettiin kritiikkiä ennen kaikkea vanhan ja uuden rakentamisen välistä ristiriitaa kohtaan.
Esimerkiksi vuonna 1976 julkaistussa tutkimuksessa Maaseututaajamien kaavoitus kritisoitiin liikerakennusten sijoittumista suhteessa tiehen.
Sen mukaan: ”Pysäköintialueiden sijoittaminen liikerakennusten eteen
aiheuttaa uusien rakennusten vetämisen kauas taakse entisestä linjasta. Osa vanhoista rakennuksista jää kuitenkin paikoilleen pitkäksi ajaksi,
jolloin syntyy pitkäksi ajaksi sahalaitainen raitin reuna, joka ei edusta
vanhaa eikä uutta kokonaisuutta”310. Samaan tapaan kaavoitusohjeessa
Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus huomautettiin kirkonkylien keskusta-alueille varsinkin edellisten vuosikymmenien aikana rakennetun huonosti vanhaan ympäristöön sopeutuvia taloja
ja toteutetun muita kyläkuvaa rikkovia toimenpiteitä, joista esimerkkinä
mainittiin rakennusten ja keskusraitin välisten piha-alueiden varaaminen kokonaan pysäköintiin, asvaltoituina ja vailla istutuksia311.
Sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön julkaisuissa tavoiteltavana nähtiin tilanne, jossa eri aikoina rakennetut rakennukset muodostavat mittasuhteiltaan ja peruspiirteiltään yhtenäiseksi hahmottuvan
307
308
309
310
311
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Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975, 55. Vertaa Turtiainen 1976, 85–86.
Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975, 55–56.
Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983, 8–11.
Turtiainen 1976, 81.
Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983, 9.
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mutta silti omaleimaisen kokonaisuuden. Ministeriöiden julkaisemissa
suunnitteluohjeissa kiinnitettiin toistuvasti huomiota uuden ja vanhan
rakennuskannan yhteensopivuuteen. Esimerkiksi tutkimuksessa Maaseututaajamien kaavoitus mainittiin olemassa olevan ympäristön ominaispiirteiden, omaleimaisuuden ja historiallisen jatkuvuuden säilyttämisessä ensisijaisesti olevan kysymys uuden sovittamisesta vanhaan312. Tiedotuksessa Kaavojen uudistamistarpeen arviointi vuodelta 1981 painotettiin
olemassa olevan ympäristön ominaispiirteiden ja paikallisten erityispiirteiden huomioonottamista suunnittelun lähtökohtana. Julkaisussa kehotettiin lisäämään vanhan rakennuskannan käyttöä sekä pitämään huolta
siitä, että uusi ja vanha rakentaminen niveltyvät toisiinsa hyvin jokaisessa kaavan toteutumisen vaiheessa313. Samoin vuonna 1981 ilmestyneen
kaavoitusohjeen Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla mukaan
täydentävä rakentaminen tuli toteuttaa siten, alueen ominaispiirteet säilyvät ja rakennusten muoto, koko ja mittasuhteet sopeutuvat olemassa
olevaan ympäristöön. Rakentamisen tuli noudattaa ”alueen rakentamistavan hyviä ominaispiirteitä”314. Julkaisussa huomautettiin, että ”yleiset ja tavanomaiset” maankäyttö- ja rakennussuunnitelmat eivät sellaisenaan sovellu kaikkialle, vaan maakunnallisten erojen ja perinteiden
tulee ilmetä rakentamisessa315. Olemassa olevan ympäristön ja olemassa olevien rakennusten säilyttämistä perusteltiin sekä ympäristöarvoilla että taloudellisilla tekijöillä316. Kaavoitusohjeessa Maaseututaajamien
ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus tuotiin esiin sekä vanhan rakennuskannan säilyttämisen että ympäristöön sopeutuvan rakentamisen
merkitys ympäristön ominaispiirteisiin tukeutuvassa suunnittelussa: sen
mukaan maaseututaajamissa tuli säilyttää vanhoja, perinteistä kertovia
rakennuksia ja pihapiirejä, ja uudet rakennukset tuli toteuttaa taajaman
mittasuhteita noudattaen pienipiirteisinä ja ympäristöönsä sopeuttaen317.
Julkaisussa kehotettiin kiinnittämään huomiota myös siihen, että kyläkuvaa on mahdollista eheyttää ”huolellisesti ja ammattitaitoisesti suunniteltujen” uudisrakennusten, rakennelmien, katosten, aitausten ja kasvillisuuden avulla318. Muiden 1980-luvun vaihteessa ilmestyneiden julkaisujen tapaan kaavoitusohjeessa painotettiin paikallisten olosuhteiden
huomioonottamista. Sen mukaan suunnittelun yhteydessä ”tulee ottaa
erityisesti huomioon taajaman tyypilliset ominaispiirteet ja ainutlaatuisuus muihin verrattuna” ja ”mitkään tyyppisuunnitelmat tai ratkaisut,
jotka ovat osoittautuneet hyviksi yhdessä paikassa tai tilanteessa, eivät
välttämättä ole muualla käyttökelpoisia”319.
Useissa 1980-luvun kuluessa ilmestyneissä julkaisuissa korostettiin maaseututaajamille ominaisen raittiympäristön merkitystä yhtenäisenä, rakenteeltaan kaupungeista poikkeavana kokonaisuutena, jonka ominaispiirteiden säilyttämiseen tuli kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi
kaavoitusohjeen Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleis312
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Turtiainen 1976, 85.
Kaavojen uudistamistarpeen arviointi 1981, 11–14.
Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla 1981, 7.
Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla 1981, 7.
Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla 1981, 8.
Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983, 9.
Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983, 9.
Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983, 13.
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kaavoitus mukaan keskusraitin ja sen lähiympäristön tuli olla yksi maaseututaajaman ympäristönsuunnittelun tärkeimmistä kohteista. Vanhat
raitin varrella sijaitsevat rakennukset tuli säilyttää ja peruskorjata, ja
tarvittavat lisärakennukset ja laajennukset oli sopeutettava raittinäkymään.320 Samaan tapaan Tie- ja vesirakennushallituksen julkaisussa Taajamatiet. Liikenneväylien ja tieympäristön suunnittelu vuodelta 1984 todettiin, että tieympäristöä tulee tarkastella taajamaympäristön osana,
mikä on otettava huomioon liikenneteknisiä ja tieympäristöratkaisuja
suunniteltaessa. Julkaisun mukaan tieympäristön suunnittelun lähtökohtana tuli ottaa huomioon taajamakuvaan vaikuttavat tekijät, kuten näkymät, kasvillisuus, rakennukset ja rakenteet, topografia sekä suojelukohteet. Esimerkiksi tienvarressa kiinni olevien rakennusten todettiin rajaavan tiealueen tiiviiksi ja siten toimivan tilan muodostusta edistävästi tukien tien suuntausta. Suunnitteluohjeen mukaan tiejärjestelyt tuli pyrkiä
toteuttamaan taajaman rakennetta ja olemassa olevaa rakennuskantaa
hyväksi käyttäen. Julkaisussa kehotettiin ottamaan huomioon myös tien
varrella sijaitsevien rakennusten merkitys taajaman omaleimaisuuden ja
viihtyisyyden kannalta sekä rakennusten sopeutuminen nykyiseen tien
tasaukseen ja tasauksen mahdolliseen muuttamiseen. Julkaisussa todettiin liikerakennusten, joiden edusta on jäsentymätön ja avoin, väljentävän katutilaa ja tekevän sen epämääräiseksi, ja katutilan vaativan tällöin jäsentelyä.321 Julkaisussa rakennussuojelunäkökohdat ja rakennusten merkitys taajamakuvassa kuuluivat olennaisena osana suunnittelun
lähtökohtina huomioitaviin asioihin.
Sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön julkaisuissa kiinnitettiin
1970-luvun jälkipuoliskolta lähtien huomiota rakennustyyppeihin ja niiden soveltuvuuteen maaseututaajamien kulttuuriympäristöön. Esimerkiksi tutkimuksessa Maaseututaajamien kaavoitus esitettiin kritiikkiä
kirkonkyliin rakennettuja ja olemassa olevasta ympäristöstä poikkeavia
rakennustyyppejä – kerrostaloja sekä suurikokoisia liikerakennuksia, ”tavarataloja” ja ”hallimyymälöitä”, kohtaan. Niiden todettiin olevan ympäristöstään sekä mittakaavaltaan, muodoiltaan että materiaaleiltaan
poikkeavia ja siksi maaseututaajamiin sopimattomia.322 Kaavoitusohjeessa Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla todettiin kerrostalojen
rakentamisen olevan tarkoituksenmukaista vain kaupunkimaisilla alueilla, niiden ulkopuolella ja pienissä yhdyskunnissa tuli rakentaa pääasiassa rivi- ja omakotitaloja.323 Vuonna 1982 julkaistussa tiedotuksessa
Ympäristökuva ja rakennusvalvonta kehotettiin ottamaan maaseututaajamiin rakennettaessa huomioon olemassa olevan rakennetun ympäristön
ja luonnonympäristön arvokkaat, mielenkiintoiset ja omaleimaiset piirteet. Julkaisussa todettiin kaupunkimaisten kerrostalojen ohella myös
talotyyppinä suosituksi tulleiden rivitalojen sopeutuvan yleensä varsin
huonosti suomalaiseen taajamakuvaan. Niiden sijaan uudisrakentamises320
321
322
323
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Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983, 10.
Taajamatiet. Liikenneväylien ja tieympäristön suunnittelu, 1984, 13, 24–30.
Turtiainen 1976, 106–110.
Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla 1981, 11. Kaavoitusohjeessa ei
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sa kehotettiin suosimaan erillistaloja ja paritaloja sekä niiden luonteisia pienkerrostaloja.324 Samaan tapaan kaavoitusohjeessa Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus huomautettiin joihinkin
maaseututaajamiin edellisten vuosikymmenien aikana toteutetun ympäristöön sopimattomia, vieraita rakennustyyppejä. Sellaisina mainittiin
korkeat kerrostalot, hallimaiset liikerakennukset, suuret mittasuhteiltaan yksitoikkoiset koulurakennukset, vanhainkodit ja muut kunnalliset
palvelurakennukset. Julkaisussa todettiin pienten, mittasuhteiltaan inhimillisten rakennusten sopivan maaseutuympäristöön edellä mainittuja
rakennuksia paremmin.325 Vaikka useissa julkaisuissa kritisoitiin maaseudulle 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuja liikerakennuksia, niiden
suunnittelusta annettiin hyvin niukasti ohjeita. Esimerkiksi julkaisussa
Ympäristökuva ja rakennusvalvonta huomautettiin kaupan keskusliikkeiden laatimien tyyppipiirustusten pohjalta rakennettujen liikerakennusten erittäin usein poikkeavan räikeästi ympäristöstään. Julkaisussa ei
kuitenkaan annettu varsinaisia ohjeita maaseutuympäristöön sopivien
liikerakennusten suunnittelua varten. Siinä ainoastaan huomautettiin,
että: ”Myymälärakennusten suunnittelussa tulee vaatia pätevää suunnittelua, kestävämpiä ratkaisuja, materiaalien ja värien sovittamista paikkakunnan ympäristökuvaan”326.

Ohjeiden vaikutukset esimerkkikirkonkylissä
Paikallisten omaleimaisten piirteiden huomioonottamista sekä vanhan ja
uuden rakennuskannan yhteensopivuutta korostavien kaavoitus- ja suunnitteluohjeiden vaikutus jäi käytännössä vähäiseksi esimerkkikohteiksi
tässä tutkimuksessa valitsemissani kirkonkylissä – julkaisut ilmestyivät
kirkonkylien kulttuuriympäristön kehitykseen nähden liian myöhään.
Sekä Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä kirkonkylän ydinkeskusta-alueen rakennuskanta oli ehtinyt suurimmaksi osaksi uudistua 1960-luvun ja 1970-luvun alkupuoliskon kuluessa. Tuolloin
rakennettiin esimerkiksi kirkonkylien keskusta-alueille keskeisille ja näkyville paikoille sijoittuvat, ominaispiirteiltään olemassa olevasta rakennuskannasta selkeästi poikkeavat osuusliikkeiden ja muiden kauppaliikkeiden matalat mutta pinta-alaltaan laajat liikerakennukset: Rantsilassa
Osuuskauppa Arinan Rantsilan Tavaratalo valmistui vuonna 1973 ja Tolosen K-kauppa Rantsilan kauppayhtiön liikerakennus samoin 1970-luvun alussa, Kärsämäellä Kärsämäen Kauppa Oy:n liikerakennus vuonna
1968 ja Kärsämäen Osuuskaupan liikerakennus vuonna 1970, Tyrnävällä
Tyrnävän Osuuskaupan tavaratalo vuonna 1971 ja Haapavedellä Haapaveden Osuuskaupan liikerakennus vuonna 1960. Mainitut liikerakennukset hahmottuivat ominaispiirteiltään keskenään hyvin samankaltaisiksi.
Niiden suunnittelussa ei huomioitu paikallisia erityispiirteitä tai kirkonkylien olemassa olevalle rakennuskannalle tyypillisiä piirteitä. 1970-luvun puolivälissä kirkonkylien keskusta-alueilla oli vallitsevana julkaisussa Maaseututaajamien kaavoitus kuvattu tilanne: 1960- ja 1970-luvuilla
324
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Helin, Pekka. ”Kerrostalot”. Ympäristökuva ja rakennusvalvonta 1982, 35–36.
Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus 1983, 9.
Löfström, Kaarina. ”Teollisuus-, liike- ja toimistorakennukset”. Ympäristökuva ja
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297

7. Muuttuva kerroksellinen kulttuuriympäristö

valmistuneet liikerakennukset, jotka sijoittuivat yksittäisinä tonttien keskiosiin etäälle tiestä, poikkesivat vanhemmista, 1900-luvun puolivälin
tienoilla tai sitä ennen valmistuneista rakennuksista paitsi muodoiltaan
ja materiaaleiltaan myös sijainniltaan suhteessa toisiinsa ja suhteessa tiehen.
Kirkonkylien keskusta-alueilla 1960- ja 1970-lukujen kuluessa toteutetut
muutokset pohjautuivat tuolloin voimassa olleissa rakennuskaavoissa esitettyihin periaatteisiin. Useimmissa Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle
ja Haapavedelle 1960- ja 1970-luvuilla laadituissa kaavoissa tiealue kokonaisuudessaan327 oli määritelty olemassa olevaa tilannetta leveämmäksi.
Suuri osa kirkonkylien keskusta-alueilla pääteiden varsilla olemassa olevista rakennuksista sijoittui joko kokonaan tai osittain tiealueille tai tietä
rajaavien korttelialueiden istutettaviksi tai pysäköintialueiksi määrätyille reuna-alueille. Osa näistä rakennuksista purettiin 1960- ja 1970-lukujen mittaan. Useimmat puretuista rakennuksista sijoittuivat kaavoissa
liikerakentamista varten varatuille korttelialueille, ja ne purettiin pois
nimenomaan uusien liikerakennusten rakentamisen yhteydessä. Esimerkkikirkonkylissä liikerakennusten rakentaminen vaikutti raittiympäristön kehitykseen selvästi tiealueilla toteutettuja muutoksia enemmän.
1900-luvun alkupuoliskon kuluessa rakennetuista rakennuksista esimerkiksi Junden (Rantsilan Osuuskassan rakennus) Rantsilassa sekä osuusliikkeen liikerakennus Kärsämäellä, jotka 1960- ja 1970-luvuilla laadituissa kaavoissa328 sijoittuivat joko osittain tai kokonaan tiealueille, sijaitsevat edelleen entisillä paikoillaan tiiviisti teiden varsilla, eli tiealueilla
toteutetut muutokset eivät itsessään edellyttäneet vanhojen rakennusten
purkamista. Tien pinta kuitenkin nousi tiealueilla toteutettujen tasaus- ja
päällystystöiden seurauksena monin paikoin selvästi ympäröivää maanpintaa ylemmäksi.
Kirkonkylien keskusta-alueille 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa rakennetut liikerakennukset sijoitettiin tuolloin voimassa olleiden kaavojen mukaisesti etäälle tiealueista, mikä poikkesi olemassa olevalle ympäristölle vanhastaan ominaisista piirteistä. Useimmissa 1960-luvulla ja
1970-luvun alkupuoliskolla laadituissa kaavoissa liikerakentamista varten varattujen kortteleiden tiealueisiin rajautuvat piha-alueet oli määrätty istutettaviksi. Kaavat eivät kuitenkaan tässä suhteessa toteutuneet,
vaan käytännössä liikerakennusten edustalle sijoittuvat piha-alueet muodostuivat avoimiksi istuttamattomiksi pysäköintialueiksi, mikä korosti
tiealueen leveyttä. Esimerkiksi Rantsilassa 1960- ja 1970-luvuilla voi-
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Kaavoissa tiealueita varten tehdyt aluevaraukset oli määritelty liikennealueiksi,
joihin kuuluivat ajoradan ohella tien vieri-, suoja- ja näkemäalueet. Varsinaisen
ajoradan leveydeksi oli esimerkiksi Rantsilan vuoden 1953 kaavassa sekä Haapaveden vuoden 1962 kaavassa määritelty 7-8 metriä, mikä vastasi pääpiirteissään
olemassa olevaa tilannetta. (Vertaa esim. Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen
kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu, 1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962).
Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu
Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974; Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.

7.4. Rakentamista ja kaavoitusta ohjaavat julkaisut kulttuuriympäristön kehityksen taustatekijöinä

massa olevissa kaavoissa329 liikerakentamista varten varattujen korttelialueiden teihin rajautuvat reuna-alueet määrättiin istutettaviksi 6–14
metrin leveydeltä. Kaavoissa ei otettu erityisesti huomioon pysäköinnin
tarvetta, kyseisille korttelialueille ei sijoittunut lainkaan pysäköintipaikoiksi määriteltyjä piha-alueita330. Kaavoista poiketen liikerakennusten
korttelialueille teiden varsille sijoittuvat piha-alueet varattiin käytännössä kokonaan pysäköintialueiksi. Vuonna 1985 vahvistetussa kaavassa331
osa näiden korttelialueiden teihin rajautuvista piha-alueista oli olemassa
olevan tilanteen mukaisesti määritelty pysäköintialueiksi ja osa istutettaviksi, eli kaavassa pysäköintialueet rajattiin olemassa olevaa tilannetta pienemmiksi. Pääteiden risteysalueen ympäristössä tiealueita pyrittiin
rajaamaan korttelien reuna-alueille sijoittuvilla istutuksilla 1990-luvun
alussa, tuolloin toteutettujen tienparannustöiden yhteydessä332. Samoin
kuin Rantsilassa myös muissa kirkonkylissä pysäköinti ja sen tarpeen jatkuva lisääntyminen otettiin yhä kasvavassa määrin huomioon kaavoituksessa 1970-luvun lopulta lähtien. 1970-luvun lopussa sekä 1980- ja
1990-luvuilla vahvistetuissa kaavoissa osa liikerakentamista varten varattujen korttelialueiden piha-alueista oli määrätty pysäköintialueiksi.
Monin paikoin pysäköintialueet oli kaavoissa pyritty sijoittamaan liikerakennusten sivuille tai taakse, ja korttelien teihin rajautuvat reuna-alueet
oli määrätty istutettaviksi. Useimmiten pysäköintialueet kuitenkin käytännössä sijoittuivat olemassa olevan tilanteen mukaisesti liikerakennusten ja tiealueen väliin. Kaavoissa otettiin huomioon suunnitteluohjeissa
esitetty kritiikki ja pyrittiin leveäksi hahmottuvan tiealueen jäsentelyyn
kasvillisuuden avulla, mutta nämä pyrkimykset eivät aina toteutuneet.
Rantsilassa Rantsilanraitti on säilynyt nykypäiviin saakka yhtenäisenä,
pääasiassa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennetuista rakennuksista muodostuvana kokonaisuutena. Raitilla toteutuvat 1980-luvulla julkaistuissa suunnitteluohjeissa maaseututaajamien raittiympäristölle
tyypillisiksi määritellyt ominaispiirteet: vanhat rakennukset ja kasvillisuus reunustavat paikoin tiiviisti tiealuetta, katutila on kapea ja selkeästi
rajautuva ja tietä pitkin avautuu sarja luonteeltaan vaihtelevia näkymiä.
Suunnitteluohjeiden mukaisesti vanhat tien varrella sijaitsevat rakennukset on pyritty säilyttämään, ne on suojeltu vuonna 1983 vahvistetussa kaavassa333. Katutilan luonne ja mittakaava ovat raitilla edelleen samankaltaiset kuin 1900-luvun puolivälissä. Samoin kuin muissa kirkonkylissä myös Rantsilassa useat raitin varrella sijaitsevista rakennuksista
329
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Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952.
Vahvistettu 20.10.1953; Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974.
Vuonna 1974 vahvistetussa kaavassa pysäköintialueet oli ajateltu sijoitettaviksi
keskitetysti sivuteiden varsille, pääteiltä katsottuna liikerakentamista varten varattujen korttelialueiden taakse. (Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/
kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974.)
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 31.7.1984. Vahvistettu 24.7.1985.
Vertaa Taajamaselvitys – Taajamakuva 1994, 69. Tielaitoksen toimesta laaditussa
selvityksessä epäillään kuitenkin keskusta-alueen viihtyisyyttä lisäävien ja tilaa
jäsentävien istutusten menestymisen olevan istutusalueiden liiallisen kapeuden
vuoksi epävarmaa, minkä todetaan vaikuttavan ratkaisevasti taajamakuvan muotoutumiseen. (Taajamaselvitys – Taajamakuva 1994, 69).
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.
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sijoittuivat vuosien 1953 ja 1974 kaavoissa334 tiealueelle. Mainitut kaavat
jäivät kuitenkin suureksi osaksi toteutumatta, pääteiden risteysaluetta
ympäröiviä liikerakentamista varten varattuja korttelialueita lukuun ottamatta. Pääteiden risteysalueen ympäristössä rakennuskanta uudistui
lähes kokonaisuudessaan 1960- ja 1970-lukujen kuluessa, samoin kuin
muiden esimerkkikirkonkylien keskusta-alueilla. Miljöön ominaispiirteet
poikkeavat siellä raittimiljöölle tyypillisistä piirteistä selvästi: liikerakennukset sijoittuvat tonteilleen etäälle tiestä joten katutila on hyvin leveä.
Kirkonkyliin oli rakennettu muutamia kolmikerroksisia rakennuksia jälleenrakennuskaudella, ennen ensimmäisten rakennuskaavojen laatimista. Sellaisia olivat 1950-luvulla valmistuneet kansakoulurakennukset
Rantsilassa335 ja Tyrnävällä sekä 1950-luvun alussa valmistunut asuinkerrostalo Haapavedellä. Haapavesi on esimerkkikohteiksi valitsemistani
kunnista ainoa, jossa 1960- ja 1970-lukujen kuluessa vahvistetut kaavat
sallivat kolmikerroksisten rakennusten rakentamisen. Rantsilaan, Kärsämäelle ja Tyrnävälle ei vielä tuolloin sallittu rakennettavan lainkaan
kahta kerrosta korkeampia rakennuksia. Haapavedellä kirkonkylän keskustan tuntumaan sijoittuvat, kooltaan ja mittasuhteiltaan ympäristöstään poikkeavat kookkaat kolmikerroksiset asuinkerrostalot rakennettiin
1970-luvun alkupuoliskon kuluessa. Niiden toteuttaminen edellytti useita kaavamuutoksia, jotka vahvistettiin 1970-luvun alussa – vuonna 1962
vahvistettu rakennuskaava336 salli enintään kaksikerroksisten rakennusten rakentamisen337. Kirkonkylän keskustan pohjoispuolelle 1960- ja
1970-lukujen vaihteessa rakennettu kolmikerroksinen valtion virastotalo
sijoittui yleisten rakennusten korttelialueelle, jolle ei rakentamisen aikaan voimassa olleessa vuoden 1962 kaavassa ollut määritelty rakennusoikeutta tai kerroslukua. 1980-luvulla vahvistetuissa kaavoissa pyrittiin
ottamaan huomioon olemassa olevan ympäristön ominaispiirteet, mistä
kertoo se että Haapavedellä kirkonkylän keskustan tuntumaan 1980- ja
1990-luvuilla rakennetut pienkerrostalot suunniteltiin voimassa olleiden
kaavojen ja suunnitteluohjeissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti enintään kaksikerroksisiksi. Suunnitteluohjeissa 1980-luvulla määritellyt,
rakentamista maaseututaajamissa koskevat perusperiaatteet kuitenkin
menettivät merkityksensä 1990- ja 2000-lukujen kuluessa. Tuolloin Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle laadittiin kaavamuutoksia, joissa
sallittiin kahta kerrosta korkeampien rakennusten rakentaminen. Kärsämäelle vahvistettiin vuonna 1991 kaavamuutos338, joka mahdollisti II-III
334
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Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952.
Vahvistettu 20.10.1953; Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974.
Rantsilaan vahvistettiin ensimmäinen rakennuskaava jo vuonna 1953. Kansakoulurakennus rakennettiin kaavassa yleisten rakennusten tontiksi määritellylle alueelle. Kaavassa kyseiselle tontille ei määritelty rakentamistehokkuutta tai suurinta sallittua kerroslukua.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu,
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962.
Tästä oli poikkeuksena ainoastaan kortteli 84, jossa sijaitsi mainittu 1950-luvun
alussa valmistunut kolmikerroksinen asuinkerrostalo – kyseisellä korttelialueella
suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi oli vuoden 1962 kaavassa määritelty olemassa olevan tilanteen mukaisesti III.
Kärsämäen kirkonkylä rakennuskaavan muutos, Torialue. Suunnittelukolmio Oy,
Oulu, arkk.yo Urpo Pakkanen, 26.10.1990. Vahvistettu 12.6.1991.
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-kerroksisen yleisen rakennuksen rakentaminen yksittäiselle, kirkonkylän keskusta-alueella sijaitsevalle tontille. Tavoitteena oli rakentaa kirkonkylän keskustaan näkyvälle paikalle maamerkiksi hahmottuva julkinen rakennus, joka rajaisi tiiviisti kaavassa viereiselle tontille sijoittuvaa
torialuetta. Kaavan toteutuminen edellytti toriksi määritellylle alueelle
sijoittuvien kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi kohteiksi luokiteltujen
rakennusten purkamista. Kaava ei kuitenkaan ollut vuoteen 2008 mennessä toteutunut. Tyrnävälle vuonna 2006 vahvistetussa kaavassa339 sallittiin kirkonkylän keskusta-alueella raitin varrella sijaitsevilla korttelialueilla kolmi- ja nelikerroksisten asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentaminen. Haapavedellä kirkonkylän keskustan reuna-alueelle vahvistettiin vuonna 2006 yksittäistä korttelialuetta koskeva kaavamuutos340,
joka mahdollisti II-, III- ja IV-kerroksisista asuinkerrostaloista muodostuvan asuinkorttelin rakentamisen. Kaavamääräysten mukaisesti rakentamisen tyyli tuli sovittaa ympäröivään kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Korttelialuetta ympäröivät väljästi rakennetut I-, I
½- ja I ¾ -kerroksisten erillispientalojen sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueet, ja tiiviiksi suunniteltu asuinkerrostalojen korttelialue poikkesi selkeästi ympäristöstään mittakaavaltaan ja
rakentamistehokkuudeltaan.
Vaikka maaseututaajamiin 1960- luvulla ja 1970-luvun alussa rakennettuja hallimaisia liikerakennuksia kritisoitiin useissa 1970-luvun lopulla ja
1980-luvulla ilmestyneissä julkaisuissa, kirkonkyliin rakennettiin 1980-,
1990- ja 2000-lukujen kuluessa edelleen myös matalia, yksikerroksisia
mutta pinta-alaltaan laajoja liikerakennuksia. Esimerkiksi Haapavedelle
rakennettiin 1980-luvulla useita kookkaita mutta matalia liikerakennuksia, joita ympäröivät laajat avoimet pysäköintialueet. Joissakin tapauksissa liiketoiminnan asettamat vaatimukset muodostuivat ympäristötekijöitä merkittävimmiksi. Esimerkiksi Tyrnävällä osuuskaupan uusi liikerakennus, S-market, joka valmistui vuonna 2004, rakennettiin raitin
varrella keskeisellä paikalla sijaitsevan vanhan liikerakennuksen taakse, ja vanha liikerakennus purettiin vasta toimintojen siirryttyä uuteen
rakennukseen. Tästä syystä uusi liikerakennus sijoittui poikkeuksellisen
etäälle tiealueesta. Vuonna 2006 vahvistetussa kaavassa rakennuksen ja
raitin väliin rajautuva piha-alue määriteltiin tuolloin olemassa olevan tilanteen mukaisesti pysäköintialueeksi.
Rakennuskannan uudistumisesta huolimatta kirkonkylien keskusta-alueilla keskeisillä paikoilla oli vielä 1980-luvun vaihteessa edelleen muutamia ennen vuotta 1960 valmistuneita rakennuksia. Monet niistä, kuten
Kärsämäellä raitin ja valtatien 4 risteyksen kulmassa sijaitseva 1950-luvun vaihteessa valmistunut säästöpankin vanha liikerakennus, hahmottuivat tunnuskuvanomaisiksi maamerkkirakennuksiksi. Suuri osa niistä
purettiin 1980-, 1990- ja 2000-lukujen kuluessa, mikä oli ristiriidassa
1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla julkaistujen vanhan rakennuskannan
339
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Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
Haapavesi, keskusta, asemakaavan muutos, Laurinpelto. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, Oulu, RI KM YKS-154 Anne Leskinen, arkkit.yo Mikko Korhonen,
18.4.2006. Vahvistettu 14.11.2006.
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säilyttämistä ja sen merkitystä korostavien suunnitteluohjeiden kanssa.
Esimerkiksi Rantsilassa pääteiden risteysalueen eteläpuolella sijaitsevat
vanhat liikerakennukset purettiin 1980- ja 1990-luvuilla, vaikka niiden
paikalle ei ollut tulossa uutta rakentamista. Kärsämäellä raitin varrella
sijaitsevista rakennuksista 1900-luvun alussa valmistunut Koposen kirjakaupan talo purettiin uuden liikerakennuksen tieltä 1980-luvun alkupuoliskon kuluessa, Kärsämäen Osuuskaupan 1930-luvulla rakennettu
päämyymälärakennus purettiin 1980-luvulla, ja säästöpankin vanha liikerakennus purettiin 2000-luvun alussa tiealueen laajentamisen ja kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä.

7.4.2. Rakennetun ympäristön suojelu
Sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön julkaisuissa kehotettiin
vanhan rakennuskannan suojeluun aina 1970-luvun puolivälistä lähtien.
Esimerkiksi kaavoitusohjeessa Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet todettiin, että rakennussuojelun tulisi olla yhtenä näkökohtana kaikessa
kaavoituksessa. Sen mukaan olemassa olevan rakenteen ja rakennuskannan säilyttämistä puolsivat paitsi kulttuurihistorialliset syyt myös taloudelliset, sosiaaliset ja asuntopoliittiset syyt. Purkamisen ja uudelleen rakentamisen katsottiin merkitsevän kansantaloudellista tappiota ja käyttöarvojen menetyksiä, vanhojen rakennusten kunnostamisen nähtiin
tulevan yleensä huomattavasti halvemmaksi kuin uudisrakentamisen,
ja vallitsevan asuntopulan aikana vanhojen asuntojen poistuma nähtiin
tarpeellisena pitää mahdollisimman vähäisenä. Lisäksi vanhan asuinympäristön katsottiin sisältävän laadullisia ominaisuuksia, joita uudisrakentamisella oli vaikeaa nopeasti korvata.341 Tutkimuksessa Maaseututaajamien kaavoitus todettiin, että maaseututaajamissa rakennetun ympäristön suojelu tulisi nähdä ennen kaikkea keinona viihtyisän asuinympäristön toteuttamiseksi. Sen mukaan maaseututaajamissa rakennetun ympäristön suojelun merkitystä verrattuna kaupunkeihin korosti niiden hidas
kasvuvauhti – taajamiin rakennettiin yleensä vain muutamia rakennuksia vuodessa. Siksi totaaliseen muutokseen pyrkivien rakennuskaavojen
todettiin johtavan jatkuvasti keskeneräisen ja sekavan ”välitilaympäristön” muodostumiseen ja lisäävän vanhan rakennuskannan rappeutumista. Julkaisussa todettiin rakennetun ympäristön suojelun rakennuskaavoituksella olevan erittäin kiireellinen asia, koska useissa maaseututaajamissa perinteisestä miljööstä oli vain fragmentteja jäljellä.342 Vuonna
1977 ilmestyneen kaavoitusohjeen Rakennusten säilyttäminen kaavoituksessa ja rakentamisessa mukaan yleisenä periaatteena rakennettuja alueita suunniteltaessa tuli olla olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja
rakennuskannan hyväksikäyttö. Rakennuskannan purkamiselle tuli olla
erityisen painavat syyt, sellaisina mainittiin rakennusten huono kunto ja
maankäytön ehdoton tehostamistarve.343 Tiedotuksessa Knuuttilan raitti – esimerkki perusparantamisesta vuodelta 1979 painotettiin olemassa
olevan rakennuskannan perusparantamisen merkitystä uudisrakentamisen vaihtoehtona erityisesti maaseutumaisissa yhteisöissä. Näin voitiin
341
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Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975, 59–60.
Turtiainen 1976, iv, 132.
Rakennusten säilyttäminen kaavoituksessa ja rakentamisessa 1977, 5.
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edesauttaa paikallisten erityispiirteiden ja paikallisen omaleimaisuuden
säilymistä.344 Vuonna 1987 ilmestyneessä tiedotuksessa Rakennussuojelu
käsiteltiin kattavasti rakennetun ympäristön suojeluun liittyviä näkökohtia. Julkaisussa korostettiin rakennetun ympäristön merkitystä kansallisvarallisuutena ja kulttuuripääomana, jonka säilyttäminen tuli asettaa
rakentamisen tärkeimmäksi painopisteeksi. Tavoitteena oli parantaa ympäristöä vanhojen rakennusten ja niiden muodostamien kokonaisuuksien
suojelun, rakennuksia ja niiden ominaispiirteitä kunnioittavan korjaamisen sekä olemassa olevan ympäristön ominaispiirteisiin sopeutuvan uudisrakentamisen avulla. Julkaisussa painotettiin kaavoituksen merkitystä rakennussuojelukeinona.345
Tutkimuksen Maaseututaajamien kaavoitus mukaan maaseututaajamien rakennussuojelussa tulisi huomioida yksittäisten historiallisesti arvokkaiden rakennusten ohella yhtenäiset ja omaleimaiset aluekokonaisuudet.346 Kaavoitusohjeen Rakennusten säilyttäminen kaavoituksessa ja
rakentamisessa mukaan oli olemassa alue- ja rakennustyyppejä, joiden
suojelutarvetta oli pidettävä erityisen suurena, joko niiden vähälukuisuuden tai niihin kohdistuvan voimakkaan uhan vuoksi. Sellaisina mainittiin mm. säilyneet perinteiset maa- ja metsätalous- sekä kalastus- ja poronhoitoyhdyskunnat; 1900-luvun alkupuolella tai sitä ennen rakennetut
yhtenäiset, pääasiassa puisista asuinrakennuksista koostuvat tiiviit asuntoalueet ja huvilayhdyskunnat; ennen maamme itsenäistymistä rakennetut puurakenteiset laitosrakennukset sekä kivirakenteiset asuin-, liikeja laitosrakennukset; vanhojen teollisuusyhdyskuntien arvokkaat osat;
historialliset maantieympäristöt ja rautatierakennukset; vanhat puistot;
kauppahallirakennukset ja muut historialliset liikerakennukset sekä kirkollisten rakennusten ympäristöalueet.347 1970- ja 1980-luvuilla ongelmana nähtiin erityisesti vanhojen, ennen sotia rakennettujen rakennusten katoaminen. Kaavoissa suojeltaviksi määrättyjen rakennusten valinta
pohjautui pitkälti seutukaavaliittojen toimesta laadittuihin kulttuurihistoriallisiin inventointeihin, jotka useimmiten rajattiin ajallisesti koskemaan ennen vuotta 1940 valmistuneita rakennuksia348. Esimerkiksi julkaisuissa Ympäristökuva ja rakennusvalvonta ja Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus huomautettiin ennen 1940-lukua
rakennettujen rakennusten olevan niin harvinaisia, että niiden säilymistä tuli pyrkiä kaikin keinoin edistämään349. Julkaisuissa Ympäristökuva
ja rakennusvalvonta kehotettiin historiallisen kerroksellisuuden säilyttämiseksi säilyttämään myös ”tyypillisiä alueita”350. Tällä voidaan ajatella
tarkoitettavan myös 1940-luvulla rakennettuja nuorempia, esimerkiksi
1950- ja 1960-lukujen kuluessa rakennettuja, omalle ajalleen tyypillistä rakentamistapaa edustavia aluekokonaisuuksia. 1980- ja 1990-lukujen kuluessa sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön julkaisuissa
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Knuuttilan raitti – esimerkki perusparantamisesta 1979, 1, 4–5.
Rakennussuojelu 1987.
Turtiainen 1976, 132.
Rakennusten säilyttäminen kaavoituksessa ja rakentamisessa 1977, 5–6.
Vertaa esim. Rakennussuojelu 1987, 31.
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alettiin kiinnittää huomiota myös 1900-luvun puolivälin tienoilla ja sen
jälkeen rakennettujen rakennusten suojeluun. Esimerkiksi julkaisussa
Rakennussuojelu kehotettiin ottamaan kaavoituksen ja rakennussuojelun
yhteydessä huomioon myös sotien jälkeen valmistuneet rakennukset351.
Vuonna 1992 ilmestyneessä selvityksessä 1900-luvun rakennusperintö
tarkasteltiin 1900-luvulla, erityisesti 1900-luvun jälkipuoliskolla, rakennettuja rakennuksia, niiden ominaispiirteitä, arvoja ja suojelua. Julkaisun mukaan sodanjälkeisen ajan teollisen ja jälkiteollisen kulttuurin siirtymävaiheeseen liittyi lukuisia merkittäviä murroksia, joiden muokkaamista ympäristöistä oli vielä mahdollista muodostaa jälkipolville rikas
ja jäsennelty kuva352. Sen mukaan nuorimman rakennuskulttuurin parhaimmat saavutukset tulisi saada säilymään yli ”seuraavan sukupolven
halveksunnan kiirastulen”353. Samaan tapaan vuonna 1995 ilmestyneessä julkaisussa Rakennetun kulttuuriympäristön suunnittelu kiinnitettiin
huomiota myös 1900-luvun puolivälin jälkeen rakennettuihin kohteisiin.
Arvokkaina alueina mainittiin esimerkiksi sotien jälkeen rakennetut
asuntoalueet. Julkaisussa korostettiin rakennusperinteen monipuolisuuden ja ajallisen kerroksellisuuden merkitystä suomalaiselle kulttuuriympäristölle ominaisina piirteinä354.
Kulttuuriympäristön säilyttämistä, kehittämistä ja hoitoa pyrittiin edistämään sisäasiainministeriön, Museoviraston, ympäristöministeriön ja
seutukaavaliittojen julkaisemien kulttuurihistoriallisesti merkittävien
kohteiden luetteloiden avulla. Sisäasiainministeriön julkaisema luettelo
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt ilmestyi
vuonna 1980. Luettelo pohjautui seutukaavaliitoissa 1960- ja 1970-lukujen kuluessa laadittuihin inventointeihin sekä museoviraston inventointi- ja tutkimusaineistoihin. Se oli tarkoitettu lähinnä valtion ja kuntien
viranomaisille käytettäväksi lähtökohtatietona rakennustoiminnan valvonnassa ja maankäytön suunnittelussa. Julkaisun mukaan valtakunnallisesti merkittäviksi määritellyt kohteet oli valittu siten, että eri maakunnille luonteenomaiset kulttuuripiirteet tulisivat mahdollisimman hyvin
edustetuiksi. Julkaisussa korostettiin sitä, ettei luetteloa voitu pitää lopullisena kannanottona valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista ympäristöistä, vaan se antoi ainoastaan yleiskuvan Suomen kulttuurihistoriallisten ympäristöjen laadusta ja laajuudesta, ja muodosti siten ensimmäisen vaiheen valtakunnallisesti merkittävien kohteiden tarkemmalle selvittämiselle. Julkaisussa otettiin huomioon myös ympäristössä ja siihen liittyvissä arvoissa ajan mittaan tapahtuvat muutokset: sen
mukaan inventointi ei milloinkaan ollut lopullinen, vaan kohdevalintaa
tuli aika ajoin tarkastaa tiedon lisääntyessä ja suojelutavoitteiden muuttuessa.355 Tiedot valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista
kohteista saatettiin ajan tasalle 1990-luvun alussa. Museoviraston ja ympäristöministeriön julkaisu Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt ilmestyi vuonna
1993. Julkaisun mukaan tarkoituksena oli kartoittaa ja luokitella raken351
352
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nustaiteelliselta, historialliselta ja ympäristölliseltä kannalta arvokkaat
rakennetut kokonaisuudet yhtenäisesti koko valtakunnan laajuudessa.
Luettelo oli laadittu yhteistyössä seutukaavaliittojen, maakuntamuseoiden, lääninhallitusten ja läänien rakennussuojelun yhteistoimintaryhmien kanssa. Tavoitteena oli toimia pohjana kulttuuriympäristön säilyttämisen, kehittämisen ja hoidon suunnittelussa ja edistää kulttuuriympäristöön liittyvien olemassa olevien arvojen huomioonottamista maankäytön suunnittelussa ja muussa ympäristöön vaikuttavassa päätöksenteossa. Julkaisussa painotettiin sitä, että siihen valitut valtakunnallisesti
merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt olivat vain osa rakennettua
ympäristöämme. Sen mukaan jonkin kohteen puuttuminen ei tarkoittanut sitä, ettei sillä olisi ehkä merkittäviäkin paikallisia tai lajityypillisiä
kulttuuriarvoja. Samoin kuin vuonna 1980 ilmestyneessä luettelossa, julkaisussa huomioitiin myös kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen aikasidonnaisuus: selvitys kehotettiin saattamaan ajan tasalle ”jonkin vuoden kuluttua”.356 Museoviraston laatima päivitetty luettelo Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY julkaistiin sähköisessä muodossa vuonna 2009.357
Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton julkaisema luettelo maakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista kohteista, Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, ilmestyi vuonna 1978.
Luetteloon oli otettu mukaan kulttuurihistoriallisesti huomattavia erilliskohteita, jotka liittyivät Pohjois-Pohjanmaan kehityksen vaiheisiin ja
sen historian osa-alueisiin, sekä maisemallisia kohteita, ympäristötekijöiden sekä asutus- ja elinkeinohistoriallisten seikkojen vuoksi merkittäviä
alueita. Julkaisun mukaan kohteiden merkitys perustui niiden elinympäristöä rikastuttavaan vaikutukseen: niiden katsottiin parantavan ympäristön laatua tekemällä siitä historiallisesti todistusvoimaisen, rakennustaiteellisesti mielenkiintoisen, esteettisesti korkealuokkaisen ja alueellisesti omaleimaisen. Luettelo kehotettiin huomioimaan perusaineistona
seutukaavallisessa suunnittelutyössä sekä kuntien kaavoitustoiminnassa
ja muussa alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevassa päätöksenteossa.
Sen mukaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien ja esteettisesti korkealuokkaisten kohteiden, maisemakokonaisuudet mukaan lukien, säilyttämisen ja niiden käytön kehittämisen tuli olla osa kaikkea ympäristön
suunnittelua.358 Maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten
kohteiden luettelot saatettiin ajan tasalle ja täydennettiin 1990-luvun
alussa, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton julkaisut Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1—3 ilmestyivät vuonna 1993.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloita pyrittiin päivittämään ja täydentämään ajan mittaan. Käytännössä esimerkiksi valtakunnallisesti merkittäviksi määritellyt kohteet säilyivät luetteloissa
pääpiirteissään samoina 1980-luvun alusta 2000-luvulle saakka. Luet356
357
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Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993, 3, 6.
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. http://www.
rky.fi/read/asp/r_default.aspx (3.4.2011).
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1978, 1–3.
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teloihin lähinnä täydennettiin kohteisiin liittyviä tietoja – vuonna 1980
julkaistussa valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luettelossa kohteet oli mainittu hyvin lyhyesti, vuosina 1993 ja
2009 julkaistuissa luetteloissa kohteet, niiden luonne, sisältö ja rajaukset
määriteltiin huomattavasti aiempaa tarkemmin. Esimerkiksi Rantsilassa sijaitsevana kohteena vuonna 1980 julkaistussa luettelossa Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt mainittiin ”Rantsilan kirkonseutu”, johon kuuluivat kirkko, tapuli ja vanha hautausmaa,
viljamakasiini sekä vanha kyläraitti.359 Vuonna 1993 julkaistussa luettelossa Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt mainittiin ”Rantsilan kirkonkylän raittinäkymä (Kirkonseutu)”. Luettelon mukaan kokonaisuuteen kuuluivat
Simon Jylkkä-Silvenin johdolla vuonna 1785 rakennettu tasavartinen,
keskeisesti korostettu ristikirkko, pohjalaistyyppinen kellotapuli vuodelta 1788, paanukattoinen ruumishuone, Aleksanterin kansakoulun kaksikerroksinen puinen rakennus vuodelta 1882, pitäjänmuseona toimiva
manttaalikunnan lainajyvämakasiini, muualta siirretyistä rakennuksista
koostuva Söderbergin ulkomuseoalue, sekä kirkonkylän vanhaa rakennuskulttuuria edustavina rakennuksina Pukki, Niku, Kunnas ja Mällisen matkakoti.360 Vuonna 2009 julkaistussa luettelossa Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY mainittiin ”Rantsilan
kirkko ja vanha raitti”. Luettelossa kuvailtiin lyhyesti kokonaisuutta, sen
mukaan: ”Rantsilan kirkonkylässä on säilynyt 1900-luvun alkupuolen
kirkonkylille tyypillinen rakenne ja rakennuskantaa Siikajokea seurailevan maantien varressa. Kirkonkylän julkiset rakennukset ja asuinrakennukset ovat tiiviinä nauhana Siikajoen itärannan harjanteella joen
suuntaisen vanhan maantien varressa. Kirkko on harjanteen laella Toppilankankaalla.” Luettelossa mainittiin kokonaisuuteen kuuluvina rakennuksina kirkko, tapuli ja ruumishuone, Aleksanteri II:n mukaan nimetty
koulu, manttaalikunnan lainajyvämakasiini ja matkustajakoti, sekä jokirannassa sijaitseva 1920-luvulla valmistunut meijeri.361 Samaan tapaan
Haapavedellä valtakunnallisesti merkittäviksi kohteiksi oli vuoden 1980
luettelossa määritelty ”Haapaveden kirkko 1784, tapuli 1751, vanha hautausmaa ja kirkonkylän vanha raitti”.362 Vuoden 1993 luettelossa valtakunnallisesti merkittävänä kohteena mainittiin ”Haapaveden kirkonkylä”, kokonaisuuteen kuuluivat kirkkomaalla sijaitseva kellotapuli, Vanhatien raitti, jonka varrella oli säilynyt ”runsaasti perinteistä kirkonkylään
kuulunutta rakennuskantaa”, Haapaveden vanha pappila sekä puiston
ympäröimä Haapaveden opiston päärakennus. 1700-luvulla rakennetun
kirkon kerrottiin palaneen keväällä 1981.363 Vuonna 2009 ilmestyneessä valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luettelossa mainittiin ”Haapaveden Vanhatien raitti”. Luettelon mukaan: ”Haapaveden kirkonkylän
läpi kulkevan Vanhatien raitin luonteva, rinnettä myötäilevä linjaus ja
mittakaavaltaan yhtenäinen rakennuskanta muodostavat edustavan ko359
360
361
362
363
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konaisuuden, joka kuvastaa maamme kirkonkylissä 1800-luvun lopulla
ja 1900-luvun alussa tapahtunutta kehitystä. Raitin tuntumaan on keskittynyt joukko kirkonkylän kantataloja ja pitäjän virkamiesten huvilamaisia asuinrakennuksia sekä julkisia että liikerakennuksia pihapiireineen.” Kohteeseen kuuluivat rakennuskannaltaan ja ympäristöltään merkittävinä mm. Mäkitalon, Käräjäojan ja Castrenin talot, Einolan virkamiestalo, Tähtelän vanha kievari, Kauppisen kauppakartanon ja Jyringin
pihapiirit, entiseen kunnantupaan sijoitettu koulumuseo, kaksikerroksinen pankkirakennus, Myyrilän lääkäritalo, Rauhaniemi pihapiireineen
ja puukujineen, Rauhalan, Leppälahden, Karvosen, Kumpulan ja Sanen
talot, sekä raitilta erkanevan tien päässä sijaitseva pappila. Luettelossa
huomautettiin, että uusinta rakennuskantaa edustavat ydinkeskustan liike- ja hallintorakennukset rikkoivat perinteistä mittakaavaa ja kylärakennetta.364 Samaan asiaan oli kiinnitetty huomiota myös vuonna 1993
ilmestyneessä luettelossa, sen mukaan uusi rakentaminen oli ”jossain
määrin rikkonut kokonaisuutta”.365
Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luettelot kertoivat osaltaan myös kulttuuriympäristössä ajan mittaan tapahtuneista muutoksista. Esimerkiksi Kärsämäellä valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi
oli vuoden 1993 luettelossa määritelty ”Kärsämäen kirkonseutu”, johon
kuuluivat vuonna 1842 rakennettu puukirkko ja vuonna 1842 rakennettu erillinen kellotapuli, sekä kirkon ympäristöön liittyvät kotiseutumuseona toimiva lainajyvästön makasiini ja Saunatien raitinvarsiasutus.366
Vuoden 2009 luettelossa mainittiin ainoastaan ”Kärsämäen kirkko”.367
Tyrnävällä valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi oli vuosien 1980 ja
1993 luetteloissa määritelty ”Tyrnävänjoen viljelysmaisema kirkonkylältä Keskikylälle”. Vuoden 1980 luettelossa mainittiin lyhyesti alueella olevan ”perinteistä rakennuskantaa”, vuoden 1993 luettelossa mainittiin kokonaisuuteen kuuluvina vuosina 1872–1873 rakennettu puukirkko, kirkonkylässä sijaitsevat meijeri-, mylly- ja saharakennukset, jotka yhdessä
nahkatehtaan kanssa muodostavat monipuolisen vanhan teollisuusympäristön, sekä kirkonkylässä sijaitsevat Ala-Kaakilan, Ala-Ikolan, Keräsen
ja Yli-Palkin tilat, joilla on vanhaa rakennuskantaa.368 Vuoden 2009 luettelossa Tyrnävällä sijaitsevana valtakunnallisesti merkittävänä kohteena
mainittiin vain ”Tyrnävän Meijeritie”. Luettelon mukaan se oli ”hyvä esimerkki 1900-luvun alussa maaseutukirkonkyliin keskittyneen tuotantotoiminnan rakennuskannasta, joka on otettu muuhun käyttöön”. Alueella
sijaitsevista rakennuksista luettelossa mainittiin harmaista lohkokivistä
rakennettu meijeri, valkeaksi rapattu, osin kaksikerroksinen mylly, puu364
365
366
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rakenteiset, kookkaat juustolarakennukset, pieni entinen kahvila "Pömilä", meijerin asuinrakennus Luostarila sekä ainoana alueella sijainneesta
sahasta jäljellä olevana rakennuksena höyläämö. Tyrnäväjoen vastarannalla mainittiin olevan 1900-luvun alun tuotantorakennuksia, nahkurin- ja suutarinverstaat asuinrakennuksineen. Alueeseen liittyivät myös
Meijeritien pohjoispuolella oleva vanha hautausmaa ja vanhan kirkon
paikka.369 Saunatien varren asutus Kärsämäellä ja Tyrnävänjoen viljelysmaisema kirkonkylältä Keskikylälle Tyrnävällä, jotka mainittiin vuonna
1993 julkaistussa luettelossa, oli jätetty pois vuonna 2009 julkaistusta luettelosta. Ympäristölle ominaiset piirteet olivat ajan mittaan muuttuneet,
eikä alueita enää luokiteltu valtakunnallisesti merkittäviksi.

Ohjeiden vaikutukset esimerkkikirkonkylissä
Esimerkkikirkonkylissä rakennussuojelunäkökohdat otettiin kaavoituksessa huomioon teemaa käsittelevien julkaisujen ilmestymisajankohtaan
verrattuna erittäin myöhään. Toisaalta julkaisut ilmestyivät kulttuuriympäristön kehitykseen nähden liian myöhään.
Rakennussuojelussa korostui ympäristöministeriön, Museoviraston ja
seutukaavaliittojen julkaisemien valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden luetteloiden merkitys
suunnittelun lähtökohtatietona: sekä Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä kaavoissa suojeltaviksi määrättiin ennen muuta
luetteloissa mainittuja kohteita ja rakennuksia. Kohteiden huomioonottaminen luetteloissa ei kuitenkaan taannut niiden huomioonottamista kaavoituksessa, eikä kohteiden huomioonottaminen kaavoissa välttämättä
taannut niiden säilymistä. Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi määritellyt kohteet otettiin kaavoituksessa huomioon erittäin myöhään.
Muista esimerkkikunnista poikkesi Rantsila, missä kirkonkylän keskustan alueelle vuosina 1983 ja 1985 vahvistetuissa kaavoissa370 useimmat
raitin varrella sijaitsevista, ennen vuotta 1940 rakennetuista rakennuksista määrättiin suojeltaviksi. Vaikka kaavoissa tärkeimpänä tavoitteena
korostui nimenomaan rakennussuojelu, suojelumääräykset eivät koskeneet kaavoissa liikerakennuksia varten varatuilla korttelialueilla sijaitsevia, 1900-luvun alkupuoliskon kuluessa tai sitä ennen valmistuneita vanhoja liikerakennuksia. Liikerakennukset oli kuitenkin huomioitu osana
raittikokonaisuutta esimerkiksi vuonna 1978 julkaistussa maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden luettelossa, siinä raitin varrella mainittiin olevan ”vuosisadan alkupuolen tyylipiirteitä kantavia asuin- ja liikerakennuksia”371. Raitin varrella keskeisellä paikalla sijaitsevat Rantsilan Osuuskaupan vuonna 1938 valmistunut päämyymälä369
370
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rakennus ja samana vuonna valmistunut Mällisen matkakoti sijoittuivat
vuoden 1983 kaavassa liike- ja toimistorakennusten korttelialueille, päämyymälärakennuksen vieressä sijaitseva 1900-luvun alussa valmistunut osuuskaupan leipomorakennus sijoittui kaavassa yleiselle pysäköintialueelle. Muista raitin varrella sijaitsevista samanikäisistä rakennuksista poiketen kyseisiä rakennuksia ei määrätty vuoden 1983 kaavassa
suojeltaviksi. Kaava mahdollisti Mällisen matkakodin säilymisen, mutta
osuuskaupan päämyymälärakennus ja leipomorakennus sijoittuivat kaavassa osittain tiealueelle. Osuuskaupan leipomo purettiin 1980-luvulla
ja Rantsilan Osuuskaupan päämyymälärakennus 1990-luvun alkupuoliskolla. Niiden paikalla oli vuonna 2008 pysäköintialueena toimiva tyhjä
tontti. Mällisen matkakoti mainittiin vuosina 1993 ja 2009 ilmestyneissä
valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luetteloissa raittimiljööseen kuuluvana, kirkonkylän vanhaa rakennuskulttuuria edustavana rakennuksena372. Rakennusta ei kuitenkaan määrätty
suojeltavaksi. Vuonna 1983 vahvistettu kaava mahdollisti rakennuksen
säilymisen, mutta se oli kaavan mukaan mahdollista myös purkaa ja korvata uudisrakennuksella.
Rantsilassa raitin varrella sijaitsevien vanhojen rakennusten säilymistä
edesauttoi ennen muuta kaupallisten palveluiden keskittyminen pienelle
alueelle pääteiden risteysalueen ympärille. Siellä rakennuskanta uudistui
1960- ja 1970-lukujen kuluessa, samoin kuin muissakin kirkonkylissä,
mutta raitin varrella sijaitsevat rakennukset säilyivät ominaispiirteiltään
yhtenäiseksi hahmottuvana kokonaisuutena aina 1980-luvulle saakka.
Vuosien 1983 ja 1985 kaavoissa suojeltaviksi määrätyt kohteet sijoittuivat pääasiassa asuinrakennuksia sekä julkisia rakennuksia varten varatuille korttelialueille, kirkonkylän ydinkeskustaksi ja kaupalliseksi painopisteeksi hahmottuvan alueen ulkopuolelle. Suojelumääräykset eivät
koskeneet kaavoissa liikerakentamista varten varatuilla korttelialueilla
sijaitsevia rakennuksia. Tämä kertoo siitä että kaavoissa annettujen rakennussuojelumääräysten avulla ei haluttu hankaloittaa liiketoiminnan
kehittymistä. Kun kulttuurihistorialliset arvot ja liiketoiminnan asettamat vaatimukset olivat ristiriidassa keskenään, liiketaloudelliset näkökohdat, kehittyminen ja uudistuminen nähtiin kerroksellisuuden ja historiallisen jatkuvuuden säilyttämistä merkittävämpinä.
Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä rakennussuojelunäkökohtien
huomioonottamista korostavien suunnitteluohjeiden vaikutus 1980-luvulla laadittuihin kaavoihin oli hyvin vähäinen. Rakennusten suojeluun
velvoittavia määräyksiä annettiin vain yhdessä Kärsämäelle vuonna
1987 vahvistetussa kaavassa373, siinä määrättiin suojeltavaksi ainoastaan
yksi maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi
määritelty pihapiiri. Muita valtakunnallisesti tai maakunnallisesti mer372

373

Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993, 250; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_
ID=1329 (4.4.2011).
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Maa ja vesi
Oy, Oulun aluetoimisto, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 12.5.1987. Vahvistettu
3.3.1987.
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kittäviksi määriteltyjä kohteita ei 1980-, 1990- ja 2000-lukujen kuluessa laadituissa kaavoissa määrätty suojeltaviksi. Kärsämäellä esimerkiksi Saunatien raitin merkitystä kulttuurihistoriallisesti arvokkaana miljöökohteena374 ei erityisesti huomioitu alueelle laadituissa rakennus- ja
asemakaavoissa. Kärsämäelle 1980-luvulla vahvistetut kaavat kuitenkin
mahdollistivat useimpien olemassa olevien, 1960-luvulla tai sitä ennen
rakennettujen rakennusten säilymisen, toisin kuin vuoden 1966 kaava375,
jossa miltei kaikki tuolloin olemassa olevista rakennuksista oletettiin purettaviksi ja korvattaviksi uusilla. Toisaalta Kärsämäelle laadittiin vielä
1980-luvun lopulla kaava376, joka edellytti maakunnallisesti merkittäviksi kulttuurihistoriallisiksi kohteiksi määriteltyjen Konttilan pihapiiriin
kuuluvien rakennusten purkamista. Tyrnävälle vuonna 1982 ja Kärsämäelle vuonna 1983 vahvistetuissa kaavoissa377 määrättiin suojeltavaksi yksittäisiä puita sekä puustoalueita. Kärsämäellä näkyvällä paikalla
pääteiden risteysalueen tuntumassa sijaitsevat kookkaat puut hahmottuivat maamerkkeinä. Luonnonsuojelulain nojalla suojellut puut oli merkitty vuosina 1983, 1991 ja 1999 vahvistettuihin kaavoihin378 alueen osana, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue. Osa
suojeltaviksi määrätyistä puista kaadettiin tienparannustöiden yhteydessä 2000-luvun alussa.
Haapavedelle vuosina 1991 ja 1994 vahvistetuissa kaavoissa379 määrättiin suojeltaviksi useita kirkonkylän keskusta-alueella sijaitsevia, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliiton julkaisemissa luetteloissa kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi luokiteltuja kohteita. Kaikkia vuosina 1978 ja 1993
julkaistuissa luetteloissa mainittuja kohteita ei kuitenkaan otettu huomioon. Esimerkiksi vuonna 1993 ilmestyneessä julkaisussa Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet mainittiin historiallisesti merkittävänä maisemakokonaisuutena kirkonkylän keskustan tun374
375
376
377

378

379
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Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. OulaistenHaapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993, 138.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.
Kärsämäki keskustaajama rakennuskaavan muutos ja laajennus. Pohjanmaan
Suunnittelupalvelu Ky, dipl.ins. Hannu Koverola, 5.6.1987. Vahvistettu 5.11.1987.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan laajennus, Koskelan alue. Vt. maanmittausinsinööri Matti Kirjavainen, Oulu, 19.1.1982. Vahvistettu 21.5.1982; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto,
dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 17.2.1983. Vahvistettu
21.9.1983.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 17.2.1983.
Vahvistettu 21.9.1983; Kärsämäen kirkonkylä rakennuskaavan muutos, Torialue.
Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkk.yo Urpo Pakkanen, 26.10.1990. Vahvistettu
12.6.1991; Kärsämäen kirkonkylä rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio
Oy, Oulu, Urpo Pakkanen, 17.5.1990. Vahvistettu 20.8.1991; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio, Jaakko Pöyry
Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvistettu 30.11.1999.
Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, itäosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vahvistettu 26.6.1991; Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos
ja laajennus, länsiosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen,
20.12.1990. Vahvistettu 9.7.1991; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvistettu 29.6.1994.
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tumaan sijoittuva 0-alue, ”pienistä tonteista ja tunnelmallisista kiemurtelevista raiteista koostuva omaleimainen alue”, kruunun maille vanhan
sotilasharjoittelukentän paikalle rakentunut alue, jolla on ollut käsityöläispajoja ja kauppapuoteja pienissä mökeissä380. Julkaisussa mainittiin,
että alue oli kaavoitettu omakotitonteiksi ja rakentuminen uudeksi alueeksi oli alkanut. Aluetta kokonaisuutena tai sillä sijaitsevia rakennuksia
ei otettu huomioon kaavoituksessa. Se rakentui asuinalueeksi 1990- ja
2000-lukujen kuluessa vuosina 1986 ja 1991 vahvistettujen kaavojen381
mukaisesti. Haapavedelle vuosina 1991 ja 1994 vahvistetuissa kaavoissa määrättiin suojeltaviksi ainoastaan kohteiden pihapiireissä sijaitsevat
päärakennukset, toisin kuin Rantsilaan vuonna 1983 vahvistetussa kaavassa, jossa pihapiirien päärakennusten ohella suojeltiin myös pihoja rajaavat talousrakennukset. Kaavoissa suojeltaviksi määrätyistä kohteista
kaikki olivat valmistuneet ennen vuotta 1940. Kaavoissa ei kiinnitetty
huomiota sitä uudempaan, vuoden 1940 jälkeen valmistuneeseen rakennusperintöön. Esimerkiksi 1940- ja 1950-luvuilla rakennettuja liikerakennuksia, joista esimerkiksi näkyvällä paikalla sijaitseva yhdyspankin
vuonna 1952 valmistunut liikerakennus hahmottuu maamerkkirakennukseksi, ei otettu kaavoissa huomioon.
Tyrnävällä ensimmäinen rakennussuojelumääräys annettiin vuonna
2002 vahvistetussa kaavassa382, suojelun kohteena oli historiallisesti ja
rakennushistoriallisesti arvokkaaksi sekä kyläkuvan kannalta arvokkaaksi määritelty lainajyvämakasiini383. Vuoden 2006 kaavassa384 määrättiin suojeltavaksi useita valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti merkittäviksi luokiteltuja rakennuksia ja aluekokonaisuuksia. Kaavassa määrättiin suojeltaviksi myös 1940- ja 1950-luvuilla rakennettuja rakennuksia, kuten vuonna 1950 valmistunut lääkäritalo ja vuonna 1955
valmistunut kansakoulu. Toisaalta keskeisellä paikalla raitin varrella sijaitseva Tyrnävän Osuuskassan vuonna 1959 valmistunut kaksikerroksinen, kivirakenteinen liikerakennus oli kaavassa ajateltu purettavaksi ja
korvattavaksi uudella kolmikerroksisella liikerakennuksella. Samaan tapaan kuin Rantsilaan vuonna 1983 vahvistetussa kaavassa myös Tyrnävälle vuonna 2006 vahvistetussa kaavassa rakennussuojeluun velvoittavat kaavamääräykset sijoittuivat pääasiassa asuinrakennuksia ja julkisia
rakennuksia varten varatuille korttelialueille, ne eivät koskeneet liikera380
381

382
383

384

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. OulaistenHaapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993, 41.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Myyrinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 16.3.1984. Vahvistettu 1.7.1986; Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, itäosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vahvistettu 26.6.1991.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos, Mankilantie – Valiontie. Aluearkkitehti Maija Niemelä, Tyrnävä, 25.6.2002. Vahvistettu 4.7.2002.
Lainajyvämakasiinin merkitykseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena kiinnitettiin huomiota myös vuonna 1981 vahvistetussa rakennuskaavassa. Kaavan tavoitteena oli turvata rakennuksen säilyminen, siitä huolimatta että
se sijoittui tien näkemäalueeksi määritellylle alueelle. Rakennusta ei kuitenkaan
varsinaisesti määrätty suojeltavaksi. (Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan
muutos. Vt. maanmittausinsinööri Matti Kirjavainen, arkkit. yo Seppo Itkonen,
Oulu, 4.8.1981. Vahvistettu 14.12.1981).
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
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kentamista varten varatuilla korttelialueilla sijaitsevia rakennuksia. Sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön julkaisuissa esiin tuleva tavoite vanhan rakennuskannan säilyttämisestä ei edelleenkään toteutunut
kirkonkylien keskusta-alueilla kaavoissa liikerakentamista varten varatuilla korttelialueilla – liikerakentamista varten varatuilla korttelialueilla liiketoiminnan asettamat vaatimukset nähtiin 2000-luvulla edelleen
kulttuurihistoriallisia arvoja merkittävimpinä.

7.4.3. Kulttuuriympäristöohjelmat
Rakennetun kulttuuriympäristön kehitystä pyrittiin ohjaamaan 1990-luvulta lähtien alueellisten ja paikallisten, läänikohtaisten ja kuntakohtaisten, hoito- ja kehittämissuunnitelmien – kulttuuriympäristöohjelmien –
avulla. Vuonna 1994 julkaistu Valtimon kulttuuriympäristöohjelma toimi
mallina kuntakohtaisten kulttuuriympäristön hoito-ohjelmien ja hoitosuunnitelmien laatimiselle385. Julkaisun mukaan kulttuuriympäristöohjelman tärkein tehtävä oli aktivoida kuntalaisia toimimaan yhdessä ympäristönhoidon edistämiseksi sekä koota ja yhteensovittaa kuntalaisten
käsityksiä ympäristönhoidon tavoitteista ja tuoda esiin kotiseudun paikallisia arvoja386. Kulttuuriympäristö nähtiin laajana ja monikerroksisena
kokonaisuutena, jonka hoito ja kehittäminen olivat kaikkien vastuulla.
Tavoitteena oli lisätä paikallisten asukkaiden tietoisuutta oman ympäristönsä arvoista ja sen myötä kannustaa heitä arvokkaiksi koettujen asioiden oma-aloitteeseen suojeluun ja hoitoon387.
Vuonna 2009 ilmestyneessä julkaisussa Kulttuuriympäristöohjelma —
miksi ja miten painotettiin kulttuuriympäristöohjelman merkitystä työkaluna yhteisten tavoitteiden ja tahtotilan luomisessa ja alueen kehittämisessä sekä kulttuuriympäristön hoidon suunnittelussa.388 Julkaisussa määriteltiin kulttuuriympäristöohjelma ja sen tarkoitus seuraavasti:
”Kulttuuriympäristöohjelma on asukkaiden, yhteisöjen, viranomaisten
ja elinkeinoelämän yhteistyönä tekemä linjaus ympäristön tärkeimmistä ominaispiirteistä sekä niiden hoidosta ja hyödyntämisestä. Se kokoaa
yhteen tietoa ja selittää nykypäivän ympäristön kehityshistoriaa. Se ohjaa kohteiden hoitoa, antaa viranomaisille pohjatietoa päätöksentekoon
ja toimii vuorovaikutuksen välineenä. Ohjelma toimii työkaluna ympäristössä tapahtuvien muutosten hallintaan”.389

Ohjeiden vaikutukset esimerkkikirkonkylissä
Pohjois-Pohjanmaan alueelle oli vuoden 2010 loppuun mennessä laadittu
yhteensä yhdeksän kulttuuriympäristöohjelmaa. Koko maakunnan aluetta käsittelevä kulttuuriympäristöohjelma, Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma I-III, valmistui vuonna 1998390. Sen lisäksi 1990- ja
385
386
387
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390
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Siistonen 1994, 7.
Siistonen 1994, 5.
Siistonen 1994, 7.
Lahdenvesi-Korhonen 2009, 3.
Lahdenvesi-Korhonen 2009, 9.
Ympäristöministeriön internet-sivujen mukaan julkaisu Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma I-III ilmestyi vuonna 1998. Kulttuuriympäristöohjelmaa ei
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2000-lukujen kuluessa valmistui kaksi seutukuntakohtaista ja kuusi kuntakohtaista kulttuuriympäristöohjelmaa.391 Vuoden 2010 lopussa PohjoisPohjanmaan maakunnan muodosti seitsemän seutukuntaa ja 34 kuntaa,
mihin verrattuna julkaisujen määrä oli erittäin vähäinen.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma I-III koostui kolmesta
kansiosta, joihin oli koottu tiedot maakunnan alueella sijaitsevista valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävistä kohteista. Tavoitteena
oli koota kirjallisten lähteiden pohjalta hajallaan olevat tiedot kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi luokitelluista maisemista, rakennusperintökohteista ja kiinteistä muinaisjäännöksistä yksien kansien väliin.392 Käytännössä kulttuuriympäristöohjelma jäi lähinnä kohdeluettelon tasolle.
Siinä annettiin lyhyesti luettelomuodossa tiedot kuntien alueilla sijaitsevista kohteista ja niiden omistajista ja kunnosta sekä esimerkiksi niitä
koskevista suojelu- tai kaavamääräyksistä,393 mutta ei esitetty ohjeita tai
keinoja kohteiden säilyttämistä ja hoitoa varten.
Tässä tutkimuksessa esimerkkikohteiksi valittujen kuntien alueille oli
vuoden 2010 loppuun mennessä laadittu ainoastaan kaksi kulttuuriympäristöohjelmaa. Lakeuden seutukunnan alueelle rajautuva kulttuuriympäristöohjelma, Käden jälki — Lakeuden kulttuuriympäristö ja sen hoito394, julkaistiin vuonna 2001. Lakeuden seutukunnan alueeseen kuuluivat tuolloin tämän tutkimuksen esimerkkikunnista Rantsila ja Tyrnävä.
Esimerkkikunnista ainoastaan Rantsilaan oli laadittu kuntakohtainen
kulttuuriympäristöohjelma. Rantsilan kulttuuriympäristöohjelma, Frantsilasta Rantsilaan395, valmistui vuonna 2007. Tyrnävällä käynnistettiin
arkkitehtuuripoliittisen ohjelman ja kuntakohtaisen kulttuuriympäristöohjelman laatiminen vuonna 2011396. Kärsämäelle ja Haapavedelle ei ollut vuoteen 2010 mennessä laadittu varsinaisia kulttuuriympäristöohjelmia.
Ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti Lakeuden kulttuuriympäristöohjelmassa ja Rantsilan kulttuuriympäristöohjelmassa pyrittiin antamaan perustiedot kulttuuriympäristön historiasta ja nykytilasta sekä ohjeita kulttuuriympäristön hoidolle tulevina vuosina. Lakeuden kulttuuriympäristöohjelman mukaan kulttuuriympäristön hoidon tavoitteena oli

391
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ole julkaistu painettuna. Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma on olemassa kansiomuodossa, se koostuu osista I, II ja III.
Ympäristöministeriön internet-sivut, http://www.ymparisto.fi/default. asp?
contentid=56780#a10 (9.2.2011).
Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma I, 1998.
Kulttuuriympäristöohjelman osassa I ja osassa II mainittiin kohteiden nimet ja perustiedot, omistajatiedot (yksityinen/yhteisö/seurakunta/kunta/kaupunki), kunto (erinomainen/hyvä/välttävä/huono) ja käyttötarkoitus. Tarvittaessa annettiin
tiedot kohteen huomioimisesta kaavassa tai muita lisätietoja, kuten maininta siitä, että kohteen säilyminen on uhanalaista ja edellyttää toimenpiteitä. (PohjoisPohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma I, 1998; Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma II, 1998). Osassa III mainittiin välittömiä toimenpiteitä vaativat
kohteet, niiden kunto, käyttötarkoitus ja tiedot mahdollisista suojelumääräyksistä.
(Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma III, 1994).
Salmela (toim.) 2001.
Kuipers 2007.
Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/kaavoitus/index.html
(14.2.2011).
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parantaa alueen edellytyksiä viihtyisänä ja tavoiteltuna asuinympäristönä sekä luoda puitteet menestyvälle, kulttuurista ja perinteestä voimaa
saavalle yritystoiminnalle397. Ympäristön laatu nähtiin siis merkittävänä
vetovoimatekijänä. Julkaisussa painottui kulttuuriympäristöohjelmien
laatimista koskevissa ohjeissa esiin nouseva näkökulma, jonka mukaan
vastuu kulttuuriympäristön hoidosta kuului kaikille. Siinä annettiin
varsin konkreettisia ohjeita kulttuuriympäristön hoidosta, koskien mm.
kulttuurimaisemaa, johon kuuluvina mainittiin erikseen esihistorialliset kohteet, maatalousmaisemat ja metsät, liikenteen maisemat ja rakennusperintö; taajamaympäristöjä ja niihin kuuluvia julkisia rakennuksia,
liikerakennuksia ja teollisuusrakennuksia; asuinympäristöä, pihapiirejä
ja niihin kuuluvia rakennuksia sekä arvokkaiksi luokiteltavia alueita ja
rakennuksia398. Samaan tapaan Rantsilan kulttuuriympäristöohjelmassa
kulttuuriympäristön kehittäminen oli jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin:
kulttuuriympäristöohjelman toteutumista edistävän kulttuuriympäristöstrategian laatiminen, maiseman avoimuuden säilyttäminen maisemanhoitotoimenpiteiden avulla, tyhjilleen jääneiden vanhojen rakennusten
pitäminen käytössä, kirkonkylän keskusta-alueen kehittäminen korostamalla hyviä ja korjaamalla huonoja puolia, rakennusinventointien tarkastaminen ja päivittäminen, vanhojen karttojen ja valokuvien säilymisestä
huolehtiminen sekä kulttuuriympäristön historiaan ja hoitoon liittyvien
perinteiden elvyttäminen399. Ohjelmassa annettiin ohjeita mm. perinnemaisemien ja rakennetun kulttuuriympäristön hoitoon suunnattujen
avustusten hakemiseksi,400 minkä oli tarkoitus helpottaa maatalousalueisiin kuuluvien perinnemaisemien hoitoa sekä yksityisessä omistuksessa
olevien vanhojen rakennusten korjaamista.
Molemmissa kulttuuriympäristöohjelmissa korostui vanhan rakennuskannan merkitys osana kerroksellista kulttuuriympäristöä. Lakeuden
kulttuuriympäristöohjelmassa vanhat rakennukset nähtiin arvokkaana
kulttuuriperintönä, jossa näkyy menneiden sukupolvien kädenjälki, sekä
tuleville sukupolville näyttönä kulttuurikerrostumasta, jossa ovat nähtävissä taitavan suunnittelu- ja kirvesmieskulttuurin saavutukset401. Rantsilan kulttuuriympäristöohjelmassa todettiin kirkonkylän kulttuuriympäristön rikkautena olevan sen monet ajalliset kerrostumat, jotka ulottuvat 1600-luvulta aina nykypäivään saakka402. Ohjelmissa kiinnitettiin
huomiota ennen vuotta 1940 rakennettujen rakennusten ohella myös jälleenrakennuskaudella valmistuneisiin rakennuksiin. Lakeuden kulttuuriympäristöohjelman mukaan: ”Vanhan, 1700- ja 1800-luvun rakennuskannan suojelun lisäksi tulisi huolehtia nuoremman rakennusperinteen
ja sen erityispiirteiden säilymisestä. Monia funktionalistisia rakennuksia
on alueelta jo hävinnyt, 1950-luvulla ja myöhemmin rakennettuja kohteita korjataan ja muutetaan raskaalla kädellä. Paikallisten rakennusperin-
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Salmela (toim.) 2001, 5.
Salmela (toim.) 2001, 6–60.
Kuipers 2007, 170–173.
Kuipers 2007, 161–169.
Salmela (toim.) 2001, 3.
Kuipers 2007, 152.
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teen inventointien yhtenä tavoitteena on ollut tuoda esille myös sodanjälkeistä rakennuskantaa”403.
Lakeuden kulttuuriympäristöohjelmassa kehotettiin myös vanhojen liikerakennusten säilyttämiseen. Sen mukaan vanhat liikerakennukset olivat yleensä joutuneet asuinkäyttöön tai varastotiloiksi, monia todettiin
myös puretun uudisrakennusten tieltä. Julkaisussa painotettiin näiden
rakennusten säilymisen olevan taajamien paikallishistorian kannalta tärkeää, joten mahdollisuudet siihen tulisi aina suunnittelun yhteydessä selvittää.404 Julkaisun mukaan: ”Kirkonkyliä kaavoitettaessa tuli muistaa,
että jokainen vanha rakennus on taajaman osana arvokas ja tuo kyläkuvaan historiallista perspektiiviä”.405 Tyrnävälle vuonna 2006 vahvistetussa kaavassa406 varauduttiin silti, kulttuuriympäristöohjelmassa mainituista tavoitteesta huolimatta, kaikkien Vanhatien varrella liikerakentamista varten varatuilla korttelialueilla sijaitsevien rakennusten purkamiseen ja korvaamiseen uudisrakennuksilla. Rantsilan kulttuuriympäristöohjelmassa todettiin raitin varrella sijaitsevien, kulttuurihistoriallisesti ”vähemmän arvokkaiksi” luokiteltujen rakennusten olevan raittitilan
muodostumisen kannalta korvaamattomia407. Esimerkiksi Mällisen matkakoti mainittiin harvinaisena esimerkkinä 1930-luvun funktionalismista408. Rantsilassa vuoden 1983 kaava409 mahdollisti mainitun rakennuksen säilymisen, vaikka sitä ei ollut määrätty suojeltavaksi.

7.4.4. Suunnitteluohjeiden merkityksestä kulttuuriympäristön
kehityksen taustalla
Tämän tutkimuksen perusteella käy ilmi, että sisäasiainministeriön ja
ympäristöministeriön julkaisemien rakentamista ja kaavoitusta ohjaavien suunnitteluohjeiden vaikutus esimerkkikohteiksi valittujen kirkonkylien kaavoitukseen ja edelleen kulttuuriympäristön kehitykseen on ollut vähäinen, jopa olematon. Useimmiten suunnitteluohjeet ilmestyivät
kulttuuriympäristön kehitykseen nähden selvästi liian myöhään. Ohjeet
vaikuttivat kaavoitukseen useimmiten vasta vuosien tai jopa vuosikymmenien viiveellä. Toisaalta ohjeissa esitettyjen suunnitteluperiaatteiden
huomioonottaminen kaavoissa ei taannut niiden toteutumista käytännössä.
Kirkonkylät kasvoivat kuntien keskustaajamiksi 1960- ja 1970-lukujen
kuluessa, mikä näkyi kulttuuriympäristössä nopeina ja näkyvinä muutoksina. Näitä muutoksia kohtaan alettiin esittää kritiikkiä sisäasiainministeriön julkaisemissa tutkimuksissa ja selvityksissä jo 1970-luvun puolivälin tienoilla. 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla julkaistiin runsaasti
olemassa olevan ympäristön ominaispiirteiden huomioonottamista sekä
403
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Salmela (toim.) 2001, 17.
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vanhan rakennuskannan säilyttämisen ja suojelun merkitystä korostavia tutkimuksia ja selvityksiä sekä niihin pohjautuvia suunnitteluohjeita. Tuolloin kulttuuriympäristö oli kuitenkin useimmissa kirkonkylissä
jo muuttunut, osa kulttuuriympäristölle vanhastaan ominaisista erityispiirteistä oli menetetty, eikä niitä ollut enää mahdollista saada takaisin.
Kirkonkylien keskusta-alueille oli laadittu ensimmäiset rakennuskaavat
1960-luvun loppuun mennessä, minkä jälkeen kulttuuriympäristö oli alkanut uudistua keskustasta käsin kaavoissa esitettyjen, usein olemassa
olevasta ympäristöstä poikkeavien periaatteiden mukaisesti.
Suunnitteluohjeissa esitettyjen tavoitteiden toteutumista käytännössä
hankaloitti osaltaan myös kaavojen vanhentuneisuus. Kaavasuunnittelun tavoitteet muuttuivat 1950-, 1960- ja 1970-lukujen kuluessa hyvin
nopeasti. Monien 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa laadittujen ylimitoitettuihin kasvuennusteisiin perustuvien ja ympäristön täydelliseen uudistamiseen tähtäävien kaavojen todettiin jo 1970-luvun lopulla olevan
tavoitteiltaan vanhentuneita410. Esimerkiksi vuonna 1976 ilmestyneessä
tutkimuksessa Maaseututaajamien kaavoitus kritisoitiin ylimitoitettuihin
kasvuennusteisiin pohjautuvia kaavoja. Sen mukaan: ”Nykyisin keskiverto rakennuskaavan pahin laiminlyönti on juuri tässä. Se pyrkii kertakaikkiseen ympäristön muutokseen, johon käytettävissä oleva taloudellinen
perusta pystyy vain hyvin pitkän ajan kuluessa. Tuloksena on uuden kaavan ja ympäristön toteutuminen palasina siellä täällä vanhan ympäristön
seassa. Ympäristön laatu on heikentynyt, mutta kaavan muuttaminen ei
enää auta, koska vanhaa ei saa takaisin ja uuteen ei riitä voimat”411. Julkaisussa kehotettiin tavoitteiltaan vanhentuneiden kaavojen uudistamiseen. Se ei kuitenkaan enää ratkaissut monissa taajamissa vallitsevia,
ylimitoitettuihin kasvuennusteisiin pohjautuvien kaavojen osittaisen toteutumisen myötä syntyneitä ongelmia. Samaan tapaan kaavoitusohjeessa Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla korostettiin toteutuessaan paikalliseen rakentamistarpeeseen nähden suhteettoman voimakkaasti alueen peruspiirteitä ja olemassa olevaa tilannetta muuttavien,
tarpeettoman suuria kustannuksia aiheuttavien kaavojen uudistamisen
tarpeellisuutta412. Suunnitteluohjeista huolimatta kirkonkyliin 1950- ja
1960-lukujen kuluessa laaditut rakennuskaavat olivat ainakin osittain
voimassa hyvin pitkään. Useimmiten kaavoja ei katsottu tarpeelliseksi
aktiivisesti uudistaa kokonaisuudessaan, vaan niitä uudistettiin ajan mittaan tarpeen mukaan pieninä, muutamien korttelialueiden tai jopa yksittäisten korttelialueiden kokoisina palasina. Suunnitteluohjeiden pohjalta
tehtävän kokonaisvaltaisen tarkastelun puuttuminen vaikeutti ohjeissa
esitettyjen tavoitteiden huomioonottamista.
1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa kehitys muuttui monissa kunnissa kasvavasta taantuvaksi, mikä vaikeutti suunnitteluohjeiden toteutumista entisestään. Kehitykseltään taantuvissa kunnissa, kuten Rantsilassa, Kärsämäellä ja Haapavedellä, uusien kaavojen laatiminen ja van410
411
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hojen uudistaminen oli 1990- ja 2000-luvuilla selvästi vähäisempää kuin
aikaisemmin. Toisaalta kaavat jäivät rakentamistarpeen vähäisyydestä johtuen toteutumatta – vaikka suunnitteluohjeissa esitetyt tavoitteet
olisikin huomioitu kaavoituksessa, niiden vaikutus ei ulottunut käytännön toteutukseen saakka.
1970- ja 1980-luvuilla laaditut suunnitteluohjeet menettivät merkityksensä 1990- ja 2000-lukujen mittaan. Tämä näkyi käytännössä kirkonkylien kehityksessä. Esimerkiksi Haapavedelle ja Tyrnävälle sallittiin
2000-luvun alussa vahvistetuissa kaavoissa kolmi- ja nelikerroksisten rakennusten rakentaminen, mikä oli 1970- ja 1980-luvuilla julkaistuissa
suunnitteluohjeissa esitettyjen periaatteiden vastaista. Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle rakennettiin 1990- ja 2000-luvuilla kookkaita,
ympäristöstään mittasuhteiltaan selvästi poikkeavia liikerakennuksia,
mitä oli kritisoitu sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön julkaisuissa 1970-luvun puolivälistä saakka.
Suunnitteluohjeita julkaistiin 1990- ja 2000-luvuilla edellisiin vuosikymmeniin verrattuna hyvin vähän. Tuolloin ei enää julkaistu varsinaisia kaavoitusohjeita, vaan oppaita ja selvityksiä, joiden tarkoituksena oli toimia
malleina alue- ja paikkakuntakohtaisten suunnitteluohjeiden laatimiselle. Käytännössä seutukunta- ja kuntakohtaisia suunnitteluohjeita laadittiin erittäin vähän. Esimerkiksi seutukuntakohtainen kulttuuriympäristöohjelma oli vuoden 2010 loppuun mennessä laadittu esimerkkikunnista vain Lakeuden seutukuntaan, johon kuuluivat Tyrnävä ja Rantsila, ja
kuntakohtainen kulttuuriympäristöohjelma ainoastaan Rantsilaan.
Suunnitteluohjeiden vaikutuksen vähäisyydestä kertoo myös se, että samat teemat, kuten olemassa olevan ympäristön huomioonottaminen ja
vanhan rakennuskannan säilyttäminen ja suojelu, nousivat esiin sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön julkaisuissa jatkuvasti, vuodesta
ja vuosikymmenestä toiseen. Suunnitteluohjeissa korostuvat teemat kertovat kulttuuriympäristössä näkyvistä epäkohdista, ja samojen teemojen
toistuminen kertoo siitä, että ohjeissa esitetyt suunnitteluperiaatteet eivät käytännössä toteutuneet.
Vaikka sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön julkaisuissa korostettiin aina 1970-luvulta lähtien nimenomaan kulttuurihistoriallisia arvoja ja niiden merkitystä, käytännössä tärkeimmiksi muodostuivat useimmiten taloudelliset arvot. Esimerkiksi pyrkimykset vanhojen rakennusten
suojeluun toteutuivat silloin, jos rakennuksille löytyi taloudellisesti järkevä tai kannattava käyttötarkoitus eikä suojelusta ollut haittaa esimerkiksi liiketoiminnan kehittymiselle. Tämä näkyi useimmissa esimerkkikunnissa. Esimerkiksi Rantsilassa raitin varrella sijaitsevista vanhoista,
ennen vuotta 1940 valmistuneista rakennuksista määrättiin kaavoissa
suojeltaviksi ne, jotka sijoittuivat asuinrakentamista tai julkista rakentamista varten varatuille korttelialueille, mutta kaavat sallivat liikerakentamista varten varatuille korttelialueille sijoittuvien, ennen vuotta 1940
rakennettujen rakennusten purkamisen. Sekä Rantsilassa, Kärsämäellä
että Tyrnävällä kaavoja uudistettiin tarvittaessa liikerakentamisen vaati317
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muksia vastaaviksi. Näin tapahtui Rantsilaan vuonna 1965, Kärsämäelle
vuonna 1970 ja Tyrnävälle vuonna 2006 vahvistetuissa kaavoissa. Tyrnävällä kaavoituksen avulla tehtiin 2000-luvun alussa mahdolliseksi uusien
liikerakennusten rakentaminen, vaikka se merkitsi vanhojen liikerakennusten purkamista. Tyrnävälle vuonna 2006 vahvistetussa kaavassa annettiin myös rakennussuojeluun ja ympäristökokonaisuuksien suojeluun
velvoittavia kaavamääräyksiä, eli kaavassa yhdistyivät toisaalta vanhan
rakennuskannan ja olemassa olevan ympäristön säilyttämiseen tähtäävät
tavoitteet, toisaalta liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksien turvaamiseen tähtäävät tavoitteet, samaan tapaan kuin Rantsilaan 1980-luvulla vahvistetuissa kaavoissa.
Suunnitteluohjeet vaikuttavat kaavoitukseen ja edelleen kulttuuriympäristön kehitykseen väistämättä viiveellä. Samoin tieto, jolle suunnittelu perustuu, on aina askelen jäljessä. Suunnittelua ja kaavoitusta ohjaavissa määräyksissä ja suunnitteluohjeissa esiin tulevat teemat pohjautuvat kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja vallitseviin arvoihin. Arvot
muuttuvat hitaasti aikojen kuluessa, tiedon lisääntyminen muuttaa arvoja ja arvostuksia, ja käsitykset siitä, mitkä asiat tai piirteet kulttuuriympäristössä nähdään tärkeinä ja säilyttämisen arvoisina, ja mitkä taas
korjaamista ja muutoksia vaativina epäkohtina, muuttuvat ajan myötä413.
Toisaalta suunnitteluohjeiden merkitykseen kulttuuriympäristön kehityksen taustatekijöinä vaikuttaa myös se, missä määrin ohjeet ovat suunnittelijoiden käytettävissä ja miten tarkasti suunnitteluohjeissa esitettyjä
tavoitteita on käytännössä mahdollista noudattaa suunnittelussa ja edelleen kulttuuriympäristön kehittämisessä. Näiden asioiden tarkastelu olisi
mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe.

413
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8.

Johtopäätökset – kulttuuriympäristön
ominaispiirteet ja keskeiset muutokset PohjoisPohjanmaan kirkonkylissä

Tässä tutkimuksessa olen etsinyt vastauksia kysymykseen: Miten pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristö on aikojen kuluessa muuttunut ja miksi? Olen tarkastellut kulttuuriympäristöä laajana
ja moniulotteisena, pitkän ajan kuluessa muodostuneena kerroksellisena
ja alati muuttuvana, eri aikakausille tyypillisiä arvoja ilmentävänä kokonaisuutena. Olen analysoinut kirkonkylien kulttuuriympäristölle tyypillisiä piirteitä, kulttuuriympäristössä tapahtuneita muutoksia ja muutosten taustalla vaikuttavia tekijöitä sekä itsessään että suhteessa toisiinsa.
Olennainen osa tutkimustani on ollut rakentamista ja kaavoitusta ohjaavan lainsäädännön ja suunnitteluohjeiden sekä kirkonkyliin laadittujen
rakennuskaavojen ja asemakaavojen analysointi kulttuuriympäristön kehityksen taustatekijöinä ja ajan mittaan muuttuvien arvojen ilmentäjinä.

8.1.

Kirkonkylät muutoksessa

Pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristön ja sen
ominaispiirteiden muodostumiseen ovat merkittävimpinä taustatekijöinä vaikuttaneet toisaalta yhteiskunnallinen tilanne ja siinä tapahtuneet
muutokset sekä tietoinen ohjaus, kuten asutuspolitiikka, maanjakotoimenpiteet, elinkeinojen kehittäminen, lainsäädäntö ja kaavoitus, toisaalta paikalliset olosuhteet ja niiden määrittelemät lähtökohdat, kuten sijaintipaikan ominaispiirteet sekä paikkakunnan sijainnin vaikutukset
elinkeinojen kehitykseen ja väestökehitykseen.
Tämän tutkimuksen mukaan maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristön
kehityksessä näkyvinä ja toisistaan poikkeavina ajanjaksoina erottuvat
kiinteän asutuksen muodostumisen aika (ennen vuotta 1860), kirkonkylien synnyn ja kasvun aika (1860–1940), jälleenrakennuskausi ja aika ennen ensimmäisten rakennuskaavojen laatimista (1940–1960), kirkonkylien voimakkaan kasvun aika rakennuskaavojen laatimisen jälkeen (1960–
1990) sekä kirkonkylien eriarvoistumisen aika (1990–2008). Kulttuuriympäristön kehitykseen merkittävimmin vaikuttaneina taustatekijöinä
korostuvat 1900-luvun jälkipuoliskolla tapahtuneet yhteiskunnalliset ja
elinkeinopoliittiset muutokset: toisaalta kirkonkylien nopea kasvu kuntakeskuksiksi 1960- ja 1970-luvuilla ja sen myötä tapahtunut asukasluvun kasvu, palvelujen lisääntyminen ja keskittyminen sekä liikenteen lisääntyminen ja toisaalta 1990- ja 2000-luvuilla taantuma ja sen seuraukset, kuten palvelujen vähentyminen ja ympäristön hoidon laiminlyönti.
Useimmat pohjoispohjalaiset kirkonkylät, kuten Rantsilan, Kärsämäen,
Tyrnävän ja Haapaveden kirkonkylät, rakentuivat aikanaan jokien varsille vanhojen maanteiden risteysalueiden tuntumaan, keskeisille ja näkyville paikoille sijoittuvien seurakuntien pääkirkkojen vierelle. Maatalous tärkeimpänä elinkeinona vaikutti asutuksen sijaintiin ja muotoon:
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asutus sijoittui jokilaaksoihin viljelykseen parhaiten soveltuville maille.
Kirkonkylien merkitys kasvoi 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla toteutettujen hallinnollisten ja elinkeinopoliittisten uudistusten seurauksena. 1800-luvun jälkipuoliskon ja 1900-luvun alkupuoliskon kuluessa
kirkonkylät kasvoivat sekä kaupallisia että hallinnollisia palveluita tarjoaviksi keskuksiksi. Rakentaminen kirkonkylien keskusta-alueilla lisääntyi ja tiivistyi. Kunnallishallinnon perustamisen ja kaupankäynnin
vapauttamisen myötä kirkonkyliin rakennettiin runsaasti uusia rakennuksia mm. kunnalliselämän ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Kirkonkylien
kehitykseen vaikutti osaltaan myös alkava teollistuminen sekä osuustoiminnan kehittyminen. Kulttuuriympäristössä näkyi paitsi palvelujen kehittyminen ja monipuolistuminen myös maatalouden merkitys tärkeimpänä elinkeinona.
1900-luvun alku oli kirkonkylissä tasaisen kasvun ja vaurastumisen aikaa. Maatalous kehittyi voimakkaasti, ja elinkeinoelämä monipuolistui.
Kaupallisten palvelujen määrä lisääntyi, yksityisen kauppatoiminnan
ohella erityisesti osuuskauppatoiminta laajeni voimakkaasti. Myös kunnalliset palvelut lisääntyivät edelleen. Kehitys näkyi kirkonkylien keskusta-alueilla uusina liikerakennuksina ja julkisina rakennuksina. Kulttuuriympäristössä näkyi maatalouden asema selvästi merkittävimpänä
elinkeinona. Kehitys hidastui sotien aikana, mutta niiden jälkeinen jälleenrakennuskausi oli maaseudulla jälleen kasvun ja kehityksen aikaa.
Maa- ja metsätalous oli edelleen elinkeinoista selkeästi merkittävin. Maatilojen sekä viljelyskäytössä olevan maan määrä kasvoi mm. asutustoiminnan seurauksena. Myös teollisuuden ja erityisesti palvelujen määrä
lisääntyi jatkuvasti.
Kirkonkylien kulttuuriympäristön kehityksessä selkeimpänä taitekohtana erottuu 1950- ja 1960-lukujen vaihde. Kirkonkylät kasvoivat maaseutukuntien keskustaajamiksi 1900-luvun puolivälin jälkeen. Kirkonkylien
kasvun taustalla vaikuttivat silloin mm. elinkeinorakenteen nopea muuttuminen maa- ja metsätalousvaltaisesta palvelu- ja teollisuusvaltaiseksi
sekä hyvinvointipalvelujen, kaupallisten palvelujen ja teollisuuden voimakas kehittäminen. Valtaosa palveluista ja niiden tarjoamista työpaikoista keskittyi kuntakeskuksiin. Syrjäkyliltä taajamiin suuntautuvan
voimakkaan muuttoliikkeen seurauksena asuintonttien ja asuntojen tarve kuntakeskuksissa lisääntyi. Kehitys näkyi samankaltaisina muutoksina sekä suurissa että pienissä kirkonkylissä. Keskusta-alueiden ympärille rakennettiin runsaasti uusia asuinalueita. Keskusta-alueilla palvelujen
lisääntyminen ja monipuolistuminen näkyi liike- ja palvelurakennusten
määrän lisääntymisenä sekä rakennuskannan uusiutumisena. Liikennemäärien lisääntyminen, joka johtui mm. palvelujen ja asutuksen keskittymisestä kuntakeskuksiin sekä voimakkaasta autoistumisesta, aiheutti
kulttuuriympäristössä näkyviä muutoksia.
Kirkonkylissä 1960- ja 1970-lukujen kuluessa tapahtunut kasvu näkyi
kulttuuriympäristössä nopeina ja näkyvinä, kulttuuriympäristölle entuudestaan tyypillisistä ominaispiirteistä poikkeavina muutoksina. Useimmiten kirkonkylien kasvun kuntakeskuksiksi ajateltiin edellyttävän ra320
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kennetun kulttuuriympäristön kokonaisvaltaista uudistamista, joten olemassa oleva ympäristö ja sen ominaispiirteet jätettiin osin huomiotta.
Käytännössä ympäristö kuitenkin uudistui vain osittain, mikä johti monin paikoin vanhan ja uuden rakentamisen välisiin ristiriitaisuuksiin.
Tuolloin tapahtuneet muutokset hahmottuvat kirkonkylissä edelleen näkyvimpinä ja aiemmasta kehityksestä selkeimmin erottuvina poikkeamina. Nykyään, lähes 50 vuotta myöhemmin, tuolloin tapahtuneita muutoksia voidaan yhä kritisoida olemassa olevaan kulttuuriympäristöön sopeutumattomina.
Useimmissa kirkonkylissä voimakkaan kasvun aika päättyi 1980-luvun
jälkipuoliskolla. Kasvun aika jäi siis varsin lyhyeksi. Syrjässä kasvukeskuksista sijaitsevissa kunnissa kehitys muuttui 1990-luvun kuluessa kasvavasta taantuvaksi, mikä erottui kirkonkylien kulttuuriympäristön kehityksessä taitekohtana. Taantuva kehitys näkyi kirkonkylissä uudisrakentamisen määrän huomattavana vähentymisenä, palvelujen vähentymisen seurauksena tyhjilleen jääneiden rakennusten määrän lisääntymisenä sekä ympäristön laadun heikkenemisenä. Toisaalta taas lähellä
kasvukeskuksia sijaitsevissa kunnissa asukasluku alkoi 1990- ja 2000-luvun kuluessa kasvaa aiempaa voimakkaammin. Näissä kunnissa kasvu
näkyi kirkonkylien kulttuuriympäristössä ennen muuta asuntorakentamisen lisääntymisenä. Sen sijaan kirkonkylien keskusta-alueilla kasvu ei
vaikuttanut kulttuuriympäristön kehitykseen samalla tavalla kuin 1960ja 1970-luvuilla: monissa kasvavien kuntien keskustaajamissa palvelujen
kokonaismäärän vähentyminen ja niiden keskittyminen aiempaa suuremmiksi yksiköiksi näkyi tyhjilleen jääneinä rakennuksina, samaan tapaan kuin kehitykseltään taantuvissa kirkonkylissä.
Kirkonkylien kulttuuriympäristössä selkeimpinä muutoksina 1900-luvun
jälkipuoliskolla näkyvät taajamarakenteelle ominaisen tilarakenteen katoaminen ja asutusrakenteessa tapahtuneet muutokset, rakennettujen
alueiden ja viljelysalueiden välisissä suhteissa tapahtuneet muutokset
sekä kirkonkylien keskusta-alueilla sijaitsevien viljelysalueiden katoaminen ja muuttuminen viheralueiksi, rakennuskannan – erityisesti liikerakennusten – ominaispiirteiden muutokset sekä tieympäristön ja katutilan
mittakaavan muutokset.

8.2. Taajamarakenne
8.2.1. Kirkonkylät maisemassa
Maaseutukirkonkylissä taajamarakenteen suhde maiseman ominaispiirteisiin, rakennettujen alueiden ja viljelysalueiden keskinäiset suhteet
sekä viljelysalueiden merkitys osana kulttuuriympäristöä ovat 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa muuttuneet. Muutokset kuvastavat osaltaan
kirkonkylien kasvua kuntien keskustaajamiksi sekä elinkeinorakenteessa
samaan aikaan tapahtuneita muutoksia.
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Vielä 1950- ja 1960-luvuilla kirkonkylien kulttuuriympäristössä näkyi
selvästi maatalouden merkitys tärkeimpänä elinkeinona: viljelyskäytössä
olevat peltoalueet, jotka ulottuivat kirkonkylien keskusta-alueille saakka, olivat olennainen ja luonteenomainen osa kulttuuriympäristöä. Kirkonkylien keskusta-alueet erottuivat maisemassa viljelysalueiden ympäröiminä tihentyminä. Asutus ja viljelysalueet olivat sidoksissa toisiinsa,
ne muodostivat sekä toiminnallisesti että visuaalisesti yhtenäisen kokonaisuuden – maatilojen pihapiirejä ympäröivät kyseisten tilojen viljelyskäytössä olevat pellot. Asutuksen lomaan työntyvät peltoalueet hahmottuivat kulttuuriympäristössä taajamarakennetta jäsentävinä ja elävöittävinä aukkopaikkoina. Avointen viljelysalueiden yli avautui sekä kapeita
ja selkeästi rajautuvia että pitkiä ja laajoja näkymiä, jotka hahmottuivat
toisaalta maaseututaajamille yleisesti tyypillisinä, toisaalta paikallista
omaleimaisuutta luovina piirteinä.
Maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristön kehityksessä näkyivät
1960-luvulta lähtien taajamoitumiskehityksen vaikutukset sekä elinkeinorakenteen muuttuminen maa- ja metsätalousvaltaisesta palvelu- ja
teollisuusvaltaiseksi. Rakentamisen tarve kasvavissa kirkonkylissä lisääntyi jatkuvasti, samaan aikaan kun maatalouden merkitys tärkeimpänä elinkeinona vähentyi. Kirkonkylien keskusta-alueet laajentuivat,
ja niiden ympärille rakennettiin 1960-, 1970- ja 1980-lukujen kuluessa
runsaasti uusia asuinalueita, jotka sijoittuivat pääosin vanhoille, käytöstä poistuneille viljelysmaille. Keskusta-alueiden laajentuminen ja asuinalueiden rakentaminen vaikuttivat rakennettujen alueiden ja viljelysalueiden välisiin suhteisiin. Viljelyskäytössä olevat peltoalueet katosivat kirkonkylien keskusta-alueilta useimmiten kokonaan. Asutus ja maatalous
eivät olleet enää sidoksissa toisiinsa samaan tapaan kuin vielä 1900-luvun alussa, mikä näkyi myös kulttuuriympäristössä: asuinalueet ja viljelysalueet rajautuivat toisistaan selvästi erillisiksi kokonaisuuksiksi. Viljelysalueille sijoittuvien asuinalueiden rakentamisessa ei huomioitu maiseman ominaispiirteiden merkitystä taajamarakenteen kehitystä ohjaavana
tekijänä. Kirkonkylien maastonmuotoihin tukeutuvat reunavyöhykkeet
katosivat, ja asutus laajentui monin paikoin vanhastaan rakentamiseen
huonosti soveltuvina pidetyille alaville alueille. Rakennettujen alueiden
ja viljelysalueiden väliset rajapinnat muuttuivat monin paikoin epämääräisiksi. Samaan aikaan niiden merkitys taajamien rajautumiseen ja hahmotettavuuteen vaikuttavina tekijöinä lisääntyi, kun rakennettujen alueiden ja viljelysalueiden väliset suhteet muuttuivat.
Kaavoitus vaikutti rakennettujen alueiden ja viljelysalueiden välisiin suhteisiin ja viljelyskäytössä olevien peltoalueiden katoamiseen kirkonkylien
keskusta-alueilta. Kaavat ohjasivat rakentamista 1950- ja 1960-luvuilta
lähtien, ja taajamien kokonaisrakenteessa sekä rakennettujen alueiden ja
viljelysalueiden keskinäisissä suhteissa tapahtuneet muutokset tukeutuivat niissä määriteltyihin periaatteisiin. Kaavat kuvastivat yhteiskunnallista ja elinkeinopoliittista kehitystä, niissä varauduttiin elinkeinorakenteen monipuolistumiseen sekä palvelujen ja asutuksen lisääntymiseen,
mutta viljelysalueiden säilyttämistä keskusta-alueilla ei nähty tärkeänä.
Maaseudun kirkonkylistä kaavoitettiin kasvavia palvelu- ja asutuskeskuk322
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sia, joihin ei varsinaisesti kuulunut viljelysalueita, mikä kertoo tuolloin
vallitsevasta arvomaailmasta. Kirkonkylien keskusta-alueille sijoittuvat
vanhat viljelysalueet kaavoitettiin 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa lähes poikkeuksetta joko rakennettaviksi korttelialueiksi tai viheralueiksi.
Kirkonkylien keskusta-alueilla ja asuinalueilla rakennettujen alueiden lomaan rajautuvat viheralueet määriteltiin kaavoissa joko puistoalueiksi tai
lähivirkistysalueiksi. Useimmiten näille alueille ei osoitettu varsinaisia
käyttötarkoituksia, joten käytännössä ne muodostuivat vapaasti kasvaviksi ja hoitamattomiksi metsiköiksi ja pensaikoiksi. Samaan tapaan vanhat viljelyskäytöstä poistuneet peltoalueet, jotka oli suunniteltu rakennettaviksi mutta kaavat olivat jääneet syystä tai toisesta toteutumatta,
muuttuivat vähitellen hoitamattomiksi pusikoiksi. Kaavoissa maatalousalueiksi määritellyt viljelysalueet sijoittuivat useimmiten laajoina yhtenäisinä alueina kaava-alueiden reunoille, kaava-alueiden ja niitä ympäröivien viljelysalueiden välisiin rajapintoihin, selvästi keskusta-alueiden
ulkopuolelle.
Rakennettujen alueiden lomaan rajautuvat viheralueet, metsiköt ja pensaikot, muodostavat nykyään olennaisen osan maaseudun kirkonkylien
kulttuuriympäristöä: ne ovat korvanneet viljelysalueet maaseudun kirkonkylien kulttuuriympäristölle luonteenomaisena ja yleisesti tyypillisenä piirteenä. Viljelysalueiden muutos viheralueiksi kertoo osaltaan maatalouden merkityksen vähenemistä maaseututaajamiin olennaisesti liittyvänä ja tärkeänä kulttuuriympäristön kehityksen taustalla vaikuttavana tekijänä. Kirkonkylien keskusta-alueilla on vapaasti kasvavien viheralueiden ohella usein myös muutamia istutettuja ja hoidettuja puistomaisia viheralueita. Niistä maaseudun kirkonkylille vanhastaan tyypillisiä
ovat kirkkoja ympäröivät kirkkomaat ja kirkkopuistot. Julkisten rakennusten ympärille 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa rakennetut puistoalueet taas muistuttavat usein ominaispiirteiltään kaupunkien istutettuja
puistoalueita. Suurin osa viheralueista on kuitenkin hoitamattomia, vapaasti kasvavia metsäalueita, pusikoita ja pöheiköitä. Toisin kuin viljelysalueet ne hahmottuvat hyvin harvoin viihtyisyyttä ja omaleimaisuutta
luovana erityispiirteenä.
Viheralueiden ja kasvillisuuden merkitys osana kulttuuriympäristöä voidaan nähdä luonteeltaan kaksijakoisena: hyvin hoidetut viheralueet nähdään yleensä viihtyisyyttä ja omaleimaisuutta luovana osana kulttuuriympäristöä, kun taas hoitamattomat viheralueet koetaan usein epäsiisteiksi ja niiden katsotaan heikentävän ympäristön laatua. Useimmissa
kirkonkylissä kasvillisuudella on paikallisen identiteetin kannalta tärkeä
merkitys. Viljelys- ja viheralueiden ohella mm. yksittäispuut, puukujanteet, pensasaidat ja muu kasvillisuus koetaan luonteenomaiseksi osaksi
maaseudun kirkonkylien kulttuuriympäristöä. Kasvillisuudella, esimerkiksi vanhalla puustolla, on oma merkityksensä myös kulttuuriympäristölle ominaisen kerroksellisuuden hahmottumisessa. Kookkaat vanhat puut ja tiealueita rajaavat puurivistöt erottuvat kulttuuriympäristössä tunnuskuvanomaisina maamerkkeinä. Tosin osa vanhasta puustosta
on kadonnut kulttuuriympäristöstä, mikä useimmiten liittyy tiealueilla
1960-, 1970- ja 2000-lukujen kuluessa toteutettuihin muutoksiin. Toi323
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saalta taas useimmissa kirkonkylissä on rakennusten purkamisen jälkeen
tyhjilleen jääneitä tai jo alkujaan rakentamatta jääneitä kasvillisuuden
valtaamia tyhjiä tontteja sekä umpeenkasvaneita hoitamattomia viheralueita. Niiden määrä on lisääntynyt 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun
alussa varsinkin kehitykseltään taantuvissa kirkonkylissä. Monissa kirkonkylissä myös 1990-luvun lopulla heikentyneen taloudellisen tilanteen
seuraukset näkyvät kirkonkylien keskusta-alueilla viheralueiden hoidon
puutteena.
Viljelysalueiden muutos asuinalueiksi tai viheralueiksi on vaikuttanut
kulttuuriympäristölle luonteenomaisiin näkymiin. Viljelysmaisemalle
tyypilliset peltoalueiden yli avautuvat näkymät katosivat 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa keskusta-alueille sijoittuvien viljelysalueiden katoamisen myötä. Maaseudun kirkonkylille vanhastaan yleisesti tyypillisestä
ominaispiirteestä on siten muodostunut harvinainen, omaleimainen erityispiirre. Varsinkin kirkonkylien keskusta-alueilta ympäristöön avautuvat pitkät avoimet näkymät hahmottuvat nykyään vahvana omaleimaisuutta luovana erityispiirteenä.
Viljelysalueet hahmottuvat edelleen maaseudun kulttuuriympäristölle luonteenomaiseksi piirteeksi, vaikkakin ominaispiirteiltään erilaisina kuin 1900-luvun puolivälissä. Viljelysalueet ympäröivät kirkonkylien
keskusta-alueita ja niiden ympärille rakentuneita asuinalueita laajoina
ja yhtenäisinä, rakennetuista alueista selvästi erillisiksi hahmottuvina
alueina. Viljelysalueiden ominaispiirteiden muutokset kertovat maataloudessa tapahtuneista muutoksista. Viljelysmaisemassa näkyvät maataloustuotannon tehostuminen, peltokoon kasvu ja monimuotoisuuden
vähentyminen: pienistä metsäsaarekkeiden, aitojen, ojien ja piennaralueiden ympäröimistä peltolohkoista, niityistä, kedoista ja laidunmaista
muodostuva viljelysmaisema on 1900-luvun kuluessa muuttunut yhtenäiseksi, avaraksi ja avoimeksi peltomaisemaksi. Joissakin kirkonkylissä,
kuten Rantsilassa ja Tyrnävällä, keskusta-alueiden tuntumassa taajamarakenteen lomaan rajautuu edelleen paikoin pieniä yhä viljelyskäytössä
olevia peltoalueita, rippeitä vanhoista viljelysmaista, mutta ne hahmottuvat lähinnä menneistä ajoista ja kirkonkylille vanhastaan tyypillisistä
ominaispiirteistä muistuttaviksi jäänteiksi. Ne erottuvat kulttuuriympäristössä omaleimaisena erityispiirteenä.
Vesistöillä on ollut merkittävä vaikutus kirkonkylien kehitykseen: jokien asema kulkuväylinä sekä viljelykseen parhaiten soveltuvien maiden
sijainti jokien varsilla olivat määrääviä tekijöitä kirkonkylän sijaintipaikan valinnan ja taajamarakenteen muodostumisen taustalla. Vanhastaan
pellot, niityt ja laidunmaat sijoittuivat nimenomaan vesistöjen varsille.
Viljelystoiminta ja laiduntaminen pitivät maiseman avoimena, mikä korosti vesistöjen merkitystä osana kulttuuriympäristöä myös visuaalisesti. Kirkonkylille vielä 1900-luvun puolivälissä tyypillinen yhteys jokeen
sekä joelta kirkonkylään ja kirkonkylästä joelle avautuvat näkymät ovat
useimmiten lähes kokonaan kadonneet 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa. Jokien varsilla sijaitsevissa kirkonkylissä – kuten Rantsilassa, Tyrnävällä ja Haapavedellä – ranta-alueet on määritelty kaavoissa miltei
324
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Kuva 55. Avointen viljelysalueiden reunustamaa
jokimaisemaa
Rantsilassa
1920-luvulla.
Rakennukset sijaitsevat
ryhminä rantatöyräällä peltojen keskellä.
Avoimessa, lähes puuttomassa viljelysmaisemassa erottuu maatilojen pihapiirien
ohella yksittäisiä latoja sekä peltoja ja niittyjä rajaavia aitoja. Näkymät ovat pitkiä ja
avaria.

Kuva 56. Rantsilassa Siikajoen yli kohti
kirkonkylän keskustaa vuonna 2008 otetussa valokuvassa näkyy, kuinka kasvillisuuden merkitys osana kulttuuriympäristöä on 1900-luvun kuluessa lisääntynyt.
Jokea ympäröivät avoimet pelto- ja niittymaat ovat muuttuneet puistomaisiksi tai
vapaasti kasvaviksi viheralueiksi. Kasvillisuuden lisääntyminen on muuttanut myös
kirkonkylän ja Siikajoen välistä suhdetta
– kasvillisuus peittää sekä joelta kirkonkylän keskustaan että keskustasta joelle
avautuvia näkymiä.

poikkeuksetta viheralueiksi. Viljelystoiminnan loputtua suurin osa rantaalueista on kasvanut umpeen. Myös keskusta-alueiden reunoilla, missä
jokien varsilla on edelleen pieniä viljelyskäytössä olevia peltoja, kapeat,
metsittyneet ranta-alueet peittävät viljelysalueiden ja vesistöjen väliset
näkymät.

Rakennetut alueet ja viljelysalueet – analyysikartat
Rantsilan, Kärsämäen, Tyrnävän ja Haapaveden kirkonkylien keskustaalueita 1950- ja 1960-luvuilla sekä 1990- ja 2000-luvuilla kuvaavat analyysikartat havainnollistavat taajamarakenteessa ja sen suhteessa maiseman ominaispiirteisiin sekä rakennettujen alueiden ja viljelysalueiden
välisissä suhteissa kirkonkylien kasvun seurauksena tapahtuneita muutoksia. Viljelysalueet on merkitty analyysikartoille oranssilla värillä.
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Kartta 21 ja Kartta 22. Rakennetut
alueet ja viljelysalueet Rantsilan kirkonkylän keskustassa vuosina 1956 ja 2001.

Kartta 23 ja Kartta 24. Rakennetut
alueet ja viljelysalueet Kärsämäen kirkonkylän keskustassa vuosina 1966 ja 2001.
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Kartta 25 ja Kartta 26. Rakennetut
alueet ja viljelysalueet Tyrnävän kirkonkylän keskustassa vuosina 1960 ja 1997.

Kartta 27 ja Kartta 28. Rakennetut
alueet ja viljelysalueet Haapaveden kirkonkylän keskustassa vuosina 1955 ja 2001.
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Kirkonkylien keskusta-alueita 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa kuvaavilla analyysikartoilla näkyy selvästi maiseman ominaispiirteiden merkitys taajamien kokonaisrakenteen kehityksen tärkeimpänä taustatekijänä.
Rakentaminen tukeutuu selkeästi maastonmuotoihin1 sekä niitä myötäileviin taajamarakenteen runkona toimiviin teihin. Maiseman ominaispiirteet ovat vaikuttaneet vanhojen maanteiden linjauksiin ja sen myötä
taajamien kokonaishahmon ja kokonaisrakenteen muodostumiseen. Analyysikartoilla kirkonkylien keskusta-alueet erottuvat teihin tukeutuvina,
viljelysalueiden ympäröiminä tihentyminä.
Pohjois-Pohjanmaan alueelle tyypilliseen tapaan viljelysalueet sijoittuvat
1950- ja 1960-lukujen kartoilla jokien varsille, viljelyskäyttöön parhaiten
soveltuville maille. Viljelyskäytössä olevat peltoalueet reunustavat jokia
leveinä, lähes katkeamattomina vyöhykkeinä. Alavat alueet jokien varsilla sekä jokilaaksojen väliset selännealueet ja jokilaaksoissa sijaitsevien
kumpareiden lakialueet on useimmiten jätetty raivaamattomiksi ja rakentamattomiksi. Rakennetut alueet sijoittuvat alavien ranta-alueiden ja
korkeiden selännealueiden väliin rajautuville alueille.
Sekä Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä kirkonkylän keskusta-alue on 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa laajentunut
huomattavasti, ja sen ympärille on rakennettu runsaasti uusia asuinalueita. Valtaosa näistä asuinalueista sijoittuu vanhoille peltoalueille. Keskusta-alueiden ympärille 1960-, 1970-, 1980- ja 1990-lukujen kuluessa
rakentuneilla alueilla taajamarakenne ei tukeudu maastonmuotoihin
samaan tapaan kuin 1950- ja 1960-lukujen analyysikartoilla. Varsinkin
alavilla peltoalueilla sijaitsevat asuinalueet ovat rakenteeltaan väljiä ja
mattomaisia. Rakennukset sijoittuvat kaavoissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti yksittäisinä tonttien keskiosiin, etäälle toisistaan ja etäälle tiealueista.
1990- ja 2000-lukujen analyysikartoilla viljelyskäytössä olevat peltoalueet rajautuvat selvästi kirkonkylien keskusta-alueiden ulkopuolelle.
Rantsilassa kirkonkylän keskusta-alueen tuntumassa asutuksen lomaan
rajautuu pieniä rippeitä vanhoista peltoalueista. Suurin osa näistä alueista on 1900-luvun lopulla laadituissa kaavoissa varattu asuinrakentamiseen, mutta kaavat eivät ole kokonaisuudessaan toteutuneet. Tyrnävällä
osa keskustan pohjoispuolelle sijoittuvista peltoalueista on 2000-luvulla
laadituissa kaavoissa määritelty maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi – Tyrnävällä viljelysalueet on viime aikoina alettu nähdä paikallisen
identiteetin kannalta merkittävänä ja arvokkaana osana kulttuuriympäristöä. Samoin kuin muissa kirkonkylissä myös Tyrnävällä valtaosa kirkonkylän keskustaa vielä 1950-luvulla ympäröineistä viljelysalueista on
1
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Analyyskarttojen pohjana toimiville Rantsilan kirkonkylää vuonna 1956 kuvaavalle peruskartalle ja Haapaveden kirkonkylää vuonna 1955 kuvaavalle peruskartalle ei ole merkitty korkeuskäyriä, joten niitä ei ole esitetty myöskään niiden
pohjalta laadituilla analyysikartoilla. Korkeuskäyrät kertovat osaltaan kulttuuriympäristössä tapahtuneista muutoksista: esimerkiksi Kärsämäellä ja Haapavedellä korkeuskäyrien paikat ovat 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa paikoin muuttuneet. Siksi en ole katsonut mielekkääksi piirtää 1950-luvun tilannetta kuvaaville
analyysikartoille korkeuskäyriä 2000-luvuilla laadittujen karttojen pohjalta.

8.2. Taajamarakenne

kaavoitettu ja rakennettu asuinalueiksi 1960-, 1970-, 1980- ja 1990-lukujen kuluessa.

8.2.2. Taajamarakenne ja asutusrakenne
Taajamarakenteessa 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa tapahtuneet
muutokset näkyvät selkeimmin nimenomaan kirkonkylien ydinkeskustaalueilla. Kirkonkylille on tyypillistä taajamarakenteen hajoaminen ydinkeskustasta käsin rakennuskannan uusiutumisen ja tieympäristössä tapahtuneiden muutosten seurauksena. Kirkonkylien ydinkeskusta-alueilla
näkyvät tilarakenteessa, asutusrakenteessa ja rakentamisen mittakaavassa tapahtuneet muutokset.
Vielä 1900-luvun alkupuolella taajamarakenteelle kokonaisuutena oli
ominaista tilallinen hierarkia. Tilarakenne muodostui luonteeltaan julkisesta katutilasta, julkisista ja puolijulkisista aukiotiloista sekä puolijulkisista, puoliyksityisistä ja yksityisistä pihatiloista2. Taajamarakenne
kokonaisuutena tukeutui tiestöön. Paikoin tiealuetta molemmin puolin
tiiviisti rajaavat rakennukset muodostivat taajamarakennetta jäsentäviä
ja elävöittäviä tihentymiä ja porttikohtia, paikoin taas rakennusten väleihin muodostui erikokoisia, selkeästi rajautuvia pihatiloja tai katutila
laajentui pieniksi aukiotiloiksi.
Asutusrakenne muodostui pihapiireistä. Asuinrakennukset ja talousrakennukset rajasivat keskelleen erikokoisia ja eriluonteisia, paikoin toisiinsa yhdistyviä piha-alueita. Asuinrakennukset sijoittuivat pääsääntöisesti teiden varsille, talousrakennukset piha-alueiden ympärille niiden
taakse. Samaan tapaan myös julkisten rakennusten, liikerakennusten ja
teollisuusrakennusten tonteilla pihapiirien päärakennukset sekä talousrakennukset ja varastorakennukset rajasivat keskelleen erikokoisia, hierarkialtaan ja käyttötarkoitukseltaan eriluonteisia pihatiloja. Asutusrakenteelle oli ominaista myös eri käyttötarkoituksia varten rakennettujen
rakennusten keskinäinen hierarkia: yleensä pihapiirien päärakennukset
– asuinrakennukset sekä julkiset rakennukset ja liikerakennukset – erottuivat piha-alueita rajaavista talous- ja varastorakennuksista niitä merkittävämpinä, yksityiskohdiltaan viimeistellympinä ja usein myös suurempina. Rakennusten merkityksestä pihapiirien päärakennuksina kertoivat paitsi niiden ulkoasu, yksityiskohdat ja väritys, myös niiden sijainti
näkyvimmillä paikoilla teiden varsilla.
Rakentaminen kirkonkylien ydinkeskusta-alueilla tapahtui 1960-, 1970ja 1980-luvuilla tuolloin voimassa olleissa rakennuskaavoissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Korttelien tiealueisiin rajautuvat reunaalueet oli kaavoissa määrätty istutettaviksi, mikä esti rakennusten sijoittamisen tiiviisti teiden varsille samaan tapaan kuin vielä 1900-luvun
2

Tilojen luonne määräytyi paitsi käyttötarkoituksen myös rajautumisen perusteella. Asuinrakennusten pihapiirit hahmottuivat useimmiten luonteeltaan yksityisiksi, julkisten rakennusten ja liikerakennusten pihapiirit puolijulkisiksi tai puoliyksityisiksi. Paikoin esimerkiksi julkisten rakennusten ja liikerakennusten pihapiirit
avautuivat joko kokonaan tai osittain raitille, ja ne hahmottuivat julkisiksi tai puolijulkisiksi aukiotiloiksi.
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alkupuoliskolla. Sekä asuinrakentamista, liikerakentamista että julkista
rakentamista varten varatuilla korttelialueilla rakennukset sijoittuivat
kaavoissa vapaasti tonttien keskiosiin. Useimmiten rakennusalat oli määritelty kaavoihin ohjeellisina tai niitä ei määritelty ollenkaan. Taajamarakenteen kehittymisen kannalta olennaista oli se, että rakennusoikeudet
esitettiin kaavoissa sijoitettaviksi tonteille useiden rakennusten muodostamien pihapiirien sijaan yksittäisinä rakennuksina, mikä poikkesi olemassa olevalle ympäristölle vielä tuolloin tyypillisistä ominaispiirteistä.
Useimmissa 1960- 1970- ja 1980-luvuilla laadituissa kaavoissa sallittiin
keskeisille paikoille sijoittuvilla liikerakennuksia ja yleisiä rakennuksia
varten varatuilla korttelialueilla olemassa olevaa tilannetta tehokkaampi
rakentaminen, mikä osaltaan edesauttoi vanhojen rakennusten purkamista ja korvaamista uudisrakennuksilla.
Rakennuskanta uusiutui kirkonkylien ydinkeskusta-alueilla 1960-, 1970ja 1980-lukujen kuluessa lähes kokonaan. Sen myötä taajamarakenteelle
ominainen tilallinen hierarkia katosi. Ydinkeskusta-alueet muuttuivat rakenteeltaan väljiksi ja hajanaisiksi, ne koostuivat tonteillaan yksittäisinä,
etäällä toisistaan ja etäällä tiealueista sijaitsevista rakennuksista. Useimmissa kirkonkylissä kirkonkylän keskipisteeksi hahmottuvat alueet erottuvat nykyään aukkopaikkoina, eivät tihentyminä kuten vielä 1900-luvun puolivälissä.
Asutusrakenteelle vielä 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa ominainen rakennusten keskinäinen hierarkia katosi 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa rakennuskannan uudistumisen ja vanhojen talousrakennusten häviämisen myötä. Asutusrakenteen kehityksen taustalla vaikuttivat kaavojen ohella myös rakentamistavassa ja asumiskulttuurissa tapahtuneet
muutokset. Asuinrakennukset tuli tavaksi suunnitella siten, että asuintilat, saunatilat ja varastotilat sijoitettiin kaikki yhteen rakennukseen, toisin kuin esimerkiksi jälleenrakennuskaudella, jolloin saunat ja varastotilat sijaitsivat useimmiten asuinrakennuksista erillisissä talousrakennuksissa. Samaan tapaan myös 1960-luvulla ja sen jälkeen valmistuneissa
liikerakennuksissa ja julkisissa rakennuksissa kaikki toiminnot, varastotilat mukaan lukien, sijoitettiin samaan rakennukseen. Talousrakennusten vähentyminen kertoi osaltaan myös elinkeinorakenteen muutoksesta: maataloudessa tarvittaville lukuisille erillisille talousrakennuksille,
kuten eläinsuojille ja varasto- ja vilja-aitoille, ei enää ollut tarvetta. Monissa kirkonkylissä edelleen olemassa olevat ennen vuotta 1940 rakennetut rakennukset rajaavat paikoin keskelleen luonteeltaan puolijulkisia
ja puoliyksityisiä piha-alueita. Pihapiirejä reunustavien talousrakennusten määrä on kuitenkin vähentynyt 1900-luvun puolivälin tilanteeseen
verrattuna huomattavasti. Asuinrakennusten pihapiireissä on edelleen
jäljellä muutamia talousrakennuksia, mutta miltei kaikki ennen vuotta
1940 rakennettujen julkisten rakennusten ja liikerakennusten pihapiireissä sijainneista talous- ja varastorakennuksista on purettu pois tarpeettomina 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa. 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla rakennetuilla alueilla asutusrakenne muodostuu miltei pelkästään
tonttien keskiosiin sijoittuvista yksittäisistä rakennuksista.
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Rakentamisen mittakaava suurentui 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa aiempaan verrattuna huomattavasti. Samalla eri rakennustyyppien
– lähinnä julkisten rakennusten ja liikerakennusten – keskinäinen kokohierarkia muuttui. Rakennustyyppien keskinäisessä hierarkiassa tapahtuneet muutokset kertovat myös ajan mittaan muuttuvista arvoista. 1900-luvun alkupuoliskolla muita rakennuksia selkeästi suurempina
erottuivat tärkeimmät julkiset rakennukset, kirkot ja koulurakennukset.
Nykyään kooltaan muita suurempina merkkirakennuksina erottuvat liikenteellisten solmukohtien tuntumassa, pääteiden varsilla ja niiden risteysalueiden ympärillä, sijaitsevat liikerakennukset. Niiden näkyvyyttä
ja merkitystä korostaa niiden sijainti kaikkein keskeisimmillä ja näkyvimmillä paikoilla ydinkeskusta-alueilla.
Kirkkorakennukset menettivät merkitystään tärkeimpinä julkisina rakennuksina ja näkyvimpinä maamerkkirakennuksina 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa. Kirkot rakennettiin aikanaan maisemallisesti merkittäville ja näkyville paikoille. Vaikka ne sijoittuivat useimmiten hieman sivuun kirkonkylien toiminnallisiksi keskipisteiksi hahmottuvista alueista,
ne erottuivat kulttuuriympäristössä huomattavimpina maamerkkirakennuksina. Kirkkojen asemaa maamerkkeinä on heikentänyt ennen muuta
näkymien katoaminen pusikoitumisen myötä.
Kirkonkylissä taajamarakenne kerroksellisena kokonaisuutena muodostuu eri-ikäisistä ja ominaispiirteiltään erityyppisistä, osittain toisiinsa lomittuvista alueista. Rakeisuudeltaan ja mittakaavaltaan toisistaan
poikkeavina erottuvat 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa rakentuneet,
rakenteeltaan harvat ja hajanaiset, pääasiassa suurikokoisista liikerakennuksista muodostuvat ydinkeskusta-alueet, ydinkeskusta-alueiden
ympärillä ja niiden reunoilla sijaitsevat, pääasiassa 1900-luvun alkupuoliskolla tai sitä ennen rakentuneet alueet sekä keskusta-alueiden ympärille 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa rakentuneet, rakenteeltaan mattomaiset asuinalueet. Taajamarakenne kuvastaa kirkonkylien keskustaalueilla 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa tapahtunutta kehitystä ja
kasvua: keskusta-alueet ovat laajentuneet ja samalla uudistuneet kehämäisesti keskipisteestä käsin.

Taajamarakenne
analyysikartat

kirkonkylien

ydinkeskusta-alueilla

–

Rakeisuuskartat kuvaavat taajamarakenteen kehitystä Rantsilan, Kärsämäen, Tyrnävän ja Haapaveden kirkonkylien ydinkeskustaksi hahmottuvilla alueilla 1900-luvun puolivälin jälkeen. Rantsilassa, Kärsämäellä ja
Haapavedellä kirkonkylän ydinkeskusta-alueeksi hahmottuu pääteiden
risteyksen ympäristö: Rantsilassa ydinkeskusta sijoittuu Rantsilanraitin
(raitin) ja Paavolantien risteysalueen ympäristöön, Kärsämäellä Frosteruksenkadun (raitin) ja Keskuskadun (valtatien 4) risteysalueen ympäristöön ja Haapavedellä Vanhatien (raitin) sekä Tähtelänkujan ja Haapa-
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Kartta 29, Kartta 30 ja Kartta 31.
Rantsilan kirkonkylän ydinkeskusta vuosina 1950, 1968 ja 2008.

Kartta 32, Kartta 33 ja Kartta 34.
Kärsämäen kirkonkylän ydinkeskusta vuosina 1964, 1980–1981 ja 2008.
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Kartta 35, Kartta 36 ja Kartta 37.
Tyrnävän kirkonkylän ydinkeskusta vuosina 1960, 1983 ja 2008.

Kartta 38, Kartta 39 ja Kartta 40.
Haapaveden kirkonkylän ydinkeskusta
vuosina 1952–1953, 1976–1977 ja 2008.
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vedentien risteysalueiden ympäristöön. Tyrnävällä ydinkeskusta-alue sijoittuu Vanhatien (raitin) varrelle, Tyrnävänjoen ja Kirkkotien risteyksen
väliin rajautuvalle alueelle.3
Kirkonkylien ydinkeskusta-alueita 1950- ja 1960-luvuilla kuvaavilla rakeisuuskartoilla taajamarakenne tukeutuu selvästi tiestöön. Tielinjaukset
erottuvat kartoilla rakennusten reunustamina nauhoina. Taajamien keskusta-alueet hahmottuvat rakeisuudeltaan yhteneväisinä kokonaisuuksina: vaikka pihapiirien päärakennukset ja talous- ja varastorakennukset
poikkeavat kooltaan toisistaan, taajamarakenne kokonaisuutena muodostuu mittakaavaltaan ja muodoiltaan yhteensopiviksi hahmottuvista
rakennuksista. Muita rakennuksia selkeästi suurempina erottuvat vain
muutamat tärkeimmät julkiset rakennukset, kuten kirkot, koulurakennukset ja seuraintalot, sekä teollisuusrakennukset, kuten osuusmeijerien
rakennukset. Kirkkorakennuksia ympäröivät rakentamattomat alueet korostavat niiden merkitystä tärkeinä julkisina rakennuksina ja maamerkkirakennuksina.
Ydinkeskusta-alueita 1960-luvun lopulla, 1970-luvulla ja 1980-luvulla
kuvaavilla rakeisuuskartoilla näkyy selvästi taajamarakenteen hajoaminen keskipisteestä käsin. Kirkonkylien ydinkeskusta-alueet erottuvat
ympäristöstään suurikokoisten liikerakennusten muodostamina kokonaisuuksina, joita ei kuitenkaan voida nimittää tihentymiksi. Sekä Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä rakennuskanta on osittain uudistunut ydinkeskustassa sijaitsevilla, kaavoissa liikerakentamista
varten varatuilla korttelialueilla. 1960- ja 1970-lukujen kuluessa rakennetut liikerakennukset poikkeavat muusta rakennuskannasta kooltaan
sekä sijainniltaan suhteessa toisiinsa ja suhteessa tiestöön. Ne sijoittuvat
tonteilleen yksittäin ja pääsääntöisesti tiealueista sisäänvedettyinä, mikä
vaikuttaa katutilan rajautumiseen ja mittakaavaan. Liikerakennusten
ohella muita suurempina erottuvat myös keskusta-alueille ja niiden reunamille 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut julkiset rakennukset sekä rivitalot ja kerrostalot. Liikerakennusten tapaan ne sijoittuvat tonttien keskiosiin etäälle tiealueista. Kookkaiden rakennusten väliin jää paikoin suuria avoimia piha-alueita, mutta ne eivät muodostu selkeästi rajautuviksi
pihapiireiksi tai aukiotiloiksi, samaan tapaan kuin 1950- ja 1960-lukujen
tilannetta kuvaavilla analyysikartoilla. Taajamarakenteelle ominainen
tilallinen hierarkia on köyhtynyt ja osittain kadonnut.
Vuoden 2008 tilannetta kuvaavilla rakeisuuskartoilla asutusrakenteessa ja rakennusten mittakaavassa tapahtuneet muutokset näkyvät 1960-,
1970- ja 1980-lukujen tilannetta selkeämmin. Taajamarakenne on hajautunut edelleen rakennuskannan uusiutumisen sekä vanhojen rakennusten purkamisen seurauksena. Vanhastaan taajamarakenteen runkona toimineet tiet erottuvat kartoilla leveinä, kookkaiden rakennusten
harvana rivistönä väljästi reunustamina vyöhykkeinä. Rakentaminen ei
enää selkeästi tukeudu tiestöön. Tiet eivät sido taajamarakennetta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, kuten 1950- ja 1960-lukujen kartoilla, vaan ne
3
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Analyysikartat on rajattu siten, että kirkonkylän keskipiste sijoittuu keskelle karttaa.
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pikemminkin jakavat sitä erillisiin osiin. Sekä Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä kirkonkylän keskipisteeksi hahmottuva
alue erottuu rakeisuuskartalla laajana, rakentamattomana aukkopaikkana. Vaikutelmaa korostavat paikoin keskeisillä ja näkyvillä paikoilla sijaitsevat, vanhojen rakennusten purkamisen jälkeen tyhjiksi jääneet tontit. Tämä on tyypillistä varsinkin kehitykseltään taantuvissa kirkonkylissä, missä uudisrakentamisen tarve on mm. palvelujen keskittymisen ja
niiden kokonaismäärän vähentymisen vuoksi vähäinen.
Keskusta-alueiden tuntumassa tiiviisti teiden varsilla sijaitsevat yksittäiset vanhat rakennukset muodostavat paikoin edelleen taajamarakennetta jäsentäviä ja elävöittäviä tihentymiä ja porttikohtia. Useimmat niistä
erottuvat sekä ominaispiirteidensä että muista rakennuksista poikkeavan sijaintinsa vuoksi maamerkkirakennuksina. Paikoin taajamarakenteen lomassa erottuu edelleen rippeitä kirkonkylille vielä 1950-luvulla
tyypillisestä pienimittakaavaisten rakennusten rajaamista pihapiireistä
muodostuvasta asutusrakenteesta.

Asutusrakenne – analyysikartat
Analyysikartat havainnollistavat Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja
Haapavedellä asutusrakenteessa ja rakentamisen mittakaavassa tapahtuneita muutoksia. Kartoilta näkyy, kuinka taajamarakenteelle ominainen
tilallinen hierarkia sekä asutusrakenteelle ominainen hierarkia ovat kadonneet 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa vanhojen rakennusten purkamisen ja rakennuskannan uusiutumisen seurauksena. Samalla katutilan mittakaava on muuttunut. Muutokset ovat keskenään hyvin samankaltaisia sekä asuinrakentamista, julkista rakentamista että liikerakentamista varten varatuilla tonteilla.

337

8. Johtopäätökset – kulttuuriympäristön ominaispiirteet ja keskeiset muutokset Pohjois-Pohjanmaan kirkonkylissä

Kartta 41, Kartta 42 ja Kartta 43.
Asutusta Tyrnävällä Kirkkotien varrella
vuosina 1960, 1997 ja 2008. Vuonna 1969
vahvistetussa kaavassa tien lounaispuolella sijaitsevien pihapiirien alue oli määritelty yksikerroksisten rivitalojen korttelialueeksi. Kaavan toteutuminen edellytti
rakennuskannan uudistumista, olemassa
olevat asuinrakennukset sekä osa talousrakennuksista sijoittui kaavassa tietä rajaavalle, istutettavaksi määrätylle alueelle.
Tien varrella sijaitsevat asuinrakennukset
ja pihapiirejä rajaavat talousrakennukset
purettiin pois 1900-luvun jälkipuoliskon
kuluessa, ja niiden paikalle rakennettiin
2000-luvun vaihteessa kolme rivitaloa.

Kartta 44, Kartta 45 ja Kartta 46.
Asutusta Tyrnävällä, Rantaroustin pihapiirissä, vuosina 1960, 1983–1984 ja
2008. Vuoden 1969 kaavassa kirkonkylän keskustan tuntumassa sijaitsevaan
Rantaroustin tilaan kuuluvat peltoalueet
kaavoitettiin asuinalueiksi. Tilan talouskeskuksen alue oli kaavassa määritelty
kaksikerroksisten rivitalojen korttelialueeksi. Vanhat rakennukset sijoittuivat
kaavassa osittain uudisrakennusten paikoille, osittain korttelin istutettavaksi
määrätyille reuna-alueille. Rantaroustin
talousrakennukset purettiin pois vähitellen 1970- ja 1980-lukujen kuluessa. Tilan
päärakennus sijaitsee edelleen yksinään
rivitalokorttelien keskellä. Rakennus on
määritelty Tyrnävän kirkonkylään vuonna
2005 laaditussa osayleiskaavassa seudullisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi, sen mainitaan olevan ”ainoa
jäljellä oleva rakennus vanhasta isosta
maatilasta”.
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Kartta 47, Kartta 48 ja Kartta 49.
Asutusta Haapavedellä Myyrinkujan varrella vuosina 1952–1953, 1976–1977 ja
2008. Vuoden 1962 kaavassa alue oli määritelty omakotirakennusten korttelialueiksi. Olemassa olevat, tietä tiiviisti rajaavat
rakennukset sijoittuivat joko kokonaan tai
osittain kaavassa istutettaviksi määrätyille
alueille. Valtaosa vanhoista rakennuksista
purettiin pois ja korvattiin uudisrakennuksilla 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa.

Kartta 50, Kartta 51 ja Kartta 52.
Liikerakennuksia ja julkisia rakennuksia
Haapaveden kirkonkylän keskustassa vuosina 1952–1953, 1976–1977 ja 2008. Kirkonkylänraitin varrella sijaitsevat vanhat
rakennukset purettiin pois ja korvattiin
uudisrakennuksilla 1970-luvun kuluessa:
osuuspankin toimitalo valmistui vuonna
1972 ja kunnanvirasto vuonna 1978. Rakennukset sijoitettiin tonteilleen etäälle
tiestä, niiden edustalle varattiin tilaa pysäköintiä varten.
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Kartta 53, Kartta 54 ja Kartta 55.
Liikerakennuksia Rantsilan kirkonkylän
keskustassa, pääteiden risteyksen luoteiskulmassa sijaitsevalla tontilla, vuosina
1950, 1968 ja 2008. Tontilla sijaitseva liikerakennus, jossa toimii K-market, valmistui 1960-luvun lopulla, ja sitä laajennettiin
1980-luvun kuluessa. Rakennus sijoittui
tontilleen vuoden 1953 rakennuskaavassa
määriteltyjen periaatteiden mukaisesti,
kaavassa tonttien tiealueisiin rajautuvat
reuna-alueet määrättiin istutettaviksi 14
metrin leveydeltä. Käytännössä liikerakennuksen ja tiealueiden väliin rajautuvista piha-alueista kuitenkin muodostui
pysäköintialueita.

Kartta 56, Kartta 57 ja Kartta 58.
Liikerakennuksia Kärsämäen kirkonkylän
keskustassa, pääteiden risteysalueen kaakkoiskulmassa sijaitsevalla tontilla, vuosina
1964, 1980–1981 ja 2001. Tontilla sijaitseva liikerakennus, jossa toimii nykyään Kmarket, valmistui vuonna 1968. Rakennus
sijoittuu vuonna 1966 vahvistetun kaavan
mukaisesti etäälle tiestä, rakennuksen
edustalle on varattu tilaa pysäköintiä varten.
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8.3. Rakennukset kulttuuriympäristössä
8.3.1. Rakennuskannan kerroksellisuus
Maaseutukirkonkylissä rakennuskanta muodostuu eri-ikäisistä, ominaispiirteiltään toisistaan poikkeavista rakennuksista, jotka sijoittuvat suhteessa maastonmuotoihin, tiestöön ja toisiinsa toisaalta paikan tarjoamien lähtökohtien, toisaalta ulkopuolisten vaikutteiden ja ohjauksen, kuten
rakennuskaavoissa ja asemakaavoissa määriteltyjen periaatteiden, mukaisesti. Rakennettu kulttuuriympäristö kerroksellisena kokonaisuutena
hahmottuu jokaisessa kirkonkylässä kokonaisrakenteeltaan ja ominaispiirteiltään pohjimmiltaan erilaisena. Kuitenkin kirkonkylistä löytyy rakennetun kulttuuriympäristön ja sen osatekijöiden analysoinnin ja vertailun avulla samankaltaisia ominaispiirteitä.
Rakennetussa kulttuuriympäristössä erottuvat mittasuhteiltaan ja materiaaleiltaan toisistaan poikkeavina kerroksina ennen vuotta 1940 valmistuneet rakennukset, jälleenrakennuskaudella eli vuosien 1940 ja 1960
välisenä aikana valmistuneet rakennukset sekä vuoden 1960 jälkeen valmistuneet rakennukset. Eri ikäkausia edustavat rakennukset poikkeavat
toisistaan paitsi ominaispiirteitään myös sijainniltaan suhteessa toisiinsa
ja suhteessa esimerkiksi tiestöön.4

Ennen vuotta 1940 valmistuneet rakennukset
1800-luvulla5 ja 1900-luvun alussa, ennen vuotta 1940, valmistuneet rakennukset muodostavat rakennetussa kulttuuriympäristössä materiaaleiltaan ja mittasuhteiltaan yhtenäiseksi hahmottuvan kokonaisuuden.
Vaikka rakennusten yksityiskohdissa, kuten kattomuodoissa, kuisteissa
ja sisäänkäynneissä, ikkunoiden koossa ja puitejaoissa, julkisivuverhouksissa ja koristelistoituksissa, näkyy ajan mittaan vaihtuvien tyylisuuntien
vaikutus, ovat rakennukset perusolemukseltaan samankaltaisia. Niille on
ominaista yksinkertainen ja selkeä suorakaiteen muotoinen perushahmo. Rakennukset ovat tyypillisesti yksikerroksisia ja ullakollisia tai enintään kaksikerroksisia, niissä on useimmiten satulakatot ja laudoituksella vuoratut tai vuoraamattomat hirsipintaiset julkisivut. Suurin osa ennen vuotta 1940 rakennetuista rakennuksista on puurakenteisia. Tästä
poikkeuksena ovat teollisuus- ja tuotantorakennukset, joista tyypillisimpiä ovat meijerirakennukset sekä maatilojen talousrakennuksista navettarakennukset. Niistä esimerkiksi kookkaat ja useimmiten keskeisillä ja
näkyvillä paikoilla sijaitsevat meijerirakennukset erottuvat kirkonkylissä
edelleen tunnuskuvanomaisina maamerkkirakennuksina.
4

5
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Rakennuskannan jaottelu kolmeen ikäkerrokseen on hyvin pelkistetty. Se perustuu rakennusten ja niille ominaisten piirteiden analysointiin ja keskinäisen vertailuun tässä tutkimuksessa esimerkkikohteiksi valitsemissani kirkonkylissä. Ajanjaksojen väliset rajapinnat eivät ole yksiselitteisen tarkkoja, vaan ne limittyvät
osittain toisiinsa. Ennen vuotta 1940, vuosina 1940–1960 ja vuoden 1960 jälkeen
rakentuneet kerrokset erottuvat silti kokonaisuuksina toisistaan ominaispiirteiltään erilaisina.
Tätä vanhempia, 1700-luvulla tai aikaisemmin rakennettuja rakennuksia on esimerkkikohteiksi valitsemissani kirkonkylissä erittäin vähän.
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Asuinrakennusten ja liikerakennusten ohella myös useimmat tuon ajan
julkisista rakennuksista, kuten kirkot, pappilat, lainajyvämakasiinit, koulurakennukset, nuorisoseurantalot ja työväentalot, ovat puurakenteisia.
Aikanaan merkkirakennuksiksi suunnitellut julkiset rakennukset erottuvat samanikäisistä asuinrakennuksista niitä suurempina. Ne kuitenkin
hahmottuvat sekä perusmuodoiltaan että materiaaleiltaan osaksi kokonaisuutta. Julkisista rakennuksista esimerkiksi koulurakennusten suunnittelu pohjautui osittain mallipiirustuksiin. Samat suunnittelijat vastasivat koulurakennusten ja esimerkiksi seurantalojen suunnittelusta useisiin kuntiin. Siksi varsinkin koulurakennuksista muodostui usein ominaispiirteiltään keskenään hyvin samankaltaisia ja rakennustyyppeinä
helposti tunnistettavia.
Muista ennen vuotta 1940 valmistuneista rakennuksista erottuvat mittasuhteiltaan ja yksityiskohdiltaan mm. 1900-luvun alussa rakennetut, tyylipiirteiltään jugendia edustavat rakennukset. Niissä on useimmiten jyrkät ja korkeat satulakatot ja laudoituksella vuoratut julkisivut.
Jugend-tyylille ominaiset piirteet näkyvät julkisivujen yksityiskohdissa:
ikkunajaoissa, ikkunoiden ja ovien vuorilaudoissa sekä päätyräystäiden
koristeaiheissa. Näitä rakennuksia on säilynyt nykypäiviin saakka erittäin vähän. Esimerkiksi valtaosa kirkonkylien keskusta-alueilla aikanaan
sijainneista jugend-tyylisistä liikerakennuksista on purettu 1900-luvun
jälkipuoliskon kuluessa. Samaan tapaan muusta rakennuskannasta poikkeavat myös pääasiassa 1930-luvun kuluessa valmistuneet, tyyliltään
funktionalismia edustavat liikerakennukset. Niiden suunnittelussa on
aikanaan pyritty sekä arkkitehtoniseen että rakennustekniseen edistyksellisyyteen. Rakennusten kokonaishahmossa ja yksityiskohdissa on tavoiteltu funktionalismille tyypillisiä tyylipiirteitä: kaksikerroksiset rakennukset ovat perusmuodoltaan laatikkomaisia, niissä on useimmiten
loivat lapekatot, mutta päätyjulkisivut antavat vaikutelman tyylille tyypillisistä tasakatoista, liiketiloissa on usein suuret näyteikkunat. Julkisivumateriaalina on käytetty puuta, mutta tasaiset, vaaleat seinäpinnat
viittaavat funktionalismin mukaisiin rapattuihin, vaaleaksi maalattuihin
kiviseiniin. Näitäkin rakennuksia yhdistää muihin oman aikansa rakennuksiin samankaltaiset mittasuhteet sekä puun käyttö rakennusmateriaalina.
Kirkonkylien keskusta-alueilla pääteiden varsilla sijaitsevat ennen vuotta 1940 valmistuneet rakennukset rajaavat useimmiten tiiviisti tiealuetta. Asutusrakenne muodostuu pihapiireistä: asuinrakennusten, julkisten
rakennusten ja liikerakennusten ohella pihoja rajaavat talous- ja varastorakennukset. Talousrakennusten määrä on kuitenkin nykyään selvästi vähäisempi kuin 1900-luvun alussa. Kirkonkylien keskusta-alueilla
lähes kaikki julkisten rakennusten ja liikerakennusten pihapiireissä sijainneista talous- ja varastorakennuksista on purettu pois tarpeettomina
1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa.
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Vuosien 1940 ja 1960 välisenä aikana valmistuneet rakennukset
Jälleenrakennuskaudella valmistuneet rakennukset erottuvat kulttuuriympäristössä omaa aikaansa edustavana yhtenäisenä kerroksena. Tuolloin sekä asuinrakennusten, julkisten rakennusten että liikerakennusten
suunnittelua ohjattiin tyyppipiirustusten avulla, ja rakennuksista muodostui kokonaishahmoltaan ja ominaispiirteiltään keskenään samankaltaisia. Useimmat jälleenrakennuskauden rakennuksista ovat puurakenteisia, 1½ -kerroksisia tai enintään kaksikerroksisia, rakennuksissa on
satulakatot ja selkeäpiirteiset laudoituksella verhoillut julkisivut. Selkeälinjaiset, perusmuodoltaan noppamaiset rakennukset poikkeavat vanhemmista rakennuksista mittasuhteiltaan ja yksityiskohdiltaan. Ennen
vuotta 1940 rakennettuja rakennuksia ja jälleenrakennuskaudella rakennettuja rakennuksia kuitenkin yhdistää toisiinsa kooltaan samankaltainen perushahmo sekä samankaltaiset rakennusmateriaalit. Osa 1940- ja
1950-lukujen kuluessa rakennetuista julkisista rakennuksista ja liikerakennuksista on toteutettu kivirakenteisina rapatuin julkisivuin. Myös
osassa puurakenteisina toteutetuista rakennuksista on rapatut ja vaaleiksi maalatut julkisivut, mikä antaa vaikutelman kivirakennuksesta.
Muista oman aikansa rakennuksista poikkeavat jälleenrakennuskaudella
valmistuneet kookkaat, kivirakenteiset, kaksi- ja kolmikerroksiset kansakoulurakennukset. Muiden tuolloin valmistuneiden rakennusten tapaan
perusmuodoltaan selkeälinjaiset ja satulakattoiset koulurakennukset
hahmottuvat silti selvästi oman aikansa rakennuksiksi. Jälleenrakennuskaudella rakennetut koulurakennukset ovat keskenään hyvin samankaltaisia ja rakennustyyppinä helposti tunnistettavia. Tämä johtuu osittain
siitä, että rakennusten suunnittelussa on käytetty paitsi tyyppipiirustuksia myös samoja suunnittelijoita. Keskeisille ja näkyville paikoille sijoittuvina jälleenrakennuskaudella rakennetut kansakoulurakennukset erottuvat kirkonkylien kulttuuriympäristössä kokonsa, sijaintinsa ja käyttötarkoituksensa vuoksi maamerkkirakennuksina.
Jälleenrakennuskaudella valmistuneet rakennukset sijoittuvat yleensä teiden varsille tiealueesta hieman sisäänvedettyinä. Ne rajaavat tietä
selkeästi mutta eivät yhtä tiiviisti kuin ennen vuotta 1940 valmistuneet
rakennukset. Tien ja rakennusten väliin rajautuu kapeita, nauhamaisia
piha-alueita. Asuinrakennusten ohella pihapiirejä rajaavat talousrakennukset, mutta niiden määrä on hyvin vähäinen. Jälleenrakennuskaudella rakennettujen julkisten rakennusten ja liikerakennusten pihapiireissä
alun perin sijainneet talous- ja varastorakennukset on useimmiten purettu pois viimeistään 1900-luvun lopulla.

Vuoden 1960 jälkeen valmistuneet rakennukset
Kirkonkylien rakennetussa kulttuuriympäristössä selkeänä taitekohtana erottuu 1950- ja 1960-lukujen vaihde.6 Vuoden 1960 jälkeen valmistuneet rakennukset erottuvat vanhemmista, ennen vuotta 1940 val6
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mistuneista rakennuksista sekä vuosina 1940–1960 valmistuneista rakennuksista mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja yksityiskohdiltaan. Ne
eivät kuitenkaan muodosta keskenään yhtenäiseksi hahmottuvaa kokonaisuutta, samaan tapaan kuin ennen vuotta 1940 valmistuneet rakennukset tai jälleenrakennuskaudella valmistuneet rakennukset, vaan ne
erottuvat toisistaan yksilöinä. Myös eri tarkoituksia varten suunnitellut
rakennustyypit erottuvat ominaispiirteiltään toisistaan. Kokonaisuutena
1960-luvulla ja sen jälkeen valmistuneelle rakennuskannalle on tyypillistä muotojen ja materiaalien moninaisuus.
Useimmat vuoden 1960 jälkeen rakennetuista rakennuksista ovat yksitai kaksikerroksisia, mutta kirkonkyliin on 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa rakennettu myös muutamia kolmikerroksisia rakennuksia. Tyypillisiä kahta kerrosta korkeampia rakennuksia ovat 1960- ja 1970-luvuilla
rakennetut kolmikerroksiset asuinkerrostalot. Kookkaat, perusmuodoiltaan laatikkomaiset lamellitalot erottuvat ennen vuotta 1960 valmistuneista rakennuksista sekä kooltaan että materiaaleiltaan. Ne poikkeavat
myös monista oman aikansa rakennuksista: vaikka niitä yhdistää samaan aikaan rakennettuihin rakennuksiin samankaltaiset yksityiskohdat ja materiaalit kuten tiili ja betoni, ne erottuvat esimerkiksi samaan
aikaan rakennetuista liikerakennuksista ja julkisista rakennuksista niitä
selvästi suurempina. Kolmikerroksisia rakennuksia on esimerkkikohteiksi valitsemissani kirkonkylissä erittäin vähän, joten ne erottuvat myös
sen vuoksi ympäristöstään poikkeavina.
Vuoden 1960 jälkeen rakennetuille rakennuksille on tyypillistä toisaalta
korostettu yksilöllisyys, toisaalta samaan aikaan rakennettujen ja samaa
käyttötarkoitusta palvelevien rakennusten keskinäinen samankaltaisuus:
niiden suunnittelussa ei ole otettu huomioon paikallisia lähtökohtia tai
olemassa olevalle rakennuskannalle tyypillisiä ominaispiirteitä, vaan ne
ovat ympäristöstään poikkeavia mutta keskenään hyvin samankaltaisia
sijaintipaikkakunnasta riippumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi useimpien kirkonkylien keskusta-alueille 1960- ja 1970-luvuilla valmistuneet
yksikerroksiset, matalat mutta pinta-alaltaan laajat tasakattoiset lasijulkisivuiset liikerakennukset. Ne on toteutettu muusta rakennuskannasta
poikkeavina mutta ominaispiirteiltään toistensa kaltaisina olemassa olevasta ympäristöstä ja sen erityispiirteistä riippumatta. Esimerkiksi 1980ja 1990-luvuilla rakennetut kookkaat ja perushahmoltaan monimuotoiset julkiset rakennukset sekä muutamat 2000-luvun alussa rakennetut
liikerakennukset taas erottuvat kulttuuriympäristössä sekä ympäristöstään että toisistaan poikkeavina yksilöinä.
Vuoden 1960 jälkeen valmistuneet rakennukset – sekä asuinrakennukset, julkiset rakennukset että liikerakennukset – sijaitsevat useimmiten
tonttien keskiosissa etäällä tiestä. Asutusrakenne muodostuu miltei pelka. (Esim. Helamaa 1983, 66; Nikula 2005, 150). Ensimmäiset ominaispiirteiltään ympäristöstään selvästi poikkeavat liikerakennukset rakennettiin esimerkkikohteiksi valittuihin kirkonkyliin 1960-luvun vaihteessa: esimerkiksi Haapaveden
Osuuskaupan uusi päämyymälärakennus valmistui Haapavedelle jo vuonna 1960,
ja säästöpankin liikerakennus valmistui Tyrnävälle vuonna 1962.
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Kartta 59. Rantsilan kirkonkylän keskusta vuonna 2008. Eri-ikäiset rakennukset
on esitetty analyysikartalla eri värisävyillä
seuraavasti:
ennen vuotta 1940 valmistuneet rakennukset
jälleenrakennuskaudella eli vuosina
1940–1960 valmistuneet rakennukset
vuoden 1960 jälkeen valmistuneet rakennukset.

Kartta 60. Kärsämäen kirkonkylän keskusta vuonna 2008. Eri-ikäiset rakennukset on esitetty analyysikartalla eri värisävyillä seuraavasti:
ennen vuotta 1940 valmistuneet rakennukset
jälleenrakennuskaudella eli vuosina
1940–1960 valmistuneet rakennukset
vuoden 1960 jälkeen valmistuneet rakennukset.
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Kartta 61. Tyrnävän kirkonkylän keskusta vuonna 2008. Eri-ikäiset rakennukset
on esitetty analyysikartalla eri värisävyillä
seuraavasti:
ennen vuotta 1940 valmistuneet rakennukset
jälleenrakennuskaudella eli vuosina
1940–1960 valmistuneet rakennukset
vuoden 1960 jälkeen valmistuneet rakennukset.

Kartta 62. Haapaveden kirkonkylän keskusta vuonna 2008. Eri-ikäiset rakennukset on esitetty analyysikartalla eri värisävyillä seuraavasti:
ennen vuotta 1940 valmistuneet rakennukset
jälleenrakennuskaudella eli vuosina
1940–1960 valmistuneet rakennukset
vuoden 1960 jälkeen valmistuneet rakennukset.
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kästään yksittäisistä, piha-alueiden ympäröimistä rakennuksista. Talousrakennusten määrä on erittäin vähäinen.

Rakennuskannan kerroksellisuus
alueilla – analyysikartat

kirkonkylien

keskusta-

Analyysikartat havainnollistavat rakennuskannan kerroksellisuutta ja
eri-ikäisten kerrosten välisiä suhteita. Ne kuvaavat ennen vuotta 1940,
vuosien 1940–1960 välisenä aikana sekä vuoden 1960 jälkeen rakennettujen rakennusten sijoittumista kirkonkylien ydinkeskusta-alueille. Sekä
Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä että Haapavedellä valtaosa kirkonkylän ydinkeskustassa sijaitsevista rakennuksista on rakennettu 1960-luvulla tai sen jälkeen. Ennen vuotta 1940 ja vuosina 1940–1960 rakennetut rakennukset sijoittuvat keskusta-alueille yksittäisinä kohteina vuoden
1960 jälkeen rakennettujen rakennusten lomaan tai muutamien rakennusten muodostamina ryhminä keskustan reuna-alueille. Poikkeuksena
on Rantsilassa Rantsilanraitin ympäristö, missä ennen vuotta 1940 rakennetut rakennukset muodostavat laajan, ominaispiirteiltään yhtenäiseksi hahmottuvan kokonaisuuden. Samaan tapaan Tyrnävällä Tyrnävän
Osuusmeijerin alue erottuu sekä analyysikartalla että maastossa yhtenäisenä kokonaisuutena. Sekä Rantsilanraitin alue että Tyrnävän Osuusmeijerin alue sijaitsevat kirkonkylän ydinkeskustaksi hahmottuvan alueen laidalla – muiden kirkonkylien tapaan myös Rantsilassa ja Tyrnävällä
suurin osa keskeisimmillä paikoilla ydinkeskustassa sijaitsevista rakennuksista on rakennettu vuoden 1960 jälkeen.
Analyysikartoilta näkyy, kuinka eri aikoina rakennetut rakennukset
poikkeavat toisistaan sijainniltaan suhteessa tiehen. Rantsilan kirkonkylän keskusta-aluetta kuvaavalla analyysikartalla Rantsilanraittia rajaavat ennen vuotta 1940 rakennetut rakennukset sijoittuvat tien varrelle paikoitellen tiiviinä rivistönä. Raitti erottuu analyysikartalla rakennusten molemmin puolin reunustamana nauhamaisena kokonaisuutena. Samaan tapaan Haapavedellä muutamat kirkonkylän vanhan päätien, Tähtelänkujan, varrella sijaitsevista rakennuksista rajaavat tiiviisti
tiealuetta. Haapavedellä vanhat rakennukset eivät kuitenkaan hahmotu kokonaisuudeksi samaan tapaan kuin Rantsilassa. Kärsämäellä lähes
kaikki kirkonkylän keskustassa raitin varrella sijainneet 1800-luvulla ja
1900-luvun alussa rakennetut asuin- ja liikerakennukset on purettu pois
ja korvattu uusilla rakennuksilla 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa.
Keskeisillä ja näkyvillä paikoilla kirkonkylien keskusta-alueilla sijaitsevat yksittäiset, ennen vuotta 1940 rakennetut rakennukset hahmottuvat
usein maamerkkirakennuksiksi. Vanhempien rakennusten tapaan myös
jälleenrakennuskaudella valmistuneet rakennukset sijaitsevat paikoin lähellä tietä. Osa niistä hahmottuu osittain juuri muusta rakennuskannasta
poikkeavan sijaintinsa puolesta maamerkkirakennuksiksi.
Rakeisuuskartat havainnollistavat hyvin eri aikoina rakennettujen rakennusten välisiä kokoeroja. Ennen vuotta 1940 ja vuosien 1940–1960 välisenä aikana rakennetut rakennukset ovat kooltaan keskenään samankaltaisia. Niiden joukossa muita suurempina erottuvat lähinnä tärkeimmät
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julkiset rakennukset, kuten vuonna 1958 valmistunut kansakoulu Rantsilassa sekä 1900-luvun alussa rakennetut osuusmeijerien rakennukset
Rantsilassa ja Tyrnävällä. Suurin osa vuoden 1960 jälkeen rakennetuista
rakennuksista on huomattavasti ennen vuotta 1960 rakennettuja rakennuksia suurempia. Kooltaan suurimpina erottuvat varsinkin keskeisille
paikoille ydinkeskustaan sijoittuvat liikerakennukset sekä ydinkeskustan
reunoille sijoittuvat julkiset rakennukset.

8.3.3. Liikerakennukset kulttuuriympäristössä
Rakennetussa kulttuuriympäristössä tapahtuneet muutokset näkyvät selkeimmin rakennuskaavoissa ja asemakaavoissa liikerakentamista varten
varatuilla korttelialueilla, jotka sijoittuvat pääsääntöisesti kirkonkylien
ydinkeskustoiksi hahmottuville alueille. Liikerakennukset sijoittuvat lähes poikkeuksetta keskeisimmille ja näkyvimmille paikoille liikenteellisiin solmukohtiin, pääteiden varsille ja niiden risteysalueiden ympäristöön, mikä korostaa niiden merkitystä näkyvänä osana kulttuuriympäristöä. Toisaalta keskusta-alueiksi hahmotetaan useimmiten nimenomaan ne alueet, joille suurin osa liikerakennuksista sijoittuu. Liikerakennuksilla on olennainen vaikutus kulttuuriympäristön ominaispiirteiden muodostumiseen.
Liikerakennusten sijainti vaikutti kirkonkylien keskusta-alueiden hahmottumiseen aina 1800-luvun puolivälin tienoilta saakka, ensimmäisten
kauppaliikkeiden perustamisesta lähtien. Kauppapuodit pyrittiin jo tuolloin sijoittamaan näkyville ja liikenteellisesti keskeisille paikoille. Keskeinen sijainti ja hyvä saavutettavuus nähtiin liiketoiminnan kannalta tärkeinä tekijöinä. Niiden merkitys kasvoi 1900-luvun kuluessa jatkuvasti
autoliikenteen lisääntymisen myötä.
Kaavoitus vaikutti osaltaan liikerakennusten sijoittumiseen – toisaalta
useimmiten liikerakentamista varten varatut korttelialueet sijoittuivat
kaavoissa käytännössä niille paikoille, missä valtaosa liikerakennuksista kaavojen laatimisen aikaan sijaitsi. Useimmissa 1960-, 1970-, 1980- ja
1990-luvuilla laadituissa kaavoissa pyrittiin liikerakennusten keskittämiseen pienelle alueelle pääteiden risteysalueiden tuntumassa sijaitseville
korttelialueille.
Liikerakentamisessa arkkitehtoninen ja rakennustekninen edistyksellisyys nähtiin jo 1900-luvun alussa tärkeinä vetovoimatekijöinä. Liikerakennukset suunniteltiin paikallisiksi merkkirakennuksiksi, ja ne toimivat
usein myös esikuvina muulle rakentamiselle. Niissä toteutettiin aikanaan
uudenaikaisia arkkitehtonisia ja teknisiä ratkaisuja. Tämä näkyi selvästi
esimerkiksi osuusliikkeiden rakennuttamien myymälärakennusten sekä
pankkien liikerakennusten suunnittelussa. Ne nähtiin liikeyritysten imagon luojina ja vahvistajina. Osuusliikkeissä pyrittiin tietoisesti korostamaan arkkitehtuurin merkitystä osana menestyksellistä osuustoimintaa, ja liikerakennusten suunnittelua ohjattiin aina 1920-luvulta lähtien
mallipiirustusten avulla. Usein myös samat suunnittelijat vastasivat eri
paikkakunnille sijoittuvien liikerakennusten suunnittelusta, joten raken351
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nuksista muodostui keskenään samankaltaisia. Osuuskauppaliikkeiden
toimesta 1900-luvun alussa rakennetut jugend-tyyliset liikerakennukset sekä 1930-luvulla rakennetut tyyliltään funktionalismia edustavat
liikerakennukset poikkesivat ominaispiirteiltään muista oman aikansa
rakennuksista. Siitä huolimatta ne muodostivat muiden samaan aikaan
rakennettujen rakennusten kanssa mittasuhteiltaan ja materiaaleiltaan
yhtenäiseksi hahmottuvan kokonaisuuden. Samaan tapaan jälleenrakennuskaudella rakennetut liikerakennukset muodostivat omaa aikaansa
edustavan mutta ympäristöönsä ominaispiirteiltään sopeutuvan kerroksen. Tuolloin rakennetuista liikerakennuksista varsinkin pankkien kivirakenteiset ja julkisivuiltaan rapatut, tiilikatteiset liikerakennukset pyrittiin suunnittelemaan muista rakennuksista materiaaleiltaan poikkeaviksi merkkirakennuksiksi. Edistyksellisyyteen liittyi olennaisesti uudistuminen: ulkoasultaan, yksityiskohdiltaan, tilaratkaisuiltaan ja teknisiltä
ratkaisuiltaan aikanaan uudenaikaiset liikerakennukset purettiin myöhemmin pois uusien, ajanmukaisten ja useimmiten ominaispiirteiltään
vanhoista poikkeavien liikerakennusten tieltä.
Liikerakentamisessa selkeänä taitekohtana erottuu 1950- ja 1960-lukujen vaihde. 1960-luvun kuluessa yleistyivät olemassa olevasta rakennuskannasta kooltaan, mittasuhteiltaan ja materiaaleiltaan selvästi poikkeavat matalat mutta suurikokoiset, yksikerroksiset ja pinta-alaltaan laajat
liikerakennukset. Ne sijoittuivat useimmiten kaikkein näkyvimmille paikoille kirkonkylien keskusta-alueille, mikä korosti niiden merkitystä osana kulttuuriympäristöä. 1960-luvulla ja 1980-luvulla rakennettiin myös
kaksikerroksisia liikerakennuksia, jotka muistuttivat mittasuhteiltaan
esimerkiksi jälleenrakennuskaudella valmistuneita liikerakennuksia. Ne
poikkesivat kuitenkin materiaaleiltaan ja yksityiskohdiltaan vanhemmista liikerakennuksista. Muille samaan aikaan rakennetuille rakennuksille
tyypilliseen tapaan niille oli ominaista materiaalien moninaisuus. Rakennukset erottuivat toisistaan yksilöinä, eivätkä ne jälleenrakennuskaudella valmistuneiden liikerakennusten tapaan muodostaneet yhtenäiseksi hahmottuvaa kokonaisuutta. Samoin 1990- ja 2000-luvuilla rakennetut liikerakennukset erottuivat toisistaan muodoiltaan, materiaaleiltaan
ja yksityiskohdiltaan poikkeavina yksilöinä. 2000-luvulla kirkonkyliin
rakennettiin myös muutamia hyvin kookkaita, olemassa olevaa rakennuskantaa selvästi suurempia liikerakennuksia, jotka erottuivat kulttuuriympäristössä olemassa olevaan ympäristöön kuulumattomina poikkeamina.
Kaavoitus tuki liiketoiminnan kehittymistä ja liikerakentamiselle asetettuja tavoitteita aina ensimmäisten rakennuskaavojen laatimisesta saakka. Useissa 1960- ja 1970-lukujen kuluessa vahvistetuissa kaavoissa otettiin huomioon kirkonkylien keskusta-alueille tuolloin tekeillä olleet liikerakentamissuunnitelmat: kaavoissa esimerkiksi suurimmat sallitut kerrosluvut ja rakennusalat määriteltiin liikerakentamista varten varatuille
korttelialueille laadittujen liikerakennussuunnitelmien mukaisiksi. Esimerkiksi monissa 1960-luvulla vahvistetuissa kaavoissa osa keskeisimmille paikoille sijoittuvista kortteleista oli määritelty enintään yksikerroksisten ja pinta-alaltaan hyvin laajojen liikerakennusten korttelialu352
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eiksi, eli ne oli varattu nimenomaan 1960-luvun kuluessa yleistyneiden,
kirkonkylien keskusta-alueilla olemassa olevista rakennuksista mittasuhteiltaan ja ominaispiirteiltään poikkeavien liikerakennusten rakentamista varten. Kaavoja myös uudistettiin tarvittaessa liikerakentamisen vaatimuksia vastaaviksi.
Kirkonkylien keskusta-alueille rakennettiin runsaasti uusia liikerakennuksia 1960-, 1970- ja 1980-lukujen kuluessa. Monissa kirkonkylissä rakennuskanta uusiutui ydinkeskusta-alueilla sijaitsevilla, kaavoissa liikerakentamista varten varatuilla korttelialueilla tuolloin lähes kokonaan.
1990- ja 2000-luvuilla uusia liikerakennuksia rakennettiin edellisiin
vuosikymmeniin verrattuna erittäin vähän, mikä kertoo paitsi kaupallisten palvelujen kokonaismäärän vähentymisestä myös niiden keskittymisestä aiempaa suuremmiksi yksiköiksi.
Useimpia 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla rakennettuja liikerakennuksia
peruskorjattiin ja uudistettiin 1980- ja 1990-lukujen mittaan. Samalla
rakennuksille alun perin tyypilliset ominaispiirteet muuttuivat. Useat
1960-luvulla ja 1970-luvun alussa rakennetuista matalista, tasakattoisista liikerakennuksista muutettiin 1980-luvun kuluessa harjakattoisiksi tai aumakattoisiksi. Rakennusten julkisivuja uudistettiin ajan hengen
mukaisiksi. Uudistusten yhteydessä esimerkiksi 1960- ja 1970-luvuilla
rakennetuille liikerakennuksille tyypilliset suuret ikkunapinnat teipattiin useimmiten umpeen, minkä seurauksena näille liikerakennuksille
alun perin ominainen erityispiirre, sisätilojen ja ulkotilojen välinen yhteys, katosi. 1900-luvun lopulla kaupparyhmittymien tunnuksista, nimikylteistä ja mainoksista, jotka kertovat pyrkimyksistä yksilöllisyyteen ja
mahdollisimman suureen näkyvyyteen, muodostui näkyvä osa ympäristöä kirkonkylien ydinkeskusta-alueilla, mikä osaltaan korosti rakennusten toisistaan poikkeavia ominaispiirteitä.
Liikerakentamisessa monet liiketoiminnan asettamat vaatimukset, kuten
pyrkimykset edistyksellisyyteen, ajanmukaisuuteen ja uudistumiseen,
ovat olleet ristiriidassa kulttuuriympäristön historiallisen kerroksellisuuden säilyttämispyrkimysten kanssa. Uudistuminen on vaatinut vanhojen
liikerakennusten korvaamista uusilla, ajanmukaisilla liikerakennuksilla. Liikerakennukset on nähty tarpeelliseksi sijoittaa keskeisimmille ja
näkyvimmille paikoille kirkonkylien ydinkeskusta-alueille, joten uusien
liikerakennusten rakentaminen on useimmiten edellyttänyt näille paikoille sijoittuvien vanhojen rakennusten purkamista. Useimmiten liikerakennusten suunnittelussa ei ole haluttu tai välitetty ottaa huomioon
sijaintipaikan ympäristöä ja sille ominaisia piirteitä ja suunnitella ympäristöönsä ja olemassa olevaan rakennuskantaan sopivia liikerakennuksia.
Käytännössä vanhojen liikerakennusten korvaaminen uusilla liikerakennuksilla on useimmissa kirkonkylissä johtanut kulttuuriympäristön ominaispiirteiden muuttumiseen, historiallisen kerroksellisuuden katoamiseen ja hajanaisuuden lisääntymiseen sekä taajamarakenteen hajoamiseen keskustasta käsin.
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Kulttuuriympäristölle ominaisen historiallisen kerroksellisuuden säilymisen kannalta ennen vuotta 1960 rakennettujen liikerakennusten säilyminen olisi olennaisen tärkeää. Rakennukset eivät kuitenkaan enää
täytä liiketoiminnan rakentamiselle asettamia teknisiä tai toiminnallisia
vaatimuksia. Vanhojen liikerakennusten säilyttäminen voitaisiin nähdä
liikeyritysten imagoa vahvistavana tekijänä, mutta näin ei yleensä tapahdu. Useimmat kirkonkylien keskusta-alueilla sijainneet ennen vuotta 1960 rakennetut liikerakennukset on purettu 1900-luvun jälkipuoliskolla. Niistä jäljellä olevat ovat useimmiten jääneet tyhjilleen, siirtyneet
muuhun käyttöön tai toimivat luonteeltaan väliaikaisessa käytössä. Kaupallisten palvelujen keskittymisen ja niiden kokonaismäärän vähentymisen seurauksena myös monet vuoden 1960 jälkeen rakennetuista, hivenen sivussa ydinkeskustasta sijaitsevista liikerakennuksista ovat jääneet
joko kokonaan tai osittain tyhjilleen. Kehityksen hidastuminen ja taantuma 1990- ja 2000-lukujen kuluessa ovat vaikuttaneet vanhojen liikerakennusten säilymiseen osana kulttuuriympäristöä kahdella toisistaan
Kuva 57. Haapavedellä keskeisellä paikalla raitin varrella sijainnut Haapaveden Osuuskaupan päämyymälärakennus
valmistui vuonna 1920. Useiden muiden
samaan aikaan maaseutukirkonkyliin
valmistuneiden liikerakennusten tapaan
kookas liikerakennus edusti sekä kokonaishahmoltaan että yksityiskohdiltaan
jugend-tyyliä. Rakennus purettiin 1960-luvun vaihteessa ja sen paikalle rakennettiin
osuuskaupan uusi liikerakennus, nykyinen
S-market.

Kuva 58. Rantsilassa keskeiselle paikalle vuonna 1938 valmistunut Rantsilan
Osuuskaupan päämyymälärakennus, joka
edusti tyyliltään funktionalismia, erottui
aikanaan muista kirkonkylän keskustan
alueella sijaitsevista rakennuksista sekä
ominaispiirteiltään että rakennusteknisiltä ratkaisuiltaan. Rakennus jäi kuitenkin vanhanaikaiseksi 1960-luvun kuluessa – tuolloin yleistyivät yksikerroksiset
ja pinta-alaltaan laajat, tavaratalomaiset
liikerakennukset. Vuonna 1973 vastapäiselle tontille valmistui Osuuskauppa Arinan Rantsilan Tavaratalo, ja osuuskaupan
liiketilat siirtyivät uuteen liikerakennukseen. Vanha liikerakennus jäi lopulta tyhjilleen, ja se purettiin 1990-luvun alkupuoliskon kuluessa.
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Kuva 59. Kärsämäellä valtatien 4 varrella sijaitseva Kärsämäen Osuuskassan
vuonna 1952 valmistunut liikerakennus
on yksi harvoista kirkonkylän keskustan
alueella säilyneistä jälleenrakennuskaudella rakennetuista liikerakennuksista.
Rakennus on peruskorjattu 1960–1970-lukujen tienoilla, tuolloin julkisivut on verhoiltu asbestisementtilevyillä. Rakennus
on osittain tyhjillään, osa ensimmäisessä
kerroksessa sijaitsevista liiketiloista on
kirpputorikäytössä. Vuonna 1999 vahvistettu kaava mahdollistaa rakennuksen säilymisen, mutta rakennusta ei ole määrätty
säilytettäväksi.

Kuva 60. Tyrnävän Osuuskassan vuonna
1959 valmistunut liikerakennus sijaitsee
keskeisellä paikalla raitin varrella. Osa
rakennuksessa sijaitsevista liiketiloista
on tyhjillään. Vuonna 2006 vahvistetussa
kaavassa rakennus on ajateltu purettavaksi, kaava sallii kolmikerroksisen liikerakennuksen rakentamisen sen paikalle.

Kuva 61. Osuuskauppa Arinan Rantsilan
Tavaratalo valmistui Rantsilan kirkonkylän keskustaan vuonna 1973. Valmistumisensa aikaan liikerakennus edusti tuolloin
uudenlaista
myymälärakennustyyppiä.
Suurikokoinen mutta kokonaishahmoltaan
matala liikerakennus poikkesi ominaispiirteiltään selvästi olemassa olevasta rakennuskannasta. Rakennus oli pinta-alaltaan
laaja, mikä mahdollisti myymälätilojen
sijoittamisen yhteen kerrokseen. Aikakaudelle tyypilliseen tapaan rakennuksessa
oli tasakatto. Myymälätilat avautuivat
visuaalisesti ulos katutilaan suurten näyteikkunoiden kautta. Tämä rakennustyypille luonteenomainen piirre katosi myöhemmin, kun ikkunapinnat tuli tavaksi
teipata lähes kokonaan umpeen. Liikerakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 2009.
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Kuva 62. Haapavedellä S-market sijaitsee
keskeisimmällä ja näkyvimmällä paikalla
pääteiden risteysalueen tuntumassa. Kookas rakennus erottuu tunnuskuvanomaisena maamerkkirakennuksena. 1960-luvun
alussa rakennettua liikerakennusta on
laajennettu ja uudistettu useaan otteeseen
1960-, 1990- ja 2000-lukujen kuluessa. Rakennuksen julkisivuja hallitsevat huomiota herättävät muodot, kirkkaat huomiovärit ja suurikokoiset mainokset. Ne lisäävät
osaltaan kulttuuriympäristölle Haapaveden kirkonkylän keskustassa nykyään ominaista hajanaisuutta.

Kuva 63. Kärsämäellä Frosteruksenkadun varrella sijaitsevat kaksikerroksiset
liikerakennukset on rakennettu 1980-luvun kuluessa. Rakennuksissa on liiketilojen ohella asuintiloja, liiketilat sijoittuvat
pääsääntöisesti ensimmäiseen kerrokseen
ja asunnot toiseen kerrokseen, samaan
tapaan kuin 1900-luvun alussa ja jälleenrakennuskaudella rakennetuissa liikerakennuksissa. Rakennukset poikkeavat
kuitenkin paitsi toisistaan myös vanhemmista, ennen vuotta 1960 valmistuneista,
liikerakennuksista sekä materiaaleiltaan
että yksityiskohdiltaan. Osa rakennuksissa
sijaitsevista liiketiloista on tyhjillään.

Kuva 64. Tyrnävällä keskeisellä paikalla raitin varrella sijaitseva S-market on
valmistunut vuonna 2004. Liikerakennus
on ominaispiirteiltään samankaltainen
kuin muut samaan aikaan maaseutukirkonkyliin rakennetut S-marketit, sen
suunnittelussa ei ole otettu huomioon
sijaintipaikkaa ja siellä olemassa olevalle rakennuskannalle ominaisia piirteitä.
Mainokset ja kauppaketjulle tyypilliset
tunnukset muodostavat olennaisen osan
rakennuksen ulkoasua. Rakennuksen sijoittuminen tontilleen määräytyi osittain
liiketoiminnan kannalta merkittävien tekijöiden perusteella: uusi liikerakennus
rakennettiin vanhan, tien varrella sijainneen vuonna 1971 valmistuneen liikerakennuksen taakse, ja vanha liikerakennus
purettiin pois vasta toimintojen siirryttyä
uuteen liikerakennukseen. Tästä johtuen
uusi liikerakennus sijaitsee hyvin etäällä
tiestä.
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poikkeavalla tavalla. Uudisrakentamisen tarve on vähentynyt palvelujen
määrän vähentymisen myötä, joten vanhoja liikerakennuksia ei ole ollut
tarpeen purkaa pois uusien tieltä samaan tapaan kuin 1960- ja 1970-luvuilla. Toisaalta taantuma on lisännyt tyhjilleen ja vaille hoitoa jääneiden liikerakennusten purkamista tarpeettomina.

8.3.4. Kerroksellisuuden merkityksestä
Kulttuuriympäristön kerroksellisuus ja sen ilmentämä historiallinen jatkuvuus nähdään useimmiten nimenomaan positiivisina piirteinä. Kerroksellisuuteen voi kuitenkin liittyä myös negatiivisiksi koettavia sävyjä:
kerroksellisuus voidaan kokea hajanaisuutena, jos eri aikoina rakennetut
rakennukset ovat sekä ominaispiirteiltään, kuten kooltaan, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja yksityiskohdiltaan, että sijainniltaan suhteessa
toisiinsa ja suhteessa tiestöön keskenään hyvin paljon toisistaan poikkeavia.
Kerroksellisuuden säilyttäminen rakennetussa kulttuuriympäristössä
edellyttää toisaalta vanhojen, menneiden aikojen kehitystä ilmentävien rakennusten säilyttämistä, toisaalta omaa aikaansa edustavaa mutta
olemassa olevalle ympäristölle tyypilliset ominaispiirteet huomioonottavaa uudisrakentamista. Kerroksellisuuden luonteen kokemisen kannalta olennaista on se, miten eri aikoina rakennetut kerrokset sopeutuvat
toisiinsa. Kerroksellinen ja tasapainoinen kokonaisuus muodostuu ominaispiirteiltään omaa aikaansa edustavista mutta toisiinsa sopeutuvista
rakennuksista.
Käsitykset eri-ikäisten rakennusten merkityksestä osana kulttuuriympäristöä ovat muuttuneet ajan mittaan, mikä osaltaan kertoo kulttuuriympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä ajan mittaan muuttuvista arvoista ja arvostuksista. Esimerkiksi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennetut, kansanomaisesta rakentamisperinteestä poikkeavat asuinrakennukset sekä 1900-luvun alussa rakennetut, ominaispiirteiltään ympäristöstään poikkeavat funkistyyliset liikerakennukset
ja osuusmeijerien rakennukset nähtiin vielä 1900-luvun alkupuoliskolla maaseutuympäristöön sopimattomina. Mainituista rakennuksista liikerakennukset ja meijerirakennukset sijoittuivat useimmiten keskeisille
paikoille maaseutukirkonkylien keskusta-alueille. Ne olivat uusia rakennustyyppejä, ja kertoivat 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa tapahtuneista muutoksista, kuten palvelujen kehittymisestä ja lisääntymisestä
sekä teollistumisesta. Rakennukset poikkesivat ominaispiirteiltään selvästi kansanomaista rakentamisen perinnettä edustavista rakennuksista,
jotka nähtiin tuolloin ihanteina. Kyseiset rakennukset alettiin hahmottaa
olennaiseksi ja arvokkaaksi osaksi maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristöä 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa. Monet niistä erottuvat nykyään paikallista omaleimaisuutta vahvistavina maamerkkirakennuksina.
Rakennuskanta uudistui 1960- ja 1970-lukujen kuluessa nopeasti varsinkin kirkonkylien keskusta-alueilla, missä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennettuja rakennuksia purettiin pois uusien liikerakennuk357
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sien tieltä. Vanhojen rakennusten harvinaisuus lisäsi niiden arvoa kirkonkylien kehityshistoriasta kertovina esimerkkeinä. Useimmat kirkonkylien
keskusta-alueilla tai niiden liepeillä sijaitsevista, edelleen jäljellä olevista
ennen vuotta 1940 valmistuneista rakennuksista huomioitiin esimerkiksi
Seutukaavaliitoissa, maakuntamuseoissa ja Museovirastossa 1900-luvun
lopulla laadituissa kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloissa. Ne nähtiin paitsi itsessään arvokkaina myös kulttuuriympäristölle
ominaisen kerroksellisuuden ja historiallisen jatkuvuuden kannalta merkittävinä. Rakennusten määrittely kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi ja
säilyttämisen arvoisiksi kohteiksi ei kuitenkaan taannut niiden huomioonottamista kaavoituksessa tai niiden säilymistä osana kulttuuriympäristöä. Varsinkin liikerakennusten säilymistä hankaloittivat kulttuurihistoriallisten arvojen ja liiketoiminnan asettamien vaatimusten väliset ristiriitaisuudet.
Kaavoitus kuvastaa osaltaan sitä, miten eri-ikäisiin rakennuksiin ja niiden merkitykseen osana kulttuuriympäristöä on eri aikoina suhtauduttu.
Esimerkiksi ensimmäisissä Rantsilaan, Kärsämäelle, Tyrnävälle ja Haapavedelle 1950- ja 1960-lukujen kuluessa laadituissa kaavoissa varauduttiin kirkonkylien kasvuun kuntien keskustaajamiksi ja sen aiheuttamiin
muutoksiin. Palvelujen, asutuksen ja liikenteen voimakkaan lisääntymisen aiheuttamat vaatimukset nähtiin olemassa olevan rakennuskannan
säilyttämistä tärkeämpinä tavoitteina. Valtaosa kirkonkylien keskustaalueilla pääteiden varsilla tuolloin sijaitsevista, tiiviisti tietä rajaavista
rakennuksista sijoittui kaavoissa joko kokonaan tai osittain tiealueille tai
kortteleiden istutettaviksi tai pysäköintialueiksi määrätyille reuna-alueille, eli olemassa olevat rakennukset oli ajateltu korvattaviksi uusilla,
ajanmukaisilla rakennuksilla. Samaan tapaan myös useimmissa 1970-luvun kuluessa laadituissa kaavoissa vanha rakennuskanta nähtiin suurimmaksi osaksi väistyvänä eikä sitä otettu erityisesti huomioon. Toisaalta
useimmat tuolloin laaditut kaavat mahdollistivat olemassa olevien rakennusten säilyttämisen, jollei siitä aiheutunut varsinaisesti haittaa palvelujen kehittymiselle tai liikenteen asettamien vaatimusten huomioonottamiselle. Rakennuskannan uudistamista edellyttävät kaavat eivät kuitenkaan käytännössä toteutuneet. Rakennuskanta uudistui 1960-, 1970- ja
1980-lukujen kuluessa lähinnä kirkonkylien ydinkeskusta-alueilla sijaitsevilla, kaavoissa liikerakentamista varten varatuilla korttelialueilla, ja
suuri osa keskusta-alueiden reunoilla tai ulkopuolella sijaitsevilla, kaavoissa asuinrakennuksia varten varatuilla korttelialueilla olemassa olevista rakennuksista säilyi uudistamiseen pyrkivistä kaavoista huolimatta.
Kerroksellisuuden säilyttämiseen ja olemassa olevaan rakennuskantaan
liittyviin kulttuurihistoriallisiin arvoihin alettiin kiinnittää kaavoituksessa huomiota myöhään, vasta 1980- ja 1990-lukujen kuluessa. Rakennussuojelunäkökohdat otettiin huomioon kaavoituksessa ympäristön kehitykseen nähden liian myöhään: rakennuskannassa suurimmat muutokset olivat ehtineet tapahtua ennen sitä, 1960- ja 1970-lukujen kuluessa.
Useimmiten rakennussuojeluun velvoittavat kaavamääräykset koskivat
pääasiassa yksittäisiä kohteita, kuten yksittäisiä rakennuksia tai pihapiirejä tai muutamien vierekkäisten pihapiirien muodostamia kokonaisuuk358
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sia – toisaalta useimmissa kirkonkylissä ei enää tuolloin ollut olemassa
laajoja ja yhtenäisiä vanhojen rakennusten muodostamia miljöökokonaisuuksia. Vanhan rakennuskannan säilyttämistä ei kuitenkaan nähty itsessään arvokkaana tavoitteena, vaan suojelutavoitteista oltiin valmiita
tinkimään tarvittaessa. Suojelutavoitteista huolimatta kaavojen toteutuminen edellytti usein joko suojeltujen rakennusten purkamista tai miljöön ominaispiirteitä muuttavaa uudisrakentamista.
Kaavoituksessa historiallisen kerroksellisuuden ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen jäi useimmiten muita tavoitteita merkitykseltään selvästi vähäisemmäksi. Tämä näkyi erityisesti kaavoissa liikerakentamista varten varattuja korttelialueita koskevissa kaavamääräyksissä. Liiketoiminnan ja palvelujen säilyminen nähtiin varsinkin kehitykseltään taantuvissa kunnissa elinkelpoisuuden säilymisen kannalta tärkeänä, mikä näkyi arvovalinnoissa ja niiden vaikutuksessa kaavoitukseen
ja edelleen kulttuuriympäristön kehitykseen. Esimerkiksi liiketoiminnan
kehittämismahdollisuuksien turvaaminen tai liikenteen asettamien vaatimusten huomioonottaminen nähtiin vanhan rakennuskannan säilyttämistä tärkeämpinä tavoitteina. Tästä kertoo esimerkiksi se, että kaavoissa kirkonkylien keskusta-alueilla liikerakentamista varten varatuilla
korttelialueilla sijaitsevia rakennuksia ei pääsääntöisesti määrätty suojeltaviksi. Useimmat 1980-, 1990- ja 2000-luvuilla laaditut kaavat mahdollistivat kirkonkylien keskusta-alueilla edelleen jäljellä olevien, jälleenrakennuskaudella tai sitä ennen rakennettujen ja liikerakentamista varten
varatuille korttelialueilla sijaitsevien rakennusten säilymisen, jos siitä ei
aiheutunut haittaa liiketoiminnan kehittymiselle. Rakennuksia ei kuitenkaan määrätty suojeltaviksi, eli kaavat mahdollistivat myös rakennusten
purkamisen ja korvaamisen uusilla liikerakennuksilla tarvittaessa. Liikerakentamista varten varatuille korttelialueille kaavoissa määritellyt rakentamistehokkuudet sallivat yleensä olemassa olevaa tilannetta tehokkaamman rakentamisen, mikä osaltaan edesauttoi vanhojen rakennusten korvaamista uudisrakennuksilla. Joskus kulttuurihistorialliset arvot
otettiin huomioon vastapainona kasvulle ja kehittämiselle. Esimerkiksi
Tyrnävälle vuonna 2006 vahvistetussa kaavassa tavoitteena oli olemassa
olevan kulttuuriympäristön ja sille ominaisten piirteiden säilyttäminen,
mutta toisaalta taas kaava salli olemassa olevaa selvästi tehokkaamman
rakentamisen kirkonkylän ydinkeskustan alueella. Kaavassa suhtauduttiin rakennussuojelun ja liikerakentamiselle ominaisten uudistumispyrkimysten väliseen ristiriitaan samaan tapaan kuin Rantsilaan vuonna
1983 vahvistetussa kaavassa: molemmissa kaavoissa suurin osa ennen
vuotta 1940 valmistuneista rakennuksista ja niiden muodostamista kokonaisuuksista määrättiin suojeltaviksi, mutta kaavat sallivat vanhojen
rakennusten purkamisen ja korvaamisen uusilla, pienelle alueelle kirkonkylien ydinkeskustaan sijoittuvilla, liikerakentamista varten varatuilla korttelialueilla.
Kirkonkylissä historiallista jatkuvuutta ilmentävä kerroksellisuus on
ohentunut ja samalla ympäristön hajanaisuus on lisääntynyt 1900-luvun
jälkipuoliskon kuluessa, kun vanhoja, ennen vuotta 1960 rakennettuja
rakennuksia on purettu pois uusien, vuoden 1960 jälkeen valmistunei359
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Kuva 65. Rakennuksia raitin varrella
Rantsilassa 1900-luvun alussa. Kaksikerroksinen Aleksanterin kansakoulu erottuu
asuinrakennuksista kooltaan, väritykseltään ja yksityiskohdiltaan: asuinrakennuksia kookkaampi ja vaaleaksi maalattu
kansakoulu hahmottuu selvästi merkkirakennukseksi. Se kuitenkin sopeutuu muodoiltaan ja materiaaleiltaan osaksi kokonaisuutta.

Kuva 66. Kärsämäen kirkonkylän keskustaa vuonna 1964 esittävässä ilmakuvassa
pääteitä reunustavat asuinrakennusten,
julkisten rakennusten ja liikerakennusten
sekä talous- ja varastorakennusten rajaamat pihapiirit. Vaikka rakennukset eroavat
toisistaan yksityiskohdiltaan, ne muodostavat yhtenäiseksi hahmottuvan kokonaisuuden. Rakennuksia yhdistävät toisiinsa
samantapaiset muodot ja mittasuhteet,
satulakatot ja puun käyttö julkisivumateriaalina. Vinottain pääteiden risteyksen
koilliskulmassa keskeisellä ja näkyvällä
paikalla sijaitseva säästöpankin liikerakennus erottuu maamerkkirakennuksena.
Rakennuksessa on muista rakennuksista
poiketen rapatut julkisivut.

Kuva 67. Haapavedellä kirkonkylän keskustassa eri-ikäiset liikerakennukset muodostavat kerroksellisen mutta hajanaisen
kokonaisuuden. Jälleenrakennuskaudella
rakennettu yhdyspankin liikerakennus
sekä 1960- ja 1970-luvilla rakennetut liikerakennukset poikkeavat ominaispiirteiltään toisistaan, kukin niistä hahmottuu
selvästi oman aikansa rakennukseksi.

Kuva 68. Kärsämäellä valtatien 4 varrella sijaitsevat eri-ikäiset rakennukset
poikkeavat toisistaan paitsi ominaispiirteiltään, myös sijainniltaan suhteessa tiehen. Jälleenrakennuskaudella rakennetut rakennukset sijaitsevat tien varressa,
rakennusten edustalle rajautuu paikoin
kapeita piha-alueita. Sen sijaan vuoden
1960 jälkeen rakennetut rakennukset sijaitsevat etäällä tiestä, rakennusten edustalle on varattu tilaa pysäköintiä varten.
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Kuva 69. Tyrnävällä kirkonkylän keskustaan vuonna 2005 valmistunut kolmikerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennus poikkeaa ominaispiirteiltään selvästi
muusta olemassa olevasta rakennuskannasta. Vanhastaan maamerkkirakennukseksi hahmottunut Tyrnävän Osuusmeijerin voima-asema, jossa nykyään toimii
kirjasto, jää raitilta katsottuna osittain
piiloon uuden liikerakennuksen ja autokatosten taakse.

Kuva 70. Rantsilassa Rantsilanraitin varrella sijaitsevat rakennukset muodostavat
mittasuhteiltaan ja materiaaleiltaan yhtenäiseksi hahmottuvan kokonaisuuden.
Rakennetulle kulttuuriympäristölle ominainen kerroksellisuus ei kuitenkaan ulotu raitilla nykyaikaan saakka. Esimerkiksi
raitin varrelle keskeiselle paikalle sijaitsevalle tontille vuonna 1997 valmistuneiden
asuinrakennusten ominaispiirteet – perushahmo, materiaalit, väritys ja yksityiskohdat – on suunniteltu vanhoille, 1800-luvun
lopulla ja 1900-luvun alussa rakennetuille
rakennuksille tyypillisten piirteiden mukaisiksi. Rakennukset sopeutuvat kokonaisuuteen, mutta ne eivät hahmotu oman
aikansa rakennuksiksi.
Kuva 71. Tyrnävälle on 1900-luvun lopulla rakennettu myös muutamia julkisia
rakennuksia, jotka ominaispiirteiltään
tukeutuvat paikallisiin perinteisiin ja olemassa olevalle ympäristölle ominaisiin
erityispiirteisiin, mutta hahmottuvat silti
selvästi oman aikansa rakennuksiksi. Kunnanviraston pihapiirissä vanhat Hirvelän
tilan rakennukset, 1951 valmistunut paloasema ja vuonna 1986 valmistunut kunnanvirasto muodostavat kerroksellisen,
mittakaavallisesti yhtenäiseksi hahmottuvan, omaleimaisen kokonaisuuden.
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den rakennusten tieltä. Tämä on tyypillistä rakennetulle kulttuuriympäristölle erityisesti kirkonkylien keskusta-alueilla, missä rakennuskanta on suurimmaksi osaksi uusiutunut 1960-luvulla ja sen jälkeen, ja sitä
vanhemmasta, ennen vuotta 1940 tai vuosina 1940–1960 rakennetusta
rakennuskannasta on jäljellä enää rippeitä. Historiallista jatkuvuutta ilmentäviä kerroksia on hyvin vähän, rakennuskanta muodostuu pääasiassa vuoden 1960 jälkeen rakennetuista liikerakennuksista. Nämä rakennukset erottuvat toisistaan kooltaan, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan,
yksityiskohdiltaan ja väritykseltään poikkeavina yksilöinä. Kirkonkylien
keskusta-alueilla muusta rakennuskannasta poikkeavina erottuvat erityisesti 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa valmistuneet matalat mutta pinta-alaltaan laajat liikerakennukset sekä 2000-luvun alussa valmistuneet
kookkaat, kaksi- ja kolmikerroksiset liikerakennukset sekä asuin-, liikeja toimistorakennukset.
Rakennetulle ympäristölle ominaisen kerroksellisuuden säilyttäminen
edellyttää eri aikoina rakennettujen rakennusten säilyttämistä. Tästä
huolimatta miltei kaikki kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi kohteiksi
luokitelluista tai kaavoissa suojeltaviksi määrätyistä rakennuksista on rakennettu ennen vuotta 1940. Esimerkiksi Rantsilassa, Kärsämäellä, Tyrnävällä ja Haapavedellä kaavoissa on määrätty suojeltavaksi vain muutamia vuosien 1940–1960 välisenä aikana rakennettuja rakennuksia. Pääsääntöisesti vuoden 1960 jälkeen valmistuneita rakennuksia ei ole otettu huomioon kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden luetteloissa,
eikä niistä ainoatakaan ole määrätty kaavoissa suojeltavaksi.
Pääsääntöisesti miltei kaikki ennen vuotta 1940 rakennetut rakennukset nähdään nykyään arvokkaina ja säilyttämisen arvoisina. Vanhat rakennukset ja niiden muodostamat kokonaisuudet erottuvat kulttuuriympäristössä omaleimaisina ja paikallisen identiteetin kannalta tärkeinä
merkkirakennuksina. Ne nähdään paitsi ominaispiirteidensä myös ikänsä puolesta arvokkaina. Rakennusten arvoon vaikuttaa myös niiden harvinaisuus. Sen sijaan esimerkiksi 1960- ja 1970-luvuilla kirkonkylien keskusta-alueille rakennettuja rakennuksia ei edelleenkään nähdä arvokkaina ja säilyttämisen arvoisina. Näistä rakennuksista esimerkiksi 1960-luvun kuluessa rakennetut yksikerroksiset lasijulkisivuiset liikerakennukset voitaisiin nähdä arvokkaina esimerkkeinä oman aikansa liikerakentamiselle tyypillisistä piirteistä. Useimpia niistä on ajan mittaan uudistettu
muuttuvien liiketaloudellisten, toiminnallisten tai teknisten tavoitteiden
tai imagotekijöiden pohjalta. Uudistusten seurauksena rakennuksille
alun perin luonteenomaiset erityispiirteet ovat joko osittain tai kokonaan
muuttuneet tai kadonneet, joten ne eivät enää hahmotu oman aikansa
rakennuksiksi. Vuoden 1960 jälkeen rakennettujen rakennusten arvottamista vaikeuttaa myös rakennusten suhde toisiinsa ja ympäristöönsä:
sekä toisistaan että muusta rakennuskannasta selvästi poikkeavien rakennusten rakentaminen on johtanut kulttuuriympäristön muuttumiseen
luonteeltaan hajanaiseksi varsinkin kirkonkylien keskusta-alueilla, joten
rakennukset on vaikeaa nähdä arvokkaana osana kirkonkylien kulttuuriympäristöä.
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8.4.1. Tiestön kehitys ja ominaispiirteet
Teiden merkitys osana kirkonkylien kulttuuriympäristöä on kaksijakoinen. Tiet ovat ajan mittaan toimineet taajamarakenteen selkärankana,
johon rakentaminen tukeutuu – toisaalta taas tieympäristössä tapahtuneet muutokset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että kulttuuriympäristö on muuttunut luonteeltaan hajanaiseksi erityisesti kirkonkylien keskusta-alueilla. Kulttuuriympäristöä ja sille ominaisia piirteitä tarkastellaan useimmiten juuri tieympäristöstä käsin, tielläliikkujan (autoilijan,
pyöräilijän tai jalankulkijan) näkökulmasta. Tiet toimivat siten taajamarakenteen runkona paitsi toiminnallisesti myös visuaalisesti, joten tieympäristöllä on suuri merkitys kulttuuriympäristön ominaispiirteiden ja
luonteen hahmottumisessa.
Vanhat pitäjäntiet ja kylätiet ovat monin paikoin säilyneet nykyisten tielinjausten pohjana ja taajamarakenteen runkona aina nykypäiviin saakka. Kirkonkylien vanhat päätiet, kuten esimerkiksi Rantsilanraitti, Sandelsintie ja Keinontie Rantsilassa, Frosteruksenkatu ja Keskuskatu Kärsämäellä, Vanhatie, Kirkkotie ja Tupostie Tyrnävällä sekä Vanhatie ja Tähtelänkuja Haapavedellä, noudattavat edelleen pääpiirteissään samoja linjauksia kuin 1700- ja 1800-luvuilla. Pohjimmiltaan tiet edustavat kirkonkylien kulttuuriympäristössä vanhinta, ennen vuotta 1860 rakentunutta
ajallista kerrostumaa. Vanhat tiet eivät kuitenkaan hahmotu kulttuuriympäristössä omaa aikaansa edustavana kerroksena samaan tapaan kuin
esimerkiksi vanhat rakennukset. Teiden ominaispiirteet ovat aikojen mittaan muuttuneet, teitä on kunnossapito- ja parannustöiden yhteydessä
oikaistu, levennetty, tasattu ja korotettu. Tieympäristössä näkyvät myös
rakentamisen suhteessa tiestöön aikojen mittaan tapahtuneet muutokset.
Vanhastaan tiet tukeutuivat vahvasti maiseman ominaispiirteisiin ja
maastonmuotoihin. Tiet rakennettiin aikanaan maisemallisesti soveliaisiin tai mahdollisiin, helppokulkuisiin ja helposti rakennettaviin paikkoihin. Maiseman ja maastonmuotojen merkitys teiden sijaintiin ja linjauksiin vaikuttavana taustatekijänä näkyy vanhojen teiden pohjalle rakennettujen teiden ominaispiirteissä edelleen. Vaikka teiden tasaus, leveys
ja pintarakenteet ovat aikojen mittaan muuttuneet, tiealueiden luonne on
paikoin säilynyt nykyaikaan saakka samankaltaisena kuin 1900-luvun
alussa. Kirkonkylien keskusta-alueiden reunoilla vanhat tiet hahmottuvat edelleen taajamarakenteen selkärangaksi, johon rakentaminen tukeutuu. Esimerkiksi sekä Rantsilassa että Haapavedellä jokivarressa kulkevien vanhojen maanteiden pohjalle rakennetut tiet myötäilevät jokea
kohti viettävän maaston muotoja. Linjaukseltaan eloisasti kaartuvia teitä
pitkin avautuu monin paikoin luonteeltaan vaihtelevia, avoimia ja suljettuja, rakennusten ja kasvillisuuden rajaamia näkymiä.
Tieympäristön kehityksessä taitekohtana erottuvat 1950-, 1960- ja
1970-luvut. Tuolloin toteutettiin runsaasti vanhan tiestön kunnostustöitä
ja rakennettiin uusia pääteitä, mikä kertoo liikenteen merkityksen kas363
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vusta. Vanha tieverkko pyrittiin uudistamaan koko ajan lisääntyvän liikenteen asettamia vaatimuksia vastaavaksi. Liikennemäärien lisääntymisen taustalla vaikutti 1960- ja 1970-luvuilla muun muassa kirkonkylien
kasvu kuntien keskustaajamiksi. Koska suurin osa palveluista keskitettiin
kirkonkyliin, niihin suuntautui asiointiliikennettä omien kuntien alueilta sekä maakunnallisiksi keskuksiksi muodostuneissa kirkonkylissä myös
naapurikuntien alueilta. Sujuvat liikenneyhteydet nähtiin taajamien kehittymisen kannalta merkittävinä. Liikenteen asettamat vaatimukset
olivat usein ristiriidassa kulttuuriympäristön kerroksellisuuden ja ominaispiirteiden tai kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisen kanssa.
Useimmiten varsinkin 1900-luvun puolivälin tienoilla rakennetut uudet
päätiet erottuivat kulttuuriympäristössä vanhojen teiden pohjalle rakennetuista teistä ominaispiirteiltään poikkeavina. Teiden suunnittelussa
taustalla vaikuttivat ensisijaisesti liikenteen asettamat vaatimukset, liikennemäärien lisääntyminen sekä pyrkimykset liikenteen sujuvuuteen.
Leveät ja suoralinjaiset, useimmiten selvästi ympäröivää maanpintaa
korkeammalle sijoittuvat tiet hahmottuivat kulttuuriympäristössä taajamarakenteesta sekä rakenteellisesti että visuaalisesti erillisinä ohikulkuteinä. Ne eivät toimineet taajamarakenteen runkona samaan tapaan kuin
vanhat tiet. Monin paikoin uusien ohikulkuteiden ja läpikulkuteiden rakentaminen muutti näkyvästi kulttuuriympäristölle ominaisia piirteitä ja
johti taajamarakenteen hajautumiseen. Esimerkiksi Haapavedellä leveiden piennaralueiden reunustama, korkealle penkereelle selvästi ympäröivää maanpintaa ylemmäksi sijoittuva Haapavedentie jakoi kirkonkylän keskustan kahteen erilliseen osaan.
Liikenteen merkityksen lisääntyminen ja liikennemäärien kasvu näkyi
selvästi myös 1960- ja 1970-luvuilla laadituissa kaavoissa, joissa varauduttiin liikenteen asettamien vaatimusten edellyttämiin toimenpiteisiin.
Kaavoissa vanhat tiet pyrittiin pääsääntöisesti säilyttämään olemassa
olevan tilanteen mukaisilla paikoillaan, mikä kertoo teiden merkityksestä taajamarakenteen runkona. Teiden varsilla sijaitsevia rakennuksia ei
kuitenkaan otettu samalla tavalla huomioon. Useimmissa kaavoissa liikenteen asettamien vaatimusten huomioonottaminen nähtiin olemassa
olevan rakennuskannan säilyttämistä tärkeämpänä tavoitteena. Kaavoissa tiealueet oli määritelty olemassa olevaa tilannetta selvästi leveämmiksi, ja suurin osa teiden varsilla sijaitsevista rakennuksista sijoittui kaavoissa joko kokonaan tai osittain tiealueille.
Kaupalliset palvelut ja liikenneyhteydet olivat sidoksissa toisiinsa: kaupalliset palvelut pyrittiin sijoittamaan keskeisille, näkyville ja helposti
saavutettaville paikoille liikenteellisiin solmukohtiin. Uusien pääteiden
rakentaminen vaikutti osaltaan kaupallisten palvelujen sijaintiin taajamissa – ja sen myötä taajamien ydinkeskustaksi hahmottuvien alueiden
sijaintiin ja rajautumiseen sekä taajamarakenteen kehitykseen kyseisillä
alueilla. Monissa kirkonkylissä palvelut keskittyivät uusien pääteiden ja
vanhojen teiden risteysalueiden ympäristöön. Ne kehittyivät kirkonkylän
keskipisteiksi ja tärkeimmiksi solmukohdiksi, ja vanhat kirkonkylänraitit
menettivät vähitellen merkityksensä kirkonkylien tärkeimpinä pääteinä.
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Selvästi taajamien keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvien ohikulkuteiden rakentamisessa tavoitteena oli ohjata suurimmat liikennevirrat
kulkemaan taajamien ohi, mikä mahdollisti suuret ajonopeudet ja paransi liikenteen sujuvuutta. Ohikulkuteiden rakentaminen myös mahdollisti
tieympäristölle vanhastaan tyypillisten ominaispiirteiden säilyttämisen
kirkonkylien vanhoilla pääteillä. Esimerkiksi Rantsilassa valtatien 4 oikaisun rakentaminen edesauttoi kulttuuriympäristölle ominaisten piirteiden ja vanhan rakennuskannan säilymistä Rantsilanraitilla. Miljöön
ominaispiirteiden säilyttämistä ei kuitenkaan aina nähty tärkeänä, jos se
oli ristiriidassa taloudellisten tekijöiden kanssa. Ohikulkuteiden rakentamisen katsottiin heikentävän kirkonkylien keskusta-alueilla sijaitsevien
kaupallisten palveluiden toimintaedellytyksiä. Esimerkiksi Kärsämäellä
vastustettiin valtatien 4 rakentamista kirkonkylän keskustan ulkopuolelle sijoittuvaksi ohikulkutieksi, vaikka siihen oli varauduttu vuoden 1966
kaavassa, koska sen katsottiin vähentävän kirkonkylän merkitystä liikenneväylien solmukohdassa sijaitsevana keskuksena.
Tiesuunnittelussa tärkeimmäksi tavoitteeksi muodostui 1980-, 1990- ja
2000-luvuilla liikenneturvallisuus. Suunnittelussa pyrittiin ottamaan
huomioon myös kulttuuriympäristön luonne ja erityispiirteet. Liikenneturvallisuuden parantamiseen ja tieympäristön kohentamiseen pyrittiin
osittain samoilla keinoilla, eli tieympäristöä jäsentävien istutusten, kiveysten ja valaistuksen avulla. Ajonopeuksia pääteillä pyrittiin hillitsemään muun muassa kiertoliittymien rakentamisen avulla. Käytännössä
kiertoliittymien rakentaminen kirkonkylien keskusta-alueille edellytti usein olemassa olevien rakennusten purkamista tai miljöön kannalta merkittävien puiden kaatamista, eli liikenteen asettamat vaatimukset
muodostuivat kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämistä tärkeämmiksi, samaan tapaan kuin 1960- ja 1970-luvuilla.
Liikenneturvallisuuteen liittyi myös kevyen liikenteen väylien rakentaminen. Parhaimmillaan ajoradasta erilliset kevyen liikenteen väylät toteutettiin niin, että esimerkiksi tiealuetta rajaava vanha puusto oli mahdollista säilyttää. Toisaalta kevyen liikenteen väylien rakentaminen johti
usein tiealueen leventymiseen entisestään.
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Kuva 72. Rantsilassa maastonmuotoja
myötäilevä vanha tie sekä sitä rajaavat
rakennukset ja kasvillisuus muodostavat
yhdessä omaleimaiseksi hahmottuvan
kokonaisuuden. Tien suhde sitä rajaaviin
rakennuksiin on kuitenkin ajan mittaan
muuttunut: tie sijoittuu paikoin selvästi
ympäröivää maanpintaa ylemmäksi, rakennuksiin nähden liian korkealle. Tiealueen leveys raitilla on keskimäärin 12–14
metriä, leveimmillään 20 metriä ja kapeimmillaan 9 metriä.

Kuva 73. Samaan tapaan kuin Rantsilanraitti Rantsilassa, myös Vanhatie Haapavedellä on rakennettu vanhan maantien
pohjalle. Tämä näkyy esimerkiksi tien
maastonmuotoja myötäilevässä linjauksessa. Rakentamisen suhde tiehen on kuitenkin rakennuskannan uusiutumisen seurauksena muuttunut.

Kuva 74. Tyrnävällä kirkonkylän päätie
noudattaa pääpiirteissään samaa linjausta
kuin Limingasta Tyrnävän kautta Muhokselle johtava vanha maantie, joka oli käytössä jo 1600-luvulla. Pääteiden risteyksen
tuntumassa sijaitseva kirkko erottuu maamerkkirakennuksena. Tyrnävällä ajorataa
molemmin puolin reunustavat kevyen
liikenteen väylät on pyritty toteuttamaan
niin, että tietä reunustavaa puustoa on ollut paikoin mahdollista säilyttää. Toisaalta
tiealueesta kokonaisuudessaan on siten
muodostunut hyvin leveä.
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Kuva 75. Haapavedentie Haapavedellä
kulkee pohjois-eteläsuunnassa kirkonkylän keskustan halki. Huomattavasti ympäröivää maanpintaa korkeusasemaltaan
ylempänä sijaitseva, leveiden piennaralueiden reunustama tie jakaa kirkonkylän
keskusta-alueen kahteen osaan. Läpikulkutien ja kirkonkylän sisäisen päätien risteysalueella sijaitseva kiertoliittymä korostaa entisestään tiealueen hallitsevuutta.
Tiealueen leveys kokonaisuudessaan on
28–40 metriä.

Kuva 76. Kärsämäellä valtatien 4 kulkee
kirkonkylän keskustan halki. Tieympäristöä on parannettu 2000-luvun alussa mm.
kiveysten ja istutusten avulla, ja valaisimet on uusittu entisiä pienimittakaavaisemmiksi. Tie hahmottuu siitä huolimatta edelleen valtakunnalliseksi päätieksi.
Leveä ja vilkkaasti liikennöity tie jakaa
kirkonkylän keskustaa kahteen osaan.
Kirkonkylän keskustan alueella tiealueen
leveys kokonaisuudessaan on keskimäärin
24–28 metriä.

8.4.2. Tieympäristö kirkonkylien keskusta-alueilla
Tieympäristössä 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa tapahtuneet muutokset näkyvät selkeimmin pääteiden varsilla ja niiden risteysalueiden
ympäristössä, kirkonkylien toiminnallisiksi keskipisteiksi ja liikenteellisiksi solmukohdiksi hahmottuvilla alueilla. Siellä tieympäristön luonne
ja katutilan mittakaava ovat muuttuneet paitsi tieympäristössä tapahtuneiden muutosten myös ennen muuta rakennuskannan uusiutumisen
seurauksena – rakennuskannan uusiutuminen on vaikuttanut katutilan
rajautumiseen ja mittakaavaan.
Vielä 1900-luvun alkupuoliskolla rakentaminen tukeutui tiehen. Teiden
varsille sijoittuvat rakennukset rajasivat keskelleen selkeästi rajautuvan
katutilan. Tiealuetta rajasivat rakennusten ohella tontteja ympäröivät aidat sekä rakennusten väleissä tien varrella kasvavat puut. Paikoin tietä
molemmin puolin tiiviisti rajaavat rakennukset tai kookkaat puut muodostivat taajamarakennetta jäsentäviä porttikohtia. Jälleenrakennuskau367
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della rakennetut rakennukset sijoittuivat teiden varsille tiealueesta sisäänvedettyinä, kauemmaksi tiestä kuin 1900-luvun alussa tai sitä ennen
rakennetut rakennukset. Useimmiten ne kuitenkin rajasivat tiealueita
selkeästi harvaan rakennettuina rivistöinä. Kirkonkylien päätie – kirkonkylänraitti – hahmottui myös merkittävimpänä julkisena tilana. Raitti
muodostui eri kirkonkylissä luonteeltaan ja ominaispiirteiltään erilaiseksi. Esimerkiksi Rantsilassa, Kärsämäellä ja Haapavedellä raitti ja sitä reunustavat rakennukset muodostivat yhtenäiseksi hahmottuvan nauhamaisen kokonaisuuden, Tyrnävällä taas raitti oli leveä ja rakennusten väljästi
rajaama mutta silti selvästi yhtenäiseksi hahmottuva kokonaisuus.
1960-luvun kuluessa tieympäristön suunnittelussa ja kaavoituksessa ei
enää kiinnitetty riittävästi huomiota katutilan muodostumiseen ja mittakaavaan – muut tekijät, kuten liikenteen asettamat vaatimukset ja pysäköintialueiden tarpeen jatkuva lisääntyminen, muodostuivat kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämistä merkittävimmiksi tavoitteiksi. Pysäköinnin tarve lisääntyi kirkonkylien keskusta-alueilla 1900-luvun
jälkipuoliskon kuluessa jatkuvasti henkilöautoliikenteen lisääntymisen ja
palvelujen keskittymisen seurauksena. Pysäköinnin järjestäminen palvelujen yhteyteen nähtiin palvelujen toimivuuden ja kehittämisen kannalta
tärkeänä. Tämä näkyi kaavoissa, joissa varauduttiin pysäköintiin ja sen
tarpeen jatkuvaan lisääntymiseen koko ajan kasvavassa määrin 1970-luvun lopulta lähtien. Muutamissa 1980- ja 1990-luvuilla laadituissa kaavoissa kiinnitettiin huomiota tieympäristön luonteen ja katutilan mittakaavan muodostumiseen: pysäköintiä varten varatut alueet esitettiin sijoitettaviksi liikerakennusten sivuille tai taakse, ja liikerakentamista varten varattujen korttelien teihin rajautuvat reuna-alueet oli määrätty istutettaviksi. Käytännössä kaavoissa esitetyt pyrkimykset eivät kuitenkaan
useimmiten toteutuneet, vaan pysäköintialueet sijoittuivat teiden varsille
liikerakennusten edustalle.
Kaavoituksella oli merkittävä vaikutus katutilan mittakaavan kehittymiseen. Rakennusten sijoittaminen kaavoissa määriteltyjen periaatteiden
mukaisesti tonttien keskiosiin hyvin etäälle tiestä ja pysäköintialueiden
sijoittaminen tien ja rakennusten väliin muuttivat tieympäristön luonnetta sekä katutilan rajautumista ja mittakaavaa kirkonkylien keskusta-alueilla. Useimmissa kirkonkylissä keskeisillä paikoilla ydinkeskustaksi hahmottuvilla, liikerakentamista varten varatuilla alueilla tiealuetta reunustivat useimmiten molemmin puolin avoimet pysäköintialueet, joten katutilasta muodostui erittäin leveä. Vanhojen kaksikerroksisten liikerakennusten korvaaminen uusilla yksikerroksisilla liikerakennuksilla korosti
entisestään katutilan leveyttä. Esimerkiksi Kärsämäellä vanhalla kirkonkylänraitilla, Frosteruksenkadulla, katutilan leveys oli vuonna 1964 laaditun, tuolloin vallitsevaa tilannetta kuvaavan kaavoituksen pohjakartan
mukaan kapeimmillaan 12 metriä. Vuoden 1966 rakennuskaavassa katutilan leveydeksi muodostui samalla kohdalla kokonaisuudessaan 56 metriä: kaavassa liikerakennukset ohjattiin sijoittumaan tonttien keskiosiin
etäälle tiestä, ja tonttien tiehen rajautuvat reuna-alueet oli määritelty pysäköimispaikoiksi. Käytännössä rakennukset sijoittuivat Frosteruksenkadun varrelle siten, että katutilan leveydeksi muodostui keskimäärin 18–
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Kuva 77. Haapavedellä kirkonkylän keskusta-alueella tieympäristöä hallitsevat
edelleen 1960- ja 1970-luvuilla toteutetut
ratkaisut. Tiealue on leveä ja tien pinta
sijaitsee selvästi ympäröivää maanpintaa
ylempänä, mikä näkyy tien ja sitä reunustavien rakennusten välisissä suhteissa.
Pääteiden risteyksen tuntumassa tiealuetta leventää entisestään S-marketin edustalle sijoittuva laaja, avoin pysäköintialue.

Kuva 78. Rantsilanraitilla tietä tiiviisti
rajaavat vanhat liikerakennukset muodostavat katutilaa jäsentävän ja elävöittävän
porttikohdan. Sen vastakohtana erottuu
raitin ja Paavolantien laaja risteysalue, jota
entisestään avartaa risteyksen lounaiskulmassa sijaitseva tyhjä tontti. Raitilla tien
pinta sijaitsee monin paikoin korkeusasemaltaan selvästi ylempänä kuin 1900-luvun alussa.

22 metriä, liikerakentamista varten varattujen korttelialueiden kohdalla
48–50 metriä.
Vanhoilla pääteillä 1960- ja 1970-luvuilla toteutettujen kunnostustöiden
seurauksena teiden pinta nousi korkeusasemaltaan monin paikoin ympäröivää maanpintaa ylemmäksi. Useimpien kirkonkylien keskusta-alueilla
tien pinta on nykyään selkeästi ylempänä kuin 1900-luvun alussa, mikä
näkyy tien ja sitä reunustavien vanhojen rakennusten välisissä suhteissa.
1980- ja 1990-lukujen kuluessa tiesuunnittelussa korostui kulttuuriympäristölle ominaisten erityispiirteiden huomioonottaminen suunnittelun
pohjana. Näkyvimmät muutokset kirkonkylien keskusta-alueilla olivat
kuitenkin tuolloin jo tapahtuneet, joten suunnittelussa keskityttiin lähinnä edeltävien vuosikymmenien aikana tehdyiksi todettujen virheiden
korjaamiseen. Tieympäristöä pyrittiin parantamaan esimerkiksi tiealueita jäsentävien kiveysten sekä katutilaa rajaavien istutusten avulla. Tieympäristölle ominaisten erityispiirteiden säilyttämiseen pyrittiin myös
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Kuva 79. Kärsämäellä pääteiden risteysalueen tuntumassa tiiviisti tien varressa
sijaitseva, nykyään kunnantalona toimiva
vanha suojeluskuntatalo erottuu maamerkkirakennuksena. Rakennuksen ja tien
välinen suhde kertoo tiealueilla 1900-luvun lopulla tapahtuneista muutoksista:
tien pinta sijoittuu korkeusasemaltaan
selvästi ympäröivää maanpintaa korkeammalle, ja maan pinta viettää tieltä kohti
rakennusta. Tilannetta on pyritty kohentamaan kiveyksillä ja istutuksilla.

Kuva 80. Tyrnävällä keskeiselle ja näkyvälle paikalle vuonna 2004 rakennettu
S-market sijaitsee erittäin kaukana tiestä,
mikä vaikuttaa merkittävästi tiealueen
rajautumiseen ja katutilan mittakaavaan.
Liikerakennusta ympäröivä avoin ja hyvin
laaja piha-alue toimii kokonaisuudessaan
pysäköintialueena.

kaavamääräysten avulla. Esimerkiksi Rantsilassa raitin varrelle vuonna 1983 vahvistetussa kaavassa tiesuunnittelunormeista tingittiin, jotta
vanhan rakennuskannan säilyttäminen oli mahdollista. Tiealueen leveys
määräytyi kaavassa olemassa olevan tilanteen mukaan, se oli kapeimmillaan vain 9 metriä, kun esimerkiksi vuoden 1974 kaavassa tiealueen
leveys oli kapeimmillaan 14 metriä. Katutilan mittakaavan säilymisen
kannalta olennaisia olivat 1980- ja 1990-lukujen kaavoissa annetut määräykset raittia reunustavien rakennusten rakentamisesta kiinni rakennusalan raittia rajaavaan sivuun. Tämä määräys ei kuitenkaan koskenut
useimpia liikerakentamista varten varattuja korttelialueita, eli liiketoiminnan asettamat vaatimukset nähtiin edelleen kulttuuriympäristön
ominaispiirteiden säilyttämistä tärkeämpinä tavoitteina, samaan tapaan
kuin 1960-luvulla. Samaan tapaan Haapavedelle vuosina 1991 ja 1994
vahvistetuissa kaavoissa tavoitteena oli tieympäristön luonteen säilyttäminen. Raitin varrella olemassa oleva puusto ja pensaat määrättiin säilytettäviksi, ja raittia reunustavilla korttelialueilla rakennukset määrättiin
rakennettaviksi kiinni rakennusalan raittia rajaavaan sivuun.
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Katutilan mittakaava – analyysikartat
Analyysikartat havainnollistavat katutilan rajautumisessa ja mittakaavassa Rantsilan, Kärsämäen, Tyrnävän ja Haapaveden kirkonkylien keskusta-alueilla 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa tapahtuneita muutoksia.
1950- ja 1960-lukujen tilannetta kuvaavilla analyysikartoilla kirkonkylien päätiet erottuvat kapeina, rakennusten reunustamina nauhoina. Katutila hahmottuu kartoilla tilallisesti vaihtelevana ja monimuotoisena
kokonaisuutena. Pääteiden varsilla sijaitsevat rakennukset rajaavat tietä
paikoin hyvin tiiviisti, paikoin taas rakennusten lomaan rajautuu pihoja
ja aukioita. Rakennusten muodostamat tihentymät ja porttikohdat sekä
avoimet piha- ja aukiotilat elävöittävät ja jäsentävät katutilaa.
1960-, 1970- ja 1980-lukujen kartoilla näkyvät katutilassa rakennuskannan uusiutumisen seurauksena tapahtuneet muutokset. Katutilalle vielä
1950-luvulla ja 1960-luvulla ominaiset piirteet, tilallinen vaihtelevuus ja
pienipiirteisyys, ovat osittain kadonneet. Katutila kokonaisuudessaan on
paikoin erittäin leveä. Tiealueen leveys itsessään ei ole merkittävästi kasvanut, vaan katutilan mittakaavaan vaikuttavat ennen muuta pysäköintialueiden lisääntyminen sekä asutusrakenteessa tapahtuneet muutokset.
Tilannetta 2000-luvun alussa kuvaavilla kartoilla kirkonkylien päätiet
erottuvat leveinä, hyvin väljästi rajautuvina vyöhykkeinä. Katutilan mittakaava ja ominaispiirteet ovat täysin toisenlaiset kuin 1950-luvulla ja
1960-luvun alussa. Monin paikoin rakennukset sijaitsevat niin etäällä
tiestä, että niillä ei ole katutilan rajautumisen kannalta merkitystä. Katutilaa leventävät entisestään keskeisillä paikoilla keskusta-alueilla sijaitsevat rakentamattomat tontit, jotka ovat jääneet vanhojen rakennusten
purkamisen jälkeen tyhjilleen.
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Kartta 63, Kartta 64 ja Kartta 65.
Katutilan mittakaavan kehitys Rantsilan
kirkonkylän keskustassa, Rantsilanraitin
ja Sandelsintien varsilla, vuosina 1950,
1968 ja 2008.

Kartta 66, Kartta 67 ja Kartta 68.
Katutilan mittakaavan kehitys Kärsämäen
kirkonkylän keskustassa, Frosteruksenkadun varrella, vuosina 1964, 1980–1981 ja
vuoden 2000 tienoilla.
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Kartta 69, Kartta 70 ja Kartta 71.
Katutilan mittakaavan kehitys Tyrnävän
kirkonkylän keskustassa, Vanhatien varrella, vuosina 1960, 1983–1984 ja 2008.

Kartta 72, Kartta 73 ja Kartta 74.
Katutilan mittakaavan kehitys Haapaveden kirkonkylän keskustassa, Vanhatien
ja Tähtelänkujan varsilla, vuosina 1952–
1953, 1976–1977 ja 2008.
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8.5.

Kaavoituksen merkityksestä kulttuuriympäristön kehitystä
ohjaavana tekijänä

Useimmissa maaseutukirkonkylissä rakentamista alettiin ohjata kaavoituksella 1960-luvun kuluessa, eli ensimmäiset rakennuskaavat laadittiin
kirkonkylien alueelle samaan aikaan, kun kirkonkylät alkoivat kasvaa
kuntakeskuksiksi. Tämä korosti kaavojen merkitystä ennen muuta kasvua ohjaavina suunnitelmina. Suunnittelun tärkeimpinä tavoitteina nähtiin kasvun huomioonottaminen ja sen turvaaminen. Kaavoissa varauduttiin asukasluvun kasvuun, palvelujen lisääntymiseen ja monipuolistumiseen sekä liikenteen merkityksen kasvuun ja liikennemäärien lisääntymiseen. Useimmiten kaavat mahdollistivat kirkonkylien keskusta-alueilla selvästi olemassa olevaa tilannetta tehokkaamman rakentamisen.
Useimmissa 1960- ja 1970-luvuilla laadituissa kaavoissa pyrittiin rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. Liiketoiminnan ja liikenteen asettamien vaatimusten huomioonottaminen nähtiin olemassa olevalle ympäristölle tyypillisten ominaispiirteiden sekä
olemassa olevan rakennuskannan säilyttämistä tärkeämpinä tavoitteina.
1960- ja 1970-luvuilla laaditut kaavat heijastivat osaltaan oman aikansa arvoja ja asenteita. Tuolloin maaseudun kirkonkylät kehittyivät moderneiksi kuntakeskuksiksi. Kaavat mahdollistivat yhteiskunnallisen ja
elinkeinopoliittisen kehityksen seurauksena tapahtuneiden muutosten
toteutumisen kirkonkylien kulttuuriympäristössä. Maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristölle vanhastaan ominaiset ja niille yleisesti tyypilliset ominaispiirteet, kuten kirkonkylien keskusta-alueille saakka ulottuvat viljelysalueet sekä pääteiden varsilla sijaitsevat vanhat rakennukset,
edustivat vanhaa, mennyttä aikaa, eivät uutta, modernia, kehittyvää yhteiskuntaa, joten niitä ei nähty itsessään säilyttämisen arvoisina. Keskusta-alueita ympäröivät viljelysalueet kaavoitettiin asuinalueiksi ja viheralueiksi. Vanhat rakennukset nähtiin väistyvinä, joten niitä ei katsottu
tarpeelliseksi ottaa suunnittelussa huomioon.
Useimmissa kirkonkylissä rakennettu kulttuuriympäristö ei uudistunut
kokonaisuudessaan kaavojen edellyttämällä tavalla. Useimmiten 1960ja 1970-luvuilla laaditut kaavat toteutuivat vain osittain, toisistaan erillisinä pieninä palasina. Tämä johti monin paikoin sekä visuaaliseen että
toiminnalliseen hajanaisuuteen sekä vanhan, olemassa olevan ympäristön ja uuden, kaavoissa määriteltyjen ja olemassa olevasta ympäristöstä poikkeavien periaatteiden mukaan rakentuneen ympäristön välisiin
ristiriitaisuuksiin. Toisaalta 1960- ja 1970-luvuilla laadittujen kaavojen
toteutuminen laajoina kokonaisuuksina olisi johtanut kulttuuriympäristölle ominaisen, historiallisen kehityksen myötä muodostuneen kerroksellisuuden katoamiseen.
Monissa maaseutukunnissa kehitys muuttui 1990- ja 2000-luvuilla kasvavasta taantuvaksi, mikä heikensi kaavojen merkitystä rakentamista
kokonaisvaltaisesti ohjaavina ja siten kulttuuriympäristön kehitykseen
vaikuttavina suunnitelmina. Taantuma näkyi kunnissa kaavojen määrän
vähentymisenä sekä kaavojen vanhentuneisuutena. Kasvua ei tarvinnut
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suunnitella koska sitä ei ollut, joten uusien kaavojen laatiminen ja vanhojen uudistaminen nähtiin tarpeettomana. Useimmiten vanhentuneita
kaavoja ei pyritty aktiivisesti uudistamaan, ellei tiedossa ollut kaavamuutoksia vaativaa uudisrakentamista. Monissa kirkonkylissä voimassaolevia
kaavoja ei uudistettu kokonaisuudessaan, vaan niihin tehtiin lähinnä pieniä, korttelikohtaisia tai muutamien korttelialueiden laajuisia muutoksia,
joiden taustalla olivat esimerkiksi liikerakentamisen tai tiesuunnittelun
asettamat tarpeet. Taantuma korosti osaltaan liiketoiminnan asettamien
vaatimusten merkitystä kaavoitusta ohjaavina taustatekijöinä: taantuvissa kunnissa liiketoiminta ja sen kehittäminen nähtiin elinkelpoisuuden
säilymisen kannalta merkittävänä eikä liiketoiminnan edellytyksiä haluttu kaavoituksen avulla hankaloittaa. 1990- ja 2000-lukujen kuluessa
laadituissa kaavoissa näkyy siten taloudellisten arvojen merkitys ja niiden korostuminen verrattuna esimerkiksi kulttuurihistoriallisiin arvoihin, samaan tapaan kuin kasvun aikana, 1960- ja 1970-luvuilla, laadituissa kaavoissa.
Tämän tutkimuksen perusteella käy ilmi, että maaseudun kirkonkylien
kaavoitukseen ovat vaikuttaneet merkittävästi ennen muuta liiketoiminnan ja liikenteen asettamat vaatimukset. Sen sijaan sisäasiainministeriön
ja ympäristöministeriön toimesta julkaistujen, olemassa olevan ympäristön ominaispiirteiden huomioonottamista sekä vanhan rakennuskannan
säilyttämisen ja suojelun merkitystä korostavien suunnitteluohjeiden vaikutus kirkonkylien kaavoitukseen ja edelleen kulttuuriympäristön kehitykseen on ollut vähäinen, jopa olematon. Useimmiten suunnitteluohjeet ilmestyivät kulttuuriympäristön kehitykseen nähden selvästi liian
myöhään. Ohjeet vaikuttivat kaavoitukseen useimmiten vuosien tai jopa
vuosikymmenien viiveellä. Toisaalta ohjeissa esitettyjen suunnitteluperiaatteiden huomioonottaminen kaavoissa ei taannut niiden toteutumista
käytännössä. Näin oli varsinkin taantuvissa kunnissa, missä rakentamisen tarve oli hyvin vähäinen, joten kaavoissa annettujen määräysten vaikutus kulttuuriympäristön kehitykseen käytännössä jäi heikoksi.
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Lopuksi

9.1.

Tämän tutkimuksen keskeisistä tuloksista

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on ollut selvittää, miten maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristö on aikojen kuluessa muuttunut ja miksi.
Tavoitteenani on ollut muodostaa kokonaiskuva kulttuuriympäristön kehityksestä ja sille eri aikoina ominaisista piirteistä sekä ymmärtää muutosten taustalla vaikuttavia moninaisia taustatekijöitä, niiden vaikutuksia toisiinsa ja kulttuuriympäristön kehitykseen. Olen tutkinut, miten
kirkonkylien suhde maisemaan, niiden kokonaisrakenne, asutusrakenne,
toiminnallinen rakenne, liikennealueet ja liikenneverkostot, viljelysalueet ja viheralueet sekä rakennukset ja rakennelmat ja niiden ominaispiirteet, kuten ikä, materiaalit, mittakaava ja muodot, ovat muodostuneet, ja
miten ne ovat ajan mittaan muuttuneet sekä itsessään että suhteessa toisiinsa. Olen tarkastellut esimerkiksi yhteiskunnallisten, lainsäädännöllisten, poliittisten, teknologisten ja kulttuuristen muutosten, kuten asutuksen kehittymisen, viljelykulttuurin ja sen muutosten, elinkeinotoiminnan
kehittymisen, maankäytön ja sen ohjauksen sekä tiesuunnittelun ja rakentamisen, merkitystä kulttuuriympäristössä tapahtuneiden muutosten
taustalla vaikuttavina tekijöinä. Olen analysoinut kirkonkyliin vahvistettuja rakennuskaavoja ja asemakaavoja paitsi kulttuuriympäristön kehitystä ohjaavina taustatekijöinä myös rakentamista ja kaavoitusta ohjaavien määräysten ja suunnitteluohjeiden sekä omana aikanaan vallitsevien
arvojen kuvastajina.
Olen tarkastellut pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristölle tyypillisiä ominaispiirteitä ja muutoksia esimerkkitapausten avulla. Esimerkkikohteiksi olen valinnut neljä kirkonkylää – Rantsilan, Kärsämäen, Tyrnävän ja Haapaveden. Tutkimukseni tulokset ovat
yleistettävissä analyyttisen yleistämisen kautta. Vaikka esimerkkikohteiksi valitsemani kirkonkylät ovat keskenään erilaisia, niiden kehityksessä ja ominaispiirteissä on havaittavissa runsaasti samankaltaisuuksia. Olen verrannut analyysien pohjalta tekemiäni johtopäätöksiä myös
aikaisempien maaseututaajamien ominaispiirteitä ja kulttuuriympäristön kehitystä käsittelevien tutkimusten, kuten Teknillisen korkeakoulun
vuosina 1978–1980 toteutetun Maaseututaajamatutkimuksen, Oulun
yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan liiton vuosina 2000–2004 toteutetun
Taajamien vetovoimaisuus -hankkeen sekä kansatieteilijä FT Sirkka-Liisa
Rannan vuonna 1999 ilmestyneen väitöstutkimuksen, tuloksiin. Tämän
tutkimuksen keskeiset tulokset vahvistavat näissä tutkimuksissa saatuja
tuloksia. Tutkimukseni paljastaa kulttuuriympäristölle tyypillisten ominaispiirteiden sekä kehityskulkujen samankaltaisuuksia, jotka voidaan
määritellä maaseutukirkonkylille yleisesti tyypillisiksi. Toisaalta tässä
tutkimuksessa muodostuu kuva nimenomaan pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien kehityksestä ja niille tyypillisistä ominaispiirteistä.
Tutkimuksessa tulevat ilmi sekä yleisten tekijöiden, kuten yhteiskunnallisten muutosten ja tietoisen ohjauksen, että paikallisten olosuhteiden
379

9. Lopuksi

vaikutukset kulttuuriympäristön kehitykseen sekä maaseudun kirkonkylille yleisesti tyypillisten ominaispiirteiden, pohjoispohjalaisille kirkonkylille erityisesti tyypillisten ominaispiirteiden ja kullekin yksittäiselle
kirkonkylälle tyypillisten erityispiirteiden muodostumiseen.
Maaseutukirkonkylissä kulttuuriympäristö on muodostunut ihmisen ja
luonnon toiminnan ja niiden keskinäisen vuorovaikutuksen seurauksena. Luonnonympäristö ja maisema ominaispiirteineen muodostavat perustan, jonka pohjalle kirkonkylien kulttuuriympäristö on aikojen kuluessa rakentunut. Olen tarkastellut kirkonkyliä kulttuuriympäristötyyppinä, jossa yhdistyvät maaseutumaisiksi sekä kaupunkimaisiksi luokiteltavat piirteet7. Maaseutukirkonkylissä ihmisen ja luonnon toimintaa ja niiden välistä vuorovaikutusta ilmentävät toisaalta maaseutuympäristölle
ominaisiksi piirteiksi luonnehditut viljelysalueet ja luonnontilaisen kaltaiset viheralueet, toisaalta ominaispiirteiltään kaupunkimaista ympäristöä muistuttavat rakennukset ja liikennealueet. Jokaisessa kirkonkylässä
kulttuuriympäristön osatekijät yhdistyvät toisiinsa kerrokselliseksi kokonaisuudeksi omalla ainutlaatuisella tavallaan.
Maaseutukirkonkylille nykyään tyypilliset ominaispiirteet poikkeavat
selvästi niille ennen 1900-luvun puoliväliä tyypillisistä ominaispiirteistä. 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa maaseutumaiset piirteet ovat vähentyneet ja kaupunkimaiset vastaavasti lisääntyneet. Vielä 1900-luvun
puolivälissä esimerkiksi maatilojen talous- ja tuotantorakennukset sekä
viljelysalueet olivat useimmissa kirkonkylissä olennainen osa kulttuuriympäristöä, mikä kertoi maatalouden merkityksestä hallitsevana elinkeinona. Nykyään kuntien keskustaajamiksi 1900-luvun puolivälin jälkeen
kasvaneiden maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristöön kuuluvat myös
kookkaat pysäköintialueiden ympäröimät liikerakennukset, omakotitaloista ja rivitaloista koostuvat vehreät asuinalueet sekä rakennettujen
alueiden lomaan rajautuvat viheralueet.
Tämän tutkimuksen mukaan maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristön kehityksessä selkeimpänä taitekohtana erottuu 1950- ja 1960-lukujen vaihde. Sen jälkeen, 1960- ja 1970-lukujen kuluessa, kirkonkylille oli
tyypillistä voimakas ja nopea kasvu, mikä näkyi kulttuuriympäristössä
nopeina ja näkyvinä, usein kulttuuriympäristölle entuudestaan tyypillisistä ominaispiirteistä poikkeavina muutoksina. Monissa kirkonkylissä
voimakas kasvu muuttui 1980- ja 1990-lukujen kuluessa hiljaiseksi taantumaksi. Kirkonkylien kulttuuriympäristössä näkyvän epäyhtenäisyyden
ja keskeneräisyyden sekä uudelle ja vanhalle rakentamiselle tyypillisten
ominaispiirteiden välisten ristiriitaisuuksien taustalla vaikuttavat paitsi
kasvun aikana laaditut kulttuuriympäristön kokonaisvaltaiseen uudistamiseen tähtäävät suunnitelmat myös kehittämistyön pysähtyminen taantuman myötä.
Selkeimpinä 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa tapahtuneina muutoksina maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristössä näkyvät taajamarakenteelle ominaisen tilarakenteen katoaminen ja asutusrakenteessa ta7
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pahtuneet muutokset, rakennuskannan – erityisesti liikerakennusten
– ominaispiirteiden muutokset, tieympäristön ja katutilan mittakaavan
muutokset, rakennettujen alueiden ja viljelysalueiden välisissä suhteissa tapahtuneet muutokset sekä kirkonkylien keskusta-alueilla sijaitsevien
viljelysalueiden katoaminen ja muuttuminen viheralueiksi. Kirkonkylille
on tyypillistä taajamarakenteen hajoaminen ydinkeskustasta käsin rakennuskannan uusiutumisen ja tieympäristössä tapahtuneiden muutosten seurauksena. Useimmissa kirkonkylissä rakennuskanta on keskustaalueilla suurimmaksi osaksi uusiutunut 1900-luvun puolivälin jälkeen.
Samalla rakentamisen mittakaava on huomattavasti suurentunut, ja taajamarakenteelle vielä 1900-luvun alkupuoliskolla ominainen tilallinen
hierarkia sekä asutusrakenteelle tyypillinen rakennusten keskinäinen
hierarkia ovat kadonneet. Tieympäristön luonne ja katutilan mittakaava
ovat muuttuneet paitsi tieympäristössä tapahtuneiden muutosten myös
rakennuskannan uusiutumisen seurauksena. Katutilalle vielä 1900-luvun puolivälissä ominaiset piirteet, tilallinen vaihtelevuus ja pienipiirteisyys, ovat osittain kadonneet, ja katutilasta on muodostunut paikoin
erittäin leveä. Tiealueen leveys itsessään ei ole merkittävästi kasvanut,
vaan katutilan mittakaavaan ovat vaikuttaneet ennen muuta pysäköintialueiden lisääntyminen sekä asutusrakenteessa tapahtuneet muutokset. Kirkonkylien keskusta-alueille saakka ulottuneet viljelysalueet ovat
muuttuneet asuinalueiksi tai viheralueiksi. Keskusta-alueiden ympärille
1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa rakennetut uudet asuinalueet sijoittuvat pääosin vanhoille viljelysmaille. Asuinkorttelien väliin rajautuvat
alueet ovat kasvaneet metsiköiksi ja pensaikoiksi, mikä on vaikuttanut
kulttuuriympäristölle luonteenomaisiin näkymiin.
Kulttuuriympäristön kehitykseen merkittävimmin vaikuttaneina taustatekijöinä korostuvat 1900-luvun jälkipuoliskolla tapahtuneet yhteiskunnalliset ja elinkeinopoliittiset muutokset: toisaalta kirkonkylien kasvu
kuntakeskuksiksi 1960- ja 1970-luvuilla ja sen myötä tapahtunut asukasluvun kasvu, palvelujen lisääntyminen ja keskittyminen sekä liikenteen
merkityksen lisääntyminen ja liikennemäärien kasvu, ja toisaalta 1990ja 2000-luvuilla voimakas alueellinen eriarvoistuminen sekä taantuma
ja sen seuraukset, kuten palvelujen vähentyminen, uudisrakentamisen
määrän huomattava vähentyminen ja ympäristön hoidon laiminlyönti.
Taantuva kehitys ja sen vaikutukset korostavat osaltaan kirkonkylien
kulttuuriympäristössä 1960- ja 1970-lukujen kuluessa toteutettujen muutosten merkitystä.
Kaavoituksella on ollut huomattava merkitys kulttuuriympäristön kehityksen taustatekijänä erityisesti kirkonkylien voimakkaan kasvun aikana. Tutkimuksessani tulee esille kaavojen merkitys ennen muuta kasvua
ohjaavina suunnitelmina. Useimmissa kirkonkylissä rakentamista alettiin ohjata kaavoituksella 1960-luvun kuluessa, eli samaan aikaan kun
kirkonkylät alkoivat kasvaa kuntakeskuksiksi. Kehityksen muuttuminen
kasvavasta taantuvaksi on vähentänyt kaavojen merkitystä kulttuuriympäristön kehitykseen vaikuttavina suunnitelmina. Taantuma näkyy kaavojen määrän vähentymisenä sekä kaavojen vanhentuneisuutena ja heikentää kaavojen toteutumismahdollisuuksia.
381

9. Lopuksi

Kaavat heijastavat osaltaan oman aikansa arvoja ja asenteita. Kirkonkylien kasvun aikana, 1960- ja 1970-luvuilla, kaavoituksen tärkeimpiä tavoitteita olivat kasvun ohjaus ja sen hallinta. Kaavat mahdollistivat palvelujen, asutuksen ja liikennemäärien lisääntymisen. Useimmiten kasvu ja uudistuminen nähtiin olemassa olevan ympäristön säilyttämistä
tärkeämpinä tavoitteina, monet tuolloin vahvistetuista kaavoista antoivat mahdollisuuden kirkonkylien miljöön uudistamiseen kokonaisuudessaan. Olemassa olevan ympäristön ominaispiirteiden huomioonottamiseen suunnittelun pohjana alettiin kiinnittää huomiota kaavoituksessa
1980-, 1990- ja 2000-lukujen kuluessa. Toisaalta kuitenkin liiketoiminnan ja liikenteen asettamilla vaatimuksilla oli edelleen merkittävä vaikutus kaavoitusta ohjaavina taustatekijöinä. Kaavoissa näkyi erityisesti
taloudellisten arvojen merkitys ja niiden korostuminen verrattuna esimerkiksi kulttuurihistoriallisiin arvoihin, samaan tapaan kuin 1960- ja
1970-luvuilla laadituissa kaavoissa.
Maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristö 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, sille tuolloin tyypillisine ominaispiirteineen, nähdään nykyään usein ihanteena, mennyttä aikaa edustavana ja kadotettuna idyllinä.
Kirkonkylien kulttuuriympäristössä näkyvät merkittävimpinä 1900-luvun puolivälin jälkeen tapahtuneet muutokset, mikä johtuu toisaalta tarkasteluajankohdasta, toisaalta muutosten voimakkuudesta ja niiden suhteesta olemassa olevaan ympäristöön. Väitöstutkimuksessaan Kirkonkylä
Päijänteen kainalossa kansatieteilijä FT Sirkka Liisa Ranta kuvaa vanhojen kirkonkylien ja uudistuneiden taajamien, idyllin ja muutoksen, välisiä eroavaisuuksia seuraavasti: ”Moderni kirkonkylä edustaa suomalaisen rakentamisen arkea siinä missä idyllinen kirkonkylä sen ajatonta
sunnuntaita”8. Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut pohjoispohjalaisten
maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristöä alati muuttuvana ja arvosisällöltään monimuotoisena, sekä ”hyviksi” että ”huonoiksi” määriteltävistä asioista muodostuvana kokonaisuutena. En näe mennyttä aikaa kadotettuna ihanteena, tai vanhaa ja uutta ympäristöä toistensa vastakohtina. Tutkimuksestani välittyvät kuitenkin selvästi kulttuuriympäristölle 1900-luvun puolivälin tienoilla tyypillisten ominaispiirteiden ja sille
2000-luvun alussa tyypillisten ominaispiirteiden väliset eroavaisuudet ja
ristiriitaisuudet. Ennakko-oletuksista huolimatta on ollut varsin yllättävää havaita, kuinka välinpitämättömästi olemassa olevaan ympäristöön
ja sille ominaisiin erityispiirteisiin on 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa
käytännössä suhtauduttu – siitä huolimatta, että maaseutukirkonkylien
kulttuuriympäristön kehitykseen ja ongelmakohtiin on kiinnitetty huomiota lukuisissa tuolloin ilmestyneissä julkaisuissa.
Tutkimuksessani kulttuuriympäristölle tyypillisenä ja ominaisena piirteenä korostuu ajan mittaan tapahtuneiden muutosten myötä syntynyt
kerroksellisuus. Kerroksellinen kulttuuriympäristö voidaan nähdä historiallisena dokumenttina ja kulttuurisena viestinä, aineellisena historiankirjana, jossa eri aikoina rakentuneet, toisiinsa lomittuvat ja tai
paikoin osittain jo hämärtyneet kerrokset kertovat omasta ajastaan ja
8
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tuolloin vallinneista arvoista.9 Kulttuuriympäristön historiallisella kerroksellisuudella on todettu olevan huomattava merkitys myös ihmisten
sitoutumisessa paikkaan sekä paikallisen identiteetin muodostumisessa. Useimmiten miellyttävimmäksi koetaan nimenomaan kerroksellinen,
historiallista jatkuvuutta ilmentävä ympäristö.10 Kerroksellisuus ja sen
ilmentämä historiallinen jatkuvuus tulisi ottaa huomioon suunnittelussa kulttuuriympäristölle lähtökohtaisesti ominaisena piirteenä. Näin ei
kuitenkaan ole aina tapahtunut. Usein olemassa olevasta ympäristöstä
piittaamaton, ympäristön kokonaisvaltaiseen uudistamiseen tähtäävä
suunnittelu on johtanut kerroksellisuuden ohentumiseen sekä vanhan ja
uuden rakentamisen välisiin ristiriitaisuuksiin. Kerroksellisuuden säilyttäminen edellyttää olemassa olevien ominaispiirteiden ja osatekijöiden
huomioonottamista: toisaalta vanhojen, menneiden aikojen kehitystä ilmentävien kerrosten säilyttämistä, toisaalta kulttuuriympäristön kehittämistä omaa aikaansa edustavilla mutta olemassa olevalle ympäristölle
tyypilliset ominaispiirteet huomioonottavilla tavoilla.
Vaikka kulttuuriympäristö käsitteenä on lähtökohtaisesti arvovapaa,
kulttuuriympäristöön ja sen osatekijöihin liittyy kuitenkin väistämättä
arvoja ja arvojen välisiä ristiriitoja. Kulttuuriympäristöä tarkastellaan
aina oman aikansa arvomaailmasta käsin. Toisaalta kulttuuriympäristö
kerroksellisena kokonaisuutena kuvaa eri aikakausina vallinneita arvoja
ja niiden pohjalta tehtyjä valintoja. Ajan mittaan muuttuvilla arvoilla on
suuri merkitys kulttuuriympäristön suunnittelun ja kehittämisen taustatekijöinä. Merkittävinä taustatekijöinä vaikuttavat myös arvojen väliset
ristiriidat: se millaisiin ratkaisuihin kulttuuriympäristön kehittämisessä
päädytään, riippuu siitä mihin asioihin kulloinkin kiinnitetään huomiota ja mitkä niistä muodostuvat lopputuloksen kannalta ratkaiseviksi.
1900-luvun jälkipuoliskolla kirkonkylien kulttuuriympäristön kehityksessä näkyvät esimerkiksi kulttuurihistoriallisten arvojen ja taloudellisten arvojen väliset ristiriidat. Taloudellisten arvojen merkitys päätöksenteon taustalla on 1900-luvun lopulla edelleen korostunut varsinkin kehitykseltään taantuvissa kirkonkylissä. Näissä kirkonkylissä elinkelpoisuuden säilyttäminen on nähty tärkeimpänä päämääränä, ja liiketoiminnan
kehittämismahdollisuuksien turvaaminen tai liikenteen asettamien vaatimusten huomioonottaminen on valitettavan usein nähty esimerkiksi
vanhan rakennuskannan säilyttämistä tärkeämpinä tavoitteina. Nähtäväksi jää, mitkä arvot korostuvat tulevaisuudessa, ja miten ne ja niiden
väliset suhteet vaikuttavat edelleen kirkonkylien kulttuuriympäristön kehitykseen.
Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on ollut rakentaa analyyttinen kuva
maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristöstä muuttuvana ja kerroksellisena kokonaisuutena. Tavoitteena on ollut lisätä tietämystä maaseudun
kirkonkylien kulttuuriympäristön kehityksestä, kulttuuriympäristölle
tyypillisistä ominaispiirteistä ja niiden välisistä suhteista sekä kulttuuriympäristössä tapahtuneiden muutosten taustalla vaikuttavista moninai9
10
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sista tekijöistä, niiden merkityksestä ja vaikutuksista sekä toisiinsa että
kulttuuriympäristöön kokonaisuutena. Toivon, että tutkimukseni auttaa
ymmärtämään myös kulttuuriympäristöön ja sen ominaispiirteisiin liittyviä arvoja ja merkityksiä, ja antaa valmiuksia niiden huomioonottamiseen kirkonkylien suunnittelussa ja kehittämisessä. Tämän tutkimuksen
pohjalta on mahdollista pohtia myös uusia keinoja maaseudun kirkonkylien ja taajamien kulttuuriympäristön suunnittelua ja sen ohjausta varten.
Loppujen lopuksi kulttuuriympäristö alati muuttuvana ja kerroksellisena kokonaisuutena ja sille nykyään tyypilliset ominaispiirteet kuvastavat
tämän ajan yhteiskuntaa ja nykytilanteeseen johtanutta kehityshistoriaa,
niin hyvässä kuin pahassa. Menneeseen aikaan ei ole mahdollista palata, mutta sieltä on mahdollista löytää hyviä asioita, joita tulisi hyödyntää
tulevaisuudessa maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristön suunnittelussa. Maaseudun kirkonkylille 1900-luvun alkupuoliskolla tyypillisistä
piirteistä esimerkiksi taajamarakenteelle ominainen tilallinen hierarkia,
asutusrakenteelle ominainen hierarkia, rakentamisen mittakaava sekä
katutilan muodostuminen ja mittakaava ovat asioita, joita olisi syytä
käyttää esimerkkeinä maaseudun kirkonkylien suunnittelussa.

9.2.

Jatkotutkimusaiheita

Olen saanut pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristön ominaispiirteitä ja muutoksia käsittelevän tutkimukseni omalta
osaltani päätökseen. Mieltäni jäi askarruttamaan useita aiheeseen liittyviä mutta oman tutkimukseni ulkopuolelle rajautuvia teemoja ja kysymyksiä, joiden tarkastelulle tämä tutkimus toimii hyvänä pohjana.
Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut kaavoitusta kulttuuriympäristön
kehitykseen olennaisesti vaikuttavana taustatekijänä. Olen rajannut aineistoni siten, että olen tarkastellut vahvistettuja rakennuskaavoja ja asemakaavoja kulttuuriympäristön kehitystä ohjaavina asiakirjoina. Sen sijaan esimerkiksi kaavojen suunnitteluvaiheiden analysointi rajautuu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Analyysiä olisi kiinnostavaa syventää
esimerkiksi maaseutukirkonkylien kaavoituksesta 1960- ja 1970-luvuilla
vastanneiden suunnittelijoiden haastattelututkimuksen avulla. Haastattelujen avulla olisi mahdollista syventää edelleen kaavojen analysointia
kulttuuriympäristön kehitystä ohjaavina taustatekijöinä sekä ajan mittaan muuttuvien arvojen kuvastajina. Mitkä asiat kaavojen laatimisen
taustalla käytännössä vaikuttivat, mitkä niistä muodostuivat merkittävimmiksi ja miksi? Mitkä olivat kaavoitukselle eri aikoina asetetut tavoitteet ja miten ne ovat aikojen mittaan muuttuneet? Mitä olivat kulttuuriympäristöön eri aikoina liittyvät arvot, ja miten arvot ja niiden muuttuminen otettiin kaavasuunnittelussa huomioon?
Haastattelututkimuksen avulla olisi tarpeellista ja kiinnostavaa tutkia
myös sitä, miten sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön julkaisemiin suunnitteluohjeisiin käytännössä suhtauduttiin ja miten niissä esi384

9.2. Jatkotutkimusaiheita

tetyt näkökannat otettiin suunnittelussa huomioon. Tämän tutkimuksen
perusteella sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön julkaisemien,
rakentamista ja kaavoitusta ohjaavien suunnitteluohjeiden vaikutus kirkonkylien kaavoitukseen ja edelleen kulttuuriympäristön kehitykseen on
ollut vähäinen. Olen tarkastellut suunnitteluohjeita ennen muuta kulttuuriympäristön muutosten taustatekijöinä sekä ajan mittaan muuttuvien arvojen ilmentäjinä. Tämän tutkimuksen pohjalta olisi mahdollista
tutkia sitä, miten suunnitteluohjeet käytännössä vaikuttivat suunnitteluun ja edelleen kulttuuriympäristön kehitykseen. Miksi esimerkiksi sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön julkaisemien suunnitteluohjeiden vaikutus jäi niin vähäiseksi kuin mitä tämä tutkimus osoittaa? Miten
laajasti ohjeita käytännössä sovellettiin esimerkiksi maaseututaajamien
suunnittelussa? Missä määrin ohjeet olivat suunnittelijoiden käytettävissä? Miten tarkasti suunnitteluohjeissa esitettyjä tavoitteita oli mahdollisuus noudattaa suunnittelussa ja edelleen kulttuuriympäristön kehittämisessä? Miten ohjeissa esiintyvät tavoitteet olivat suhteessa muihin
suunnittelun taustalla eri aikoina vaikuttaviin tavoitteisiin ja päämääriin, ja miten tavoitteet ja niiden väliset suhteet aikojen mittaan muuttuivat? Mitkä tavoitteet nousivat käytännössä merkittävimmiksi ja miksi?
Miten suunnitteluohjeiden ilmestyminen kulttuuriympäristön kehitykseen nähden viiveellä käytännössä ilmeni ja vaikutti?
Tässä tutkimuksessa maaseutukirkonkylien ja -taajamien keskinäinen
eriarvoistuminen tulee selvästi esille kulttuuriympäristön kehityksen
taustalla vaikuttavana tekijänä. Tulevaisuudessa tämä eriarvoistuminen tulee mitä todennäköisimmin edelleen voimakkaasti lisääntymään.
Taantuvat ja voimakkaasti kasvavat kirkonkylät ja taajamat tulevat erottumaan toisistaan yhä selkeämmin. Esimerkiksi kuntaliitoksilla tulee
olemaan suuri merkitys maaseutukuntien keskustaajamien kehitykseen.
Niiden seurauksena monet kirkonkylät tulevat menettämään lopullisesti
asemansa kuntien keskustaajamina. Kehityksen jatkuessa samansuuntaisena kun nykyään näissä kirkonkylissä sekä kaupallisten että hallinnollisten palvelujen määrä tulee todennäköisesti edelleen entisestään vähentymään. Liikerakennusten ohella myös monet kunnallisia palveluita
varten aikanaan rakennetut rakennukset, kuten koulut, terveyskeskukset
ja kunnanvirastot, tulevat jäämään tyhjilleen. Palvelujen vähentyminen
vaikuttaa työpaikkojen määrään sekä asukasluvun kehitykseen. Taantuva kehitys ja palvelujen vähentyminen näkyvät kirkonkylissä tyhjilleen
jääneinä rakennuksina ja huonosti hoidettuna ympäristönä. Asukasluvun
pienentymisen myötä asuinrakentamisen tarve vähenee. Tämä tulevaisuudenkuva herättää useita kysymyksiä. Mikä tulee olemaan kehitykseltään voimakkaasti taantuvien, asemansa kuntien palvelukeskuksina
menettäneiden taajamien tulevaisuus? Miten niitä kehitetään? Millä keinoilla kulttuuriympäristöä on mahdollista hoitaa ja miten paikallisia erityispiirteitä on mahdollista säilyttää?
Tämän tutkimuksen pohjalta käy ilmi, että kehityksen muutos kasvavasta taantuvaksi on heikentänyt kaavojen merkitystä rakentamista kokonaisvaltaisesti ohjaavina ja siten kulttuuriympäristön kehitykseen vaikuttavina suunnitelmina 1990- ja 2000-lukujen kuluessa. Taantuvissa
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kunnissa kaavat vaikuttavat kulttuuriympäristön kehitykseen erittäin
pitkällä viiveellä tai ne jäävät kokonaan toteutumatta. Taantuma näkyy
myös kaavojen vanhentuneisuutena. Tämän tutkimuksen pohjalta olisi
kiinnostavaa tutkia, miten kaavoituskäytäntöjä olisi mahdollista kehittää
edelleen taantuvien taajamien suunnitteluun nykyistä paremmin soveltuviksi. Toisaalta olisi syytä pohtia, millä muilla keinoilla kulttuuriympäristön kehitystä olisi mahdollista hallita.
Olen tutkimuksessani tarkastellut rakennuskantaa nimenomaan osana
kulttuuriympäristöä, eli tarkastelen eri-ikäisiä rakennuksia ja niille ominaisia piirteitä pelkästään ulkoapäin. Rakennusten analysointi itsessään,
eli niille tyypillisten ominaispiirteiden kokonaisvaltainen tarkastelu, rajautuu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksen edetessä kävi ilmi,
että maaseudun kirkonkylien ja taajamien rakennuksia on tutkittu erittäin vähän. Maaseudun kirkonkylille ja taajamille tyypillisten rakennustyyppien, niiden ominaispiirteiden ja niiden kehityksessä ajan mittaan
tapahtuneiden muutosten analysointi olisi oma erittäin mielenkiintoinen
tutkimusaiheensa.
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10. Summary – the changing cultural environment
of parish villages in the Northern Ostrobothnia

The goal of this study has been to examine how and why the cultural environment of rural parish villages has changed in time. My goal has been
to form a total image of the development of cultural environment and of
its characteristic features in different times, and to understand the diverse background factors, their effects on each other and on the development of cultural environment. I have studied how the relation of the parish villages to the landscape, their overall structure, housing structure,
functional structure, traffic areas and traffic networks, cultivation areas
and green areas as well as buildings and structures along with their characteristic features, like age, materials, scale and forms have been formed
and how they have changed in time, both as themselves and in relation to
each other. I have examined the significance of e.g. social, legal, political,
technological and cultural changes, like the development of settlement,
farming culture and its changes, development of trade, land use and its
steering as well as road planning and construction as background factors
of changes in the cultural environment. I have analysed building plans
and town plans confirmed for parish villages, not only as background
factors guiding the development of cultural environment, but also as indicators of regulations and planning guides guiding the construction and
planning as well as indicators of prevailing values of their time.
I have examined features typical for rural parish villages in the Northern Ostrobothnia, as well as changes, via case studies. I have chosen four
parish villages as examples – Rantsila, Kärsämäki, Tyrnävä and Haapavesi. The results of my research can be generalized with analytic generalization. Although the parish villages that I have selected as examples
are different between each other, plenty of similarities are perceptible in
their development and features.
I have compared conclusions I made based on the analyses also with the
results of earlier researches on the features and development of cultural
environment in rural settlements, such as the Research on Finnish rural
settlements carried out by the Helsinki University of Technology in 1978–
1980, Maintaining the cultural milieu of Northern Ostrobothnia -project
carried out by the University of Oulu and the Council of Oulu Region in
2000–2004 as well as the dissertation Kirkonkylä Päijänteen kainalossa.
Kuhmoisten keskustaajaman muutos 1900-luvulla (Changes in a Finnish
Parish Village in the 1900´s) by ethnologist, Doctor of Philosophy SirkkaLiisa Ranta, published in 1999. The key results of this research confirm
the results achieved in these researches. My research reveals similarities
in features and evolutions typical of the cultural environment that can be
defined as generally typical for rural parish villages. On the other hand
this research in particular forms a picture of the development of rural
parish villages in the Northern Ostrobothnia as well as characteristic features typical of these villages. The research reveals the effects of both
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general factors, like social changes and conscious steering, and the effects of local conditions on the development of cultural environment, as
well as on the formation of features generally typical of rural parish villages, on the formation of features particularly typical of parish villages
in the Northern Ostrobothnia and on the formation of special features
typical of each individual parish village.
In rural parish villages the cultural environment has been formed as a
result of functions of man and nature and as a result of interaction between them. Natural environment and landscape with its features form a
base, on which the cultural environment of parish villages has been built
in the course of time. I have examined the rural parish villages as a type
of cultural environment, where features classified as rural and urban are
combined1. In rural parish villages the functions of man and nature and
the interaction between them are on the one hand embodied by cultivation areas and green areas similar to natural areas, defined as features
characteristic for rural environment, and on the other hand buildings
and traffic areas with features resembling an urban environment. In each
parish village the elements of cultural environment are combined into a
layered entity in a unique way.
Features that are typical of rural parish villages today differ clearly from
features typical of them before the midpoint of the 20th century. During
the latter half of the 20th century rural features have decreased and urban correspondingly increased. Still in the mid 20th century e.g. agricultural- and production buildings on the farms as well as cultivation areas
were an essential part of the cultural environment in most parish villages, which told about the significance of agriculture as a dominant trade.
Today the cultural environment of rural parish villages that have grown
into urban agglomerations of municipalities after the mid 20th century
also includes large commercial buildings surrounded by car parks, verdant residential areas consisting of detached houses and townhouses, as
well as green areas bordered between the built areas.
According to this research the most distinct turning point in the development of cultural environment in rural parish villages is the turn of
the 1950’s and 1960’s. After that, during the 1960’s and 1970’s, the parish villages typically grew intensively and rapidly, which could be seen
in the cultural environment as rapid and visible changes often differing
from the known typical features of the cultural environment. In many
parish villages intensive growth changed into slow recession during the
1980’s and 1990’s. Not only the plans made during the growth and aimed
to overall reformation of the cultural environment, but also the stopping
of the development work due to recession are influencing on the background of heterogeneity and incompleteness seen in the cultural environment of parish villages, as well as on the background of contradictions
between typical features of new and old construction.
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The most distinct changes of the cultural environment in rural parish
villages during the latter half of the 20th century are the disappearing
of spatial structure characteristic to the agglomeration structure, and
changes in the housing structure, changes in the features of building
stock – particularly commercial buildings –, changes in road environment and street space scales, changes in the relations of built areas and
cultivation areas as well as disappearing of cultivation areas located in
the centre areas of parish villages and their conversion into green areas.
It is typical for parish villages that the urban agglomeration structure
starts to disintegrate outward from the core centre as a result of renewal
of building stock and changes in road environment. In most parish villages the building stock of centre areas has for the most part renewed after the midpoint of the 20th century. At the same time building scale has
substantially enlarged and the spatial hierarchy still characteristic for
the agglomeration structure on the first half of the 20th century as well
as the hierarchy between the buildings, typical for the housing structure,
have disappeared. The nature of road environment and street space scale
have changed, not only as a result of changes in the road environment,
but also as a result of building stock renewal. Features characteristic for
street space in the mid 20th century, spatial variety, density and small
scale have partly disappeared and street space has become very wide
at some places. The width of road area in itself has not significantly increased, but the scale of street space has been influenced foremost by the
increase of parking space as well as the changes in the settlement structure. Cultivation areas reaching the centre areas of parish villages have
been changed into residential areas or green areas. The new residential
areas built around the centre areas on the latter half of the 20th century
are mainly located on the old farmlands. Areas bordered between residential blocks have grown into groves and scrubs, which has had an effect on the views characteristic to the cultural environment.
Social and industrial political changes taken place on the latter half of
the 20th century are emphasized as background factors with most significant effect on the development of the cultural environment. The changes are: on the one hand the growth of parish villages into municipality
centres in the 1960’s and 1970’s and the following increase in population, the increase and concentration of services as well as the increase
in the significance of traffic and growth in traffic volume, and on the
other hand the strong regional inequalization as well as recession and its
consequences like decreasing of services, significant decreasing of new
construction and neglecting of environmental management. Declining
development and its effects for their part highlight the significance of
changes implemented in the cultural environment of parish villages in
the 1960’s and 1970’s.
Planning has had a substantial significance as a background factor of the
cultural environment development, particularly during intensive growth
of parish villages. My research reveals the significance of plans especially
as designs controlling the growth. In most parish villages planning was
taken into use to control the construction in the 1960’s, at the same time
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as parish villages started to grow into municipality centres. The change
in development from growing into declining has diminished the significance of plans as designs effecting the development of cultural environment. Regression can be seen in decreasing number of plans and obsolescence of plans and it also weakens the realization possibilities of the
plans.
The plans reflect for their part the values and attitudes of the time. During the growth of parish villages, i.e. in the 1960’s and 1970’s, the most
important goals of planning were to guide and control the growth. The
plans enabled increase in services, housing and traffic volume. Most often the growth and renewal were seen as goals more important than
conservation of the environment. Many of the plans confirmed at that
time gave a possibility to renew the entire milieu of the parish villages.
In the 1980’s, 1990’s and 2000’s the notion of the features of the existing
environment was taken into consideration as a basis for planning. On the
other hand the requirements of business and traffic still had a significant
effect as background factors controlling the planning. Particularly the
significance of economical values and their highlighting could be seen in
the plans, in comparison to e.g. culture historical values, similarly as in
plans drawn in the 1960’s and 1970’s.
Today the cultural environment of rural parish villages in the late 19th
century and the early 20th century with its typical features is often regarded as ideal, a lost idyll representing the past. The changes taken
place after the midpoint of the 20th century are seen as most significant
in the cultural environment of parish villages, which on the one hand depends on the examination time, and on the other hand on the intensity
of changes and their relation to the existing environment. In her dissertation Kirkonkylä Päijänteen kainalossa ethnologist, Doctor of Philosophy
Sirkka Liisa Ranta depicts the differences between old parish villages
and renewed agglomerations, idyll and change, as follows: ”A modern
parish village represents the weekday of Finnish construction, whereas
an idyllic parish village represents its timeless sunday”2. In this research
I have studied the cultural environment of rural parish villages in the
Northern Ostrobothnia as a constantly changing entirety with diverse
value content and consisting of things defined as both ”good” and ”bad”.
I do not see the past time as a lost ideal, or the old and new environment
as opposites to each other. Differences and contradictions between typical features of the cultural environment around the midpoint of the 20th
century and its typical features in the early 21st century are however
clearly conveyed in my research. Despite presumptions it has been quite
surprising to observe how unresponsively the existing environment and
its features have been dealt with on the latter half of the 20th century
– although attention has been paid on the development and problems of
cultural environment in rural parish villages in several publications of
that time.
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In my research layered character that has developed due to changes over
time is highlighted as a typical and characteristic feature of cultural environment. Layered cultural environment can be seen as a historical document and cultural message, material history book, where layers, built up
in different times and overlapped with each other, and at some places
already partly blurred, tell about their time and prevailing values.3 Historical layered character of the cultural environment has been stated to
have a substantial significance also in commitment of people to the place
as well as in forming of local identity. Most often specifically a layered
environment expressing historic continuity is experienced as most comfortable.4 Layered character and historic continuity it expresses should be
considered as a per se characteristic feature of cultural environment in
planning. However, this has not always been done. Often planning aiming at total renewal of environment, regardless of the existing environment, has led into thinning of layers and decrease in the number of layers as well as contradictions between old and new construction. Conservation of the layered character requires observing the existing features
and elements: on the one hand preserving the old layers expressing the
development of past times, on the other hand developing the cultural environment in ways that represent their own time, but observe the typical
features of the existing environment.
Although cultural environment as a concept is value-free per se, values
and inter-value contradictions are unavoidably connected with the cultural environment and its elements. Cultural environment is always examined through the values of the time. On the other hand the cultural
environment as a layered entirety describes values of different times, as
well as choices made based on these values. Values changing in time have
a great significance as background factors of planning and development
of cultural environment. Inter-value contradictions function also as significant background factors: what kind of solutions are found in developing the cultural environment depends on the issues that are noted and
which of them are being formed decisive for the final result. In the latter half of the 20th century e.g. contradictions between culture historical values and economical values are seen in the development of cultural
environment in parish villages. The significance of economical values
on the background of decision making has been further emphasized in
the latter half of the 20th century, particularly in parish villages with
regressive development. In these parish villages sustaining the viability
has been regarded as the most important goal, and securing the business
development possibilities or observing the requirements set by traffic are
regrettably often regarded as more important goals than e.g. saving the
old building stock. It remains to be seen, what values are emphasized in
the future, and how they and their relations still influence the development of cultural environment in the parish villages.
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My goal in this research has been to form an analytic picture of the cultural environment of rural parish villages as a changing and layered entirety. The goal has been to increase knowledge of the development of
cultural environment in rural parish villages, typical features of the cultural environment and their mutual relations as well as of the complex
factors effecting behind the changes in the cultural environment, the
significance and effects of these factors both on each other and on the
cultural environment as a whole. I hope that my research helps also in
understanding the values and meanings connected with the cultural environment and its features and gives readiness to observe them in planning and developing the parish villages. It is possible to discuss also new
means for planning and guiding the planning of the cultural environment in rural parish villages and agglomerations based on this research.
After all the cultural environment as a constantly changing and layered
entirety, and features typical for it today reflect the modern society and
the development history leading to the current situation, in both good
and bad. It is not possible to return to the past, but good things can be
found there, things that should be used in planning the cultural environment of rural parish villages in the future. E.g. spatial hierarchy characteristic for agglomeration structure, hierarchy characteristic for housing
structure, building scale as well as forming of street space and street
space scale are typical features of rural parish villages in the first half of
the 20th century that should be used as examples in planning of rural
parish villages.
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Muut valokuvat Kaisa Mäkiniemi 2008

Kartat
Analyysikartat Kaisa Mäkiniemi
Maanmittauslaitoksen arkistossa Oulussa sijainneet 1700- ja 1800-luvuilla laaditut kartat siirrettiin vuonna 2005 Maanmittauslaitoksen arkistokeskukseen Jyväskylään.

1.

Johdanto

Kartta 1. Karttaote. Charta öfwer första delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi gapellgäld Pyhäjoki sockn
Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn, 1760; Charta öfver andra delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi capelgäld Pyhäjoki sockn Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn, 1761. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu, 1-II, 1 A, 1 B; 1-II, 11A, 11B
Kartta 2. Karttaote. Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko
Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu, 1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu
Kartta 3. Karttaote. Maastokartta. Maanmittauslaitos, Kansalaisen karttapaikka, http://kansalaisen.karttapaikka.fi/
kartanhaku/paikannimihaku.html (26.8.2010)
Kartta 4. Karttaote. Charta öfver andra delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi capelgäld Pyhäjoki sockn
Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn, 1761. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu, 1-II, 11A
Kartta 5. Karttaote. Karta öfver Frantzila bys ägoråer i Siikajoki socken Salo härad och Uleåborgs län, 1863. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu, 18-III, 181A, 181B, 181C,181D
Kartta 6. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Karta öfver Frantzila bys ägoråer i Siikajoki socken Salo härad och
Uleåborgs län, 1863. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu, 18-III, 181A, 181B, 181C,181D
Kartta 7. Karttaote. Peruskartta 1:20 000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 2001. Pohjakartta (C) Maanmittauslaitos lupanro 51/MML/12
Kartta 8. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 2001
Kartta 9. Karttaote. Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, Oulu,
22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Oulun lääninhallituksen arkisto, Oulu
Kartta 10. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri
Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Oulun lääninhallituksen arkisto, Oulu
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Pohjoispohjalaisen kulttuuriympäristön rakentuminen, kirkonkylien synty ja kehitys

Kartta 11. Karttaote. Charta öfver Uleåborgs Höfdingedöme på Friherre I. G. Hermelins Anstalt och Omkostnad författad
enligt färskilde Chartor och Anmärkningar under Resor af C. P. Hällström Auscultant i Kongl. Colleg. 1798.
Painettu jäljennös, Karttakeskus Oy, Helsinki, 1995
Kartta 12. Karttaote. N:o 1, Suomi – Finland, 1879, Suomen kartasto 1899
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Kartta 13. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 2001;
Rantsilan kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö Oy, http://paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/
rantsila/kartta.psp?kartta=rantsila (28.8.2008). Lisäksi Num 2 Charta öfwer En Del Åkrar och Änger hag…
uti Franzila By Sijcajåki Sokn och Österbotd Län, afm.. efter ..vedenbörligit förandda..de, år 1766, unde..krefven commissions Landf..måtar.. Hem: Er: Widenius; No 1 Num 3. Concept Charta öfver En del af Frantzila Byer
ångar uti Sijkajoki Sockn afmätt af Isac Lithov afm 1767 ja Karta öfver Frantzila bys ägoråer i Siikajoki socken
Salo härad och Uleåborgs län, 1863. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu, 1-III, 11A, 11B, 11C; peruskartta 1:20
000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 1956. Kansallisarkisto, Kansallisarkiston käyttökarttakokoelma, peruskartat 1:20 000, 55M 30–31 250:03; Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä,
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5.11.1952. Vahvistettu 20.10.1953. Oulun maakunta-arkisto, Oulun lääninkanslian kartat, 89:44 F-G; Rantsila,
kaavoituksen pohjakartta 1968, 1:2000 ja Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974. Rantsilan kunnan arkisto; Rantsila, kirkonkylän
rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 3.11.1982. Vahvistettu
1.6.1983 ja Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo RitvaLiisa Pennala, 31.7.1984. Vahvistettu 24.7.1985. Air-Ix Ympäristö Oy, http://paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/
rantsila/kartta.psp?kartta=rantsila (28.8.2008)
Kartta 14. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3322 06+03 Kärsämäki ja peruskartta 1:20
000, 3322 09 Koposenperä. Maanmittauslaitos, 2001 sekä Kärsämäen kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008.
Ajantasakaava 09/2008. Origo Oy, Kempele. Lisäksi 4de Karte delen öfver Kärsämäki skifteslags egor i Pyhäjoki
Socken och Uleåborgs Län affattade åren 1844 och 1845 af G.H. Hårdh Kom: Landtmätare. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu, 4-II, 43A, 45C; peruskartta 1:20 000, 322 06 Kärsämäki ja peruskartta 1:20 000, 3322 09
Koposenperä. Maanmittauslaitos, 1963. Kansallisarkisto, Kansallisarkiston käyttökarttakokoelma, peruskartat
1:20 000, 55M 30–31 250:03; Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Oulun lääninhallituksen arkisto; Kärsämäki, kaavoituksen pohjakartta 1980–1981 1:2000. Origo Oy, Kempele
Kartta 15. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1997;
Tyrnävän kirkonseudun ajantasa-asemakaava 2008. Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/
kaavoitus/documents/Tyrnavan-ks_ajantasa-ak-2008_UUSI.pdf (26.8.2008) ja maastokartta. Maanmittauslaitos, Kansalaisen karttapaikka, http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?cx=3435814&
cy=7185728&scale=8000&tool=siirra&lang=FI (28.8.2008). Lisäksi Karta öfver Törnävä bys bohlagor i Limmingo Socken afmätt af Fab. Gutzen ja Karta öfver Törnävä Bys Limmingo Socken Bohlagor Afmätt af Fab. Gutzen (ei vuosilukuja). Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu, 45-I, 451; 45-I, 452A, 452B; pitäjänkartta 1:20 000,
3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1844. Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen historiallinen karttaarkisto, Pitäjänkartasto, 57M 251:04; peruskartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1952 ja Tyrnävä, kaavoituksen pohjakartta 1960, 1:2000 ja Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri
Paavo Littow, Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969. Tyrnävän kunnan arkisto
Kartta 16. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 2001
ja Haapaveden kaupungin ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö Oy, http://www.ahiplan.airix.fi/paikkatieto/haapavesi/kartta.psp?kartta=haapavesi (28.8.2008). Lisäksi Oulun lääni, Haapavesi, Haapajärven
kylä. Höjer, Erik, 1727 http://www.nic.funet.fi/pub/sci/geo/carto/vanhatkartat/maakirjakartat/highres/f/
f6_6_1_1.jpg (27.2.2008); Charta öfwer första delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi gapellgäld
Pyhäjoki sockn Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn, 1760 ja Charta öfver andra delen af Haapajärwi bys ägor belägne uti Haapajärwi capelgäld Pyhäjoki sockn Uhleoborgs södra fögderie och Österbottens lähn,
1761. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu, 1-II, 1 A, 1 B; 1-II, 11A, 11B; pitäjänkartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 1870 ja pitäjänkartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 1919. Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto, Pitäjänkartasto, 57M 251:04; peruskartta 1:20
000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 1955. Kansallisarkisto, Kansallisarkiston käyttökarttakokoelma,
peruskartat 1:20 000, 55M 30–31 250:03; kartta Haapaveden rakennussuunnitelma-alueesta Haapajärven kylässä, Haapaveden kunnassa, Oulun lääniä, 1952 ja 1953, 1:2000 ja Haapavesi, kaavoituksen pohjakartat 1976
ja 1977, 1:2000. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu
Kartta 17. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 2001;
Rantsilan kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö Oy, http://paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/rantsila/kartta.psp?kartta=rantsila (28.8.2008); Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti
Salme Setälä, 5.11.1952. Vahvistettu 20.10.1953. Oulun maakunta-arkisto, Oulun lääninkanslian kartat, 89:44
F-G; peruskartta 1:20 000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 1956. Kansallisarkisto, Kansallisarkiston
käyttökarttakokoelma, peruskartat 1:20 000, 55M 30–31 250:03; Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/
kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974, Rantsila, kaavoituksen pohjakartta 1968, 1:2000 ja Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983. Rantsilan kunnan arkisto
Kartta 18. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3322 06+03 Kärsämäki ja peruskartta 1:20
000, 3322 09 Koposenperä. Maanmittauslaitos, 2001 ja Kärsämäen kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008.
Ajantasakaava 09/2008. Origo Oy, Kempele; peruskartta 1:20 000, 322 06 Kärsämäki ja peruskartta 1:20 000,
3322 09 Koposenperä. Maanmittauslaitos, 1963. Kansallisarkisto, Kansallisarkiston käyttökarttakokoelma, peruskartat 1:20 000, 55M 30–31 250:03; Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Oulun lääninhallituksen arkisto; Kärsämäki, kaavoituksen
pohjakartta 1980–1981 1:2000. Origo Oy, Kempele
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Kartta 19. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1997;
Tyrnävän kirkonseudun ajantasa-asemakaava 2008. Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/
kaavoitus/documents/Tyrnavan-ks_ajantasa-ak-2008_UUSI.pdf (26.8.2008) ja maastokartta. Maanmittauslaitos, Kansalaisen karttapaikka, http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?cx=3435814&
cy=7185728&scale=8000&tool=siirra&lang=FI (28.8.2008); peruskartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1952 ja Tyrnävä, kaavoituksen pohjakartta 1960, 1:2000. Tyrnävän kunnan arkisto
Kartta 20. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 2001
ja Haapaveden kaupungin ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö Oy, http://www.ahiplan.airix.fi/paikkatieto/haapavesi/kartta.psp?kartta=haapavesi (28.8.2008); peruskartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 1955. Kansallisarkisto, Kansallisarkiston käyttökarttakokoelma, peruskartat 1:20 000, 55M 30–
31 250:03; kartta Haapaveden rakennussuunnitelma-alueesta Haapajärven kylässä, Haapaveden kunnassa,
Oulun lääniä, 1952 ja 1953, 1:2000 ja Haapavesi, kaavoituksen pohjakartat 1976 ja 1977, 1:2000. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu; peruskartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 1978, päällepainatus
1989. Kansallisarkisto, Kansallisarkiston käyttökarttakokoelma, peruskartat 1:20 000, 55M 30–31 250:03
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Kartta 21. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 1956 ja
Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952. Vahvistettu 20.10.1953. Oulun maakunta-arkisto, Oulun lääninkanslian kartat, 89:44 F-G
Kartta 22. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 2001 ja
Rantsilan kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö Oy, http://paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/
rantsila/kartta.psp?kartta=rantsila (28.8.2008)
Kartta 23. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 322 06 Kärsämäki ja peruskartta 1:20 000,
3322 09 Koposenperä. Maanmittauslaitos, 1963; Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Oulun lääninhallituksen arkisto
Kartta 24. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3322 06+03 Kärsämäki ja peruskartta 1:20
000, 3322 09 Koposenperä. Maanmittauslaitos, 2001; Kärsämäen kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008.
Ajantasakaava 09/2008. Origo Oy, Kempele
Kartta 25. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1952.
Tyrnävän kunnan arkisto; Tyrnävä, kaavoituksen pohjakartta 1960, 1:2000. Tyrnävän kunnan arkisto
Kartta 26. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1997;
Tyrnävän kirkonseudun ajantasa-asemakaava 2008. Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/
kaavoitus/documents/Tyrnavan-ks_ajantasa-ak-2008_UUSI.pdf (26.8.2008)
Kartta 27. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 1955.
Kansallisarkisto, Kansallisarkiston käyttökarttakokoelma, peruskartat 1:20 000, 55M 30–31 250:03 ja kartta
Haapaveden rakennussuunnitelma-alueesta Haapajärven kylässä, Haapaveden kunnassa, Oulun lääniä, 1952
ja 1953, 1:2000. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu
Kartta 28. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 2001
ja Haapaveden kaupungin ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö Oy, http://www.ahiplan.airix.fi/paikkatieto/haapavesi/kartta.psp?kartta=haapavesi (28.8.2008)
Kartta 29. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952. Vahvistettu 20.10.1953. Oulun maakunta-arkisto, Oulun lääninkanslian kartat, 89:44 F-G
Kartta 30. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Rantsila, kaavoituksen pohjakartta 1968, 1:2000. Rantsilan kunnan
arkisto
Kartta 31. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Rantsilan kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö
Oy, http://paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/rantsila/kartta.psp?kartta=rantsila (28.8.2008)
Kartta 32. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri
Teuvo Vuolteenaho, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Oulun lääninhallituksen arkisto
Kartta 33. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Kärsämäki, kaavoituksen pohjakartta 1980–1981, 1:2000. Origo Oy,
Kempele
Kartta 34. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Kärsämäen kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008. Ajantasakaava
09/2008. Origo Oy, Kempele
Kartta 35. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Tyrnävä, kaavoituksen pohjakartta 1960, 1:2000. Tyrnävän kunnan
arkisto
Kartta 36. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Tyrnävä, kaavoituksen pohjakartta 1983, 1:2000. Tyrnävän kunnan
arkisto
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Kartta 37. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Tyrnävän kirkonseudun ajantasa-asemakaava 2008. Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/kaavoitus/documents/Tyrnavan-ks_ajantasa-ak-2008_UUSI.pdf
(26.8.2008) ja maastokartta. Maanmittauslaitos, Kansalaisen karttapaikka, http://kansalaisen.karttapaikka.
fi/kartanhaku/osoitehaku.html?cx=3435814&cy=7185728&scale=8000&tool=siirra&lang=FI (28.8.2008)
Kartta 38. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana kartta Haapaveden rakennussuunnitelma-alueesta Haapajärven kylässä, Haapaveden kunnassa, Oulun lääniä, 1952 ja 1953, 1:2000. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu
Kartta 39. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Haapavesi, kaavoituksen pohjakartat 1976 ja 1977, 1:2000. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu
Kartta 40. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Haapaveden kaupungin ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö
Oy, http://www.ahiplan.airix.fi/paikkatieto/haapavesi/kartta.psp?kartta=haapavesi (28.8.2008)
Kartta 41. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Tyrnävä, kaavoituksen pohjakartta 1960, 1:2000. Tyrnävän kunnan
arkisto
Kartta 42. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1997
Kartta 43. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Tyrnävän kirkonseudun ajantasa-asemakaava 2008. Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/kaavoitus/documents/Tyrnavan-ks_ajantasa-ak-2008_UUSI.pdf
(26.8.2008)
Kartta 44. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Tyrnävä, kaavoituksen pohjakartta 1960, 1:2000. Tyrnävän kunnan
arkisto
Kartta 45. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Tyrnävä, kaavoituksen pohjakartta 1983, 1:2000. Tyrnävän kunnan
arkisto
Kartta 46. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Tyrnävän kirkonseudun ajantasa-asemakaava 2008. Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/kaavoitus/documents/Tyrnavan-ks_ajantasa-ak-2008_UUSI.pdf
(26.8.2008)
Kartta 47. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana kartta Haapaveden rakennussuunnitelma-alueesta Haapajärven kylässä, Haapaveden kunnassa, Oulun lääniä, 1952 ja 1953, 1:2000. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu
Kartta 48. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Haapavesi, kaavoituksen pohjakartat 1976 ja 1977, 1:2000. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu
Kartta 49. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Haapaveden kaupungin ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö
Oy, http://www.ahiplan.airix.fi/paikkatieto/haapavesi/kartta.psp?kartta=haapavesi (28.8.2008)
Kartta 50. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana kartta Haapaveden rakennussuunnitelma-alueesta Haapajärven kylässä, Haapaveden kunnassa, Oulun lääniä, 1952 ja 1953, 1:2000. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu
Kartta 51. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Haapavesi, kaavoituksen pohjakartat 1976 ja 1977, 1:2000. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu
Kartta 52. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Haapaveden kaupungin ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö
Oy, http://www.ahiplan.airix.fi/paikkatieto/haapavesi/kartta.psp?kartta=haapavesi (28.8.2008)
Kartta 53. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952. Vahvistettu 20.10.1953. Kaavan pohjana kartta Rantsilan kirkonkylän rakennussuunnitelmaalueesta 1950, 1:2000. Oulun maakunta-arkisto, Oulun lääninkanslian kartat, 89:44 F-G
Kartta 54. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Rantsila, kaavoituksen pohjakartta 1968, 1:2000. Rantsilan kunnan
arkisto
Kartta 55. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Rantsilan kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö
Oy, http://paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/rantsila/kartta.psp?kartta=rantsila (28.8.2008)
Kartta 56. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri
Teuvo Vuolteenaho, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Kaavan pohjana kaavoituksen pohjakartta 1964, 1:2000.
Oulun lääninhallituksen arkisto
Kartta 57. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Kärsämäki, kaavoituksen pohjakartta 1980–1981, 1:2000. Origo Oy,
Kempele
Kartta 58. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Kärsämäen kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008. Ajantasakaava
09/2008. Origo Oy, Kempele
Kartta 59. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 2001;
Rantsilan kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö Oy, http://paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/rantsila/kartta.psp?kartta=rantsila (28.8.2008); Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti
Salme Setälä, 5.11.1952. Vahvistettu 20.10.1953. Oulun maakunta-arkisto, Oulun lääninkanslian kartat, 89:44
F-G; peruskartta 1:20 000, 3412 06 Rantsila. Maanmittauslaitos, 1956. Kansallisarkisto, Kansallisarkiston
käyttökarttakokoelma, peruskartat 1:20 000, 55M 30–31 250:03; Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/
kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974; Rantsila, kaavoituksen pohjakartta 1968, 1:2000 ja Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983. Rantsilan kunnan arkisto
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Kartta 60. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3322 06+03 Kärsämäki ja peruskartta 1:20
000, 3322 09 Koposenperä. Maanmittauslaitos, 2001; Kärsämäen kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008.
Ajantasakaava 09/2008. Origo Oy, Kempele; peruskartta 1:20 000, 322 06 Kärsämäki ja peruskartta 1:20 000,
3322 09 Koposenperä. Maanmittauslaitos, 1963. Kansallisarkisto, Kansallisarkiston käyttökarttakokoelma, peruskartat 1:20 000, 55M 30–31 250:03; Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Oulun lääninhallituksen arkisto; Kärsämäki, kaavoituksen
pohjakartta 1980–1981, 1:2000. Origo Oy, Kempele
Kartta 61. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1997;
Tyrnävän kirkonseudun ajantasa-asemakaava 2008. Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/
kaavoitus/documents/Tyrnavan-ks_ajantasa-ak-2008_UUSI.pdf (26.8.2008) ja maastokartta. Maanmittauslaitos, Kansalaisen karttapaikka, http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?cx=3435814&
cy=7185728&scale=8000&tool=siirra&lang=FI (28.8.2008); peruskartta 1:20 000, 3421 06 Tyrnävä. Maanmittauslaitos, 1952 ja Tyrnävä, kaavoituksen pohjakartta 1960, 1:2000. Tyrnävän kunnan arkisto
Kartta 62. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana peruskartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 2001;
Haapaveden kaupungin ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö Oy, http://www.ahiplan.airix.fi/paikkatieto/haapavesi/kartta.psp?kartta=haapavesi (28.8.2008); peruskartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 1955. Kansallisarkisto, Kansallisarkiston käyttökarttakokoelma, peruskartat 1:20 000, 55M 30–
31 250:03; kartta Haapaveden rakennussuunnitelma-alueesta Haapajärven kylässä, Haapaveden kunnassa,
Oulun lääniä, 1952 ja 1953, 1:2000 ja Haapavesi, kaavoituksen pohjakartat 1976 ja 1977, 1:2000. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu; peruskartta 1:20 000, 2433 08 Haapavesi. Maanmittauslaitos, 1978, päällepainatus
1989. Kansallisarkisto, Kansallisarkiston käyttökarttakokoelma, peruskartat 1:20 000, 55M 30–31 250:03
Kartta 63. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952. Vahvistettu 20.10.1953. Kaavan pohjana kartta Rantsilan kirkonkylän rakennussuunnitelmaalueesta 1950, 1:2000. Oulun maakunta-arkisto, Oulun lääninkanslian kartat, 89:44 F-G
Kartta 64. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Rantsila, kaavoituksen pohjakartta 1968, 1:2000. Rantsilan kunnan
arkisto
Kartta 65. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Rantsilan kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö
Oy, http://paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/rantsila/kartta.psp?kartta=rantsila (28.8.2008)
Kartta 66. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri
Teuvo Vuolteenaho, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Kaavan pohjana kaavoituksen pohjakartta 1964, 1:2000.
Oulun lääninhallituksen arkisto
Kartta 67. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Kärsämäki, kaavoituksen pohjakartta 1980–1981, 1:2000. Origo Oy,
Kempele
Kartta 68. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Kärsämäen kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008. Ajantasakaava
09/2008. Origo Oy, Kempele
Kartta 69. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Tyrnävä, kaavoituksen pohjakartta 1960, 1:2000. Tyrnävän kunnan
arkisto
Kartta 70. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Tyrnävä, kaavoituksen pohjakartta 1983, 1:2000. Tyrnävän kunnan
arkisto
Kartta 71. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Tyrnävän kirkonseudun ajantasa-asemakaava 2008. Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/kaavoitus/documents/Tyrnavan-ks_ajantasa-ak-2008_UUSI.pdf
(26.8.2008)
Kartta 72. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana kartta Haapaveden rakennussuunnitelma-alueesta Haapajärven kylässä, Haapaveden kunnassa, Oulun lääniä, 1952 ja 1953, 1:2000. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu
Kartta 73. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Haapavesi, kaavoituksen pohjakartat 1976 ja 1977, 1:2000. Maanmittauslaitoksen arkisto, Oulu
Kartta 74. Analyysikartta Kaisa Mäkiniemi. Pohjana Haapaveden kaupungin ajantasa-asemakaava 2008. Air-Ix Ympäristö
Oy, http://www.ahiplan.airix.fi/paikkatieto/haapavesi/kartta.psp?kartta=haapavesi (28.8.2008)
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Rantsila
Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952. Vahvistettu lääninhallituksessa
20.10.1953.
Rantsila, vanhan kirkon alueen rakennuskaavan muutos. Vahvistettu lääninhallituksessa 3.7.1961.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 13. Arkkitehti SAFA Matti Haapala, Helsinki, 5.6.1965. Vahvistettu lääninhallituksessa 6.9.1965.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 5 ja 8. Oulun lääninrakennustoimisto 10.8.1965. Vahvistettu lääninhallituksessa 26.1.1966.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 23. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju ja Kari Karjalainen, Oulu,
21.2.1966. Vahvistettu lääninhallituksessa 1.9.1966.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 19. Vahvistettu lääninhallituksessa 18.12.1967.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, Oulu, 21.12.1973.
Vahvistettu lääninhallituksessa 22.2.1974.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 10, (10, 101). Hannu Vuolteenaho, 12.12.1975. Vahvistettu lääninhallituksessa 24.5.1976.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 24, (24, 102). Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, Oulu, 15.5.1976.
Vahvistettu lääninhallituksessa 6.1.1977.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 31–34, 36. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, dipl.ins. Matti Arponen,
11.11.1977. Vahvistettu lääninhallituksessa 6.6.1978.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus. Korttelit 8, 9, 101, osa korttelista 10, (8, 9, 9a–c, 101, 10).
Suunnittelukolmio Oy, dipl.ins. Matti Arponen, Oulu, 29.10.1978. Vahvistettu lääninhallituksessa 5.6.1979.
Rantsila, kirkonseudun rakennuskaavan laajennus, Keinonkankaan alue. Korttelit 202, 204–216. Suunnittelukolmio Oy /
Suunnittelusampo Oy, dipl.ins. Matti Arponen, 17.3.1980. Vahvistettu lääninhallituksessa 15.10.1980.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 3 ja 4. Suunnittelusampo Oy, dipl.ins. Matti Arponen, 19.1.1980.
Vahvistettu lääninhallituksessa 25.11.1980.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 1–3, 19–26, 28, 102. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo
Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu lääninhallituksessa 7.4.1983.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 8, 9, 9a–c, 202, 205, 216, osa kortteleista 10 ja 12, (8, 9, 202,
205, 216–222). Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 3.11.1982. Vahvistettu lääninhallituksessa 1.6.1983.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 3–8, 10–18, 29, 101, osa kortteleista 2, 9, 19, (130). Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 31.7.1984. Vahvistettu lääninhallituksessa 24.7.1985.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 102 ja 24, (24). Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 25.3.1986. Vahvistettu lääninhallituksessa 4.8.1986.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 214. Kunnaninsinööri Tarmo Pätsi, Rantsila, 12.4.1988. Vahvistettu lääninhallituksessa 2.6.1988.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 204. Kunnaninsinööri Tarmo Pätsi, Rantsila, 25.4.1988. Vahvistettu lääninhallituksessa 10.8.1988.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 202. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen,
29.3.1988. Vahvistettu lääninhallituksessa 24.8.1988.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 24. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen,
31.3.1988, 30.5.1988. Vahvistettu lääninhallituksessa 7.9.1988.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 7. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen,
31.5.1988. Vahvistettu lääninhallituksessa 30.12.1988.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 24. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen,
30.5.1988. Vahvistettu lääninhallituksessa 30.12.1988.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan laajennus, Hiukalankangas. Korttelit 230–234, 236–246. Suunnittelukolmio Oy,
Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 5.4.1989. Vahvistettu lääninhallituksessa 8.9.1989.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos, Keinonkankaan alue. Kortteli 204. Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti Oy,
Rantsila, 31.1.1990. Vahvistettu lääninhallituksessa 27.12.1990.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 21. Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti, Rantsila, 29.11.1991. Vahvistettu lääninhallituksessa 2.6.1992.
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Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 31. Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti Oy, Rantsila, 23.11.1993. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 29.3.1994.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 24 ja 28, (24). Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti Oy, Rantsila,
23.11.1994. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 2.3.1995.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 32 ja 33, (32, 33). Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti Oy, Rantsila,
16.3.1995. Vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksessa 15.1.1996.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 11, (11). Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti Oy, Rantsila, 4.6.1998.
Vahvistettu kunnanvaltuustossa 29.9.1998.
Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 4, (4). Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti Oy, Rantsila, 21.9.1998.
Vahvistettu kunnanvaltuustossa 29.12.1998.
Rantsilan asemakaavan muutos. Keinonkangas, kortteli 214 ja Hiukalankangas, korttelit 239 ja 247. Aluearkkitehti Kai
Tolonen, Rantsila, 4.2.2003. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 2.5.2003.
Rantsila, kirkonkylän asemakaavan laajennus, Siikajoen länsiranta, korttelit 250–256. Arkkitehti Pentti Jäntti, Rantsila,
29.8.2003. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 24.2.2004.
Rantsila, kirkonkylän asemakaavan laajennus. Tuohimaa, korttelit 270–289. Hiukalankangas, korttelit 230 ja 231. Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti, Arkkitehtitoimisto Oulun CAD-Keskus Oy, Rantsila, 17.2.2004. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 25.3.2004.
Rantsila, kirkonkylän asemakaavan muutos, E75-tien risteysalue. Korttelit 16, 29, 31–33, 130, (16, 29, 31–33). Aluearkkitehti Kai Tolonen, Rantsila, 24.5.2006. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 30.5.2006.
Rantsila, kirkonkylän asemakaavan muutos. Kortteli 250, (250, 4a, 4b). Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti, Rantsila,
11.5.2007. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 29.8.2007.
Rantsila, kirkonkylän asemakaavan muutos. Kortteli 250 ja 256 (256, 1–6). Arkkitehtitoimisto Tolonen, Kai Tolonen,
Rantsila, 8.8.2007. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 29.8.2007.
Rantsila, kirkonkylän asemakaavan muutos. Korttelit 202 ja 204, (202, 204). Arkkitehtitoimisto Tolonen, Kai Tolonen,
Rantsila, 8.8.2007. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 29.8.2007.

Kärsämäki
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, 22.3.1966. Vahvistettu lääninhallituksessa 5.10.1966.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 21, 22, 25. Dipl. ins. Teuvo Vuolteenaho, 25.4.1967. Vahvistettu lääninhallituksessa 12.12.1967.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Kortteli 12. Dipl. Ins. Teuvo Vuolteenaho, 4.4.1967. Vahvistettu lääninhallituksessa 12.12.1967.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Korttelit 31, 32, 33, 33a. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu, 23.2.1970. Vahvistettu lääninhallituksessa 1.9.1970.
Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 28 ja 28a. Maanmittausinsinööri Paavo Littowin viran puolesta maanmittausauskultantti Heikki Kettula, Oulu, 29.5.1970. Vahvistettu lääninhallituksessa 1.9.1970.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Kortteli 29. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu, 10.6.1970. Vahvistettu lääninhallituksessa 10.11.1970.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 19–22. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu, 10.6.1970.
Vahvistettu lääninhallituksessa 10.11.1970.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Korttelit 33a, 33, 34, 50. Suunnittelutoimisto Määttä Ky,
arkkitehti Ilari Henttinen, Kajaani, 7.5.1974. Vahvistettu lääninhallituksessa 20.11.1974.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Korttelit 21a ja 22a. Suunnittelutoimisto Määttä Ky, arkkitehti Ilari Henttinen, Kajaani, 7.5.1974. Vahvistettu lääninhallituksessa 31.12.1974.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 6–8, 10, 14–16. Suunnittelutoimisto Määttä Ky, arkkitehti
Ilari Henttinen, Kajaani, 15.2.1976. Vahvistettu lääninhallituksessa 14.9.1976.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Korttelit 29, 30, 30a. Suunnittelutoimisto Määttä Ky, rak.
arkkitehti Ilari Henttinen, Kajaani, 20.5.1977. Vahvistettu lääninhallituksessa 22.12.1977.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 21a ja 22a. Suunnittelutoimisto Määttä Ky, rak. arkkitehti
Ilari Henttinen, Kajaani, 14.9.1978. Vahvistettu lääninhallituksessa 26.1.1979.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Kortteli 43. Suunnittelutoimisto Määttä Ky, rak. arkkitehti Ilari Henttinen, Kajaani, 9.3.1979. Vahvistettu lääninhallituksessa 15.8.1979.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 39 ja 48. Suunnittelutoimisto Määttä Ky, rak. arkkitehti Ilari
Henttinen, Kajaani, 2.7.1978. Vahvistettu lääninhallituksessa 28.5.1980.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Kortteli 33. Suunnittelutoimisto Määttä Ky, rak. arkkitehti Ilari Henttinen, Kajaani, 23.4.1980. Vahvistettu lääninhallituksessa 3.2.1981.
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Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 2–5, 17, 18, (51–54). Maa ja vesi Oy, Oulu, dipl.ins. Ismo Peltomäki, 15.4.1981. Vahvistettu lääninhallituksessa 22.5.1981.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 7–9, 16. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, dipl.ins. Ismo
Peltomäki, 6.10.1981. Vahvistettu lääninhallituksessa 26.5.1982.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Korttelit 31, 55–61. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto,
dipl.ins. Ismo Peltomäki, arkkitehti Olli Eskelinen, 25.8.1981. Vahvistettu lääninhallituksessa 25.8.1982.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Pitkäpelto. Korttelit 62–66, 75–87. Maa ja vesi Oy, Oulun
aluetoimisto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 8.11.1982. Vahvistettu lääninhallituksessa 1.6.1983.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Teollisuusalue. Korttelit 1, 19, (67–73). Maa ja vesi Oy,
Oulun aluetoimisto, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 12.8.1982. Vahvistettu lääninhallituksessa 29.6.1983.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 12, 13, 39–44, 74, 88, osa kortteleista 38, 48. Maa ja vesi Oy,
Oulun aluetoimisto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 17.2.1983. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.9.1983.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Korttelit 40, 46–49, osa korttelista 38. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 12.5.1987. Vahvistettu lääninhallituksessa 3.3.1987.
Kärsämäki keskustaajama rakennuskaavan muutos ja laajennus, Konttilan alue. Korttelit 19, 20, 20a, 21, 21a, 22, 22a,
23–27, osa kortteleista 13–15, 88, (19, 20, 20a, 20b, 21, 21a, 22, 22a, 23–26, 26a). Pohjanmaan Suunnittelupalvelu Ky, dipl.ins. Hannu Koverola, 5.6.1987. Vahvistettu lääninhallituksessa 5.11.1987.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Konttilan alue. Korttelit 21a, 25, (101–108). Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 14.4.1989. Vahvistettu lääninhallituksessa 27.12.1990.
Kärsämäen kirkonkylä rakennuskaavan muutos, Torialue. Korttelit 24, 24a, 25. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkk.yo Urpo
Pakkanen, 26.10.1990. Vahvistettu lääninhallituksessa 12.6.1991.
Kärsämäen kirkonkylä rakennuskaavan muutos. Korttelit 13, 42, 43, (13, 42, 43, 47). Suunnittelukolmio Oy, Oulu, Urpo
Pakkanen, 17.5.1990. Vahvistettu lääninhallituksessa 20.8.1991.
Kärsämäen keskustaajama rakennuskaavan muutos ja laajennus. Korttelit 28a, 28, 29, 30a, 30, 31, 32a, 32, 33a, 33, 34,
50, 55–61, (28a, 28, 29, 30a, 30, 31, 32a, 32, 33a, 33, 34, 55–61). Pohjanmaan suunnittelupalvelu Ky, di Hannu
Koverola, 8.4.1991. Vahvistettu lääninhallituksessa 14.7.1992.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Teollisuusalue. Korttelit 1, 67–73, (200–223). Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 6.11.1996. Vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksessa 28.5.1997.
Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Korttelit 13, 18, 26, 26a, 28a, 29, 34, 41, 42, 46, 74, 88,
osa kortteleista 19, 20, 23, 24a, 33, 38, 40, 43, (13, 18, 26, 28a, 29, 34, 34a, 41, 42, 42a, 46, 88, osa kortteleista
19, 20, 23, 40). Suunnittelukolmio, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksessa 30.11.1999.
Kärsämäen kirkonseudun asemakaavan muutos, Konttila. Korttelit 21a, 25, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Di Heimo Liikamaa, Oulu, 11.2.2002. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 17.9.2002.
Kärsämäen teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus. Korttelit 200, 201, 202, 204–223. Arkkitehti Mika Heikkilä, Oulu, 4.12.2003. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 7.10.2004.

Tyrnävä
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu lääninhallituksessa 13.5.1969.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Kortteli 68. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu, 3.11.1970. Vahvistettu lääninhallituksessa 24.6.1971.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 51–56. Maanmittausinsinööri Aarre Terhon viran puolesta
maanmittausauskultantti Olavi Parpala, Oulu, 16.8.1971. Vahvistettu lääninhallituksessa 31.1.1972.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos, laajennus ja kumoaminen. Korttelit 58, 59, 60, 61. Oulun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, maanmittausinsinööri Matti Arponen, Oulu, 18.10.1973. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.5.1974.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos, laajennus ja kumoaminen. Korttelit 2–10, 32, 39, 43, 44, 50–54, 57–61,
63, 65, 66, 68–72, 1, 66, (2–7, 7a–b, 8, 9, 9a–b, 58, 58a–b, 59, 60, 60a–c, 61, 61a–b, 32, 39, 43, 43a, 44, 63, 65,
66, 68–70, 70a–b, 71–72, 50–53, 53a, 54, 57). Oulun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, maanmittausinsinööri Matti Arponen, Oulu, 22.11.1973. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.5.1974.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Korttelit 21, 23, 26–28, 33–36, osa kortteleista 22, 29–31,
50, 52, 54, (33–36, 21, 22, 23, 26, 26a, 27–31). Oulun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, maanmittausinsinööri Matti Arponen, Oulu, 18.4.1974. Vahvistettu lääninhallituksessa 16.9.1974.
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Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 32, 38–42, osa korttelista 37, (32, 38–40, 41, 42, 137, 139–
143). Oulun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, maanmittausinsinööri Matti Nissinen, Oulu, 23.12.1975.
Vahvistettu lääninhallituksessa 24.6.1976.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja osittainen kumoaminen. Korttelit 3, 6, 32, 43, 44, 54, 58, 59, 68, 70,
70a, osa kortteleista 23, 26, 27, 29, 30, 39, 63, 72, (3, 6, 29, 30, 23, 54, 32, 39, 43, 44, 58, 59, 63, 68, 70, 70a,
72). Suunnittelukolmio Oy, diplomi-insinööri Matti Arponen, Oulu, 30.5.1977. Vahvistettu lääninhallituksessa
14.9.1977.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Korttelit 26a, 27, 28, 29, 31, 53, 54, 50, (26a, 27, 27a, 31,
53, 54, 201–206). Suunnittelukolmio Oy, diplomi-insinööri Matti Arponen, Oulu, 31.5.1978. Vahvistettu lääninhallituksessa 20.3.1979.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Korttelit 139 ja 140, (204, 140, 207–214). Suunnittelukolmio Oy/Suunnittelusampo Oy, dipl. ins. Matti Arponen, Oulu, 12.3.1979. Vahvistettu lääninhallituksessa
11.1.1980.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 29 ja 30. Oulun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto,
maanmittausinsinööri Matti Kirjavainen, 7.7.1980. Vahvistettu lääninhallituksessa 15.10.1980.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Liikennealue MT 824, (216–225). Suunnittelukolmio Oy /
Suunnittelusampo Oy, dipl.ins. Matti Arponen, 1.12.1979. Vahvistettu lääninhallituksessa 11.11.1980.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 53 ja 54, (54). Vt. maanmittausinsinööri Matti Kirjavainen,
arkkit. yo Seppo Itkonen, Oulu, 4.8.1981. Vahvistettu lääninhallituksessa 14.12.1981.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan laajennus, Koskelan alue. Korttelit 226–234. Vt. maanmittausinsinööri Matti Kirjavainen, Oulu, 19.1.1982. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.5.1982.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Korttelit 30–31, 137, osa korttelista 29, (29, 30, 137). Oulun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, Oulu, maanmittausinsinööri Matti Kirjavainen, arkkit.yo Seppo Itkonen,
3.2.1983. Vahvistettu lääninhallituksessa 6.7.1983.
Tyrnävä, kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Koskelan alue. Korttelit 50, 51, 53a, 57, 38, 217, (38, 50, 51,
235–240, 217). Oulun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, Oulu, maanmittausinsinööri Matti Kirjavainen, 10.12.1983. Vahvistettu lääninhallituksessa 18.5.1984.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Seppälän alue. Korttelit 7 ja 8, (301–312). Arkkitehtuuritoimisto Sirkka Lehto, Muhos, 19.10.1988. Vahvistettu lääninhallituksessa 16.5.1989.
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan laajennus, Kotimetsän alue. Korttelit 501–530. Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala Oy, Oulu, 1.11.1994. Vahvistettu Ympäristökeskuksessa 18.8.1995.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, Saaran aukio. Korttelit 235, 237, 23, (242–245). Aluearkkitehti Maija Niemelä, Tyrnävä, 25.6.2002. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 4.7.2002.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos, Mankilantie – Valiontie. Korttelit 50, 51, 54, (50, 51, 54, 241). Aluearkkitehti Maija Niemelä, Tyrnävä, 25.6.2002. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 4.7.2002.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, Seipirannankuja. Kortteli 216, (216, 246). Aluearkkitehti Maija Niemelä, Tyrnävä, 25.6.2002. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 4.7.2002.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, Puujaakola. Korttelit 229, 230, 226, (226, 229, 230, 246–292).
Aluearkkitehti Maija Niemelä, Tyrnävä, 27.1.2004. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 27.1.2004.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Korttelit 100–103, 150–153, 160–167, 170–172, 201, 202, 224,
225, 320–328, 340–348. Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy, Oulu, 13.3.2006. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 22.3.2006.
Tyrnävän teollisuuskylän asemakaava, Nipsingin alue. Korttelit 1–5. Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oy, Oulu, 13.2.2006.
Vahvistettu kunnanvaltuustossa 20.4.2006.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos, Matintien alue. Korttelit 137 ja 140, (137, 140). Arkkitehtitoimisto Pekka
Lukkaroinen Oy, Oulu, 26.9.2006. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 15.12.2006.
Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan laajennus, Eskolanpelto. Korttelit 350–354, 367–380. Linja Arkkitehdit Oy, Oulu,
11.4.2007. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 27.8.2007.

Haapavesi
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Rakennushallitus, arkkitehti Salme Setälä, 29.4.1957 / Oulun lääninrakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, 1.2.1961. Vahvistettu lääninhallituksessa 30.6.1962.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 91a. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.7.1964.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Kortteli 87. Arkkit.yo Risto Harju, Oulu, 5.11.1964. Vahvistettu
lääninhallituksessa 25.2.1965.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 30. SOK:n rakennusosasto, Helsinki, 6.6.1964. Vahvistettu lääninhallituksessa 31.3.1965.
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Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 86d ja 91. Arkkitehti Aarne Ehojoki, Turku, 5.11.1964. Vahvistettu lääninhallituksessa 31.5.1965.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 37b. Arkkitehtuuritoimisto Harju Karjalainen Salo, Oulu,
8.5.1965. Vahvistettu lääninhallituksessa 17.7.1965.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 83a. Arkkitehtuuritoimisto Harju Karjalainen Salo, Oulu,
31.8.1965. Vahvistettu lääninhallituksessa 10.2.1966.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 15 ja 15a. Arkkitehtuuritoimisto Harju Karjalainen Salo,
Oulu, 17.8.1965. Vahvistettu lääninhallituksessa 10.2.1966.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 55 ja 57. Arkkitehtuuritoimisto Harju Karjalainen Salo, Oulu,
ei päiväystä. Vahvistettu lääninhallituksessa 5.5.1966.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 3, 5, 6a, 7, 9, 13, 14–16a, 19–21, 23–24, 26–30, 34–38a, 41–
41a, 43, 47, 50, 51, 57–69, 71, 74, 78, 80–83, 84, 84a, 86b ja e, 90–90b. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, 18.3.1966. Vahvistettu lääninhallituksessa 22.7.1966.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 27a, 28, 28a. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju ja Kari Karjalainen, Oulu, 3.12.1966. Vahvistettu lääninhallituksessa 8.9.1967.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 83b. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju ja Kari Karjalainen,
Oulu, 8.10.1966. Vahvistettu lääninhallituksessa 9.3.1968.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 13. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju ja Kari Karjalainen,
Oulu, 12.8.1968. Vahvistettu lääninhallituksessa 28.11.1968.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Korttelit 68 ja 73. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju ja Kari Karjalainen, Oulu, 2.12.1968. Vahvistettu lääninhallituksessa 18.3.1969.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Korttelit 92 ja 92a. Haapaveden kunnan rakennustoimisto, Väinö (nimikirjoitus epäselvä), Kaarlo Rantanen, 20.3.1969. Vahvistettu lääninhallituksessa 1.8.1969.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Korttelit 62a ja 65b. Risto Harju, 4.9.1969. Vahvistettu lääninhallituksessa 17.3.1970.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Korttelit 9, 10, 11, 12, 14, 15. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju
& Co, Oulu, 4.5.1970. Vahvistettu lääninhallituksessa 2.6.1970.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Korttelit 68 ja 73. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju & Co, Oulu,
4.5.1970. Vahvistettu lääninhallituksessa 26.6.1970.
Haapaveden keskustan korttelin 43 rakennuskaavamuutos. Kortteli 43. Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK) Ry, Asunto-osasto, Helsinki, (kaksi epäselvää nimikirjoitusta), 9.3.1970. Vahvistettu lääninhallituksessa 13.7.1970.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan laajennus. Korttelit 4, 8, 50–59, 101–107, 111–120. Arkkitehtuuritoimisto Risto
Harju ja Kari Karjalainen, Oulu, 25.5.1970. Vahvistettu lääninhallituksessa 5.2.1971.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Kortteli 83b. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju & Co, Oulu,
10.10.1972. Vahvistettu lääninhallituksessa 14.8.1972.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Kortteli 59. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju & Co, Oulu,
12.4.1972. Vahvistettu lääninhallituksessa 17.10.1972.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Korttelit 114, 118–119, 121–122, (123–128). Arkkitehtitoimisto
Risto Harju Ky, Oulu, 18.9.1975. Vahvistettu lääninhallituksessa 27.4.1976.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Korttelit 118 ja 126. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu,
3.3.1977. Vahvistettu lääninhallituksessa 3.11.1977.
Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Sairaalanmäki. Kortteli 22, (201–213). Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 27.1.1978. Vahvistettu lääninhallituksessa 28.4.1978.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Mäkelä. Korttelit 62–62b, 69–69a-d, g-f. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 17.8.1977. Vahvistettu lääninhallituksessa 16.6.1978.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ahjola. Korttelit 9, 9a, 10–16, 16a, 17–18, 18a, 18b, 19–20. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.6.1978.
Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. Korttelit 28, 36, 37, 37a, 42–44. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.6.1978.
Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Pokela. Korttelit 23, 24, 24a, 25, 26, 31, 32, 34,
39, 40, 40a, 41a, 46, 46a. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu lääninhallituksessa
21.6.1978.
Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Rautionranta. Korttelit 27, 27a, 35, 41. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.6.1978.
Laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Linnainen. Korttelit 301–310. Arkkitehtitoimisto Risto Harju
Ky, Oulu, 27.9.1978. Vahvistettu lääninhallituksessa 11.4.1979.
Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Koskelanpelto. Korttelit 1, 1a, 2–8, 55, 102–107,
111, 111a, 111b. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 23.10.1978. Vahvistettu lääninhallituksessa 5.6.1979.
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Laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkkisenniemi. Korttelit 311–316. Arkkitehtitoimisto Risto
Harju Ky, Oulu, 19.2.1979. Vahvistettu lääninhallituksessa 14.9.1979.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Kortteli 70. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 20.2.1979.
Vahvistettu lääninhallituksessa 14.9.1979.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ollatie ja Teollisuustie. Korttelit 56 ja 101. Arkkitehtitoimisto
Risto Harju Ky, Oulu, 18.4.1979. Vahvistettu lääninhallituksessa 12.10.1979.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto II. Korttelit 37d ja 37b, (37). Arkkitehtitoimisto Risto
Harju Ky, Oulu, 20.2.1979. Vahvistettu lääninhallituksessa 29.1.1980.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ahjola II. Korttelit 13, 13a, 16–20. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 19.2.1979. Vahvistettu lääninhallituksessa 29.1.1980.
Laajennus Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaan, Hyttikallio. Korttelit 1, 1b, 401–408. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 30.3.1981. Vahvistettu lääninhallituksessa 23.12.1981.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus, Meijerin alue. Korttelit 210, 213–215. Suunnittelukeskus
Oy, Oulu, arkkitehti SAFA Jorma Kuivas, 26.11.1982. Vahvistettu lääninhallituksessa 17.8.1983.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos, Ahjola. Korttelit 16, 18b, 19. Suunnittelukeskus Oy, Oulu, arkkitehti
SAFA Jorma Kuivas, 21.1.1983. Vahvistettu lääninhallituksessa 14.9.1983.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus, Herralanmetsä. Korttelit 1a, 2, 409–410. Suunnittelukeskus Oy, Oulu, arkkitehti SAFA Jorma Kuivas, 12.2.1985. Vahvistettu lääninhallituksessa 30.7.1985.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos, Teollisuustie. Kortteli 114. Suunnittelukeskus Oy, Oulu, arkkitehti
SAFA Jorma Kuivas, 18.12.1984. Vahvistettu lääninhallituksessa 2.6.1986.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan laajennus, Tupsulanhaka. Korttelit 411–414. Suunnittelukeskus Oy, Oulu, arkkitehti SAFA Jorma Kuivas, 26.4.1985. Vahvistettu lääninhallituksessa 2.6.1986.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Myyrinpelto. Korttelit 13a, 58, 59–60, 66–68, 71, 72, 72e. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 16.3.1984. Vahvistettu lääninhallituksessa 1.7.1986.
Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Myyrinpelto II. Korttelit 21, 21, 30, 70, 80. Arkkitehtitoimisto
Risto Harju Ky, Oulu, 28.9.1984. Vahvistettu lääninhallituksessa 1.7.1986.
Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ollatie II ja Ollatie III. Korttelit 111, 111c. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1982 ja 10.12.1982. Vahvistettu lääninhallituksessa 29.8.1986.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus, Ukkola. Korttelit 308–310, 317–319, 69g, 79a. Suunnittelukeskus Oy, Oulu, arkkitehti SAFA Jorma Kuivas, 10.12.1985. Vahvistettu lääninhallituksessa 9.12.1986.
Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Tähtelä. Korttelit 38, 45, 48, 49, 49a, 74a, 80a,
82, 83, 83a-b, 84, 84a, 85, 86, 86a-c, 86e, 89, 90, 90a-b, 91, 91a-b. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu,
9.11.1984. Vahvistettu lääninhallituksessa 4.3.1988.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan laajennus, Kotimetsä. Korttelit 129–142, 415, 416, 1d. Arkkitehtitoimisto Jorma
Paloranta Ky, Ylivieska, 25.9.1987. Vahvistettu lääninhallituksessa 9.6.1988.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos, Herralanmetsä. Korttelit 409 ja 1a, (1c-d, 409, 409a). Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Ky, Ylivieska, 26.5.1987. Vahvistettu lääninhallituksessa 11.8.1988.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan laajennus, Raatesuo. Korttelit 417–432. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti
Juha Romppanen, 15.4.1988. Vahvistettu lääninhallituksessa 28.9.1989.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Kortteli 55. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen,
25.1.1990. Vahvistettu lääninhallituksessa 13.8.1990.
Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, itäosa. Korttelit 62, 65, 68, 69–72, 72e, 74,
74a, 78, 80, 80a, 81, 85, 86, 86a, 88, osa kortteleista 60, 68, 69g, 84, (62, 65, 69, 70, 78, 81, 85, 86, osa kortteleista 60, 68, 69g, 71, 72, 74, 80, 83, 84, 86a). Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen,
20.12.1990. Vahvistettu lääninhallituksessa 26.6.1991.
Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, länsiosa. Korttelit 9–11, 14, 15, 18–20, 23, 24,
27, 28, 30, 35b, 37a, 38, 44, 201, 202, osa kortteleista 5, 21, 24a-26, 35c, 37, 49a, 401, (9–11, 14, 15, 18, 18a-b,
19, 27, 28, 35b, 38, 44, 201, 202, osa kortteleista 5, 24a–26, 35c). Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha
Romppanen, 20.12.1990. Vahvistettu lääninhallituksessa 9.7.1991.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus, Uusitie. Korttelit 3–8, 9a, 13, 13a, 21, 59, 106, 107, 401,
osa korttelista 17, (3, 4, 4a, 5, 5a, 6–8, 9a, 12, 13, 13a, 21, 21a, 59, 106, 107, 107a, 401). Suunnittelukolmio Oy,
Oulu, arkk.yo Ari Kannasmaa, 26.2.1991. Vahvistettu lääninhallituksessa 26.9.1991.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan laajennus, Meijerin alue. Kortteli 210. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkk.yo Päivi Piiroinen, 22.5.1991. Vahvistettu lääninhallituksessa 15.12.1993.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos, Kynttilänkangas. Kortteli 124. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy,
Oulu, tekn.yo Jyrki Virtala, RI Juha Hauhia, 3.8.1993. Vahvistettu lääninhallituksessa 15.12.1993.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus, Kynttilän yrityspuisto. Korttelit 102–105, 111, 111a–c, 112,
113, (102–105, 111–113, 501–525). Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, Oulu, tekn.yo Jyrki Virtala, 25.3.1993.
Vahvistettu lääninhallituksessa 20.12.1993.
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Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Korttelit 20, 23, 30, 37a, 74a, 80a, 88, osa kortteleista 35c, 37, 68, 71,
72, 74, 80, 81, 83, (20, 23, 30, osa kortteleista 35c, 37, 68, 71, 72, 74, 80, 81, 83, 86a). Suunnittelukolmio Oy,
Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvistettu lääninhallituksessa 29.6.1994.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos, Hyttikallio. Kortteli 210, osa kortteleista 3, 7, 84. Air-Ix Suunnittelu
Ympäristötaito Oy, Oulu, di Tapio Tuuttila, 19.1.1996. Vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksessa
25.11.1996.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos, Koskelanpuisto. Kortteli 106. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy,
Oulu, di Tapio Tuuttila, 19.1.1996. Vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksessa 25.11.1996.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos, Pokela. Kortteli 210a. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, Oulu, di
Tapio Tuuttila, arkkitehti Riitta Yrjänheikki, 19.1.1996. Vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksessa
25.11.1996.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos, Tähtelä. Kortteli 84. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, Oulu, di
Tapio Tuuttila, FM arkkit.yo Ritva Kuusisto, 19.1.1996. Vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksessa
25.11.1996.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos, Kynttilänkangas. Kortteli 114. Suunnittelukolmio Oy, Jaakko Pöyry
Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 2.9.1999. Vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksessa
16.9.1999.
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos, Erkkisenniemen alue. Korttelit 311 ja 321, (311, 312). Suunnittelukolmio Oy, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 26.5.1999. Vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan
Ympäristökeskuksessa 20.12.1999.
Haapaveden kaupunki, Kukkerinpuron asemakaava. Korttelit 57–58. Suunnittelukeskus Oy, Oulu, 5.11.2004. Vahvistettu
kaupunginvaltuustossa 15.11.2004.
Haapaveden kaupunki, Kukkerinpuron asemakaavan muutos ja laajennus. Korttelit 607–610. Suunnittelukeskus Oy, Oulu,
21.3.2006. Vahvistettu kaupunginvaltuustossa 8.5.2006.
Haapaveden keskustan asemakaavan muutos ja laajennus, Kynttilän yrityspuisto. Kortteli 511, (511). Air-Ix Suunnittelu
Ympäristötaito Oy, Oulu, RI HuK YKS-154 Anne Leskinen, arkkit.yo Mikko Korhonen, 22.2.2006. Vahvistettu
kaupunginvaltuustossa 8.5.2006.
Haapaveden keskustan asemakaavan muutos, Kotimetsä. Kortteli 131. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, Oulu, RI HuK
YKS-154 Anne Leskinen, arkkit.yo Mikko Korhonen, 13.12.2005. Vahvistettu kaupunginvaltuustossa 12.9.2006.
Haapaveden keskustan asemakaavan muutos, Kynttilän yrityspuisto. Kortteli 501, (501). Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, Oulu, RI HuK YKS-154 Anne Leskinen, arkkit.yo Mikko Korhonen, 1.9.2006. Vahvistettu kaupunginvaltuustossa 12.9.2006.
Haapavesi, keskusta, asemakaavan muutos, Laurinpelto. Korttelit 68a ja 68b. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, Oulu,
RI KM YKS-154 Anne Leskinen, arkkit.yo Mikko Korhonen, 18.4.2006. Vahvistettu kaupunginvaltuustossa
14.11.2006.
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