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Kaustinen on elinvoimainen maaseutukunta, jossa pe-
rinteet ja nykyaika elävät rinnan. Kunta on tunnettu 
kansanmusiikista, kansanparannuksesta ja raviurheilus-
ta. Alkutuotantoon sekä teollisuus- ja palvelutoimintaan 
liittyvä yritystoiminta on monipuolista. Työllisyys on 
hyvällä tasolla ja palvelutkin kunnossa. Erilaiset tapah-
tumat värittävät kuntalaisten ja käypäläisten arkea. Vaik-
ka asiat ovatkin nyt hyvällä mallilla, viisas varautuu silti 
tulevaan. Kun yhteys Kaustinen Center -hankkeen ja 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan välillä löy-
tyi keväällä 2014, palat loksahtivat nopeasti paikoilleen. 
Syntyi päätös yhdyskuntasuunnittelun koulutukseen ja 
tutkimukseen liittyvästä yhteistyöstä jo saman vuoden 
aikana. 

Kaustinen otettiin Kuntasuunnittelun kurssin (15 op) ja 
Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin (5-10 op) koh-
teeksi syksyllä 2014. Vireä Kaustinen osoittautui maini-
oksi oppimisympäristöksi ja tarjosi tuleville suunnitte-
lijoille erilaisia tarttumapintoja maaseutupaikkakunnan 
elämään. Haasteeseen tarttui innokaasti 12 Oulun yli-
opiston opiskelijaa, kolme tulevaa maantieteilijää ja yh-
deksän viittä vaille valmista arkkitehtia. 

Opiskelijat opettajineen vierailivat Kaustisella syksyn 
2014 aikana useamman kerran. Tunnelma oli lämmin, 
vaikka joka käynnillä satoikin lunta. Opiskelijoiden 
työstämää maankäytön kehityskuvaa ja sen eri vaiheita 
kommentoi työn edetessä seurantaryhmä, jossa oli mu-
kana muun muassa kunnan edustajia, päättäjiä, yrittäjiä 

ja muita paikallisia toimijoita. Lopputuotoksena syntyi 
Kaustisen maankäytön kehityskuva 2035: Kaustinen - 
aina valmiina (s. 112).

Kehityskuva laadittiin tutkijatohtori Emilia Rönkön ke-
hittämää työkalua hyödyntäen (Rönkkö 2012; Rönkkö, 
Hentilä, Illikainen 2013). Aluksi kohdealueeseen pereh-
dyttiin kokonaisvaltaisesti erilaisten selvitysten, maasto-
käyntien ja analyysien avulla sekä seurantaryhmän tarjo-
amaa paikallistuntemusta hyödyntäen. Myös yksittäisiä 
suunnitteluhaasteita, kuten esimerkiksi ikäihmisten pal-
velukeskuskäytöstä vapautuvan Markkulan kiinteistön 
uusiokäyttö, otettiin tarkasteluun mukaan. Syksyn aluksi 
opiskelijat laativat kolme keskenään erilaista vaihtoeh-
toista suunnitelmaa, jossa kussakin oli eri elinkeinovetu-
ri. Veturit olivat matkailu ja maatalous, kauppa sekä kai-
vos. Vaihtoehtoisia suunnitelmia arvioitiin eri näkökul-
mista: mikä olisi välttämätöntä, mikä tarpeellista, mikä 
toivottavaa ja mikä silkkaa unelmaa. Lopuksi opiskelijat 
laativat kattavan maankäytön kehityskuvan, jonka tavoi-
tevuodeksi asetettiin 2035. 

Maankäytön kehityskuvan päätavoite oli tarjota kunnal-
le strateginen työkalu, jonka avulla yksittäisiä pienempiä 
kehityskohteita on mahdollista liittää osaksi kokonai-
suutta sitä tukevalla tavalla. Kaustisen mahdollisuuksia 
tarkasteltiin liiketoiminnan ja yritysten, asumisen, palve-
luiden, liikenteen, virkistys- ja viheralueiden sekä kult-
tuuri- ja taideympäristöjen kautta. Saadun palautteen 
perusteella työ onnistui erittäin hyvin. Siihen vaikutti 

He lka -L i i s a  Hen t i l ä

Johdanto
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opiskelijoiden innostuneisuus ja syvällinen perehtymi-
nen tehtävään. Opiskelijat eivät tyytyneet pelkkään an-
netun tehtävän suorittamiseen, vaan ehdottivat muutok-
sia ja kehittivät osaltaan maankäytön kehittämiskuvan 
laatimistyökalua. 

Kuntasuunnittelun kurssin puitteissa tehdyn maan-
käytön kehityskuvan laatimista avittivat Yhdyskunta-
suunnittelun erikoiskurssin tutkielmapainotteiset har-
joitustyöt. Noora Lahdenperä selvitti jo kesällä 2014 
Kaustisen kirkonkylän kehitysvaiheita sekä laati kehitys-
historiallinen analyysin, jossa painotus oli kulttuuriym-
päristön kehitysvaiheissa ja kerroksellisuudessa (s. 14). 
Tulokset esiteltiin opiskelijoille ja seurantaryhmälle heti 
syksyn alussa. Lisätietoa saatiin syksyn aikana, kun Mai-
sa Nurminen ja Tuija Patana suunnittelivat ja toteuttivat 
kattavan kyselyn, jossa selvitettiin Kaustisella asuvien, 
työskentelevien, opiskelevien tai muuten asioidenn hen-
kilöiden näkemyksiä. Kysymykset käsittelivät Kausti-
sen rakennettua ympäristöä, toimintaympäristöä sekä 
kirkonkylään liittyviä laadullisia ominaisuuksia. (s. 24). 
Toinen kysely kohdentui yrittäjiin: tavoitteena oli saada 
selville, mitkä ovat Kaustisen vahvuudet ja kehittämis-
kohteet yritysten näkökulmasta. Elina Jaara raportoi (s. 
38) suunnittelemansa ja toteuttamansa kyselyn tulokset. 
Minna Pistemaa puolestaan selvitti Kaustisen kaavoi-
tuksen aiempia vaiheita ja kaavojen toteutuneisuutta eri-
tyisesti kulttuuriympäristöjen näkökulmasta (s. 48). 

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa oli muutoin-
kin koko syksyn tärkeässä roolissa. Mikko Autio koordi-
noi vuorovaikutusta ja osallistuvaa suunnitteluprosessia 
(s. 8). Hän toimi seurantaryhmän sihteerinä, keräsi seu-
rantaryhmän yhteystiedot ja kokousten osallistujatiedot, 
laati kokouksista muistiot ja lähetti ne osallistujille, valo-
kuvasi tilaisuudet ja niissä esitellyt luonnokset sekä piti 
muutoinkin yhteyttä seurantaryhmään ja muihin mah-
dollisiin osallisiin. 

Tavoitteena oli antaa opiskelijoille myös laajempaa 
ymmärrystä maaseutualueiden suunnittelusta osana 
muuttuvaa toimintaympäristöä. Vilmar Vuoristo pohtii 
kirjoituksessaan pienten maaseututaajamien sopeutu-
misstrategioita suhteessa tulevaisuuden suuriin globaa-
limuutoksiin (s. 56). Myös Markus Aittola käsittelee 
maaseututaajamien ja kirkonkylien keskustojen suun-
nitteluhaasteita erilaisten muutospaineiden ristiaallokos-
sa (s. 62). Samuli Rekilä puolestaan valottaa alueellisen 
profiloinnin ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia maaseu-
tukunnissa (s. 68). Maaseututaajamien ja kirkonkylien 
mahdollisuuksia kuvaa myös Salla-Maarit Saariniemi, 
joka esittelee Pienten keskustojen ja kirkonkylien (PIKE 
2014) kilpailuun osallistuneita kehityshankkeita (s. 80). 
Milja Tuomivaara selvittää seudullisten strategioiden ja 
muun maakunnan suunnittelun roolia osallistumisen 
ja paikallisen vaikuttamisen näkökulmasta (s. 90). Eevi 

Juutin kirjoitus käsittelee maaseututaajamaa terveyden 
ja hyvinvoinnin edistäjänä – näkökulma, joka selvästi 
kaipaa lisää tutkimusta (s. 102).

Kaustisella tehdyt analyysit, selvitykset ja suunnitelmat 
tuottivat osaltaan aineistoa ”Suomalaiset maaseututaa-
jamat 2010-luvulla” (SuoMa) -hankkeeseen. Tutkimus-
hankkeessa (2013-15) tarkastellaan maaseututaajamien 
muutoksia viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajal-
ta. Tutkimuskohteet on valittu siten, että ne edustavat 
erilaisia lähtökohtia, alueellista ja maisemallista sijaintia 
sekä yhteiskunnallis-taloudellisia reunaehtoja, esimer-
kiksi kasvavia tai taantuvia paikkakuntia. Kaustinen on 
ollut mukana jo 1970-luvulla dosentti Heikki Kukko-
sen vetämissä kylätutkimushankkeissa ja siitä on silloin 
kerätty perustiedot. SuoMa-tutkimusta rahoittaa Maa-
tilatalouden kehittämisrahasto ja sen osapuolet ovat 
Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun 
Maisemasuunnittelu, Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
tiedekunta sekä tutkimushankkeen koordinaattorina 
toimiva Lahden ammattikorkeakoulu. 

SuoMa-hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet pu-
heenjohtajana ylitarkastaja Harry Berg ympäristöminis-
teriöstä sekä jäseninä suunnittelupäällikkö Sirkku Huis-
ko, dosentti Heikki Kukkonen, FT Teppo Korhonen, 
arkkitehti Kirsti Kovanen, yliarkkitehti Raija Seppänen 
maa- ja metsätalousministeriöstä, TkL Liisa Tarjanne 
aluearkkitehti Ulla-Maija Upola ja korkeakoulujen edus-
tajina yliopettaja Eeva Aarrevaara (Lahden ammattikor-
keakoulu), professori Helka-Liisa Hentilä (Oulun yli-
opisto) ja professori Maija Rautamäki (Aalto yliopisto). 
Kiitos ohjausryhmälle ja paikallisille toimijoille hyvistä 
kommenteista. Erityiskiitokset Kaustinen Center hank-
keen projektipäällikkö Jyrki Puuroselle ja toisena opet-
tajana opintojaksolla toimineelle tutkijatohtori Emilia 
Rönkölle. Kuten suomalalaisen maaseudun elämään 
perehtynyt Kustaa Vilkuna kirjoittaa teoksessaan Työ ja 
ilonpito (1946): vanhan kansanomaisen maataloustyön 
piirteisiin kuuluu, että työ on tehtävä joukolla, kilvalla ja 
iloisella mielellä, koska ”työ yksin kuin tervaa, joukolla 
kuin hunajaa”.

Lähteet:
Rönkkö E., Hentilä H-L. & Illikainen, H. (2012). 
Maaseutunäkökulma maankäytön suunnittelussa: suunnitte-
lumenetelmien arviointi ja kehittäminen. (MASUKE)-hank-
keen loppuraportti. Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
osaston julkaisuja C 139, Oulu.

Vilkuna, Kustaa (1946, 2. uusintapainos 1983, 3. pai-
nos 1985) Työ ja ilonpito: kansanomaisia työnjuhlia ja kesti-
tyksiä. Otava, Helsinki.
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Syksyllä 2014 kuntasuunnittelun kurssin kohteena oli 
Kaustisen kunta Keski-Pohjanmaalla. Kurssilla oli yh-
teensä 12 opiskelijaa, yhdeksän arkkitehtiopiskelijaa ja 
kolme maantieteen opiskelijaa. Kurssin opettajina toi-
mivat professori Helka-Liisa Hentilä sekä tutkijatohtori 
Emilia Rönkkö. Heidän lisäkseen suunnittelua ohjasivat 
tuntiopettajina maisema-, liikenne- ja kunnallistekniik-
ka-asioissa Outi Palosaari VSU-Maisema-arkkitehdeista, 
Tuomo Vesajoki Rambollilta sekä Jarmo Sallanko Ou-
lun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan laboratoriosta.
Vuorovaikutteisuus oli mukana suunnittelussa alusta 
loppuun saakka. Kunnan virkamiehistä, yrittäjistä ja 
muista paikallisista toimijoista koostunut seurantaryh-
mä kommentoi ja arvioi suunnitelmia moneen ottee-
seen suunnitteluprosessin aikana, ja lisäksi myös muiden 
kuntalaisten mielipiteitä kartoitettiin. Vuorovaikutteisen 
suunnittelun kuntalaisten kanssa voi todeta olleen on-
nistunutta. Seurantaryhmän koostumus oli monipuoli-
nen, mutta hankaluutena oli seurantaryhmän kokoon-
panon vaihteleminen työn kuluessa. Muutamat aktiiviset 
jäsenet olivat mukana kaikissa kokouksissa alusta lop-
puun, mutta suuri osa osallistui vain osaan kokouksista 
tai tuli mukaan kesken kaiken, mikä vaikeutti heidän kä-
sityksensä muodostumista koko suunnitteluprosessista 
ja sen eri vaiheista. Seurantaryhmältä saatiin arvokasta 
palautetta suunnitelman työstämistä ja eri vaihtoehtojen 
arvioimista varten. Seurantaryhmän lisäksi kuntalaisten 

toiveita ja käsityksiä kartoitettiin kehittämiskyselyn ja 
yrittäjyyskyselyn avulla. Kehittämiskyselyyn saattoivat 
osallistua kaikki kuntalaiset ja lähialueiden asukkaat ver-
kossa tai paperilomakkeella. Kyselyiden tuloksia hyö-
dynnettiin suunnittelussa monipuolisesti. Lisäksi mu-
siikkilukiolaiset olivat mukana projektin toteuttamisessa 
monessa vaiheessa, muun muassa haastattelujen, kyse-
lyn sekä ideointitehtävän muodossa. 

Kurssin aloitus ja nykytilan analyysi

Kurssi aloitettiin syyskuun puolessa välissä. Yksi kurssi-
laisista oli jo aiemmin käynyt tutustumassa Kaustiseen 
ja tekemässä erikoiskurssityönään paikkakunnan kehi-
tyshistoriallisen analyysin. Analyysin tulokset esiteltiin 
kaikille kurssin ensimmäisellä kokoontumiskerralla, jo-
ten kaikki pääsivät kiinni suunnittelukohteeseen ja sen 
kehityshistoriaan valokuvien, kaavioiden ja karttaesi-
tysten avulla. Ensimmäisenä yhteisenä työvaiheena oli 
Kaustisen nykytilan analysointi. Ennen kuin pääsimme 
yhdessä tutustumaan paikan päälle, perehdyimme aluksi 
Kaustiseen karttojen, valokuvien ja internetin avulla.
 Syyskuun lopussa menimme Kaustiselle en-
simmäistä kertaa koko ryhmän voimin. Kolmen tunnin 
ajomatkan päässä meitä odotti ravintola Pelimannin 
maittava lounas, jonka jälkeen menimmekin suoraan 

Mikko  Au t io

Vuorovaikutteisen 
suunnitteluprosessin kuvaus
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kunnantalolle. Vastassa meitä oli Kaustinen Center 
-hankkeen puuhamies Jyrki Puuronen. Kunnantalol-
le oli kokoontunut suuri joukko asiasta kiinnostuneita 
niin Kaustiselta kuin lähikunnistakin. Jyrki Puuronen 
esitteli meille ja muulle yleisölle Kaustinen Center -han-
ketta ostoskylävisioineen ja kertoi projektin tavoitteista 
ja suuntaviivoista. Samalla esiteltiin ryhmämme ja ker-
rottiin kurssin taustasta ja suunnitelman toteutuksesta. 
Esittelyn jälkeen keskusteltiin. Yleisöltä kysyttiin muun 
muassa kehittämisen tarpeessa olevista kohteista sekä 
paikoista ja asioista, mistä kaustislaiset ovat ylpeitä. 
Keskustelun ilmapiiristä aisti asukkaiden välittämisen ja 
myös huolen kunnastaan ja sen tulevaisuudesta. Kaus-
tinen vaikutti olevan asukkailleen tärkeä elämän näyttä-
mö, eikä heille ole lainkaan samantekevää, miten sitä jat-
kossa kehitetään. Tietynlainen paikallisylpeys, vertaansa 
vailla oleva talkoohenki ja tervehenkinen kilpailu veteli-
läisten kanssa nousivat erityisesti keskustelusta esille.
 Kun keskustelutilaisuudessa oli ladattu suuret 
odotukset suunnitelmalle, oli aika lähteä kiertoajelulle. 
Oppaanamme toimi paikallisopas Tuulikki Nikkilä, joka 
asiantuntevasti, monipuolisesti ja elävästi kertoili Kaus-
tisen paikoista ja niiden historiasta. Melkeinpä koko kun-
ta tuli kierrettyä vaikuttavine minkkitarhoineen, kaunii-
ne jokivarsineen ja kylänraitteineen. Vaikka kiertoajelu 
olikin kattava, oli pelkästään sen perusteella analyysien 
tekeminen haastavaa. Illan seurantaryhmän kokoukses-

sa nimittäin kurssilaisilta odotettiin jo alustavaa analyy-
sia alueen nykytilasta. Näkemämme perusteella teimme 
alustavat analyysit parissa tunnissa ja esittelimme ne il-
lan kokouksessa. Analyysia varten kurssilaiset oli jaettu 
etukäteen neljään ryhmään, joista kukin havainnoi eri 
asioita. Ryhmät olivat toiminnallinen ympäristö, raken-
nettu ympäristö, aistiympäristö sekä merkitysympäristö. 
Toiminnallisen ympäristön ryhmä kiinnitti huomiota 
toimijoihin ja toimintoihin, kuten palveluihin. Rakenne-
tun ympäristön ryhmä puolestaan huomioi rakentami-
sen luonnetta. Aistiympäristössä keskityttiin näkymiin, 
maisemiin, hajuihin ja ääniin. Merkitysympäristössä 
huomio puolestaan kiinnittyi sosiaaliseen ympäristöön, 
kuten yhteisöllisyyteen, perinteisiin ja identiteettiin. 
 Kansanlääkintäkeskuksella hyvin nukutun yön 
jälkeen jatkoimme seuraavana aamuna ympäristöön tu-
tustumista. Kävimme bussilla kiertelemässä vielä näke-
mättömiä paikkoja ja tutustuimme jalkaisin tarkemmin 
kirkonkylään. Sää ei kuitenkaan suosinut, sillä syksyn en-
simmäinen räntäsade yllätti meidät ruohon vielä viher-
täessä kesän jäljiltä. Säästä huolimatta ryhmien analyysit 
tarkentuivat kierrellessä ja havainnoidessa, ja niinpä illan 
kokousta varten saimme lopulliset analyysit Kaustisen 
nykytilasta valmiiksi. Esittelimme seurantaryhmälle ha-
vainnoimiamme asioita kuten Kaustisen ympäristön 
vahvuuksia ja puutteita. Seurantaryhmäläiset olivat 
kanssamme samaa mieltä. Mainitsemiimme asioihin oli 

Kuva 1. Kurssilaisia tutustumassa Kaustisen kyliin. (Kuva Tuija Patana).
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kunnassa kiinnitetty huomiota, mutta ainakin tähän asti 
epäkohdat olivat saaneet olla rauhassa sellaisinaan.

Analyysistä skenaarioihin

Analyysien esittelemisen jälkeen siirryttiin hahmottele-
maan seuraavaa vaihetta eli kolmen erilaisen skenaarion 
laatimista. Tarkoituksena oli muodostaa Kaustiselle kol-
me erilaista ja toisistaan mahdollisimman paljon poik-
keavaa suunnitelmavaihtoehtoa. Suuntaviivat päätettiin 
yhdessä seurantaryhmän kanssa Helka-Liisa Hentilän 
johdatellessa keskustelua. Kolmelle skenaariolle valittiin 
kullekin oma teemansa, väestökehityksensä ja suunta-
viivansa. Ensimmäisen skenaarion teemaksi valittiin 
matkailu, kulttuuri ja hyvinvointi. Siinä väestönkasvu 
oli pienintä ja ympäristöä pyrittiin ehostamaan pienil-
lä kustannustehokkailla ratkaisuilla. Toinen skenaario 
puolestaan perustui ostoskylän, kaupan ja yrittäjyyden 
varaan. Siinä rakentaminen keskittyi erityisesti kirkon-
kylään. Kolmas skenaario pohjautui kaivostoimintaan ja 
siinä väestönkasvu oli suurinta. Erityisesti väestönkas-
vuvaihtoehdoista neuvoteltiin kovasti seurantaryhmän 
kanssa, sillä väestöennusteista huolimatta kunnassa toi-
vottiin kasvua. Skenaarioiden tavoitevuodeksi sovittiin 
2035 ja vaiheistus siten, että ensimmäinen vaihe käsittää 
vuodet 2014–2017, toinen vuodet 2018–2025 ja kolmas 

2026–2035. 
 Illan kokouksen jälkeen kurssilaiset jaettiin 
uudelleen skenaarioiden laatimista varten kolmeen 
ryhmään. Ryhmät muodostettiin siten, että jokaises-
sa ryhmässä oli yksi henkilö kustakin analyysivaiheen 
ryhmästä. Analyysin jälkeen päästäisiin suunnittele-
maan. Seuraavana aamuna kävimme vielä kiertelemässä 
kirkonkylällä, mutta tällä kertaa uusin silmin, sillä nyt 
mietittiinkin analyysin sijaan skenaarioita. Iltapäivällä 
palasimme takaisin Ouluun. Lokakuu vierähti nopeas-
ti skenaarioita suunniteltaessa. Helka-Liisa Hentilän ja 
Emilia Rönkön lisäksi apunamme suunnittelussa olivat 
myös asiantuntevat tuntiopettajat.
 Kaustiselle menimme seuraavan kerran mar-
raskuun alussa, jolloin esittelimme Kansanlääkintäkes-
kuksella valmiit skenaariot seurantaryhmälle. Esitettyjä 
ideoita pidettiin pääosin hyvinä. Monet seurantaryh-
mäläiset kokivat erityisesti kaivosskenaarion vaikeana 
kommentoitavana johtuen kaivostoiminnan alkamisen 
epävarmuudesta. Kaivosta oli nimittäin puuhattu paik-
kakunnalle jo vuosia toiminnan aloittamisen aina lyk-
käytyessä. Kaivoksen mahdollista tuloa pidettiin kuiten-
kin positiivisena asiana koko kunnan kannalta. 
 Seurantaryhmä arvioi skenaarioita myös toi-
veiden tynnyri -pelin merkeissä. Siinä osallistujat saivat 
ehdottaa nimettömästi omia toiveitaan. Seurantaryh-
mästä suurin osa oli jo poistunut kunnanvaltuuston ko-

Kuva 2. Tutustumassa Nikulan hevosurheilukeskukseen. (Kuva Vilmar Vuoristo).
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koukseen, mutta muutama jäsen jäi vielä osallistumaan. 
Osallistujille jaettiin lappuja, joille he saivat kirjoittaa 
kustakin skenaariosta välttämättömiä, tarpeellisia ja 
toivottavia ominaisuuksia sekä unelmia. Välttämättö-
mät ominaisuudet ovat laadukkaalle elinympäristölle 
välttämättömiä, tarpeellisten puolestaan tulisi mahdol-
lisuuksien mukaan sisältyä ympäristöön. Toivottavien 
ominaisuuksien ja unelmien kohdalla toteutuminen on 
epätodennäköisempää. Tynnyreinä toimivat tällä kertaa 
pienet lasipurkit. Vaikka vastauksia tuli vähän, tämä akti-
viteetti toimi hyvin ja sen kautta saatu palaute oli hyvänä 
pohjana lopulliseen synteesisuunnitelmaan sisällytettä-
viä asioita päätettäessä.
 Myös Kaustisen musiikkilukion maantieteen 
kurssilla toteutettiin maankäytön suunnitteluun liittyvä 
ideointitehtävä. Siinä lukiolaiset sijoittivat kartalle toi-
vomiaan asioita käyttäen samaa jakoa kuin toiveiden 
tynnyrissä. Välttämättömät, tarpeelliset ja toivottavat 
asiat sekä unelmat löysivät lukiolaisten käsissä kartalle 
muutaman oppitunnin aikana. Joukossa oli sekä asialli-
sia ehdotuksia että lennokkaita innovatiivisia ideoitakin. 
Koska seurantaryhmä koostui pääasiassa vanhemmista 
ikäluokista, saatiin tämän aktiviteetin avulla suunnitel-
maan mukaan myös nuorten näkökulmaa. 

Skenaarioista synteesisuunnitelmaan

Kun skenaariot oli esitelty ja palaute niistä saatu, oli jäl-
leen uuden työvaiheen aika. Nyt kaikki 12 kurssilaista 
toimivat yhdessä laatien lopullista synteesisuunnitel-
maa.  Suunnitelman tekeminen alkoi Kaustisella suun-
taviivojen hahmottelemisella. Skenaarioista poiketen 
pelkästään kaivoksen tai ostoskylän varaan perustuvat 
suunnitelmat nähtiin ongelmallisena. Kaustisen avoin 
tulevaisuus mahdollisine kaivoksineen ja ostoskylineen 
vaikutti suunnitelman luonteeseen siten, että strate-
gisen ja joustavan suunnitelman katsottiin sopivan 
muuttuviin olosuhteisiin ja epävarmuuteen paremmin. 
Niinpä suunnitelma ei perustuisikaan varsinaisesti vai-
heistukseen, vaan siinä yhdyskuntarakenteen eri osa-
alueet voisivat kehittyä eri tahtiin ja toisistaan erillisinä 
eri elinkeinomoottoreiden vaikuttaessa niihin taustalla. 
Lopputulos olisi joka vaiheessa eheä ja valmiinoloinen 
huolimatta väestönkasvusta ja yhdyskuntarakenteen eri 
osa-alueiden kehityksestä.
 Suuntaviivoista keskusteltiin myös yhdessä seu-
rantaryhmän kanssa. Keskustelua heräteltiin kokouk-
sessa muun muassa vastakohtaisten kuvaparien avulla. 
Kaustislaisilta kysyttiin esimerkiksi heidän mieltymyk-
siään rakentamisen, puistojen, katutilojen, pysäköinti-

Kuva 3. Seurantaryhmä tutustuu skenaarioihin. 
(Kuva Mikko Autio).

Kuva 4. Musiikkilukiolaiset ideoimassa tulevaisuuden 
Kaustista. (Kuva Suvi Kivelä).

alueiden ja torialueiden luonteesta. Uuden rakentami-
sen haluttiin erityisesti olevan Kaustisen ympäristöön 
ja maaseututaajaman ilmeeseen sopivaa ja paikallista 
identiteettiä tukevaa. Seurantaryhmän mielestä valittu 
lähestymistapa sekä strateginen ja joustava suunnitelma 
koettiin tilanteeseen sopivaksi. Tavoitevuotena pidettiin 
jo aiemmin määritelty vuosi 2035. Kokouksen lopuksi 
tarkistettiin vielä muutamia avoimiksi jääneitä kysymyk-
siä seurantaryhmältä esimerkiksi jo valmisteilla olevista 
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hankkeista, jotta ne voitaisiin ottaa suunnitelmassa huo-
mioon. 
 Ouluun palattuamme aloitimme heti synteesi-
suunnitelman työstämisen. Päädyimme jakamaan kurs-
silaisten vastuualueet yhdyskuntarakenteen kuuden eri 
osa-alueen mukaan. Osa-alueet olivat asuminen, liike-
toiminta ja yritykset, muut palvelut, liikenne, virkistys- 
ja viheralueet sekä taide- ja kulttuuriympäristö. Kaik-
kia osa-alueita suunnitteli vähintään kaksi kurssilaista, 
ja kaikki olivat mukana vähintään kahden osa-alueen 
suunnittelussa. Lisäksi osa kuului vielä erilliseen strate-
giaryhmään, joka laati suunnitelman strategiset linjauk-
set ja huolehti suunnitelman yhtenäisyydestä ja esitysta-
vasta. Suunnitelman tekemiseen oli aikaa noin kuukausi, 
joka kuluikin nopeasti. Jotta suunnitelma pysyisi kasassa 
ja yhtenäisenä ja jotta eri osa-alueet sopisivat kokonai-
suudessa hyvin yhteen, koko ryhmä kokoontui suunnit-
teluaikana montaa kertaa ja lisäksi eri osa-alueita suun-
niteltiin omissa ryhmissään. 
 Kuukauden intensiivisen työskentelyn jälkeen 
joulukuun alussa valmis suunnitelma oli kasassa, dia-
esitys valmiina, strategiateksti kirjoitettuna ja planssit 
tulostettuna. Lähdimme viimeistä kertaa Kaustiselle 
päiväreissulle, jossa tällä kertaa kokoonnuimme Kan-
santaiteenkeskuksella. Perillä saimme aluksi nauttia sii-
tä, mistä Kaustinen parhaiten tunnetaan – kansanmu-
siikista. Tallari-yhtyeen ja Näppäripelimannien hienon 

esityksen jälkeen pääsimme vielä nauttimaan keskipoh-
jalaista perinneherkkua krenikkaa kahvin kera. Kahvi-
tauon jälkeen oli suunnitelman esittelyn aika. Kansan-
taiteenkeskuksen suureen saliin oli seurantaryhmän 
lisäksi kokoontunut myös muita asiasta kiinnostuneita 
kuntalaisia. Suuri joukko kuunteli kiinnostuneina Kaus-
tisen tulevaisuuden suunnitelmaa reilun tunnin ajan. 
Vaikka jotkin suunnitelman yksityiskohdat herättivätkin 
epäluuloja ja keskustelua, oltiin suunnitelmaan erittäin 
tyytyväisiä. Erityistä kiitosta saivat esitetyt tuoreet ideat 
ja kokonaisvaltainen näkökulma. Haasteeksi kunnalle 
jäi panna suunnitelman ideat käytäntöön. Vaikka jotkin 
ideat vaikuttivatkin tämän päivän näkökulmasta epäto-
dennäköisiltä, moni asia muuttuu vuoteen 2035 men-
nessä. Suunnitelma toimii hyvänä ohjenuorana Kausti-
sen maankäytön tulevaan kehitykseen.

Kuva 5. Synteesisuunnitelma esiteltiin Kansantaiteenkeskuksessa. (Kuva Emilia Rönkkö).
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Kuva 6. Esityksen jälkeen tutustuttiin tarkemmin 
suunnitelmaplansseihin. (Kuva Mikko Autio).
Kuva 7. Maastoon jalkauduttiin säällä kuin säällä. 
(Kuva Tuija Patana).
Kuva 8. Paikallisessa Perhonjokilaakso-lehdessä il-
mestynyt uutinen.
Kuva 9. Opiskelijat tutustumassa liikenteen tur-
vallisuuteen. (Kuva Anne Suihkonen).
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Kaustinen on kautta tiedossa olevain aikain maatalo-
udesta leipänsä saanut paikkakunta, vaikka nykyään 
elinkeinorakenne on muuttunut palvelu- ja teollisuus-
painotteisemmaksi. Ihmiset Kaustisella ovat tasaver-
taisia; arvostus on hankittava oman osaamisen kautta 
ja yhteisen isänmaan puolustaminen on kallis perintö, 
sillä sodat ovat Kaustisella olleet merkittäviä. Tärkeä 
osa kaustislaista identiteettiä ovat musikaalisuus ja kan-
sanomaisen käden taidon hallitseminen, jotka kauneim-
millaan ilmenevät kansanmusiikissa sekä puukirkkojen 
rakentamisessa.

Esihistoria

Kaustisten esihistoria kytkeytyy jääkauteen, Itämereen 
ja Perhonjokeen; veden läheisyyteen. Kaustinen nousi 
merestä, josta se vapautui n. 2000 eKr. Suurin osa maan-
pinnan näkyvästä osasta on jääkauden jäljiltä. Noin 9000 
vuotta sitten jään reuna oli Kaustisen kohdalla, kulutti 
silokalliot ja kuljetti mukanaan moreeni-ja kiviaineksen 
kuten siirtolohkareet, joita Kaustisella on paljon. Jääti-
kön reunaan koillis-lounassuunnassa kasaantui harju-
maisia reunamuodostumia, drumliineja ja hiidenkirnuja. 
Murroslaaksot ovat kallioreunaisia laaksoja, jotka ovat 
syntyneet kallioperän murtumiskohtiin. Kaustisen läpi 
kulkee 20 km matkalla useita murroslinjoja (Perhonjoki-

laakso, Köyhänjoenlaakso, Tastulanjärven altaan ja Tas-
tulanojan murroslinjat). Perhojoen murroslinja on 3km 
leveä ja sitä peittää 10-20m paksu maakerros. Perhonjo-
en varrella murroslinja on 50-60m reunustavia kallioita 
matalammalla. Jään vetäytyessä Kaustinen peittyi meren 
alle. Tältä ajalta ovat peräisin sedimenttitasangot sekä 
soinen ja savinen maapohja, jotka ovat toisaalta tarjon-
neet hedelmällisen viljelysmaan, mutta toisaalta asetta-
neet haasteita rakenteiden perustamiselle. Maan paljas-
tuttua meren alta korkokuvan muotoutumiseen vaikutti 
maankamaraa kuluttava virtaava vesi eli joet ja niiden 
kevättulvat. Ensimmäiset ihmiset saapuivat Kaustisen 
seudulle Kampakeraamisen kulttuurin loppuajalla. Täs-
tä todisteena ovat alueelta löydetyt asuinpaikat sekä use-
at esinelöydöt. Kivikauden kaustislainen sai ravintonsa 
yksinomaan vesistä ja metsistä, ja vasta ajanlaskun alun 
tienoilla opittiin viljelemään maata. Pronssi- ja rautakau-
della asutus taantui alueella ja se muuttui erämaaksi.

Keskiaika

Eräkauden päätyttyä leivän antajaksi tuli maa, ja ainakin 
viisisataa vuotta sitten Kaustisella oli jo kiinteää asu-
tusta. Asukkaat rakensivat pysyviä asuntoja, kalastivat 
ja metsästivät edelleen sekä raivasivat samalla maata. 
Viljanviljely ja karjanhoito tuottivat leivän ja särpimen. 

Noora  Lahdenpe rä

Kaustisen taajaman kehitysvaiheet
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Vielä tänäkin päivänä suurin osa kaustislaisista on van-
haa talonpoikaisjuurta. Ensimmäiset kiinteät asukkaat 
tulivat kolmesta suunnasta: Ensimmäiset suomalaiset, 
kainulaiset saapuivat seudulle 1200-luvun alkupuolel-
la. Kaustisen murre on ytimeltään länsisuomalaista ja 
muistuttaa monessa suhteessa Keski-Pohjanmaan ran-
nikon ja Etelä-Pohjanmaan murretta. Alueelle muutti 
myös keskiajalla ruotsalaisia, joiden vaikutus näkyy yhä 
alueen nimistössä. Esimerkiksi tärkeiden tilojen nimiä 
olivat Gedda (Kentala), Varg (Varila), Järv (Järvilä) ja 
Juoperi. Viimeiseksi alueelle tulivat 1500-luvulla savolai-
set, mistä lähtien kolmen väestöryhmän sulautuminen 
Kaustisella on alkanut. Suomalaiset ja ruotsalaiset olivat 
oppineet toistensa tapoja ja kieltä jo rannikolla asues-
saan monen miespolven ajan, mutta savolaiset erosivat 
monessa suhteessa molemmista muista ryhmistä. Yh-
teiset elinehdot ja jokapäiväiset kanssakäyminen hioivat 
särmät ja lievensivät erilaisuudet ja syntyi kaustislainen.

Uusi aika

Sotien aikakaudet
• n. 1550-l. tilapäisten taistelujen aika
• 1560-1721 suurvaltakauden aika
• 1714-1720 isoviha
• 1808-1809 Suomen sota
• 1809-1917 Venäjänvallan aika
• 1917-1918 Suomen sisällissota
• 1939-1940 Talvisota

Noin 1550-luvulle saakka eri puolilla Suomea käytiin 
tilapäisiä taisteluita, mutta Kaustiselta ei ole löytynyt 
merkkejä miestappioista tältä ajalta. 1550-1721 Kausti-
sen hakkapeliitat ja karoliinit olivat osaltaan tekemässä 
Ruotsi-Suomesta suurvaltaa. Suurvaltakaudella sotavä-
keen otetuista miehistä harvat palasivat. 1608 Kausti-
sella oli jo 18 taloa, joista yksi katosi kuitenkin melko 
pian maakirjasta. Asukasluku oli 1600-luvun alussa n. 
130 henkeä. 1600-luku ei ollut helppoa aikaa kaustislai-
sille, sillä sotien lisäksi vuosisadan alussa koettu ”suuri 
olkivuosi” verotti kylän asutusta. 1600-luvulla perustet-
tiin Kaustiselle yhdeksän uutta taloa ja kylän taloluku 
nousi 1600-luvun lopulla 27 ja asukasmäärä nousi n. 
340 henkeen. Ensimmäisen kerran Kaustinen sai ko-
kea omakohtaisesti sodan kauhut, kun Ruotsi oli helmi-
kuussa 1714 lopullisesti lyöty Napuen taistelussa. Saman 
vuoden syksynä venäläiset tulivat Kokkolan ylimaalle ja 
Kaustiselle. Venäläisten käyttäytyminen oli raakaa ja ar-
motonta. Säälimättä he ryöstivät ja murhasivat Kausti-
sen asukkaita sekä polttivat rakennuksia.

Vapauden aika

1740-luvulla alkanut isojako nostatti seudun talolukua. 
1700-luvun lopussa Kaustisella oli 35 taloa ja asukas-
määrä oli noussut 1 340 asukkaaseen. Myös talojen 
peltoalat nousivat. Isojaolla saatiin aiemmin yhteisomis-
tuksessa olleet niityt ja metsät asukkaiden käyttöön. 
Maat jaettiin vanhan veroluvun eli manttaalin mukaan. 
Isojako edisti maanviljelyä; peltojen laitamille rakennet-
tiin hirrestä heinälatoja sekä viljariihiä. Kaustiselle oli 
puuhattu omaa kappelia jo 1600-luvun alussa ja kirkon 
peruskivetkin oli laskettu paikalleen, mutta 1639 hanke 
tyrmättiin. Kun uusi hanke käynnistettiin 1700-luvun 
lopulla, sitä vastustettiin voimaperäisesti. Kun muuta 
keinoa ei näyttänyt enää olevan, kaustislaiset kääntyivät 
Kuningas Kustaa III puoleen ja lähettivät Tukholmaan 
kaksi edustajaansa. Kuningas suostui kaustislaisten ano-
mukseen ja allekirjoitti 12. kesäkuuta 1776 suostumuk-
sensa siihen, että kaustislaiset saavat rakentaa oman kir-
kon, jotta pääsisivät eroon pitkistä kirkkomatkoista ja 
saivat hankkia itselleen oman kappalaisen. Syksyllä 1777 
kappelinkankaalle valmistui kirkko, jonka rakensi Mat-
ti Matinpoika Kuorikoski. Vuotta myöhemmin kirkon 
viereen valmistui kellotapuli.

1800-luku

1700-luvun loppu sujui rauhallisesti. Seuraavan kerran 
Kaustisen rauhaa järkytti Suomen sota, jota käytiin vuo-
sina 1808-1809. Tämän päätteeksi Suomi liitettiin Venä-
jään 1809 ja yhteys Ruotsiin katkesi.

Autonomian aika

Venäjän vallan aikana Kaustisen asukasluku alkoi kasvaa. 
1800-luvun puolenvälin aikoihin kylän asukasmäärä kas-
voi 2 000:een. Kunnan asukasmäärä saavutti huippunsa 
1890-luvulla, jolloin asukasmäärä saavutti 3 000 hengen 
rajan. Kokkolan kolmen ja puolen vuosisadan ikäinen 
kirkkopitäjä hajosi ja senaatti päätti 1860, että peruste-
taan Vetelin kirkkoherrakunta, johon kuuluvat Vetelin, 
Kaustisen, Halsuan ja Perhon seurakunnat. Kaustinen 
itsenäistyi omaksi kirkkoherrakunnakseen 1866. Kausti-
sen hallinnollinen kunta perustettiin vuonna 1868. Uusi 
kunnallisasetus vuonna 1865 edellytti päätäntä- ja hal-
lintovaltaa käyttävien elinten perustamista. Kunnan alue 
määräytyi seurakunnallisten rajojen pohjalta. Maanvilje-
lystä ja muuta elinkeinoa harjoittavat, laillisen asunnon, 
kotipaikan tai kiinteää omaisuutta omistavat henkilöt 
olivat asetuksen mukaan kunnan jäseniä. Vuoden 1868 
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maaliskuussa kaustislaiset valitsivat kuntakokouksen esi-
mieheksi seurakunnan kappalaisen ja kunnallislautakun-
nan esimieheksi talollisen. Kunnallinen päätäntävalta 
määräytyi kunnallisverojen määrän mukaan periaatteella 
”mitä enemmän kunnallisveroa - sitä enemmän päätän-
tävaltaa.”

Itsenäisyyden aika

Suomen sisällissotaa 1917-1918 ei Kaustisella pahem-
min sodittu, vaikkakin Kaustisen miehet osallistuivat 
siihen muualla. Ensimmäinen sotatoimi oli Kokkolan 
valtaus. Perhonjokilaaksosta yritykseen vallata Kokkola 
osallistui 60 kaustislaista. Talvisodassa 4000 asukkaan 
kunta menetti 115 kaatuneina.

Väestönkehitys

Monet poikkeusilmiöt vaikuttivat väestönkehitykseen 
1800-luvulla; tautikuolleisuus ja muuttoliikenne, sekä 
1860-luvun nälkävuodet. Poismuuttoa tapahtui niin 
maan sisällä, kuin Venäjälle, Ruotsiin ja Amerikkaankin. 
1890-luvulle asti maassamuuton tappiot vähäisiä, sitten 
parinkymmenen vuoden sisällä Kaustiselta muutti 200 
asuskasta. Vuosina 1900-1910 vähintään 110 perhon-
jokilaaksolaista haki Amerikan passin. Kaustisen asu-
kasluku kasvoi hitaasti 1900-luvun alkupuolella suuren 
syntyvyyden ansiosta. Vuonna 1940 asukkaita oli jo 4 
633. Tämän jälkeen poismuutto alkoi vähentää kunnan 
väestöä ja 1970 asukkaita oli enää 3 550. 1970-luvulla 
väkiluku kääntyi jälleen nousuun. Kaustinen aloitti kun-
nan elinkeinopolitiikan monipuolistamisen, asuntopoli-
tiikka johti asutuksen keskittymiseen kuntakeskuksiin, 
paremmat toimeentuloedellytykset liikkeille ja palve-
lualan yrityksille. Vuonna 1985 kaustislaisia oli 4 325. 
Kunnan väkiluku on viime vuosina hienoisesti laskenut 
tai pysynyt paikoillaan ja vuoden 2013 lopulla Kaustisil-
la asui 4 288 henkilöä.

Maatilojen määrä/asukasluku 1550-2000

1500-luvulla uudisraivaajat raivasivat lisää peltopinta-
alaa, merkittävä kasvu tapahtui 1800-luvulla rinnan ti-
lojen ja asukasmäärän lisäyksen kanssa. Kaustisella on 
viljelty ohraa, kauraa, vehnää, perunaa, naurista, kaalta, 
pellavaa, hamppua ja tupakkaa. Maatalous supistui vii-
me vuosisadan lopulla, jolloin tilalle tuli turkistalous.

Tervatalous

Terva oli 1600-luvun alusta ja aina 1800-luvun lopulle 
kaustislaisille talonpojan tärkein tulonlähde. 1800-luvun 
loppu oli Kaustisella terva-ajan kultakautta. Tervan-
poltto väheni 1900-luvulle tultaessa, mutta vielä 1900 
Kaustinen oli Perhonjokilaakson suurin tervantuottaja. 
Tervaa uitettiin veneillä Kokkolaan, talvella ja kärrytien 
valmistuttua vedätettiin myös hevosilla.

Maamiesseura

1887 talonpojat perustivat isäntäväenyhdistyksen, joka 
muuttui vuonna 1902 maamiesseuraksi. Kirkonkylän 
maamiesseuran hankkeita olivat meijerin lisäksi osuus-
kaupan, säästöpankin ja osuuskassan perustaminen. 
Melkein kaikki tavara oli tullut hakea kaupungista tai 
kiertäviltä kauppiailta. Merkittävä muutos kauppatoi-
minnassa tapahtui 1857, kun annettiin asetus kauppa-
puotien perustamisesta maaseudulle eli maakaupoista.

Perhonjoki

Joki on jääkauden ja merenrantakauden ohella kolmas 
suuri vaikuttaja Kaustisen kehittymisessä. Viiden tuhan-
nen vuoden ajan sen vaikutus on ulottunut lähes kaik-
keen aineelliseen ja henkiseenkin (sekä hengelliseen) 
kehitykseen. Ensimmäiset asuinpaikat sijaitsivat yksin-
omaan Perhojoen varrella. Vasta 1700-luvulla asutus 
on siirtynyt Köyhänjoen varteen ja levinnyt muuallekin. 
Joki on tarjonnut hedelmällisen, hienon savipitoisen vil-
jelysmaan. Ennen maantietä Perhonjoki oli lähes yksin-
omainen kulkutie. Ensimmäinen polku ja myöhemmin 
kärrytie ulotettiin lopulta satamakaupunki Kokkolaan, 
joka sai tapulioikeudet 1765 eli oikeuden käydä kaup-
paa myös maalaisten kanssa. Talvitienä toimi kuitenkin 
vielä pitkään joki. Pitäjäntie valmistui Kaustisen koh-
dalta vuonna 1781. Maantietä paranneltiin Kaustisen 
ja Kokkolan välillä ja viime sotien jälkeen se oikaistiin, 
levennettiin sekä päällystettiin. Silti joki säilyi 1950-lu-
vulle tärkeänä uittoväylänä. Kun perhojoki virtasi van-
hassa merenlahdessa syntyi koskia ja tällöin kalastus 
oli tärkeä elinkeino sekä virkistysmuoto. Lohen ja siian 
nousun estyminen sekä kalastuksen päättyminen johtui 
vesien likaantumisesta, lannoitteiden valumisesta jo-
keen, uitosta, jokien perkauksista ja voimalaitospatojen 
rakentamisesta. Nykyään joen kalakanta on taas elpynyt. 
Joki mahdollisti myös vesivoimaloiden rakentamisen. 
Varilassa alkoi sähköntuotanto 1912. Sähkön tuotannon 
myötä maatalous koneistui ja muuttui tehokkaammaksi.
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Eräkaudella joki oli ylitetty veneillä ja lautoilla, mut-
ta peltoviljelyn ja metsänkäytön lisääntyessä joesta tuli 
hankaluuksia. Saman talon maita oli usein molemmin 
puolin jokea ja tarvittiin nopeita kulkuyhteyksiä joen yli, 
joten alettiin rakentaa renkkusiltoja eli maasiltoja sekä 
katettuja puusiltoja.  Kaustisella on yhdeksän siltaa: 
Kattilakosken/Hongan silta, Mankilan silta, Rauman 
silta Salonkylässä, Nikulan/Kuorikosken silta, Känsä-
län/Paavolan silta, Ketun silta ja Penttilän silta.

Koululaitos

Ensimmäinen kansakoulu Kaustiselle perustettiin 1879 
ja sitä pidettiin Puumalaisen talossa. Vasta 16 vuotta 
myöhemmin rakennettiin ensimmäinen koulurakennus: 
kirkonkylän koulu. Keskikoulu Kaustiselle tuli 1960, 
joka muuttui myöhemmin yläasteeksi. 1976 lupa perus-
taa musiikkilukio. 

Vaakuna

Kaustisen kunnanvaakunan on suunnitellut kaustissyn-
tyinen taiteilija Ilmari Wirkkala 1950, ja se kuvaa hyvin 
sitä, mistä Kaustinen muualla tunnetaan. Vaakunan si-
nisessä kultaisin naularistein sirotellussa kentässä on 
vastapalkeittain asetettu kultainen viulu. Viulu kuvaa 
paikkakunnan kansansoittajaperinnettä ja ristit viittaavat 
tunnettuun Kuorikoskien kirkonrakentajasukuun.

Kuorikosken kirkonrakentajasuku

Kuorikoskien toiminta kesti yli 130 vuotta, heidän ra-
kentamiensa kirkkojen määrä kohoaa yli sadan. Kuo-
rikosken kirkonrakentajasuku on laajin tunnettu ja 
pisimpään vaikuttanut talonpoikaislähtöinen kirkonra-
kentajasuku Suomessa. 

Kansanmusiikki

Kaustisen ensimmäiset kansainväliset musiikkijuhlat 
järjestettiin vuonna 1968. Vielä 1970-luvun alkupuolella 
ohjelmisto koostui pääasiallisesti suomalaisten ja mui-
den pohjoismaalaisten kansanmusiikkiesityksistä, mutta 
vuosikymmeniä myöhemmin ohjelmisto on kansainvä-
listynyt. Nykyään juhlat ovat pelimannimuusikkojen ta-
paamispaikka. Viikon ajan Kaustisen kirkonkylällä juh-
litaan aamusta iltaan ja kaikki vähänkin kykenevät saavat 
osallistua musisointiin.

”Ko elämä on niin lyhyt, ja ihmisen pitää kuolla niin nuorena, 
ja on niin kaunista musiikkia”! Benjami Salo, (1861-1935) 
Kuuluisa kaustislainen harmooninsoittaja

Olemassa olevia merkittäviä rakennuksia

Kaustisen kirkko
Kaustisen kirkko ja tapuli ovat kuuluisan kaustislaisen 
kirkonrakentajasuvun Kuorikosken rakentamia. Vuon-
na 1777 valmistunut Kaustisen ensimmäinen kirkko ja 
vuonna 1778 valmistunut tapuli ovat ensimmäisen kir-
konrakentajan Matti Kuorikosken käsialaa. Nykyiseen 
muotoonsa kirkon on rakentanut vuonna 1859 suvun 
kuuluisin kirkonrakentaja Jaakko Heikinpoika Kuori-
koski ja viimeisin peruskorjaus tehtiin vuonna 2006 
arkkitehti Hanna Lyytisen johdolla. Kirkossa on noin 
450 istumapaikkaa. 21-äänikertaiset urut ovat vuodelta 
1971. 

Kansantaiteenkeskus
Kaustisen kansantaiteenkeskus on Kaustiselle raken-
nettu kulttuuri- ja konserttitalo. Poikkeuksena mones-
ta muusta konserttisalista rakennus on osittain louhittu 
ja rakennettu kallion sisään.  Kansantaiteenkeskuksen 
omistaa Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy. Suurimpa-
na osakkeenomistajana kiinteistöyhtiössä on Kaustisen 
kunta. Talo otettiin käyttöön 1997. Kansantaiteenkes-
kuksen suunnittelun toteutti arkkitehtuurikilpailun voit-
tanut arkkitehti Rainer Mahlamäki.

Pauanne
Pauanne on rakennusryhmä Kaustisella kirkonkylän 
eteläpuolella, Puhkionkallion laella. Se rakennettiin 
1983 kansanparantajien kokoontumis- ja hoitopaikaksi.

Kaustisen osuusmeijeri
Vuonna 1905 perustettu kaustisen Osuusmeijeri.

Pirttikosken voimalaitos
Pirttikoski on Korpelan voiman omistama voimalaitos 
Perhonjoessa Kaustisella. Voimalan on rakennuttanut 
vuosina 1917–1918 Kaustisen Sähkö-Sahakone osuus-
kunta.



Kaustisen maankäytön kehityskuva18

Lähteet:

Toivonen, Esko (1995). Viulujen ja naularistien Kaustinen. 
Gummerus Kirjapaino Oy

Junnila, Heikki (1987). Perhonjokilaakson historia : 
Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin historia 1860-luvulta 
1980-luvulle. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy

Määttälä, Viljo S (2005). Kaustisella kivetkin soi : toimin-
taa ja tapahtumia festivaalivuosien varrelta 1968-2002. Art-
Print Oy

Känsälä, Risto (1984). Kaustisen koululaitos 1884-1984. 
Kaustisen kunta

Haastattelut: Jyrki Puuronen, Tero Uusitalo 3.9.2014

Peruskarttarasteri. www.maanmittauslaitos.fi 2007-09-24 
(Julkaisu) Metatiedon päiväys 2014-08-06T16:40:04



Kaustisen maankäytön kehityskuva Kuntasuunnittelun kurssi ja erikoiskurssi 2014 19

TO
IM

IN
N

A
LL

IN
EN

 M
UU

TO
S 

RA
KE

N
N

ET
UN

 Y
M

PÄ
RI

ST
Ö

N
 

M
UU

TO
S 

A
IS

TIY
M

PÄ
RI

ST
Ö

N
 M

UU
TO

S 
M

ER
KI

TY
SY

M
PÄ

RI
ST

Ö
N

 M
UU

TO
S 

M
et

sä
st

ys
- j

a 
ka

la
st

us
yh

-
d

ys
ku

nt
a

15
00

-l.
 

*k
iv

ik
au

de
n 

as
ut

us
 ta

an
tu

u,
 

pr
on

ss
ik

au
de

lla
 er

äm
aa

ta
 

*1
20

0-
lu

vu
lla

 u
ud

et
 as

uk
ka

at
 

*k
as

ke
am

in
en

 al
ka

a 

*a
su

in
-j

a k
ot

ar
ak

en
ne

lm
ia

*e
ns

im
m

äi
se

t p
ys

yv
ät

 as
uk

ka
at

 
*v

es
ire

iti
t t

är
ke

ä t
ap

a l
iik

ku
a 

*k
au

sti
ne

n 
no

us
ee

 m
er

es
tä

 ja
 sy

nt
yy

m
ur

ro
sla

ak
so

on
 

*k
as

ke
am

in
en

 av
ar

ta
a m

et
sä

m
ai

se
m

aa
 

*e
rä

nk
äv

ijö
id

en
 m

et
sä

sty
sm

ai
sta

  
py

sy
vä

ks
i j

ok
iv

ar
sia

su
in

pa
ik

ak
si 

    
A

gr
aa

riy
hd

ys
-

ku
nt

a
 

15
00

-1
80

0 

*s
od

at
 ja

 "s
uu

ri 
ol

ki
vu

os
i" 

hi
da

sti
va

t v
äe

stö
nk

as
vu

a 
*is

oj
ak

o 
no

sta
tta

a t
al

ol
uk

ua
 

*k
au

tta
ku

lk
u,

 o
sa

ks
i m

aa
nt

ie
- 

ve
rk

os
to

a 
*t

er
va

np
ol

tto
 ta

lo
np

oj
an

 
tä

rk
ei

n 
tu

lo
nl

äh
de

 

*a
su

tu
ks

es
ta

 tu
le

e k
iin

te
ää

*t
ie

ve
rk

os
to

n 
ke

hi
tty

m
in

en
 

*m
aa

nv
ilj

el
y 

va
ki

in
tu

u 
*k

yl
ie

n 
ra

ke
nt

um
in

en
 al

ka
a 

*a
su

tu
s a

lk
aa

 le
vi

tä
 k

au
em

m
as

 
Pe

rh
oj

oe
sta

 
*o

m
a k

irk
ko

 ra
ke

nn
et

aa
n 

*v
es

ili
ik

en
ne

 ja
 u

ito
t

*m
ai

se
m

aa
 h

al
lit

se
va

t p
el

lo
t, 

jo
id

en
 

re
un

al
la

 su
ur

et
 ti

la
t 

he
in

äa
itt

oi
ne

en
 

*p
ui

se
t p

oh
ja

la
ist

al
ot

 p
er

in
te

isi
ne

 
m

itt
as

uh
te

in
ee

n 
*k

irk
os

ta
 tu

le
e k

yl
än

 k
or

ke
in

 k
oh

ta
 

*a
lu

ee
n 

ku
ltt

uu
ri 

sy
nt

yy
 

ko
lm

es
ta

 er
i k

an
sa

la
isu

ud
es

ta
; 

ka
in

ul
ai

sis
ta

, r
uo

tsa
la

isi
sta

 ja
 sa

vo
la

isi
sta

 
*r

uo
tsa

la
in

en
 p

er
in

tö
 jä

ä e
lä

m
ää

n 
al

ue
en

 n
im

ist
ös

sä
 

*k
irk

on
ky

lä
n 

m
er

ki
ty

s h
al

lin
no

lli
se

na
  

ke
sk

uk
se

na
 v

ah
vi

stu
u 

Te
ol

lis
tu

va
 y

h-
d

ys
ku

nt
a

18
00

-1
93

0 

*S
uo

m
en

 so
ta

 1
80

8-
09

 
*t

eo
lli

su
us

la
ito

ks
ia

 p
er

us
te

ta
an

 
*m

aa
til

oj
en

 m
ää

rä
 k

as
va

a 
*m

aa
m

ie
ss

eu
ra

 p
er

us
ta

a  
m

ei
je

rin
, o

su
us

ka
up

an
, 

 sä
äs

tö
pa

nk
in

 ja
 o

su
us

ka
ss

an
  

*k
ou

lu
la

ito
s 

*k
ul

ku
yh

te
yd

et
 p

ar
an

ev
at

tie
ve

rk
os

to
n 

ko
he

nt
um

ise
n 

m
yö

tä
 

*v
es

ite
id

en
 k

an
av

oi
nt

i, 
sil

la
t 

*t
eo

lli
su

ud
en

 n
ou

su
 

*P
irt

tik
os

ke
n 

vo
im

al
ai

to
s

*r
en

kk
us

ill
at

 se
kä

 k
at

et
ut

 p
uu

sil
la

t 
*m

et
sis

sä
 ah

er
re

ta
an

 
*p

el
to

pi
nt

a-
al

at
 k

as
va

va
t, 

m
ai

se
m

a a
va

rtu
u 

en
tis

es
tä

än
 

*t
uk

ki
jä

tk
ät

*y
ht

ey
s R

uo
tsi

in
 k

at
ke

aa
 

*a
se

tu
s m

aa
ka

up
oi

sta
 v

ah
vi

sta
a 

Ka
us

tis
en

 as
em

aa
 k

au
pa

lli
se

na
 

ke
sk

uk
se

na
 

*K
au

sti
se

n 
ku

nt
a p

er
us

te
ta

an
 

 v
uo

nn
a 1

86
8 

Ka
up

un
gi

n 
ja

 
m

aa
la

isk
un

-
na

n 
vu

os
i-

ky
m

m
en

et
19

30
-1

97
0 

*m
as

sa
m

uu
to

n 
ta

pp
io

t 
*u

ud
et

 te
ol

lis
uu

sy
rit

yk
se

t 
*v

äe
stö

 k
as

va
a, 

su
ur

i s
yn

ty
vy

ys
 

*la
m

av
uo

de
t 

*m
aa

ta
lo

us
 su

pi
stu

u,
 ti

la
lle

 tu
rk

ist
ar

ha
t 

*n
ai

ste
n 

ja
 ty

öi
kä

ist
en

 m
uu

tto
*t

yö
pa

ik
ko

ja
 te

ol
lis

uu
te

en
 ja

 
pa

lv
el

ua
lo

ill
e 

*y
hd

ys
ku

nt
ar

ak
en

ne
 m

uo
to

ut
uu

 
yh

ä e
ne

m
m

än
 te

ol
lis

uu
de

n 
eh

do
ill

a 

*K
au

sti
se

n 
en

sim
m

äi
se

t k
an

sa
in

vä
lis

et
m

us
iik

ki
ju

hl
at

 
*1

93
0-

lu
vu

n 
la

m
as

ta
 so

tie
n 

ka
ut

ta
 

ko
ht

i u
ut

ta
 to

iv
oa

 ja
 jä

lle
en

ra
ke

nn
us

ta
 

*k
an

sa
nm

us
iik

in
ju

hl
ap

er
in

ne
 al

ka
a 

Jä
lk

ite
ol

lin
en

 
pa

lv
el

uy
ht

ei
s-

ku
nt

a
19

70
-1

99
0 

*t
eo

lli
su

us
 ja

 p
al

ve
lu

t 
tä

rk
ei

m
m

ik
si 

eli
nk

ei
no

ik
si 

*v
oi

m
ak

as
 el

in
ke

in
oj

en
 m

on
ip

uo
lis

ta
-

m
isp

ol
iti

ik
ka

 
*k

es
ku

ks
iin

 p
ai

no
tta

va
 as

um
isp

ol
iti

ik
ka

 
*v

äk
ilu

ku
 k

as
va

a 

*k
as

va
va

lle
 v

äe
stö

lle
 ta

rv
ita

an
as

un
to

ja
 

*la
aj

en
tu

nu
t k

un
ta

 k
aa

vo
itt

aa
 

ah
ke

ra
sti

 

*o
hi

tu
sti

en
 ra

ke
nt

am
in

en
 o

hj
aa

 
lii

ke
nn

et
tä

 k
irk

on
ky

lä
n 

oh
i 

*k
irk

on
ky

lä
n 

ke
sk

us
ta

 li
ik

er
ak

en
nu

ks
i-

ne
en

 al
ka

a s
iir

ty
ä k

oh
ti 

uu
tta

 o
hi

tu
sti

en
 

ris
te

ys
tä

 
*u

us
ia

 as
ui

na
lu

ei
ta

 jo
en

 it
äp

uo
le

lle
 

*s
uu

rte
n 

ik
äl

uo
kk

ie
n 

m
uu

tto
 

m
aa

lta
 k

au
pu

nk
ei

hi
n 

ty
ön

 p
er

äs
sä

 
*li

sä
än

ty
vä

 v
ap

aa
-a

ik
a 

*t
ek

ni
ik

an
 k

eh
ity

s h
elp

ot
ta

a n
iin

 ty
öt

ä 
ku

in
 v

ap
aa

-a
ik

aa
 

Tie
to

yh
te

is-
ku

nt
a

 1
99

0-
> 

*E
ur

oo
pa

n 
un

io
ni

 
*la

m
av

uo
de

t 
*v

äe
stö

 v
äh

en
ee

 ja
 ik

ää
nt

yy
 

*m
aa

nv
ilj

el
y 

ke
sk

itt
yy

 
    

*u
us

ia
 ju

lk
isi

a r
ak

en
nu

ks
ia

:
ka

ns
an

m
us

iik
ki

ke
sk

us
, 

te
rv

ey
sh

ot
el

li 
ja

 u
rh

ei
lu

ha
lli

  
*t

eo
lli

su
ud

en
 li

sä
ks

i h
ig

h 
te

ch
 

*u
us

ia
 p

ie
nt

al
oa

su
in

al
ue

ita
 

ja
 v

an
ho

je
n 

tii
vi

stä
m

ist
ä 

*k
es

ku
sta

 ti
iv

ist
yn

yt
 k

ah
de

n 
ris

te
yk

se
n

vä
lii

n,
 o

hi
tu

sti
en

 v
ar

te
en

 li
ik

ke
itä

 ja
 

hu
ol

ta
m

oi
ta

, r
ist

ey
ks

iin
 li

ik
en

ne
ym

py
-

rä
t 

*m
ur

ro
sla

ak
so

n 
jo

ki
- j

a k
al

lio
se

ud
un

 
ar

vo
ka

s k
ul

ttu
ur

im
ai

se
m

a 
*k

er
ro

ks
el

lis
uu

s n
äk

yy
 m

ai
se

m
as

sa
 

*n
uo

re
t m

uu
tta

va
t o

pi
sk

elu
je

n 
ja

 tö
id

en
 

pe
rä

ss
ä m

uu
al

le 
*p

al
ve

lu
je

n 
ta

rv
e k

as
va

a 
*k

ul
ttu

ur
ia

rv
oj

en
 tu

nn
ist

am
in

en
 

 

K
E

H
IT

Y
SH

IS
T

O
R

IA
LL

IN
E

N
 A

N
A

LY
Y

SI
: k

ul
ttu

ur
iy

m
pä

ris
tö

n 
m

uu
to

ks
et

 ja
 k

er
ro

ks
el

lis
uu

s 
(k

ir
ja

lli
su

us
- j

a 
ka

rt
ta

tu
tk

im
us

), 
jo

ss
a 

py
rit

ää
n 

tu
nn

is
ta

m
aa

n 
er

i y
m

pä
ris

tö
lli

st
en

 u
lo

ttu
vu

uk
si

en
 k

eh
ity

sh
is

to
ria

lli
ne

n 
pe

ru
st

a.



0 100 200 500

1970



0 100 200 500

1984



2000

0 100 200 500



2014

0 100 200 500
0 100 200 500



Kaustisen maankäytön kehityskuva24

Johdanto

Kuntasuunnittelun kurssin tueksi Kaustisella asioiville 
henkilöille toteutettiin kehittämiskysely kuntasuunnitte-
lun erikoiskurssin työnä. Tavoitteena oli selvittää Kaus-
tisella asuvien, työskentelevien, opiskelevien tai muuten 
asioivien henkilöiden näkemyksiä Kaustisen nykytilan-
teesta ja kehittämismahdollisuuksista. Kehittämiskysely 
auttoi kuntasuunnittelun kurssin analyysivaiheen sosi-
aalisen ympäristön näkökulman selvittämisessä. Kehit-
tämiskyselyn välituloksia esiteltiin kuntasuunnittelun 
kurssin seurantaryhmän tapaamisissa. Tuloksia pyrittiin 
hyödyntämään Kaustisen kehittämissuunnitelmassa ja 
toivottavasti niitä hyödynnetään jatkossa myös kunnan 
hankkeissa.
 Tärkeimpänä yhteyshenkilönä toimi Kaustinen 
Center –hankkeen vetäjä Jyrki Puuronen, joka avus-
ti käytännön toteutuksessa Kaustisella. Lisäksi apuna 
toimi Kaustisen seutukunnan ohjelmistoasiantuntija 
Heikki Mastokangas, joka toteutti kase.fi-sivustolle uu-
tissivun ja linkin kyselyyn. Kysely keräsi yhteensä 209 
vastausta, ja vastauksista Kaustislaisten osuus suhteessa 
kunnan asukaslukuun on noin 3,5 prosenttia. Kysely ta-
voitti myös muutamia ulkopaikkakuntalaisia, jotka asioi-
vat Kaustisella.

Menetelmät

Kyselyllä pyrittiin tavoittamaan mahdollisimman moni-
puolisesti eri ikäisiä, eri kulkuvälineellä liikkuvia ja eri 
etäisyyksillä Kaustisen kirkonkylästä asuvia henkilöitä. 
Lisäksi kerätyn tiedon analysoinnin haluttiin olevan hel-
posti käsiteltävissä. Parhaiten nämä vaatimukset täytti 
sähköinen lomakekysely, joten se valittiin tärkeimmäk-
si tiedonkeruumenetelmäksi. Lisäksi lomake oli mah-
dollista täyttää paperisena. Vastausaikaa kyselyyn oli 5 
viikkoa. Sähköiseen lomakkeeseen pääsi suoralla linkillä 
tai kase.fi-sivuston kautta. Lomake toteutettiin Googlen 
lomaketoiminnolla, ja se sisälsi taustoittavia kysymyksiä, 
avoimia kysymyksiä ja väittämiä. Kysymykset suunnitel-
tiin siten, että niihin vastaaminen oli riittävän nopeaa ja 
johdonmukaista. Ammattisanastoa vältettiin ja se kor-
vattiin yksinkertaisemmalla kielellä. Sähköiseen kyselyyn 
vastasi yhteensä 193 henkilöä. 
 Sähköisen lomakkeen lisäksi kyselystä haluttiin 
tehdä myös paperiversio, koska sähköinen lomake ei 
välttämättä tavoittaisi seniori-ikäisiä. Paperiversio sisälsi 
samat kysymykset kuin sähköinen. Vaikka sen tarkoitus 
oli varmistaa, että myös vanhemmat henkilöt saataisiin 
vastaamaan kyselyyn, se ei kuitenkaan edistänyt asiaa: 
paperilla vastanneiden ikien keskiarvo oli noin kymme-
nen vuotta alhaisempi kuin sähköisellä lomakkeella vas-
tanneiden. Yhteistyötä paikallisen eläkeläisyhdistyksen 

Ma i s a  Nur minen  &  Tu i j a  Pa t ana

Luonnon, perinteiden ja palveluiden Kaustinen - 
Kaustisen kehittämiskysely
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kanssa suunniteltiin, mutta sitä ei muodostunut kyselyn 
tiukan aikataulun takia. Paperilomakkeella vastasi yh-
teensä 16 henkilöä.
 Kyselyä mainostettiin sekä Kaustisella että lä-
hikunnissa. Loimme kyselylle selkeän ja tunnistettavan 
ulkoasun, jota käytimme kaikessa tuottamassamme 
mainosmateriaalissa. Mainos ilmestyi kaksi kertaa Per-
honjokilaakso-sanomalehdessä ja kerran Kaustisella 
jaettavassa kuntatiedotteessa. Lisäksi levitimme Kaus-
tisen kirkonkylän liiketiloihin kyselyä mainostavia ju-
listeita. Kyselyä tehtiin houkuttelevammaksi Kaustinen 
Center-hankkeen tarjoamilla arpajaispalkinnoilla. Suu-
rimpiin kaustislaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin lähetettiin 
kyselylinkki sähköpostitse ja pyydettiin välittämään sitä 
eteenpäin työntekijöille ja jäsenille, mikä saattoi osaltaan 
edistää runsasta työikäisten määrää vastaajissa. Kun-
nassa sijaitsevia oppilaitoksia pyydettiin välittämään 
sähköpostilla lähetetty kyselylinkki opiskelijoilleen. Mu-
siikkilukion maantieteen kurssin opiskelijat vastasivat 
kyselyyn kootusti oppitunnilla. Vastaajia saatiin melko 
tasaisesti jokaisesta ikäryhmästä, vain seniori- ja perus-
kouluikäisiä vastaajia olisi kaivattu enemmän.

Taustatiedot

Kyselyn ensimmäisessä osassa kerättiin vastaajien taus-

Kuva 1. Sähköisen lomakkeen pääsi täyttämään Kaustisen seutukunnan nettisivujen kautta tai suoralla linkillä.

Kuva 2. Paperisia lomakkeita oli saatavilla Halpa-Hallissa 
palautuslaatikon yhteydessä.
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tatietoja, joiden perusteella myöhempiä kysymyksiä 
voitiin vertailla esimerkiksi eri ikäluokkien kesken. Pyy-
dettyihin taustatietoihin sisältyivät ikä, sukupuoli, asu-
mismuoto, kodin etäisyys kirkonkylästä, pääsääntöinen 
liikkumismuoto ja suhde Kaustiseen useamman eri ky-
symyksen avulla. 
 Kyselyyn vastanneiden henkilöiden ikien 
keskiarvo on 42,4 ja vastauksia saatiin lähes kaikilta 
14-80-vuotiaiden ikäryhmiltä. Alle 16-vuotiaiden vastaa-
jien lukumäärä jäi vähäiseksi, sillä kyseisten ikäryhmien 
tavoittamiseksi ei tehty erityistoimenpiteitä. 17-vuotiaita 
vastaajia on lukumäärällisesti huomattavasti enemmän 
kuin muita ikäluokkia lukion maantieteen opiskelijoiden 
aktiivisuuden ansiosta. Yli 65-vuotiaita tavoitettiin yh-
teensä vain 15 henkilöä. Naisia vastaajista on 61 ja mie-
hiä 39 prosenttia. 14-24-vuotiaista vastaajista huomatta-
van suuri osa, 77 prosenttia, on naisia. 65-80-vuotiaista 
vastaajista puolestaan 73 prosenttia on miehiä. Muissa 
ikäluokissa erot ovat pienempiä. Vastauksista löytyi jon-
kin verran eroja perustuen vastaajan sukupuoleen.
 Vastaajista 71 prosenttia kertoo asuvansa oma-
kotitalossa. Kaustisen luonteen omakotitalovaltaisena 
kuntana huomioon ottaen tieto oli odotettavissa. Toi-
seksi suosituin asumismuoto on rivitalo, jossa 21 pro-
senttia vastaajista kertoo asuvansa. Vastaajista 4 pro-
senttia asuu kerrostalossa ja 2 prosenttia paritalossa. 
Yhteensä 2 prosenttia vastaajista asuu asuntolassa tai 

soluasunnossa. Eri ikäluokissa asumismuotojen määrä 
ja hajonta vaihtelevat runsaasti. Asuntoloita ja soluasun-
toja löytyy luonnollisesti vain toisen asteen opiskelijoi-
den vastauksista. Kun tarkastellaan yli 65-vuotiaiden 
vastauksia, niin paritalojen osuus kasvaa merkittävästi 
suhteessa muihin ikäryhmiin. Se saattaa johtua kylistä 
kirkonkylään suuntautuvasta muuttoliikkeestä. Seniorit 
muuttavat mielellään hieman pienempään asuntoon ja 
lähemmäs palveluita. Paritalo saattaa myös olla omako-
titaloa kevyempi vaihtoehto esimerkiksi pihatöiden kan-
nalta. Valitettavasti kysely ei tavoittanut yhtään seniori-
kerrostalon asukasta.
 Kyselyn vastaajilta kysyttiin kodin etäisyyttä 
Kaustisen kirkosta kilometreinä. Tarkka ja tunnettu pis-
te Kaustisella helpotti etäisyyden arvioimista. Etäisyy-
den keskiarvoksi muodostui noin 15 kilometriä. Kyseis-
tä lukua vääristävät muutamat ulkopaikkakuntalaisten 
vastaukset. Vastaajat asuvat hyvin kaukana, esimerkiksi 
pääkaupunkiseudulla, ja asioivat Kaustisella hyvin har-
voin. Kun vastauksista otetaan huomioon vain Kaus-
tisella tai naapurikunnissa asuvat henkilöt, etäisyyden 
keskiarvo putoaa noin 6 kilometriin. Tätä kohtaa analy-
soidessa jätettiin huomiotta yli sadan kilometrin päässä 
asuvat vastaajat. Kun etäisyyttä tarkastellaan ikäluokit-
tain, huomataan 45-64-vuotiailla selkeä kodin sijainnin 
etäisyyden kasvu verrattuna muihin ikäluokkiin. Lähim-
pänä kirkonkylää asuvat 18-24-vuotiaat.

Kuva 3. Kyselyn vastaajien ikäjakauma.
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 Tutustuessamme Kaustisen liikennekulttuuriin 
päättelimme, että todennäköisesti suurin osa vastaajis-
ta asioi Kaustisen kirkonkylällä pääsääntöisesti autolla. 
Välimatkat ovat pitkiä ja autoilu on osa paikkakunnan 
tapoja ja identiteettiä. Toisaalta aivan kirkonkylän tun-
tumassa noin 1,5 kilometrin säteellä kirkosta sijaitsee 
huomattava määrä asuntoja, ja niiden asukkaat ovat po-
tentiaalisia työmatkapyöräilijöitä. Oletimme myös nuo-
rissa vastaajissa olevan suurimman määrän pääasiallises-
ti jalan kulkevia, koska moni toisen asteen opiskelijoista 
on muuttanut Kaustiselle ulkopaikkakunnilta, eivätkä he 
näin ollen välttämättä omista polkupyörää tai ole riit-
tävän vanhoja autolla ajamiseen. Kaikista vastaajista 70 
prosenttia liikkuu kirkonkylän alueella pääsääntöisesti 
autolla. 17 prosenttia vastaajista käyttää pääsääntöise-
nä liikkumisvälineenään polkupyörää ja 13 prosenttia 
pääsääntöisesti kävelee. Koko otokseen kohdistuva tar-
kastelu on oletuksiemme mukainen. Kun pääsääntöisiä 
liikkumismuotoja tarkastellaan ikäluokittain, huomataan 
että autoilu lisääntyy merkittävästi vasta 24 ikävuoden 
jälkeen. 14-17-vuotiaista siirryttäessä 18-24-vuotiaisiin 
auto liikkumismuotona yleistyy vain 18 prosenttiyk-
sikköä. Maaseutukunnissa auto merkitsee usein itse-
näisyyttä, mutta nähtävästi nuoret kokevat pyöräilyn 
ja jalankulun edelleen melko vaivattomana tapana liik-
kua kirkonkylällä. Pääsääntöisesti jalan kulkevia ei ole 
25-44-vuotiaiden ikäluokassa yhtään. 45-64-vuotiaista 

11 prosenttia vastaa suosivansa kävelyä liikkumismuo-
tona kirkonkylällä. Yli 65-vuotiaiden keskuudessa käve-
lyn osuus kasvaa 14 prosenttiin, mutta pyöräilyn osuus 
pienenee. 
 Tarkastelimme erikseen yli ja alle kahden kilo-
metrin päässä kirkosta asuvien henkilöiden pääsääntöis-
tä liikkumismuotoa. Vaikka kirkonkylään olisi asiointi-
matkaa alle kaksi kilometriä, niin silti lähes puolet asioi 
siellä pääsääntöisesti autolla. Kauempana kuin kahden 
kilometrin päässä asuvista jo noin kuusi seitsemästä asi-
oi kirkonkylällä pääsääntöisesti autolla.
 Kyselyssä pyydettiin vastaajia kertomaan oman 
taloutensa henkilömäärä. Kaikkien vastaajien keskiar-
vo on 2,9 henkilöä taloudessa. Omakotitalossa asuvan 
vastaajan talouden henkilömäärä on keskimäärin 3,2 ja 
rivitalossa asuvan 2,1. Vastaajien, joiden asumismuoto 
on jokin muu kuin omakoti- tai rivitalo, keskimääräinen 
henkilöluku taloudessa on noin 2,0. 
 Vaikka kyselyä mainostettiin pääasiassa kaus-
tislaisille, vastauksia saatiin myös muilla paikkakunnilla 
asuvilta. Vastaajista 81 prosenttia kertoo asuinkunnak-
seen Kaustisen, eli lähes joka viides vastaajista asuu 
naapurikunnissa tai kauempana. Kysely tavoitti jonkin 
verran myös pääkaupunkiseudulla asuvia. Kyselyssä 
pyydettiin arvioimaan oma asiointitiheys Kaustisen kir-
konkylällä. Vastaajat saivat valita seuraavista vaihtoeh-
doista: päivittäin, 3-4 kertaa viikossa, 1-2 kertaa viikossa, 

Kuva 4 ja 5. Vastaajien pääsääntöinen liikkumismuoto kirkonkylällä kodin sijainnin mukaan.
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Kuva 10. Kaustisella asutut vuodet pääsääntöisen liikkumismuodon mukaan.

Kuva 7. Noin joka viides kyselyyn vastanneista 
asuu muualla kuin Kaustisella.
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Kuva 8. Vastaajien asiointitiheys Kaustisen 
kirkonkylällä.
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Kuva 6. Kyselyn vastaajien asumismuodot. 
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Kuva 9. Vastaajien pääsääntöinen liikkumismuoto kirkonkylällä 
ikäryhmittäin.

Ikäluokka Pyöräily (%) Auto (%) Kävely (%)
14‐24‐vuotiaat 30,3 30,3 39,4
25‐44‐vuotiaat 14,5 85,5 0,0
45‐64‐vuotiaat 5,3 82,7 12,0
65‐80‐vuotiaat 6,7 73,3 20,0
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kuukausittain tai harvemmin. Valtaosa vastaajista asioi 
kirkonkylällä päivittäin. Ulkopaikkakuntalaisista vastaa-
jista yli puolet kertoo asioivansa Kaustisella päivittäin 
tai 3-4 kertaa viikossa. Lähes puolet vastaajista on töissä 
tai opiskelee Kaustisen kirkonkylällä. Muut Kaustisella 
työskentelevät tai opiskelevat tekevät sen jossain Kaus-
tisen kylistä tai Kaustisen haja-asutusalueella. Noin kol-
masosa vastaajista käy töissä muualla, on työttömiä tai 
eläkeläisiä.
 Huomattava osa, runsaat 60 prosenttia vastaa-
jista on asunut Kaustisella yli 20 vuotta. 11-20 vuotta 
Kaustisella asuneita on vastaajista seuraavaksi suurin 
osuus, 16 prosenttia. 6-10 vuotta ja 3-5 vuotta Kaustisel-
la asuneita on vastaajista vähiten, molemmista ryhmistä 
noin 7 prosenttia. Kymmenen prosenttia vastaajista on 
asunut Kaustisella 0-2 vuotta. Kaustisella asuttujen vuo-
sien määrää verrattiin pääsääntöiseen kulkuvälineeseen 
kirkonkylällä. Autoilijoista ja pyöräilijöistä lähes 60 pro-
senttia on asunut yli 20 vuotta Kaustisella, kun taas kä-
velijöissä asumisvuosien hajonta on paljon suurempaa. 

Merkittävät paikat ja asiat Kaustisella 

Yleisimpiä asiointipaikkoja kysyttiin kyselyssä vapaasti 
täytettävällä tekstikentällä. Yleisimmiksi asiointipaikoik-
si on nimetty ruokakaupat yleisesti, Halpa-Halli, S-mar-

ket ja K-market. Lisäksi korostuvat apteekki, R-kioski, 
Teboil ja kirjasto. Nämä ovat yleisimpiä asiointipaikkoja 
kaikilla ikäluokilla. Nuoret käyttävät selvästi muita vä-
hemmän erilaisia palveluita ja asiointipaikkoja, kuten 
kenkä- ja vaatekauppaa, postia, Kansantaiteenkeskusta 
ja huoltoasemia. Nuorten vastauksissa kirjaston, grillin 
ja lukion merkitys korostuu. Senioreiden vastauksista 
päätellen he keskittävät asiointinsa pääasiassa Kaustisel-
le. Miesten asiointipaikoista erottuvat naisiin verrattu-
na Rautia, huoltoasemat ja Pelimanni-ravintola. Naiset 
asioivat miehiä useammin ruokakaupoissa ja kirjastos-
sa. Ulkopaikkakuntalaiset asioivat Kaustisella selvästi 
useimmin Halpa-Hallissa. Lisäksi he ovat maininneet 
useimmin ruokakaupat, R-kioskin, grillin, kirjaston ja 
kirpputorit. 
 Kaikista vastaajista 42 prosenttia mainitsee ko-
din mieluisaksi vapaa-ajanviettopaikaksi. Vastauksissa 
korostuu se, että Kaustisella luonto on erittäin tärkeä 
vapaa-ajan paikka. Myös urheilu on tärkeää. Toiseksi 
eniten mainintoja kerää metsäympäristö 39 prosentilla. 
24 prosenttia vastaajista kertoo urheiluharrastuksen, ku-
ten kuntosalin, mieluisaksi paikaksi ajanviettoon. Myös 
Kansantaiteenkeskus erottuu selkeästi muista vastauk-
sista. Joka viides vastaaja on maininnut viettävänsä va-
paa-aikaansa siellä.
 Vastaajien mukaan Kaustisen omaleimaiseksi 
tekeviä paikkoja tai asioita ovat erityisesti kansanmu-

Kuva 11. Vastaajien yleisimmät asiointipaikat Kaustisella.
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siikkifestivaalit, kansanmusiikki- ja pelimanniperinne, 
kalliot, kansanlääkintä ja jäsenkorjaus, Kansantaiteen-
keskus, raviperinne ja perhojoki. Ainoastaan yli 45-vuo-
tiaat nimeävät kansataiteenkeskuksen omaleimaisuutta 
tekeväksi paikaksi. Myös kansanlääkinnän ja jäsenkor-
jauksen merkitys todetaan vain yli 45-vuotiaiden vasta-
uksissa. Murteen merkitys korostuu yli 65-vuotiaiden 
vastauksissa. 
 Ulkopaikkakuntalaisten vastauksissa on lueteltu 
selvästi vähemmän erilaisia asioita ja kansanmusiikki- ja 
pelimanniperinne, kansanmusiikkifestivaalit ja Kansan-
taiteenkeskus ovat ainoat selvästi erottuvat vastaukset. 
Tästä voi päätellä, että monet paikkakuntalaisten mie-
lestä omaleimaisuutta lisäävät asiat tai paikat eivät välity 
paikkakunnalla vieraileville. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kalliot, Perhonjoki, kirkko sekä kansanlääkintä ja jäsen-
korjaus.
 Kartoitimme Kaustisen kauneimpia ja rumim-
pia paikkoja avoimien tekstikenttien avulla. Molemmissa 
sai mainita kolme eri paikkaa, mutta moni mainitsi vain 
yhden tai kaksi. Kauneimmista paikoista selkeästi useim-
min mainitaan luontokohteet, kuten kalliot ja Pauanne. 
Esimerkiksi kalliot mainitsee lähes joka toinen vastaaja. 
Lisäksi jokeen liittyvät kohteet mainitaan usein. Niihin 
kuuluvat joki, sillat ja Mosalan ranta. Rakennetusta ym-
päristöstä nousevat esille useimmin kirkonmäki, kirkko 
ja hautausmaa sekä omana kohtanaan Pajalanmäki van-
hoine rakennuksineen. 14-24-vuotiaiden vastauksissa 
korostuvat keskiarvosta poiketen eniten Mosalan ranta 
ja Kansantaiteenkeskus. 25-44-vuotiaiden vastaukset ei-
vät juuri poikkea keskiarvosta. 45-64-vuotiaden vasta-
uksissa korostuvat kalliot, joki ja kirkonmäki. Erityisesti 
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yli 65-vuotiaat pitävät kallioita kauniina. 
 Rumimpien paikkojen vastauksissa on selkeästi 
suurempi hajonta kuin kauneimmissa paikoissa. Mainin-
nat ovat jakautuneet tasaisemmin usean paikan kesken, 
eikä yhtä tai useampaa ylivoimaisesti ruminta paikkaa 
ole. Esimerkiksi eniten mainintoja saaneet keskustan tai 
teollisuusalueet mainitsi vain joka kuudes vastaaja. Vas-
tauksiin voi vaikuttaa jonkin verran manuaalisesti tehty 
vapaasti muotoiltujen vastauksien yksinkertaistaminen 
tilastollisen käsittelyn helpottamiseksi.
 Kirkonkylä ei miellytä vastaajien silmää. Sen 
mainitsee rumimmaksi paikaksi 13 prosenttia vastaajis-
ta. Moni vastaaja on eritellyt kirkonkylästä vielä oma-
na mainintanaan yökerhon liikekiinteistön, Pelimanni-
ravintolan kiinteistön sekä parkkialueet. Kirkonkylään 
liittyvinä omina kohtinaan on useampi kuin joka viides 
vastaaja maininnut yleisen siisteyden, huonokuntoiset 
talot ja niiden sotkuiset pihat. Teollisuusalueet eritel-
lään monessa vastauksessa Nikulan ja Lähdehaan teolli-
suusalueisiin, eikä kumpikaan niistä tunnu miellyttävän 
vastaajia. Vastauksissa on kuitenkin myös maininta siitä, 
että ainakin Lähdehaan teollisuusalue on muuttunut pa-
rempaan suuntaan viime vuosien aikana. Turkistarhat 
koetaan myös rumiksi alueiksi. 
 Miehet ovat useammin valinneet rumaksi pai-
kaksi selkeän, yksittäisen rakennuksen, kuten yökerhon 
liikerakennuksen, postin lajittelukeskuksen tai funkkis-
talon. Naiset puolestaan mainitsivat useimmiten laajem-
pia kokonaisuuksia, kuten teollisuusalueet, yleisen sot-
kuisuuden ja huonokuntoiset talot.

Väittämät

Kyselyn viimeisessä osassa esitimme erilaisia Kaustiseen 
liittyviä väittämiä. Kysymykset liittyivät seuraaviin osa-
alueisiin: vapaa-aika ja palvelut, keskusta-alue, liikenne 
sekä perinteet. Riittävän selkeiden vastauksien saamisek-
si vastausvaihtoehdot oli rajattu kolmeen: samaa mieltä, 
eri mieltä ja en osaa sanoa. Osa väittämistä muotoiltiin 
jopa hieman provosoiviksi, jotta ajatuksia saataisiin he-
räteltyä. Lähes kaikissa kysymyksissä en osaa sanoa -vas-
tauksen oli valinnut 5-15 prosenttia kaikista vastaajista. 
Miehet valitsivat kyseisen vastausvaihtoehdon huomat-
tavasti naisia useammin. 

Vapaa-aika ja palvelut

79 prosenttia vastaajista kertoo viettävänsä usein vapaa-
aikaansa Kaustisella. 16 prosenttia puolestaan vastaa 
viettävänsä vapaa-aikansa jossain muualla. Suurimman 

Kuva 12. Vastaajien mieluisimmat vapaa-ajanviettopaikat.
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Kuva 13. Kaustisen omaleimaisuustekijät.
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Kuva 15. Kaustisen rumimmat paikat.
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poikkeuksen ikäryhmistä tekevät 14-24-vuotiaat, joista 
91 prosenttia viettää vapaa-aikaansa Kaustisella.
 Halusimme saada selville mielikuvia siitä, ket-
kä Kaustisen palveluita käyttävät. Tällä on merkitystä 
esimerkiksi siihen, miten kaustislaiset itse suhtautuvat 
tarjottaviin palveluihin: ovatko ne kuntalaisten palvelua 
vai lähimatkailuvetonaula? 90 prosenttia vastaajista ko-
kee, että myös ulkopaikkakunnilta asioidaan Kaustisel-
la usein. Vain neljä prosenttia vastaajista oli asiasta eri 
mieltä.
 Kolmas vapaa-aikaan ja palveluihin liittyvä 
kysymyksen tarkoitus oli kartoittaa Kaustiselta löyty-
vien palveluiden ja kauppojen riittävyyttä. 60 prosent-
tia vastaajista kertoo löytävänsä tarvitsemansa kaupat 
ja palvelut Kaustiselta. 35 prosenttia vastaajista joutuu 
hankkimaan ainakin osan tarvitsemistaan kaupoista ja 
palveluista muualta. Naiset löytävät tarvitsemansa pal-
velut Kaustiselta keskimäärin paremmin kuin miehet.
 Lasten turvallisuus ja koulukyyditykset nousi-
vat kuumiksi puheenaiheiksi kuntasuunnittelun kurssin 
seurantaryhmän tapaamisissa, ja aihetta sivuava kysymys 
oli myös lomakkeessa. Väittämän lapsiystävällisyydeksi 
voidaan lukea esimerkiksi riittävät pyörätiet, turvallinen 
mahdollisuus koulumatkaan ja monipuoliset harrastus-
mahdollisuudet. 23 prosenttia vastaajista kokee, että 
Kaustinen ei ole lapsiystävällinen alue. Tässä väittämäs-
sä en osaa sanoa -vastausten määrä oli korkeampi kuin 

muissa: 22 prosenttia vastaajista ei osaa sanoa. Toisaalta 
yli puolet on sitä mieltä, että Kaustinen on lapsiystävälli-
nen alue. Muita yhteisiä ominaisuuksia ei näiden vastaa-
jien kesken löydetty.

Kirkonkylä

Kuntasuunnittelun kurssin analyysivaiheessa opiskeli-
jat huomasivat tarpeen yleiselle ympäristön siistimisel-
le ja huoltotoimenpiteille. Alle puolet vastaajista kokee 
Kaustisen kirkonkylän yleisilmeen siistiksi. Lähes 40 
prosenttia vastaajista ei näe kirkonkylää siistinä ja 12 
prosenttia ei osaa sanoa. Kuitenkin huomattavan suuri 
osa ulkopaikkakuntalaisista kokee kirkonkylän siistiksi.
 Toinen kirkonkylään liittyvä väittämä liittyy 
viheralueiden riittävyyteen. 58 prosenttia vastaajista ei 
löydä Kaustiselta riittävästi puistoja ja urheilualueita. 
Nykyiset alueet tyydyttävät vain 35 prosenttia vastaajis-
ta. Tämän väittämän kohdalla erilaiset näkemykset tul-
kinnasta voivat vaikuttaa tulokseen, sillä osa voi kokea 
kaikki metsät puisto- ja urheilualueiksi, kun taas joillekin 
vain urheilukenttä ja Kreetan puisto täyttävät kyseisten 
alueiden kriteerit. Miehistä selvästi suurempi osa koki 
viheralueet riittämättömiksi. 
 Suunnitteluryhmää kiellettiin paikallisten tahol-
ta useampaankin otteeseen tuhoamasta väljyyttä, joka 
tuntui olevan kaustislaisille erityisen tärkeää. Siihen liit-

Kuva 16. Yhteenveto väittämien vastauksista.

Samaa
mieltä

Eri
mieltä

En osaa 
sanoa

Vietän usein vapaa-aikaani Kaustisella. 161 36 11
Kaustisella asioidaan usein myös ulkopaikkakunnilta. 188 8 13
Löydän tarvitsemani kaupat ja palvelut Kaustiselta. 126 72 11
Kaustinen on mielestäni lapsiystävällinen alue. 114 49 46

Kaustisen keskustan yleisilme on siisti 105 81 23
Kaustisella on riittävästi puistoja ja ulkoilualueita. 72 121 16
Kaustista voisi tiivistää rakentamalla. 90 85 31
Kaustisella on puoleensavetävä tori, alue tai puisto, jossa viivähdän mielelläni. 17 174 17

Pysäköin autoni tarvittaessa yli 50 metrin päähän kaupasta. 102 84 22
Kaustinen on liikenteellisesti toimiva alue. 115 71 22
Kaustisen keskustassa on turvallista ja helppoa liikkua jalan tai pyörällä. 130 62 16
Ulkopaikkakuntalaisen on helppo löytää eri liikkeet Kaustiselta. 101 76 31

Joki on tärkeä osa kaustislaisuutta. 165 21 21
Osallistun talkoisiin vähintään kerran vuodessa. 92 99 14
Pidän kansantaiteenkeskuksesta. 113 69 25
Kansantaiteenkeskus on tärkeä paikka Kaustisen kulttuurielämälle. 138 43 22

Liikenne

Kirkonkylä

Perinteet

kpl vastausta

Vapaa-aika ja palvelut

Kaustisesta esitetyt väittämät
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tyen kolmas kirkonkylän alueen väittämä on “Kaustista 
voisi tiivistää rakentamalla.” Kiivaista vastustuspuheista 
huolimatta 45 prosenttia vastaajista olisi valmis jonkin 
asteiseen tiivistämiseen. Kun vertailimme kaustislaisten 
ja ulkopaikkakuntalaisten vastauksia keskenään, niin 
huomasimme, että ulkopaikkakuntalaiset olivat enem-
män tiivistämistä vastaan kuin kaustislaiset itse. Paik-
kakuntalaisista lähes joka viides ei osannut ottaa kantaa 
asiaan.
 Viimeisellä kirkonkyläaiheisella väittämällä yri-
timme selvittää, kokevatko Kaustisella asioivat jonkin 
paikan tai alueen toriksi. 84 prosenttia vastaajista ei 
osannut nimetä yhtään sellaista paikkaa, joka tuntuisi to-
rilta tai kohtaamispaikalta. Tarkka väittämä kuuluu näin: 
“Kaustisella on puoleensavetävä tori, alue tai puisto, 
jossa viivähdän mielelläni.” Jos vastaaja oli samaa miel-
tä, pyysimme nimeämään nimeämään kyseisen paikan. 
Muutamia mainintoja keräsivät festivaalipuisto, Kreetan 
puisto, hautausmaa ja urheilutalon ympäristö kallioi-
neen. Metsä kallioineen on hyvin erityyppinen alue kuin 
tori, joten väittämän muotoilu on voinut johtaa erilai-
seen tulkintaan kuin oletimme. 

Liikenne

Ennen kyselyn laatimista oletimme, että kaustislaiseen 
tapaan kuuluu auton runsas käyttö ja halu pysäköidä 
se mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä. Liikenteeseen 
liittyen myös parkkipaikkojen riittävyys herätti keskus-
telua seurantaryhmässä. Hieman kärjistäen väitimme 
seuraavaa: “Pysäköin autoni tarvittaessa yli 50 met-
rin päähän kaupasta.” Hieman yli puolet on väittämän 
kanssa samaa mieltä. Ulkopaikkakuntalaisista kuitenkin 
huomattavasti suurempi osa on samaa mieltä väittämän 
kanssa kuin kaustislaisista. Vastaus saattaa osaltaan ker-
toa nimenomaan kaustislaisista tavoista. 
 Yksi suunnitteluryhmän opiskelijoiden ensim-
mäisistä huomioista Kaustisella oli, että liikennejärjes-
telyt tuntuvat sekavilta. Väittämässä selvitimme, koke-
vatko Kaustisella asioivat henkilöt liikennejärjestelyt 
toimiviksi. 35 prosenttia vastaajista on eri mieltä väittä-
män kanssa. Kyseisistä henkilöistä huomattava osa vas-
tasi myös, että ei koe kirkonkylää yleisilmeeltään siistinä. 
Muilta osin kyseisen joukon vastaukset mukailivat kes-
kiarvovastauksia ja -hajontaa. 
 Keskustelujen perusteella erityisesti pyöräilijät 
ja jalankulkijat tuntuivat pitävän liikkumismuotoaan vä-
hemmän turvallisena kuin muiden. 63 prosenttia vastaa-
jista pitää pyöräilyä ja jalankulkua turvallisina ja helppoi-
na liikkumiskeinoina Kaustisen kirkonkylällä. Eniten eri 
mieltä tästä väittämästä ovat pyöräilijät. Autoilijoiden ja 

jalankulkijoiden vastauksissa ei ole merkittäviä eroja. 
 Liikenneosion viimeinen väittämä on “Ulko-
paikkakuntalaisen on helppo löytää eri liikkeet Kausti-
selta.” Lähes puolet on väittämän kanssa samaa mieltä. 
Paikalliset ovat väittämän kanssa useammin samaa miel-
tä kuin ulkopaikkakuntalaiset.

Perinteet

Viimeinen väittämien aihe on perinteet. Erityisesti 
Kaustisen talkoohenki tuli keskusteluissa esille, joten 
päätimme ottaa siitä selvää. Lähes puolet vastaajista ei 
osallistu talkoisiin vähintään kerran vuodessa, mutta 45 
prosenttia vastaajista osallistuu. 
 Joki on tärkeä kaustislainen elementti, sillä 80 
prosenttia vastaajista pitää sitä tärkeänä osana kaustis-
laisuutta. Kurssin valmiissa suunnitelmissa on edistet-
ty jonkin verran joen saavutettavuutta ja avattu rantoja 
myös julkiseen käyttöön.
 Viimeiset kaksi väittämää liittyvät Kansantai-
teenkeskukseen ja sen merkitykseen. Paikkakunnalla on 
selvästi erilaisia mielipiteitä siitä. Taustatiedoista riippu-
matta noin joka kolmas vastaaja ei pidä Kansantaiteen-
keskuksesta. 57 prosenttia kuitenkin kertoo pitävänsä 
siitä. 71 prosenttia kaikista vastaajista puolestaan pitää 
sitä tärkeänä Kaustisen kulttuurielämälle. Kansantai-
teenkeskuksen merkitys Kaustisen kulttuurielämälle 
-väittämään jätti vastaamatta kokonaan runsaat kaksi 
prosenttia vastaajista. Se saattaa osaltaan kertoa ristirii-
taisista tunteista rakennukseen ja sen toimintaan.

Toiveet
 
Kehittämiskyselyn viimeisenä kohtana kysyttiin vapaasti 
täytettävässä tekstikentässä asioita ja palveluita, joita vas-
taajat toivoisivat lisää Kaustiselle. Vastaukset ovat hyvin 
vaihtelevia ja osa vastaajista listasi kymmeniä toiveita. 
Toiveet eri ikäisten vastaajien välillä vaihtelevat run-
saasti. Yleisimpinä toiveina esille nousevat tori, kahvila, 
puisto, ostoskeskus ja erikoisliikkeet, vapaa-ajanvietto-
paikkat nuorille ja kirkonkylän siisteyden ja yleisilmeen 
parantaminen ulkotiloissa sekä julkisissa tiloissa, kuten 
Kansantaiteenkeskuksessa. Myös terveyskeskusta tai 
terveyspalveluiden järjestämistä jollakin tapaa kirkon-
kylälle toivotaan useassa vastauksessa. Tiedon käsittelyn 
helpottamiseksi vastauksia yksinkertaistettiin ja yhdistel-
tiin hieman. Useat vastaajista, jotka toivoivat esimerkik-
si toria, antoivat ehdotuksia torin sijainnista, ulkonäöstä 
tai toiminnoista. Tähän on koottu yleisimmistä toivotta-
vasta asioista tai paikoista yksityiskohtaisempia toiveita 
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Kuva 17. Vastaajien toiveet palveluista ja asioista ikäluokittain. 
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tai ehdotuksia.
 Tori on selvästi yleisin toive uusista asioita tai 
palveluista Kaustiselle, sillä jopa 40% vastaajista toivoo 
toria. Torilta toivotaan viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta, 
myyntipaikkoja ja paikallisten tuotteiden kuten uusien 
perunoiden myyntiä kesäaikaan esimerkiksi viikoittain. 
Lisäksi toivotaan, että torista luotaisiin ajanviettopaikka. 
Torin yhteyteen toivotaan torikahvilaa ja muita oheistoi-
mintoja. Torin sijaintipaikasta on useita ehdotuksia.
 Kahvila ja kahvilakulttuurin kehittäminen ovat 
toinen selvästi esille nouseva asia. Kahvilaa toivotaan 
ajanviettopaikaksi nuorille ja naisille, koska he eivät ha-
lua viettää aikaa huoltoasemilla. Kahvila voisi olla myös 
päihteetön vapaa-ajanviettopaikka ravintoloiden ja baa-
rien ohella. Erityisesti toivotaan myös iltaisin auki ole-
vaa kahvilaa.
 Puisto- ja viheralueita sekä liikuntareittejä toi-
votaan lisää. Puistojen toivotaan olevan ajanvietto- ja 
oleskelupaikkoja, joissa voisi grillata tai olla piknicillä 
sekä istuskella puistonpenkillä. Lapsiperheille sopivia 
puistoja ja leikkipuistoja toivotaan myös. Useassa vasta-
uksessa toivottiin joen virkistyskäytön lisäämistä ja joen 
tuomista paremmin kaikkien saavutettavaksi. Ratkaisuk-
si ehdotetaan joen rantaan sijoittuvaa puistoa.
 Ostoskeskusta toivotaan melko useissa vasta-
uksissa ja erikoisliikkeitä hyvin useissa. Toivottavia eri-
koisliikkeitä ovat nuorten vaateliikkeet, urheiluväline- ja 
vaateliikkeet, outlet-myymälät ja tehtaanmyymälät, sekä 
monipuolisemmat elintarvikevalikoimat. Mainittuja liik-
keitä ovat muun muassa Iittala, Hackman, H&M ja Lidl. 
 Monipuolisemman ravintolatarjonnan tai vaih-
televuutta ravintoloiden tarjontaan mainitsevat useat 
vastaajat. Erityisesti toivotaan, että myös iltaisin olisi 
saatavilla muutakin kuin grilliruokaa. Vastauksissa toi-
votaan muun muassa ravintolaa, jonne viedä asiakkaita 
syömään tai johon mennä perheen kanssa syömään sun-
nuntaisin sekä kasvisruokaa ja etnistä ruokapaikkaa.
 Nuorten vapaa-ajanviettopaikat ja harrastus-
mahdollisuudet on yksi selvästi esille nousevista toiveis-
ta. Paikkoja ja harrastuksia nuorille toivoivat kaikki ikä-
luokat senioreita lukuunottamatta. Puute on siis selvästi 
huomattu myös työikästen joukossa.

Yhteenveto

Kyselyn vastausten perusteella voidaan yleispiirteisesti 
hahmottaa, että kaustislaiset arvostavat Kaustisen pe-
rinteitä, kulttuuria ja erityisesti kansanmusiikkia. Luonto 
kallioineen ja metsineen sekä Perhonjoki ovat erittäin 
tärkeitä vastaajille ja niiden arvo ymmärretään. Kylät, 

Pajalanmäki rakennuksineen sekä kirkko ja sen ympäris-
tö ovat kauniina ja tärkeinä pidettyjä rakennettuja ympä-
ristöjä. Kaikki edellä mainitut ovat kodin lisäksi suosit-
tuja vapaa-ajanviettokohteita. Moni kokee oman kodin 
tai pihan Kaustisen kauneimmaksi paikaksi.
 Kirkonkylän yleisilmeeseen, siisteyteen, van-
hoihin liikerakennuksiin ja liikennejärjestelyihin toivo-
taan parannusta ja kehittämistä. Rumimpien paikkojen 
ja liikenteen sujuvuuden vastauksista sekä vastaajien 
toiveista käy ilmi, että monet toivovat muutosta autoi-
luvaltaiseen kulttuuriin. Pyöräteitä toivotaan lisää ja kir-
konkylän epäselviin liikennejärjestelyihin ja pysäköinti-
alueisiin halutaan kehitystä. Kansantaiteenkeskus ja sen 
toiminta jakavat mielipiteitä vahvasti.
 Kaustislaiset löytävät melko hyvin erilaiset pal-
velut oman kunnan alueelta ja Kaustisen nähdään ole-
van myös ulkopaikkakuntalaisille houkutteleva ostos-
paikka. Tori, kahvila ja ostoskeskus erikoisliikkeineen 
ovat yleisimmät toiveet Kaustisen tulevista palveluista. 
Terveyskeskus tai terveyspalveluiden järjestäminen kir-
konkylälle on monien toiveissa.
 Pääsääntöisesti vastaajat tuntuvat olevan hyvin 
tyytyväisiä asumiseen ja elämiseen Kaustisella. Heillä on 
silti paljon toiveita ja kehittämisideoita Kaustisen tule-
vaisuuden varalle. Toivottavasti asukkaiden toiveet huo-
mioidaan kuntaa kehitettäessä.

Liite 1: Paperinen kyselylomake, 2 sivua
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Johdanto

Kaustinen on jo pitkään mielletty hyvin yrittäjäläh-
töisenä kuntana. Oulun Arkkitehtuurin tiedekunnan 
kuntasuunnittelun kurssin osana tehtiin selvitys, jonka 
aiheena oli yrittäjyys Kaustisella. Selvitys muodostuu 
kahdesta osioista, joista ensimmäinen osa on käsittelee 
tilastoja yrittäjyydestä Suomessa, Keski-Pohjanmaalla ja 
Kaustisella. Toinen osa on Kaustisen Yrittäjyyskyselyn 
tuloksien analyysi.
 Kaustista koskevien tilastojen hankinnassa ja 
analysoinneissa auttoivat erityisesti Kasen yritysneuvoja 
Sari Torppa sekä kunnanjohtaja Arto Alpia. Kyselyssä 
esitettyjä kysymyksiä mietittiin yhdessä Oulun yliopiston 
tutkijatohtori Emilia Rönkön sekä Sari Torpan kanssa. 
Kyselyä välitti eteenpäin Kaustinen Center-hankkeen 
vetäjä Jyrki Puuronen, turkistalousneuvoja Teresia Eilo-
nen sekä Kaustisen Yrittäjät – yhdistyksen puheenjoh-
taja Teemu Korpiaho. Joistakin tilastoista on turkistar-
haajat jätetty huomiotta siltä osin kun tiedot ovat olleet 
salattuja. 
 Kyselyn tavoitteena oli saada vastauksia mah-
dollisimman monen toimialan ja kokoluokan lisäksi 
myös mahdollisimman eri-ikäisiltä yrityksiltä. Kysymyk-
sillä pyrittiin määrittämään Kaustisen vahvuudet, on-
gelmat, vetovoimaisuus, kannattavuus ja tulevaisuuden 
uhkakuvat yrittäjyydessä. Lisäksi selvitettiin yrittäjien ja 

kunnan suhdetta sekä yrittäjien näkemyksiä vetovoimai-
suuden parantamisesta. 

Tilastot

Yrittäjyys Suomessa

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin vuo-
sitilastojen mukaan Suomessa toimi 266 910 yritystä 
vuonna 2012 ilman alkutuotannon yrityksiä. Maa-, kala- 
ja metsätalouden yritykset mukaan luettuina Suomessa 
oli 322 183 yritystä. (Yrityskatsaus 2014). Suomessa on 
alle 1–9 työntekijän mikroyrityksiä 93,4 %, alle 10–49 
työntekijän pienyrityksiä 5,5 %, 50–249 työntekijän 
keskisuuria yrityksiä 0,9 % ja yli 250 työntekijän suur-
yrityksiä 0,2 %. Suuryritykset muodostavat 37 %, mik-
royritykset 25 %, pienyritykset 20 % ja keskisuuret 18 % 
Suomen yritysten henkilöstöstä. (Tilastokeskus, 2012)
Korkeintaan kolme henkilöä työllistävillä mikroyrityksil-
lä on Suomessa suuri merkitys, sillä esimerkiksi vuosina 
2009–12 ne lisäsivät henkilöstöään nettomääräisesti 20 
000 hengellä. 
 Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekiste-
riin toimitettujen yritysten perustamisilmoitusten määrä 
on vähentynyt nyt 3 vuotta peräkkäin. Yritysten määrä 
on tilastokeskuksen mukaan kasvanut eniten rakentami-

E l ina  Ja a r a

Yrittäjien Kaustinen
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Kuva 1 ja 2. Yrityksien määrä ja henkilöstö kokoluokittain Suomessa vuonna 2012 (Tilastokeskus, 2012)

Kuva 5. Keski-Pohjanmaan yrityskanta toimialoittain (Keski-Pohjanmaan tilastoja, 2014) 

Kuva 3 ja 4. Keski-Pohjanmaalla oli vuonna 2013 selkeästi eniten alle 10 henkilön mikroyrityksiä kun taas suuryrityksiä 
oli vain muutama. Mikroyritykset myös työllistivät henkilömääräisesti eniten. (Tilastokeskus, 2013)
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sessa ja yksityisillä palvelualoilla kauppaa lukuun otta-
matta vuosina 2007–2012. Teollisten yritysten (lähinnä 
kaivostoiminta ja tehdasteollisuus) määrä puolestaan on 
vähentynyt jo pidemmän aikaa. Yritysten määrä on vä-
hentynyt kuitenkin eniten mekaanisessa metsäteollisuu-
dessa ja huonekalujen valmistuksessa. 
 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 toimin-
tansa aloitti Suomessa noin 29 000 yritystä ja samana 
vuonna toimintansa lopetti lähes 26 000 yritystä. Suurin 
vaihtuvuus on ollut majoitus- ja ravitsemisalalla, koulu-
tuksessa ja henkilöstöpalveluissa sekä sosiaali- ja terveys-
palveluissa. Syinä tähän on toiminnan alhainen aloitta-
miskynnys ja kireä hintakilpailu näillä aloilla. Konkurssit 
ja yrityssaneeraukset lisääntyivät vuonna 2013, joskin 
kääntyivät laskuun vuonna 2014. Alkutuotanto mukaan 
luettuna yritystiheys on suurinta Varsinais-Suomessa, 
Etelä-Savossa, Satakunnassa ja useimmissa Pohjanmaan 
maakunnissa. Pohjanmaan maakunnissa alkutuotannon 
piirissä toimivat yritykset muodostavat jopa yli 30 % kai-
kista yrityksistä. Yrityksien vaihtuvuus on suurinta Uu-
dellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa, 
alhaisinta puolestaan Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa 
ja Pohjois-Karjalassa. (Yrityskatsaus 2014).

Yrittäjyys Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaalla oli vuoden 2013 syksyllä 4293 
yritystä. Eniten yrityksiä Keski-Pohjanmaalla on on 
tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla. Toiseksi eniten 
yrityksiä on rakentamisen toimialalla ja kolmanneksi si-
joittuu teollisuus. Vielä vuonna 2005  oli teollisuuden 
toimialalla enemmän yrityksiä kuin rakentamisen, mutta 
rakentaminen kasvoi syksyyn 2013 mennessä 169 yri-
tyksellä. (Keski-Pohjanmaan tilastoja, 2014) Nopeinta 
kasvu Keski-Pohjanmaalla vuosina 2000–11 oli koko-
luokan 10–49 henkilön yritystoimipaikkojen määrässä. 
Sekä koko maassa että maakunnassa yli 250 henkilön 
toimipaikat harventuivat, Keski-Pohjanmaalla jopa puo-
littuivat. Lukumääräisesti laskua oli tosin vain kaksi teol-
lisuusyritystä. (Keski-Pohjanmaan Yrityskatsaus, 2012)
 Ajanjaksolla 1995–2011 koko maan yritys-
toimipaikkojen määrä kasvoi yli 40 % mutta Keski-
Pohjanmaalla vain vajaat 30 %. (Keski-Pohjanmaan 
Yrityskatsaus) Keski-Pohjanmaalla eniten aloittaneita 
yrityksiä on vuosina 2010, 2011 ja 2012 ollut Tukku- ja 
vähittäiskaupan toimialalla. Vuosina 2010 ja 2011 kysei-
siä yrityksiä on aloitettu huomattavasti enemmän kuin 
2012. Myös lopettaneita yrityksiä oli vuonna 2013 eni-
ten tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla. Rakentamisen 
toimialla oli vuonna 2013 toiseksi eniten aloittaneita ja 
lopettaneita yrityksiä. Konkurssien määrä on laskenut 

Keski-Pohjanmaalla vuodesta 2009 vuoteen 2013 saakka. 
(Keski-Pohjanmaan tilastoja, 2014).

Yrittäjyys Kaustisella

Kaustisella on jo pitkään ollut vahvat perinteet yrittäjyy-
dessä. Vertailtaessa Keski-Pohjanmaan muihin kuntiin, 
Kaustinen nousee selkeästi yritysvaltaisemmaksi kuin vie-
reiset kuntansa, Vain Kannus ja Kokkola, jotka ovat mo-
lemmat kaupunkeja, ylittävät Kaustisen yrittäjämäärät. 
(Keski-Pohjanmaan tilastoja, 2014). Kaustisella on yri-
tyksiä 246 poislukien turkistarhausyritykset. Turkis-
tarhausyrityksiä on tällä hetkellä Kaustisella 70, joten 
yhteenlaskettuna yrityksiä on 316. (Kaustisen Seutukun-
nan yrityspalvelu, 2014) Kaustisen yritykset muodosta-
vat noin 0,01 % koko Suomen yrityksistä, mutta suh-
teutettuna asukaslukuun, Kaustisella on keskimääräistä 
enemmän yrittäjiä. (Keski-Pohjanmaan tilastoja, 2014)
Suurin osa Kaustisen yrityksistä on alle 10 henkilön 
mikroyrityksiä.  Pienyrityksiä on 25 ja keskisuuria yrityk-
siä vain kaksi kappaletta. Suuryrityksiä ei ole yhtäkään. 
(Kaustisen Seutukunnan yrityspalvelu, 2014).
 Tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin toimiala yri-
tysten lukumäärän puolesta on maa-, metsä- ja kalata-
lous. Tämä johtuu siitä, että toimialan piiriin laskettavat 
turkistarhat ovat suurin yksittäinen yritystyyppi Kausti-
sella. Toiseksi suurin toimiala on tukku- ja vähittäiskaup-
pa ja kolmanneksi suurin on rakentaminen. Teollisuuden 
toimialan yritykset ovat määrällisesti hyvin lähellä raken-
tamisen toimialaa. Rakentaminen puolestaan työllistää 
toimialoista eniten (16 %), teollisuus toiseksi eniten ja 
tukku- ja vähittäiskauppa kolmanneksi eniten. Ammatil-
linen, tieteellinen ja tekninen toiminta työllistää reilusti 
enemmän, kuin yritysten lukumäärä antaa olettaa, kun 
taas esimerkiksi muu palvelutoiminta on yritysten luku-
määrässä korkealla (8,2 %) muodostaen kuitenkin vain 
2,8 % Kaustisen yritysten työpaikoista. Informaatio- ja 
viestintä on toimialana lisääntynyt vuodesta 2006 lähtien.  
(Kaustisen Seutukunnan yrityspalvelu, 2014)
 Turkistarhoja on Kaustisella tällä hetkellä 
70 kappaletta ja turkistarhaajat ovat selkeästi suurin 
yrittäjäryhmä. (Kaustisen Seutukunnan yrityspalve-
lu, 2014) Turkistarhauksen määrä notkahti Kaustisella 
lama-aikana, mutta kohosi jälleen vuosina 2005–2006 
rajusti. Tällä hetkellä turkistarhojen määrä on hieman 
laskussa. Turkistarhat ovat keskimäärin mikroyrityksiä 
ja ne työllistivät Kaustisella 110 henkilöä vuonna 2012.  
(Keski-Pohjanmaan tilastoja, 2014).
 Vuodesta 2006 lähtien Kaustinen on ollut seutu-
kuntansa kärkipäässä sekä yritysten perustamisessa että 
myös yritysten lakkauttamisessa. Pääsääntöisesti yrityksiä 
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Kuva 6 ja 7. Yrityksien määrä ja henkilöstö kokoluokittain Kaustisella vuonna 2014 (Kaustisen Seutukunnan yrityspalvelu, 2014)

Kuva 8 ja 9. Turkistarhojen määrä ja henkilöstö Kaustisella (Keski-Pohjanmaan tilastoja, 2014)
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on enemmän aloitettu, kuin lopetettu, esimerkiksi vuon-
na 2010 ja 2013 perustettuja yrityksiä oli huomattavasti 
enemmän kuin lopetettuja. Vuonna 2011 Kaustisella kui-
tenkin lakkautettiin paljon yrityksiä, jopa enemmän kuin 
samana vuonna perustettiin. Vuonna 2012 puolestaan 
Kaustisella lakkautettiin huomattavan vähän yrityksiä.  
(Keski-Pohjanmaan tilastoja, 2014).
 Kaustisen seutukunnassa eniten aloittanei-
ta yrityksiä oli vuonna 2013 maatalouden, metsä-
talouden ja kalatalouden toimialalla. Toiseksi eni-
ten yrityksiä perustettiin tukku- ja vähittäiskaupan, 
rakentamisen sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan 
toimialoilla. Eniten yrityksiä lakkautettiin vuonna 
2013 maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden 
sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialoilla. 
(Keski-Pohjanmaan tilastoja, 2014).

Vertailu

Kaustinen eroaa yrittäjyydeltään jonkin verran koko 
maan ja Keski-Pohjanmaan tilastoista. Asukasmäärään 

suhteutettuna Kaustinen on selkeästi yritysrikkaampi 
kuin vertailukohteensa. Kaustisella on hieman vähem-
män mikroyrityksiä kuin koko maassa ja Keski-Pohjan-
maalla, mutta toisaalta suuryrityksiä ei Kaustisella ole 
lainkaan. Mikroyritykset ovat Kaustisella ja Keski-Poh-
janmaalla suurin työllistäjä. Suurin toimiala yrityksien 
määrässä mitattuna oli Kaustisella maa-, metsä- ja kala-
talous, samoin kuin koko Suomessa. Suurin henkilöstö 
on Kaustisella kuitenkin rakentamisen toimialalla. Suu-
rin henkilöstö koko maassa ja Keski-Pohjanmaalla on 
teollisuuden toimialalla. Eniten aloitettuja ja lopetettuja 
yrityksiä oli vuonna 2013 koko maassa ja Keski-Pohjan-
maalla tukku- ja vähittäiskaupan alalla, kun taas Kausti-
sella niitä oli eniten maa-, metsä- ja kalataloudessa.

Kysely

Kaustisen Yrittäjyyskysely suoritettiin sähköisesti 
Google Forms-työkalulla. Kysely lähetettiin noin 40 so-
pivaksi katsotulle yrittäjälle, Kaustisen Yrittäjät – yhdis-
tyksen jäsenille (n. 120 jäsentä) sekä turkistalousneuvoja 

Kuva 10. Koko maan, Keski-Pohjanmaan ja Kaustisen yrittäjyystilastojen vertailu. (Keski-Pohjanmaan tilastoja, 2014; 
Kaustisen Seutukunnan yrityspalvelu, 2014; Yrityskatsaus 2014; Tilastokeskus, 2013).

Kuva 11. Vastanneiden yrittäjien sukupuolijakauma. Kuva 12. Syyt yrittäjänä toimimiselle Kaustisella.
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Teresia Eilosen kautta kaikille Kaustisen turkistarhaajil-
le. Vastausaikaa annettiin 30.11. saakka, mutta sitä jat-
kettiin 10.12. saakka vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 

Vastaajat

Vastauksia tuli yhteensä 29 kappaletta. 62 % vastaajista 
oli miehiä ja 38 % naisia. Vastanneiden yrittäjien ikä oli 
35–75 vuotta ja keski-ikä oli 47,75 vuotta. Alle 47-vuo-
tiaita vastanneita oli 15 eli 52 %. 76 % vastanneista yrit-
täjistä ei ole ollut yritystä aikaisemmin. 
 Eniten vastauksia tuli muiden palvelujen ja ra-
kentamisen toimialoilta. Yhtään vastausta ei tullut kou-
lutuksen; rahoitus- ja vakuutustoiminnan; informaatio 
ja viestinnän; viemäri- ja jätevesihuollon, jätehuollon, 
ympäristön puhtaanapidon; Sähkö-, kaasu-, ja lämpö-
huollon, jäähdytysliiketoiminnan eikä kaivostoiminta 
ja louhinnan toimialoilta. Vastaajien yrityksiä oli eniten 
perustettu 1980-luvulla ja 2010-luvulla. Vanhin yritys 
oli perustettu 1909 ja uusin 2014. Yritysten keski-ikä oli 
20,621 vuotta. Vastanneiden yritysten henkilöstön kes-

kimääräinen suuruus oli 4,5 työntekijää. Yli 10-työnteki-
jän yrityksiä vastasi kaksi kappaletta.
 Selkeästi suurin syy yrittäjänä toimimiselle 
Kaustisella oli se että on kotoisin Kaustiselta. Yleistä 
oli myös se, että on jatkanut olemassa olevan yrityksen 
toimintaa tai että yritys sopii toimintansa puolesta Kaus-
tiselle. Kyselyn vastaajista 34 % oli harkinnut yrittäjyyttä 
muissa kunnissa kun taas 52 % ei ollut harkinnut sitä 
lainkaan. 14 % vastaajista ilmoitti harkinneensa sitä osit-
tain. Kaikki tukku- ja vähittäiskaupan toimialan yrittä-
jät olivat harkinneet yrittäjyyttä muissa kunnissa. Myös 
kiinteistöalan toiminta ja rakentamien olivat toimialoja, 
joilla muualla toimimisen harkinta oli yleistä. 
 Yleisin syy Kaustiselle jäämiselle oli perhe ja 
paikkakuntalaisuus. Vastaajien mukaan Kaustisella on 
myös sopivat olosuhteet ja edellytykset yritystoimin-
nalle. Muutamat yrittäjät kokivat, että yritys toimii laa-
juudessaan hyvin Kaustisen kokoisessa kunnassa ja että 
laajenemismahdollisuksia löytyy tarvittaessa. Monet 
kokivat että yrityksen kohderyhmä löytyy paikkakun-
nalta. Toisaalta vastaajien joukossa oli myös yrityksiä, 

Kuva 13. Vastanneiden yrittäjien 
toimialat. 

Kuva 14. Vastanneiden yritysten 
perustamisvuodet
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joille sijoituksella ei ole niin merkitystä: ne voivat toimia 
Kaustisella ja palvella asiakaskuntaa sieltä käsin ympäri 
Suomen tai kansainvälisestikin. 
 Vastaajien joukosta yrityksiä Kaustiselle oli 
siirretty ainakin Teerijärveltä ja Kannuksesta. Yhdellä 
vastaajista oli toinen liike Vetelissä ja toinen oli perus-
tamassa sivutoimipistettä Helsinkiin. Syiksi yrityksen 
siirtämiselle mainittiin vaihtuva elämänvaihe ja parempi 
näkyvyys. 

Vahvuudet, vetovoimaisuus ja kannattavuus

Ylivoimaisesti suurimpana Kaustisen vahvuutena pi-
dettiin keskeistä sijaintia hyvien liikenneyhteyksien var-
rella. Myös läheisyys rannikkoon ja lentokenttään koet-
tiin etuina. Vastauksissa Kaustinen nimettiin vilkkaaksi 
liikekeskukseksi, jonka läpi paitsi ajaa runsaasti autoja, 
mutta joka myös houkuttelee paljon asiakkaita yli kunta-
rajojen. Kaustisen tunnettavuuden arveltiin olevan hyvä 
Suomessa ja jopa laajemmaltikin erityisesti kansanmu-
siikkifestivaalien ansiosta. 
 Vastaajien mukaan Kaustisella on monipuoli-
nen yrittäjä- ja elinkeinorakenne, joka palvelee asukkaita 
ja tuo synergiaetuja. Muutamat toimialat ovat vahvasti 
edustettuja Kaustisella ja se myös hyödyttää niitä esi-
merkiksi yhteisten tarviketilausten muodossa. Yrittäjä-
neuvontaa ja aktiivista yrittäjäyhdistystä pidettiin myös 
Kaustisen etuina. Vahvuuksiksi todettiin myös myöntei-
nen ilmapiiri, hyvät sosiaaliset verkostot ja vahvat pe-
rinteet, erityisesti talkoiden osalta. Pieneksi paikkakun-
naksi Kaustisen palvelut koettiin kohtalaisen kattaviksi 
ja hintataso alhaiseksi verrattuna suuriin paikkakuntiin. 
Pienissä kunnissa tunnettavuus on helpommin saavutet-
tavissa kuin suurissa, mistä johtuen yritysten mainostus 
vaatii vähemmän resursseja – yrityksen toimialasta ja 
kohderyhmästä riippuen.  Kaustisen vahvuudeksi mai-

nittiin lisäksi se, että yritykset saavat olla omassa rauhas-
saan ja hieman yllättäenkin se, ettei kunta suosi oman 
paikkakunnan yrittäjiä.
 17 vastaajaa 29 vastaajasta piti yritystoimintaa 
Kaustisella kannattavana. Yhdeksän vastaajaa sijoitti 
Kaustisen asteikolla 1-5 (1 = ei ollenkaan kannattava, 
5 = erittäin kannattava) keskelle. Kaksi vastaajaa piti 
yritystoimintaansa Kaustisella erittäin kannattavana kun 
taas yksikään vastaaja ei ollut sitä mieltä että yrittäjyys 
Kaustisella ei olisi ollenkaan kannattavaa. Vastaajat pi-
tivät Kaustisen vetovoimaisuutta yrittäjien ja työnteki-
jöiden näkökulmasta keskivertona. Asteikolla 1-5 (1= 
”ei ollenkaan vetovoimainen”, 5 = ”erittäin vetovoimai-
nen”)52 % vastaajista sijoitti Kaustisen keskelle. Yksi 
vastaajista piti Kaustista erittäin vetovoimaisena, kun 
taas yksikään ei arvioinut Kaustista ”ei ollenkaan veto-
voimaiseksi”. 
 Monet vastaajat nimesivät sijainnin tärkeäksi 
tekijäksi kannattavuudelle. Vaikka pääkaupunkiseudulla 
saisi paremmin kotimaan asiakkaita, Kaustisella hinta-
taso ja tuet ovat parempia. Myös vuokrien ja palvelujen 
hintatasoa pidettiin hyvänä. Kiinteät kulut jäävät maa-
seutukunnissa pienemmiksi, erityisesti oman kotinsa 
yhteydessä toimivissa yrityksissä. Sijaintia ja kunnollista 
infraa nähtiin tärkeänä tekijänä myös vetovoimaisuuden 
kannalta. Vetovoimaisuutta lisäävinä tekijöinä korostet-
tiin Kaustisen asemaa kaupan ja palveluiden keskittymä-
nä, mikä tekee Kaustisesta koko seutukunnan keskuk-
sen. Laajan yrityskannan vuoksi työpaikkoja on tarjolla 
monipuolisesti. Kulttuuri vetää harrastajiaan ja alansa 
ammattilaisia puoleensa, samoin kuin Kaustisen kauniit 
maisemat ja puhdas luonto. Paikkakunnalta katsottiin 
myös löytyvän tarvittavat palvelut ja tietotaito, jotka pa-
rantavat yritysten kannattavuutta. Asiakaskuntaa löytyy 
paitsi asukkaista, niin myös alueen yrityskannasta. Mo-
nien yritysten korkea ikä kertoo jo itsessään jotain yrit-
tämisen kannattavuudesta.

Kuva 16. Suurin osa vastaajista ei ollut harkinnut 
yrittäjyyttä muualla kuin Kaustisella.

Kuva 15. 45 % vastaajista koki että kunta ei ole tukenut 
heitä yrittäjyydessä.
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 Kannattavuutta ja vetovoimaisuutta vähentävä-
nä tekijänä pidettiin toisaalta myös positiivisenakin näh-
tyä paikkakunnan pientä kokoa. Maaseudulla erikoistu-
minen nähtiin ongelmallisena sillä pieni asukasmäärä 
tarkoittaa myös pientä ostovoimaa ja pieniä yleisömää-
riä. Näin palvelut ja pienliikkeet ovat suurkaupunkeja 
vähäisemmät, kuten myös liikunta- ja vapaa-ajanvietto-
paikat. 
 Ikäjakauma tuo vastaajien mukaan haasteita 
kannattavuuteen sekä vetovoimaisuuteen. Yrittäjien kas-
vava ikä vie voimia ja resursseja yrityksen kehittämiseltä 
mikä johtaa kannattavuuden vähenemiseen. Toisaalta 
nuoria muuttaa Kaustiselle opiskelujen perässä, mikä 
taas tarjoaa oman käyttäjäryhmänsä yritysten palveluille. 
Kunnan vähäiset ja/tai ylihintaiset toimitilat vähentävät 
vastaajien mielestä kannattavuutta. Kunnan tulisi vas-
taajien mielestä muuttaa politiikkaansa ja parantaa toi-
mitiloja ja mahdollisuuksia nopeasti, jotta yritystoiminta 
ja investoinnit alkaisivat nostamaan vetovoimaisuutta.

Ongelmat ja uhkakuvat

Yrittäjyyteen liittyvistä ongelmista kysyttäessä moni vas-
tasi, etteivät ongelmat johdu Kaustisesta. Lähinnä nau-
rettavaksi koettu byrokratia ja lupien käsittely hankaloit-
taa yrittäjyyttä. Toisaalta mainittiin myös että toisinaan 
kunnan sisäinen kateus ja henkilökohtaiset riidat ovat 
muodostuneet ongelmiksi. Samoin kunnan toiminta 
nähtiin joissakin vastauksissa yritysvastaisena. 
 Pienellä paikkakunnalla samojen yritysten kil-
pailu on kovaa, kuten paikallisten yritysten kilpailu koko 
Suomen laajuisia suuryrityksiä vastaan. Työvoiman 
saatavuus on heikkoa ja pelkkä tilapäinen palkkauskin 
tulee kalliiksi. Usean vastaajan mielestä pieni väestö-
pohja kaupunkeihin verrattuna tuottaa omat haasteensa 
erityisesti tiettyjen toimialojen yrityksille. Esimerkiksi 
kulttuurialalla on vaikea saada kannattavuutta pienten 
yleisömäärien vuoksi. Kasvaneet kulut ja vähentynyt 
myynti vievät yrityksien kannattavuutta pois. Lisäksi 
näkyvyys ja ohikulkijoiden pysäyttäminen kirkonkylään 
nähtiin heikkona. 

Kuva 17. Yritystoiminnan kannattavuus Kaustisella asteikolla 1-5.

Kuva 18. Kaustisen vetovoimaisuus asteikolla 1-5.
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 Suurimpana uhkakuvana Kaustiselle nähtiin 
lama ja huonontunut yleinen taloustilanne, joka iskee 
kovimpana pieniin yrityksiin ja johtaa helposti ”isot syö 
pienet” – tilanteeseen. Useasti mainittiin myös turkis-
talouden alamäki ja huoli sen alentavista vaikutuksista 
Kaustisen verotuloihin. Lisäksi kansanmusiikkifestivaa-
lien hiipuminen toisi suuria muutoksia, sillä se nähtiin 
kunnan vetovoiman ja brändin perustana. 
 Parempi palvelutarjonta Kokkolassa vie jo nyt 
asiakasvirtoja pois Kaustiselta ja sen pelättiin johtavan 
sekä yritystoiminnan että asukkaiden muuttovirtaan 
kohti kasvukeskuksia. Se johtaisi väistämättä palvelujen 
ja yritystoiminnan näivettymiseen Kaustisella. Erityisesti 
kaupallisella alalla yrityksen tulisi olla todella kilpailuky-
kyinen, jotta tärkeät asiakkaat Kaustiselta ja muista Per-
honjokilaakson kunnista saataisiin säilytettyä. Tähän tuo 
omat haasteensa taistelu nettikauppaa vastaan. Palvelu-
sektorilla puolestaan ikääntyminen nähtiin uhkakuvana. 
Pessimismi päätöksenteossa aiheutti huolta vastaajissa. 
Kunnan toiminnan tulisi vastaajien toiveiden mukaan 
olla tarpeeksi rohkeaa ja kehittävää, jotta yritystoiminta 
ei näivettyisi. Kunnan poliittisissa päätöksissä tulisi aja-
tella yhteistä etua laajemmin mutta toisaalta myös pai-
kallisten vastarinta hankaloittaa kunnan kehittymistä.  

Kunta ja yrittäjyys

45 % vastaajista oli sitä mieltä että kunta ei ole tukenut 
heitä yrittäjyydessä mitenkään. Erityisesti kaikki tukku- 
ja vähittäiskaupan sekä kuljetus ja varastoinnin toimi-
alan vastaajat olivat sitä mieltä, samoin kuin suurin osa 
muun palvelutoiminnan toimialan yrittäjistä. Monet toi-
saalta myös totesivat, etteivät ole tukea edes hakeneet. 
Muutamaan kertaan mainittiin että kunnan ei tarvitse-
kaan tukea kaikkia yrityksiä vaan yrittäjien täytyy itse 
tehdä yrityksensä kannattavaksi. Kunnan tulisi kuitenkin 
tarjota infra ja hallinnollinen joustavuus. Yritysneuvojan 
palvelut saivat usealta vastaajalta kiitosta vaikka kom-
munikaatiosta toivottiinkin avoimempaa ja määrällisesti 
parempaa. 
 Kunnan tueksi mainittiin jos kunta on tehnyt 
ostoja ja tilauksia yrityksiltä, mutta toisaalta monesti 
toivottiin että kunta saisi enemmän suosia oman kun-
nan yrityksiä tällaisissa asioissa. Vastauksien joukosta 
tueksi lueteltiin lisäksi yrittäjyyspalkinto, osallistuminen 
erilaisiin hankkeisiin, rahallinen tuki ja toimitilat. Sekä 
vastaajat, jotka kokivat yrittäjyyden Kaustisilla vähiten 
kannattavaksi, että ne, jotka kokivat Kaustisen vähiten 
vetovoimaiseksi, olivat vastanneet myös että kunta ei ole 
tukenut heitä yrittäjyydessä. 

 Yleinen mielipide kyselyyn vastanneiden kes-
kuudessa oli että toimitiloja ei ole tarpeeksi. Erityisesti 
rakentamisen ja tukku- ja vähittäiskaupan toimialojen 
vastaajat olivat sitä mieltä. Ne toimitilat, jotka löytyvät, 
ovat vastanneiden mielestä vanhanaikaisia, eivät sovellu 
nykytilanteeseen ja vaativat peruskorjausta sekä uutta 
tekniikkaa. Lisäksi toimitilat eivät ole vastaajien mieles-
tä kohtuuhintaisia. Monet yrittäjät toimivatkin omissa 
tiloissaan. Erityisesti hallitiloista on vastaajien mukaan 
puutetta, samoin kuin kokoustiloista. Yksi ratkaisueh-
dotus oli ns. ”vastaanottohalli”, johon uudet yritykset 
voitaisiin sijoittaa väliaikaisesti. Kunnan kiinteistöjä on 
vastaajien mukaan tehottomassa käytössä tai kokonaan 
käyttämättä. Näitä voisi remontoida, laajentaa ja valjas-
taa yrittäjien käyttöön.
 Kysymys kaavoituksesta osoittautui haasteelli-
seksi. Useat vastasivat, etteivät osaa kommentoida asi-
aan mitään. Kaava ei saisi olla este työnteolle, mutta 
erityisesti teolliseen tuotantoon on vaikea saada tontte-
ja. Ulkopaikkakuntalaisia on tunnuttu suosivan kaavoi-
tuksessa paikallisten yrittäjien yli. Kaavoitus kunnassa 
koettiin kyselyn mukaan hitaana ja sen todettiin olevan 
myöhässä nykyhetken tarpeisiin nähden. Toimitiloja tar-
vittaisiin selkeästi enemmän. Lisäksi elinkeinoalueiden 
voisi tuotteistaa pidemmälle. Vastaajat, jotka kokivat 
yrittäjyyden Kaustisella eniten kannattavaksi sekä ne, 
jotka kokivat Kaustisen eniten vetovoimaiseksi, vasta-
sivat myös että kunta on huomioinut yrittäjät riittävästi 
kaavoituksessa. Taajaman suunnitelmia pidettiin hyvinä 
ja toimivina. Vastaajien mukaan kunta on satsannut ai-
nakin aikaisemmin yritysasioihin ja joihinkin tontteihin 
on kaavoitettu rakennusoikeus isommalle varastolle/
hallille.
 Vastaajien mielipiteet olivat todella jakautuneita 
kysyttäessä kunnan päätöksien vaikutuksista yrittäjyy-
teen. Monet olivat sitä mieltä että päätökset ovat hanka-
loittaneet yrittämistä, toiset taas sitä mieltä että ne eivät 
ole hankaloittaneet. Kaikki, jotka olivat sitä mieltä että 
kunnan päätökset ovat hankaloittaneet yrittämistä, oli-
vat myös sitä mieltä että kunta ei ole tai on vain osittain 
ottanut yrittäjät huomioon kaavoituksessa. Useat vasta-
sivat myös, etteivät osaa kommentoida asiaa. 
 Investoinneissa ja hankinnoissa kunnan toi-
vottiin huomioivan oman kunnan toimijat ja yritykset, 
jotta kokonaisetu jäisi verotulojen muodossa kunnalle. 
Näin ei ole monesti käynyt. Pienet yritykset jäävät näissä 
päätöksissä monesti suurten yritysten jalkoihin. Koettiin 
myös että kunta on tehnyt kalliita investointeja joihinkin 
aloihin epävarmojen selvitysten perusteella. 
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Yrittäjyyden tulevaisuus

Yrittäjiltä löytyi paljon mielipiteitä siitä, kuinka Kaus-
tisen vetovoimaisuutta pystyttäisiin parantamaan. Mo-
net niistä liittyivät aiemmissa vastauksissa ilmi tulleisiin 
ongelmakohtiin. Elinolosuhteiden parantaminen nousi 
tärkeäksi teemaksi, jolla asukkaat saataisiin pysymään 
Kaustisella ja jolla saataisiin mahdollisesti myös muut-
toliikettä sisäänpäin. Asuntoja tulisi rakentaa lisää ja 
peruspalvelut, kuten päivähoito, erikoisliikkeet ja vapaa-
ajan aktiviteetit tulisi hoitaa kuntoon. Keskustan ilmettä 
pitäisi kohentaa ja sinne tulisi luoda oleskelupaikkoja 
asukkaille. Näin ihmiset viihtyisivät keskustassa ja viet-
täisivät siellä aikaa. Tori toisi elävyyttä ja uudenlaiset 
tapahtumat voisivat lisätä aktiivisuutta talvikaudellakin.
Yrityksille puolestaan tarvittaisiin uusia kohtuuhintaisia 
toimitiloja ja tilojen kartoitusta ehdotettiin myös taaja-
man ulkopuolelle. Uudet ja pienet yritykset tarvitsisivat 
enemmän tukea ja neuvontaa. Yrityshautomo ja oma 
elinkeinohenkilö, joka edistäisi kunnan yrittäjien toi-
mintamahdollisuuksia ja kehittäisi Kaustista yhdessä 
yrittäjien kanssa, toisivat lisää yhteisöllisyyttä ja kuntaa 
lähemmäs yrittäjiä. Erityisesti kulttuuritoimijat tarvitsi-
sivat tukea.
 Kunnan päätöksenteolta pyydettiin avoimuutta 
ja rehellisyyttä. Riitelyn pikkuasioista pelättiin menevän 
suurien linjojen edelle. Kunnan tulisi asettaa yrittäjät 
keskenään tasa-arvoiseen asemaan ja tukea positiivista ja 
tasapuolista yrityskulttuuria. Toisaalta kunnan toivottiin 
suosivan oman kunnan yrittäjiä ylitse muiden. Kunnan 
ja erityisesti kunnanjohtajan toivottiin ottavan enem-
män kontaktia yrittäjiin. 

Johtopäätökset

Kyselyyn oli vaikea saada vastauksia, sillä mainostus ei 
ollut laajaa ja esimerkiksi turkistarhaajilla oli kiireinen 
nahkonta-aika menossa. Kyselyyn kuitenkin vastasi n. 9 
% Kaustisen yrittäjistä. Saaduista vastauksista ja mieli-
piteistä on kuitenkin vaikea tehdä johtopäätöksiä, sillä 
ne olivat välillä keskenään hyvinkin ristiriitaisia. Esimer-
kiksi kunnalta toivottiin tukea ja oman kunnan yrityksi-
en suosimista mutta toisaalta myös toivottiin että kunta 
pysyy erossa yrittäjien asioista ja toimisi tasapuolisesti. 
Vastauksista oli myös vaikea tehdä yleistyksiä, sillä vas-
taajia oli kohtalaisen vähän ja eri toimialojen edustajia 
osallistui kyselyyn rajallinen määrä. Usein samojen toi-
mialojen vastaajien mielipiteet erosivat toisistaan. Ylei-
sesti myöskään yrittäjän ikä, yrityksen ikä tai yrityksen 
henkilöstön määrä ei ollut yhteinen tekijä samansuun-

taisissa vastauksissa.
 Useisiin kysymyksiin tuli vastaukseksi ”en 
osaa sanoa”, mikä kertoo varmasti paitsi asioiden mo-
nimutkaisuudesta niin myös siitä, että monikaan ei ole 
perehtynyt kysyttyihin asioihin. Esimerkiksi kysymys 
kaavoituksesta toi paljon tyhjiä vastauksia. Vähäisestä 
tietämyksestä huolimatta yrittäjät selkeästi toivoivat että 
heidät otettaisiin mukaan kehitystyöhön ja että heidän 
mielipiteensä ja tarpeensa huomioitaisiin. 
 Vastauksien ristiriitaisuus sekä vastauksissa 
usein myös esille tulleet henkilökohtaiset erimielisyydet 
ja kateus ovat pienen kunnan ongelmia, jotka saattavat 
pahimmassa tapauksessa hankaloittaa yritystoimintaa 
kunnassa. Toisaalta, kuten vetovoimaisuutta, kannatta-
vuutta ja vetovoimaisuutta kysyttäessä nähtiin, kaustis-
laiset yrittäjät kokevat kuitenkin Kaustisen mielekkääk-
si paikaksi elää ja harjoittaa yritystoimintaa. Erityisesti 
Kaustisen keskeinen sijainti ja rooli seutukunnan kes-
kuksena tulevat varmasti tulevaisuudessakin houkutte-
lemaan yrittäjiä paikkakunnalle.
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Johdanto

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alu-
eiden käyttö ja rakentaminen siten, että luodaan edelly-
tykset hyvälle elinympäristölle ja samalla edistää kestävää 
kehitystä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritelty 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä, johon kuuluu 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakun-
takaava, yleiskaava ja asemakaava (Ympäristöministeriö 
2003: 8). Suunnittelujärjestelmä on hierarkkinen ko-
konaisuus, jossa jokaisella kaavalla on oma tehtävänsä. 
Yleispiirteisempi kaava on ohjeena yksityiskohtaisem-
paa kaavaa laadittaessa tai muutettaessa. Valtakunnalli-
set alueidenkäyttötavoitteet on otettava suunnittelussa 
huomioon ja niiden toteutumista on edistettävä maa-
kunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja val-
tion viranomaisten toiminnassa (Maankäyttö- ja raken-
nuslaki 1999).
 Lähdeaineistona työssäni käytän erilaisia viran-
omaisten tuottamia dokumentteja. Tutustun yleispiir-
teisesti kaavoitukseen vaikuttavaan lainsäädäntöön sekä 
ministeriöiden laatimiin ohjeisiin. Kaustisen osalta tar-
kastelen kaavoituksen nykytilannetta. Otan selvää, min-
kälaisia suunnitelmia ja ohjeita Keski-Pohjanmaan liitto 
on laatinut maakuntakaavallaan. Kaustisen keskustaan 
suunnitellun osayleiskaavan kautta tarkastelen sitä, mi-
ten Kaustisen kunta on ottanut nämä maakunnan tason 

ohjeet ja suunnitelmat vastaan ja minkälaisia muita kaa-
voituksellisia tavoitteita Kaustisen kunnalla on. 
 Luonnonmaisemien ohella Keski-Pohjanmaan 
perinteistä maisemakuvaa hallitsevat kulttuurimaisemat, 
joita ovat kylät, asutusryhmät, viljelykset ja laitumet. 
(Kaustisen kunta 2013: 7).  Yksi maankäyttö- ja raken-
nuslain keskeisistä tavoitteista on kulttuuriympäristön 
vaaliminen. Rakennetun  ympäristön kauneuden ja kult-
tuuriarvojen, viihtyisyyden sekä yhdyskuntarakenteen  ja 
yhdyskuntarakenteen ja yhdyskuntarakentamisen talou-
dellisuuden varmistaminen ovat esimerkkejä alueiden 
käytön tavoitteista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999: 
5 §) Kaustiseen liittyy olennaisena osana kulttuuriym-
päristöt. Sen vuoksi haluan tarkastella tarkemmin, onko 
kulttuuriympäristöjä huomioitu kaavoituksessa ja min-
kälaisilla kaavoituksen keinoilla kulttuuriympäristöitä 
voidaan suojella. 

Kaustinen kulttuuriympäristönä

Kaustisen perinteiseen kulttuurimaisemaan kuuluu joki-
varsiasutus. Edelleen suurin osa asutuksesta sijoittuu jo-
kivarsien tuntumaan. Maisemakuvallisesti joki on tärkeä 
osa maisemarakennetta. Sen rantojen vesakoituminen 
on kuitenkin muuttanut sen luonnetta ja joelle avautuu 
näköala vain muutamista paikoista. Myös maanviljelyn 

Minna  P i s t emaa

Kaustisen kaavoitus ja kulttuuriympäristöt
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merkitys on perinteisesti ollut suuri, mutta nykyisin sen 
merkitys on pienempi kuin aiemmin. Maatalouden ja ra-
kentamisen tehostuminen on aiheuttanut maisemallisia 
muutoksia, joiden seurauksen perinteinen rakennuskan-
ta on väistymässä ja maisemakuva yksipuolistumassa. 
Negatiivisena näitä muutoksia voidaan pitää silloin, kun 
ne uhkaavat tärkeäksi koettuja arvoja kuten maisemaa, 
luontoa tai perinteitä. Peltoalueiden avoimen kokonai-
suuden säilyttäminen olisi tärkeää sekä maisemakuvan 
että kulttuurihistorian kannalta (Kaustisen kunta 2013: 
7-9).
 Ympäristöministeriön (2011: 7-8) määritelmän 
mukaan kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan kulttuurin 
vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta il-
mentävää ympäristöä. Uudet rakennukset, rakenteet, 
täydennysrakentaminen, purkaminen tai niiden käytön 
muutokset sekä muuttavat että luovat kulttuuriympäris-
töä. Kulttuuriympäristöt jaotellaan kulttuurimaisemiin, 
rakennettuun kulttuuriympäristöön, muinaisjäännöksiin 
sekä perinnebiotooppeihin. Maisemalla voidaan tarkoit-
taa elollisista ja elottomista luonnonelementeistä koos-
tuvaa luonnonmaisemaa tai ihmisten ympäristöönsä 
aiheuttaman vaikutuksen tuloksena syntynyttä kulttuu-
rimaisemaa. Rakennetulla kulttuuriympäristöllä voidaan 
viitata konkreettisesti rakennettuun ympäristöön sekä 
maankäytön historiaan ja tapaan, jolla rakennettu kult-
tuuriympäristö on syntynyt (Ympäristöministeriö 2011: 
7-8).
 Perhonjoen laaja kulttuurimaisema ulottuu 
Järvelästä kirkonkylän kautta Nikulaan saakka. Tun-
nusomaista tälle kulttuurimaisemalle ovat jokilaaksojen 
pellot sekä vanhaa tiestöä myötäilevä raittiasutus (Mu-
seovirasto 1993). Kaustisen keskustan pohjoispuolella 
Perhonjokilaakson kulttuurimaisema on kapea viljel-
ty jokilaakso. Se on noin seitsemän kilometriä pitkä ja 
kilometrin levyinen. Laakso on vanhaa asuinaluetta, 
jonka maisemaa rajaa harjujaksot laakson molemmin 
puolin. Keskustan eteläpuolella on noin viiden kilomet-
rin pituinen ja kilometrin levyinen maisema-alue, jonka 
muodostavat viljava jokivarsimaisema ja sitä selkeästi 
rajaavat korkeammat moreeni- ja kallioselänteet sekä 
harjujaksot. Nämä ovat olleet kyläläisille perinteisiä nä-
köala-, marjastus- ja retkeilypaikkoja (Kaustisen kunta 
2013: 9).
 Kaustisen kirkonmäki on valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kirkonmä-
ki kohoaa kirkonkylän yläpuolelle Perhonjokilaaksossa 
(Kaustisen kunta 2013: 9). Se kuvastaa hyvin Keski-
Pohjanmaan jokilaaksoihin 1700-luvun lopulla perus-
tetun kappeliseurakunnan perustamisaikaista kirkkora-
kentamista kirkkoineen, tapuleineen ja hautausmaineen. 

Sekä komea ristikirkko että renesanssitapuli ovat maan-
kuulun kaustislaisen Kuorikosken kirkonrakentajasuvun 
rakentamia. Puukirkko on valmistunut vuonna 1777 
(Museovirasto 2009). Nämä edellä esitetyt rakennetut 
kulttuuriympäristöt ovat historiallisesti tärkeä osa Kaus-
tista ja sen vuoksi ne tulisi ottaa kaavoituksessa huomi-
oon.

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999: 4§) mukaan maa-
kuntakaavoissa esitetään yleispiirteinen suunnitelma 
alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. 
Maakuntakaavoitus on tehty Keski-Pohjanmaalla vai-
heittain ja tällä hetkellä voimassa on kolme vaihekaavaa. 
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihe vahvistet-
tiin vuonna 2003. Se korvasi seutukaavat kokonaisuu-
dessaan. Maakunnan 2. vaihekaava vahvistettiin vuonna 
2007 ja 3. vaihekaava vahvistettiin vuonna 2012 (Keski-
Pohjanmaan liitto 2014b). Kolmannen vaiheen maakun-
takaavan lähtökohtana on täydentää kahta aikaisempaa 
vaihetta siten, että niistä muodostuu yhdessä kokonais-
maakuntakaava. Maakuntakaavalla pyritään kohenta-
maan ihmisten elinolosuhteita eri tavoilla. Kaavan ta-
voitteena on kehittää elinkeinojen toimintaedellytyksiä, 
palveluiden saatavuutta ja virkistysmahdollisuuksia sekä 
eheyttää alue- ja yhdyskuntarakennetta, lisätä liikenteen 
turvallisuutta ja sujuvuutta sekä säilyttää tyypillistä kes-
kipohjalaista luontoa ja kulttuuriperintöä sekä edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä (Keski-Pohjanmaan 
liitto 2012a: 10, 31).
 Kolmannen vaiheen maakuntakaavassa (Kuva 
1.) Kaustinen on merkitty taajamatoimintojen alueek-
si, jossa sijaitsee keskustatoimintojen alue. Näillä mer-
kinnöillä pyritään ohjaamaan kunnan kaavoitusta siten, 
että olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta eheytetään 
sekä täydennetään. Maakuntakaavassa Kaustisen ja Ve-
telin alue on osoitettu matkailun vetovoima-alueeksi eli 
matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeksi. 
Kyseinen alue muodostaa monipuolisen kokonaisuu-
den ja sen kehittämisen tulee perustua kansainvälisiin 
kulttuuritapahtumiin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
maankäytön monipuolisuuteen liittyviin virkistys- ja va-
paa-aikatoimintoihin. Kaustisen keskustassa kehittämis-
toimien lähtökohtana tulisi olla valtatie 13 varteen sijoit-
tuneita matkailuelinkeino-, liikunta- ja virkistyskohteita, 
joita ovat mm. laskettelurinne, liikuntakeskus, kansan-
taiteenkeskus, juhla-alue, Pelimannitalo, Kansanlääkin-
täkeskus sekä Mosalan alue. Näiden kehittämistoimien 
tulisi tukea alueen toiminnallista sekä taajamakuvallista 
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kokonaisuutta. Erikseen Kaustisen taajamatoimintojen 
alueelle on merkitty virkistys- ja matkailukohteita, Ni-
kulan ravirata ja raviopisto, Kaustisen hiihto- ja laskette-
lukeskus sekä kansantaiteen keskus (Keski-Pohjanmaan 
liitto 2012b: 17, 33–34). 
 Tällä hetkellä on valmisteilla 4. vaihemaakun-
takaava. Tämän kaavan maakuntakaavaehdotus on ol-
lut nähtävillä 1.9–8.10.2014 (Keski-Pohjanmaan liitto 
2014a). Neljännen vaihemaakuntakaavan tehtävänä on 
ohjata seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen si-
joittumista Keski-Pohjanmaan manneralueelle. Neljän-
nessä vaihemaakuntakaavassa muutetaan maisemalliset 
ja kulttuurihistorialliset alueet sekä kohteet vastaamaan 
paremmin koko Suomen tilannetta, jolloin esimerkiksi 
Perhonjoen kulttuurimaiseman luokittelu saattaa muut-
tua (Keski-Pohjanmaan liitto 2014c: 5).

Kaustisen keskustan yleiskaavat

Rakennuskaavoitus on aloitettu Kaustisen kirkonkylässä 
vuonna 1956. Tuolloin Vaasan lääninhallitus katsoi, että 
Kaustisen kirkonkylän alueelle tulisi laatia rakennuskaa-
va (Kaustisen kunta 1986: 20). Maankäyttö ja rakennus-

laissa määritellään yleiskaavan tavoitteeksi yhdyskun-
tarakenteen ja maankäytön yleispiirteisen ohjaamisen 
sekä toimintojen sovittamisen yhteen kunnassa tai sen 
osassa. Siinä esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet 
sekä osoitetaan yksityiskohtaista kaavoitusta tarvitsevat 
alueet (MRL 35 §). Kaustisen kirkonseudun osayleiskaa-
va on vahvistettu vuonna 1997 (Kaustisen kunta 2012: 
33) Mitoituksen ohjevuodeksi on osoitettu vuosi 2000, 
mutta ratkaisussa kuitenkin kerrottiin väljyyttä olevan 
pitemmällekin jaksolle (1986: 1). Silti uusi osayleiskaava 
olisi tarpeen ja sellainen onkin valmisteilla tällä hetkellä. 
Kunnanhallitus päätti keskustan uuden osayleiskaavan 
laatimisesta vuonna 2007. Samana vuonna kunnassa 
hyväksyttiin kaavan tavoitteet. Tavoitteena on mm kaa-
vamääräysten yhtenäistäminen sekä rakentamisen oh-
jaaminen osayleiskaavan avulla. Kaavaa varten tehtiin 
kolme selvitystä. Kaava-alueen laajennusosille tehtiin 
luontoselvitys, Kaustisen kunnan osalta kaupallinen 
selvitys ja pohjavesialueille suojelusuunnitelma. Sen li-
säksi on tehty kantatilaselvitys rantavyöhykkeellä niille 
alueille, joita ei ole asemakaavoitettu. Selvitykset uuteen 
osayleiskaavaan on tehty vuosina 2008–2010. Osayleis-
kaavan pohjaksi Kaustisen kunnan teettämä Kausti-

Kuva 1. Ote Keski-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä (Keski-Pohjanmaan liitto 2012c).
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sen kuntakeskuksen kehittämissuunnitelma valmistui 
vuoden 2009 syksyllä (Kaustisen kunta 2013: 1–4). 
Kunnanhallitukseen (2013) pöytäkirjaan on merkitty 
viimeisimmän vaiheen kaavahankkeessa olleen syksyllä 
2013, kun korjattu 2. yleiskaavaehdotus oli nähtävillä. 
Osayleiskaava sijoittuu Kaustisen kirkonkylään kun-
nan keskustassa. Suunnittelualueeseen kuuluu Ylijoen, 
Tanhuanpään, Pappilanniemen, Lähdehaan, Kappelin, 
Pajalan, Virkkalan ja Mosalan osa-alueet. Suunnittelu-
alueen keskellä sijaitsee Kaustisen ydinkeskusta (Kuva 
2.), jota ympäröivät pientaloalueet. Suurin osa suunnit-
telualueesta on kuitenkin lähes rakentamatonta maa- ja 
metsätalousaluetta. 
 Asuminen on sijoittunut enimmäkseen keskus-
taan sekä kyliin ja kunnan taajamoitumisaste on noin 64 
%. Kirkonseudulla asuu noin puolet kunnan asukkaista. 
Uusien asuntojen rakentaminen jakautuu suunnilleen 
puoliksi keskustaan ja haja-asutusalueelle. Väestömäärä 
Kaustisella on laskenut 1990-luvun puolivälistä ja tilas-
tokeskuksen väestöennusteen mukaan väestö tulee edel-
leen vähenemään tulevaisuudessa. Väestöennusteessa 
on laskettu alueen tuleva väestö sen mukaan, mikä väes-
tömäärä olisi, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi 

samanlaisena. Kaustisen kunnan kuntasuunnitelmien 
tavoitteissa väkiluku kuitenkin tulisi kasvamaan vuosit-
tain (Kaustisen kunta 2013: 26–27, 42). Osayleiskaavas-
sa on otettu huomioon tilastokeskuksen väestöennuste, 
mutta toisaalta yleiskaavalla pyritään kääntämään asu-
kasluvun kehitys positiiviseksi. Tehokkaalla kuntasuun-
nittelulla voidaan vaikuttaa väestöennusteen trendiin. 
Kaavassa on otettu huomioon myös kunnan halukkuus 
mahdollistaa eri toimintojen, kuten kaupallisen palvelui-
den ja asumisen, sijoittuminen keskustan osayleiskaavan 
alueelle. Sen lisäksi on varauduttu laajoihinkin alueva-
rauksiin, joilla halutaan taata kunnan kilpailukyky sekä 
vaihtoehtoiset maanhankintamahdollisuudet eri alueilta 
(Kaustisen kunta 2013: 42).  
 Osayleiskaavassa Kaustisen keskustan alue on 
merkitty keskustatoimintojen alueeksi, joka tulee asema-
kaavoittaa. Keskusta-alueen pääasiallisiin toimintoihin 
kuuluu monipuolisesti erilaisia toimintoja kuten palve-
luja, hallintoa, asumista ja työpaikkatoimintoja. Keskus-
ta-alueen reunalla sijaitseva kirkonmäki on merkitty 
alueeksi, joka tulee säilyttää. Perhonjokilaakson länsi-
ranta on varattu enimmäkseen virkistys- ja ulkoilukäyt-
töön. Idänpuoleisella rannalle on puolestaan kaavoitettu 

Kuva 2. Kaustisen keskustan osayleiskaava (Kaustisen kunta 2013/FCG Oy).
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enemmän asuinpientalojen aluetta, jolla tulee kiinnittää 
huomiota rantakasvillisuuden säilymiseen sekä rantaa 
rajaavan puuston säilyttämiseen. Jokilaakson joen mo-
lemmin puolin on kaavoitettu melko paljon maisemal-
lisesti arvokasta peltoaluetta, mikä tarkoittaa, että nämä 
alueet tulee säilyttää avoimena ja maatalouskäytössä. 
 Osayleiskaavaan on merkitty, että sitä voidaan 
käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena ranta-
alueeseen kuuluvilla A- ja AM-alueilla, mutta kaavaan 
on osoitettu vain olemassa olevat rakennuspaikat. Uu-
sia rakennuspaikkoja ei ole osoitettu ranta-alueelle. Pai-
kallisen ELY-keskuksen mukaan rantarakentamiseen ei 
enää tultaisi myöntämään poikkeuslupia, vaan taajaman 
läheisyydessä alueet tulisi asemakaavoittaa. (Kaustisen 
kunta 2013: 43) Kaustisen kunnan rakennusjärjestyksen 
(2004: 7) mukaan suunnittelutarveharkinta tehdään aina 
tapauskohtaisesti rakennuslupahakemuksen käsittelyn 
yhteydessä. Kaustisen rakennustarkastajan Tero Uusita-
lon mukaan suunnittelutarveratkaisuja tehdään yleensä 
vuosittain noin 2-3. 
 Vuoden 1997 Kaustisen kirkonseudun osayleis-
kaavaan (Kuva 3.) verrattuna uudessa valmisteilla ole-
vassa kaavassa on kaavoitettu enemmän kaupallisten 

palvelujen aluetta. Pientaloalueet ovat hieman keskite-
tymmin Kaustisen keskustan ympärillä sekä jokilaakson 
tuntumassa. Toisaalta pientaloalueiden keskelle ei ole 
uuteen kaavaan merkitty alueita virkistys- ja ulkoilukäyt-
töön toisin kuin vanhassa osayleiskaavassa. 
 Liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta 
kiireellisimpiä kehityskohteita ovat Oosinharjun ja kes-
kustan välinen kevyen liikenteen yhteys, taajama-alueen 
aluerajoituksen päivittäminen, uuden Kansanopiston 
alueen liikenneyhteydet valtatien 13 poikki sekä kanta-
tien 63 sekä Jylhäntien liittymän parantaminen. Yleisillä 
teillä kevyt liikenne on eroteltu omille väylilleen aino-
astaan keskustan välittömässä läheisyydessä (Kaustisen 
kunta 2013: 25).

Kaavoitus ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueella (Kuva 4.) sijaitsee neljä muinaisjään-
nöskohdetta, jotka ovat muinaisjäännösrekisterissä. Ne 
ovat kivikautisia asuinpaikkoja. Sen lisäksi suunnittelu-
alueen läheisyydessä on kolme muinaisjäännösrekiste-
ristä löytyvää muinaisjäännöskohdetta (Kaustisen kunta 
2013: 19–20). Muinaisjäännökset ovat paikalla kauan 

Kuva 3. Kaustisen kirkonseudun osayleiskaava vuodelta 1997 (Kaustisen kunta 2013: 33).
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sitten eläneiden ihmisten toiminnasta säilyneitä raken-
teita ja kerrostumia, jotka voivat esiintyä maisemassa, 
maaperässä tai vesistöissä. Kiinteät muinaisjäännökset 
ovat maastosta silmin havaittavia ja selvästi erottuvia, 
kuten hautaröykkiöt, tervahaudat ja jätinkirkot. Ne 
voivat esiintyä myös maan alla, kuten asuinpaikat ja 
vanhojen kaupunkien kulttuurikerrokset, tai vedessä, 
kuten satama- ja puolustuslaitteet sekä veden alle jää-
neet asuinpaikat. Muinaismuistolaissa tarkoitetut kiin-
teät muinaisjäännökset ja laivalöydöt ovat rauhoitettuja 
(Ympäristöministeriö 2011: 9). 
 Kaavoituksella ja alueellisella suunnittelulla on 
todella suuri merkitys rakennetun kulttuuriympäristön 
säilymiselle. Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon maa-
kunta-amanuenssi Pirkko Järvelä korostaa selvitysten 
laadinnan merkitystä. Vasta sitten, kun on tehty kattavat 
inventoinnit, voidaan miettiä mitä suojellaan kaavoituk-
sella ja millaisilla määräyksillä. Niukkanen (2009: 17) 
kertoo muinaismuistolain kieltävän muinaisjäännökselle 
vaaraksi olevat toimenpiteet. Laki velvoittaa maankäyt-
töhankkeen tai kaavoituksen toteuttajan selvittämään 
suunnitellun toiminnan vaikutukset kiinteisiin muinais-
jäännöksiin. Muinaisjäännöksiä ei kuitenkaan suojella 

pelkästään muinaismuistolailla, sillä myös kaavoituksella 
voidaan tukea ja laajentaakin suojelua. Eri kaavatasoilla 
voidaan vaalia kulttuuriympäristöjä pienistä pistemäi-
sistä kohteista aina laajoihin kokonaisuuksiin. Suojelua 
siis pystytään tukemaan erilaisilla kaavoituksen keinoilla, 
kuten osoittamalla muinaisjäännökset eri kaavatasoilla, 
varmistamalla suojeluintressien sekä muun maankäytön 
yhteensopivuus ja turvaamalla muinaisjäännösten ase-
ma maisemassa. 
 Tonteille voidaan laatia erilaisia kaavamääräyk-
siä. Niillä voidaan suojella esimerkiksi kohteita, joiden 
muinaisjäännösluonne on epäselvä (Niukkanen 2009: 
17). Kaustisen osayleiskaavan alueella on merkitty usei-
ta rakennuksia suojelumerkinnällä SRS, sr ja srk. Näillä 
merkinnöillä rakennuksia suojellaan tai ohjataan sekä 
rajoitetaan niiden täydennysrakentamista. Niukkanen 
(2009: 17) kertoo vanhojen rakennusten ja viheraluei-
den suojelun edesauttavan arkeologisten kulttuuriker-
rosten säilymistä.
 Rakennetun kulttuuriympäristön huomioimis-
ta seurataan nykyään Keski-Pohjanmaalla aikaisempaa 
tiiviimmin. Maakuntamuseo tuli vuonna 2008 Kokko-
laan ja sopimus rakennetun kulttuuriympäristön viran-

Kuva 4. Muinaisjäännerekisteriin merkityt kohteet keskustan osayleiskaavan alueella ja sen läheisyydessä (Kaustisen 
kunta 2013: 20).
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omaistehtävistä tehtiin seuraavana vuonna Museoviras-
ton kanssa. Aikaisemmin asiaa on hoidettu kauempaa 
Vaasasta ja sitä ennen Helsingistä käsin (Pirkko Järvelä), 
joten nyt viranomaiset seuraavat tilannetta lähempää ja 
heidän osallistuminen on aiempaa helpompaa. Lisäsel-
vitykset olisivat tarpeellisia myös Kaustisella. Järvelä-Sa-
lonkylä osayleiskaavassa on tehty inventointeja ja osoi-
tettu suojelumääräyksiä, mutta kaavaa ei kuitenkaan ole 
kaikilta osin noudatettu.
 Niukkanen (2009: 17) toteaa muinaisjäännös-
ten vaalimisen olevan tärkeää kulttuuriympäristön ko-
konaisuuden säilyttämisen kannalta, sillä ne edustavat 
vanhinta kerrostumaa ympäristössä. Muinaisjäännöksiä 
koskevat tiedot ovat usein hyvin puutteellisia. Sen vuok-
si museoviranomaiset yleensä vaativat niiden inventoi-
mista laajempien hankkeiden yhteydessä. Pirkko Järve-
län mukaan ongelmia voi aiheuttaa myös arkeologisten 
inventointien vanhentuminen, jolloin niiden sijainnissa 
saattaa olla heittoja. Muinaisjäännös saattaa olla mui-
naisjäännösrekisterissä pistemerkintä, vaikka se todel-
lisuudessa onkin laajempi alue. Tällöin muinaisjäännös 
voi osittain tuhoutua, jos esimerkiksi alueella toimiva 
metsäyhtiö ei ole tutustunut muinaisjäännöksen kuva-
ukseen. Nykyisin Museovirasto tekee yhteistyötä met-
sänhoitoyhdistysten kanssa, jotta vältyttäisiin tilanteilta, 
joissa muinaisjäännökset ovat vaarassa tuhoutua (Pirkko 
Järvelä). Museovirasto, Metsätalouden kehittämiskes-
kus Tapio sekä Metsähallitus ovat laatineet yhteistyössä 
ohjeita muinaisjäännösten huomioimiseen metsien kä-
sittelyssä (Niukkanen 2009: 18). Kaustisella on paljon 
rakentamatonta metsätalousaluetta, joten yhteistyö on 
tarpeellista myös Kaustisella.

Yhteenveto

Maakuntakaavassa korostuivat erityisesti kulttuuriympä-
ristöjen sekä virkistys- ja vapaa-ajankohteiden kehittämi-
nen. Voisikin sanoa näiden kehittämisen todennäköisesti 
vaikuttavan positiivisesti Kaustisen vetovoimaisuuteen, 
sillä kyseiset kohteet ovat Kaustiselle omaleimaisia. Maa-
kuntakaava antaa puitteet yleiskaavalle, joten yleiskaavan 
tulisi mukailla maakunnan suunnitelmia. Kaustisen kes-
kustan osayleiskaavassa huomioidaan maakuntakaavan 
tavoin rakennettuja kulttuuriympäristöjä sekä virkistys-
alueita. Keskustassa kirkonmäki ja useat rakennukset on 
merkitty suojeltavaksi. Niiden lisäksi on suojeltu myös 
muutama alueella sijaitseva muinaisjäänne.
 Eheyttävä rakentaminen tulee esille osayleiskaa-
vassa, sillä pientaloalueita on kaavoitettu keskitetymmin 
keskustan alueelle. Kaustisella on melko kunnianhimoi-

nenkin tavoite saada hieman pienenevä väestönmäärä 
nousuun. Tavoitteen saavuttamiseksi täytyy varmasti 
tehdä työtä ja myös kaavoituksella eheyttää ja tiivis-
tää aluerakennetta. Asuinalueiden sijoittamisen lisäksi 
osayleiskaavassa pyritään lisäämään jalankulun ja pyö-
räilyn väyliä. Jos näillä toimilla saadaan vähennettyä yk-
sityisautoilua, edistävät toimet kestävää kehitystä, mikä 
on yksi valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
 On hyvä, että rakennettu kulttuuriympäris-
tö huomioidaan kaavoituksessa, mutta rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen inventointien päivittäminen oli-
si silti tarpeen. Muinaisjäännökset ovat todella herkkiä 
muutokselle. Rakennus- tai metsänhoitohankkeissa voi 
huomaamatta tuhoutua kulttuurihistoriaa. Eikä kerran 
menetettyä kohdetta saa palautettua takaisin. Sen vuoksi 
yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää. Mitä enem-
män on tietoa alueen kulttuurihistoriallisesti tärkeistä 
alueista, sitä paremmin voidaan kaavoituksella vaikuttaa 
niiden säilymiseen. Ihan niin kuin Pirkko Järvelä totesi, 
suojelua voidaan miettiä vasta sitten, kun on tehty katta-
vat inventoinnit! 
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Vi lmar  Vuor i s to

Tulevaisuuden suuret muutokset ja 
pienten maaseututaajamien tulevaisuuden 
sopeutumisstrategiat

Johdanto

Suomalaisen maaseudun maankäyttöön kohdistuu mo-
nia muutosvoimia ja haasteita. Viimeisten kuuden vuo-
sikymmenen aikana Suomi on muuttunut maatalousval-
taisesta maasta teollisuus- ja palveluvaltaiseksi maaksi. 
Suomen maaseutu on kuitenkin jälleen ison rakenne-
muutoksen edessä informaatioteknologian ja globali-
saation myötä. Muutosten vauhti myös nopeutuu. Muu-
tokset eivät myöskään ole yhdensuuntaisia, sillä erilaiset 
poliittiset ideologiat ja maailmanlaajuiset megatrendit, 
niin kuin myöskin paikalliset trendit, synnyttävät mo-
nia vastakkaisia kehityssuuntia ja vaihtoehtoja. Pitääkö 
tulevaisuudessa panostaa tehotuotantoon vai luomuun? 
Trendi yhä kasvavista suuryksiköistä on myös kyseen-
alaistettu. Toimiiko maaseutu tehokkaammin jos sen 
rakennetta tiivistetään tai hajautetaan? Entä miten tämä 
kaikki vaikuttaa maaseudun ilmeeseen, viihtyvyyteen ja 
identiteettiin? Mikä on tulevaisuuden maaseudun iden-
titeetti? Vahvoja kehitystä eri suuntaan ohjaavia vastak-
kaisia voimia ovat perinteinen markkinatalous vastaan 
uudempi, maailmanlaajuinen megatrendi, biotalous. 
 Suomen maaseututaajamilla on edessään suuria 
rakennemuutoksia. Miten pienessä maaseututaajamassa 
pystytään ennakoimaan tulevia muutoksia ja sitten so-
peutumaan näihin? Maailmanlaajuisiin trendeihin pieni 
suomalainen maaseututaajama ei pysty vaikuttamaan 

olennaisesti mutta pienempiin paikallisempiin trendei-
hin kylläkin. 
 Tekes on vuonna 2009 laatinut tulevaisuustut-
kielman, Megatrendit ja me, on pyritty tunnistamaan Suo-
messa ja maailmalla syntyviä ja trendejä ja megatrende-
jä. Tavoitteena oli, että tämä tutkielma on työkalu, joka 
on apuna tulevaisuudenkuvan hahmottamisessa. Turun 
Yliopiston Tulevaisuuden Tutkimuskeskus puolestaan 
on laatinut selvityksen Maaseudun Alueidenkäytön Tulevai-
suuskuvat (2014), jossa on tutkittu eri trendien mahdol-
lisia vaikutuksia maaseutuun. Selvitys esittää neljä eri-
laista tulevaisuuden vaihtoehtoista skenaariota, mutta ei 
ota kantaa niiden toteutumistodennäköisyyksiin. Näitä 
kahta selvitystä yhdistelemällä ja lisäksi muita lähteitä 
tutkien tässä artikkelissa pyritään hahmottamaan mi-
hin suuntaan maaseututaajamien kehitys on Suomessa 
suuntaumassa, ja miten tähän pystytään varautumaan, 
sopeutumaan ja vaikuttamaan.

Maaseudun neljä tulevaisuuden skenaariota

Turun Yliopiston Tulevaisuuden Tutkimuskeskuksen 
vuonna 2014 julkaisema selvitys Maaseudun Alueiden-
käytön Tulevaisuuskuvat, esittää neljä vaihtoehtoista tu-
levaisuuden skenaariota. Ne ovat biotalouden onnela, 
siirtomaatalous, museomaaseutu sekä saarekemaaseu-
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tu. Skenaariot perustuvat maaseutuun ja tulevaisuuden 
trendeihin liittyvien muutosvoimien tunnistamiseen 
sekä tutkimuksen yhteydessä pidettyjen tulevaisuusvers-
taiden aikana tehtyihin johtopäätöksiin. 
 Biotalouden onnela, kuten jo nimestä voi pää-
tellä, on neljästä skenaariosta positiivisin. Siinä yhdistyy 
monia positiivisia tekijöitä kuten paikallisten luonnon-
varojen kestävä hyödyntäminen globaalin kysynnän ja 
arvon mukaan, hajautetun ja hyvän huoltokyvyn sekä 
kansallisen riippumattomuuden takaava, kestävä yhdys-
kuntarakenne, sekä tasa-arvoisuuteen ja heterogeenisyy-
teen perustuvat omistajuussuhteet ja yhdyskuntapoli-
tiikka.
 Siirtomaataloudessa maaseudun luonnonva-
rojen tuottamaa vaurautta ei onnistuta säilyttämään 
maaseudulla. Monikansalliset suuryritykset ja sijoittajat 
tuovat hyötyä maaseudulle palkka- ja verotulojen myötä 
niin kauan kuin alueella riittää arvokkaita luonnonva-
roja. Maaseudun yhdyskuntarakenne on hajanainen ja 
keskittyy hetkellisessä markkinatilanteessa arvokkaina 
pidettyjen luonnonvarojen ympärille. Maaseudun hyö-
dyntäminen on kestämätöntä ja huoltokyky melko huo-
no. 
 Museomaaseutuskenaario on mahdollinen jos 
maaseudulla olevia arvokkaita luonnonvaroja ei käyte-
tä. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointi on enimmäkseen 
aineetonta ja perustuu pitkälti palveluihin. Yhteiskun-
tapolitiikka on suurilta osin julkisen sektorin hallussa ja 
maaseutu on jätetty suojelualueeksi tai kaupunkilaisten 
virkistys ja matkailualueeksi. 
 Saarekemaaseutu on pitkälti markkinalibera-
lismin ja globaalin vapaakaupan ohjaama. Toimijuus 
on yksityistä ja maaseudun tasa-arvoisuus on kadon-
nut kilpailevien maaseututaajamien keskittäessä hyvin-
vointia muutamiin elinvoimaisiin saarekkeisiin. Näiden 
elinvoimaisten saarekkeiden ulkopuolella maaseudun 
kehitys on taloudellisesti, ympäristöllisesti, sosiaalisesti 
ja kulttuurillisesti kestämätöntä, joten siellä maaseudun 
kuihtumista ei voida välttää.
 Nämä neljä eri tulevaisuuden skenaariota edus-
tavat kehityksen ääripäitä. Maaseutu voi tulevaisuudessa 
olla risteytys kahden tai useamman skenaarion välillä. 
Riippuen siitä, onko maaseututaajamilla tulevaisuudessa 
päätäntävaltaa ja kuinka itseohjautuvia ne ovat, saatta-
vat myös vierekkäiset maaseututaajamat päätyä toisiinsa 
nähden erilaisiin tulevaisuusskenaarioihin. 

Neljän tulevaisuuden skenaarion syntyprosessi 

Maaseudun Alueidenkäytön Tulevaisuus -raportissa on myös 

otettu kantaa siihen, miten nämä neljä eri tulevaisuuden 
skenaariota syntyvät ja mitkä trendit vaikuttavat näihin. 
Saarekemaaseutu syntyy, jos luonnonvarojen arvo ei tu-
levaisuudessa nouse. Julkisen sektorin epäonnistuneen 
uudelleenorganisoitumisen myötä sillä ei riitä voimia yl-
läpitää elinvoimaa niillä alueilla, jotka eivät ole itsessään 
tarpeeksi kilpailukykyisiä. Markkinaehdot ja yksityiset 
toimijat määrittävät mitkä alueet säilyvät elinvoimaisina 
ja mitkä eivät.
 Kaikki kolme muuta tulevaisuuden skenaariota 
edellyttävät luonnonvarojen arvon nousua. Museomaa-
seutu on mahdollinen, jos luonnonvarojen arvo nousee 
mutta niitä ei käytetä. Tämä on mahdollista jos hyvin-
vointi perustuu pitkälti aineettomiin palveluihin. Lisäk-
si julkisen sektorin on oltava niin vahva, että se pystyy 
rajoittamaan luonnonvarojen käyttöä. Politiikka joka 
pyrkii maaseudun ja ympäristön suojelemiseen saattaa 
tehdä yksityisten toimijoiden toiminnan epämielekkääk-
si, ja näin vain kulttuurisesti ja ympäristöllisesti merkit-
tävät maaseutukohteet pidetään keinotekoisesti elinvoi-
maisena, julkisen sektorin tukemana. Siirtomaatalous 
puolestaan syntyy, jos luonnonvarojen arvo nousee ja 
julkinen sektori ei rajoita tai ohjaa niitten käyttöä. Sekä 
julkinen sektori että kotimaiset yksityiset toimijat ovat 
kyvyttömiä ohjaamaan luonnonvarojen käyttöä niin että 
niiden hyöty jäisi maaseutuun tai edes kotimaahan. Va-
paa kansainvälinen kilpailu antaa kansainvälisille suur-
yrityksille etulyöntiaseman luonnonvarojen itsekkäässä 
hyödyntämisessä. Viimeinen skenaario, eli biotalouden 
onnela, vaatii syntyäkseen luonnonvarojen arvojen nou-
sun lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, 
jotta luonnonvarat voidaan käyttää kestävästi aineelli-
sen hyvinvoinnin perustana. Luonnonvarojen käyttö on 
oltava kestävä taloudellisesti, ympäristöllisesti, sosiaa-
lisesti sekä kulttuurisesti. Politiikalla on pyrittävä hyö-
dyntämään luonnonarvoja hajautetusti, niin että myös 
alueiden erilaisuutta ja identiteettiä vahvistetaan. 

Vaikuttavat trendit

Eri skenaarioiden syntyyn vaikuttavat erilaiset trendit ja 
kehityssuuntaukset. Maaseudun Alueidenkäytön Tulevaisuus 
-raportissa nämä on jaettu kolmeen kategoriaan; Megat-
rendit, trendit ja heikot signaalit. Heikoiksi signaaleiksi 
lasketaan pienet muutosoireet, jotka ovat yleensä mel-
ko huomaamattomia ja paikallisia. Näistä saattaa kui-
tenkin kehittyä trendejä tai jopa megatrendejä. Trendit 
ovat paikallisia ja kansallisia kehityssuuntia, jotka ovat 
jo selvästi havaittavissa. Megatrendit puolestaan ovat 
kansainvälisiä moniulotteisia kehityksen valtavirtoja. 



Kaustisen maankäytön kehityskuva58

Tekesin tutkimuksessa, Megatrendit ja me (2009), trendit 
jaetaan neljään eri ryhmään. Näistä ensimmäinen on 
vahvat signaalit, joilla on merkittävä vaikutus yhteiskun-
taan ja joiden toteutumista pidetään melko yhdenmieli-
sesti todennäköisinä. Toinen on nousevat signaalit, joilla 
on myös merkittävä vaikutus, mutta niiden mahdolli-
sesta toteutumisesta vallitsee merkittävää erimielisyyttä. 
Kolmantena ovat vailla suurta merkitystä olevat tren-
dit, joita pidetään yhdenmielisesti todennäköisenä, sekä 
neljäntenä heikot signaalit, joiden merkityksellisyydestä 
kuten myös toteutumismahdollisuuksista ilmenee suuria 
erimielisyyksiä. 
 Keskeisiä trendejä ja muutosvoimia, jotka to-
teutuessaan ohjaisivat saarekemaaseutuskenaarion syn-
tymiseen, ovat eriaroistuminen, toimintojen keskittämi-
nen ja kaupunkiseutujen hajautuminen. Muita trendejä, 
jotka ohjaisivat saarekemaaseudun toteutumiseen, ovat 
maaseudulla luonnon lähellä asumisen trendi, teknolo-
gian kehitys, globaalisuus, tuottavuuden tehostaminen, 
väestön ikääntyminen, autoriippuvuus sekä yksityinen 
osaaminen ja uudistuskyky. Julkisen sektorin uudelleen-
järjestäminen ja sen vaikutusvallan karsiminen on myös 
trendi joka voisi johtaa tähän skenaarion. Heikkoina 
epävarmoina signaaleina nähtiin jokamiehenoikeuksien 
karsiminen, eliitin maaseutu, sekä arvostus maaseudun 
hiljaisuuteen sekä käyttönä luovana tilana. 
 Museomaaseutuun johtavia trendejä ovat suun-
nittelu, jonka lähtökohtana on vahva ympäristönäkö-
kulma, voimistuneen julkisen sektorin säännöstely, sekä 
yhdyskuntarakenteen keskittäminen ja eheyttäminen. 
Yhteiskunnan eriarvoistuminen, eriytyminen ja pola-

risoituminen, sekä hyvinvoinnin ja elinkeinorakenteen 
muuttuminen aineettomaksi ja palvelupainotteiksi näh-
tiin myös tähän kehityssuuntaan ajavina trendeinä. Heik-
koina signaaleina nähtiin julkishyödykkeiden merkitys, 
maatalouden tukikulttuuri, maaseudun eristäytyminen, 
aineeton kulutus, vieraantuminen oman hyvinvoinnin 
perustasta sekä yleisen mielipiteen merkitys päätöksen-
tekoon.
 Siirtomaatalouden trendit puolestaan olivat eri-
arvoistuminen, luonnonvarojen ja energian arvon lisäy-
tyessä vahvistuva luonnonvaratalous, globalisaatio sekä 
tekniikan kehitys. Lisäksi sääntelyn purku, osallisuuden 
vähentyminen, investointien lyhytkestoisuus ja tilapäi-
syys sekä omistajuuden eriytyminen vaikuttavat tähän 
skenaarioon. Heikkoina kehityssignaaleina ovat hallin-
nan uudelleenorganisoituminen sekä suuryksiköiden 
suosiminen. 
 Biotalouden onnelaan johtavina trendeinä 
nähtiin ympäristön ja kestävyyden vaaliminen, luon-
nonvarojen ja energian arvon lisääntyminen, luon-
nonvaratalous, kulttuurin ja terveyden arvostaminen 
sekä teknologian kehitys. Hallinnollisia trendejä, jotka 
johtaisivat biotalouden onnelaan, olisivat strateginen 
maankäytön suunnittelu, hajautettu energiankäyttö, tuo-
tantotoiminnan keskittäminen maaseudulle sekä kaiken-
laiseen pienmuotoisuuteen ja paikallisuuteen ohjaava 
julkinen sektori. Yksityisten toimijoiden monipuolisuus, 
pienimuotoisuus ja omatoimisuus sekä muut lähi-ilmiöt 
ohjaisivat myös tähän kehityssuuntaan. Epävarmoina 
mutta ei välttämättä niin heikkoina signaaleina nähtiin 
monipuolistavat asumismuodot ja elämäntavat, hajautu-

Taulukko 1. Neljän tulevaisuuden skenaarion syntyprosessi (Lähde: Maaseudun Alueidenkäytön Tulevaisuus raportti).
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minen, luonnon arvostuksen kasvaminen ja paluumuut-
to maalle. Lisäksi eettinen, ekologinen ja kohtuullinen 
kuluttaminen sopii myös tähän skenaarion. Hallinnol-
liselta puolelta signaaleina nähtiin paikallislähtöinen 
suunnittelu, sosiaalinen kestävyys maankäytön suunnit-
telussa, luottamusyhteiskunta sekä hallinnan uudelleen-
organisointi niin, että osallisuus ja kansalaisyhteiskun-
nalliset piirteet vahvistuvat. 
 Maaseudun alueiden tulevaisuudenkuvat -sel-
vityksessä käytettiin skenaarioiden luomisessa apuna 
työkalua joka nimettiin tulevaisuuden taulukoksi. Siinä 
yhteiskuntarakenne on jaoteltu yhteentoista eri katego-
riaan ja annettu niille perusulottuvuudet. Taulukkoon 2. 
on koottu neljän skenaarion sijoittuminen eri kategori-
oihin. Useimmilla eri kategorioilla on, yleishyödyllisesti 
nähtynä, selvästi positiivisempi ja negatiivisempi perus-
ulottuvuus. Biotalouden onnela -skenaario sijoittuu eri 
kategorioissa pääasiallisesti melko vahvasti niihin ulot-
tuvuuksiin jotka nähdään positiivisimpana. 

Todennäköiset trendit, niiden vaikutus 
maaseutuun ja miten maaseutualueet voivat 
sopeutua tuleviin muutosvoimiin

Maaseututaajamat ja siellä toimivat ihmiset eivät itse 
pysty vaikuttamaan maailmanlaajuisiin megatrendeihin 
mitenkään, vaan niiden on yritettävä parhaansa mukaan 
sopeutua niihin. Tämän takia suunnittelijoiden on olta-
va hyvin perillä tulevista trendeistä. Edellä kuvattujen 
kaltaiset tulevaisuuden tutkimukset ovat hyödyllisiä, 
mutta maaseudun toimijoilla tulisi olla työkaluja hyö-

dyntää tutkimustietoa sekä myöskin mahdollisuuksia 
vaikuttaa oman alueensa tulevaisuuden kehitykseen. 
Paikallisempiin trendeihin ja heikkoihin muutosvoimiin 
voi maaseututoimijoilla olla mahdollista vaikuttaa. Niitä 
voi politiikalla, suunnittelulla ja palvelutarjonnalla joko 
edistää tai tyrehdyttää. 
 Pienten maaseututaajamien ongelmana ovat 
usein riittämättömät resurssit strategiseen maankäytön 
suunnitteluun. Kaavoitus toteutetaan niin sanottuna 
postimerkkikaavoituksena pieni alue kerrallaan, ilman 
minkäänlaista yleiskuvaa tai yleissuuntaisia tavoitteita. 
Yksityiset ja kaupalliset toimijat pystyvät paremmin 
toteuttamaan omia intressejään, mutta yleinen hyöty 
ja pitkäjänteisyys kärsivät. Biotalouden onnela -ske-
naario edellyttää paikallislähtöistä suunnittelua joka on 
vuorovaikutteista ja perustuu sosiaaliseen kestävyyteen 
maankäytön suunnittelussa. Julkinen sektori toimii 
mahdollistajana, ja yhdessä yksityisten ja kaupallisten 
toimijoitten kanssa nämä rakentavat luottamusyhteis-
kuntaa, jossa toinen tukee toisiaan, eikä kilpaile toisiaan 
vastaan. Tämän kaltaisten olosuhteiden luomiseksi tar-
vitaan suotuisan poliittisen ilmapiirin lisäksi myös ai-
dosti vuorovaikutteista- ja osallistuvaa suunnittelua sekä 
avoimuutta eri toimijoiden välillä. Talouskasvua ja väes-
tönkasvua toivotaan aina, mutta nykytilanteessa se on 
useimmissa maaseututaajamissa olematonta, maltillista 
tai usein jopa negatiivista. Sen myötä todennäköisimpä-
nä tulevaisuusskenaariona voidaan pitää saarekemaaseu-
tua, jossa luonnonvarojen arvo ei nouse, talouskasvua 
ei ole ja urbanisaatio on vauhdikasta. Julkisen sektorin 
on pyrittävä säilyttämään tarpeeksi päätäntävaltaa, jotta 

Taulukko 2. Koottu tulevaisuuden taulukko.
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saarekemaaseudun pahimmilta haittavaikutuksilta väl-
tyttäisiin. Jos luonnonvarojen arvo nousee, muodostuu 
vaara että niitten hyöty valuu ulkomaalaisille suuryrityk-
sille ja sijoittajille. Näin ajauduttaisiin siirtomaatalous 
-skenaarioon. Politiikka ja erilaiset kilpailua koskevat lait 
tai vapaakauppasopimukset määrittävät usein kuinka 
hyvät edellytykset kotimaisilla ja paikallisilla toimijoilla 
on menestyä kilpailussa palveluiden tai tuotannon toi-
meksisaannista, mutta tarpeeksi ajoissa aloitettu avoin 
suunnittelu ja tiedonanto sekä paikallisten toimijoiden 
yhteinen organisoituminen parantaa onnistumisen mah-
dollisuuksia. Jotta koko suunnittelutyö ei menisi huk-
kaan, on elintärkeää että toimijoilla on riittävät puitteet 
ja tahtotila sitoutua suunnitelmaan ja saattaa se toteu-
tukseen. Globalisaation ja EU:n myötä osan poliittises-
ta päätäntävallasta siirryttyä kauemmas kansalaisista ja 
paikallisista toimijoista saattaa syntyä käsitys että demo-
kraattinen päätöksenteko on puutteellista. Tämä saattaa 
luoda epäluottamusta julkisen sektorin ja eri toimijoiden 
välille. Tämänkin vuoksi on tärkeätä että suunnittelussa 
mahdollistetaan riittävä vuorovaikutus, läpinäkyvyys ja 
osallistumismahdollisuudet. 
 Suunnittelijoilla ja eri toimijoilla on oltava to-
denmukainen käsitys myös nykytilasta, jotta he pystyi-
sivät arvioimaan onko jokin tulevaisuuden suuntaus 
jo mahdollisesti toteutumassa. Nykytilaa voi yrittää 
hahmottaa arvioimalla mihin kohtaan alue sijoittuisi 
tulevaisuuden taulukossa (taulukko 2). Vaikka tarkkoja 
arvoja on mahdotonta saada, taulukon avulla voi hah-
mottaa paikallisen kehityksen suuret suuntaviivat sekä 
arvioida mitkä megatrendit, trendit ja heikot signaalit 
ohjaavat mihinkin suuntaan. Riippuen siitä, johtaako 
kyseinen trendi enemmän positiiviseen vai negatiiviseen 
suuntaan, voidaan helpommin päättää kannattaako ke-
hityssuuntaa tukea vai yrittää hillitä, kun suunnittellaan 
maaseututaajaman tulevaisuutta.  
 Tulevaisuuden suunnittelua helpottaa se, että 
informaatiota on saatavilla yhä enemmän ja enemmän. 
Selvityksiä ja tutkimuksia tehdään jatkuvasti ja useimmi-
ten niihin kerätty tieto on helposti ja vapaasti saatavilla. 
Negatiivisena sivuvaikutuksena myös väärän ja harhaan-
johtavan tiedon määrä lisääntyy. Suunnittelijan on kyet-
tävä kriittiseen ajatteluun, jotta yksittäiset toimijat eivät 
onnistu ajamaan itsellensä hyödyllisiä intressejä läpi, jot-
ka ovat kenties yleisen hyödyn vastaisia.

Biotalous, ilmastonmuutos, etäteknologia ja 
muut trendit

Yksi suurimmista megatrendeistä on biotalous ja siihen 

liittyvät trendit. Vaikka biotaloudesta ei ole yhtä yksise-
litteistä määritelmää, vaan eri toimijat ja tahot painotta-
vat eri asioita puhuessaan biotaloudesta, ovat kaikki ta-
hot kuitenkin yksimielisiä siitä, että biotalous on tulossa 
vahvasti ja jäädäkseen. Eri tahot painottavat biotalous 
-termiä käyttäessään usein omaan toimialaasa liittyvää 
toimintaa, esim. bioenergia, biomassan jalostus, biotek-
nologia ym. Laajempaan määritelmään biotaloudesta 
on pyrkinyt mm. Sitra, joka määrittelee termin hyvinkin 
laajaksi, kokonaan uudeksi yhteiskuntajärjestelmäksi, ja 
myöskin uudeksi tavaksi toimia ja ajatella. Huolimatta 
siitä, kuinka laajasti biotalous -termi halutaan määrittää, 
yhteinen nimittäjä on ajattelutapa, jonka mukaan kai-
kessa tuotannossa käytetään uusiutuvia energiamuotoja 
ja toiminta on ympäristön kannalta kestävää. Biotalous 
tuo maaseudulle huomattavia kehitysmahdollisuuksia. 
Melkein kaikki bioenergian ja biomassan alkutuotanto 
sijoittuu maaseudulle. Maaseututoimijoiden on pyrittävä 
suuntaaman myös biotalouden jalostuksen ja biotekno-
logian tuotannon maanseudulle. 
 Ilmastonmuutos on myös huomattava megat-
rendi. Se liittyy vahvasti biotalouteen, sillä useimmat 
ilmastonmuutosta torjuvat toimenpiteet ovat osa bio-
taloutta. Ilmastonmuutoksella on myös muita vaiku-
tuksia esimerkiksi kuluttajakäyttäytymiseen, arvoihin 
ja yleisesti elämäntapohin liittyen. Erilaisten lähituo-
tantojen ja muitten lähi-ilmiöiden hyödyntäminen olisi 
maaseudunkin elinkelpoisuutta ja huoltokykyä edistävä 
kehityssuunta. Autoilun riippuvuuden vähentäminen 
maaseututaajamissa voisi lisätä ekologisesta jalanjäljestä 
huolissaan olevien asukkaitten muuttamista maalle. Il-
mastonmuutoksesta johtuva pakolaisuus voi myös olla 
maaseudulle haaste tai mahdollisuus. Suomen kohdal-
la ilmastopakolaisuus on kuitenkin todennäköisesti pi-
demmän aikavälin kysymys. 
 Toisena merkittävänä megatrendinä voidaan 
nähdä etäteknologian kehitys ja sen tuomat mahdolli-
suudet. Internet mahdollistaa etätyöskentelyn, joka so-
pii hyvin etenkin haja-asuttuun maaseutuun, missä on 
muutenkin heikommat edellytykset erilaisiin elinkeinoi-
hin. Lisääntynyt nettikauppa myös helpottaa maaseu-
dulla asumista, sillä maaseudun palveluverkoston tarvit-
see enää tarjota vain peruspalvelut ja päivittäistavarat, 
kun erikoistavarat voidaan tilata internetin kautta. Tämä 
mahdollistaa myös sellaisten erikoisliikkeiden sijoittumi-
sen maaseudulle, joiden pääasiallinen myynti tapahtuu 
netin kautta. Tällöin halvempi vuokrataso toimii kilpai-
luetuna.
 Kulutus muuttuu entistä enemmän palvelupai-
notteisemmaksi. Matkailu ja elämyspalvelut ovat myös 
maaseudulle potentiaalisia elinkeinon tuottajia. Maakun-
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tasuunnittelussa pitää huomioida eri toimijoiden sekä 
positiiviset että negatiiviset vaikutukset toisiinsa. Erilai-
set palvelut saattavat lisätä matkailua, mikäli ne ovat tar-
peeksi erikoislaatuisia, kun taas kaivostoiminta tai muu 
teollinen toiminta saattaa heikentää sitä.
 Eräs trendi, johon maaseutualueiden suunnit-
telussa on myös syytä kiinnittää huomiota, on trendi 
kulutuksen muuttumisesta yksilöllisemmäksi. Erilaisia 
tarpeita ja toivomuksia on syntynyt kasvavaa vauhtia liit-
tyen asumiseen, palveluihin, kulutustavaroihin, matkai-
luun ynnä muuhun. Valintoja tehdään tulevaisuudessa 
enenevissä määrin emotionaaliselta pohjalta. Maaseutu-
taajamissa olisi siis hyvä varautua tuottamaan monipuo-
lisia palveluja ja asuinympäristöjä erilaisille asiakaskun-
nille, muistaen että riittävä markkinointi ja positiivisen 
mielikuvan luonti on hyvin tärkeää. Erilaisten ratkaisu-
jen kokeiluhalukkuus ja riskinotto saattavat myös tuot-
taa tulosta. Biotalouden onnela -skenaariossa toimijoita 
on monenlaisia ja yhteiskunta on hyvinkin heterogeeni-
nen. 
 Väestön ikääntyminen on myös maailmanlaa-
juinen ja hyvin todennäköinen trendi. Se vaikuttaa pal-
velujen kysyntään ja työvoiman saatavuuteen maaseu-
dulla. Työvoiman saatavuuteen vaikuttaa myös trendi 
työntekijöiden lisääntyvästä liikkuvuudesta. Työurat 
yhdessä työpaikassa lyhenevät, liikkuvuus työn perässä 
lisääntyy ja lisäksi ollaan valmiita pidentämään työmat-
koja. 
 Tekes, Turun Yliopiston Tulevaisuuden Tutki-
muskeskus sekä muut tutkimustahot ennakoivat usein jo 
näkyvissä olevien trendien vahvistumisen ja yleistymi-
sen. Tämän prosessin myötä syntyy myös vastatrende-
jä, jotka vaihtelevat laajuudeltaan ja merkittävyydeltään. 
Trendeistä voi saada maaseutusuunnittelussa irti kaiken 
potentiaalin vain, jos kykeneeottamaan huomioon myös 
vastatrendit. Maaseudulle voi esimerkiksi kehittää aluei-
ta, jotka tarjoavat piilopaikan kaikesta teknologiasta tai 
kaupallisuudesta. Myös trendien pysyvyyttä kannattaa 
arvioida, jotta liian suuria investointeja ei toteuteta jo-
honkin ohimenevään trendiin. Etenkin teknologia ke-
hittyy yhä kiihtyvämpää tahtia, ja sen takia siinä piilee 
riski investointeihin, joiden hyöty on lyhytkestoinen. 

Yhteenveto

Globaalit trendit ja muutosvoimat tulevat muokkaa-
maan maaseututaajamien luonnetta huomattavissa mää-
rin tulevaisuudessa. Maaseututaajamien mahdollisuudet 
sopeutua ja menestyä muutoksen ja kehityksen kierteis-
sä riippuvat pitkälti siitä, kuinka aktiivisesti toimijat koh-

taavat muutosten voimat. Toimijat voivat olla passiivisia, 
ja vain toivoa että kaikki järjestyy. Ne voivat myös olla 
reaktiivisia, eli parhaan kykynsä mukaan pyrkiä sopeu-
tumaan muutoksiin. Sopeutumismahdollisuudet voivat 
parantua edelleen, jos toimijat ovat myös pre-aktiivisia, 
eli ennakoivia. Ennakoivan suunnittelun lisäksi tarvitaan 
myös kyky sitoutua päämäärään. Maaseututaajamien 
toimijat voivat pyrkiä olemaan myös pro-aktiivisia, eli 
itse vaikuttamaan tulevaisuuden trendeihin ja muutos-
voimiin omalla toiminnallaan. Maaseutu on keskeinen 
osa suomalaista identiteettiä ja sielunmaisemaa, joten 
sitä on tärkeää kehittää niin että sitä jatkossakin arvoste-
taan ja pidetään tärkeänä.
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Johdantoa

Tämän yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin työn ta-
voitteena on tarkastella maaseututaajamien ja kirkon-
kylien keskustoja muuttuvassa toimintaympäristössä. 
Tavoitteena on selvittää, millainen rooli niillä on histo-
riallisesti ollut, miten ne ovat historian saatossa muut-
tuneet ja mitkä tekijät muutokseen ovat vaikuttaneet. 
Lisäksi tarkastelen niiden tulevaisuuden näkymiä. Mil-
laiseksi keskustat voisivat tulevaisuudessa kehittyä, ja 
mitkä tekijät tulevaisuuteen ovat vaikuttamassa?
 Edellä esitettyihin kysymyksiin pyrin etsimään 
vastauksia muun muassa aihepiiriin liittyvän kirjalli-
suuden kautta. Tarkastelen maaseututaajamien ja kir-
konkylien keskustojen kehittymistä ja muovaantumista 
ajan saatossa sekä muutoksiin vaikuttaneita tekijöitä. 
Lisäksi pyrin selvittämään erilaisia tulevaisuuden strate-
gioita ja vallalla olevia suunnittelutapoja tarkastelemalla 
sitä, millaiseksi keskusta-alueet voisivat tulevaisuudessa 
muuttua.  Tulevaisuuteen vaikuttavat myös esimerkik-
si alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän tavoitteiden-
asettelut ja määräykset. Tarkastelen etenkin valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitteiden mahdollisia vaikutuksia 
maaseututaajamien kehityksessä.
 Tässä työssä tarkastelen erityisesti Kaustisen 
kuntakeskusta. Keskusta-alueen nykytilasta tehtyjen 
huomioiden sekä tulevaisuuteen vaikuttavien suunnitel-

mien ja strategioiden avulla on mahdollista muodostaa 
kuva tulevasta Kaustisen kuntakeskuksesta. Hyödynnän 
Kaustisen nykytilan ja tulevaisuuden hahmottelussa 
myös Kaustisen asukaskyselyä, joka toteutettiin syksyn 
2014 aikana. Kyselyyn vastasi hieman yli 200 ihmistä. 
Asukaskyselyn vastauksia tulkitsemalla on mahdollista 
havaita ihmisten näkemyksiä nykytilanteesta sekä tule-
vaisuuden toiveista. Ne vaikuttavat hyvin paljon siihen, 
millainen kunnan nykytilanne ja tulevaisuus on. 

Maaseututaajamien ja kirkonkylien muutos

Nykysuomen sanakirjan (2002) mukaan kirkonkylällä 
tarkoitetaan kylää maalaiskunnan (pää)kirkon ympärillä. 
Kirkonkylät ovat tärkeä osa suomalaisen yhteiskuntake-
hityksen historiaa. Maaseudulla tapahtuneet uudistukset 
ovat tulleet näkyviksi erityisesti kirkonkylissä. Kirkon-
kylät ovat muovaantuneet seurakunnista kunniksi ja alu-
eellisiksi keskuskyliksi. Esimerkiksi valtio, osuuskunnal-
liset yritykset ja paikalliset järjestöt ovat olleet näkyvästi 
vaikuttamassa näiden alueellisten keskusten rakentumi-
seen. Monista kirkonkylistä löytyykin edelleen esimer-
kiksi kunnantalo tai osuuskauppa. Kirkonkylät toimivat 
myös alueellisina työssäkäynnin keskuksina (Sihvonen 
ym. 2013: 3).
 Aiemmin maaseutu oli olennainen ja näkyvä 

Markus  A i t to l a

Maaseututaajamien ja kirkonkylien 
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osa kirkonkylien ympäristöä, mutta nykyään ympäris-
töä hallitsevat yhä useammin kookkaat pysäköintialu-
eiden ympäröimät liikerakennukset ja pientaloalueet. 
Kirkonkylien rakennettu ympäristö muodostui ennen 
esimerkiksi perinteisestä hirsirakentamisesta. Vähäinen 
autojen määrä, liiketoiminta ja julkiset rakennukset si-
joittuivat yleensä tiivisti keskusta-alueelle. Rakentamisen 
tietotaito oli perittyä. Rakennukset olivat usein paikal-
lisia piirteitä mukailevia ja rakentaminen alistui maise-
maan (Kuitunen 2013). Kaisa Mäkiniemi (2012: 380) on 
maaseutukirkonkyliin liittyvässä väitöstutkimuksessaan 
havainnut, että kirkonkylien nykyiset ominaispiirteet 
poikkeavat huomattavasti niiden ennen 1950-lukua ol-
leista ominaispiirteistä. Maaseutumaiset piirteet ovat vä-
hentyneet ja korvautuneet kaupunkimaisilla piirteillä.
 Maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristön 
kehityksessä selkeimpänä käännekohtana on 1950- ja 
1960- lukujen vaihde. Tällöin alkoi niiden voimakas 
kasvu, mikä aiheutti muutoksia kulttuuriympäristössä 
(Mäkiniemi 2012: 380). Kirkonkylät säilyivät perinteisi-
nä 1950-luvun lopulle asti, mutta ajan saatossa taajami-
en rakennusympäristö on muuttunut moderniksi. Ero 
modernin ja perinteisen rakennustavan välillä on suuri 
(Kuitunen 2013).
 Suomessa modernisaatio alkoi myöhään, mutta 
eteni muuta Eurooppaa nopeammin. Yhteiskunnalliset 
muutokset tulivat näkyviksi myös ympäristössä. Histori-
alliset kirkonkylät uudistettiin moderneiksi palvelutaaja-
miksi ja kuntakeskuksiksi. Palveluun perustuva kauppa 
muuttui, kun itsepalvelumyymälöiden saapuminen Suo-
meen alkoi muovata kyläkeskuksia. Pienet kaupat alkoi-
vat muuttua suuriksi marketeiksi amerikkalaisten ihan-
teiden mukaisesti. Perinteinen kyläyhteisö jäi taka-alalle, 
kun ihmiset siirtyivät yksilöllistä elämäntapaa suosiviksi 
kuluttajiksi. Muutosten myötä syntyi maaseututaajamia, 
joissa kapeita kyläraitteja levennettiin ja piha-alueita as-
faltoitiin. Näin luotiin edellytykset myös autoliikenteel-
le, joka pian valtasikin vapaan tilan. Tehokkaasta osto-
tapahtumasta ja helposta liikkumisesta tuli tärkein asia. 
Ympäristön laadulliset ja esteettiset arvot jäivät usein 
taka-alalle. Kaupan intressit ohjasivat kuntakeskusten 
kehitystä (Kuitunen 2013).
 Hannele Kuitusen (2013) mukaan yksityisau-
toilun yleistyminen on suomalaisen maaseututaajaman 
muutoksessa merkittävin tekijä. Kulutukseen perustuva 
elämäntapa yhdessä yksityisautoilun yleistymisen kanssa 
oli vaikuttamassa kunnalliseen päätöksentekoon. Tä-
män seurauksena perinteiset kylänraitit ja kylärakenteet 
tuhoutuivat monissa paikoissa. Autoilu kuvasti uutta 
yksilöllistä elämäntapaa ja se koettiin lähes pelkästään 
positiivisena asiana. Autoilun rajoittamiselle ei ollut pe-

rusteita ja maaseudun kuntakaavoittajat sovelsivatkin 
vapaasti virtaavan liikenteen suunnitteluperiaatteita. 
Autoilusta ja pysäköinnistä pyrittiin tekemään mahdolli-
simman helppoa.
 Nopea kasvu koki kuitenkin taantuman 1980- 
ja 1990-lukujen kuluessa, mikä jätti jälkeensä epäyh-
tenäisen ja keskeneräisen ympäristön. Suurimpana 
muutoksena on ollut taajamarakenteelle ominaisen ti-
larakenteen katoaminen. Rakentamisen mittakaava on 
suurentunut ja samalla on kadotettu rakennuskannan 
tilallinen hierarkia. Samansuuntainen muutos tapahtui 
myös tieympäristössä. Etenkin suurista parkkialueista 
tuli suuri ja hyvin hallitseva elementti keskusta-alueilla 
(Mäkiniemi 2012: 380). Modernistinen suunnittelu jätti 
jälkensä maaseututaajamien ja kirkonkylien keskustoi-
hin. Perinteinen ja moderni kohtaavat usein toisensa 
suoraviivaisesti ja ristiriitaisesti. Ihmisten arki on jäänyt 
yhteiskunnallisten rakenteiden ja prosessien varjoon 
(Kuitunen 2013).

Maaseututaajamien ja kirkonkylien 
tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä

Suomi on harvaanasuttu maa, sillä sen asukastiheys on 
vain noin 16 asukasta neliökilometrillä. Tästä huolimatta 
suurin osa suomalaisista asuu kaupungeissa tai kaupun-
kien läheisellä maaseudulla. Vaikka kaupungistuminen 
jatkuu, niin muuttoliike etenkin kaupunkien läheiselle 
maaseudulle on vilkasta. Syynä maaseudulle muuttami-
seen on usein oman tilan ja rauhan etsintä. Tämän lisäk-
si halutaan kuitenkin asua lähellä palveluita. (Sihvonen 
ym. 2013: 9).
 Vaikka kasvun suuntautuminen jatkuukin tule-
vaisuudessa kaupunkiseuduille, maaseutu koetaan kui-
tenkin edelleen miellyttävänä asuinympäristönä. Rauhal-
lisuus, luonnonläheisyys ja yhteisöllisyys ovat maaseudun 
vetovoimatekijöitä. Yhteiskunnan tulee tukea maaseu-
dulla asumista myös tulevaisuudessa, ja huolehtia ihmis-
ten, yhteisöjen ja yritysten hyvinvoinnista. (Maaseutu-
politiikan yhteistyöryhmä 2009: 11).Tämän hetkisessä 
tilanteessa taajamien ja kirkonkylien vetovoimaisuus ei 
kuitenkaan ole parhainta luokkaa. Kirkonkylien elin-
ympäristö koetaan usein epäviihtyisäksi. Laatikkotalot, 
asfalttikentät ja leveä keskusraitti ovat esimerkkejä te-
kijöistä, jotka vaikuttavat negatiivisesti muuttohaluk-
kuuteen. Monissa kirkonkylissä taistellaankin väestön 
supistumisen ja toimintojen hiipumisen aiheuttamien 
ongelmien kanssa. Niillä on kuitenkin edelleen sijansa, 
sillä esimerkiksi kuntaliitosten ja seutuistumisen myötä 
niiden asemaa on mahdollista vahvistaa (Sihvonen ym. 
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2013: 3). Kirkonkylien vetovoimaisuutta ei kuitenkaan 
ole mahdollista kehittää keinoilla millä hyvänsä. 
 Tulevaisuuden suunnitelmiin vaikuttavat suu-
resti erilaiset poliittiset linjaukset ja määräykset. Esimer-
kiksi valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VAT: 
2008) vaaditut asiat tulee huomioida kaikessa suunnit-
telussa. Ne ovat yhdessä maakuntatason suunnitelmien 
kanssa ohjaamassa myös paikallisen tason toimintaa 
kuten yleis- ja asemakaavoitusta. Elinympäristön laatu 
ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeitä teemoja valta-
kunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa. Elinympäristön 
laadun parantamiseen tähdätään muun muassa yhdys-
kuntarakenteen kehittämisellä: ”Yhdyskuntarakennetta 
kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin 
eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien 
mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henki-
löautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. 
Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn 
ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.” (VAT 2008: 10). 
”Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemas-
sa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava 
edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettä-
essä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu 
yhtenäisiä kokonaisuuksia.” (VAT 2008: 10). Edellä mai-
nituista tavoitteista kävi ilmi, että myös liikenteen kehit-
täminen on esillä alueidenkäyttötavoitteissa. Liikenteen 
osalta pyritään kestävämpiin liikkumismuotoihin, joiden 

lisäämiseen voidaan vaikuttaa myös yhdyskuntaraken-
teen kehittämisellä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäy-
tön suunnittelu onkin syytä huomioida kokonaisuutena, 
kuten tavoitteessa esitetäänkin: ”Liikennejärjestelmiä 
suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka kä-
sittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta 
että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejär-
jestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että 
vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja paranne-
taan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen 
käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäk-
si liikenneturvallisuuden parantamiseen.” (VAT 2008: 
13).
 Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista käy 
ilmi, että ilmastopolitiikka vahvistuu ja siten esimerkiksi 
liikkumistarpeiden ja yhdyskuntien välinen yhteys vai-
kuttaa vahvasti myös maaseutuun. (Sihvonen ym 2013: 
9). Maaseudun ominaispiirteitä ovat pitkät etäisyydet 
ja väljä asuminen. Ne aiheuttavatkin maaseudun osalta 
keskeisimmät ympäristövaikutukset. Liikkuminen rasit-
taa ympäristöä, sillä yksityisautoilu on usein välttämätön 
liikkumismuoto maaseudulla esimerkiksi julkisen liiken-
teen palveluiden vähäisen tarjonnan takia. (Maaseutu-
politiikan yhteistyöryhmä 2014: 70). Liikennemääriin 
voi vaikuttaa esimerkiksi eheyttävän yhdyskuntasuun-
nittelun avulla, mikä on ajankohtainen aihe yhdyskun-
tasuunnittelussa. Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu on 

Kaustisen keskusta nykyisin. (Ilmakuva Kaustisen kunta).
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normaalisti toiminut kaupunkisuunnittelun välineenä, 
mutta sitä on myöhemmin sovellettu myös maaseudulla 
(Sihvonen ym. 2013). Eheyttävän yhdyskuntasuunnitte-
lun pääperiaatteita ovat muun muassa olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen täydentäminen, ympäristökuor-
mituksen vähentäminen, kestävien liikkumismuoto-
jen suosiminen ja niitä tukeva rakentaminen (Sairinen 
2009).
 Uuden rakentamisen ohjaamista kylien ra-
kenteen sisään suositellaan, sillä se tukee yhdyskunta-
rakenteen toimivuutta ja taloudellisuutta. Se helpottaa 
palvelujen saatavuutta sekä kunnallistekniikan ylläpitoa 
ja järjestämistä. Täydennysrakentamisella on myös mah-
dollista huolehtia kulttuurimaisemista ja asuinympäris-
tön vetovoimaisuudesta. Kun rakentaminen ohjataan 
olemassa olevan rakenteen sisään, voidaan metsä- ja 
peltoalueet suojella esimerkiksi virkistyskäyttöä varten. 
(Ympäristöministeriö 2009: 7).
 Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelun haasteena 
on kuitenkin selvittää, miten asukkaiden elinympäristön 
laatuun liittyvät toiveet toteutuvat tiiviisti rakennetus-
sa yhdyskunnassa ja millainen vaikutus yhdyskunnan 
rakenteella on asukkaiden arkielämään. Suunnittelua 
olisikin tärkeä toteuttaa paikallisista lähtökohdista käsin 
etenkin maaseudulla. (Kyttä & Kahila 2006: 21). 

Kaustisen keskustan nykytilanne

Kuten aiemmin todettua, muun muassa valtakunnalliset 
alueidenkäytön tavoitteet vaikuttavat paikallisen tason 
toimiin. Myös Kaustisella nämä valtakunnalliset tavoit-
teet tulee huomioida esimerkiksi kaavoituksessa. Kaus-
tisen kunnan (2010) osayleiskaavan tavoitteissa on mää-
ritelty kehittämiskohteeksi keskustaajaman elävyyden ja 
toimivuuden parantaminen. Keskustaa tulisi osayleis-
kaavan tavoitteiden mukaan kehittää kaikkia väestöryh-
miä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kulttuuriarvoja tulisi 
vaalia ja lisäksi tulisi panostaa yhdyskuntarakentamisen 
tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Myös keskustaaja-
man toimivuuden, näkyvyyden, viihtyisyyden ja vetovoi-
maisuuden parantaminen nähdään tavoiteltavana asiana. 
Keskustan kehittämisen suhteen suurimpana haasteena 
on nähty yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Tiivistä-
mistavoitteen koetaan olevan tärkeä asia etenkin talo-
udellisesti ja sosiaalisesti. Tiivistyvän yhdyskuntaraken-
ne nähdään kunnallistalouden ja yhdyskuntatalouden 
kannalta kannatettavana asiana. (Kaustisen kunta 2010). 
Kaustisen rakenteen tiivistäminen on määritelty myös 
kunnan strategiassa. (Kaustisen kunta 2013). Sen mu-
kaan kuntakeskuksen rakennetta pyritään tiivistämään 

ja lisäksi panostetaan kaavoitukseen ja maanhankintaan 
strategisilta paikoilta. 
 Kaustisen osayleiskaavassa esitetyt tavoitteet 
vaikuttavat olevan yhteneväisiä valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden kanssa. Niissä esitetyt tavoit-
teet painostavatkin monin osin muutokseen. Yhtenä 
suurimpana kehityskohteena Kaustisella on tulevaisuu-
dessa henkilöautoliikenteen vähentäminen. Kaustisen 
autoistumisaste on nimittäin toiseksi suurin koko Ete-
lä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella, joka käsittää 
Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
maakunnat. (Aarnikko & Korpinen 2012: 8). Autoilun 
suosio ja suuri kulkutapaosuus käy ilmi myös Kaustisen 
asukaskyselyn pohjalta. Sen mukaan autoilun kulkuta-
paosuus on Kaustisen keskusta-alueella ylivoimaisesti 
suurin. Kyselyyn vastanneista peräti 70 % käyttää liikku-
mismuotona autoa. Kestävämpien liikkumismuotojen 
eli jalankulun ja pyöräilyn osuus oli vain 30 %. 
 Autoilun määrä vaikuttaa erittäin suurelta, kun 
ottaa huomioon Kaustisen rakenteen. Keskustaajaman 
rakennuskanta on poikkileikkaukseltaan vain noin kaksi 
kilometriä. Liikenteellisistä asenteista kertoo myös se, 
että 39 % vastanneista ei pysäköisi autoa yli 50 metrin 
etäisyydelle kaupasta. Autoilu on siis erittäin hallitsevas-
sa osassa Kaustisen keskustaajaman alueella. Kyselyyn 
vastanneista 54 % koki Kaustisen olevan liikenteellisesti 
toimiva alue. 35 % vastanneista ei puolestaan kokenut 
liikennettä toimivaksi.
 Kohtalaisen suuri osa vastanneista toisin sa-
noen koki, että liikenneratkaisut eivät ole toimivia. Lii-
kenneratkaisujen huonosta toimivuudesta kertoo myös 
Kaustisen kunnan hyvinvointikertomus (2014: 8), min-
kä mukaan liikenneturvallisuutta Kaustisen keskustassa 
ei pidetä hyvänä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huo-
mioiminen ja autoilijoiden asenteet vaikuttavat suuresti 
turvallisuudentunteeseen. Esimerkiksi kauppojen piha-.
alueilla liikkuvat autot koetaan vaarallisiksi. Asukasky-
selyssä 29 % vastanneista oli sitä mieltä, ettei kuntakes-
kuksessa ole turvallista liikkua pyöräillen tai kävellen.
 Liikennemäärät vaikuttavat turvallisuuden li-
säksi myös ympäristön yleiseen ilmeeseen. Kaustisen 
keskusta-aluetta ei kyselyn mukaan pidetä erityisen miel-
lyttävänä ympäristönä. Kysyttäessä kunnan rumimpia 
paikkoja keskusta-alueen paikat mainittiin erittäin usein. 
Syynä tähän voi olla keskusta-alueen yleisilme, jota hal-
litsee muun muassa laajat asfalttialueet.
 Viihtyisyyden kannalta on syytä kiinnittää huo-
mioita kysymykseen, jossa kysyttiin oleskelupaikoista. 
”Kaustisella on puoleensavetävä tori, alue, tai puisto, 
jossa viivähdän mielelläni”-väitteen kanssa peräti 84 % 
vastanneista oli eri mieltä. Kyseisen kysymyksen vas-
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tauksien pohjalta voi pohtia, onko keskusta-alueella 
tarpeeksi tilaa ihmisille, vai onko autoliikenne syönyt 
ihmisten tilan? Tilantarvetta ihmisten ajanvietolle vai-
kuttaisi nimittäin olevan. Kyselyssä kysyttiin, mitä ihmi-
set haluaisivat Kaustiselle lisää. Suosituin vastaus oli tori 
ja myös puistot olivat toivotuimpien asioiden joukossa. 
Vastaukset osoittavat, että Kaustisella olisi kysyntää ih-
misten oleskeluun tarkoitetuille paikoille.
 Liikenteellisiin ongelmakohtiin voidaan vaikut-
taa esimerkiksi asenteisiin vaikuttamalla. Tämän lisäksi 
mahdollisuutena on myös yhdyskuntarakenteen kehittä-
minen, mikä olikin asetettu tavoitteeksi myös kunnan 
strategiassa. Rakennetta tiivistämällä on mahdollista 
vähentää liikkumistarvetta, koska palvelut sijaitsevat lä-
hempänä ja kestävien liikennemuotojen käyttäminen on 
tällöin mahdollista. Vaikka yhdyskuntarakenteen tiivis-
täminen on asetettu Kaustisella tavoitteeksi, se silti ja-
kaa mielipiteitä asukkaiden keskuudessa. Asukaskyselyn 
perusteella vain alle puolet (45 %) vastanneista koki, että 
Kaustista voisi tiivistää rakentamalla.

Yhteenvetoa

Kirkonkylät ja maaseututaajamat ovat kokeneet suuria 
muutoksia viimeisten vuosikymmenien aikana. Yhteis-
kunnalliset muutokset ovat muovanneet niiden ulkoasua 
ja toimintaympäristöä. Etenkin autoistumisella on ollut 
suuri vaikutus maaseututaajamien ja kirkonkylien kes-
kustojen kehitykseen. Yksityisautoilun helppous ja sen 
suosiminen näkyy nykyisissä ympäristöissä ja määrittää 
pitkälti keskustojen toimintaa. Samat havainnot on huo-
mattavissa monin osin myös Kaustisella. Autoilu on yli-
voimaisesti suosituin vaihtoehto kulkutapavalinnoissa.
 Muutos on kuitenkin tapahtumassa. Globaalit 
ja myös kansalliset tavoitteet painottavat kestävämmän 
yhteiskunnan luomisen tärkeyttä. Ilmastoa ja luontoa 
pyritään suojelemaan, kuten myös ihmisten päivittäistä 
elinympäristöä. Esitellyt valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet ovat osaltaan ohjaamassa Suomen kehitystä 
ympäristöystävällisempään suuntaan. Tavoitteet vaikut-
tavat myös kuntatasolla, sillä yleis- ja asemakaavoitukses-
sa on huomioitava hierarkkisen suunnittelujärjestelmän 
ylemmät tasot. Kaustisellakin näin on tehty. Muutokset 
vaikuttavat luonnollisesti myös maaseututaajamien kes-
kustojen ympäristöön.
 Muutospaineiden myötä etenkin autoilu on 
päätynyt suurennuslasin alle. Autoilu aiheuttaa suuren 
osan haitallisista päästöistä, joten sen vähentäminen 
olisi tarpeellista. Autoilu ei vaikuta pelkästään luonnon-
ympäristöön, vaan sille luotu tila hankaloittaa ihmisten 

elämistä ja olemista. Parkkialueet ja leveät vilkkaas-
ti liikennöidyt tiet eivät ole miellyttävintä mahdollista 
elinympäristöä. Kestävämpien kulkutapojen suosio on 
nousussa, ja niiden käyttöä pyritään edistämään. Maa-
seudulla välimatkat ovat usein pitkiä, mikä luo tarvetta 
paikallisten ratkaisujen luomiselle. Kaustisella keskus-
taajaman rakenne on kohtalaisen tiivis, joten ainakin sen 
alueella jalankulun ja pyöräilyn edistäminen olisi mah-
dollista. Kestävien liikkumismuotojen edistäminen on 
asetettu tavoitteeksi niin kunnallisissa kuin alueellisissa 
suunnitelmissa ja strategioissa. 
 Jotta liikenteellinen muutos olisi mahdollista, 
on kiinnitettävä huomiota myös yhdyskuntarakentee-
seen. Jos yhdyskuntarakenteen hajautuminen jatkuu, 
on kestävien liikkumismuotojen edistäminen vaikeam-
paa. Tiivistämällä rakennetta palvelut ovat lähempänä ja 
liikkumistarve on vähäisempää. Eheyttävän yhdyskun-
tasuunnittelun periaatteet ovatkin jalkautuneet myös 
maaseudun suunnitteluun. Kaustisen yleiskaavassa ja 
tulevaisuuden strategiassakin kuntarakenteen tiivistämi-
nen on asetettu tavoitteeksi. Tällä pyritään tehokkaam-
paan ja taloudellisempaan maankäyttöön. 
 Vaikka eheyttävän yhdyskuntasuunnittelun pe-
riaatteet ovatkin monin paikoin hyviksi havaittuja, on 
kuitenkin otettava huomioon maaseudun ominaispiir-
teet. Maaseudun vetovoimatekijöiksi on mainittu muun 
muassa rauhallisuus, väljyys, luonnonläheisyys. Niinpä 
onkin tarpeen tutkia, minkä asteista tiivistämistä maa-
seudulla on syytä tehdä ilman että vaikutetaan negatii-
visesti sen vetovoimaisuuteen. Eheyttävä suunnittelu 
maaseudun henkeä mukaillen voisi olla hyvä lähestymis-
tapa. Tällaisessa suunnittelussa etenkin vuorovaikutus 
paikallisten ihmisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää, 
jotta osattaisiin tehdä oikeansuuntaisia suunnitelmia ja 
välttää konflikteja.
 Miltä kirkonkylien keskustojen tulevaisuus sit-
ten näyttää? Tämän kurssityön pohjalta voi päätellä, 
että myös maaseudun kehitystä ollaan ohjaamassa uu-
denlaiseen suuntaan. Etenkin ihmisten elinympäristön 
parantamista on painotettu useissa eri asiayhteyksissä. 
Mahdollisesti muutospaineet ovat niin kovia, että niiden 
mukaiseen toimintaan täytyy pyrkiä. Kaupungistumisen 
myötä maaseutukirkonkylien täytyy kehittää vetovoi-
maisuuttaan. Kilpailu asukkaista pakottaa kehittämään 
nykyisin usein epämiellyttäviksi koettuja ympäristöjä. 
 Kaustisella nykyiset väestöennusteet näyttävät 
väestömäärän pysyvän lähes ennallaan. Kunta on kui-
tenkin asettanut tavoitteekseen väestömäärän kasvun. 
Kasvuun voi vaikuttaa monella tapaa. Yksi keinoista 
on ympäristön viihtyisyyden lisääminen. Kaustisella se 
kuuluukin kunnan tavoitteisiin, ja esimerkiksi keskus-
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taajaman osalta toimiin on ryhdytty. Käynnissä oleva 
Kaustinen Center -hanke voisi mahdollisesti elävöittää 
kuntakeskuksen aluetta. Tiivistämisen avulla olisi mah-
dollista saada yhä enemmän elämää kuntakeskukseen. 
Jalankulun ja pyöräilyn kehittäminen ja esimerkiksi toi-
vottujen tori- ja puistoalueiden luominen voisivat osal-
taan olla parantamassa keskustan viihtyisyyttä.
 Millaiselta kirkonkylät voisivat tulevaisuudessa 
näyttää, jos tavoitteeksi asetetut elinympäristön laatuun 
vaikuttavat tekijät huomioidaan? Etenkin yhdyskunta-
rakenteen tiivistämiseen ja liikennemäärien vähentämi-
seen liittyvät tavoitteet voisivat viedä myös suomalaisia 
kirkonkyliä kohti keskieurooppalaisen maaseutukylän 
mallia. Kuten Osmo Soininvaara (2011) on todennut, 
eurooppalainen maaseutuasukas asuu tiiviissä peltojen 
ympäröimissä kylissä, kun taas suomalainen maaseutu-
asukas sadan hehtaarin yksinäisyydessä peltojen keskel-
lä. Kommentti on hieman kärjistetty, mutta tavoitteita 
ja tulevaisuuden suunnitelmia tarkastellessa myös Suo-
messa tulevaisuuden kirkonkylät voisivat olla tiiviimpiä 
ja selkeämpiä kokonaisuuksia aivan kuten Keski-Euroo-
passa. Autoilun vähentämisen johdosta myös näiden 
mahdollisesti tiiviiden tulevaisuuden kirkonkylien kes-
kustat muuttuvat. Jalankulun ja pyöräilyn kehittäminen 
varmasti kehittää ympäristöä ihmisille sopivammaksi. 
Autoilulta rauhoitetut kävelykatualueet voisivat hyvin-
kin olla kirkonkylien keskustojen tulevaisuuden ympä-
ristöä. Torialueet voisivat korvata suuret parkkialueet, 
ja esimerkiksi pieniä lähiruokamyymälöitä voisi nousta 
suurien kauppojen rinnalle. 
 Moni eri tekijä siis tulee vaikuttamaan kirkon-
kylien tulevaisuuteen. Niiden keskusta-alueiden ym-
päristö muotoutuu hyvin pitkälti sen mukaisesti, mitä 
yhdyskuntasuunnittelussa arvostetaan. Kuten jo alussa 
todettiin, maaseututaajamien keskustoissa yhteiskun-
nalliset muutokset ovat tulleet näkyviksi, ja näin käynee 
myös tulevaisuudessa. Nykyisten tavoitteiden mukaan 
kirkonkylien keskustoista voisi tulla viihtyisiä ja vetovoi-
maisia, ihmisille hyviä ympäristöjä. Tulevaisuus näyttää, 
miten hyvin tavoitteet siirtyvät toteutuksen tasolle, ja 
millaiseksi ne tulevat muovaamaan maaseututaajamien 
ja kirkonkylien keskustojen ympäristöjä. 
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Yhteiskunta, aluepolitiikka ja muuttuva 
aluerakenne

Aluerakenteen ja yhteiskunnan tuotantorakenne ovat 
kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään. Suomen alue-
rakenne oli pitkään maatalousvaltainen ja teollistuminen 
ja maaseudun koneellistuminen alkoivat Suomessa suu-
ressa mittakaavassa vasta toisen maailmansodan jälkeen. 
Tämä taloudellinen ja yhteiskunnallinen rakennemuutos 
käynnisti suuren muuttoliikkeen maalta kaupunkeihin. 
Taajamaväestö onkin kasvanut tasaisesti etenkin suu-
rilla kaupunkiseuduilla 1970-luvulta samaan aikaan, 
kun maaseutuväestön määrä on laskenut (Ponnikas ym. 
2014: 16-17). 
 Kaupungistuminen oli vilkkaimmillaan 1960- 
ja 1970-luvuilla, jolloin keskittävää kehitystä pyrittiin 
hillitsemään ja tasapainottamaan osana hyvinvointiyh-
teiskunnan rakentamista muun muassa valtiollisten 
organisaatioiden sijoitusratkaisuilla ja muilla aluepoliit-
tisilla toimilla. Viime vuosikymmeninä tuotannolliset 
ja osaamisperustaiset yritykset sekä palveluyritykset 
ovat kuitenkin sijoittuneet entistä selkeämmin muuta-
miin kasvukeskuksiin (Karppinen ym. 2010). Sotarauta 
(2010) selittää 1990-luvulta alkaen voimistunutta aluera-
kenteen muutosta yhteiskunnallisella siirtymällä maata-
lous- ja teollisuusyhteiskunnasta verkostoyhteiskuntaan, 
jossa tieto ja oppiminen ovat keskeisessä roolissa. In-

formaatio- ja kommunikaatioteknologian merkitys on 
kasvanut voimakkaasti myös perinteisessä tuotannossa. 
Niinpä yritykset hakeutuvatkin entistä enemmän suuriin 
keskuksiin, joissa kilpailutekijöinä ovat Karppisen ym. 
(2010) mukaan muun muassa saavutettavuus, markki-
noiden ja muiden yritysten läheisyyden tarjoamat kes-
kittymisedut sekä osaavan työvoiman tarjonta.
 Yritysten sijoittumispäätösten lisäksi myös jul-
kisen sektorin aluepolitiikka on ollut 1990-luvulta al-
kaen entistä keskittävämpää. Anttiroikon ym. (2010: 5) 
mukaan talouden globalisaatio ja siihen liittyvät ajatuk-
set innovatiivisuuden ja tietotalouden merkityksestä kil-
pailukykyyn ja hyvinvointiin ovat siirtäneet aluepolitii-
kan painopistettä maaseudulta ja maakuntakeskuksista 
harvoille kasvaville kaupunkiseuduille. Sotarauta (2010) 
tulkitsee aluepolitiikan suunnanmuutosta hyvinvoin-
tivaltion alueelliseen tasapainoon pyrkivän logiikan ja 
verkostoyhteiskunnan kilpailukykyä ja keskittämisetuja 
korostavan logiikan ristiriidalla. Hänen mukaansa kes-
kittämistä painottavan osaamis- ja innovaatioperustai-
sen talouden suosiminen onkin johtanut kaupunkien 
Suomeen. Toisaalta Sotaraudan mukaan Suomen alue-
rakenne on vielä suhteellisen tasapainoinen verrattuna 
esimerkiksi Ruotsiin. Kuitenkin hän näkee hyvinvoin-
tiyhteiskunnan aikaan muotoutuneiden, hajautunutta 
aluerakennetta tukeneiden voimien olevan purkautu-
massa (Sotarauta 2010: 122-123).

S amu l i  Rek i l ä

Alueellisen profiloinnin mahdollisuudet pienessä 
maaseutukunnassa



Kaustisen maankäytön kehityskuva Kuntasuunnittelun kurssi ja erikoiskurssi 2014 69

Maaseutukunnat aluerakenteen muutoksessa

Aluerakenteen muutos näkyy eri tavoin erilaisilla maa-
seutualueilla. Kuntaliitosten ja seutuistumisen myötä 
perinteinen kuntajako ei kuvaa parhaalla mahdollisella 
tavalla alueiden ominaispiirteitä, joten aluerakennet-
ta onkin Helmisen ym. (2014) mukaan tarkoituksen-
mukaisinta tutkia kuntaa pienemmillä aluetasoilla. He 
ovat kehittäneet paikkatietoperustaisen tavan luokitel-
la maaseudun tuotantorakenteen ja saavutettavuuden 
perusteella kaupunkien läheiseen maaseutuun, ydin-
maaseutuun ja harvaan asuttuun maaseutuun (kuva 1). 
Kaupungin läheinen maaseutu on toiminnallisesti ja fyy-
sisesti lähellä kaupunkialueita ja osana laajempaa työs-
säkäyntialuetta. Ydinmaaseutu on etäällä suuremmista 
keskuksista sijaitsevaa vahvaa alkutuotannon aluetta tai 
toiminnoiltaan monipuolista suhteellisen tiiviisti asuttua 
maaseutua. Aluetta luonnehtivat keskikokoiset keskuk-
set, kirkonkylät, tiheähkö taajamien verkosto ja erityi-
sesti maatalousvaltaiset alueet. Harvaan asuttu maaseu-
tu on puolestaan elinkeinorakenteeltaan yksipuolista ja 
harvaan asuttua aluetta kaukana keskuksista (Helminen 
ym. 2014: 11-12).
 Kydön ym. (2006) mukaan kaupunkien lähei-
nen maaseutu on hyötynyt taloudellisten nousukausien 
aikaan korostuneesta seutuistumiskehityksestä, jolloin 
kuntatalouden kannalta hyvien veronmaksajien muut-

toliike on suuntautunut kaupunkiseutujen reunoille. 
Ponnikas ym. (2014) kuvailevatkin uuden tietotalouden 
ja EU-jäsenyyden vauhdittaman maatalouden rakenne-
muutoksen korostaneet maaseudun aluerakenteen ääri-
päitä siten, että väestö on vähentynyt ydinmaaseudulla ja 
harvaan asutulla maaseudulla. Myös maaseutuasutuksen 
painopiste on siirtynyt haja-asutuksesta taaja-asutukseen 
(Ponnikas ym. 2014: 16-17). 
 Karppisen ym. (2010: 46) mukaan 1900-luvun 
puolestavälistä saakka vallinnut suuruutta ja kasvua pai-
nottava ajattelutapa on heijastunut negatiivisesti pie-
nemmille paikkakunnille. Heidän mukaansa pienuus on 
nähty peiteltävänä ja muutettavana heikkoutena, jolloin 
mahdollisuudet positiivisen paikallisidentiteetin kehitty-
miseen eivät ole olleet parhaat mahdolliset. Kirjoittajat 
näkevät maaseudulla ja pikkukaupungeissa kuitenkin 
paljon suuremmilta paikkakunnilta puuttuvia positiivisia 
ominaispiirteitä, joita ei kannattaisi häivyttää suuruuden 
ja kasvun ihannoinnin tieltä. 

Omaehtoinen kehitys ja paikkojen sota

Globalisaatiokehityksen seurauksena vanhat tilasidon-
naiset jäsennykset hahmottaa maailmaa ovat murtumas-
sa, eikä maailma näyttäydy perinteisten alueteorioiden 
kuvaamana loogisten maantieteellisten tasojen järjestel-
mänä. Paasin (esim. 2013) tulkinta alueista dynaamisina, 
jatkuvassa tulkinnan ja uudelleentulkinnan prosessissa 
tuotettavina sosiaalisina konstruktioina kuvaakin hyvin 
erilaisten paikka- ja aluejärjestelmien muutosta ja riippu-
vuutta muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä.
 Myös Sotarauta (2010) esittää aluekehityksen 
nousevan yhtä lailla globaalien kehityskulkujen ja muu-
tosvoimien kuin yksittäisten yritysten ja yksilöiden va-
lintojen yhteisvaikutuksesta. Hänen mukaansa 1990-lu-
vulta alkaen on nostettu vahvasti esiin ajatus alueiden 
kilpailukyvyn kehittämisestä niiden omista lähtökoh-
dista. Alueelliset kehityserot nähdään aiempaa posi-
tiivisempana asiana, sillä niiden tulkitaan heijastelevan 
lähinnä alueellista työnjakoa ja erikoistumista. Vaikka 
pitkällä aikavälillä omaehtoinen kehitys johtaa vahvojen 
alueiden vahvistumiseen ja heikkojen taantumiseen, So-
tarauta on havainnut kilpailukykyajattelun aktivoineen 
myös vähemmän kilpailukykyisiksi tulkittuja alueita. 
Hänen mukaansa verkostoyhteiskunnassa dikotominen 
jako kaupunkiin ja maaseutuun on vanhanaikaista ja jo-
kaisen alueellisen toimijan tulisi sijainnista huolimatta 
keskittyä ajattelu- ja toimintamallien muutokseen (Sota-
rauta 2010: 121-124). 
 Paikkamarkkinointia Suomessa ja Itämeren 

Kuva 1. Suomen paikkatietoperustainen alueluokitus. 
(Helminen ym. 2014) 
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ympäristössä tutkinut Rainisto (2004) näkee Sotarau-
dan tavoin alueen menestyksen riippuvan sijaintia tai 
luonnonvaroja enemmän human powerista, tahtotilasta, 
arvoista, luovuudesta ja organisaatioiden joustavuudes-
ta. Myös konsulttina toimiva Rainisto kannustaa kai-
kenkokoisia kuntia aktivoitumaan ”paikkojen sodassa”, 
sillä alueiden suhteet ovat entistä monipolvisempia ja 
yllättävältäkin tuntuvat menestystarinat ovat mahdolli-
sia alueellisessa murroksessa. Paikkakuntien, alueiden 
tai valtioiden ei kannatakaan Äikkään (2004) mukaan 
pohtia kehittämispolitiikkaansa pelkästään suhteessa 
olemassa oleviin tai ennustettuihin tapahtumakulkuihin, 
vaan vahvistaa profiiliaan ja tehdä jatkuvaa kriittistä it-
searviointia omasta asemastaan. Myös esimerkiksi Lau-
rila (2005) ja Karppinen ym. (2010) näkevät maaseudun 
pärjäävän hyvin verkostoyhteiskunnan pyörteissä, mikä-
li sen toimijat tarttuvat tulevaisuuden mahdollisuuksiin 
ja osaavat tunnistaa olennaiset muutokset toimintaym-
päristöissään.

Profilointi, imago ja identiteetti

Markkinoinnissa profiloinnilla tarkoitetaan yrityksen il-
meen rakentamista ja toisaalta tuotteen kohderyhmän 
määrittelemistä. Profiloinnissa on siis kyse jonkin asian 
tai joukon ominaispiirteiden, erityisisten ominaisuuksi-
en tai luonteenomaisisten piirteiden esiin tuomisesta ja 
kirkastamisesta (Korpela 2013). Tämä toimintatapa on 
vahvistunut kilpailuyhteiskunnan ”paikkojen sodan” 
myötä myös alueiden välisessä kilpailussa. Tutkimukses-
sa alueellista profilointia on lähestytty perinteisesti ima-
gon ja muiden mielikuvatekijöiden kautta. Markkinointi 
ja aktiivinen imagotyö pohjautuvat Suomessa pitkälti 
alueiden ja yritysten sekä muiden sidosryhmien kam-
panjointiin. Toisaalta ne myös toteuttavat paikkakun-
tien strategisia toimintalinjauksia (Aula ym. 2007: 15). 
Kaupunki-imagoja tutkineen Äikäs (2001: 55) esittää 
imagojen tuottamisen liittyvän olennaisena osana mo-
nien nyky-yhteiskunnan ilmiöiden sosiaaliseen rakentu-
miseen ja tulkintaan. Siten kuntien kiinnostus imagoja 
kohtaan voidaan tulkita aktivoitumiseksi nyky-yhteis-
kunnan aluekehitystä leimaavassa kilpailussa.
 Äikkään (2001: 60-62) mukaan imagolla tarkoi-
tetaan jonkin asian näyttämistä tietyllä tavalla, eli esimer-
kiksi alueen avaintoimijoiden tietoisesti konstruoimaa 
kuvaa alueesta. Imagon vastinparina on mielikuva, jolla 
tarkoitetaan vastaanottajan tulkintaa kohteesta. Imagon 
ja mielikuvan suhde on kehämäinen, ja niinpä niitä tu-
lisikin Äikkään mielestä käsitellä yhdessä. Esimerkiksi 
onnistuneessa imagonrakennuksessa mielikuva kaupun-

gista paranee, jolloin imagonrakennusta pitää puoles-
taan jatkaa uudelta pohjalta (Äikäs 2001: 60–69).
  Alueellisten toimijoiden itsestään luoma imago 
ei aina vastaa ulkopuolisen yleisön mielikuvaa alueen 
ominaisuuksista. Tällöin imagoa ei pidetä uskottavana 
viestinä. Virtanen (1999: 158) väittääkin kaupunkien 
imagojen olevan enemmän tai vähemmän suunnittele-
mattomia ja ennalta-arvaamattomia, jolloin tietoisella 
imagonrakennuksella ei olisi juuri mahdollisuuksia vai-
kuttaa ihmisten mielikuviin. Sotaraudan (2010) ja Rai-
niston (2004) tavoin myös Virtanen pitää alueiden omia 
voimavaroja tärkeänä imagonrakennuksen lähtökohta-
na.
 Imagon ja identiteetin suhdetta tarkastelleen 
Zimmerbauerin (2008) mukaan alueellinen imago ra-
kentuu paitsi markkinoinnin ja muun aluepuhunnan 
kautta, myös alueellisen identiteetin kautta. Zimmer-
bauer jakaa alueellisen identiteetin aluetietoisuuteen eli 
käsitykseksi alueen ominaisuuksista sekä aluesamastu-
miseen eli koettuun alueelliseen identiteettiin. Hän ko-
rostaa, että hyvän alueellisen imagon taustalla tulisi olla 
voimakas alueellinen identiteetti, koska mikäli alueen 
toimijat eivät samaistu rakennettavaan imagoon, ima-
go ei ole uskottava viesti alueesta. Näin ollen alueelli-
sen imagon kehittämisessä pitäisikin pyrkiä ensisijaisesti 
vahvistamaan alueelle kuuluvien oman aluetietoisuuden 
vahvistamista ennen ulkoista imagoa. Myös paikan kä-
sitettä tutkinut Relph (1976) käsitteellistää identiteetin 
paikan identiteettiin (identity of  a place) ja paikkaiden-
titeettiin (identity with a place). Relphille paikan identi-
teetti on samuutta, joka erottaa paikan muista paikoista. 
Identiteetti koostuu fyysisistä piirteistä, toiminnoista 
sekä paikkaan liittyvistä henkilökohtaisista ja jaetuista 
symbolisista ulottuvuuksista (Relph 1976: 45, 141). 

Imagoresurssit

Lahden ym. (1996) mukaan kunnan imagonrakennuk-
sessa imagosymbolit valitaan yleensä jostakin sen iden-
titeetin kannalta olennaisesta aiheesta tai aihepiiristä. 
Pienissä kunnissa imagosymboleja ei voi olla kovinkaan 
monta, joten alkuperäisyyteen ja autenttisuuteen pyrki-
vä imagonrakennus saattaa pelkistää helposti perinteen 
kliseeksi. Sopivia paikkakunnan historiaa, luontoa tai 
merkittäviä kohteita symboloivia imagon elementtejä 
voidaan etsiä esimerkiksi ympäristöanalyysin kautta. 
Kirjoittajat näkevät perinteisen alueellisen identiteetin 
korostamisen ongelmallisena, koska monissa kunnissa 
halutaan suuntautua aktiivisesti tulevaisuuteen (Lahti 
ym. 1996: 18-19).
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 Äikäs (2001) jakaa imagon rakennusaineet ma-
teriaalisiin ja symbolisiin imagoresursseihin. Materiaa-
liset imagoresurssit viittaavat perinteeseen ja olemassa 
olevaan historiaan. Ne liittyvät fyysiseen ympäristöön 
ja niitä ylläpitävät esimerkiksi museot ja muistomerkit. 
Olemassa olevat maisema- ja kulttuurikohteet viittaavat 
paikallisiin erityispiirteisiin. Symboliset imagoresurssit 
viittaavat puolestaan paikkakuntien pyrkimykseen ra-
kentaa imagoaan muualta lainattujen, yhteiskunnallista 
kehitystä mukailevien maisema- ja kulttuurirepresentaa-
tioiden kautta. Niillä pyritään siis luomaan kuvaa talo-
udellisen ja yhteiskunnallisen muutoksen positiivisesta 
luonteesta paikkakunnalla (Äikäs 2001: 65-66).
 Kuten viestinnässä yleensä, myös imagonra-
kennuksessa ja alueellisessa profiloimisessa kohderyh-
män määrittely on tärkeä osa prosessia. Lahti ym. (1996: 
69-70) erittelevät kuntien intressiryhmiksi yritykset, 
elinkeinoelämän, julkiset laitokset, asukkaat, loma-asuk-
kaat, ulkopuoliset kunnassa vierailevat sekä matkailijat. 
Koska eri intressiryhmillä on erilaiset tarpeet ja tavoit-
teet, alueellisessa profiloinnissa ja imagotyössä tulisikin 
pohtia, kenen mielikuviin kunta haluaa vaikuttaa.

Alueellisen profiloinnin mahdollisuuksia

Paikkojen kilpailussa ja huomiotaloudessa erottautu-
minen muista kunnista ja omien vahvuuksien tunnista-
minen ovat menestymisen itsestään selviä lähtökohtia. 
Aulan ym. (2007: 19) mukaan mielikuvatekijöistä on tul-
lut menestystekijä mille tahansa organisaatiolle, asialle 
tai henkilölle, sillä mielikuvilla on suuri vaikutus ihmis-
ten ja ryhmien valintoihin ja päätöksiin. Onnistuneessa 
viestinnässä paikkamarkkinoinnin ydinasiat pitäisi kyetä 
tiivistämään muutamaan ydinasiaan, jolloin kunnan on 
syytä kohderyhmän lisäksi tarkastella monipuolisesti 
omia vahvuuksiaan ja potentiaalisia imagoresurssejaan.
 Aluetieteen professori Hannu Katajamäki 
(2013) näkee ydinmaaseudun mahdollisuuksina erityi-
sesti lähiruoan ja siihen liittyvät arvoketjut. Harvaan 
asutulla maaseudulla puolestaan erikoistunut matkailu, 
kakkosasuminen ja puuhun perustuva yrittäjyys olisi-
vat hänen mukaansa tulevaisuuden mahdollisuuksia. 
Ylipäätään kaikilla maaseutualueilla uusiutuvat energia-
lähteet, energiaomavaraisuus ja älykäs energiantuotanto 
voisivat Katajamäen mielestä olla vientituote tulevaisuu-
dessa (Katajamäki 2013). Muiksi maaseudun tulevaisuu-
den mahdollisuuksiksi on kirjallisuudessa nähty muun 
muassa paikan henki ja luonnonläheisyys (Karppinen 
ym. 2010: 46), maatalousmaiseman monimuotoisuus 
(Laurila 2005: 33) sekä luonto, rauha, vesistöt ja kulttuu-

riperinteet (Korpimäki & Zimmerbauer 2005: 27).
 Lahden ym. (1996: 18-19) mukaan lumipal-
loefekti vaikuttaa paikkakuntien menestykseen. Kasvun 
ja menestymisen uralle päässyt yhdyskunta siis ikään 
kuin kerää itselleen uusia menestystekijöitä. Heidän mu-
kaansa ekologisuus, verkostoituminen ja tulevaisuuden 
trendien seuraaminen luovat pohjaa positiiviselle kier-
teelle niin maaseudulla kuin kaupungissakin. Positiivisen 
lähtölaukauksen saaminen ja hyvän ilmapiirin luominen 
alueen toimijoiden välille mahdollistaa toivotun kehityk-
sen. Sotarauta (2010) kannustaa kuntia nostamaan esiin 
omat erityispiirteensä ja luomaan niiden varaan uusia 
ja ennakkoluulottomia ympäristöjä. Osa suomalaisista-
kin kunnista on tarttunut mahdollisuuteen ja pyrkinyt 
markkinoimaan itseään erityisesti jollekin tietylle kohde-
ryhmälle (Korpimäki & Zimmerbauer 2005: 35). Esit-
telen seuraavassa Lahtea ym. (1996) mukaillen joitakin 
esimerkkejä kuntien profiloitumismahdollisuuksista.

Eläkeläisyhdyskunta

Lahden ym. (1996: 20-21) mukaan Yhdysvalloissa jotkut 
paikkakunnat ovat profiloituneet onnistuneesti ikäih-
misten paikkakunniksi tarjoamalla paluuta ”asukasys-
tävällisten kyläyhteisöjen” aikakauteen. Kunnat ovat 
parantaneet terveydenhuollon palveluita ja tarjonneet 
vanhuksille suunnattuja palveluita. Eläkeläiset tuovat 
alueelle varallisuutta muun muassa eläkkeensä, sääs-
töjensä ja muuttajien tapauksessa aiemman asuntonsa 
myynnistä saadun tulon kautta. Myös työllisyyden suora 
ja epäsuora tukeminen palveluiden käytön kannalta on 
kuntataloudelle positiivista. Eläkeläiskeskittymät eivät 
kirjoittajien mukaan kuitenkaan ole välttämättä kovin 
houkuttelevia nuorempien perheiden näkökulmasta, 
sillä palvelut saattavat olla räätälöity lähinnä vanhusten 
tarpeisiin.
 Suomessa pienten maaseutukuntien epäsuh-
tainen väestörakenne ja ikääntyvä väestö on nähty 
yleisesti enemmän uhkana ja ongelmana kuin mah-
dollisuutena. Järvelän ja Rosenquistin (2007) mukaan 
ikääntyneet voidaan kuitenkin valjastaa maaseudun kult-
tuurisen elinvoimaisuuden ylläpitäjiksi. Heidän mukaan-
sa ikääntyvän väestön aktivoimisen toivotaan johtavan 
paitsi yksilöllisen ja yhteisöllisen hyvinvoinnin parantu-
miseen, myös maaseudun identiteetin vahvistumiseen ja 
maaseudun imagon parantumiseen. Lisäksi ikääntyvän 
väestön kulttuurisen aktiivisuuden lisäämisen kautta voi-
daan pyrkiä kaventamaan sukupolvien välisiä etäisyyksiä 
ja ehkäisemään ikääntyvien sosiaalista syrjäytymistä (Jär-
velä & Rosenquist 2007). 
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 Ikääntyneiden eläköitymispaikkakunnaksi pro-
filoituminen voi olla kulttuurisen ja sosiaalisen hyvin-
voinnin kasvun lisäksi hyödyllistä myös kuntatalouden 
kannalta. Ristijärven Seniorpolis-hanketta tutkineen 
Suden (2008) mukaan hyväkuntoiset seniorimuutta-
jat vaikuttavat vähintään kymmenen vuotta kunnassa 
asuessaan positiivisesti kuntatalouteen lisääntyneestä 
julkisten palveluiden tarpeesta huolimatta (Susi 2008). 
Korpimäen ja Zimmerbauerin (2005) mukaan Ristijär-
vi onkin yksi selkeimmistä esimerkeistä suomalaisesta 
vanhuskunnaksi profiloituneesta kunnasta. Toisaalta 
eläkeläisten paratiisiksi julistautuminen herättänee myös 
vahvoja ennakkoluuloja, sillä mikään heidän tutkimis-
taan eteläpohjalaisista kunnista ei halunnut profiloitua 
kainuulaisen Ristijärven tavoin erityisesti minkään ikä-
ryhmän kunnaksi (Korpimäki & Zimmerbauer 2005: 
35-36).

Alueellinen kauppakeskusyhdyskunta

Alueellinen kauppakeskusyhdyskunta liittyy Lahden ym. 
(1996) mukaan auton käytön kulttuuriin. Kaupallisten 
lähipalveluiden hyödyntäminen on vähentynyt erityises-
ti syrjäisellä maaseudulla väestön vähenemisen ja auton 
mahdollistaman liikkuvuuden seurauksena. Kirjoittajien 
mukaan yritykset klusteroituvat yleensä sellaisiin yhdys-
kuntiin, joissa on lähiympäristöä suurempi liike-elämän 
sektori. Uusien liiketilojen rakentaminen saattaa houku-
tella asiakkaita laajaltakin alueelta paikkakunnalle, jolloin 
myös kauppakeskustaajaman vanhat liikkeet hyötyvät 
kasvaneista asiakasvirroista. Kuitenkin seurauksena on 
usein liikkeiden sulkeminen ympäröivissä pienemmissä 
keskuksissa, jolloin kauppakeskusyhdyskunta menestyy 
ikään muiden alueiden kustannuksella (Lahti ym. 1996: 
21).
 Eri puolilla Suomen maaseutua on kaupallisten 
palveluiden keskittymisen myötä havaittavissa yhä vah-
vempaa kauppakeskusyhdyskuntien syntyä. Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaalla esimerkiksi Ylivieskan kaupal-
linen ja väestöllinen kehitys osoittaa sen kehittyneen 
viime vuosikymmeninä vahvaksi alueensa keskukseksi 
(Helminen ym. 2014: 47-48). Kauppakeskuksia hyödyn-
netään myös kuntien imagotyössä: Korpimäen ja Zim-
merbauerin (2005: 28) mukaan esimerkiksi Töysän kun-
ta on hyödyntänyt profiloitumisessaan vahvasti Tuurin 
kyläkaupan mainetta. Pohjois-Suomessa puolestaan 
Tornio-Haaparanta on esimerkki siitä, kuinka yksittäi-
nen yritys voi luoda pohjaa kokonaiselle laajemmalle 
kaupalliselle keskittymälle. Yleisesti ottaen alueiden käy-
tön suunnittelussa kaivataan kuitenkin yhteisiä ja sitovia 

suuntaviivoja kaupallisen keskusverkon kehittämiselle. 
Näin ollen esimerkiksi maakuntakaavasta poikkeavien 
kaupallisten hankkeiden toteuttaminen ei ole enää yhtä 
vapaata kuin aiemmin ja kaupallisesta kehittämisestä tu-
lee löytyä ylikunnallinen konsensus (Tulkki 2009).

Vapaa-ajan yhdyskunta

Vapaa-ajan yhdyskunta on yksi potentiaalinen Lahden 
ym. (1996) tarjoama profiloitumismahdollisuus. Heidän 
mukaansa vapaa-ajan yhdyskunta pyrkii tarjoamaan kau-
pungissa asuville ihmisille vapaa-ajan aktiviteetteja sekä 
”paluuta luontoon”. Onnistunut profiloituminen vapaa-
ajan yhdyskunnaksi heijastuu aluetalouteen matkailun 
tuomina suorina ja epäsuorina työllistämisvaikutuksina. 
Tarjotessaan kaupunkien asukkaille maaseutuelämyksiä 
maaseudun asukkaat voivat saada myös yhteiskuntapo-
liittista tukea elämäntavalleen tietoisuuden ja arvostuk-
sen lisääntymisen myötä. Kirjoittajat näkevätkin suuria 
mahdollisuuksia suomalaisten maaseutupaikkakuntien 
mahdollisuuksissa tuotteistaa ja markkinoida luonnon-
ympäristöään. Luonnonympäristön lisäksi myös raken-
nettu ympäristö sekä monet historialliset ja kulttuuriset 
tekijät ovat potentiaalisia vetovoimatekijöitä (Lahti ym. 
1996, 22-23).
 Suomalaisessa kontekstissa maaseudulla sijait-
sevat vapaa-ajan kunnat – mukaan lukien myös kyl-
pylöiden, huvipuistojen ja hiihtokeskusten ympärille 
rakentuneet yhdyskunnat - profiloituvat pitkälti mök-
keilyn ympärille. Rantanen ja Hyyryläinen (2012) totea-
vat, että suuri osa 2000-luvulla rakennetuista vapaa-ajan 
asunnoista on rakennettu harvaan asutulle maaseudulle 
ja ydinmaaseudulle eli sinne, missä väestö on samaan 
aikaan vähentynyt eniten. Heidän mukaansa suurten 
ikäluokkien eläköityminen ja monipaikkaisen elämän-
tavan yleistyminen ovat merkittäviä mahdollisuuksia 
maaseudun kehitykselle. Heidän mukaansa kuntien jul-
kisten palveluiden ja elinkeinopolitiikan sekä yksityisen 
sektorin tulisi vastata muuttuneeseen palvelukysyntään. 
Kirjoittajat tulkitsevat yritysten olevan hidasliikkeisiä, 
jolloin ne toimivat perinteisin muodoin, eivätkä pysty 
vastaamaan mökkiläisten ja muiden vapaa-ajan asukkai-
den tarpeisiin. Vaikka suomalainen mökkeily on ollut 
perinteisesti suhteellisen omavaraista ja vaatimatonta, 
tulevaisuudessa mökkeilytyylin muutoksiin sekä kulutta-
jien ja tuottajien välisiin suhteisiin tulisi panostaa nykyis-
tä enemmän (Rantanen & Hyyryläinen 2012).
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Yrityskunta

Yrityshenkisyys nähdään globalisoituneessa, osaamis-
perustaisessa yhteiskunnassa tärkeänä arvona. Yritykset 
ovat kunnille tärkeitä elinvoiman lähteitä niiden työl-
listävän ja verotuksellisen vaikutuksen vuoksi. Niinpä 
kunnat pyrkivätkin yleensä edistämään yritysten toimin-
taympäristöä. Lahden ym. (1996) määritelmän mukaan 
yrittäjäkuntia ovat kunnat, jotka yrittävät houkutella yri-
tyksiä ammattimaisella PR-toiminnalla ja verohelpotuk-
silla. Kirjoittajat toteavat, että paikkaperustaiset niche-
markkinat on vahvistumassa maaseutupaikkakunnilla 
useissa teollisuusmaissa. Niche-markkinoilla tarkoite-
taan pyrkimystä erikoistua tuotannossa ja palveluissa 
jollekin erityisalueelle perinteisen maaseudun massatuo-
tannon sijaan (Lahti ym. 1996: 23). 
 Monet kunnat ovat hyödyntäneet alueel-
le muodostuneita nichejä profiilissaan. Korpimäki ja 
Zimmerbauer (2005: 28-29) ottavat esimerkiksi Etelä-
Pohjanmaan Suupohjan seutukunnan, jota on kehitetty 
vahvasti perinteisten elinkeinojen, kuten puualan käsi-
työperinteen, huonekaluteollisuuden ja elintarvikkeiden 
tuotannon ja jalostamisen varassa. Toisaalta erikoistu-
misalaa voi etsiä myös perinteiden ulkopuolelta. Kai-
nuussa ja Lapissa on pyritty määrätietoisesti rakenta-
maan alueen luonnonolosuhteisiin perustuvaa autojen 
kylmätestaustoimintaa. Haatajan (2008) mukaan auto-
jen kylmätestaukseen liittyvät toimenpiteet työllistivät 
pelkästään Kajaanissa yli 200 henkeä vuonna 2008.

Rakennettu ympäristö profiloinnin lähtökohtana

Suomen rakennuskannasta yli 80 % on rakennettu toi-
sen maailmansodan jälkeen. Toivari (2005) näkee raken-
nuskannan nuoruuden osasyyksi siihen, että rakennetun 
ympäristön monipuolisuus ja laadukkuus sekä hoidet-
tu rakennusperintö ovat muodostuneet yhä tärkeäm-
mäksi vetovoimatekijäksi alueiden välisessä kilpailussa. 
Merkittävä osuus Suomen rakennusperinnöstä sijaitsee 
maaseudulla, jossa maakunnalliset erityispiirteet tekevät 
perinteisestä rakentamisesta Toivarin mukaan erityisen 
mielenkiintoista. Lahti ym. (1996: 81-82) kuvaavat koe-
tun historian vahvistavan vanhojen rakennusten - erityi-
sesti kirkkojen ja muiden paikallisten arvorakennusten 
- identiteettimerkitystä ja symbolista arvoa. Heidän mu-
kaansa rakennuksiin tiivistyy merkityksiä, joita ihmiset 
liittävät niihin eläessään arkea ja juhlaa niiden ympä-
röimänä (vrt. Relph 1976).
 Äikäs (2001: 66) näkee perinteiset rakennukset 
olennaisena materiaalisena imagoresurssina. Ne symbo-

loivat historiallisesti arvokasta ja kulttuurisesti rikasta 
paikkaa ja luovat Rainiston (2004) peräänkuuluttamaa 
ytimekästä tarinaa paikkamarkkinoinnin pohjaksi. Lau-
rilan (2005) mukaan perinneympäristöihin sisältyy mo-
nia kulttuurisia, historiallisia, esteettisiä, virkistyksellisiä 
ja ekologisia arvoja. Laurila kuitenkin toteaa, että raken-
nettu perinneympäristö on tuotantorakenteen muutok-
sen seurauksena irronnut alkuperäisestä kontekstistaan 
ja muuttunut museoiduksi, ”epäaidoksi” maisemaksi.
 Tuotantorakenteen muutos  ja pyrkimys sym-
bolisten imagoresurssien hyödyntämiseen kasvua ihan-
noivan yleisen ilmapiirin ja liikennepainotteisen kaavoi-
tuksen kanssa ovat johtaneet monin paikoin vanhan 
rakennuskannan ja perinnemiljöön laimentumiseen ja 
tuhoutumiseen. Lahden ym. (1996: 84) mukaan vanhal-
la miljööllä voi eri aikakausina olla jopa täysin päinvas-
taiset julkiset imagot. Erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla 
kylämiljöitä ei osattu juuri arvostaa imagolähtökohdista 
ja rakennetulla ympäristöllä haluttiin viestiä dynaami-
suudesta ja edistyksestä. Niinpä uudisrakennusten tiel-
tä purettiin paljon vanhaa, epäedistykselliseksi tulkittua 
rakennuskantaa. Lahti ym. (mt. 85) korostavatkin pa-
lautuvuutta vanhan miljöön uudis- ja täydennysraken-
tamisessa. Heidän mukaansa uudisrakentamisen lisäksi 
ympäristön hoito, hankkeiden yhteensovittaminen ja 
pienimuotoinen täydennys- ja korjausrakentaminen 
voivat olla käyttökelpoisia keinoja parantaa rakennetun 
ympäristön vetovoimaisuutta kestävällä tavalla. Huolet-
tomasti ympäristönsä modernisoineilla kunnilla voi olla 
vaikea löytää keinoja muuttaa vaikkapa taajamakuvaan 
ja historian tuhoamiseen perustuvaa kielteistä imagoaan 
(ks. Virtanen 1999; Aula ym. 2007: 63).
 Äikkään (2001) mukaan rakennetusta ympäris-
töstä, kaupunkikuvasta (taajamakuvasta) ja maisemasta 
syntyvät mielikuvat ovat olennainen osa paikkakunnasta 
syntyvää kokonaismielikuvaa. Toivari (2005) esittääkin 
hoidetun rakennetun ympäristön luovan myönteistä ku-
vaa koko maaseudusta ja sen tuotteista. Hänen mukaan-
sa muun muassa uudet maaseutuelinkeinot ja lisääntyvä 
matkailutoiminta antavat perusteita ja mahdollisuuksia 
rakennusperinnön hoidolle ja sen nykyistä suuremmalle 
hyödyntämiselle.

Toiminnallinen profilointi

Laurila (2005) pitää elämystaloutta aiempaa tärkeämpä-
nä osana maaseudun kehittämistä. Ihmisten lisääntynyt 
vapaa-aika ja yhteiskunnallinen muutos korostavat elä-
mysten merkitystä, jolloin maaseudulle avautuu mah-
dollisuuksia vastata ihmisten tarpeisiin. Laurila kuvailee 
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elämyksellistä palvelutuotantoa, jossa asiakkaalle tarjo-
taan seikkailusafarien, hiljaisuusleirien ja elämysmaata-
louden tapaisia virkistyspalveluita. Näihin osallistumalla 
asiakas saa kokeilla rajojaan ja kokee tuotteistettua ”au-
tenttista” maaseutua. 
 Äikäs (2001: 67) esittää perinteen tuottamisen 
olevan aina nykyhetkestä tulkittua ja siten ainakin jos-
sakin määrin epäaitoa. Pastissimaisuus ei kuitenkaan 
sinänsä ole haitallinen asia imagon ja vetovoimaisuu-
den kannalta, sillä imagontuotanto perustuu enemmän 
tai vähemmän tuotettuihin ja tulkittuihin merkityksiin 
(Lahti ym. 1996: 70-71). Elämyspalvelut tarjoavat Ran-
tasen ja Hyyryläisen (2012) mukaan mahdollisuuksia 
myös monen eri alan yrittäjille. Heidän mukaansa esi-
merkiksi majoitus-, seikkailu-, viihde- ja ravintolapal-
velut tukevat toisiaan ja klusteroituvat paikallisiksi pal-
velutarjonnan keskuksiksi, mikäli yhteistyö kunnan ja 
palveluiden käyttäjien välillä toimii. 
 Karppisen ja Luonilan (2014) mukaan matkailu, 
kulttuuritalous, luovat alat sekä tapahtumat ja festivaalit 
kietoutuvat kiinteästi toisiinsa osana elämystaloutta. He 
toteavat festivaalien aluetaloudellista merkitystä tarkas-
televassa tutkimuksessaan, että tapahtumaklustereiden 
vaikutukset ovat monella tavoin positiivisia. Ala työl-
listää paikallisesti, tulonmuodostus on verkostomaista 
ja siten vähemmän riskialtista tulonmuodostuksen ja-
kautuessa useamman toimijan vastuulle. Festivaaliklus-

tereihin panostaminen myös levittää aluekehityksen 
panostukset laajasti aluetalouteen. Lisäksi paikallisiin ta-
pahtumiin ja festivaaleihin liittyvät työpaikat eivät siirry 
teollisuustyöpaikkojen tavoin globaalisti, joten työllisty-
minen on varsin pysyvää (Karppinen & Luonila 2014).
 Tapahtumat ovat paitsi aluetaloudellisesti kan-
nattavia, myös tärkeitä paikkakunnan imagolle ja pro-
filoitumiselle. Virtasen (1999) mukaan esimerkiksi suh-
teellisen lyhytkestoiset vuosittaiset musiikki-, elokuva- ja 
kuvataidetapahtumat ovat monille suomalaisilla paikka-
kunnilla tärkeimpiä ja tunnetuimpia vetovoimatekijöitä 
ja paikkakuntien profiloitumisen lähtökohtia. Tapahtu-
mat paikkakunnan perinteisinä tunnettuustekijöinä ja 
materiaalisina imagoresursseina voivatkin olla Äikkään 
(2001: 67) mukaan yksi imagonrakennuksen lähtökohta.

Kaustisen alueellinen profiili

Maaseudun aluejaossa Kaustinen sijoittuu ydinmaaseu-
dulle (Helminen ym. 2014). Väestörakenteensa puo-
lesta Kaustinen on Jylhän (2010) mukaan suhteellisen 
tasapainoinen: Kunnassa on esimerkiksi yli 75-vuotiai-
ta toiseksi vähiten koko Keski-Pohjanmaalla (kuva 2). 
Kaustisen seutukunnan (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, 
Perho, Toholampi ja Veteli) elinkeinorakenne on pien-
yrittäjyysvaltainen ja monialainen. Kunnan työpaikat ja-

Kuva 2. Yli 75-vuotiaiden osuus Keski-Pohjanmaan kuntien väestöstä 2010 ja 2030 (Valtiovarainministeriö 2011).
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kautuvat melko tasaisesti alkutuotantoon, teollisuuteen, 
palveluihin ja julkiseen sektoriin (Jylhä 2010). Demogra-
fisten ja elinkeinorakenteellisten tunnuslukujen valossa 
Kaustinen vaikuttaakin suhteellisen elinvoimaiselta ja 
tasapainoiselta.
 Alueellisen profiloitumisen näkökulmasta 
erityisen mielenkiintoisia ovat erilaiset dokumentit ja 
ohjelmat, joilla kunta pyrkii ohjaamaan toimintaansa 
muuttuvalla toimintakentällä. Kaustisella on hyväksyt-
ty vuoteen 2017 asti ulottuva kunnan toimintaa ohjaava 
kuntastrategia (Kaustisen… 2013). Strategia koostuu 
kunnan ydinvahvuuksien, arvojen ja visioiden määritte-
lystä, tavoitteita konkretisoivista strategiakorteista sekä 
kunnan seuraavien vuosien kärkihankkeista (mt. 2013). 
Kuntastrategiaa voi pitää kuvaavana esimerkkinä aktii-
visesta toimijuudesta paikkojen sodassa ja kunnan veto-
voimaisuuden ydinalojen tunnistamisesta kilpailukyvyn 
lisäämiseksi. 
 Rainiston (2004) mukaan kunnan ydinviesti 
ja profiloituminen voidaan kiteyttää tehokkaimmillaan 
kunnan mainoslauseessa tai sloganissa. Kaustisen stra-
tegiassa ”Katsele – kuuntele – koe Kaustinen” –slogania 
täydentää lisäksi ytimekäs kunnan visio. Ensimmäisen 
tavoitteen mukaan Kaustinen haluaa olla alueensa kes-
kus ja kansainvälisesti tunnettu kulttuurin taitaja. Toisek-
si Kaustisella on hyvä opiskella ja yrittää terveellisessä ja 
turvallisessa ympäristössä. Kehittyneen alkutuotannon 
lisäksi palvelut, teollisuus ja teknologian yritykset tarjo-
avat Sinulle työtä. Kolmanneksi visio lupaa Kaustiselta 
löytyvän laadukkaat ja monipuoliset hyvinvointi- ja kau-
palliset palvelut sekä runsaat harrastusmahdollisuudet. 
Erikoispiirteitämme ovat kansanmusiikki, kansanparan-
nus ja monialainen hevosurheilu (Kaustisen… 2013).
 Profiloitumisen näkökulmasta visiossa ilmais-
tut kunnan strategiset tavoitteet vastaavat melko kat-
tavasti ulospäin välittyviä kunnan tunnettuustekijöitä. 
Kansanmusiikin ja ympäri maailmaa tunnetun kulttuuri-
osaamisen nostaminen tärkeään osaan visiota puolustaa 
paikaansa paikkakunnan vahvan pelimanniperinteen ja 
erityisesti kansainvälisten kansanmusiikkijuhlien vuoksi. 
Kansanmusiikki-imagon elementit näkyvät konkreet-
tisesti kunnan maisemassa muun muassa Kansanmu-
siikki-instituutin ja musiikkilukion kaltaisten toimijoi-
den sekä juhlien tapahtumapuiston, Pelimannitalon ja 
Kansantaiteenkeskuksen muodossa. Pelimanniperinne 
näkyy myös lingvistisessä maisemassa esimerkiksi ra-
vintoloiden ja katujen nimissä. Samoin paikkakunnan 
visioon nostetut hevousurheilu ja kansanparannus ovat 
havaittavissa Ravikeskuksena ja -opistona sekä Pauan-
teen ja Kansanlääkintäkeskuksen rakennuksina.
 Tilastojen valossa (esim. Jylhä 2010) Kaustinen 

näyttäytyy visionsa mukaisena alueellisena keskuksena 
sekä kaupallisten että julkisten palveluiden osalta. Ter-
veellisyyden, turvallisuuden ja kehittyneen alkutuotan-
non mainitsemisen voinee tulkita viittaukseksi sijaintiin 
ydinmaaseudulla. Teollisuus ja teknologia näkyvät yrit-
täjyyden korkeana osuutena ja maisemassa etenkin kes-
kustaajaman itäpuolella sijaitsevana teollisuusalueena. 

Alueellisen profiloinnin mahdollisuuksia ja 
haasteita Kaustisella

Kuntastrategian, kirjallisuuden ja yleisen mediaseuran-
nan perusteella Kaustisen alueellisessa profiloitumises-
sa on piirteitä niin alueellisesta kauppayhdyskunnasta, 
vapaa-ajan yhdyskunnasta kuin yrityskunnastakin. Yk-
sittäisistä tekijöistä selkeimmin profiloitumiseen vaikut-
taa kuitenkin kunnan imago tapahtumapaikkakuntana. 
Kansainvälisten kansanmusiikkifestivaalien lisäksi paik-
kakunnalla järjestetään tunnettuja urheilutapahtumia, 
muun muassa raveja ja vuotuiset Moukarikarnevaalit. 
Kunnan strategiassa rikas ja monipuolinen kulttuuri 
nähdään ainutlaatuisena mahdollisuutena matkailu- ja 
tapahtumatuotannolle. Haasteena on kuitenkin Ranta-
sen ja Hyyryläisen (2012) mainitsema monitoimijuus, 
joka toisaalta tasaa riskejä useammalle osapuolelle.
 Yritystoiminnassa Kaustisella on havaittavissa 
erikoistunutta liiketoimintaa - niche-markkinoita (Lahti 
ym. 1996) - esimerkiksi turkistarhauksessa (Vähäsarja 
2014) ja rakennusteollisuudessa (Jylhä 2010). Myös Ka-
tajamäen (2013) esiin ottamat biotalous ja uusiutuvat 
energialähteet ovat mukana Jylhän esityksessä kunnan 
tulevaisuudesta. Lisäksi esityksessä mainitaan alkutuo-
tannon kehitysmahdollisuuksina luonnontuotteet ja nii-
den jatkohyödyntämisen. 
 Kansanlääkinnän strategiseksi vetovoimate-
kijäksi nostava kunta voisikin helposti saada lisäarvoa 
ja kirkastusta profiiliinsa luonnontuotteista ja muista 
luonnonmukaisista hoitomuodoista. Kansanparannuk-
sen teeman ympärille voisi yhdistää tulevaisuudessa elä-
mystalouden, alkutuotannon ja teknologiateollisuuden 
toimijoita Sotaraudan (2010) kaipaaman ajattelu- ja toi-
mintamallien muutoksen mukaisesti.
 Jylhän (2010) mukaan Kaustisella on kehitys-
mahdollisuuksia kulttuurin, luonnon, hyvinvointimat-
kailun sekä liikunnan ja elämyspalveluiden saralla. Toi-
varin (2005) kuvaamaa elämystalouden kysyntää voisi 
hyödyntää myös paikkakunnalla vahvassa talkoope-
rinteessä. Kunta ja yritykset voisivat vahvistaa talkoo-
kulttuurin tuotteistamisessa kansanperinteeseen poh-
jautuvaa profiilia ja houkutella alueelle kävijöitä myös 
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sesongin ulkopuolella. Sesongin ulkopuolista talvimat-
kailun ja virkistyskäytön potentiaalia alueella lieneekin 
ainakin seudullisessa mittakaavassa hiihtokeskuksen ja 
vaihtelevan maaston perusteella. Kaivostoiminnan ja 
virkistyksen yhteensovittaminen voi olla yksi tulevaisuu-
den haasteista, jolloin profiloinnissa pitää pohtia intres-
siryhmiä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.
 Strategiassa esiintyvät keskustan kehittämis-
hanke ja pyrkimykset täydennysrakentamiseen koros-
tavat kunnan pyrkimystä säilyttää asemansa seutukun-
tansa kaupallisena keskuksena. Keskustan kehittäminen 
alueen ominaispiirteet huomioiden vetovoimaisena 
kauppa- ja asiointipaikkana saattaakin vahvistaa Kaus-
tisen asemaa alueellisena kauppakeskusyhdyskuntana. 
Keskustan kehittämisessä huomiota voisi kiinnittää 
erityisesti historiallisen kerrostuneisuuden säilyttämi-
seen (vrt. Laurila 2005; Toivari 2005; Virta ym. 1996). 
Esimerkiksi kirkon ympäristö ja Pajalantien raittimil-
jöö edustavat monessa mielessä perinteistä kyläkuvaa. 
Kunnan strategisissa kärkitavotteissa olemassa oleva 
rakennettu ympäristö ei juuri näy, vaikka paikkakunnal-
la on kokoonsa nähden monia ikonisia ja omaleimaisia 
rakennuksia. Vähäisistä strategisista maininnoista huo-
limatta suuri osa alueen imagosta nojaa materiaalisiin 
imagoresursseihin ja perinteeseen. Niinpä myös miljöön 
olisi hyvä olla linjassa imagon kanssa (ks. Äikäs 2001). 
Toisaalta rakennetun ympäristön osalta uudet koulu- ja 
päiväkotirakennuksetkin ovat eräänlainen profiloitumis-
valinta – väestörakenteesta päätellen päiväkodeille ja 
kouluille on tarvetta tulevaisuudessakin.
 Rakennettuun ympäristöön tiivistyy paljon 
symboliikkaa ja eri osapuolten intressit eroavat usein 
toisistaan. Kaustisella eräs esimerkki suunnittelukonflik-
tista on Kansantaiteenkeskus, jonka rakentamisesta pää-
tettiin aikanaan kunnanvaltuustossa vain yhden äänen 
enemmistöllä. Vaikka rakennus symboloikin kunnan 
loisteliasta kansanmusiikki-imagoa, kansanmusiikkisää-
tiön myöhempiin rahavaikeuksiin kytkeytynyt rakennus 
herättää edelleen keskustelua kuntalaisten keskuudessa 
(Vihanta 2013). Profiloiminen ja keskeisten imagoteki-
jöiden valitseminen ei ole siis aina yksinkertaista, vaan se 
vaatii alueen toimijoilta yhteistyötä. Kuten Äikäs (2001) 
toteaa, imagon näkyminen maisemassa vahvistaa ihmis-
ten mielikuvia. Voisiko näkyvän kansanmusiikin lisäksi 
kunnan taajamakuvassa tuoda esiin enemmän ja ennak-
koluulottomasti myös muita imagosymboleita:  yrittäjä-
myönteisyyttä, hevosurheilua tai vaikkapa turkistarhaus-
ta?

Loppusanat

Maaseutukuntien suhteellinen asema on muuttunut yh-
teiskunnan, aluerakenteen ja aluepolitiikan muutoksen 
myötä. Omaehtoisen kehityksen pakkoraossa monet 
kunnat ovat pyrkineet profiloimaan itseään kilpailuetua 
saavuttaakseen. Kaustiselle on historian ja onnistunei-
den kehitysratkaisujen seurauksena rakentunut vahva 
alueellinen profiili ja tasapainoinen väestö- ja elinkeino-
rakenne. Kuitenkin maailma muuttuu jatkuvasti ja ym-
päröivää toimintaympäristöä on hyvä tarkkailla. Vaikka 
luovilla aloilla, elämysteollisuudella ja palvelusektorilla 
on paljon kasvupotentiaalia, Kaustinen on pyrkinyt nos-
tamaan tunnetuimpien imagotekijöidensä rinnalle myös 
muita painoaloja. Eri toimialoilla on erilaisia intresse-
jä, ja niinpä esimerkiksi alkutuotannon, teollisuuden ja 
matkailun yhdistäminen vaatii arvovalintoja, yhteistyötä 
ja innovatiivisuutta. Parhaimmillaan uusien ideoiden ja 
vanhojen toimintamallien luova yhdistäminen ja omaan 
tekemiseen uskominen voi tuottaa jotain uutta ja erilais-
ta: vaikkapa sitten kansainvälisen suurfestivaalin keskel-
le keskipohjalaista kirkonkylää ja kymmenen miljoonan 
euron arvoisen kuntabrändin (Jylhä 2010). 
 Valtaosassa artikkelin maaseutua käsittelevästä 
lähdekirjallisuudesta korostetaan maaseudun autentti-
suutta, rakennusperintöä, luontoa, hiljaisuutta ja yhtei-
söllisyyttä vetovoimatekijänä. Nykymaaseutu on luon-
nollisesti paljon muutakin, mutta hyviksi havaittujen 
asioiden säilyttäminen Lahden ym. (1996) mukaisesti 
ainakin ”palautettavina” mahdollistaa myös tulevaisuu-
den ennakoimattomiin haasteisiin reagoimisen. Vaik-
ka globaali verkostotalous, kilpailukykyvaateet, profi-
loimispuheet ja ylikansallinen aluepolitiikka ovat tulleet 
suomalaiselle maaseudulle suhteellisen nopealla tahdilla 
viimeisen 25 vuoden aikana, maaseudun voi ajatella tar-
joavan edelleen asukkailleen ja vierailleen mikrotason 
hyvinvointipolitiikkaa elämänlaadun, puhtaan ruoan ja 
kestävän identiteetin muodossa.
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Johdanto

Alati globalisoituvassa maailmassa pienet maaseututaa-
jamat ja kirkonkylät ovat pakotettuja kamppailemaan 
olemassaolostaan yhä tarmokkaammin ja miettimään 
sitä, miten esimerkiksi omaa kilpailukykyä ja elinvoimai-
suutta voisi parantaa. Valtioneuvoston aluepoliittisessa 
tavoitepäätöksessäkin vuosille 2007–2011 (Valtioneu-
vosto 2008) mainitaan, että alueiden elinvoimaisuuden 
kehittäminen ei ole vain vahvojen kaupunkiseutujen 
harteilla, vaan kehityksen edellytyksenä ovat myös pie-
net keskukset ja maaseutualueet. Alueiden elinvoimai-
suuden kehittämisen tavoitteena on, että jokaisessa 
maakunnassa on vähintään yksi merkittävä kaupunki-
seutu ja useita pienempiä hyvin menestyviä keskuksia 
ja maaseutualueita, joissa toimivat yritykset ovat hyvin 
verkostoituneita niin maakunnan sisäisesti kuin sen ul-
kopuolellekin. 
 Berg ja Sairinen (2013: 3) määrittelevät kirkon-
kylät nykyisellään olevan seurakunnista kunniksi muut-
tuneiden alueiden keskuskyliä. Sekä valtiolla, osuuskun-
nallisilla yrityksillä kuin paikallisella järjestötoiminnalla 
on ollut merkittävä rooli niiden rakentumisessa. Tämä 
on nähtävissä vielä tänä päivänakin useimmissa kirkon-
kylissä esimerkiksi kirkkomaiden, kunnantalon ja osuus-
kauppojen muodossa. Berg ja Sairinen toteavat myös, 
että kirkonkylillä on ollut merkittävä rooli yhteiskun-

takehityksen historiassa. Ne ovat paikkoja, joissa maa-
seutua mullistavat uudistukset ovat tulleet selkeimmin 
esille. Kirkonkylät kärsivät muun maaseudun tavoin esi-
merkiksi väestön vähenemisestä ja erilaisten toiminto-
jen hiipumisesta. Berg ja Sairinen kuitenkin näkevät, että 
kirkonkylät eivät ole vain osa menneisyyttä, vaan niiden 
merkitystä ja asemaa on mahdollista vankistaa myös ai-
kana, johon kuuluvat olennaisessa osassa kuntaliitokset, 
seutuistuminen ja seutuyhteistyö. Kirkonkylissä näh-
dään olevan kehittämistaitoa ja -halua.
 Perinteisesti kirkonkylät ovat olleet maaseutu-
alueiden keskuspaikkoja – myös työssäkäynnin kannalta. 
Niiden merkitys on vieläkin tärkeä kuntahallinnollisina 
keskuksina itsenäisissä kunnissa, mutta kuntaliitoksen 
läpikäyneissä kunnissa ne ovat vain kyliä muiden jou-
kossa. Kirkonkylät kohtaavat muitakin haasteita. Men-
neinä aikoina ne koettiin uhkina muille ympäröiville 
kirkonkylille, eikä asioiden keskittämistä niihin ole aina 
katsottu hyvällä. On kuitenkin ehdotettu, että tulevai-
suudessa kirkonkylät saattavat muodostaa harvaan asu-
tun maaseudun ja samalla vapaa-ajan asukkaiden palve-
luiden kannalta hyvin tärkeän pelastusrenkaan. Tämän 
ehdotuksen toteutumista hidastaa kuitenkin uhka kir-
konkylien palveluiden vähenemisestä, joita väestökato 
ja kuntaliitokset aiheuttavat. Lisäksi kirkonkylille usein 
ominaiset laajat asfalttikentät, laatikkorakennukset, leveä 
keskusraitti ja tyhjäksi jääneet asuintalot tekevät elinym-

Sa l l a -Maa r i t  S a a r in i em i

Innovatiiviset kehittämishankkeet pienissä 
maaseututaajamissa ja kirkonkylissä
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päristöstä epäviihtyisän, minkä vuoksi tulomuutto suun-
tautuukin usein kirkonkylän rakenteen ulkopuolelle. 
Alueidenkäytön suunnittelun kannalta katsoen tulisikin 
suunnata maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita 
vapaa-ajan toimintoja tukemaan maaseudun taajamia ja 
kyläverkostoa sekä infrastruktuurin hyväksikäyttöä (Sih-
vonen ym. 2013). 
 Tässä artikkelissa käydään läpi ”Pienten kes-
kusten ja kirkonkylien kehittäminen” (PIKE 2014) -kil-
pailuun lähetettyjä ehdotuksia ja niiden lähtökohtia sekä 
arvioidaan millaisin keinoin parhaat kehittämishankkeet 
ovat onnistuneet edistämään pienten keskusten ja kir-
konkylien elinvoimaisuutta ja uusiutumista. Ehdotuksia 
vertaillaan myös Kaustinen Center -hankkeeseen. Artik-
keli etenee siten, että ensin esitellään pienten keskusten 
kehittämiseksi käynnistetty Pike -kampanja ja sen aloit-
tamiseen vaikuttaneet taustatekijät. Tämän jälkeen esi-
tellään lyhyesti aineisto ja hieman tilastotietoa tarkastel-
tavana olevista kunnista ja kaupungeista, minkä jälkeen 
siirrytään itse aineiston käsittelyyn ja analysointiin. Lo-
puksi artikkelissa käsitellyt asiat kootaan yhteenvedon 
ja pohdinnan muotoon. Pohdinnassa käsitellään myös 
mm. Arkon (2013) opinnäytetyössään pohtimia näkö-
kulmia koskien taantuvan alueen maankäytön suun-
nittelua. Milloin on parempi lopettaa ainaiset kehittä-
mistoimenpiteet ja kilpailu ja antaa asioiden vain edetä 
omalla painollaan?

PIKE 2014 -kilpailu

Raportin aineistona toimii ”Pienten keskusten ja kir-
konkylien kehittäminen” (PIKE 2014) -kilpailuun lä-
hetetyt ehdotukset. PIKE 2014 -kilpailu on osa Maa-
kuntaliittojen ja Elävät kaupunkikeskustat ry:n vetämää 
kolmevuotista Pike -kampanjaa, jonka tarkoituksena on 
edistää kirkonkylien ja pienten keskusten elinvoimai-
suutta ja uusiutumista sekä verkostoitumista, yhteistyö-
tä, tiedonkulkua ja kokemustenvaihtoa (Yhteisöllisyys… 
2013). Kilpailun kohderyhmänä olivat noin 5000 asuk-
kaan keskustataajamat (Mäntälle… 2014). 
 Kampanjan taustalla on tieto siitä, että ympäri 
Suomen pienten paikalliskeskusten elinvoimaisuus on 
uhattuna. Erityisesti yhteisöllisyys nähdään tärkeänä te-
kijänä pienten keskusten kehittämisessä. Yhteisöllisyy-
destä voi poikia ideoita, jotka saattavat parhaimmassa 
tapauksessa jalostua isommiksi kehittämisideoiksi. Aina 
ei ole tarvetta suurille rahasummille, vaan asioita voi-
daan edistää ja hoitaa esimerkiksi talkoiden voimin. 
Yhteisöllisyys ja taloudellinen niukkuus voidaan tietystä 
kulmasta nähdä oivallisena parina. Ne voivat parhaim-

millaan kehittää kilpailukykyä ja lisätä vetovoimaa, kos-
ka yhteisön on yritettävä enemmän ja otettava vastuuta 
selviytymisestään sekä toimittava ennen kaikkea yhdessä 
ja yhteistyössä toisten kanssa. Nämä tekijät ovat omiaan 
kehittämään innovatiivisuutta. Paikallisyhteisöjen kehit-
täminen on riippuvainen mitä suurimmissa määrin siellä 
asuvista ja toimivista ihmisistä ja yrityksistä. Heidän ha-
lunsa ja tahtotilansa määrittelevät sen, mihin suuntaan 
paikallisyhteisöä kehitetään. Usein avainsanoina näh-
dään yhteisöllisyyden ja tahtotilan lisäksi muun muassa 
paikallisuus sekä jatkuva ja pitkäjänteinen työ käytännön 
kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. (Yhteisölli-
syys… 2013).
 Myös usko omaan tekemiseen on keskeinen te-
kijä pienten keskusten elinvoimaisuuden ylläpitämises-
sä. Uskonpuute voi johtaa hyvinkin nopeasti keskuksen 
kuihtumiseen. Pienet keskukset joutuvat usein kilpaile-
maan itseään isompien kanssa ja eritoten silloin usko 
voi olla koetuksella. Pienistä keskuksista puhuttaessa 
on muistettava, että hyvin harvoin pystytään puhumaan 
varsinaisista kasvukeskustarinoista. Pienten keskusten 
yhteydessä kasvun sijasta saattaisikin olla parempi pu-
hua sopeutumisesta tai uusiutumisesta. Niin sanotuil-
la kasvupaineilla ei pienten keskusten ja kirkonkylien 
yhteydessä tarkoiteta niinkään uudisrakentamista vaan 
olemassa olevan taajamarakenteen, palvelujen ja työ-
paikkojen ylläpitoa. Innovatiiviselle uusiutumiselle ja 
uusiokäytölle on myös tarvetta, ja silloin toimenpiteinä 
voivat olla esimerkiksi vanhojen rakennuksien purkami-
nen, jotta saadaan tilaa taajamarakenteen uudistamiselle. 
Pienissä keskuksissa ja kirkonkylissä matkailu ja vapaa-
ajan asutus nähdään usein mahdollisuutena ylläpitää 
keskuksen elinvoimaisuutta. (Yhteisöllisyys… 2013).
 Pikessä on kyse muun muassa aluedynamiikas-
ta ja paikallismarkkinoista. Tarkoituksena ei ole luoda 
uusia markkinoita keskusten kehittämissuunnitelmalla. 
Esimerkiksi kauppakeskusten, kylpylöiden tai matkailu-
keskusten suunnittelu nähdään turhana, jos niille ei ole 
todellista kysyntää. Lisäksi keskusten elinvoimaisuut-
ta pitäisi lähteä kehittämään asettaen ihmiset, toiminta 
ja työpaikat etusijalle, ei niinkään taajamarakennetta. 
(Vauhkonen 2013). 
 Jokaisella Suomen maakuntaliitolla oli mah-
dollisuus lähettää yksi ehdotus kilpailuun. Ehdotuksia 
kilpailuun tuli yhteensä kuusi (6) kappaletta. Ehdotuk-
set koskivat seuraavia keskuksia: Mäntyharju, Mänttä, 
Nurmes, Parikkala, Puolanka ja Taivalkoski. Kaikki eh-
dotukset on sovitettu A4 -paperiarkeille sisältäen tekstiä 
ja kuvia keskuksista. Voittajaksi asiantuntijoista koostu-
nut raati valitsi Mäntän ehdotuksen (Mäntälle… 2014). 
Tässä raportissa arvioidaan, millaisin keinoin kilpailuun 
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lähetetyt parhaat kehittämishankkeet ovat onnistuneet 
edistämään pienten keskusten ja kirkonkylien elinvoi-
maisuutta ja uusiutumista. Lisäksi ehdotuksia vertaillaan 
Kaustinen Center -hankkeeseen. 

PIKE 2014 -kilpailuehdotusten analysointi

Aineisto on analysoitu käymällä kaikki PIKE 2014 
-kilpailuun lähetetyt ehdotukset läpi. Ehdotuksista on 
nostettu esiin pääpointteja ja lisäksi niitä on tarkasteltu 
esimerkiksi kuntastrategioiden valossa. Lisäksi tarkastel-
laan Kaustinen Center -hanketta ja vertaillaan sitä PIKE 
2014 -kilpailuun lähetettyihin ehdotuksiin. Ennen var-
sinaisten ehdotusten analyysiä tarkastellaan osallistunei-
den kuntien ja kaupunkien tilastollisia tietoja taulukon 
(taulukko 1) muodossa. 
 Kaikki PIKE 2014 -kilpailuun ehdotuksensa 
lähettäneet kunnat kärsivät väkiluvun laskusta ja sama 
suunta näyttäisi väestöennusteiden mukaan jatkuvan. 
(Väestöennuste… 2012).  Kaustinen on kunnista ainoa, 
joka on kyennyt pitämään väkiluvun suunnilleen sama-
na verrattuna edelliseen vuoteen. Erot väkiluvuissa ovat 
tarkasteltavien alueiden välillä melko suuria vaihdellen 
vajaan 3 000 asukkaan Puolangasta aina lähes 11 000 
asukkaan Mänttä-Vilppulaan. Niin sanotusti tervein vä-
estörakenne tästä ryhmästä on Kaustisella. Kunnassa 
asuu prosentuaalisesti enemmän alle 15 -vuotiaita kuin 
verrokkialueilla. Lisäksi ainoastaan Taivalkoski ohittaa 
Kaustisen työikäisten määrässä. Yksi kunnan tai kau-
pungin luonteesta kertova mittari on kesämökkien luku-
määrä. Tässä kategoriassa Mäntyharju on selkeä ykkö-
nen lähes 4 800 kesämökillä – moninkertaisella määrällä 
muihin verrattuna. 

Paperiperkeleestä taidekaupungiksi

Mänttä-Vilppulan kaupunki on asukasluvultaan suurin 
PIKE 2014 -kilpailuun osallistuneista kunnista tai kau-
pungeista vajaalla 11 000 asukkaalla. (Mänttä-Vilppula 
2014). Kaupunki sai nykyisen muotonsa vuonna 2009, 
kun Mäntän kaupunki liitettiin Vilppulan kuntaan. Män-
tän keskusta valittiin uuden kaupungin hallinnolliseksi 
ja kulttuuritoiminnan keskustaksi. Kilpailuehdotuksessa 
keskitytään juurikin Mäntän keskustataajamaan, jonka 
asukasluku on 5 200. (Paperiperkeleestä… 2014). 
 Ehdotuksesta nousee esille kolme selkeää teesiä: 
arkkitehtuuri, yhteinen taidekaupunki -visio ja yhteistyö. 
Kaupunki luottaa suunnittelussa huippuarkkitehtuuriin 
sekä toimiviin ja aikaa kestäviin suunnitelmiin vaalien 
kuitenkin rakennushistoriaa ja metsäkaupungin ideaa. 
Mäntän keskustasta löytyykin liuta tunnettujen arkkiteh-
tien taidonnäytteitä. Arkkitehtuuri liittyy vahvasti myös 
vahvasti läsnä olevaan visioon taidekaupungista, joka 
pitää sisällään myös kuvataiteen, musiikin ja esimerkiksi 
kulinarismin. Mäntässä on huomattu, että yhteistyössä 
on voimaa ja tavoitteena on yhteinen päämäärä, jonka 
puolesta kaikki tekevät yhdessä töitä. Taide ja kulttuuri 
ovat myös merkittävin matkailullinen vetovoima.
 Mänttä on historiansa saatossa kokenut niin 
nousuja kuin laskujakin. Ehdotuksesta käy selville, että 
vahvasti metsäteollisuuteen nojannut kaupunki koki 
rajun kolauksen 1980 -luvulla, kun sellutehdas ajettiin 
alas. Lamavuosien jälkeen otettiin uudeksi suunnaksi 
taide ja kulttuuri. Esimerkiksi vanhoja teollisuusraken-
nuksia on otettu uudelleen käyttöön ja muutenkin teol-
lisen yhdyskunnan rakennusperinnettä on pyritty suo-
jelemaan. Mäntän keskustan kehittämiseksi on laadittu 
arkkitehtitoimiston johdolla suunnitelma, joka toimii 
tulevan kaupunkisuunnittelun lähtökohtana. Tavoittee-
na on vahvistaa entisestään mielikuvaa taidekaupungis-

  Kaustinen Mänttä-Vilppula Mäntyharju Nurmes Parikkala Puolanka Taivalkoski 

Väkiluku (31.12.2013) 4 288 10 898 6 287 8 191 5 509 2 878 4 251 

Väkiluvun muutos, % (2012-2013) 0 -2 -1,1 -1,4 -1,5 -1,8 -1,4 

Ikäjakauma (31.12.2013):  14 -v. 18,8 13,2 12,7 12,7 10,3 10,7 15,9 

 
15-64 -v. 61,2 58,3 57,5 58,6 57 58,3 61,3 

 
 65 -v. 20 28,5 29,8 28,8 32,7 31 22,8 

Taajama-aste, % (1.1.2012) 64 81,1 63,9 64,8 44,3 55,8 46,6 

Kesämökkien lkm (31.12.2013) 189 1 654 4 794 1 361 1 817 1 520 1 189 

Yritystoimipaikkojen lkm (2012) 458 631 467 567 509 184 232 

 
Taulukko 1. Tilastollista tietoa Kaustisesta ja PIKE 2014 -kilpailun osallistujista (Kuntien… 2014).
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ta. Lisäksi Taidemuseo Göstan laajennuksen vuonna 
2014 on suunnitellut espanjalainen arkkitehtitoimisto ja 
suunnittelukilpailuun osallistui lähes 600 ehdotusta yli 
40 eri maasta. Kaupunkiin on myös suunnitteilla tai jo 
rakentumassa uusia asuintaloja, päiväkoti sekä jäähalli.
 Kilpailuehdotus ja kaupungin visio ajavat sa-
maa asiaa. Visiossa Mänttä-Vilppula on ”elinkeino-
rakenteeltaan monipuolinen, taide- ja kulttuuriperin-
töönsä nojaava kasvukeskus…” (Kaupunkistrategia… 
2011). Kaupungilla ja sen asukkailla vaikuttaisi olevan 
yhteinen, jaettu ja etenkin selkeä visio siitä, mihin suun-
taan kaupunkia ja sen keskustaa ollaan kehittämässä. Li-
säksi usko omaan tekemiseen saa tärkeän roolin pienen 
keskuksen kehittämisessä.

Mäntyharjun kirkonkylä – elävä esimerkki 
uusiutumisesta

Mäntyharju on Etelä-Savon maakunnassa sijaitseva va-
jaan 6300 asukkaan kunta. (Mäntyharju 2014). Kunnan 
kilpailuehdotuksesta nousee esille muutamia vahvoja 
teemoja, joiden varassa kehittämistoimet lepäävät. Näitä 

ovat muun muassa vireä ja toimiva kyläyhdistys, yksilön 
vahva panos, taide ja kulttuuri sekä matkailu. Etenkin 
Mäntyharjun kirkonkylällä sijaitsevalla Taidekeskus Sal-
melalla on ollut, ja on edelleen suuri rooli kirkonkylän 
elinvoimaisuuden lähteenä. Kirkonkylä nähdäänkin 
kunnan kulttuurikeskustana, sillä hallinnollinen ja kau-
pallinen keskus siirtyi jo lähes vuosisata sitten muuta-
man kilometrin päähän rautatieaseman läheisyyteen. 
Taidekeskus Salmelan suureen roolin taustalla on pe-
rustaja Tuomas Hoikkalan merkittävä henkilökohtainen 
panostus sekä kuntalaisten ja kunnan taustatuki. Taide-
keskus on merkittävä käyntikohde ja lisäksi se esimer-
kiksi toimii talvisin taiteilijaresidenssinä stipendiaateille. 
(Mäntyharjun… 2014). 
 Taide ja kulttuuri ja näiden ympärille muodos-
tuneet tapahtumat, kuten Mäntyharjun kesäteatteri, ovat 
kunnalle myös tärkeitä matkailullisia vetovoimatekijöi-
tä. Näihin kuuluu kulttuurin lisäksi myös esimerkiksi 
ulkoilureittiverkosto, jonka ylläpitoon muun muassa 
kyläyhdistys aktiivisesti osallistuu. Tulevaisuuden suun-
nitelmista matkailun osalta mainitaan uuden majoitus-
toiminnan avaaminen vuoden 2014 aikana. Muutoin 
tässäkin ehdotuksessa tulevaisuuden suunnitelmat Män-

Otteita PIKE-kilpailuehdotuksista. Mänttä ja Mäntyharju.
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tyharjun kehittämiseksi jäävät oikeastaan täysin ilman 
mainintaa. 
 Ehdotuksesta kuitenkin nousee selkeästi esille 
se, että Mäntyharjulla odotetaan kaikkien osallistuvan 
yhteisen hyvän edistämiseen. Tämä tulee esille myös 
kunnan uuden vision suunnittelemisessa. Oletuksena 
on, että kuntalaisetkin osallistuvat visioimaan tulevai-
suuden unelmien Mäntyharjua. Muutoksen kohteena on 
siis Mäntyharjun nykyinen, 1990 -luvulta peräisin oleva 
visio, jonka keskeisiä teesejä ovat yrittävä kulttuurikun-
ta, luonnonkaunis ympäristö ja hyvät liikenneyhteydet. 
Visiota ollaankin muokkaamassa, sillä on huomattu, 
että se ei huomioi ensisijaisesti kuntalaisten tarpeita ja 
näkemyksiä. Aikomuksena ja toivomuksena onkin luo-
da yhdessä kaikkien kuntalaisten kanssa uusi visio, joka 
vetoaa sekä järkeen että tunteeseen. Mäntyharjulla on 
huomioitu se tosiasia, että kunnan tulevaisuus on pit-
kälti itse kuntalaisista kiinni, ja heille pyritään antamaan 
nyt mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Kunnassa on 
järjestetty erilaisia yleisötilaisuuksia, kuten luentosarjo-
ja ja työpajoja. Lisäksi kunnan internet -sivujen kautta 
on ollut mahdollisuus osallistua kunnan visiota ja stra-
tegiaa käsittelevälle keskustelufoorumille. (Mäntyharjun 
kunnan… 2014). Lisäksi vuosien 2012–2014 aikana 
käynnissä on ollut Mäntyharjun keskustan kehittäminen 
-hanke, jonka yhteydessä järjestettiin muun muassa ide-
akilpailu arkkitehtiopiskelijoille. Hankkeen yhtenä pää-
määränä on matkailun kehittäminen alueella. (Wilhelms 
2014). Hankkeen tuotoksena syntyneitä ideoita on näh-
tävillä Mäntyharjun keskustan kehittäminen -toimenpi-
deohjelmassa. (Mäntyharjun keskustan… 2014). 

Nurmes – Puusta pitkään -kehittämishanke

Nurmes on vajaan 8200 asukkaan kaupunki Pohjois-
Karjalan maakunnassa. (Nurmes… 2014). Nurmeksen 
kulttuuristrategian (2011: 6) mukaan visio ja strategiset 
päämäärät vuodelle 2015 pitävät sisällään seuraavia koh-
tia: ”Kulttuurin rooli kaupungin vetovoimatekijänä ym-
märretään Nurmeksessa niin päätöksentekijöiden kuin 
kuntalaistenkin keskuudessa.” Lisäksi ”Nurmes tunne-
taan erityisesti kulttuurikaupunkina, jossa ymmärretään 
paitsi henkisen kulttuurin merkitys, myös huomioidaan 
rakennettu ympäristö ja sen arvo koko kunnalle.” Lo-
puksi todetaan vielä, että ”Nurmes on vireä ja tapahtu-
matarjonnaltaan monipuolinen kaupunki, jossa on hyvä 
elää.” Nurmes identifioikin itsensä vahvasti monipuoli-
sena kulttuurikaupunkina. (Saatsi 2014). 
 Nurmeksen kaupungin strategian, 4U-Nurmes, 
pääpainoalueet vuosille 2013-2016 keskittyvät monien 

muiden pienten keskusten tavoin muun muassa kau-
pungin elinvoimaisuuden kasvattamiseen. Yhtenä ta-
voitteena on väkiluvun nostattaminen 8300 ja yleisen 
kehityksen vauhdittaminen sekä sisäisen kasvun että 
kuntaliitosten avulla. Lisäksi kaupunki pyrkii mieliku-
vaan nuorekkaammasta, nykyaikaisemmasta ja jousta-
vammasta Nurmeksesta sekä erottumaan paremmin 
muista. Nuorekkaan kuntaimagon kehittäminen on yksi 
johtavista teemoista (4U-Nurmes 2013). Nurmes näkee 
itsensä myös vetovoimaisena ja elävänä mökkikuntana 
sekä tunnustaa mökkiläiset ja vapaa-ajan kiinteistöjen 
omistajat tärkeäksi voimavaraksi. (Saatsi 2014). 
 Nurmeksen keskustassa sijaitsee historiallises-
ti arvokas ja asemakaavalla suojeltu Puu-Nurmeksen 
asuinalue, jonka rakennuskanta on pääosin vuosilta 
1880-1930. (Puu-Nurmes 2014). Nurmeksen kaupun-
gin PIKE 2014 -kilpailuun lähettämä kilpailuehdotus 
perustuu vanhaan puukaupunginosaan. Alueen kehit-
tämiseksi on laadittu Puusta pitkään -kehittämissuun-
nitelma yhdessä alueen asukasyhdistyksen, väestön ja 
muiden toimijoiden kanssa. Suunnitelma on pitänyt 
sisällään tähän asti muun muassa kyseisen alueen eli 
Vanhan Kauppalan historian kuvaamista sisältäen ku-
vaukset esimerkiksi luonnonoloista, elinkeinoista, väes-
tökehityksestä ja rakennuskannasta. Alueen kehittämis-
suunnitelma pitää sisällään myös vision, joka pohjautuu 
kymmeneen toisiinsa linkittyvään teemaan. Teemat on 
luokiteltu seuraavasti: puu ja puutarha, hyvinvointi, eko-
logisuus, lähiruoka, sujuva arki, asuminen, palvelut, etä-
työ, elinkeinot ja verkostot. (PIKE-kilpailuun… 2014). 

Parikkala – pala paratiisia Laatokan Karjalassa

Etelä-Karjalan maakunnassa sijaitsevan Parikkalan eh-
dotuksessa esitellään monen muun ehdotuksen tavoin 
sitä, mitä kehittämis- tai kunnostamishankkeita kunnas-
sa on tähän mennessä tehty. Heti kilpailuehdotuksen 
alussa mainitaan Parikkalan keskustaajaman elinvoi-
maisuuden ja viihtyisyyden eteen tehdystä työstä, johon 
osallisena ovat olleet kunta, Etelä-Karjalan liitto, ELY-
keskus ja EU. Keskeinen osa tätä työtä on ollut Parik-
kalan aseman ja sen ympäristön kunnostaminen. Kun-
takeskuksen uusin kehittämiskohde on ollut torirannan 
kehittäminen, jonka on ehdotuksessa sanottu valmistu-
van syksyllä 2014. (Parikkala… 2014).
 Parikkalan kilpailuehdotus lähtee liikkeelle siitä 
ajatuksesta, että Parikkala on pala paratiisia. Ehdotuk-
sen läpikäytyäni päällimmäisenä mieleen nousi kysymys, 
miksi? Miksi Parikkala on pala paratiisia? Ehdotukses-
sa mainitaan, että palasta paratiisia voivat nauttia niin 
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vakituiset kuin vapaa-ajan asukkaatkin sekä matkailijat 
ja eläimet. Se, miten nämä eri ryhmät voivat paratiisista 
nauttia, jää ehdotuksen perusteella hieman pimentoon. 
Viitataanko tällä esimerkiksi ehdotuksessakin mainit-
tuun vehreään luontoon ja Simpelejärven rannoille ra-
kennettuihin eri toimintoihin, kuten liikuntaesteisille 
soveltuvaan rantapolkuun tai matonpesupaikkaan ja 
torirantaan? Ehdotuksessa mainitaan vielä, että myös 
yrittäjien mielestä Parikkalan keskustaajama on ”Ihan 
Helmi”. (Parikkala… 2014). Mutta ehdotuksen perus-
teella jää kuitenkin epäselväksi, miksi näin on?
 Parikkalassa näytetään luottavan siihen, että 
kaikki elävät olennot viihtyvät kauniin luonnon helmas-
sa – palassa paratiisia. PIKE 2014 -kilpailuun lähetetys-
tä ehdotuksesta jää uupumaan selkeä visio siitä, mihin 
suuntaan ja millä keinoin kuntaa ollaan kehittämässä. 
Kunnan kehitysvisio kuitenkin löytyy vuosille 2013–
2017 laaditusta strategisesta suunnitelmasta, jonka mu-
kaan Parikkala haluaa olla kansainvälinen rajakunta. 
Seuraavat sananparret kuvaavat vuoden 2017 Parikka-
laa: ”vilkas, palveleva ja viihtyisä”, ”joustava ja uudistus-
kykyinen”, ”kansainväliset kuntalaiset ja yritykset” sekä 
”useilla rajoilla yhteistyökykyisesti toimiva”. (Strategi-
nen… 2013). 
 Kunnan nettisivuja selatessa kuitenkin huo-
maa, että Parikkalassa on meneillään merkittäviä hank-
keita. Laajuudeltaan suurimmat hankkeet liittyvät bio-
talouteen. Yksi näistä on toukokuussa 2013 alkanut ja 
maaliskuuhun 2015 kestävä ”Biotalouden kehittäminen 
Parikkalassa” -hanke. Hanke on saanut rahoitusta Etelä-
Karjalan liitolta kunnan oman panoksen lisäksi. Lisäksi 
hankkeelle kerätään muutaman prosentin yksityisrahoi-
tusosuus. Parikkala on ollut mukana myös vuonna 2008 
alkaneessa ”Kohti hiilineutraalia kuntaa” (HINKU) 
-hankkeessa. Nyt, hankkeen varsinaisen rahoituksen 
päätyttyä, on HINKU -hanke organisoitunut uudelleen 
erillishankkeiden muodossa. ”Biotalouden kehittäminen 
Parikkalassa” -hanke pohjautuukin HINKU -ajatteluun, 
jota haluttiin Parikkalassa lähteä viemään elinkeinoelä-
män puolelle. Uuden hankkeen tiimoilta tavoitteena on 
uuden, ympäristöteknologiaan ja bioenergiaan keskitty-
vän yritystoiminnan kasvattaminen, ja sitä kautta myös 
uusien työpaikkojen luominen. Hankkeen pyrkimyk-
senä on myös tarjota maaseudun rakennemuutoksesta 
kärsiville maaseutuyrittäjille sivuelinkeinomahdollisuuk-
sia. Hankkeen esittelyssä mainitaan, että hankkeella on 
kolme merkittävää tavoitetta: Parikkalan kunnan alueella 
halutaan toteuttaa kaupallisen kokoluokan biohiililaitos, 
biokaasulaitos sekä energiapuuterminaali. (Biotalou-
den… 2014). 

Puolangan kyläraitin kehittäminen vuonna 2011

Pienin PIKE 2014 -kilpailuun ehdotuksensa lähettäneis-
tä kunnista on Kainuun maakunnassa sijaitseva Puolan-
ka. Kuntastrategiaan kirjattu visio vuodelle 2020 kuuluu 
seuraavasti: ”Tulevaisuuteensa luottava elinvoimainen 
maaseutukunta Puolanka elää paikallisesta yrittäjyydestä 
ja tarjoaa kattavat palvelut kuntalaisille ja matkailijoille.” 
(Kuntastrategia… 2013: 5). Samaiseen kuntastrategiaan 
on listattu myös Puolangan strategiset päämäärät. Nii-
hin kuuluu hallittu väestökehitys, yritysmyönteisen ilma-
piirin luonti ja elämän eväiden tarjoaminen nuorisolle. 
Lisäksi päämääriin kuuluu laadukkaiden ja joustavien 
peruspalveluiden pitäminen lähellä sekä toimiva ja teho-
kas kunta. (Kuntastrategia… 2013).  
 Puolangan kilpailuehdotus esittelee, mitä ke-
hittämistoimia kylänraitilla on tehty vuosien 2011 ja 
2012 aikana. Ehdotuksessa luetellut toimet liittyivät 
pitkälti maisemointiin. Tavoitteena oli liikkumisen es-
teettömyys. Projektin yhteydessä suoritettiin erilaisia 
puutarhahoidollisia töitä, kuten puiden harventamista 
ja polkujen raivaamista. Tähän liittyen tehtiin myös tu-
levaisuutta ajatellen viheralueiden huoltokirja. Lisäksi 
kylänraitille teetettiin puisia veistoksia, jotka valaistiin. 
Väriä vaihtavan valaistuksen sai myös vesitorni. Myös 
ajanviettoon kiinnitettiin huomiota. Lapsille rakennet-
tiin uusi leikkipuisto ja aikuiset saivat kuntopuiston. To-
rille hankittiin lisäksi uusia penkkejä ja pöytiä sekä koko 
kylän alueelle sijoitettiin lisää roskakoreja. Vuoden 2012 
aikana muun muassa kunnostettiin vanhasta rakennuk-
sesta esiintymislava. (Puolangan… 2014). Ehdotuksessa 
on lähdetty liikkeelle liikkumisen esteettömyydestä ja 
myös kyläraitin esteettisyydestä. Mainitut kehittämis-
toimet ovat lähteneet liikkeelle ihan kirjaimellisestikin 
ruohonjuuritasolta. Kuntastrategiaan kirjatun vision ja 
kilpailuehdotuksen välinen yhteys jää kuitenkin vähäi-
seksi. 

Taivalkoski – tuhansien tarinoiden pitäjä

Taivalkoski on vuonna 1879 perustettu 4251 asukkaan 
(v. 2013) kunta Koillismaalla Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnassa. (Palvelustrategia… 2010: 22; Taivalkoski 
2014). Taivalkosken vuosien 2010-2015 palvelustrategi-
aan on kirjattu kunnan visio, jonka mukaan “Taivalkoski 
on tietopalveluiden ja teollisuuden modernia maaseutua 
kansainvälistyvän luontomatkailualueen keskellä. Sen 
menestystekijöitä ovat koillismaalainen puhdas luonto 
sekä metsissä ja maan uumenissa olevat luonnonvarat, 
ahkerat, vastuuntuntoiset ja yhteistyöhön sitoutuvat 
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asukkaat, ajanmukaiset ja laajat yhteydet elinkeinoelä-
män toimijoihin sekä päätalolainen kulttuuri”. (Pal-
velustrategia… 2010: 3). Strategisissa päämäärissä on 
huomioitu muun muassa kuntalaisten omatoimisuus 
ja osallistuminen, tietotekniikan rooli, kunnan imago 
ja kulttuuri. Esimerkiksi imagolliset päämäärät liittyvät 
muun muassa Taivalkosken tunnettavuuden lisäämi-
seen matkailukohteena ja kulttuuriperimän vaalimiseen 
kehittämällä esimerkiksi nykyisiä ja uusia kulttuurituot-
teita. Kulttuuriset päämäärät pohjautuvat näkemykselle 
siitä, että Taivalkoski on vahva kulttuuripitäjä. Tämän 
katsotaan olevan myös yksi vahvimmista matkailullisista 
vetovoimatekijöistä. (Palvelustrategia 2010). 
 Kulttuuripitäjän asema perustuu pitkälti edes-
menneeseen Kalle Päätaloon, Taivaskoskella varttu-
neeseen kirjailijaan. (Kalle… 2014).  Päätalo nousee 
isoon rooliin myös kunnan PIKE 2014 -kilpailuun lä-
hettämässä kilpailuehdotuksessa. (Taivalkoski… 2014). 
Taivalkosken keskustaan on mm. pystytetty Päätalon 
kunniaksi muistomerkki, jota ympäröi Kalle Päätalon 
nimikkotori. Torilla vietetään Päätaloviikko -toritapah-
tumaa. Ylipäätään kilpailuehdotus esittelee paljon kult-
tuuria, kuten kulttuuripitäjän asemaan sopiikin. Keskus-
tan alueelta löytyy keskustan kiertävä ja historia -tauluja 
sisältävä kulttuuripolku. Lisäksi kunnassa järjestetään 
paljon erilaisia tapahtumia esimerkiksi Jalavan kaupan 
kupeessa tai Iijoen rannalla. Nämä tapahtumat ovat 
myös keskeinen osa Taivalkosken matkailullista vetovoi-
maa luonnon lisäksi. Ehdotuksen mukaan Taivalkosken 
keskusta on kokenut muodonmuutoksen viime vuosi-
na. Viihtyisyyttä ja turvallisuutta on lisätty esimerkiksi 
parantamalla keskusta-alueen liikenneturvallisuutta ja 
torialuetta sekä kiinnittämällä huomiota maisemanhoi-
totöihin. 
 Kaiken kaikkiaan Taivalkosken PIKE 2014 
-kilpailuehdotuksessa on pitkälti kuvailtu nykytilannetta 
ja sitä, mitä kunnassa on jo tehty. Ensimmäinen kysy-
mys ehdotuksen luettua onkin, että minkälaista tulevai-
suudenkuvaa kohti Taivalkoskella ollaan pyrkimässä? 
Ehdotuksessa ei ole mainintaa mahdollisista tulevista 
kehittämissuunnitelmista ja -toiveista tai esimerkiksi sii-
tä, mitkä tahot osallistuvat kunnan kehittämiseen. Lisäk-
si palvelustrategiaan kirjattu visio ja ehdotuksen sisältö 
tuntuvat olevan tietyiltä osin melko kaukana toisistaan. 

Vertailukohteena Kaustinen Center -hanke

Tässä artikkelissa on myös vertaitu keskenään PIKE 
2014 -kilpailuun lähetettyjä ehdotuksia ja Kaustisel-
la vuosina 2013–2015 toteutettavaa Kaustinen Center 

-hanketta. Viimeksi mainitun osalta lähteenä on käytet-
ty hankkeen projektipäällikön Jyrki Puurosen esitystä 
(2014) hankkeesta. Hankkeen päätarkoitus on Kausti-
sen kunnan keskusta-alueiden matkailullinen ja kaupal-
linen kehittäminen sekä kokonaisvaltainen alueiden käy-
tön tehostaminen. Erityisenä tavoitteena on Kaustisen 
keskusta-alueella sijaitsevan liikenteellisen solmukoh-
dan, VT13 ja KT63 risteämän parempi hyödyntäminen. 
Monen PIKE 2014 -kilpailuun osallistuneen kunnan tai 
kaupungin tavoin myös Kaustisella on vahva kulttuu-
ritausta, jota hankkeessa pyritään myös hyödyntämään. 
(Euroopan… 2013). 
 Kaustisen kunnan teettämässä kaupallisessa 
selvityksessä on tutkittu muun muassa alueen saavutet-
tavuutta ja asiointialueen suuruutta. 30 minuutin säteellä 
Kaustisesta asuu noin 15 000 asukasta ja keskustan alu-
eella sijaitsevan liikenteen solmukohdan odotetaan tuo-
van lisää ohikulkumatkalla olevia kävijöitä suunnitteilla  
olevaan ostoskylään. Pelkona on, että mikäli Kaustinen 
ei kasvata liiketilan määrää, suuntautuu ostovoima jon-
nekin muualle, kuten Kokkolaan tai verkkokauppaan. 
Huomioon on kuitenkin otettu se, että pelkkä liiken-
nemäärä tai asukasmäärä ei takaa kävijöitä tai kannatta-
vuutta – on oltava myös vetovoimaa. Yksi esille nostettu 
idea on käyttää kauppakeskuksen suunnittelussa uutis-
kynnyksen ylittävää arkkitehtuuria. Suunnitteilla ole-
vaa ostoskylää luonnehditaan muun muassa seuraavilla 
mielikuvilla: ”Kaustisen sydän ja olohuone”, ”mukava 
pysähtyä ohikulkumatkalla”, ”käydään aina, kun tullaan 
Kaustiselle”, ”ostoskylä mukavasti valtatien varrella” ja 
”upea vetovoimainen kuntakeskus”. (Puuronen 2014). 
 Puuronen (2014) toteaa esityksessään myös, 
että yhtenä pääpointtina on saada selkeyttä Kaustisen 
sekavaan keskustaan. Lisäksi hän huomauttaa, että pie-
nen kunnan resurssit ovat rajalliset, ja hankkeen to-
teutuminen vaatii luovuutta ja yhteistyötä esimerkiksi 
markkinoinnin saralla kaupallisten tapahtumien hou-
kuttelemiseksi alueelle. Esitys nostattaa kuitenkin muu-
tamia kysymyksiä. Miten esimerkiksi asukkaat on otettu 
huomioon suunnitelman laatimisessa tai ovatko he ken-
ties olleet mukana visioimassa Kaustisen tulevaisuutta? 
Lisäksi mietityttää, onko Kaustisen tapauksessa lähdet-
ty niin sanotusti merta edemmäksi kalaan? Esityksen 
perusteella jää pohtimaan myös sitä, että luotetaanko 
Kaustisella liiaksi kunnan ulkopuoliseen apuun vetovoi-
man lisäämisessä. Miten kuntalaisten omat tarpeet on 
otettu huomioon? Ovatko he sitoutuneita suunnitelmiin 
ja valmiita tekemään työtä yhteisen hyvän eteen? Eten-
kin pienten keskusten ensisijainen tehtävä on kuitenkin 
pitää omat asukkaat tyytyväisenä ja kehittää elinvoimai-
suutta ruohonjuuritasolta ylöspäin. 
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 Vertailtaessa PIKE 2014 -kilpailun voittanutta 
Mänttä-Vilppulaa ja Kaustista, nousee esille muutamia 
eroavaisuuksia. Mänttä-Vilppulan ehdotuksesta huokuu 
voimakas päättäväisyys ja tahtotila, ja lisäksi kaupungilla 
tuntuu olevan hyvin selkeä, yksi suunta, jota kohti kau-
punki yhdessä asukkaidensa kanssa on suuntaamassa. 
Suuntana on taidekaupunki, ja sille on myös hyvät edel-
lytykset historian ja perinteiden muodossa. Kaustisella 
vaikuttaisi olevan ainakin hallinnollisella tasolla intoa 
ostoskylää kohtaan, mutta onko sille todellisia edellytyk-
siä? 

Yhteenveto ja pohdinta

PIKE 2014 -kilpailuun lähetetyt ehdotukset pitivät si-
sällään laajaa vaihtelua. Toiset ovat hieman pienemmällä 
mittakaavalla kunnan hyväksi tehtyjä kehittämistoimia, 
kun taas toiset pitävät sisällään suurempia kehittämis-
suunnitelmia. Yhteistä kilpailuehdotuksissa on se, että 
monet niistä nostavat taiteen ja kulttuurin suureen 
rooliin kehittämistoimissaan. Myös matkailu nähdään 
tärkeänä osana monen pienen keskuksen kehittämistä. 
Kilpailun voittajaa, Mänttä-Vilppulaa, lukuun ottamatta 
oikeastaan kaikkia ehdotuksia luonnehtii sama piirre – 
niissä kerrotaan enimmäkseen siitä, mitä kehittämistoi-
mia on jo tehty, eikä niinkään siitä, mitkä ovat tulevai-
suuden suunnitelmat. Myös selkeät visiot jäivät monesta 
ehdotuksesta puuttumaan ja voikin olla oikeutettua ky-
syä, tiedetäänkö kunnissa itsekään mihin suuntaan kun-
ta ollaan tulevaisuudessa luotsaamassa. 
 Samankaltaisia tuloksia on Vauhkosen (2014) 
mukaan saatu myös Etelä-Savon maakuntaliiton arvi-
oinneissa koskien kokemuksia kirkonkylien kehittämis-
hankkeista. Tuloksien mukaan kirkonkylissä on paljon 
kehittämismahdollisuuksia, mutta ongelmana kehittä-
mistahto. Jää myös epäselväksi, onko kuntapäättäjillä 
todella halua ja tahtoa kehittää. Lisäksi usein myös eri 
osapuolten, kuten yrittäjien, asukkaiden ja kuntapäät-
täjien, ajatukset eivät osu yksi yhteen koskien kunnan 
kehittämistä. Tämä puolestaan heijastuu siihen, etteivät 
asukkaat koe tarpeelliseksi sitoutua kirkonkylään. Myös 
luottamus tulevaisuuteen on heikoilla kantimilla. Kuten 
Mänttä-Vilppulan kilpailuehdotuksessa osuvasti tode-
taan, ”pienen yhteisön voima on yhteistyössä”. (Paperi-
perkeleestä… 2014). 
 Kaikki tarkastelun alla olleet kunnat ja kaupun-
git kamppailevat jollakin tasolla olemassaolonsa turvaa-
misesta. Arkko (2013) nostaa opinnäytetyössään esille 
useita mielenkiintoisia ja ajattelemisen arvoisia seikkoja 
koskien taantuvien alueiden alueidenkäytön suunnitte-

lua. Hän väittää, että kunnilta puuttuu rohkeutta profi-
loitua ja myöntää se tosiasia, että taantuma on joidenkin 
kohdalla väistämätöntä. Taantuma ei kuitenkaan aina 
ole vain negatiivinen asia kunhan se osataan kohdata oi-
kealla tavalla miettimällä esimerkiksi uusia toimintatapo-
ja kunnan maankäytön suunnitteluun. Työssä todetaan, 
että maakunnissa suositaan edelleen haja-asuttamista 
keskittämisen ja täydennysrakentamisen sijaan. Aro ja 
Laiho (2013: 4) mainitsevat Kaustisellekin ominaisesta 
maaseututaajamissa tapahtuvasta toimintojen siirtymi-
sestä. Autoistumisen ja tieverkoston paranemisen sekä 
laajenemisen myötä vesistöjen rannoilla sijaitsevien 
kirkonkylien rakenne on kokenut muutoksia. Etenkin 
kaupalliset palvelut ovat siirtyneet pois kirkonkylistä ja 
hakeutuneet keskustojen reunoille isojen maanteiden 
varsille, suurten virtojen ulottuville. Kaustinen on hyvä 
esimerkki tästä ilmiöstä.  
 Kaikki PIKE 2014 -kilpailuun osallistuneet 
kaupungit tai kunnat kärsivät väestön vähenemisestä. 
Kaustinen puolestaan on kyennyt säilyttämään väkimää-
rän jokseenkin samana parin viime vuoden ajan. Arkko 
esittää yhtenä teesinään sen, että taantuvien alueiden on 
ensi töikseen hyväksyttävä todellisuus. Lisäksi olisi hyvä 
katsoa asiaa ihan uudelta kantilta ja pohtia voisiko mie-
lekäs elämä löytyä taantuvastakin kunnasta. Tämä vaatii 
Arkon mukaan kykyä arvostaa niitä asioita, mitä kun-
nasta jo löytyy ja lopettaa kilpaileminen itseään isompi-
en sarjassa. Pitäisi unohtaa mantra, jonka mukaan aina 
täytyy vain kasvaa ja kasvaa. 
 Pienet keskukset, etenkin syrjäisemmillä alueil-
la, läpikäyvät kovia aikoja. Globalisaation myötä kilpailu 
on entistä kovempaa ja ajan henkeä kuvaavia sanoja ovat 
muun muassa kilpailukyky ja elinvoimaisuus. Kaikki ha-
luavat pärjätä hyvin ja tarjota asukkailleen tarvittavat 
palvelut ja hyvät edellytykset elää ja yrittää. Mutta kuten 
Arkkokin huomauttaa, kaikki eivät voi olla vetovoimai-
sia keskuksia. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kaikilla 
olisi oikeutta olemassaoloonsa, vaikka se ei hyödyttäisi 
taloudellisesti kansantaloutta. Pitäisi siirtyä pois jatku-
van kasvun ihanteesta ja löytää taantuville alueille kas-
vusta riippumaton tarkoitus ja keino sopeutua sekä uu-
siutua. 
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Johdanto

Kokonaisvaltainen epävarmuus leimaa aikaamme. Maa-
ilma ei silti pysähdy, vaan kauaskantoisiakin päätöksiä 
tehdään tilanteissa, joissa tuleva kehitys on yksi suuri ky-
symysmerkki. Siitäkin huolimatta kaikkia maankäyttöön 
ja sen suunnitteluun liittyviä järjestelmiä sekä toiminta-
tapoja karakterisoi staattisuus, joka kääntyy äkkiä kyvyt-
tömyydeksi reagoida ympärillä tapahtuviin muutoksiin. 
Lainsäädännön suuret rattaat pyörivät hitaasti ja viralli-
set, oikeusvaikutteiset kaavaprosessit laahaavat yhä kiih-
tyvän kehityksen perässä. Kuitenkin satojen, tuhansien 
tai jopa miljoonien ihmisten elämää koskettavassa pää-
töksenteossa olisi suotavaa kyetä vastaamaan epävakaan 
toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. 
 Suunnittelijoilta ja suunnitteluprosessien muilta 
osapuolilta tämä edellyttää keinoja hallita epävarmuutta 
ja sietää epätietoisuutta yksittäisten ratkaisujen suhtees-
ta pidemmän aikavälin kehitykseen. Suunnittelujärjes-
telmältä kaivataan ketteryyttä sekä eri toimijat integ-
roivaa otetta. Poliittisella tasolla on käytävä keskustelua 
kehittämiseen liittyvien eri näkökulmien oikeutuksesta. 
Tarvitaan pohjaa arvioida, ovatko päivittäin tehtävät 
päätökset ja valinnat kestäviä halutun tulevaisuuskuvan 
kannalta ja miten eri yhteyksissä tehtävät päätökset so-
pivat kokonaisuuteen. Valintojen merkitys ja peruste-
leminen korostuvat tilanteissa, joissa halutaan muuttaa 

nykykehitystä. (Laitio & al. 2010: 3) 
 Epävarmuus ei ole ainoa perinteisen lakisää-
teisen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän haastaja. 
Maankäytön suunnittelu ei ole koskaan yksisuuntainen 
prosessi. Se on vuorovaikutusta suunnittelijoiden, pää-
töksentekijöiden ja muiden ympäristön eri toimijoiden 
välillä, intressien välissä luovimista, toimenpiteiden li-
mittämistä ja suunnitelmien yhteensovittamista. Maan-
käyttö- ja rakennuslaissa on säädetty osallisuudesta, 
mikä takaa jokaiselle mahdollisuuden osallistua omaa 
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Osal-
listen määrää ja päällekkäisiä rooleja sekä toimijoiden 
muodostamien verkostojen kompleksisuutta ja etenkin 
niiden häilyvää suhdetta maantieteellisiin paikkoihin tai 
hallinnollisiin tasoihin on kuitenkin vasta alettu ymmär-
tää. Kun toimijaverkostoihin yhdistetään muuttuvat po-
tentiaaliset kehityskulut, on selvää että staattisista kuva-
uksista on siirryttävä dynaamisiin. 
 Tämän tekstin teoriaosa on pintaraapaisu siitä, 
mitä elinympäristömme suunnittelun kentällä tapahtuu 
ja millä tavalla ammattilaisten tulisi siihen reagoida. Val-
takunnallisella tasolla huomio kiinnittyy yhä enemmän 
alati vahvistuviin kaupunkiseutuihin vaikka kehittymi-
nen ei ole niiden yksinoikeus. Hyvinvointiyhteiskunnan 
ihanteiden mukaisesti artikkeli yrittää antaa äänen myös 
heikommalle osapuolelle – maaseudulle.
 Artikkelin ensimmäisessä osassa tarkastellaan 

Mi l j a  Tuomivaa r a

Seudulliset strategiat ja maakuntatason 
suunnittelu
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maankäyttö- ja rakennuslain määrittämiä muodollisia alu-
eidenkäytön suunnittelujärjestelmän työkaluja maakun-
tatason suunnittelussa. Pohdin yhteiskunnan rakenne-
muutosta sekä sen vaikutusta maankäytön suunnitteluun 
ja esittelen 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 
läpi lyöneen MAL-näkökulman. Lisäksi avataan strategi-
sen maankäytön suunnittelun luonnetta ja sen suhdetta 
muodollisiin suunnitteluinstrumentteihin suomalaisessa 
kontekstissa sekä sivutaan muutamia käytännön sovel-
luksia. 
 Artikkelin toisessa osassa syvennytään osallis-
tumiseen. Sen ottamiseksi erityistarkasteluun oli use-
ampi syy. Ensinnäkin, osallistuminen ja vuorovaikutus 
on vakiinnutettu lakisääteiseksi osaksi nykyisiä kaava-
prosesseja ja se on siten olennainen osa maankäytön 
suunnittelua. Toiseksi, osallistuminen seudullisella ja 
MAL-tasolla hakee vielä muotoaan. Kolmas ja viimei-
nen syy on artikkelin kirjoittamista edeltänyt Oulun 
yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan kuntasuunnitte-
lun kurssi, jonka yhtenä tavoitteena oli opettaa tuleville 
maankäytön suunnittelijoille osallistamista ja toimimista 
asiantuntijatehtävissä erilaisten osapuolten välillä mil-
loin erotuomarina, milloin mahdollistajana, välittäjänä, 
yhteistyön edistäjänä ja niin edelleen. 
 Artikkelin kolmas osa on pyhitetty käytännön 
esimerkkeihin perehtymiselle, tapauksena edellä mai-
nittu kuntasuunnittelun kurssi Kaustisella. Tarkastelus-
sa on kaksi kurssin aikana laadittua suunnitelmaa: yksi 
kolmesta ryhmässä tehdystä vaihtoehtoisesta skenaa-
riosta ja viimeiseksi kaikkien yhdessä työstämä syntee-
sisuunnitelma Kaustisen maankäytön tulevaisuudesta, 
joka esiteltiin seurantaryhmälle ja yleisölle Kansantai-
teenkeskuksella 2.12.2014. Itse suunnitelmien lisäksi 
analyysin reflektoinnin kohteena ovat myös ns. kenttä-
käynnit Kaustisella ja seurantaryhmän kanssa toimimi-
sesta kummunneet kokemukset. Viimeisessä osassa 
vedetään langat yhteen, esitetään muutamia kysymyksiä 
ja ojennetaan viestikapula Kaustiselle.

Muodollisesta epämuodolliseen

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä ja maakun-
tatason suunnittelu 

Maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemä alueiden-
käytön suunnittelujärjestelmä on monitasoinen nor-
matiivinen järjestelmä, jossa ylimpänä kaavoituksen 
ohjaustyökaluna toimivat valtioneuvoston hyväksymät 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Seuraa-
vana hierarkiassa on ympäristöministeriön vahvistama 

maakuntakaava, sitten kuntien itsensä laatimat ja hyväk-
symät yleiskaava ja osayleiskaava sekä edelleen asema-
kaava. Joissakin tapauksissa maakuntakaavan ja yleiskaa-
van väliin voidaan sijoittaa vielä yksi typologia, kuntien 
yhteinen yleiskaava, jonka tarkoituksena on helpottaa 
seudullista aluerakenteen hallintaa. Kuntien yhteinen 
yleiskaava laaditaan seudun maankäytön yleispiirteiseksi 
ohjaamiseksi ja toimintojen yhteen sovittamiseksi (MRL 
§ 46). Kuntien yhteiset yleiskaavat eivät ole kovinkaan 
suosittuja, mutta esimerkiksi Uudellamaalla Östersun-
domia varten laaditaan Helsingin, Sipoon ja Vantaan 
yhteistä yleiskaavaa (kaavaehdotus nähtävillä kirjoitus-
hetkellä). 
 Maakuntasuunnittelu liittyy kiinteästi maakun-
nalliseen edunvalvontaan. Siinä kuntien muodostama 
yhteistoimintaelin, maakunnan liitto, sopii ja päättää 
maakunnan tulevaisuutta koskevista kehittämisstrategi-
oista ja tavoitteista pitkällä aikavälillä. Suunnittelu muo-
dostuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntakaavasta ja 
maakuntaohjelmasta sekä sen vuosittaisesta toteutta-
missuunnitelmasta, jotka ohjaavat kaikkia muita maa-
kunnan kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia, ohjelmia 
ja toimenpiteitä. Lisäksi maakunnan suunnitteluun kuu-
luu alueellinen kehittämisohjelma, josta säädetään erik-
seen (MRL § 25). 
 Maakuntaohjelmassa kuvataan lähivuosien ja 
keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteet, maakunta-
kaavassa taas esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntara-
kenteen periaatteet ja maakunnan kehittämisen kannalta 
tarpeelliset alueet noin 10–20 vuodeksi eteenpäin. Käy-
tännössä maakuntakaava on kartalla esitettävä juridinen 
dokumentti, johon kuuluvat kaavamerkinnät ja -määrä-
ykset sekä selostus, josta käyvät ilmi kaavan tavoitteet, 
eri vaihtoehdot ja tarpeelliset tiedot niiden vaikutusten 
ja ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi. Mukana on 
myös aluevarausluettelo, joskin aluevarauksia osoitetaan 
vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä 
koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoit-
teiden kannalta tai useamman kuin yhden kunnan alu-
eiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen (MRL § 
25). 
 Kaavatyötä ohjaa maakuntahallituksen nimit-
tämä, eri yhteistyötahoja edustava johtoryhmä. Kaavan 
laadintaa tukevat myös toimialakohtaiset asiantuntija-
työryhmät (esimerkiksi aluerakenne-, virkistysalue- sekä 
energiatyöryhmät), joihin pyritään keräämään mahdolli-
simman laaja asiantuntemus ja edustus. Näin pystytään 
vastaamaan eri intressiryhmien erilaisiin tavoitteisiin ja 
ottamaan huomioon toisistaan poikkeavat näkemykset. 
Yhteen sovittava tarkastelu tapahtuu johtoryhmässä, 
vaikutustenarviointityöryhmässä ja foorumeilla. Kaavan 
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edistymisestä tiedotetaan kuntajohtajatapaamisissa. 
 Maakuntakaavoitukseen kuuluu myös kaksi la-
kisääteistä viranomaisneuvottelua (MRL § 66 ja MRA 
§ 11), joissa osapuolina ovat maakunnan liiton, ympä-
ristöministeriön ja alueellisen ELY-keskuksen lisäksi ne 
viranomaiset, joiden toimialaa kaava koskettaa. Maa-
kunnan liitto on yhteydessä kuntiin koko kaavaproses-
sin ajan ja kunnat voivat itsekin osallistua viranomais-
neuvotteluihin, mikäli maakuntakaava niitä erityisesti 
koskettaa. Kaava-alueen maanomistajat ja alueella asu-
vat ovat aina osallisia. Muiden, kuten alueella työssä 
käyvien sekä elinkeinoa harjoittavien henkilöiden sekä 
alueen ulkopuolella asuvien ja maata omistavien osal-
lisuus määräytyy kaavan vaikutusten kautta. Tiiviillä 
yhteistyöllä sekä ennen lakisääteisiä viranomaisneuvot-
teluja että kaavan valmisteluvaiheessa varmistetaan, että 
eri tahoilla tehtävät suunnitelmat tulevat huomioiduksi 
maakuntakaavassa. Viranomaisyhteistyö ja neuvottelut 
maakuntasuunnitelmaa ja aluekehittämisohjelmaa laa-
dittaessa ovat erityisen tarpeellisia, jotta jännitteiltä väl-
tytään. Samaan aikaan ne palvelevat myös maakuntakaa-
van laatimista. 
 Maakuntakaavan tärkeyttä maaseudun maan-
käytön ohjaajana korostaa se, että maakuntakaava on 
laajoilla maaseutualueilla ja monessa kylässä ainoa oike-
usvaikutteinen kaava. Yleispiirteisyydestään huolimatta 
maakuntakaavassa voidaan osoittaa kyliin vaikuttavia 
kehittämisperiaatteita, ja siten esimerkiksi suojata mer-
kittäviä maatalousalueita maatalouden harjoittamista 
vaikeuttavilta pysyviltä muutoksilta, vaikuttaa kulttuu-
ri- ja luonnonmaisemien suunnitteluun sekä ohjailla ja 
virkistystoiminnan, maaseudun matkailun ja loma-asu-
tuksen kehittämistä. Maakuntasuunnittelu onkin mer-
kittävä maaseudun kehittäjä. 
 Ensimmäisessä nykyisen maankäyttö- ja raken-
nuslain voimaan tulemisen jälkeen tehdyssä alueiden-
käytön suunnittelujärjestelmän toimivuuden seuranta-
tutkimuksessa (AKSU) vuonna 2005 tuotiin esille lain 
vahvuuksiksi ja heikkouksiksi koettuja ominaisuuksia 
maakuntatason suunnittelussa. Ongelmalliseksi koettiin 
muiden muassa järjestelmän jähmeys ja kuormittavuus 
sekä se, että kaavoitukseen kohdistuu odotuksia sellais-
tenkin kunnan kehittämistä koskevien asioiden ratkai-
semisessa, jotka eivät kuulu kaavoitukseen. Esiin nousi 
tietenkin myös varsinaisesta alueidenkäytön suunnitte-
lujärjestelmästä riippumaton resurssipula (Hirvonen 
& al. 2005: 58). Jos resursseja löytyykin tarpeellisten 
kaavojen laatimiseen, niitä ei riitä ainakaan ajan tasalla 
pitämiseen. Käytännössä alueidenkäyttö onkin monin 
paikoin ”postimerkkikaavojen” laatimista, pala ja tapaus 
kerrallaan. Ei siis ole ihme, että uusi MRL ei ole pystynyt 

pysäyttämään yhdyskuntarakenteen hajautumista. Toi-
saalta resurssien riittävyys ei välttämättä korreloi eheän 
yhdyskuntarakenteen kanssa: niissäkin kunnissa, joilla 
resursseja on, saatetaan viedä läpi raskaita kaavaproses-
seja ja sitten poiketa niistä kuitenkin. Sekä kunnallisella 
että maakunnallisella tasolla kaava mielletään liian usein 
staattiseksi suunnitelmaksi, johon ei sen kerran valmis-
tuttua tarvitse palata. 

Suunnitteluparadigmasta hallintaparadigmaan: 
strateginen maankäytön suunnittelu

Laajat yhteiskunnalliset muutokset, työnteon ja tuotan-
non tehostuminen ja erikoistuminen sekä niistä seuraava 
työmarkkinoiden ja asiointialueiden voimakas laajentu-
minen on johtanut tarpeeseen siirtyä suunnittelupara-
digmasta hallintaparadigmaan. Hallinnassa ei ole kyse 
pelkästä kehityksen oikein suuntaamisesta tai jonkin 
epätoivotun ilmiön suitsimisesta, vaan asianmukaisesta 
reagoimisesta niin kasvuun kuin taantumaankin (hallittu 
kutistuminen). 
 Koska julkishallinnon toimet, kuten maankäy-
tön suunnittelu ja elinympäristön rakentaminen ovat 
hitaita prosesseja, reagoiminen ei aivan riitä. Tiettyjä 
asioita on yritettävä ennakoida. Tulevaisuuden ennus-
taminen kattavankin analyysin pohjalta on vaikeaa ja 
yhdellä ainoalla veikkauksella menee todennäköisesti 
vauhdikkaasti metsään. Strateginen maankäytön suun-
nittelu vastaa tähän tilastolliseen ongelmaan maalaamal-
la useamman vaihtoehtoisen skenaarion, jotka auttavat 
varautumaan potentiaalisesti hyvinkin erilaisiin kehitys-
kulkuihin. Yritysmaailmassa skenaariosuunnittelua on 
jo pitkään yritetty käyttää epävarmuuden hallinnassa. 
Skenaarioita muodostettaessa on tärkeää yrittää tun-
nistaa kehitystä eteenpäin vieviä ja toisaalta kehitystä 
ehdollistavia muutosvoimia. Skenaariotarinan kerron-
nallinen vakuuttavuus on sen relevanttiuden perusta ja 
sen sisäinen koherenttius on keskeistä, kun arvioidaan 
sen merkityksellisyyttä tulevaisuuteen varautumisessa. 
(Mäntysalo & al. 2014: 17) Juuri näiden kahden ominai-
suuden takia skenaariosuunnittelu poikkeaa radikaalisti 
vallitsevasta komprehensiivis-rationalistisesta suunnitte-
lusta, jossa informaation relevanttiuden perusta on sen 
evidenssipohjaisuus eli mahdollisimman kattavat selvi-
tykset ja vaihtoehtotarkastelut. (Jokelainen & al. 2007: 
42) 
 Strateginen toimintatapa liitetään yleensä visi-
on, strategian ja toteuttamisen muodostamaan kolmiyh-
teyteen. Visiolla tarkoitetaan tahtotilaa, kuvaa halutusta 
tulevaisuudesta. Strategia antaa suunnan toiminnalle, 
jolla visio saavutetaan. Toteuttamisessa puolestaan mää-
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ritellään ne toimenpiteet, joita strategian noudattaminen 
edellyttää. Erityisesti maankäytön suunnittelun kon-
tekstissa on muistettava, että strateginen ohjaaminen ei 
tarkoita suunnitelmataloutta eikä sellaista rationaalista 
suunnittelua, jossa ennalta asetettuja päämääriä kohti 
edetään mahdollisimman tiukoin reunaehdoin. Olen-
naista on, että strategisella tasolla pyritään suuntaamaan 
toimintaa antamatta vielä toteuttamisen tavasta sellai-
sia yksityiskohtaisia vastauksia, joiden antamiselle ei 
ole edellytyksiä tai jotka jopa estävät luovien ja hyvien 
toteuttamistapojen kehittämisen jatkossa. (Laitio & al. 
2010: 7) Nämä pätevät hyvin maakuntatason suunnitte-
lun puitteissa. 
 Edelleen Laition ja Maijalan (2010: 8) kuvauk-
sen mukaan alueidenkäytön strategisella ohjaamisella 
tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, 
joilla halutaan edistää tärkeiden alueidenkäyttöä kos-
kevien periaatteiden ja linjausten toteutumista, eikä 
siis pelkästään tiettyä suunnitelmaa, esimerkiksi raken-
nemallia, maakuntakaavaa tai yleiskaavaa, vaikka niillä 
onkin tärkeä merkitys strategioiden konkretisoinnissa. 
Strategia voi koostua myös useista eri suunnitelmista ja 
osista. 
 Albrechts ja Balducci puolestaan kritisoivat 
muodollisten kaavaprosessien jäykkyyttä ja kuormitta-
vuutta ja luotaavat aihetta syvemmältä. Artikkelissaan 
”Practicing Strategic Planning” (2013: 20), he määrit-
televät joukon ominaisuuksia, joita maankäytön suun-
nittelulla tulisi olla ylittääkseen (suunnitteluparadigmaan 
liittyvät) rajoitteensa ja saavuttaakseen strategisen ulot-
tuvuuden. 

Nämä ovat 

(i) visioiva valikoivuus: valintoja, priorisointia, fokusoin-
tia; 
(ii) toimintaorientaatio, jossa muutos tulee sisältä eikä siis 
ole pelkkää reagointia ulkopuolisten toimijoiden aloit-
teisiin tai sääntelyyn sekä 
(iii) epävarmuuden hallinta: siirtyminen staattisista ongel-
makuvauksista dynaamisiin, prosessien monimutkai-
suuden ja toimintojen muuttuvien kytkentöjen sekä 
toimijaverkostojen vuorovaikutussuhteiden tunnus-
taminen, ja viimeisenä muutoksen potentiaalien sekä 
heikkojen signaalien tunnistaminen. 

Mäntysalo, Kangasoja ja Kanninen pitävät olennaisena 
kysymystä sitä, miten asetamme tavoiteltavat maankäy-
tön suunnittelun strategisuuden piirteet suhteeseen laki-
sääteisen suunnittelujärjestelmän kanssa. Jähmeydestään 
huolimatta se kun silti takaa julkisen vallankäytön legitii-
miyden. He ehdottavatkin, että strategisen maankäytön 
suunnittelun ydinolemusta ei etsittäisi niistä ominai-
suuksista, jotka näyttäytyvät vastakkaisina perinteiselle 
sääntelysuunnittelulle, vaan näiden välisen dialektiikan 
hallinnasta. Strateginen maankäytön suunnittelu onkin 
paradoksaalista ja sitä karakterisoi joko/tai -suhteen si-
jaan sekä–että -suhde lakisääteisen suunnittelun piirtei-
den kanssa. (Mäntysalo & al. 2014: 9, 14–15)

Soveltaminen 

Seutuistuminen on yksi tärkeimmistä suomalaista alue-
järjestelmää muokkaavista tekijöistä. Sillä tarkoitetaan 



Kaustisen maankäytön kehityskuva94

seutukuntien aseman ja merkityksen kasvamista seudul-
listen kokonaisuuksien nousemista koko yhdyskuntajär-
jestelmämme perustaksi. Seutu voidaan määritellä kan-
salaisten, yritysten ja yhteiskunnallisten organisaatioiden 
piiriksi, josta esimerkkeinä ovat mm. työssäkäyntialue, 
asuntomarkkina-alue, palveluiden hankinta- ja tuotta-
misalue tai vaikkapa innovaatioympäristö. Seutuistumi-
nen ja seutukunnallinen yhteistyö ovat ajankohtaisen 
aluepoliittisen keskustelun avainteemoja (SYKE 2012: 
8). Maankäytön suunnittelun näkökulmasta tämä on 
kuitenkin ongelmallista, sillä kunnilla on keskeinen rooli 
alueidenkäytön suunnittelussa ja kuntien omien etujen 
ja laajemman seutunäkökulman yhteensovittaminen 
on usein ongelmallista. Seututasolla korostuukin kun-
tien välinen yhteistyö. Johdon asema ja tuki alueiden-
käyttöön vaikuttavissa prosesseissa on oleellisen tärkeä 
sekä seutujen että kuntien tasolla ja johto toimii linkki-
nä myös luottamushenkilöihin, jotka tekevät varsinaiset 
päätökset. (Laitio & al. 2010: 12)
 Maakunnan suunnittelua tarkastellessa huoma-
simme, että strategioiden laatiminen kuuluu jo norma-
tiiviseen maankäytön suunnittelujärjestelmään. Miksi 
sitten on tarve kehittää sen rinnalla epämuodollista stra-
tegisen maankäytön suunnittelua? Albrechts ja Balduc-
ci ovat vakuuttuneita siitä, että strateginen maankäytön 
suunnittelu on syntynyt vastauksena todellisiin ongel-
miin ja perinteisen kaavoituksen riittämättömyyteen 
(Albrechts & al. 2013: 25). Perinteisessä kaavaproses-
sissa kuntien välistä yhteistyötä tehdään yleensä vain 
maakuntatasolla. Kaupunkiseuduilla vaikein tilanne on 
usein keskuskaupungin ja kehyskuntien välillä. Niiden 
erilaiset taustat ja ristiriitaiset tavoitteet ovat johtaneet 
monilla seuduilla luottamuspulaan ja heikkoon sitou-
tumiseen yhteisiin tavoitteisiin. (Laitio & al. 2010: 21) 
Seudullisten kysymysten käsittely siis suorastaan huutaa 
strategista lähestymistapaa, jossa korostuvat prosessin 
merkitys, keskustelufoorumin tärkeys ja yhteisten näke-
mysten löytäminen eri toimijoiden vuorovaikutuksessa. 
Kysymykseen voisikin vastata, että uudenlainen toimija- 
tai aluerajaus edellyttää uusien työkalujen käyttöön otta-
mista. Kuin sattumalta Suomessa epämuodolliset stra-
tegisen maankäytön suunnittelun instrumentit täyttävät 
yhä useammin kuilua kuntakohtaisen yleiskaavoituksen 
ja maakuntakaavoituksen välillä. (Mäntysalo & al. 2014: 
12) 
 Vuorovaikutus ja yhteistyö ovat siis avainsano-
ja, kun suunnitellaan talouden, yhdyskuntarakenteen, 
alueen kilpailukyvyn, elinkeinoelämän, ympäristön laa-
dun ja asukkaiden hyvinvoinnin laaja-alaista kehittämis-
tä. Menestyksekkäät edellytykset elämälle, reilu prosessi, 
hyvä hallinto ja resurssien järkevä kohdentaminen ovat 

kaikki tavoittelemisen arvoisia päämääriä, mutta ennen 
kaikkea integroivalla lähestymistavalla pyritään kuiten-
kin välttämään sitä, että eri tahoilla valmistellaan kehit-
tämistoimenpiteitä, joista toimijat eivät ole keskenään 
tietoisia, ja/tai tavoitteet ovat (esimerkiksi maaseutue-
linkeinojen näkökulmasta) keskenään ristiriitaisia. 
 Liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyen on 
perinteisesti laadittu aiesopimuksia, joissa on sovittu 
lähinnä merkittävien liikenteeseen liittyvien hankkeiden 
ajoituksesta ja niiden toteuttamisen vastuista. Käytäntö 
on kuitenkin levinnyt: viimeisen vuosikymmenen aikana 
MAL-näkökulma on lyönyt itsensä läpi kaupunkiseutu-
jen kehityksen suunnittelussa. Lyhenne tulee sanoista 
maankäyttö, asuminen ja liikenne; toisinaan mukaan 
lisätään vielä palvelut sekä elinkeinot (MALPE). Täl-
laisessa suunnitteluotteessa ajoitus ja koordinointi on 
ensiarvoisen tärkeää ja alueidenkäytön suunnittelulla 
sekä sektorisuunnittelulla on oltava riittävästi aitoja tart-
tumapintoja, joiden kautta vaihtoehtoja yhdessä tarkas-
tellen ja kehitellen haetaan optimaalista ratkaisua. Tämä 
asettaa vaatimuksia suunnittelun aikaiselle vaikutusten 
arvioinnin ja yhteistyön kehittämiselle. Kommunikoin-
ti ei voi tapahtua vain lausuntojen kautta pariin ottee-
seen suunnitteluprosessin kuluessa. (Laitio & al. 2010: 
16) Toimiessaan MALPE voisi antaa tavan hallita nyt 
useita kaupunkiseutuja vaivaavaa yhdyskuntarakenteen 
hajautumista. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki ei 
hyvistä aikeista huolimatta siihen ole kyennyt. 
 MAL näyttäytyy hämärähkönä suhteena strate-
gisen ja lakisääteisen välillä. Se ei itsessään kuitenkaan ole 
suunnitelma vaan pikemminkin toimintatapa. Maankäy-
tön strategisessa ohjaamisessa tarvitaan lisäksi työkaluja, 
joiden avulla voidaan tuottaa ja hallita päätöksenteossa 
tarvittavaa tietoa ja arvioida erilaisten vaihtoehtojen vai-
kutuksia. Millaisia sitten ovat käytännössä nämä ”aseet”, 
joita niin kaivataan? Strategisten yleiskaavojen lisäksi 
erilaiset rakennemallit ja kehityskuvat ovat erityisesti 
kaupunkiseutujen suosimia ei-juridisia välineitä laajem-
pien alueiden kehityssuuntien tarkasteluun pidemmällä 
tähtäimellä. 
 Suunniteltavien alueiden osalta perinteisestä 
evidenssipohjaisesta suunnittelusta strategiseen siir-
tyminen merkitsee siirtymistä euklidisesta aluevaraus-
suunnittelusta topologiseen yhteyksien ja verkostojen 
suunnitteluun. Keskeisiä eivät ole enää eri toimintojen 
täsmälliset sijainnit ja mitoitukset, vaan niiden väliset 
yhteydet ja kehityksen suunnat. Huomio kohdistuu 
esim. keskus-, palvelu- ja liikenneverkkoihin, sekä kau-
punkirakenteen mieltämiseen erilaisina saavutettavuus-
noodeina ja -vyöhykkeinä. (Mäntysalo & al. 2014: 11)
 Ympäristöministeriö julkaisi vastikään rapor-
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tin, jossa tarkastellaan eri puolilla Suomea tehtyjä ra-
kennemalleja ja -suunnitelmia (Mäntysalo & al. 2014). 
Julkaisusta käy ilmi, että Lahti on ollut rakennemallityön 
edelläkävijä: erilaisia versioita on tehty jo 60-luvun lo-
pusta lähtien ja vuosikymmenten aikana kehittyneestä 
työkalusta onkin muotoutunut silta MAL-aiesopimus-
ten ja käytännön suunnittelun välille. Raportti kuitenkin 
paljastaa myös, kuinka lastenkengissä strateginen maan-
käytön suunnittelu Suomessa vielä on, sillä vakiintuneita 
käytäntöjä ei näy olevan. Rakennemalleja on yhtä monta 
kuin niitä kehitteleviä kaupunkiseutujakin. Juuri lähesty-
mistapojen moninaisuudesta johtuen on tärkeää yrittää 
määritellä ne kriittiset ominaisuudet, jotka voivat auttaa 
kaavoittajia muovaamaan todellista strategista luonnetta 
osoittavia kaavaprosesseja (Albrechts & al. 2013: 25). 
Yhteisiä piirteitä löytyy, tärkeimpänä luontevan ja välit-
tömän yhteistyön luominen eri suunnitteluosapuolten 
välille. 

Kaupunki vs. maaseutu 

Kaupunkiseutujen imiessä yhä enemmän asukkaita ja 
työpaikkoja, maaseutu jää väistämättä heikoille ja muut-
tuu muuttotappioalueeksi ellei sillä ole merkittävää kil-
pailuvalttia. Maaseudusta puhutaan yleensä harhaan-
johtavasti homogeenisenä käsitteenä, vaikka Suomen 
ympäristökeskus jakaa sen kolmeen eri tyyppiin: kau-
punkien läheiseen maaseutuun (joka yleensä nauttii tai 
kärsii kaupunkiseutujen lieveilmiöistä), ydinmaaseutuun 
(vahvaa alkutuotannon aluetta) ja harvaanasuttuun tai 
syrjäiseen maaseutuun. (SYKE 2013) Kaupunkiseu-
tu–maaseutu -kahtiajaon sijaan pitäisikin puhua jatku-
mosta. Alueidenkäytön haasteena onkin maaseudun 
olemassa olevien rakenteiden hyödyntäminen, elinkei-
notoiminnan vahvistaminen sekä väestön hyvinvoinnin 
turvaaminen huomattavan erilaisilla alueilla. 
 Nykyinen suunnittelujärjestelmä ei ole sellaise-
naan tarpeeksi joustava ohjaamaan erilaisten maaseutu-
alueiden maankäyttöä. Jotta maaseutualueet selviäisivät 
niille asetetuista tulevaisuuden haasteista, on maaseutu-
suunnittelun keinojen uusiuduttava siten, että ne pystyi-
sivät huomioimaan entistä paremmin maaseutualueiden 
monimuotoisuuden. Kehittämisen edellytys on tietoi-
suus jo olemassa olevasta toimintaympäristöstä ja kei-
novalikoimasta, josta kehitystyössä lähdetään liikkeelle. 
(Rönkkö & al. 2012: 7)
 Maakuntakaavalla pyritään tarjoamaan edelly-
tyksiä näiden haasteiden ratkaisemiseksi alueidenkäytön 
tasolla. Harvaan asuttu maaseutu on ongelmallisin ke-
hittämisen kannalta pitkien etäisyyksien, palvelujen vä-
hyyden ja yksipuolisen elinkeinorakenteen takia. Kuten 

edellä jo mainittiin, maakuntakaavan tärkeyttä maaseu-
dun maankäytön ohjaajana korostaa se, että maakunta-
kaava on laajoilla maaseutualueilla ja monessa kylässä 
ainoa oikeusvaikutteinen kaava. Vaikka yksittäinen kylä 
olisi maakuntasuunnitelman kannalta mitätön, maa-
kuntasuunnitelman linjaukset eivät ole kylän kannalta 
merkityksettömiä. Päinvastoin. ”Maakuntaohjelma ja 
maakuntasuunnitelma ovat äärimmäisen tärkeitä, koska 
niiden kautta jaetaan rahaa tänä päivänä. Tuet tulevat nii-
den kautta, ja sen takia niissä määritellään hyvin pitkäl-
le ne asiat, joihin on tarkoitus laittaa rahaa vuosittain”, 
sanoo Kokkolan kaavoituspäällikkö Veli-Pekka Koivu 
(Honkonen 2014: 68). Hänkin kuitenkin tunnistaa näi-
den muodollisten strategioiden perustavanlaatuisen on-
gelman: ne valmistellaan niin korkealla tasolla, etteivät 
ne kohtaa arjen toimijoita, kuten yritys- ja työelämää. 
 Kaikki edellä mainitun Ympäristöministeriön 
raportin tarkastelemat strategista suunnittelua harjoit-
tavat toimijat ovat kaupunkiseutuja. Mistä johtuu, ettei 
maaseudulla harjoiteta strategista maankäytön suunnit-
telua? Ehkä ilmiö on liian uusi, ehkä asia liittyy valta-
suhteisiin maakuntien sisällä. Ehkä uusien käytäntöjen 
kokeilemisen pelätään syövän tarpeettomasti resursseja. 
Strateginen maankäytön suunnittelu on hyvinkin muun-
tuvaa ja sopii erinomaisesti myös maaseudun eri osien, 
taajamien ja kyläkeskusten välisten suhteiden arviointiin 
(topologinen näkökulma) sekä yhdyskuntarakenteen 
kehittämiseen. Strategisen pohdinnan kautta voidaan 
arvioida eri kylien kehittämisen ohjaamisen ja kaavoitta-
misen tarvetta. Sen yhteydessä tulee myös harkittavaksi 
panostaako kunta kylien kaavoitukseen vai jääkö kylien 
kehittäminen niiden omaehtoisen kyläsuunnittelun ja 
muun kehittämistyön varaan. 
 Rakennemallityötä vastaamaan maaseudulle on 
kehitetty analyysi- ja suunnittelumenetelmä (Rönkkö 
2012), jonka avulla maankäyttöön liittyviä erilaisia tavoit-
teita ja intressejä voidaan sovittaa yhteen ja integroida 
myöskin maaseutualueiden strategiseen kehittämiseen. 
Menetelmää ei ole tarkoitettu maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisen suunnittelumenettelyn korvaajaksi, vaan 
kaavoitusta edeltäväksi ja siitä riippumattomaksi työka-
luksi, jolloin se ohjaa esimerkiksi selvitystarpeitten hah-
mottamista ja varhaista osallistumista. (Rönkkö & al. 
2012: 8).

Miksi osallistumista?

Edellä on käsitelty muodollisia maankäytön suunnit-
telutyökaluja sekä epämuodollisia, niiden rinnalla tai 
taustoitukseksi laadittavia suunnitelmia. Virallisten do-
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kumenttien sisältövaatimusten lisäksi Maankäyttö- ja 
rakennuslaissa määrätään, ketkä kaikki on otettava mu-
kaan suunnitteluun. Samalla, kun yksipuolisesta kuule-
misesta siirryttiin osallistumiseen ja vuorovaikutukseen, 
lakiin kirjattiin uusi käsite, osallinen. Osalliset koostuvat 
erilaisista ryhmistä, joiden asemassa ja osallistumisen 
tavoissa on eroja (MRL § 62). Kaava-alueen maanomis-
tajat ja -haltijat ovat aina osallisia. Lisäksi osallisia ovat 
kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi-
hin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Myös yhteisöt 
tai viranomaiset voivat olla osallisia. Sama henkilö voi 
näin olla osallinen usealla eri perusteella. 
 Osallistuminen sisältää ajatuksen aktiivisesta 
kansalaisesta, jolla on halu ja motivaatio toimia itselleen 
tärkeissä yhteiskunnallisissa asioissa. Osallistumiseen 
vaikuttaa sekä omakohtainen kiinnostus että tarjolla 
olevat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Osallisuus 
voidaan jaotella tieto-osallisuuteen, suunnitteluosalli-
suuteen, päätösosallisuuteen ja toimintaosallisuuteen. 
(Syrjänen 2005: 11). Tieto-osallisuuden tarkoituksena 
on tuottaa tietoa yhteistyössä asukkaiden ja ympäristön 
käyttäjien kanssa sekä täydentää saatavalla paikallistun-
temuksella selvityksiin perustuvaa asiantuntijatietoa. 
Tähän kuuluu myös, että osallisille tiedotetaan aina kaa-
voituksen alkamisesta ja heille tarjotaan mahdollisuut-
ta osallistua kaavan valmisteluun riittävän varhaisessa 
vaiheessa. Kaavoitusprosessin on tarkoitus olla alusta 
lähtien julkinen siten, että kaikilla osallisilla on mahdol-
lisuus osallistua nimenomaan suunnittelun tavoitteista ja 
ratkaisuperiaatteista käytävään keskusteluun. Suunnitte-
luosallisuuden myötä osallisille annetaan mahdollisuus 
myös aidosti vaikuttaa lopputulokseen. 
 Osallistumisen voi toteuttaa monella eri taval-
la ja vaihtelevalla laajuudella: MRL antaa liikkumavaraa 
enemmän kuin kunnat yleensä käyttävät. Tiedottaminen 
on vuorovaikutuksen ensimmäinen edellytys.  Hyvä tie-
dottaminen on oikein ajoitettu, sisältää oleelliset asiat ja 
on ymmärrettävää sekä havainnollista. Tiedon on kuljet-
tava myös toiseen suuntaan, osallisilta suunnittelijoille ja 
päätöksentekijöille. Lisäksi osallisilla on oltava mahdol-
lisuus aitoon vuoropuheluun kaavan suunnittelijoiden 
kanssa ja keskenään. Kaiken tämän koordinoimiseksi 
kaavaprosessin alussa tehdään osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma. Pakkopullanakin koettu OAS palvelee 
parhaimmillaan sekä asukkaiden että viranomaisten 
tietotarpeita. Havainnollisuuden ja informatiivisuuden 
rinnalla tärkeäksi ominaisuudeksi nousee innostaminen 
osallistumaan ja ottamaan kantaa. 
 Miksi osallistuminen sitten on niin tärkeää? 
Osallistuminen tuottaa sekä suunnittelijoille että pää-
töksentekijöille tietoa asukkaiden ja muiden ympäristön 

käyttäjien tarpeista ja arvostuksista. Paikallistuntemus 
täydentää selvityksiin perustuvaa asiantuntijatietoa ja 
ympäristön käyttäjien arkikokemus tuovat uusia näkö-
kulmia suunnitteluun. Maankäytön suunnittelu on eri-
laisten intressien välissä luovimista: keskustelua sekä 
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja välillä tarvitaan 
näkemysten yhteensovittamisessa. Reiluksi koettu kaa-
voitusprosessi ja toimiva vuorovaikutus paitsi helpot-
tavat kompromissien hyväksymistä, myös rakentavat 
osapuolten välistä luottamusta ja sitoutumista kaavan 
toteuttamiseen. (Tulkki & al. 2007: 11).
 Ympäristöhallinto on julkaissut ohjeita osallis-
tumisesta yleis- ja asemakaavoituksessa, mutta osallistu-
misesta maakuntatasolla ei ole juurikaan tietoa. Lisäksi 
tiedämme, että alueidenkäyttöön liittyviä strategisia va-
lintoja käsitellään paljon myös kaavaprosessien ulko-
puolella, kuten tässä artikkelissa on eri yhteyksissä tuo-
tu esille. Rakennemalli- ja kehityskuvatyössä jäljitellään 
useimmiten ainakin jossain määrin kaavaprosessin muo-
toja, mutta seutu- ja kuntastrategioiden laatimisen yhte-
ydessä laajempaa keskustelua osallisten kanssa käydään 
harvoin. Niissä käsittely ja päätöksenteko tapahtuvatkin 
enimmäkseen edustuksellisen demokratian kautta. (Lai-
tio & al. 2010: 48).
 Onkin syytä pohtia, miten asukkaiden ja mui-
den ympäristön käyttäjien osallistuminen on perustel-
tua kytkeä maankäyttö- ja rakennuslain ulkopuolella 
tapahtuvaan alueidenkäytön strategisten linjausten kä-
sittelyyn. Laajempaa osallistumisen ja vuorovaikutuksen 
järjestämistä puoltavat seuraavat samat asiat kuin laki-
sääteisessä kaavoituksessakin: jos mukaan ei oteta aivan 
alueidenkäytön suunnittelun alusta alkaen, myöhempiin 
vaiheisiin liittyvä osallistuminen ja vuorovaikutus koe-
taan helposti näennäiseksi; avoimuus ja myös vaikeiden 
asioiden kohtaaminen on tärkeää luottamuksen synty-
miselle; on tärkeää, että tieto välittyy päättäjille mahdol-
lisimman oikeassa muodossa eikä pelkästään peitellysti 
eri taustaryhmien suodattamana. 
 Samalla kannattaa muistaa, että esimerkiksi 
seutustrategian laatimisessa tai rakennemallityöskente-
lyssä ei ole kysymys kaavan tekemisestä ja niihin liittyvät 
alueidenkäytölliset linjaukset konkretisoituvat oikeu-
dellisesti vaikuttaviksi reunaehdoiksi tai kehittämispe-
riaatteiksi vasta kaavajärjestelmän kautta. Strategisten 
linjausten määrittelyyn liittyvän osallistumisen ja vuoro-
vaikutuksen haasteena on useissa tilanteissa niiden yleis-
piirteisyys. Kun suora liittyminen asukkaiden ja muiden 
ympäristön käyttäjien arkeen puuttuu, kiinnostus strate-
giatyöhön voi olla vähäistä.
 Kaikesta huolimatta osallistumista maakuntata-
solla tulisi tutkia ja kehittää siitäkin syystä, että kuten 
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jo aiemmin mainittiin, maaseudulla maakuntakaava voi 
olla ainoa oikeusvaikutteinen maankäytön suunnittelu-
väline. Vaikka pieni kunta ei lähtisikään laatimaan yleis-
kaavaa, se ei tarkoita että paikkakunnalta puuttuisivat 
täysin detaljitasoisemmat suunnitelmat. Lakisääteisten 
työkalujen sijaan paikallisilla toimijoilla voi olla käytet-
tävissään vapaamuotoisia ohjausvälineitä. Vapaamuo-
toiset ohjauskeinot korostavat toimijan omaa vastuuta 
ympäristöstään, mutta toisinaan niihin on sisällytetty 
myös taloudellisen ohjauksen keinoja. Omaehtoisten 
hankkeitten ja vapaamuotoisten suunnitelmien parem-
pi huomioiminen kaavoituksessa tulisikin nähdä eräänä 
keinona integroida paikalliset toimijat mukaan kunnan 
maankäytön suunnitteluun ja kehittämiseen. Niukin 
resurssein toimivat kunnat hyötyvät vapaamuotoisista 
suunnitelmista myös taloudellisesti: usein niiden sisältä-
miä, kunnankin näkökulmasta hyödyllisiä toimenpiteitä 
rahoitetaan EU-rahoituksen turvin. Huomioimalla epä-
muodolliset suunnitelmat kaavoituksessa voidaan edis-
tää jo alkuvaiheessa luottamusta siihen, että suunnittelua 
tehdään aidosti yhteistyössä asukkaiden ja maanomista-
jien kanssa. Näiden hyödyntämisessä kyse voi olla viime 
kädessä siitä, ovatko eri hallinnonalat valmiita jousta-
maan ylhäältäpäin tulevasta byrokraattisesta lähestymis-
tavasta ja ottamaan vapaamuotoisen keinovalikoiman 
osaksi jo vakiintuneita suunnittelun käytäntöjä. (Rönkkö 
& al. 2012: 106).
 Mutta mikä on osallistumisen vaikuttavuus? 
Vuonna 2005 tehdyn Kansalaisjärjestökyselyn mukaan 
tiedonsaanti on parantunut merkittävästi uuden MRL:n 
myötä ja osallistumismahdollisuuksiin oltiin suhteelli-
sen tyytyväisiä. Osallistumisen vaikuttavuutta sen sijaan 
ei pidetty riittävänä. Tutkimuksissa on tullut esiin, että 
asukkaat ja kansalaisjärjestöt haluaisivat osallistua ja 
vaikuttaa ”jo ennen kuin kaavoitus alkaa”. Kaavoitusta 
koskevat tavoitteet ja periaatteet on saatettu määritellä 
etukäteen niin sitovasti, että osallistujat kokevat, ettei 
kaavaratkaisuun voi enää vaikuttaa. (Tulkki & al. 2007: 
20).
  On huomattava, että osallistumisessa seudul-
lisella tasolla on kyse hyvin laajasta asiasta: kansalaisten 
ja muiden osallisten lisäksi on otettava mukaan myös 
päättäjät ja asiantuntijat, ja mietittävä koko organisaa-
tion merkitystä visioiden tavoittelussa. Jos seudulliset 
strategiat ovat pelkkiä konsulteilla teetettyjä töitä, niiden 
teemat ja tavoitteet eivät ikinä siirry käytäntöön. 
 Ympäristöministeriön raportissa ”Rakenne-
mallit kaupunkiseutujen suunnittelussa” vuodelta 2014 
pureudutaan haastattelujen avulla suunnittelijoiden työs-
sään kohtaamaan problematiikkaan ja yritetään löytää 
toimivia käytäntöjä sekä niitä yhdistäviä piirteitä. Positii-

viset kokemukset liittyvät ennen kaikkea yhteen kaikille 
yhteiseen ominaisuuteen, rakennemallityöskentelyn roo-
liin eri toimijoiden yhdistämisessä ja yhteisten tavoittei-
den asettamisessa. Rakennemalliprosessilla on siis suuri 
kommunikatiivinen merkitys, sen yhteydessä pystytään 
rakentamaan jaettua käsitystä seudun tulevaisuudesta.” 
(Mäntysalo & al. 2014: 43). Tämä puoltaa osallistumi-
sen kehittämistä myös maakuntatasolla, vaikka nykyi-
selläänkin yhä useammat ammattiryhmät osallistuvat 
suunnitteluun. Rakennemallityöhön kaupunkiseutuja on 
puskenut valtio, mutta toistaiseksi MAL-näkökulma ei 
ole saavuttanut samalla ”käytännön” tasolla maaseutua, 
kaupunkiseutujen liepeitä lukuun ottamatta. 
 Negatiivisiakin kokemuksia on, ja rakennemal-
lin sekä maakuntakaavan välille saattaa syntyä kitkaa. 
Kaupunkiseutu–maaseutu -vastakkainasettelu nostaa 
päätään Jyväskylän kaavapäällikön Leena Rossin pu-
heissa, kun hän kommentoi luottamushenkilöiden roo-
lia prosessissa: ”- - päättäjät tulee koko maakunnasta 
ja siellä kaupungin poliitikot pelkäävät, että maakun-
tien edustajat ratkaisevat kaupunkiseudun kehityksen”. 
Paikallishallinnossa on myös eräänlainen katkoskohta, 
valtuustojen luottamushenkilöiden vaihtuminen, joka 
aiheuttaa yhdessä tekemällä saavutetun näkemyksen 
osittaista nollautumista ja tarvetta tuottaa omakohtaisia 
oivalluksia myös uusille ihmisille. (Mäntysalo & al. 2014: 
46–47).
 Kaiken kaikkiaan vuorovaikutusprosessit ovat 
omiaan sitouttamaan osallisia maankäytön suunnittelu-
prosesseihin ja meidän tulisikin laajentaa ja tutkia osal-
listumisen käsitettä laajemmin siinä missä strategiankin 
käsitettä on tutkittu. 

Tapaus Kaustinen

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan kunta-
suunnittelun kurssi järjestettiin Kaustisella syksyllä 
2014, jossa oli samanaikaisesti käynnissä myös Kaus-
tinen Center -hanke. Kontekstina oli siis seutukunnan 
keskuksen ostoskyläselvitys, jonka yhteyteen sovitettiin 
yleispiirteisen maankäytön kehityskuvan laatimiseen 
tähtäävä yhdyskuntasuunnittelun maisterivaiheen kurs-
si.
 Ensimmäinen vaihe missä tahansa suunnitte-
luprosessissa on luonnollisesti analyysivaihe. Kolmen 
kenttäpäivän aikana järjestetyt kuntainfo, yleisötilaisuus, 
yksi opastettu kierros ja lukuisat pienemmät opastamat-
tomat jalkautumiset sekä paikallisten haastattelut tuotti-
vat yllin kyllin materiaalia, joka työstettiin paikan päällä 
erillisiksi toimintaympäristön, rakennetun ympäristön 



sekä aisti- ja merkitysympäristöjen analyyseiksi käyttäen 
rakennemallityötä maaseudulle vastaamaan kehitettyä 
analyysi- ja suunnittelumenetelmää (Rönkkö 2012). 
 Healeyn (2009: 453) mukaan analyysiä tehdessä 
olennaista on herkkyys: historiasta, antropologisesta ot-
teesta ja alueellisesta mielikuvituksesta ammentava kyky 
tarttua ihmisten ja paikkojen kytkentöihin ajassa. Niiden 
merkitystä ei sovi aliarvioida, sillä ne luovat resonans-
sipohjan strategisille aloitteille. Kokemuksesta voidaan 
sanoa, että pelkkä passiivinen havainnointi ei riitä kat-
tavan tiedon keräämiseksi: analyysiä tehdessä suunnit-
telijan on asennoiduttava tutkimusmatkailijan tavoin, 
tarrattava toisinaan miltei huomaamattomiin vihjeisiin 
ja suorastaan louhittava informaatiota mahdollisimman 
moninaisista lähteistä. Suunnittelijan aktiivisesta vuoro-
vaikutuksesta osallisten kanssa alusta lähtien kumpuaa 
lopulta hyväksyntä, joka strategisessa suunnittelussa toi-
mii (eräänlaisena) legitimaationa tai oikeutuksena (Al-
brechts & al. 2013: 22). 
 Osallistavan analyysin rooli on siis moninainen. 
Se paitsi antaa suunnittelijalle tietoa, jonka perusteella 
tehdä suunnitteluratkaisuja, myös aloittaa luontevasti 
keskustelun muiden osallisten tai toimijoiden kanssa 
ja auttaa rakentamaan luottamusta. Strategisessa suun-
nittelussa huolellinen analyysi myös sitoo projektin 
paikkaan perustavanlaatuisella tavalla: sen perusteella 
voidaan muodostaa käsitys seuraavan vaiheen skenaari-
oiden reunaehdoista ja määrittää kullekin oma kehityk-
sen keihäänkärki. 
 Projektin toinen vaihe oli vaihtoehtoisten ke-
hityspolkujen tarkasteleminen kolme erilaista skenaario-
ta laatimalla. Pienimmän (nollaa lähestyvän) kasvun ja 
immateriaalisiin arvoihin tai toimintoihin perustuvien 
keihäänkärkien yhdistelmä johti käytännössä katsoen 
”rakentamiskieltoon” ja sitä kautta väistämättä varsin 
strategiseen suunnitelmaan, suunnitelmaan miten suun-
nitella tarpeen tullen. 
 Ongelman jäsentämistä varten aloitimme pur-
kamalla omien ajatusketjujemme abstrakteja käsitteitä 
ja toiminnallisia tavoitteita miellekartoiksi. Niistä, sekä 
skenaarion reunaehdoista, meille tehtävänannossa mää-
ritellyistä tavoitteista, analyysien tiedoista ja paikanpääl-
lä tehdyistä havainnoista muodostui pian kompleksinen 
kolmiulotteinen verkko, jossa kaikki näytti liittyvän kaik-
keen. Lopulta saimme ryhmiteltyä kaiken viiteen limit-
tyvään ja lomittuvaan suunnittelua määrittelevään pil-
veen, jotka nimettiin lennokkaasti kauneuden kaavaksi, 
vetovoiman strategiaksi, ihmisvirtojen strategiaksi, koti 
Kaustisella -strategiaksi ja tyhjien tilojen strategiaksi. 
 Sanallisessa visiossa kiteytimme rakentamisen 
säätelyn keskeiset periaatteet Kaustisella: orgaaninen 
kasvu, itseohjautuvuus ja koherenttiuden lisääminen. 
Varsinainen maankäytön suunnittelu oli lopulta mini-
maalista, vaikka päädyimmekin osoittamaan kirkonky-
län keskeisille paikoille muutamia aluevarauksia niiltä 

osin kuin vision toteutumisen kannalta oli kriittistä. 
Kaikki ratkaisut tähtäsivät siihen, että rakentamisen 
ohjaukseen kuluisi pienessä kunnassa mahdollisimman 
vähän resursseja. Suuntaviivojen asettamista pohdittiin 
pitkään ja hartaasti, ja lopulta päädyttiin esittämään uu-
disrakentamisen rajoitukset ympäristöelementtien suh-
teisiin ja ryhmittelyihin perustuvina topologisesti jous-
tavina sääntöinä, kuten ”suljettu pihapiiri”, ”näkymien 
turvaaminen kirkonmäelle” etc. (Jokelainen & al. 2007: 
44) Vastaavanlaisia ominaisuuksia määriteltiin raken-
nuksille sen perusteella, missä ne sijaitsivat toiminnalli-
sesti kehitettävien paikkojen suhteen. 
 Skenaariot esiteltiin seurantaryhmälle toisella 
kenttäkäynnillä ja niistä keskustelun lisäksi paikallisil-
le annettiin mahdollisuus kommentoida nimettömästi 
”toiveiden tynnyri” -pelin merkeissä. Pelin selkeät sään-
nöt takasivat laadukkaat vastaukset, mutta muuten yksi 
suurimmista haasteista jonka kohtasimme, oli oikeanlai-
sen, suunnittelijalle käyttökelpoisen palautteen kalaste-
lu. Mitä abstraktimpia aihe ja ”suunnitelmat” ovat, sitä 
enemmän suunnittelijoiden täytyykin panostaa alusta-
miseen, havainnollistamiseen ja vuoropuhelun ylläpi-
tämiseen. Keskustelun herättämiseksi päädyimme mm. 
käyttämään ääripäitä edustavia kuvapareja. 
 Hetkittäin seurantaryhmäläisten keskuudesta 
nousi esille huolia muista kuin varsinaisesti käsittelys-
sä olevista asioista. Tämä on kaavakohtaisessa osallis-
tumisessa yleinen ilmiö: muiden osallistumistarpeiden 
ohjautuminen ainoaan saatavilla olevaan vaikutuskana-
vaan kuormittaa lakisääteistä suunnittelujärjestelmää. 
Ehkä epämuodollinen suunnittelutyö voisi toimia ”pai-
neen poistajana” kaavoitukselta. Monissa kunnissa on-
kin nähty tarpeelliseksi kehittää alueellista osallistumista 
ja yhteistyötä kaavakohtaisen osallistumisen rinnalla. 
(Tulkki & al. 2007). Toisinaan oli myös aistittavissa pie-
nellä paikkakunnalla niin asukkaisiin ja kuin päätöksen-
tekijöihinkin kohdistuvat sosiaaliset paineet, jotka ovat 
aivan eri luokkaa kuin isoissa kaupungeissa. 
 Tehtävänannon merkitys ja ohjaajien vaatimuk-
set määrittelevänä tekijänä sekä seurantaryhmältä tullut 
paine osoittaa suunnitelmassa konkreettisia asioita an-
tavat osviittaa siitä, miten strategiseksikin tarkoitettuun 
suunnitelmaan saattaa prosessin kuluessa hiipiä valtava 
määrä detaljeja. Yksityiskohtaisuuden taipumus lisään-
tyä johtuu ihmisten tarpeesta kontrolloida tilannetta ja 
turvata omat intressinsä mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Haaste onkin ”lukita” suunnittelussa tiettyjä 
ratkaisuja niin, että samalla silti hallitaan epävarmuut-
ta pidemmällä strategisella aikajänteellä. (Mäntysalo & 
al. 2014: 16). Yksi strategisen maankäytön tärkeimmistä 
tehtävistä seuraavaksi olisi löytää tapoja käsitellä asioi-
den keskeneräisyyttä ja hyväksyä se, että kaikkea ei pää-
tetä tässä ja nyt.
 Tässä kiteytyy strategisen maankäytön suun-
nittelun paradoksi. Tarvitaan tasapainoa ohjaavuuden 



ja joustavuuden välillä. Seudullisen strategian tasolla 
kuvataan usein yleisiä hyviä periaatteita ilman, että vielä 
kovin selkeästi suunnataan toimintaa johonkin tiettyyn 
suuntaan. Puhutaan esimerkiksi hyvästä elinympäristös-
tä tai eheästä yhdyskuntarakenteesta tavalla, jossa hyvin-
kin erisuuntaiset tulkinnat linjauksen toteutumisen ta-
vasta ovat mahdollisia. Tähän liittyy myös kysymys siitä, 
miten ja missä vaiheessa sanallisesti ilmaistut tavoitteet 
kiteytyvät erilaisiksi periaatekuviksi, kartallisiksi esityk-
siksi ja täsmällisemmiksi määritelmiksi. Onkin tärkeää 
pohtia, millä tavalla ja missä vaiheessa yleiset strategia-
lauseet alkavat konkretisoitua sellaisiksi linjauksiksi, jot-
ka riittävällä tavalla tukevat eri vaiheissa tehtäviä valinto-
ja ja päätöksentekoa, mutta joissa tarvittava joustavuus 
ja liikkumavara säilyvät. On kuitenkin syytä korostaa, 
että asioiden käsittelyn yleispiirteisyys ja konkreettisuus 
voi vaihdella samankin suunnitelman sisällä. Esimerkik-
si kaupunkiseudun tasolla on tärkeä löytää ne alueiden-
käytölliset kehittämisperiaatteet ja reunaehdot, joita on 
tarpeen konkretisoida koko seudun tasolla ja jättää muut 
kysymykset jatkosuunnittelun varaan. (Laitio & al. 2010: 
22–24) 

Strategisten periaatteiden konkretisoitumista ja tavoitel-
tavaa ohjaamisen tasoa on mahdollista peilata seuraavi-
en ulottuvuuksien avulla: 

1. joustavuus vs. sitovuus 
2. reaktiivisuus vs. ohjaavuus 
3. yleispiirteisyys vs. konkreettisuus. 

Korostettaessa ohjaamisen joustavuutta ja reagoimis-
mahdollisuutta monenlaisiin toteuttamismahdollisuuk-
siin tarvitaan asioiden yleispiirteistä kuvaamista. Sito-
vuuden ja ohjaavuuden kasvaessa tarvitaan puolestaan 
konkreettisempaa käsittelytapaa. (Laitio & al. 2010: 24)
 Kuntasuunnittelun kurssin kolmannessa ja vii-
meisessä vaiheessa kenttäkäynnin esittelystä ja keskus-
teluista sekä toiveiden tynnyristä kerätyn palautteen pe-
rusteella koko ryhmän tuli päästä yhteisymmärrykseen 
dominoivan skenaarion valinnassa ja alkaa kehittää syn-
teesisuunnitelma sen ympärille. Kävi äkkiä selväksi, että 
yhtäkään kolmesta skenaariosta ei voinut pitää muita 
varmempana. Lisäksi järkeilimme, että muita yllättäviä-
kin kehityssuuntia saattaisi ilmestyä. Strategioiden on-
gelmana näyttäisi olevan lyhytnäköisyyden ja yleispiir-

Kuva 1. “Toiveiden Tynnyri” -pelin säännöt. Pelissä sovelletaan tuotemuotoilussa käytettyä nk. VTaToU –luokittelua: 
V-ominaisuus = (välttämätön): ominaisuudet, jotka ovat laadukkaalle elinympäristölle välttämättömiä. Ta-ominaisuus 
= (tarpeellinen): ominaisuudet, joiden mahdollisuuksien mukaan tulisi sisältyä ympäristöön. To-ominaisuus = (toivot-
tava): ominaisuudet, jotka olisivat haluttavia, mutta realistisempia jättää pois kuin toteuttaa. Sisällytetään kuiten-
kin, mikäli resurssit sallivat. U-ominaisuus = (unelma): ominaisuudet, joita toivotaan, mutta joiden toteuttamiseen 
ei ole kyseisessä tilanteessa mahdollisuuksia. Ne saattavat toteutua joskus tulevaisuudessa.VTaToU-luokittelu voidaan 
ymmärtää eräänlaisena arvioivana “luotausmenetelmänä”, jossa systemaattisesti etsitään erilaisia mahdollisuuksia 
ja toisaalta heikkouksia.



teisyyden lisäksi niiden epäonnistuminen juuri näiden 
vaikeasti ennakoitavien ja emergenttien muutostekijöi-
den (tai elinkeinomoottorien, kuten niitä päädyimme 
nimittämään) huomioon ottamisessa. Kehittämisen 
osa-alueita valikoitui kuusi ja kaikille määritettiin kolme 
tavoitetasoa: ylläpitävä kehitys, edistävä kehitys ja mer-
kittävä kehitys siten, että jokainen osa-alue voisi kasvaa 
ja kehittyä itsenäisesti.
 Lopputuloksena syntynyt suunnitelma esiteltiin 
Kansantaiteenkeskuksessa 2.12.2014 noin 50 seuran-
taryhmän jäsenen ja muun kiinnostuneen kaustislaisen 
läsnä ollessa. ”Aina valmiina” ei ole puhdas strateginen 
suunnitelma, vaan hybridimalli. Siinä suunnitteluperiaat-
teiden avulla on konkretisoitu niitä toimenpiteitä, joilla 
haluttuihin tavoitteisiin ja toivottuun kehityskuvaan py-
ritään. Toiminnallisten periaatteiden kohdalla on visioitu 
esimerkiksi palveluverkon kehittämistä. Rakenteelliset 
periaatteet määrittelevät mm. rakentamisen mitoittamis-
ta ja sijoittumista eri alueille, kun taas aistiympäristön 
kehittämisen periaatteet ratkaisevat millainen on raken-
netun ympäristön yleisilme. Myös arjen, paikallisuuden 
ja merkitysympäristön periaatteet on otettu käsittelyyn 
kerroksellisuuden, imagon ja identiteetin vahvistamisek-
si. (Rönkkö & al. 2012: 94–97) 
 On muistettava, että tapaus Kaustinen on kun-
nallinen strategia, ei maakuntatasoa. Se voidaan kui-
tenkin nähdä myös jollain tapaa seudullisena, tosin ei 
toimeksiannon vaan suunnittelijoiden näkemyksen ja 
kunnan maakunnallisen aseman takia. Kaustinen on 
seutukuntansa keskus, ihmiset käyvät töissä ja koulussa 
ym. yli kuntarajojen, ja niinpä näiden paikan määritel-
mien orjallinen noudattaminen kahlitsee meitä ja rajaa 
mahdollisuuksia ja elämää. 
 Pienet kunnat näkevät usein muut ympärillä 
olevat pienet kunnat vihollisina – kilpailu asukkaista on 
kovaa. Entä jos näin ei olisikaan? Yhteinen strategia voi 
auttaa valitsemaan taistelunsa: kumpi on järkevämpää, 
pitää käyttökelvottomasta terveyskeskuksesta kiinni 
kynsin hampain, koska muuten se muuttaa naapurikun-
nan alueelle vai molemmista kunnista joudutaan mat-
kustamaan kauempana sijaitsevaan maakunnan keskus-
kaupunkiin? 

Lopuksi

Epävarmuuden lisäksi positiivisempi vuorovaikuttei-
suus kuuluu ajan henkeen. Maankäytön suunnittelu ei 
ole koskaan yksisuuntainen prosessi. Se on vuorovai-
kutusta suunnittelijoiden, ympäristön eri toimijoiden ja 
päätöksentekijöiden välillä, intressien välissä luovimista. 
Osallistuminen kuuluu kaikille kaavatasoille ja sitä jälji-
tellään usein myös rakennemallityössä. Eikö vuorovai-
kutusta voisi edistää virallisten kaavojen ja epävirallisten 
ohjaustyökalujen välillä? Suunnitteluun vaivihkaa hiipi-
nyttä strategista näkökulmaa ei tarvitse nähdä perintei-

sen normatiivisen järjestelmän kilpailijana, vaan sen voi-
daan ajatella täydentävän alueiden käytön suunnittelun 
työkalupakkia. 
 Täydennystä todella tarvitaan. Joissakin kon-
teksteissa juridinen kaavoitusjärjestelmä toimii mainios-
ti, mutta kuten aiemmin jo todettiin, maaseutunäkökul-
masta katsottuna se on melko mekaaninen ohjausväline. 
Sen keskeisenä heikkoutena voi pitää nykyisen lainsää-
dännön lähtökohtaa, jonka mukaisesti alueiden käytön 
suunnittelujärjestelmä on määritelty samanlaiseksi niin 
kaupungissa, syrjäisellä maaseudulla kuin näiden välisil-
läkin alueilla, vaikka näiden toimintaympäristöt poikke-
avat toisistaan huomattavasti. (Rönkkö & al. 2012: 105) 
Toinen strategisen maankäytön suunnitteluun ja erita-
soisten kaavaprosessien suhteeseen liittyvä kysymys on, 
miten skenaariotarinoiden laadinta ja kehystys oikein 
ajoittuvat. Case Kaustinen järjestettiin ostoskylähank-
keen puitteissa, oletettavasti oikeusvaikutteisen kaavan 
laadinnan hyvin varhaisessa selvitysvaiheessa. Käytän-
nössä kurssi oli pikemminkin irrallaan tai kokonaan kaa-
vaprosessien ulkopuolella, eikä sillä ollut juurikaan yh-
teyttä hankkeeseen. Tapaus Kaustinen oli monilta osin 
erityistapaus, mutta siitä voitaneen silti vetää varovaisia 
johtopäätöksiä. 
 Korostettakoon, että valtaosa Kaustisen strate-
gisista suunnitteluratkaisuista oli kohtaamistamme on-
gelmista nousseita, eivätkä siis tietoisia yrityksiä soveltaa 
jotakin jo tehtyä. Tämä osoittaa, että strateginen maan-
käytön suunnittelu on varteenotettava vaihtoehto myös 
maaseudulla. Strategiselle maankäytön suunnittelulle on 
selvästi kysyntää. Se kulkee perinteisen oikeusvaikuttei-
sen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän rinnalla tai 
solahtaa sujuvasti maakuntakaavan ja yleiskaavan väliin 
seututasolle. Samanlaisesta legitimaatiosta esimerkik-
si rakennemalli ei nauti kuin varsinaiset kaavat, mutta 
toisaalta voidaan kysyä tarvitseekokaan. Tiukasti laissa 
määriteltynä pakettina mikä tahansa strategisen maan-
käytön suunnittelutyökalu menettäisi luultavasti kette-
ryyttään ja muuntautumiskykyään, toisin sanoen juuri 
niitä ominaisuuksia, jotka tekevät siitä niin houkuttele-
van ja nopeisiin muutostarpeisiin vastaavan. 
 Vaikka vakiintuneita käytäntöjä ei ole, asuk-
kaille, maanomistajille ja erilaisille yhdistyksille tulisi 
antaa mahdollisuus osallistua omaa aluetta koskevaan 
strategiseen maankäytön suunnitteluun. Ilman yhtei-
sen näkemyksen muodostamista kaavoitukseen voidaan 
maaseudulla suhtautua joskus kielteisesti ja kokea se vi-
ranomaisten turhana puuttumisena maanomistajan oi-
keuksiin. Strategisen ohjauksen keinoin voidaan sopia 
periaatteellisista linjoista, johon myös luottamushenki-
löt sitoutuvat. Maaseudun haasteena on, että kokonais-
kuvan muodostaminen on jäänyt jossain määrin ”ei-
kenenkään” vastuulle, ja eri hallinnonalat pikemminkin 
keskittyvät omien sektorikohtaisten strategioidensa laa-
dintaan. Kuitenkin, mitä niukemmat resurssit ovat, sitä 



keskeisempää on yhteisten linjausten muodostaminen 
niistä periaatteista, miten ”niukkuutta jaetaan”. (Rönkkö 
& al. 2012: 105)
 Ohjauksen tarve ei ole poistumassa, vaikka 
yhteiskunta ja toimintaympäristö muuttuvatkin. Kau-
punkiseudut näyttävät mallia strategisen maankäytön 
suunnittelun eri instrumenttien kokeilemisessa. Nähtä-
väksi jää, otetaanko maaseudullakin haltuun vastaavia 
toimintatapoja ja työkaluja, ja millaisia vaikutuksia niillä 
mahdollisesti on resurssien suuntaamiseen. Toteutu-
mattomien suunnitelmien teko on haaskaamista, siispä 
pitäisi tähdätä siihen, että kerralla laaditaan jotain käyt-
tökelpoista. Tapaus Kaustisen ”Aina valmiina”-strategia 
on epäilemättä käyttökelpoinen pelinavaus rohkeiden 
muutosten tekemiseksi pienessä kunnassa. On kuiten-
kin muistettava, että muutos ei asu sen enempää stra-
tegioissa kuin skenaarioissakaan olivatpa ne kuinka toi-
mintaorientoituneita tahansa. Se lähtee ihmisistä.   
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Ympäristön vaikutus terveyteen 
– Maaseututaajama terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäjänä

Johdanto

Ympäristöterveys käsittelee ihmistä ympäröivän maa-
ilman vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. WHO:n 
määritelmä ympäristöterveydestä sisällyttää kemikaali-
en, säteilyn ja joidenkin biologisten aineiden välittömien 
patologisten vaikutusten ohella myös fyysisen, psykolo-
gisen, sosiaalisen ja esteettisen ympäristön vaikutukset 
(Sairinen 2006: 7). Ympäristö ei siis tässä yhteydessä ole 
pelkkää ihmistä ympäröivää objektimaailmaa kuvaava 
termi, vaan laaja kokonaisuus. Ympäristö-käsite kuvaa 
fyysisiä, sosiaalisia, ja kulttuurisia elinympäristön omi-
naisuuksia, joiden kanssa ihminen on vuorovaikutukses-
sa. Ihminen vaikuttaa ympäristön tilaan toiminnallaan 
ja ympäristö vaikuttaa ihmiseen, esimerkiksi tämän hy-
vinvointiin. (http://www.stat.fi/meta/kas/ymparisto.
html). Myös terveyden käsite on moniulotteinen. Ym-
päristöterveyden tutkimuksessa vallalla oli pitkään ob-
jektiivisen terveyden näkökulma. Koettu terveys on 
kutenkin nouseva tutkimuskohde.(Saarinen 2013: 520) 
 Pitkään ympäristöterveyden tutkimusta leimasi 
terveyshaittoja minimoiva lähestymistapa. Ympäristön 
terveyttä edistäviin ominaisuuksiin on kuitenkin viime 
aikoina alettu yhä enemmän kiinnittää huomiota ja eten-
kin luonnonympäristön merkitys ihmisen hyvinvoinnil-
le on todennettu tutkimuksissa ympäri maailmaa. On 
tullut keskeiseksi ymmärtää, mikä on alueella elävien ih-

misten kokemus terveydentilastaan ja mitkä ympäristön 
ominaisuudet siihen vaikuttavat. Millainen ympäristö 
mahdollistaa terveellisen elämän ja kuinka tällaista ym-
päristöä voidaan luoda? 
 Ihmisen ja ympäristön suhde on kiinnostanut 
suunnittelijoita pitkään ja kukin suunnittelijasukupol-
vi on tarkastellut aihetta oman aikakautensa ongel-
makentän ratkaisemiseksi. Esimerkiksi ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen tuhoutuneista eurooppalaisista 
kaupungeista rakennettiin funktionalismin terveysihan-
teiden mukaisesti vihreitä, valoisia ja ilmavia. Taustalla 
vaikuttivat asuntopula ja teollistumisen tuomat saas-
teongelmat. (Rönkkö 2014a: 136). Nykyään haasteiksi 
nousevat muun muassa ilmastonmuutos, muuttuva toi-
mintaympäristö ja väestön ikääntyminen. 
 Alueellisten terveyserojen selvittäminen on 
ympäristöterveyden tutkimuksessa keskeistä. Kun eri 
alueilla ympäristöt ja siellä elävien ihmisten terveyden-
tila ovat toisistaan poikkeavia, voidaan päästä käsiksi 
siihen, miten ympäristötekijät vaikuttavat terveyteen. 
Klassinen vertailupari on maaseutu- ja kaupunkiym-
päristö. Ne ovat luonteeltaan erilaisia ja niitä kohtaavat 
osittain erilaiset haasteet. Nuoret muuttavat kaupun-
keihin siinä missä maaseutuväestö ikääntyy. Samalla 
kaupungit tiivistyvät siinä missä maaseutu autioituu ja 
palvelut karsiutuvat. Tiivistymisen seurauksena kaupun-
kien viherympäristöt pienenevät, vastaavasti maaseudul-



Kaustisen maankäytön kehityskuva Kuntasuunnittelun kurssi ja erikoiskurssi 2014 103

la luonto on lähellä. Alueellisia terveyseroja tutkittaessa 
selvitetään mm. miten nämä ilmiöt vaikuttavat ihmisen 
hyvinvointiin.
 Maaseudun ja kaupungin välisten terveyserojen 
tutkimuksen haasteena on kuitenkin ollut maaseudun 
ja kaupungin määritelmien moninaisuus. Terveyseroja 
vertailtaessa alueiden määrittely ja tyypittely on oleellis-
ta oikeiden päätelmien tekemiselle. Aiemmin kaupun-
ki-maaseutu-luokitus tehtiin kuntarajat huomioiden. 
Uuden luokituksen mukaan alueet jaetaan seitsemään 
luokkaan, joista kolme on kaupunkimaisia ja neljä maa-
seutumaisia. Luokittelu perustuu väestö-, työvoima-, 
työmatka- ja rakennustietoaineistoihin. Uusi jaottelu 
soveltuu ympäristöterveydellisten erojen tarkasteluun 
aiempaa paremmin, koska siinä keskitytään siihen mil-
lainen alue on ominaisuuksiltaan. Näiden tietojen avulla 
voidaan tarkastella millä alueella terveys ja hyvinvointi 
ovat suurinta ja millaisia ominaisuuksia tällaisella alueel-
la on. Näin muodostuu käsitys siitä, mitkä ympäristön 
piirteet mahdollistavat terveellisen elämän.
 Millaisia terveyseroja maaseudun ja kaupungin 
välillä sitten on? Maaseudun ja kaupungin terveyseroja 
vertailevassa tutkimuksessa havaittiin, että hyvinvoinnin 
alueelliset erot ovat pienentyneet 2000-luvulla (Ponni-
kas 2014: 123), mutta erojakin on. Useiden indikaattori-
en perusteella kaupungissa asuu terveitä ja hyvinvoivia 
ihmisiä maaseutua enemmän. (Saarsalmi 2014: 8). Toi-
saalta koettu terveys oli kaupungin läheisellä maaseudul-
la suurempaa kuin kaupungissa ja niin psyykkiset kuin 
sosiaaliset ongelmat ovat yleisimpiä kaupunkialueilla. 
(Ponnikas 2014: 123) Mielikuvien tasolla maaseutu näyt-
täytyy kaupunkia parempana paikkana asua. (Korpela 
2001: 38). Maaseudulla on monia terveyttä edistäviä 
ominaisuuksia kaupunkeihin verrattuna, joista merkittä-
vin on ehkä luonnon läheisyys. Voidaan sanoa, että maa-
seudulla on potentiaalia profiloitua terveyttä edistäväksi 
elinympäristöksi omiin vahvuuksiinsa tukeutuen. 
 Työn lähteenä on käytetty maaseudulla ja kau-
pungissa asuvien subjektiivisia kokemuksia terveydestä 
ja hyvinvoinnista. Myös maaseutu- ja kaupunkiympäris-
tön ominaisuudet ovat asukkaiden näkemyksiin perus-
tuvia. Olen käyttänyt lähteenä tutkimuksia, joissa sel-
vitetään millaisia kokemuksia asukkailla on esimerkiksi 
paikkakunnan palveluista, infrastruktuurista ja elinkei-
noista. Kyselytutkimuksissa tiedusteltiin tyytyväisyyttä 
näiden määrään ja laatuun. Kokemuksiin perustuvan 
tiedon käyttäminen on tässä yhteydessä perusteltua, 
koska vertailun tarkastelukehyksenä on dynaamisen ter-
veyskäsityksen malli, jossa keskeistä on ihmisen subjek-
tiivinen merkityksenanto.

Patogeeninen ja salutogeeninen lähestymistapa

Elinympäristöjen suunnittelussa on pitkään korostunut 
terveyshaittoja vähentävän suunnittelun perinne. Vii-
me vuosina on kuitenkin alettu yhä enemmän kiinnit-
tää huomiota elvyttäviin ympäristöihin ja niiden suun-
nitteluun. Olennaista ei ole enää vain terveyshaittojen 
torjunta, vaan myös terveen elämän mahdollistaminen 
ympäristötekijöiden avulla. Patogeenisen lähestymista-
van rinnalle on syntynyt salutogeeninen terveyskäsitys. 
(Rönkkö 2014a: 134)
 Patogeeninen terveyskäsitys lähestyy ympä-
ristöterveyttä kausaalisesti todennettavien, sairautta tai 
haittaa tuottavien tekijöiden näkökulmasta. (Sairinen 
2006: 14). Patogeeninen terveyskäsitys perustuu rajat-
tuun ympäristöterveyden näkökulmaan, jossa tarkas-
tellaan erityisesti ympäristön fyysisiä ja kemiallisia omi-
naispiirteitä. Fokus on ympäristön terveyshaittojen sekä 
riskien määrittämisessä, minimoimisessa ja torjunnassa. 
Huomio kiinnittyy erityisesti välittömien terveyshaitto-
jen hallintaan, jolloin välilliset tekijät jätetään huomiotta. 
Tällöin suunnittelua ohjaavat määräykset, ohjeet ja raja-
arvot. (Sairinen 2006: 15)
 Salutogeeninen näkökulma tarkastelee ympä-
ristön terveyttä edistäviä, elvyttäviä ominaisuuksia. El-
vyttävyydellä tarkoitetaan fysiologista, psyykkistä ja toi-
minnallista palautumista stressitilanteessa. (Tourula & 
Rautio 2014: 29). Salutogeeninen ulottuvuus tukeutuu 
ympäristöterveyden laajaan käsitteeseen, joka pitää sisäl-
lään ympäristötekijöiden kattavan kirjon kokonaisym-
märryksen luomiseksi. Salutogeeninen lähestymistapa 
huomioi myös ympäristön välilliset vaikutukset, jolloin 
muun muassa psyykkiset, sosiaaliset ja kulttuuriset te-
kijät otetaan huomioon. Olennainen ero patogeeniseen 
terveyskäsitykseen verrattuna on ihmisen subjektiivisen 
kokemuksen korostaminen. Salutogeenisen näkökan-
nan tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointi ja korkea 
elämänlaatu ympäristötekijöiden avulla. (Sairinen 2006: 
14-15). Siinä missä patogeeninen lähestymistapa näkee 
riskin todennäköisyyden ja haitan tulona, puhutaan salu-
togeenisessä lähestymistavassa mahdollisuuskäsitteestä. 
Tällöin positiivinen riski on mahdollisuuden ja riskin 
tulo. (Sairinen 2006: 18)
 Biolääketieteellisen ja funktionaalisen terveys-
käsityksen rinnalle on syntynyt ihmisen kokemukselli-
suuden huomioiva lähestymistapa. Biolääketieteellinen 
terveyskäsitys viittaa lääketieteellisesti todennettavaan 
terveydentilaan tai diagnosoitavan sairauden puuttu-
miseen. Funktionaalinen terveyskäsitys sen sijaan ei 
perustu lääketieteelliseen näkökulmaan, vaan painottaa 
ihmisen kykyä suoriutua arjesta tai esimerkiksi työstä. 
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Koetun terveyden käsite huomioi biolääketieteellisen 
ulottuvuuden lisäksi myös henkilön subjektiivisen ko-
kemuksen omasta terveydestään. Olennaista on, että 
henkilö voi kokea oman terveytensä huonoksi, vaikka 
biolääketieteen ja funktionaalisen terveyskäsityksen mu-
kaan hänen terveytensä olisi hyvä. Tämän perspektiivin 
mahdollistaa esimerkiksi elämänlaadun käsitteen sisäl-
lyttämisen terveysnäkökulmaan. (Sairinen 2006: 10)
 Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt 
terveyden täydelliseksi fyysisen, psyykkisen ja sosiaali-
sen hyvinvoinnin tilaksi. Terveys-käsitteen ohella myös 
toimintakyky, koettu elämänlaatu ja hyvinvointi ovat tar-
kastelussa keskeisiä käsitteitä. (Tourula & Rautio 2014: 
8). Lisäksi onnellisuus on eräs tärkeimmistä subjektii-
visen hyvinvoinnin ja elämänlaadun mittareista. Tutki-
muksissa on havaittu, että onnellisuuden ja terveyden 
yhteys on lineaarinen. Ne jotka kokevat itsensä onnel-
lisiksi, kokevat itsensä myös terveiksi. (Saarinen 2013: 
520). Olen huomioinut nämä kaikki hyvinvointia kuvaa-
vat käsitteet vertaillessani maaseudun elinympäristön 
terveysvaikutuksia kaupunkeihin. 

Dynaaminen terveyskäsitys

Dynaamisen terveyskäsityksen malli pyrkii kuvaamaan 
ympäristön ja terveyden välistä suhdetta. Mallin mu-
kaan ihminen ja ympäristö vaikuttavat toisiinsa ajassa 
ja paikassa. Malli olettaa, että ihmiset eivät ole sidottuja 
yhteen, tarkoin rajattuun elinympäristöön, vaan muut-
tavat sijaintiaan esimerkiksi työpaikan, kodin ja vapaa-
ajanviettopaikkojen välillä päivittäin. Mallissa ihminen 
nähdään toimijana, joka vaikuttaa ympäristöönsä rea-
goimalla siihen muun muassa poliittisen päätöksenteon 
keinoin sekä osallistumalla elinympäristöjen suunnitte-
luun. Ihminen tekee myös arkipäiväisiä ja konkreettisia 
valintoja omaa lähielinympäristöään ja elämäntapojaan 
koskien. Ihminen voi ainakin jonkin verran vaikuttaa 
ympäristöönsä, esimerkiksi siihen millä alueilla hän asuu 
tai kuinka kotinsa sisustaa. Toisaalta ihmisten vaikut-
tamisen mahdollisuudet ovat erilaiset ja tämä voi osal-
taan selittää alueellisia terveyseroja. Dynaaminen malli 
huomioi sopeutumisen reagointimallina. Ulkoisen toi-
mijuuden lisäksi ihminen voi sisäisten prosessien kautta 
olla erilaisessa suhteessa ympäristöönsä. Dynaaminen 
terveyskäsitys kokoaa ympäristön terveyteen vaikutta-

Kuva 1. Ympäristöterveyden dynaamiikan osatekijät, Sairisen 2006 mukaan).
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vat osatekijät ja huomioi samalla ihmisen oman roolin. 
(Sairinen 2006: 18).
 Ympäristöterveyden dynaamisessa mallissa 
esitetään, että ympäristötekijöiden taustalla vaikuttavat 
yhteiskunnalliset taustatekijät. Näitä ovat talousjärjestel-
mä, poliittinen järjestelmä, tasa-arvoisuus, demokratia, 
koulutus, osallistumismahdollisuudet ja suunnitelmajär-
jestelmät. Taustalla siis vaikuttavat laajat kokonaisuudet, 
joiden yhteys ympäristöterveyteen voi olla välillistä tai 
vaikeasti todennettavaa. Ne kuitenkin asettavat lähtö-
kohdat ja reunaehdot ennen kaikkea ihmisen toimijuu-
delle. (Sairinen 2006: 20).
 Sosiaalinen, psyykkinen, fyysinen ja toiminnal-
linen ympäristö ovat ympäristöterveyteen vaikuttavia 
ympäristötekijöitä. Sosiaalinen ympäristö käsittää per-
heen, työn, ystävät, yhteisöt ja naapurit. Psyykkinen ym-
päristö puolestaan saa sisältönsä subjektiivisesta merki-
tyksenannosta. Ympäristön esteettisyys, pelottavuus ja 
elvyttävyys rakentuvat osana ihmisen sisäisiä prosesseja. 
Fyysinen ympäristö koostuu elinympäristön aineellisista 
elementeistä, joita ovat maa, ilma, vesi, rakennettu ym-
päristö sekä luonto. Palvelut, virkistys ja liikunta puoles-
taan muodostavat elinympäristön toiminnalliset olosuh-
teet. (Sairinen 2006: 20)
 Näiden tekijöiden puitteissa ihminen elää ja 
tekee elämäntapaa koskevia valintoja esimerkiksi siitä 
kuinka hän kuluttaa, kuinka syö ja kuinka liikkuu. Lo-
pulta ihmisen kokemus terveydestä on riippuvainen hä-
nen omista havainnoistaan ja tulkinnoistaan. Dynaami-
sessa terveyskäsityksen mallissa koettu terveys vaikuttaa 
toimintakykyyn, joka puolestaan on yhteydessä ihmisen 
reagointimalleihin. Ne puolestaan edelleen vaikuttavat 
ihmisen ja ympäristön väliseen suhteeseen. (Sairinen 
2006: 21).

Maaseudun elinympäristön terveellisyyteen 
vaikuttavat yhteiskunnalliset taustatekijät

Seuraavaksi vertailen maaseudun ja kaupungin ter-
veyseroja dynaamisen terveyskäsityksen mallin avulla. 
Elinympäristön terveyteen vaikuttavia yhteiskunnallisia 
taustatekijöitä ovat talousjärjestelmä, poliittinen jär-
jestelmä, tasa-arvoisuus, demokratia, koulutus, osallis-
tumismahdollisuudet ja suunnittelujärjestelmät. Myös 
infrastruktuuri, kulttuuriset käsitykset, lainsäädäntö ja 
palvelurakenne vaikuttavat ympäristöterveyteen. (Sai-
rinen 2006: 20). Pyrin hahmottelemaan kuinka nämä 
yhteiskunnalliset taustatekijät näkyvät maaseutuympä-
ristön terveellisyydessä.  
 Kansalaiskysely 2013 perusteella vaikuttamis- ja 

osallistumismahdollisuudet ovat maaseudulla hyvät. 
Taustalla on 1990-luvun jälkeen yleistynyt keskustele-
van demokratian ihanne, joka on parantanut kansalais-
ten vuorovaikutusta viranomaisten ja päättäjien kanssa. 
(Ponnikas 2014: 125).  Vaikka maaseudulla asuvat ko-
kevat vaikuttamisen mahdollisuudet yleisesti hyviksi, 
kaupungin läheisellä maaseudulla vaikuttamisen mah-
dollisuuksiin luotetaan muuta maaseutua vähemmän. 
(Ponnikas 2014: 130). Vaikuttamisen mahdollisuus ja 
kokemus osallisuudesta on ympäristöterveyden näkö-
kulmasta tärkeää, koska tällöin ihminen voi aktiivisesti 
kehittää elinympäristöään ja näin vaikuttaa hyvinvoin-
tiinsa. Osallistumismahdollisuudet parantavat myös so-
siaalista pääomaa. (Ponnikas 2014: 125). Vaikuttamisen 
mahdollisuudet lisäävät myös kokemusta tasa-arvoisuu-
desta ja arvostuksesta. 
 Hyvistä vaikuttamisen mahdollisuuksista huo-
limatta maaseudulla asuvien luottamus kuntapäättäjiin 
ja politiikkaan on heikkoa. Maaseudulla asuvat ovat 
myös tyytymättömiä tehtyihin poliittisesti päätöksiin. 
Terveyteen vaikuttavien taustatekijöiden kannalta tulos 
on ristiriitainen. Se kertoo kansalaisten vahvasta osal-
lisuudesta ja epäluuloisesta suhtautumisesta poliittista 
järjestelmää kohtaan. (Ponnikas 2014: 130). Tämä voi 
kertoa siitä, että maaseudulla osallistumisen koetaan ta-
pahtuvan ”epävirallisia reittejä pitkin” kahvipöydissä, 
yhdistyksissä ja harrastetoiminnassa. Viralliset instanssit 
saatetaan kokea vieraiksi.
 Maaseudun kehittämisessä ja suunnittelussa 
asukkaat ja muut toimijat ovat kuitenkin aktiivisemmin 
mukana kuin kaupungissa asuvat. Tämä voi selittyä sillä, 
että osalliset ovat usein maanomistajia. He ovat kiinnos-
tuneita suunnitteluratkaisuista ja päätöksenteosta elin-
keinonsa vuoksi. (Rönkkö 2014b: 21). Toisaalta maalla 
asuvat ovat kotiseutuunsa vahvasti kiintyneitä ja juur-
tuneita (Ponnikas 2014: 132), mikä lisää osallistumisen 
merkityksellisyyttä.
 Myös talous on ympäristöterveyden taustavai-
kutin. Esimerkiksi valtionosuusjärjestelmä (Ponnikas 
2014: 123) vaikuttaa käytettävissä oleviin resursseihin ja 
näin ollen myös palvelutarjontaan. Toisaalta syrjäisten 
alueiden käytettävissä olevat verotulot ovat kasvukes-
kuksia pienemmät. (Saarinen 2013: 530). Valtion pai-
kallishallinnon palvelujen määrä, kuten poliisilaitosten, 
työ- ja elinkeinotoimistojen, verotoimistojen, maist-
raattien, ulosottovirastojen, syyttäjävirastojen ja oikeus-
aputoimistojen ja maanmittaustoimistojen määrät ovat 
supistuneet 2000-luvun aikana merkittävästi. Monia toi-
mipisteitä on lakkautettu ja toimialueet ovat kasvaneet. 
(Ponnikas 2014: 41). Maalla asuvien hyvinvoinnin kan-
nalta kunnallisen ja valtiollisen palvelutarjonnan takaa-
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minen on keskeistä. Tilannetta voisi parantaa esimerkki-
si nettipalvelujen lisääntyminen. Ympäristöterveydessä 
talous on myös kuntataloutta moniulotteisempi tausta-
vaikutin valtakunnallisessa ja globaalilla tasolla. Samalla 
talous on taustatekijä myös yksilötasolla. Henkilökoh-
taiset taloudelliset resurssit vaikuttavat niihin ympäris-
tön olosuhteisiin, joihin vain ihminen itse voi vaikuttaa. 
Tämä taustavaikutin on maaseudun yksi haaste kaupun-
kiin verrattuna, sillä maaseudulla elintason ongelmat 
ovat yleisimpiä kaupunkeihin verrattuna. (Ponnikas 
2014: 123). 
 Myös koulutus on yksi dynaamisen terveyskä-
sityksen esittämä taustatekijä. Koulutettu väestö kokee 
elämänlaatunsa muita paremmaksi. Samaa yhteyttä ei 
kuitenkaan löydetty suhteessa onnellisuuteen. Onnelli-
siksi itsensä kokeneiden määrä on suurinta harvaanasu-
tulla maaseudulla ja vähiten itsenä onnelliseksi kokenei-
ta on sisemmillä kaupunkialueilla. Ikävakiointi ei vaikuta 
tuloksiin merkittävästi. (Saarsalmi 2014: 3) Yksi kau-
punkilaisten hyvinvointia selittävä piirre voikin nimen-
omaan olla yleinen koulutustaso, joka on kaupungeissa 
maaseutua korkeampi. (Helsingin sanomat 11.12.2014). 

Maaseudun elinympäristön terveellisyyteen 
vaikuttavat sosiaaliset ympäristötekijät

Sosiaalisessa ympäristössä hyvinvointiin vaikuttavia te-
kijöitä ovat perhe, työ, ystävät, yhteisöt ja naapurit. (Sai-
rinen 2006: 20). Terveyttä ja palautumista tukevia sosi-
aalisen ympäristön tekijöitä ovat tasa-arvoiset sosiaaliset 
suhteet, sosiaalinen pääoma, naapurisopu ja keskinäinen 
luottamus, hyvät ihmissuhteet, alueellinen yhteishenki, 
arvostetut paikalliset perinteet, suvaitsevaisuus ja kult-
tuurin ylläpitoa tukevat mahdollisuudet. (Sairinen 2006: 
22). 
 Sosiaalinen pääoma on maaseudun merkittävä 
vahvuus. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan yhteisöjen 
luottamusta, kommunikaatiota, verkostoja, yhteistyötä 
ja osallisuutta. (Ponnikas 2014: 125). Sosiaalinen pääoma 
on yhteisöjen toiminnan kannalta tärkeää. Yhteisöllisyys 
ja yhdistysten rooli koetaan maaseudulla merkittäväksi 
palvelu- ja harrastustoiminnan näkökulmasta. Kyselyn 
mukaan 40% asukkaista osallistuu yhdistystoimintaan 
vuosittain. (Ponnikas 2014: 126). Myös Sitran teettämän 
selvityksen mukaan maaseutuympäristön hyviä ominai-
suuksia ovat yhteisöllisyys sekä ystävälliset ja kiireettö-
mät ihmiset. Toisaalta samalla tiiviit yhteisöt ja sukura-
sitteet koetaan myös rasitteeksi. (Hienonen 2011: 27). 
Lähiyhteisön merkitys kuitenkin korostuu maaseudulla. 
Naapureiden merkitys maaseudulla näyttääkin olevan 

kaupunkia merkittävämpää. (Saarinen 2013: 522).
 Myös uusien asukkaiden sopeutuminen maa-
seudulle nähtiin hyvänä. 70% asukkaista kokee maa-
seudulle sopeutumisen helppona ja 94% maalla asuvien 
mielestä uudet asukkaat ovat tervetulleita maaseudulle. 
(Ponnikas 2014: 126). Myös maahanmuuttajat ovat ter-
vetulleita, vaikka heistä suurin osa edelleen muuttaakin 
kaupunkikeskuksiin. Vaikka noin puolet maaseudun 
asukkaista toivotti maahanmuuttajat tervetulleiksi, noin 
40 % suhtautui asiaan varauksellisesti. Etenkin kaupun-
gissa asuvat kokevat maaseudun ilmapiirin suvaitsemat-
tomaksi. (Hienonen 2011: 27). Tulos on maaseudun 
ympäristöterveyden kannalta harmillinen. Suvaitsevai-
suus on yksi terveyttä tuottavan ympäristön osatekijä, 
koska se on yhteydessä sosiaaliseen pääomaan. Jouk-
koon kuulumisen kokemus on henkisen hyvinvoinnin 
näkökulmasta tärkeää. Väestön vähentyessä uusien 
asukkaiden merkitys väestörakenteen kannalta on myös 
huomattava. 
 Työpaikkojen määrä on maaseutualueilla vä-
hentynyt vuosien 1990-2010 välisenä aikana. Erityisen 
huolestuttavaa kehitys on ollut harvaan asutulla maa-
seudulla, jossa kaikista työpaikoista on vain 3.7%. (Pon-
nikas 2014: 84). Kehitys näkyy myös työmatkojen pi-
tuuksissa. Pisimpiä työmatkat ovat kaupungin läheisellä 
maaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla. Lyhimpiä 
työmatkat sen sijaan ovat sisimmällä kaupunkialueella. 
Tutkimusten mukaan pitkä työmatka heikentää yleister-
veyttä ja lisää stressiä. (Taloussanomat 7.11.2011). Tämä 
on yksi maaseudun ympäristöterveydellisistä haasteista. 
60% vastaajista kuitenkin uskoi etätyön lisääntyvän tule-
vaisuudessa (Ponnikas 2014: 94). Jotta maaseutuympä-
ristö mahdollistaisi terveellisen elämän, tällainen kehitys 
todella olisi suotavaa, vaikka kaikille asukkaille se toki ei 
olisikaan mahdollista.
 Yhtenä sosiaalisen ympäristön merkittävä haas-
teena on ikääntyvä väestö. Nuoret muuttavat maaseu-
dulta kaupunkiin töiden ja opintojen perässä, eikä hei-
dän uskota palaavan kotipaikkakunnalle valmistumisen 
jälkeen. (Ponnikas 2014: 127). Sitran teettämän tutki-
muksen perusteella maaseudulla koettiin, että nuorten 
poismuutto ylikuormittaa iäkästä työvoimaa. (Hienonen 
2011: 27). Tästä näkökulmasta katsottuna maaseutu ei 
näyttäydy kiireettömänä ja työolosuhteiltaan inhimillise-
nä elinympäristönä.
 Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuk-
sen mukaan maaseudun ja kaupungin välillä on eroja 
juuri työkyvyssä. Työkykynsä heikentyneeksi kokivat 
useammin maalla kuin kaupungissa asuvat. Harvaan 
asutulla maaseudulla työkykynsä heikentyneeksi koke-
neiden osuus oli suurin ja sisemmällä kaupunkialueel-



Kaustisen maankäytön kehityskuva Kuntasuunnittelun kurssi ja erikoiskurssi 2014 107

la pienin. Sama trendi heijasteli eläkeikään jaksaneiden 
osuuksissa. Syitä tähän voi olla monia. Niitä voi löytää 
kaupungissa ja maaseudulla tehtävien töiden eroavai-
suuksista, työntekijöiden koulutustasosta tai vaikkapa 
maaseudun pitkistä työmatkoista. Jää kuitenkin vielä 
avoimeksi, mikä maaseutuympäristön piirre todella ai-
heuttaa työkyvyn heikentymistä. (Saarinen 2013: 23-24).

Maaseudun elinympäristön terveellisyyteen 
vaikuttavat psyykkiset ympäristötekijät

Terveyttä ja palautumista tukevia psyykkisiä ympäristö-
tekijöitä ovat koettu ympäristön kauneus, rakennetun 
ympäristön esteettinen harmonia, luonnonläheisyys, 
myönteinen ”paikan henki”, ”omat paikat” sekä histo-
riallisen jatkuvuuden tunne (Sairinen 2006: 22). Elvyt-
tävimpiä luonnonympäristöjä ovat metsät ja vesistöt. 
Virkistyskäytön kannalta tärkeimpiä ominaisuuksia ovat 
metsän kauneus, esteettisyys, puhtaus, siisteys ja saas-
teettomuus. Myös metsän suurella koolla ja monimuo-
toisuudella vaikuttaa olevan merkitystä sen elvyttäviin 
ominaisuuksiin. (Tourula & Rautio 2014: 13, 14). Maa-
seutuympäristön merkittävimmistä, terveyttä edistävistä 
ominaisuuksista kaupunkeihin verrattuna onkin sen tar-
joama luonto. Tutkimuksen mukaan kaupunkia ei pidetä 
tärkeänä luontoelämysten lähteenä. Kaupunkiluonnon 
ilmanlaatu ja liikenteen humina koetaan negatiivisina, 
luontoelämykseen vaikuttavina tekijöinä. Elvyttävim-
miksi koetaan paikat, joista ole näköyhteyttä kaupunki-
maiseen ympäristöön. (Tourula & Rautio 2014: 14).
 Mielipaikat ovat Suomessa, kuten myös kan-
sainvälisesti, yleisimmin luontoympäristöön liittyviä. 
Mielipaikka on ympäristöpsykologiassa keskeinen käsi-
te, jolla viitataan arkiympäristön paikkaan, joka on käyt-
täjälleen kiehtova, psyykkisesti tasapainottava, elvyttävä 
ja tärkeä. Maaseudulla asuvat kertovat olevansa etuoi-
keutettuja, koska luonto on heille helposti saavutettavis-
sa. (Tourula & Rautio 2014: 13, 18). Maaseudulla luon-
toympäristöjä voisi kuitenkin hyödyntää tehokkaammin 
ajanviettopaikkana. Vaikka metsä alkaisi takapihalta, 

Kuva 2. Maaseudulla asuvien kokemuksia turvallisuudesta. 

kaikki eivät siitä huolimatta hyödynnä sitä virkistyskäy-
tössä.
 Vaikuttaa siltä, että kaupunkiympäristös-
sä puistot, metsät ja muut vihreät virkistysalueet ovat 
tärkeämpiä arkiliikunnan edistäjiä kuin maaseudulla. 
Virkistysalueiden saavutettavuus on aikuisten fyysisen 
aktiivisuuden kannalta tärkeää kaupungeissa, mutta 
maaseudulla samaa yhteyttä ei ole löydetty. (Tourula & 
Rautio 2014: 17, 21). Terveyden ja luontoympäristön 
välistä yhteyttä ei siksi voidakaan yksin selittää liikunnan 
lisääntymisen tuomilla hyödyillä. Asuinympäristön vih-
reys näyttikin vaikuttavan enemmän psyykkiseen kuin 
fyysiseen terveyteen. (Tourula & Rautio 2014: 27). Toi-
saalta tiedetään, että luonnossa liikkuminen, laskee ve-
renpainetta, pulssia, kortisolipitoisuutta ja sympaattisen 
hermoston aktiivisuutta. (Tourula  & Rautio 2014: 22). 
Vaikutukset näkyvät fysiologisina muutoksina. Myös 
luonnon tarjoamat esteettiset kokemukset ovat itses-
sään elvyttäviä. (Tourula  & Rautio 2014: 31). Voidaan 
todeta, että pelkkä luonnon läheisyys edistää terveyttä ja 
hyvinvointia. Tässä suhteessa Suomen maaseudulla elä-
vät ovat kansanvälisestikin etuoikeutetussa asemassa.
 Viherympäristön määrällä näyttää olevan 
myös yhteys rikollisuuden määrään, joka puolestaan 
on suoraan yhteydessä turvallisuuden tunteeseen. Vih-
reillä asuinalueilla esiintyi yleisesti vähemmän pelkoa, 
epäkohteliaisuutta, aggressiivisuutta ja väkivaltaisuut-
ta. (Tourula & Rautio 2014: 36). Maaseutu mielletään 
yleisesti kaupunkia turvallisemmaksi paikaksi asua. Se 
nähdään myös yhtenä maaseudun vetovoimatekijänä. 
(Ponnikas 2014: 61). Maaseutu mielletään erityisesti 
turvalliseksi kasvuympäristöksi. (Hienonen 2011: 27). 
Turvallisuuden tunnetta horjuttaa vain turvallisuuspal-
veluiden karsiminen. (Ponnikas 2014: 62). Maaseutu 
koetaan luonnonläheisyyden ja turvallisuuden lisäksi 
myös rauhalliseksi ja hiljaiseksi. Myös asumisen väljyyttä 
arvostettiin. Lisäksi maaseutu koetaan asuinympäristö-
nä vähemmän kiireiseksi kuin kaupunki ja sen koetaan 
tarjoavan paljon arkisia, kodin läheltä saavutettavia elä-
myksiä. Suhde asuinpaikkaan on maaseudulla voimakas. 
Kotiseutuun kiintyneisyys on maalla asuville ominaista. 
(Ponnikas 2014: 132). 
 Ympäristön esteettisyys on yksi psyykkisen hy-
vinvoinnin tekijöistä. Esteettisesti miellyttävä ympäristö 
on hoidettu, huoliteltu ja siisti. Käytännössä tämä tar-
koittaa hoidettuja viheralueita, hyvässä maalissa olevia 
taloja ja siistejä kadunreunoja. (Korpela 2001: 42). Vain 
harva liittää esteettisyyden tai kauneuden arkkitehtuu-
riin. Pääasiassa elinympäristön kauneus yhdistyy luon-
non ympäristöihin. Vanhaa historiallista arkkitehtuuria 
ja sen kunnostamista kuitenkin arvostetaan. (Korpela 
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2001: 43). Maaseudun haasteiksi voidaan kuitenkin lu-
kea kirkonkylien rakennetun ympäristön hajanaisuus ja 
paikkaan sopimattomuus. Eheitä, perinteiseen kirkon-
kylän ilmeen säilyttäneitä maaseututaajamia on enää 
harvassa. Lohdullista on, että 90% maaseudulla asuvasta 
väestöstä kokee elinympäristönsä viihtyisäksi. (Ponnikas 
2014: 132). Viihtyisyys ja esteettisyys eivät kuitenkaan 
ole toistensa synonyymejä. 
 Psykologisten ympäristötekijöiden näkökul-
masta maaseutu näyttäytyy terveyttä edistävänä asuin-
ympäristönä. Tätä näkökulmaa tukee tutkimustulos, 
jonka mukaan onnellisuus on maaseudulla yleisempää 
kuin kaupungissa, vaikka terveys muutoin näyttääkin 
olevan parempaa kaupunkiympäristössä. Myös maalle 
muuttaneet kaupunkilaiset kokevatkin elämänlaadun ja 
ajankäytön parantuneen. (Ponnikas 2014: 131). Olete-
taan, että nämä tekijät lisäävät psyykkistä hyvinvointia. 

Maaseudun elinympäristön terveellisyyteen 
vaikuttavat fyysiset ympäristötekijät

Fyysisen ympäristön terveyteen vaikuttavia tekijöi-
tä ovat ympäristön puhtaus, miellyttävä äänimaisema, 
puhdas sisä- ja ulkoilma, ravinto ja juomavesi. (Sairinen 
2006: 22). Fyysinen ympäristö on ihmisen toiminta-
kenttä, mutta se on myös yhteydessä psyykkiseen hyvin-
vointiin, (Tourula & Rautio 2014: 8) sillä tunteet ovat 

Kuva 3. Maaseutuympäristön vetovoimatekijät.

yhteydessä ympäristön fyysisiin ominaisuuksiin. Ilman 
lämpötila, kosteus, säteilylämpö sekä tuulisuus ovat 
yhteydessä psykologisiin vasteisiin. (Tourula & Rautio 
2014: 31). Ympäristön fyysiset ominaisuudet eivät aino-
astaan vaikuta ihmisen fysiologiseen hyvinvointiin, vaan 
niiden vaikutus on moninaisempi.
  Tulevaisuudessa maaseudun merkitys ruuan-
tuottajana korostuu. (Ponnikas 2014: 123). Lähi- ja luo-
muruoka saattavat olla maaseudun ympäristöterveyden 
valttikortti tulevaisuudessa. Tällä hetkellä maaseudulla 
asuvat kuitenkin käyttävät niukasti kasviksia, siinä missä 
kasvisten kulutus on suurinta sisemmällä kaupunkialu-
eella. (Saarsalmi 2014: 7). Kuljetusketjun pituus on kui-
tenkin maalla asuvan näkökulmasta on edullisempi.    
 Liikenne on yksi fyysisen ympäristön haittateki-
jä. Liikenteen koetaan vaikuttavan negatiivisesti tervey-
teen, koska se heikentää ilmanlaatua, aiheuttaa liikenne-
melua ja lisää onnettomuusriskiä. (Korpela  2001: 33). 
Maaseudulla liikenne ja sen mukana tulevat päästöt ovat 
kaupunkia vähäisempiä. Toimiva joukkoliikenne on kui-
tenkin vähentänyt liikenteen haittavaikutuksia kaupun-
geissa. Myös lyhyet välimatkat rohkaisevat kaupunkilai-
sia liikkumaan matkat jalan tai pyörällä. Tilanne saattaa 
kuitenkin muuttua, kun autoista tulee yhä vähäpäästöi-
sempiä, hiljaisempia ja automatisoidumpia. 

Maaseudun elinympäristön terveellisyyteen 
vaikuttavat toiminnalliset ympäristötekijät

Toiminnallisen ympäristön terveyteen vaikuttavia teki-
jöitä ovat hyvät virkistys- ja liikuntamahdollisuudet, toi-
mivat palvelut, alueen hyvä saavutettavuus eri liikenne-
välineillä sekä ympäristön esteettömyys. (Sairinen 2006: 
22). Vaikka infrastruktuuri vaikuttaa myös koettuun 
ympäristöterveyden ja hyvinvoinnin taustatekijänä (Sai-
rinen 2006: 20) on se myös fyysisen ja toiminnallisen 
ympäristön vaikutin. Kyselyn mukaan maaseudun asuk-
kaat pitävät infrastruktuurin tasoa pääosin hyvänä, mut-
ta teiden kunnosta ja julkisen liikenteen vähyydestä kan-
netaan huolta. (Ponnikas 2014: 54). Teiden hyvä kunto 
ja turvallisuus ovat arjen sujuvuuden kannalta tärkeitä, 
koska yksityisautoilun välttämättömäksi maaseudulla 
kokivat 80% vastaajista. (Ponnikas 2014: 57). Ympäris-
töterveyden näkökulmasta huolestuttavaa on, että vain 
noin puolet vastaajista on tyytyväisiä kevyen liikenteen 
väyliin ja teiden valaistukseen. (Ponnikas 2014: 54). 
Nämä tekijät vaikuttavat arkiliikunnan mahdollisuuksiin 
maaseudulla. Jotta maaseutu ympäristönä mahdollistaisi 
terveellisen elämän, tulisi etenkin autottoman ympäris-
tön kehittämiseen kiinnittää huomiota.
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 Palveluiden saavutettavuus vaikuttaa onnelli-
suuteen ja terveyteen. (Ponnikas 2014: 125). Maaseudun 
vahvuutena näyttää olevan terveyskeskuspalveluiden 
saavutettavuus. Kokemuksien perusteella ne ovat hel-
pommin saavutettavissa kuin kaupungissa. (Saarsalmi 
2014: 6). Tuloksen perusteella etäisyys ei toisin sanoen 
yksin kerro palvelun saavutettavuudesta. Herääkin ky-
symys voiko tuttu lääkäri tai hoitaja lisätä kokemusta 
helppoudesta ja turvallisuudesta? Mikäli nämä tekijät 
alentavat yhteyden ottamisen kynnystä, voidaan saa-
vutettavuus kokea hyvänä pidemmästä matkasta huoli-
matta.   
 Kulttuuripalvelujen koetussa riittävyydessä on 
eroja kaupunkien ja maaseudun välillä. Harvaan asu-
tulla maaseudulla kolmannes kokee kulttuuripalvelut 
liian vähäisiksi. Sisemmällä kaupunkialueella vain joka 
kymmenes kokee samoin. (Saarsalmi 2014: 8). Toisaalta 
maaseudun paikalliset tavat ja käytännöt nähdään maa-
seudun vahvuuksina. (Hienonen 2011: 27). Sama lähi-
kulttuuriperinne on alkanut herätä kaupungeissa vasta 
viimevuosien aikana. Myös liikuntapalvelujen saavutet-
tavuutta ja hintatasoa pidetään hyvänä. Työn ja harras-
tusten yhdistäminen on maaseudulla helppoa ja yleisesti 
elämä on tasapainoista. (Hienonen 2011: 27).  
 Kokonaisuudessaan maaseudun asukkaat ovat 
verrattain tyytyväisiä käyttämiinsä palveluihin. Etenkin 
kirjaston, päivittäistavarakaupan, liikunnan, jätehuollon 
sekä ulkoilu- ja virkistyspalvelujen saavutettavuuteen ja 
laatuun noin 80 % vastaajista on tyytyväinen. Puolestaan 

poliisin ja pelastustoimen sekä erikoisliikkeiden palvelu-
tasoon ollaan tyytymättömimpiä. (Ponnikas 2014: 52). 
Turvallisuuspalveluiden kuten poliisin, palokunnan ja 
ambulanssin saavutettavuus on psykologisella tasolla 
kuitenkin tärkeää. Palvelutarjonta ei muodostu kynnys-
kysymykseksi maalla asumiselle. (Ponnikas 2014: 132). 
Tulosten perusteella maaseudun palvelutarjonta saattaa 
olla hyvinvoinnin näkökulmasta riittävää. 

Elvyttävän maaseudun tulevaisuus

Tarjoaako maaseutuympäristö sitten mahdollisuuden 
terveyttä edistäviin elämäntapoihin? Kokonaisuudessa 
näyttää siltä, että maaseutuympäristö luo edellytykset 
terveelliselle elämälle. Etenkin yhteisöllisyys, luontoym-
päristön läheisyys, hiljaisuus, kiireettömyys sekä arkiym-
päristön turvallisuus ovat maaseudun terveyttä edistäviä 
ominaisuuksia. Toisaalta parannettavaa on vielä etenkin 
turvallisuuspalvelujen luotettavuudessa, työn vetovoi-
maisuudessa ja jalankulku- ja pyöräily-ympäristön kehit-
tämisessä. 
 Terveysnäkökulmasta voi tulla yksi merkit-
tävimmistä maaseudun vetovoimatekijöistä tulevai-
suudessa. Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskun-
nassa- selvityksessä todetaan, että ”yksi suurimmista 
maalla asumisen tyydytyksen aiheista tulevaisuudessa 
on ihmisten tarpeet huomioiva, ympäristöä säästävä ja 
hyvinvointia lisäävä elämäntapa”. (Hienonen 2011: 5).  

Kuva 4. Hyvän elämän elementit ja niiden toteutuminen omassa elämässä.
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Hyvinvointi- ja terveyspalvelut sekä niihin tukeutuva 
matkailu voisikin olla maaseudun uusi elinkeinoveturi. 
Maaseutukatsauksen mukaan seuraavan viiden vuoden 
aikana kehittyvistä elinkeinoista hoiva- ja hyvinvoin-
tipalveluyrittäjyyden sekä matkailun ja siihen liittyvien 
palvelujen uskotaan lisääntyvän eniten. (Ponnikas 2014: 
94). Myös asiantuntijoiden mukaan lähiruoka ja siihen 
liittyvät elämys- ja virkistyspalvelut sekä luontoon ja 
maaseutuun liittyvät hyvinvointipalvelut, kuten Green 
Care ovat kehityskelpoisimpia liiketoimintamahdolli-
suuksia heti uusiutuvan energian tuotannon jälkeen. 
(Ponnikas 2014: 115).
 Green Care on luonnon tai maatilaympäristön 
hyödyntämistä terveys-, sosiaali-, tai kasvatuspalvelui-
den tuottamiseen. (Tourula & Rautio 2014: 12). Green 
Care on toiminnallinen hoivamuoto, joka tähtää ihmi-
sen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen. Sen 
kolme pääsuuntausta ovat puutarhassa, luonnossa tai 
eläinavusteisesti tapahtuva hoivatyö. Green Care voi 
olla toiminnallista terapiatyötä, mutta siihen voi liittyä 
myös luonnon katselemista. (Soini 2011: 322). Olen-
naista on elvyttävyys, joka tulee luonnosta lumoutumi-
sen seurauksena. Green Caren kaltaiselle toiminnalle on 
nykyisin kysyntää. Sen taustalla on kokemus luonnosta 
vieraantumisesta. (Yli-Viikari 2009: 18). Nykyisin ihmi-
nen viettää jopa 90% elämästään sisätiloissa, (Tourula & 
Rautio 2014: 7). Toisaalta kaupungistumisen kiihtyessä 
yhä useampi elää urbaanissa ympäristössä, vaikka vain 
noin 5% ihmisistä on todella ”urbaaneja” kaupunkilai-
sia. Heille elvyttävä ympäristö löytyy kaupungin syk-
keestä, muille luontoympäristö on vetovoimaisin. Ilmi-
ötä voi selittää ajallinen perspektiivi, onhan ihmiskunta 
sen viisi miljoonaa vuotta kestäneen historiansa aikana 
sopeutunut kaupunkiympäristöihin vasta noin 2000 
vuotta. (Tourula & Rautio 2014: 7). Olemme kuitenkin 
siinä määrin luonnosta etääntyneinä, että siihen liitetään 
nykyisin voimakas arjesta irtaannuttava elämyksellisyys. 
Maaseudun hoivapalvelut ovat “uudelleen löydettyjä“ 
perinteisiä hoitomuotoja perinteisissä puitteissa. Van-
hainkodit, parantolat, lastenkodit ja mielisairaalat sijaitsi-
vat luonnonympäristössä ja maaseudulla pitkään. Green 
Care nousi jälleen pinnalle 1970-luvulla Alankomaissa, 
jossa Care Farming sai alkunsa. Sen jälkeen ilmiö on le-
vinnyt laajalti ympäri maailmaa erilaisia painotuksia saa-
den. (Soini 2011: 321). Green Care on vallitseva suunta-
us Alankomaiden lisäksi Norjassa, Italiassa ja Belgiassa. 
Puutarhaterapia on yleistä Iso-Britanniassa, Saksassa ja 
Itävallassa. Suomessa eläinavusteisesta terapiasta on tul-
lut yleisin toimintamuoto. (Yli-Viikari 2009: 11). Maa-
seutuympäristö tarjoaa Green Care-työlle monipuoliset 
puitteet. 

Johtopäätöksiä

Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella tällä hetkel-
lä tehtävä ympäristöterveyden ajankohtainen tutkimus 
kertoo nousevista ilmiöistä. Hyvinvointi ja terveys ovat 
trendejä, jotka näkyvät elämän kaikilla osa-alueilla, ei 
vähiten ympäristössämme. Ilmastonmuutos on herät-
tänyt kysymyksen siitä, millainen ympäristö ylipäätään 
on asuttava. Kuinka voimme elää hyvinvoivina ilmas-
tonmuutoksen aiheuttamista ilmastollisista ja yhteis-
kunnallisista muutoksista huolimatta? Väestön määrän 
kasvaessa, elinalueiden pienentyessä ja luonnonvarojen 
niukentuessa arktisista alueista tulee yhä vetovoimai-
sempia. Niukkuuden vallitessa Suomi ja sen harvaan 
asutut alueet saattavat tarjota vetovoimaisen ja halutun 
elinympäristön. Toisaalta tiiviiden yhdyskuntien suun-
nittelussa nousee keskeisemmäksi se, miten suurille 
joukoille voidaan tarjota terveellinen ja hyvinvointia 
edistävä elinympäristö maantieteellisesti pieneksi raja-
tulla alueella. Terveydenhuoltojärjestelmää kuormittaa 
vanhentuva väestö. Myös mielenterveysongelmat, elin-
tapasairaudet ja niiden aiheuttamat kustannukset kasva-
vat. Sitran tutkimuksen mukaan ”tarvitaan uusi käsitys 
hyvinvoinnista ja keinoista joilla hyvinvoinnin ongelmia 
ratkotaan”. (Kiiski Kataja 2013: 11). Tähän ympäristö-
terveyden tutkimus vastaa omasta näkökulmastaan.
 Dynaaminen terveyskäsitys antaa hyvän poh-
jan ympäristön terveysvaikutusten tarkastelulle, koska 
se huomioi laajasti terveyteen vaikuttavat tekijät. Eten-
kin yhteiskunnalliset taustatekijät ovat tärkeitä, kos-
ka suomalainen maaseutu on osa globaalia maailmaa. 
Haasteellisinta on päästä käsiksi monimutkaisten syy-
seuraus-suhteiden verkostoon ja tehdä niistä oikeat joh-
topäätökset. Yhteiskunnalliset taustatekijät ovat välillisiä 
ympäristöterveyden vaikuttimia, joiden olemassaoloa tai 
yhteyttä ei voida yksiselitteisesti todistaa.
 Muiden ympäristötekijöiden osalta yhteyksien 
löytäminen sen sijaan on helpompaa. Aiheen tutkimi-
nen on kuitenkin kesken. Tulevaisuudessa tulisi niput-
taa samaan tutkimukseen niin ympäristön ominaisuuk-
siin kuin koettuun terveyteenkin liittyviä kysymyksiä. 
Mielenkiintoista olisi myös selvittää mitä painoarvoja 
eri ympäristöterveyteen vaikuttavat tekijät saavat. On 
ilmiselvää, että toiset tekijät vaikuttavat terveyteen ja 
hyvinvointiin enemmän kuin toiset. Vasta arvottamalla 
eri tekijöitä voidaan luoda kokonaiskäsitys ympäristön 
terveyttä tuottavista ominaisuuksista. 
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Kuva 5. Green Care- toiminnan määrittelyt ovat 
joustavia. Päämääränä on hyvinvointipalvelujen 
tuottaminen.
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KAUSTINEN – AINA VALMIINA

Maaseudun muuttuvat olosuhteet, haasteet ja 
mahdollisuudet 

Suunnitelman tavoitevuosi on 2035. Tilastokeskuksen 
tämänhetkisen väestöennusteen mukaan Keski-Pohjan-
maan väkiluku kasvaa jonkin verran vuoteen 2035 men-
nessä, mutta kasvu kohdistuu lähinnä Kokkolaan. Kaus-
tisen väkiluvun nykyisen laskun arvioidaan kääntyvän 
lievään nousuun siten, että väkiluku pysyy kutakuinkin 
ennallaan noin 4300 asukkaassa tavoitevuoteen saakka. 
Kaustisen seutukunnassa väestö puolestaan vähenee 
selvästi. Tavoitevuonna 2035 Kaustisen seutukunnas-
sa asuu väestöennusteen mukaan noin 14500 asukasta, 
mikä on noin 1300 henkilöä alhaisempi kuin nykyään. 
Vähenevä väestö on ongelma hyvin useissa Suomen 
kunnissa ja kirkonkylissä. Väestön vähenemisen myötä 
myös palvelut hiipuvat ja vähenevät, mikä tekee kirkon-
kylien tilanteesta haasteellisen (Sihvonen ym. 2013: 7). 
 Ennusteiden mukaan Suomen kasvu tulee 
suuntautumaan kaupunkiseuduille (SYKE 2014a, von 
Bruun & Kirvelä 2009). Kuitenkin maaseutu koetaan 
edelleen miellyttävänä asuinympäristönä rauhallisuuden 
ja luonnonläheisyyden vuoksi. Myös yhteisöllinen ilma-
piiri toimii maaseudun vetovoimatekijänä. Yhteiskunta 
tukee maaseudulla asumista ja sen ihmisten, yhteisöjen 
ja yritysten hyvinvoinnista huolehditaan (Maaseutupo-
litiikan yhteistyöryhmä 2009: 11).Väestön vähenemisen 
ohella yhtenä uhkana voidaan pitää väestön ikääntymis-
tä, sillä työikäisten määrä vähenee, kun taas vanhusväes-
tön määrä tulee kasvamaan. Vuonna 2035 yli 65-vuotiai-
den osuus Kaustisen väestöstä on suuri. Vanhusväestön 
osuus kasvaa suureksi myös koko seutukunnassa, sillä 
ennusteen mukaan jopa 29 % seutukunnan asukkaista 
on vanhusväestöä. 
 Suunnitelmassa on kuitenkin varauduttu siihen, 
että Kaustisen väestö kasvaa 600 asukkaalla vuoteen 
2035 mennessä, jolloin Kaustisen väkiluku tulisi ole-
maan noin 4900 henkeä. Väestöennusteesta huolimatta 
tätä voidaan pitää realistisena. Demografisen muutok-
sen tuomiin haasteisiin voidaan varautua, ja muutostren-
dejä voidaan muuttaa esimerkiksi tehokkaan yhdyskun-
tasuunnittelun avulla. Nykyisellään kirkonkyliä ei usein 
koeta miellyttävinä elinympäristöinä (Sihvonen ym. 
2013: 7), mutta elinympäristön parantamisella on kui-
tenkin mahdollista luoda vetovoimainen asumisympä-
ristö, joka houkuttelee uusia asukkaita. Kaustinen pyrkii 
saamaan osuutensa Keski-Pohjanmaan väestönkasvusta 
ja kääntämään Kokkolaan suuntautuvaa muuttoliikettä 
kohti Kaustista tarjoamalla laadukkaan asuinympäristön 

ja kattavat palvelut kaikille väestöryhmille sekä hyvät 
mahdollisuudet työnteolle, elinkeinojen harjoittamiselle 
ja yrittäjyydelle. 
 Suomen ympäristökeskuksen (2014b) kaupun-
ki-maaseutu -luokituksen mukaan Kaustinen kuuluu 
ydinmaaseutuun Perhonjokilaakson osalta, kun taas 
kunnan itäosa on harvaan asuttua maaseutua. Maaseu-
tutyypit ja niiden kehityssuunnat ovat erilaisia, joten nii-
den kehittämisessä käytetään erilaisia keinoja. Maaseu-
tupolitiikassa on painotettu sitä, että asutusrakenteen 
erityispiirteet ja asukkaiden asumisodotukset on otet-
tava huomioon alueidenkäyttöä suunniteltaessa (Sihvo-
nen ym. 2013: 7).
 Suunnittelussa on huomioitava myös erilaiset 
poliittiset linjaukset. Esimerkiksi ilmastopolitiikan voi-
mistuessa liikkumistarpeiden ja yhdyskuntakehityksen 
kytkennät vaikuttavat yhä voimakkaammin myös maa-
seudun kehittämiseen. (Sihvonen ym. 2013: 9). Ilmas-
tonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutumiseen liittyvät 
toimenpiteet onkin esitetty maaseutupolitiikassa tär-
keiksi asioiksi. Ilmasto- ja energianäkökulmat tulee ottaa 
huomioon alueidenkäytön suunnitelmissa (Maaseutu-
politiikan yhteistyöryhmä 2009: 17). Kaustisen alueella 
esimerkiksi liikenteen kehittäminen kestävämpiä kulku-
muotoja suosivaksi tulee kyseeseen, sillä kunnan autois-
tumisaste on suurimpia koko Pohjanmaalla. (Aarnikko 
& Korpinen 2012: 8).
 Kuten sanottua, haasteisiin voidaan vastata 
esimerkiksi tehokkaan yhdyskuntasuunnittelun avulla. 
Laadukkaan ja kestävän elin- ja toimintaympäristön luo-
misessa hyvänä välineenä toimivat esimerkiksi eheyttä-
vän yhdyskuntasuunnittelun periaatteet. Ne ovat useim-
min toimineet kaupunkisuunnittelun välineenä, mutta 
niitä on myöhemmin alettu soveltaa myös maaseudulla. 
(Sihvonen ym. 2013: 3). Eheyttävän yhdyskuntasuun-
nittelun pääperiaatteita ovat olemassa olevan yhdyskun-
tarakenteen täydentäminen, ympäristökuormituksen 
vähentäminen ja ekotehokkuus, kestävien liikkumis-
muotojen suosiminen ja niitä tukeva rakentaminen sekä 
elinympäristön laadun kehittäminen paikallisten lähtö-
kohtien kautta. Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä eri 
toimijoiden kesken (Sairinen 2009).  
 Yhdyskuntarakenteen toimivuuden kehittä-
minen ja kestävän kehityksen periaatteet on nostettu 
tärkeiksi asioiksi myös Keski-Pohjanmaan maakun-
tastrategiassa (2014). Strategian mukaan tulevaisuuden 
päämääränä on kestävän kehityksen ja kasvun periaat-
teiden mukainen sosiaalisesti, taloudellisesti, ympäris-
töllisesti ja kulttuurisesti tasapainoinen kehitys. Tavoite 
edellyttää kaikkien maakunnan osien, niin kaupunki- 
kuin maaseutualueidenkin, tasapainoista kehittämistä. 
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Kehittämisen tulee perustua vahvuuksiin ja osaamiseen 
ja kehittämistoimenpiteiden tulee sopeutua myös toi-
mintaympäristön muutoksiin (Keski-Pohjanmaan liitto 
2014).

Tulevaisuus on avoin

Kaustisen tulevaan kehitykseen ja sen luonteeseen liit-
tyy monia epävarmuustekijöitä. Kaustisen kasvu riippuu 
vahvasti paikallisista tekijöistä, mutta toisaalta vaikutusta 
on myös valtakunnan tason kehityksellä ja laajemmalla 
yhteiskunnallisella muutoksella. Varmasti ei voida sanoa 
kasvaako tai taantuuko Kaustinen tulevaisuudessa ja mi-
hin mahdollinen kasvu tukeutuu. Esimerkiksi Kaustisen 
ja lähialueiden litiumesiintymien hyödyntämisestä sekä 
siihen liittyvästä kaivostoiminnasta ja jatkojalostuksesta 
on suunnitelmia, mutta toteutuminen ja aikataulu ovat 
etenkin taloudellisista seikoista johtuen toistaiseksi epä-
varmoja. Niin ikään suunnitellun ostoskylähankkeen 
toteutuminen ja laajuus ovat vielä epävarmoja. Epä-
varmaa on myös se, mikä on matkailun tila tulevaisuu-
dessa. Jotkin matkailun tulevaisuusskenaariot esittävät 
kaukomatkailun lisääntyvän edelleen, mutta toisaalta 
tulevaisuudessa lähimatkailu korostunee ihmisten ym-
päristötietoisuuden sekä maaseudun nostalgisoimisen 
ja rauhallisuuden kaipuun lisääntyessä (TEM 2014). Li-
säksi Kaustisen kehitykseen vaikuttaa lukematon määrä 
muita potentiaalisia elinkeinomoottoreita, joista ei edes 
vielä tiedetä.
 Epävarmuustekijöistä johtuen synteesisuunni-
telma ei voi tukeutua pelkästään yhteen kehityksen kär-
keen kuten kolme erillistä skenaariota, sillä todellisuus 
on monimutkaisempi ja luultavasti alueen elinkeinoelä-

mä tukeutuu moniin elinkeinomoottoreihin ja niiden 
kombinaatioihin. Suunnitelmalla pyritään antamaan val-
miudet vastata tulevaisuuden todellisiin haasteisiin eikä 
maalaamaan yksipuolista tai keinotekoista kehityskuvaa. 
Suunnitelma on luonteeltaan strateginen, ja sen tavoit-
teena on hahmottaa ja hallita tulevaisuuden näkymiä 
sekä niiden tuomia riskejä ja mahdollisuuksia. Suunni-
telma tarjoaa joustavia ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja 
eri tilanteisiin ja muuttuviin olosuhteisiin.

Vastaaminen tulevaisuuden haasteisiin ja 
epävarmuuteen

Strategia antaa työkaluja kohdentaa resursseja sinne 
missä niistä saadaan suurin hyöty. Näin voidaan koh-
dentaa resurssit toimenpiteisiin, jotka eniten hyödyt-
tävät eheän toiminnallisen, sosiaalisen ja rakennetun 
ympäristön syntymistä. Suunnitelmassa yhdyskuntara-
kenteen kehitystä tarkastellaan kuuden osa-alueen kaut-
ta. Nämä ovat liiketoiminta ja yritykset, asuminen, muut 
palvelut, liikenne, virkistys- ja viheralueet sekä kulttuuri- 
ja taideympäristö. Kutakin osa-aluetta voidaan kehittää 
toisistaan erillisinä elinkeinomoottorien vaikutuksesta 
riippuen.
 Strategiatyökalu asettaa kullekin kehittämisen 
osa-alueelle kolme tavoitetasoa. Ensimmäinen tavoite 
(Tavoite I) tähtää ylläpitävään kehitykseen. Tällä ta-
voitetasolla tehdään välttämättömät, elinvoimaisuutta 
säilyttävät ja olennaisimmat kehitystoimenpiteet. Toinen 
tavoite (Tavoite II) tähtää edistävään kehitykseen. Täl-
lä tavoitetasolla toteutetaan kohtuullista laajentumista ja 
elinvoimaisuutta edistävät kehitystoimenpiteet. Kolmas 
tavoite (Tavoite III) puolestaan tähtää merkittävään 

”Jos vertauskuvana käytetään 
puutarhaa, ensimmäinen ta-
voite on kastella ja lannoittaa 
olemassa olevaa, toinen tavoite 
on istuttaa uutta ja kolmante-
na panostetaan erityisesti uu-
siin elementteihin, kuten suih-
kulähteeseen.” 
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kehitykseen. Siinä keskitytään huomattavaa laajentu-
mista edistäviin kehitystoimenpiteisiin, joissa panoste-
taan erityisesti laatuun tai määrään. Jos vertauskuvana 
käytetään puutarhaa, ensimmäinen tavoite on kastella 
ja lannoittaa olemassa olevaa, toinen tavoite on istuttaa 
uutta ja kolmantena panostetaan erityisesti uusiin ele-
mentteihin, kuten suihkulähteeseen. 
 Eri kehitysmoottoreiden vaikutuksista joh-
tuen osa-alueet voivat edetä tavoitetasoilla eri tahtiin 
muodostaen Kaustiselle erilaisia kehitysprofiileja. Eri 
osa-alueiden kehitystoimenpiteet on kuitenkin jaoteltu 
tavoitteittain siten, että yhdyskuntarakenteen osa-alueet 
muodostavat joka vaiheessa ehjän, valmiin ja toimivan 
kokonaisuuden huolimatta kunkin osa-alueen kulloi-
sestakin tavoitetasosta ja kehitysasteesta. Osa-alueiden 
tavoitetasot eivät ole suoraviivaisesti yhteydessä väes-
tönkasvuun, vaan ne voivat kehittyä tai niitä voidaan ke-
hittää väestönkasvusta irrallisina elinkeinomoottoreiden 
vaikuttaessa niihin. Lisäksi on syytä huomioida, ettei kai-
kissa tapauksissa ole välttämätöntä kehittää kaikkia osa-
alueita kolmanteen tavoitteeseen asti, vaan on järkevintä 
suhteuttaa kunkin osa-alueen tavoitetaso kulloiseenkin 
tarpeeseen ja kysyntään. Muodostuva kokonaisuus an-
taa kaikissa tapauksissa ehjän ja valmiin vaikutelman. 
 Kirkonkylää kehitetään liiketoiminnan, pal-
veluiden ja keskusta-asumisen alueena. Sen rakennetta 
tiivistetään paikallista identiteettiä kunnioittaen. Ra-

kentaminen on matalahkoa, jolloin kirkko säilyy taa-
jamakuvallisena kohokohtana. Tyyliltään ja ilmeeltään 
rakentaminen on kaustislaista identiteettiä vahvistavaa. 
Ranta-alueita kehitetään julkisina virkistysalueina. Kir-
konkylän lisäksi myös kyliä kehitetään. Kylillä on erilai-
set kehitysprofiilit, joissa huomioidaan paikallinen iden-
titeetti, maisema ja toiminnot. Uutta asuinrakentamista 
sijoitetaan erityisesti kyliin, joissa on toimiva koulu. Näi-
tä ovat Puumala, Järvelä ja Köyhäjoki. Nikulaa kehite-
tään edelleen hevostoimintojen keskittymänä. 

Liikekeskusta ehostuu - lisää tilaa ihmisille ja 
kaupalle

Liiketoiminnan kehittämisessä keskitytään paikallisuu-
den edistämiseen sekä nykyisen ympäristön kehittämi-
seen. Esimerkiksi rakennusten mittakaavan tulee sopia 
Kaustisen nykyiseen ilmeeseen ja suunnitelmissa suosi-
taankin pienimittakaavaisempaa rakentamista. Keskus-
taajama uudistetaan vaiheittain siten, että joka vaiheessa 
muodostuu valmiinnäköinen ja ehjä kokonaisuus. Ke-
hittämisen yhtenä päätavoitteena on keskustan paino-
pisteen suuntaaminen Kaustintien varrelle. Se onkin 
asetettu suunnitelmissa ensimmäiseksi tavoitteeksi.
 Toisena tavoitteena on vanhojen rakennusten 
kunnostaminen. Esimerkiksi Pelimannin rakennus ja 

Kaustisen monenikäistä rakennuskantaa. (Ilmakuva Kaustisen kunta).
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poliisitalo ovat säilytettävien ja kunnostettavien raken-
nusten joukossa. Useat keskustan rakennukset ovat yhä 
toimintakuntoisia rakennuksia, mutta kaipaavat ulko-
asun kohentamista ja uudistamista.
 Kolmantena tavoitteena on jatkaa ostoskylän ja 
kävelykadun kehittämistä. Ostoskylästä kävelyalueineen 
muodostuu toimiva ja houkutteleva reitti kunnantalon 
puiston ja festivaalialueen välille. Kävelykatu ja ostosky-
län rakennukset luovat ns. aukiosarjan, joka mahdollis-
taa erilaisten tapahtumien järjestämisen alueella. Lisäksi 
kävelykatu toimii kuntalaisten kaipaamana tori- ja mark-
kina-alueena. Ostoskylä suunnitellaan ihmisten kohtaa-
mispaikaksi ja miellyttäväksi ajanvieton ympäristöksi 
kuntakeskuksen ytimessä. Jotta ostoskylän, kävelykadun 
ja aukiosarjan toteutuminen olisi mahdollista, on Kaus-
tintien varrella sijaitsevan asuinkorttelin purkaminen 
välttämätöntä. 
 Keskustaajaman rakentamisessa tullaan hyö-
dyntämään paikallisesti tuotettuja tilaelementtejä. Kol-
mea eri kokoa olevat tilaelementit mahdollistavat yh-
tenäisen ilmeen, ja samalla myös muunneltavuuden. 
Liiketoiminnalle voidaan näin tarjota joustavaa raakati-
laa. Lisäksi rakentaminen on kustannustehokasta ja no-
peaa. Tilaelementeistä muodostuvien liikerakennusten 
yhtenäistä ilmettä korostaa myös yhtenäinen kattotyyli, 
josta muodostuu yksi keskustaajaman rakennuskannan 
ominaispiirteistä. 
 Ostoskylässä kulku rakennusten sisään tapah-
tuu kävelykadun puolelta. Näin ihmisten liikkuminen 
keskittyy kävelykadulle, mikä lisää kohtaamisia katutilas-
sa. Liikekiinteistöjen tavaratoimitukset ja lastaus tapah-
tuu pääsääntöisesti rakennusten takaa, jolloin kävelykatu 
rauhoittuu lastausliikenteeltä.
 Rakennukset pyritään pitämään matalina. Mata-
lat rakennukset sopivat paremmin Kaustisen nykyiseen 
rakennuskantaan. Lisäksi matala rakentaminen antaa 
lisäarvoa Kaustisen kirkonmäelle ja kauniille kirkolle, 
joka pyritään jatkossakin säilyttämään kuntakeskuksen 
maamerkkinä ja korkeimpana kohtana. Ostoskylän ra-
kennukset tulevat olemaan pääsääntöisesti yksikerroksi-
sia lukuun ottamatta Kaustintien vartta, jossa on myös 
kaksikerroksisia rakennuksia. Niiden yläkerroksiin sijoi-
tetaan asuntoja ja toimistotiloja. Tilaa vievä yritystoimin-
ta pyritään keskittämään yrityskylään keskustaajaman 
itäpuolelle. Yritysten keskittämisestä syntyy monenlaisia 
synergiaetuja ja lisäksi yritykset voivat hyödyntää yhtei-
siä palveluja ja toimintoja.

Monipuolisia asumisympäristöjä eri 
väestöryhmille

Vuoteen 2035 mennessä Kaustiselle rakennetaan uutta 
asumista väestön lisääntymisen sekä asumisväljyyden 
kasvun vuoksi. Uuden asumisen määrät perustuvat 
väestöennusteeseen, joka on mukautettu vastaamaan 
suunnitelmalle asetettua väestötavoitetta. Kirkonkylän 
rakennetta tiivistetään, ja samalla lisätään erityisesti yh-
tiömuotoista asumista. Asuntorakentaminen on maa-
seututaajamaan sopivaa ja Kaustisen identiteettiä tuke-
vaa, mikä on varmistettu maisema-analyysin keinoin. 
 Kaustisen asumisrakentamisessa noudatetaan 
yhteisiä rakentamisen suuntaviivoja. Suuntaviivoilla 
määritetään rakennusten ulkoasuun ja toiminnallisuu-
teen liittyviä ohjeita, joiden avulla rakennetusta ympäris-
töstä saadaan luotua yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. 
Kaustisen rakentamisen suuntaviivoilla pyritään yhtei-
sölliseen, viihtyisään ja sympaattiseen pikkukylämäiseen 
yleisilmeiseen. Keskusta-alueella rakentaminen on mo-
dernimpaa ja tyylitellympää kuin asutusalueilla.
 Tavoitteena on uusien asukkaiden juurruttami-
nen Kaustiselle. Asumisen elinkaari huomioidaan moni-
puolisilla ja joustavilla asumisratkaisuilla, joissa hyödyn-
netään mm. tilaelementtirakentamista. Asujaryhmien ja 
sukupolvien välisen sosiaalisten verkoston syntymisen 
edistämiseksi sijoittelussa pyritään välttämään eri väes-
töryhmien eriyttämistä. Kaustisen asuntotuotannossa 
otetaan huomioon eri asujaryhmien tarpeet ja vaati-
mukset. Erilaisia asumismuotoja tarjotaan niin perheille, 
ikäihmisille kuin opiskelijoille ja kausityöntekijöillekin. 
Erityisesti opiskelija- ja senioriasumiselle on kysyntää 
tällä hetkellä. Vanhusten kotona asumista pyritään tuke-
maan. 
 Suunnitelman toteutuksessa Kaustiselle sijoi-
tetaan viittä erilaista asumismuotoa. Näitä ovat perinne-
pihapiirit, yhteisölliset pientalokorttelit, tiiviit keskustakorttelit, 
opiskelija-asunnot sekä tilapäisasunnot. Perinnepihapiiri so-
veltuu erityisesti perheille ja hevosen omistajille, ja niitä 
sijoitetaan erityisesti kyliin perinteisen rakentamisen lä-
heisyyteen. Omat suljetut pihat takaavat oman rauhan, 
mutta toisaalta rakennusten sijoittelu olemassa olevan 
kyläasutuksen sisään ja jatkeeksi tuo myös yhteisölli-
syyttä. Yhteisöllisiä pientalokortteleita rakennetaan kes-
kustaajaman alueelle. Alueet koostuvat yhtiömuotoisista 
erillispientaloista, ja niiden rakentamisessa hyödynne-
tään lähiseudun talotehtaiden valmistamia tilaelement-
tejä. Pientalokorttelit soveltuvat lähestulkoon kaikille, 
ja parhaimmillaan ne ovatkin sosiaalisesti monipuolisia 
asuinympäristöjä. Kortteleita luonnehtii yhteisöllisyys, 
sympaattisuus, vaihtelevuus ja iloisuus. Oman pienen 
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pihan lisäksi asukkailla on käytössään yhteinen laaja 
piha-alue.
 Liikekeskustaan sijoitetaan tiiviitä keskustakort-
teleita. Esteettömyyden huomioimisen ansiosta nämä 
soveltuvat erityisesti senioreille ja liikuntarajoitteisille. 
Asunnoilla on oma pieni piha tai viherhuoneena toimiva 
parveke. Opiskelijoiden asumistarpeeseen vastataan ra-
kentamalla opiskelija-asuntoja keskustaan sekä kunnos-
tamalla vanhat asuntolat. Yhteisöllisyyttä korostetaan 
monipuolisilla ja suurilla yhteisillä tiloilla. Niiden avulla 
asuntojen yhteyteen muodostuu ns. kolmansia paikkoja 
nuorille ja vanhuksille. Hyvä saavutettavuus ja keskeinen 
sijainti ovat opiskelijoille tärkeitä. Vanhukset puolestaan 
arvostavat palvelujen saatavuutta ja läheisyyttä.
 Erityisesti kaivoksen mahdollinen perustami-
nen lähivuosien aikana luo tarvetta tilapäisasumisel-
le. Konttiasuminen tarjoaa ratkaisumallin väliaikaisen 
asumisen tarpeisiin. Mallilla saavutetaan edullisempi ja 
nopeampi reagointikyky kalliimman ja pysyvän raken-
tamisen sijaan. Kaivosalueiden lisäksi kontteja voidaan 
sijoittaa myös keskustan alueelle, esimerkiksi leirintäalu-
eelle ja sen lähiympäristöön sekä urheilukeskuksen alu-
eelle. Kaivosyhtiö tai muu toimija, Kaustisen kunta ja 
leirintäalueyrittäjä löytävät synergiaetuja konttiyksiköi-
hin investoinnista ja tarpeiden mukaisesta sijoittelusta 
eri kohteisiin.
 Uusi asuminen jaotellaan kolmeen tavoittee-

seen sen mukaan, mikä katsotaan tärkeimmäksi, mille 
katsotaan olevan tarvetta ja mikä täydentää parhaiten 
olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Ensimmäisenä 
tavoitteena on sijoittaa opiskelija-asuntola keskustaan 
funkkisrakennuksen viereen ja esteetön keskustakortteli 
kunnantalon puiston pohjoisreunalle. Kortteli on mah-
dollista rakentaa myös vaiheittain. Toisena tavoitteena 
on rakentaa tiivis keskustakortteli Kaustintien varteen 
lähelle jokirantaa. Lisäksi täydennetään Ylijoen asuin-
aluetta yhteisöllisellä pientalokorttelilla. Kolmantena 
tavoitteena on täydentää Vahinkokankaan ja Uutelan 
alueita erillispientaloilla.
 Kylissä rakennetaan ensin olemassa olevan inf-
rastruktuurin alueille ja vasta myöhemmin niille alueille, 
jotka vaativat uusia tie- ja kunnallistekniikkainvestointe-
ja. Kyliä täydennetään niiden rakenteen logiikan mukaan 
korostaen niiden ominaispiirteitä. Nikulan raviradan lä-
heisyyteen sijoitetaan hevostontillisia omakotitaloja. Ta-
lot sijaitsevat pihapiireissä, joissa on lisäksi talli ja lantala. 
Lisäksi alueelle sijoitetaan maneesi ja yhteisessä käytössä 
oleva laidunkenttä ja peltovyöhyke. Alueen energia tuo-
tetaan biovoimalaitoksissa pellettejä polttamalla.

Keskustaajamaa hallitsevat paikoitusalueet. (Kuva Noora Lahdenperä).
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Laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa

Kaustisen palvelutarjonta on kunnan kokoon nähden 
hyvä, ja palvelutaso pyritään pitämään korkeana myös 
tulevaisuudessa. Kaustinen on seutukuntansa keskus, 
minkä vuoksi palveluja käyttävät jonkin verran myös 
lähikuntien asukkaat. Väestönmuutos ja erityisesti vä-
estön ikääntyminen asettavat omat vaatimuksensa pal-
velutarjonnalle. Ikäihmisten määrä kasvaa edelleen vuo-
teen 2035 mennessä. Senioriasumista suunnataan osaksi 
normaalia asumista, ja senioreiden itsenäistä asumista 
tuetaan tarjoamalla kotipalveluita.
 Lasten määrä Kaustisella on suhteellisen 
suuri ja syntyvyys korkeaa, minkä vuoksi päivähoidon 
tarve on kasvavaa. Uusi päiväkoti on suunnitteilla ja 
valmistuu lähivuosien aikana. Se vastaa hyvin tämän 
hetken tarpeita ja sitä on myös mahdollista laajentaa 
myöhemmin. Mikäli myöhemmässä vaiheessa ilmenee 
tarvetta vielä toiselle päiväkodille, se sijoitetaan Ylijoen 
asuinalueelle. Koulujen ja kylien elinvoimaisuuden 
säilyminen ovat tiukasti yhteydessä toisiinsa, 
joten kouluverkko säilytetään nykyisellään myös 
tulevaisuudessa. Keskuskoulun lisäksi toiminnassa 
ovat Järvelän, Puumalan ja Köyhäjoen koulut, joiden 
toimintaa pyritään tukemaan myös jatkossa. Kouluja 
kehitetään kylien toiminnallisina keskuksina siten, että 
asukkaat kokevat koulun tilat ja lähialueen kyläyhteisön 
yhteisenä paikkana. 
 Kunta turvaa syrjäkylien asukkaiden ja senio-
reiden palvelujen saavutettavuuden liikkuvan palvelu-
kokonaisuuden avulla. Liikkuva palveluyksikkö tarjoaa 
terveys- ja kirjastopalveluja sekä yhteispalvelupisteen 
ja valtionhallinnon palveluja. Reitti ja aikataulu suunni-
tellaan tarpeiden ja resurssien mukaan. Palveluyksikön 
toiminta tukee ja täydentää erityisesti kyläkoulujen ja 
-yhteisöjen tarjontaa. Tärkeimmät pysähdyspaikat ovat-
kin kyläkoulujen yhteydessä Puumalassa, Järvelässä ja 
Köyhäjoella. Resurssien salliessa liikkuvalla palveluyksi-
köllä on kolme eri reittiä, joita kierretään vuoropäivin.  
Tällä hetkellä terveyskeskuksen palvelut on siirretty 
Vetelin Tunkkariin, ja terveyskeskuksen rakennus pu-
retaan lähivuosina. Terveyskeskuksen palvelut ovat kui-
tenkin kohtuullisen matkan päässä Kaustiselta, ja kunta 
tukee osaltaan kuntalaisten kulkemista siellä. Kaustisella 
on oma neuvola, joka toimii ns. poliisitalon tiloissa. 
Rakennukseen on nykyisen suunnitelman mukaan 
tulossa myös hammashoitola. Poliisin ja KELAn palve-
lut pyritään säilyttämään Kaustisella, jossa ne ovat myös 
lähikuntien asukkaiden käytössä. Mikäli erilliset palve-
lupisteet poistuvat Kaustiselta, palvelut ovat kuitenkin 
saatavissa ostoskylään sijoitettavan info- ja kansalaispal-

velupisteen kautta mahdollisesti etäpalveluna. Nykyinen 
urheilukeskus ja -halli palvelevat tarkoitustaan hyvin. 
Lähin uimahalli sijaitsee Vetelissä. Pienenä, vuonna 
2035 noin 5000 asukkaan kuntana, Kaustisen ei ole jär-
kevää investoida omaan uimahalliin tai jäähalliin. 
 Nuorisolle muodostuu ns. kolmansia paikkoja 
opiskelija-asumisen yhteyteen. Asuntoloiden yhteisiin 
tiloihin voidaan sijoittaa nuorisolle suunnattuja palve-
luita, kuten esimerkiksi kahvila ja kuntosali sekä muuta 
nuorisotoimintaa. Myös senioreiden ns. kolmannet pai-
kat palveluineen ja aktiviteetteineen muodostuu uuden 
asumisen yhteyteen.
 Tilapäisasumisessa ja majoituksessa voidaan 
hyödyntää myös käytöstä poistettuja hevosvaunuja. Eri-
tyisesti matkailijoita ajatellen vaunuista saa omaleimai-
sen ratkaisun festivaaliajan majoitustarpeisiin. Vaunuja 
voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti esimerkiksi parkkialueil-
le ja viheralueille. Lisäksi vaunuja voidaan mahdollisesti 
sijoittaa pysyvämmin myös leirintäalueelle.
 Markkulan tilojen käyttömahdollisuudet ovat 
monipuoliset. Tilojen katsotaan erityisesti sopivan väli-
aikaisen asumisen tarpeisiin, kuten rakennustyömiehille 
ja opiskelijoille. Muita Mahdollisia käyttömuotoja ovat 
mm. taiteilijaresidenssi, fitness-keskus, leirikeskus, seu-
rakunnan toiminnot, seniorien vapaa-ajan tilat, työpaja-
toiminta, lyhyt ja pitkäaikainen vuokrakäyttö, toimisto- 
tai yrityshotelli, kesähotelli, kansanparannuskoulu sekä 
monitoimitalo. 
 Ensimmäisenä tavoitteena on pyrkiä säilyttä-
mään nykyiset palvelut tai tilanteen niin vaatiessa vä-
hentämään palvelutarjontaa hallitusti. Olemassa olevia 
tiloja ja toimintoja hyödynnetään ja ylläpidetään, erityi-
sesti koulujen osalta. Toisena tavoitteena on palveluiden 
saatavuuden, saavutettavuuden ja käytettävyyden ke-
hittäminen edelleen ja uusien investointien tekeminen 
kysynnän ja tarpeen mukaan. Päiväkodin ja lukion laa-
jennukset tulevat ajankohtaisiksi lasten määrän ja oppi-
lasmäärien kasvaessa. Myös koulujen liikuntaympäristö-
jä kehitetään. Liikkuva palveluyksikkö tukee palvelujen 
saatavuutta kyläkoulujen yhteydessä. Kolmantena ta-
voitteena on palveluiden laaduntuottokyvyn optimoin-
ti väestöpohja huomioon ottaen. Liikkuvan palveluyk-
sikön pysähdyspaikkoja ja liikennöintiä lisätään. Uusi 
päiväkoti rakennetaan Ylijoen asuinalueelle ja neuvolan 
toimintaa kehitetään terveyskeskustasoiseksi.



Kohti kestävämpiä liikenneratkaisuja

Liikenteen tärkein kehityskohde on Kaustisen keskus-
taajaman liikennejärjestelyjen parantaminen ja selkeyt-
täminen. Etenkin jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet 
ovat tärkeä osa suunnitelmaa. Kaustisen keskustaaja-
ma on kirkonkylille ominaiseen tapaan muodostunut 
autovaltaiseksi palvelukeskukseksi. Autoliikenne ja sen 
edellyttämä ympäristö koetaan kuitenkin usein epä-
miellyttäväksi. Selkeän ja korkeatasoisen jalankulku- ja 
pyöräily-ympäristön luomisella voidaan lisätä kestävien 
liikkumismuotojen kulkutapaosuuksia. Jalankulun ja 
pyöräilyn lisääminen vaikuttaa myös ympäristön viihtyi-
syyteen.
 Jalankulku ja pyöräily suunnitellaan mahdolli-
simman helpoksi, sujuvaksi ja esteettömäksi. Etenkin 
keskusta-alueella huomioidaan esteetön liikkuminen. 
Suunniteltu jalankulun ja pyöräilyn reitistö mahdollistaa 
sujuvan ja turvallisen liikennöinnin kuntakeskukseen 
kaikkialta kunnan alueelta.
 Autoliikenteen nopeuksia rajoittamalla mah-
dollistetaan sekaliikenneväylät, jossa kaikki eri liikkumis-
muodot voivat käyttää samaa väylää. Sekaliikenneväyliä 
hyödyntämällä saadaan myös säästöjä, sillä uusia pyörä-
teitä ei välttämättä tarvita.
 Kaustisen keskustaajaman alueella autoliiken-
teen hidastaminen tulee kyseeseen etenkin Pajalantiellä 
Kansanlääkintäkeskuksen ja Halpa-Hallin välillä sekä 
Kaustintiellä. Pajalantie on yksi sekaliikenneväyliksi 
suunnitelluista katuosuuksista. Siellä liikennettä pyritään 

hidastamaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalli-
suuden parantamiseksi sekä viihtyisän ja perinteikkään 
rakennusympäristön turvaamiseksi. Nopeusrajoitusta 
lasketaan Kansanlääkintäkeskuksen ja Halpa-Hallin vä-
lisellä tieosuudella 30 km/h:n. Tämän lisäksi osuudelle 
sijoitetaan hidasteita, jotka toteutetaan töyssyjen sijaan 
kuroumina. Kaustintiellä suurin muutos tulee tapahtu-
maan mahdollisen ostoskylän rakentuessa. Kaustintien 
ylittämisen tulee olla helppoa, sujuvaa ja turvallista. 
Keskustaajaman alueella nopeusrajoitus säilyy ennallaan 
(40 km/h), mutta nopeuksia hidastetaan rakenteellises-
ti korotetun suojatien avulla. Korotettu suojatie tulee 
olemaan noin 20 metriä leveä, jotta tienylityspaikka oli-
si mahdollisimman selkeä ja erottuva. Kaustintien ylit-
täminen on mahdollista myös kahta muuta suojatietä 
käyttäen, jotka myös osaltaan hidastavat keskustaajaman 
läpi kulkevaa liikennettä.
 Jalankulun ja pyöräilyn reitistön kehittämisen 
kannalta uuden joen ylittävän sillan rakentaminen näh-
dään tärkeänä. Uusi Perhonjoen ylittävä jalankulku- ja 
pyöräilyliikenteen silta Mosalan myllyn läheisyydessä 
toimii yhteytenä joen itäpuolelta Kansanlääkintäkeskuk-
selle ja edelleen kohti kuntakeskusta. Korkeatasoisek-
si suunniteltu reitti kulkee Kansanlääkintäkeskukselta 
Meerbuschintietä koululle ja kuntakeskukseen. Etenkin 
pyöräliikenne pyritään ohjaamaan tälle uudelle reitille 
opasteiden sekä korkean laatutason avulla.
 Vaikka suunnitelmassa painotetaan jalankulun 
ja pyöräilyn kehittämistä, ei autoliikennettä ole suinkaan 
unohdettu. Suunnitelmassa on huomioitu nykyiset lii-

Keskustaajaman nykyistä ilmettä koulukeskuksen takapihalta katsottuna. (Kuva Noora Lahdenperä).



kenteelliset kulkutapaosuudet sekä niiden tarpeet. Au-
toilun kulkutapaosuus on Kaustisella suuri, joten esi-
merkiksi parkkialueiden suunnittelussa on huomioitava 
riittävä tarjonta. Suunnitelmassa parkkipaikat sijoitellaan 
hajautetusti, jolloin vältetään suurien yhtenäisten asfalt-
tialueiden muodostuminen. Pysäköintialueiden viihtyi-
syyttä lisätään myös esimerkiksi kasvillisuuden avulla
 Liikenteen kannalta suunnitelmissa oli huomi-
oitava uuden päiväkodin rakentuminen Meerbuschin-
tielle. Teiden nykyisen tason sekä nykyiset ja tulevat 
liikennemäärät huomioiden uusille teille ei ole tarvetta. 
Päiväkodin valmistuttua on silti syytä tarkkailla erityisesti 
Pajalantien liikenteen toimivuutta ja kartoittaa tilannet-
ta uudelleen. Keskuskoulun alueen liikennettä haluttiin 
suunnitelmassa selkeyttää. Jättöliikenteelle muodostuu 
selkeä paikka Pelimannin liikerakennuksen taakse kou-
lun läheisyyteen. Ympyränmuotoinen kääntö- ja jättö-
paikka selkeyttää ja sujuvoittaa liikennettä koulun alueel-
la ja lisää turvallisuutta.
 Kaustintielle toteutetaan “Konstan parempi 
valssi”, jossa Konsta Jylhän “Paremman valssin” 
rytmiaihe esiintyy katutilassa eri levyisinä raitoina. Se on 
sekä visuaalinen että toiminnallinen kokonaisuus, jonka 
tarkoituksena on lisätä keskustaajaman vetovoimaisuutta 
sekä herättää mielenkiinto kuntakeskuksen palveluita 
kohtaan. Valssi myös osaltaan hidastaa läpiajoliikennettä, 
kun huomio kiinnittyy tien ympäristöön. Valssi on helppo 
toteuttaa pieninä palasina esimerkiksi kuntalaisten 
yhteistyön avulla. Valssi tulee kokonaisuudessaan 
muodostumaan Kaustintielle liikenneympyröiden väli-
selle osuudelle. 

Viihtyisiä viheralueita ja valloittavia 
virkistysreittejä

Virkistys- ja liikunta-alueiden kehittämisessä halutaan 
tuoda esille Kaustisen luonnonympäristö. Taajama-
alueella kehitetään ja rakennetaan puisto- ja viheralueita. 
ja lisäksi huolehditaan maisemallisesti tärkeiden kohtei-
den näkyvyydestä. Joki- ja peltomaisemat tuodaan esille 
luomalla niihin avoimia näkymiä. Pellot pyritään säilyt-
tämään viljelysmaana, jotta maaseutumainen maisema 
säilyy. Myös aktiviteettien tarjoaminen on tärkeää. Mo-
nipuolisella tarjonnalla taataan liikunta- ja virkistysmah-
dollisuudet kaikenikäisille ihmisille.
 Ensimmäisenä tavoitteena suunnitelmassa ovat 
taajamaportit, joiden tehtävänä on luoda hyvä ensivai-
kutelma Kaustisesta. Puuston ja vehreyden lisääminen 
teiden varsilla on tärkeä osa yleisilmeen kohentamista. 
Jyväskyläntien ja Kaustintien risteyskohdassa sijaitsevan 
lämpövoimalan edustalle on suunniteltu toteutettavaksi 
puistomainen hulevesiallas, johon kallioilta valuva vesi 
ohjataan. Altaan yhteyteen on mahdollista toteuttaa esi-
merkiksi valotaidetta. Puistoja kehitetään myös muualla 
taajama-alueella. Kunnantalon puiston ilmettä ehoste-
taan istuttamalla uudelleen puustoa nurmikkoalueelle. 
Festivaalialueen ilmettä ehostetaan maalaamalla ja 
kunnostamalla katsomorakenteita. Myös lava maalataan 
ja sen ilmettä yksinkertaistetaan. Festivaalialueen 
väliaikaisten tavaroiden säilytysratkaisuja kehitetään. 
Anniskelualueen rakenteeseen sijoitetaan pyöräkatos.
 Ensimmäisenä tavoitteena kehitetään vapaa-
ajan virkistysreittejä. Olemassa olevien luontoreittien ra-
kenteita ja opasteita kehitetään ja kunnostetaan. Lisäksi 
tehdään uusi virkistysreitti jokirantaan. Ensimmäisessä 
vaiheessa rakentuu noin kilometrin mittainen sorapääl-
lysteinen reitti Mosalaan. Lisäksi luodaan pyöräilyreitti 
Järvelään olemassa olevia polkuja hyödyntäen. Reittio-

Urheilutalo. (Kuva Noora Lahdenperä). Miellyttävää asuinympäristöä keskustassa. (Kuva Noora 
Lahdenperä).
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pasteita kehitetään, ja jokivarressa raivataan pusikoita 
varsinkin tärkeillä näkymäalueilla.
 Toisella tavoitetasolla jatketaan Mosalan ranta-
alueen ja kunnantalon puiston kehittämistä. Kunnanta-
lon puistosta luodaan viihtyisä, siisti ja hyvin hoidettu 
puisto ostoskylän jatkeeksi. Puistoon rakennetaan mai-
semoitu autokatos, jonka päälle rakennetaan pulkkamä-
ki. Puistoon toteutetaan myös kosteikkoalue. Mosalan 
rantaa kehitetään aktiviteettipuistoksi, jossa on monen-
laisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia kaikenikäisille. 
Toisella tasolla rakentuvat myös uudet pyöräilyreitit 
Puumalaan ja Nikulaan. Niissä hyödynnetään nykyisiä 
polkuja ja väyliä, joiden opastusta kehitetään. Olemassa 
olevien virkistysreittien laavuja kunnostetaan ja lisäksi 
rakennetaan yksi uusi laavu Köyhäjoelle. Köyhäjoen 
koululta ajetaan talvisiin retkihiihtolatu, joka yhdistyy 
Vissaveden läheisyydessä kulkevaan kuuden kallion 
kierroksen reittiin. Jokivarressa jatketaan pusikoiden 
raivaamista jokinäkymien saavuttamiseksi.
 Kolmantena tavoitteena kehitetään Korpelan 
puistoa. Voimalaitoksen ranta-alueesta luodaan ihmis-
ten vapaa-ajanviettoon soveltuva paikka. Puistolle eri-
tyisilmeen luo sinne toteutettava luonnonmukainen ka-
latie, joka mahdollistaa kalojen sujuvan ja luonnollisen 
nousun voimalaitoksen ohi ylävirtaan. Myös kunnanta-
lon puiston kehitystä jatketaan. Pyöräilyreittien verkos-
to laajenee, kun uudet reitit Salonkylään, Tastulaan ja 
Jylhään rakennetaan. Maastoratsastusreittejä luodaan 
noin 20 kilometrin verran. Maastoratsastusreittien osal-
ta huomionarvoista on, että ne eivät edellytä maaston 
muokkaamista. Reittejä varten asetetaan maastoon 
opasteita ja levähdyspaikkoja. Vissavedeltä Pilvinevan 
suuntaan ajetaan talvisin retkihiihtoreitti, jonka varrelle 
rakennetaan kaksi uutta laavua ja yksi kota retkeilijöitä 
varten. Urheilutalon takana olevia metsäalueita kehite-
tään luomalla erilaisia aktiviteetteja kuten frisbeegolfra-
ta, seikkailurata ja maastopyöräilyrata. Aktiviteetteja ei 
kuitenkaan sijoiteta herkimmille kallio-alueille. Alueella 
sijaitsevalle Puhkionkalliolle rakennetaan näköalatorni, 
josta avautuu näkymä Perhonjokilaaksoon. Samalla jo-
kivarren kehittäminen jatkuu, ja Pesolan leipomon koh-
dalle rakennetaan veneenlaskupaikka.
 Kunnan yleisilmeen kannalta on tärkeää huo-
mioida, että nurmikkoalueet on haluttu pitää vähäisinä. 
Nurmikon sijaan on suosittu esimerkiksi maanpeite- ja 
niittykasvillisuutta niiden helppohoitoisuuden sekä ym-
päristöön sopivuuden vuoksi.

Taidetta ja kulttuuria kaikille

Taide ja kulttuuri ovat kiinteä osa Kaustisen identiteet-
tiä. Suunnitelmassa pyritään edistämään ja entisestään 
vahvistamaan niiden asemaa ja näkyvyyttä ohjeistuksia 
luomalla. Taide- ja kulttuuriympäristöä kehitetään kult-
tuurin ilmenemistapaohjeiden ja kulttuuritoiminnallis-
ten ohjeiden mukaisesti. Kulttuurin ilmenemistapaoh-
je on tarkoitettu käytettäväksi työkaluna rakentamisen 
suuntaviivojen rinnalla. Siinä on kuvattu kulttuurin ja 
taiteen fyysisiä ilmenemismuotoja ja -paikkoja yleis-
piirteisesti. Kulttuurihistoriallisesti tärkeät kohteet on 
valaistu niiden arvon tunnustamiseksi ja tunnistettavuu-
den lisäämiseksi. ITE-taiteelle eli nykykansantaiteelle tai 
outsider-taiteelle on osoitettu soveltuvia paikkoja ym-
päri Kaustista (esim. taajamaporttien kohdilla) ja teos-
ten valinnassa käytetään perusteena paikan identiteetin 
ilmenemistä sekä vahvistamista. Kaustiselle kehitetään 
oma kyltti- ja opastejärjestelmä, jonka perustana on pa-
loihin pilkottu laatikko. Kullakin kylällä on omansa ja 
laatikot on kustomoitu identiteettien perusteella. Osaset 
sijoitellaan kylälle tärkeisiin paikkoihin ja niihin liittyy 
historiallisen tai paikallistiedon lisäksi toiminnallisuutta: 
esimerkiksi Nikulassa kiikareiden läpi voi tiirailla, mil-
tä paikalla joskus sijainneet kivikautiset asumukset ovat 
näyttäneet. Laatikon suurin palanen muodostaa kylän 
bussipysäkin. 
 Toiminnallinen ohjeistus pyrkii tukemaan ole-
massa olevaa kulttuuri- ja taideharrastamista, edistä-
mään talkoilla toteutettavia projekteja (esim. alikulkujen 
seinien maalaaminen, Kaustintien “rytmin” asfalttimaa-
laukset) ja luomaan edellytyksiä talkooleiritoiminnan 
kehittämiseen. Suunnitelman myötä Kansantaiteenkes-
kuksen merkitys toimintaa kokoavana elimenä, erilaisten 
tapahtumien järjestämispaikkana ja kylän asukkaiden 
kohtaamispaikkana ja myös alueellisena vetonaulana 
vahvistuu. Kansantaiteenkeskus jalkautuu kyliin osana 
liikkuvaa palvelukokonaisuutta, kulttuuribussin muo-
dossa. Kulttuuribussi tarjoaa mm. nukketeatteria, yh-
dessä musisointia ja laulamista, vaihtelevaa työpajatoi-
mintaa sekä mahdollisuuden osallistua taidekerhoon 
– senioreille toimintaa on ympäri vuoden ja koululaisille 
erityisesti kesäaikaan. 
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Merkitysympäristö rakentuu fyysisten paikkojen, 
immateriaalisten arvojen ja kokemusten varaan. Kaksi 
jälkimmäistä ovat hyvinkin subjektiivisia asioita, 
mutta haastattelujen perusteella olemme yrittäneet 
konstruoida jonkinlaista "yleistä" kaustislaista 
mielenmaisemaa.

Olemme jakaneet näitä merkitysympäristön 
rakennusaineita neljän eri teeman alle: maisema, 
perinne, toiminnallisuus ja yhteisöllisyys.

Maisema pitää sisällään sekä luonnonmaiseman 
että ihmisen muokkaamaan kulttuurimaiseman. 
Luonnonmaisemaa hallitsee Perhonjokilaaksolle 
tyypillinen kumpuilevuus ja Kaustisen komeat 
kalliot. Kulttuurimaisemaan kuuluvat paitsi pellot 
ja niiden tuoma avaruuden tuntu, myös rakennettu 
ympäristö. Keskustassa maisemallisia arvoja on 
erityisesti kirkonmäellä, Kappelintiellä, Pajalanmäen 
katumiljööllä, Kreetanpuistolla ja vanhalla sillalla. 
Voimalaitoksen rannalla on toistaiseksi ehkä 
enemmän potentiaalia kuin varsinaista arvoa. 
Kansantaiteenkeskukseen liittyi analysoiduista 
kohteista eniten ristiriitaisia tunteita, mutta sen 
merkitystä maamerkkinä Jyväskylästä saavuttaessa ei 
kannata aliarvioida.

Perinteeseen luetaan paikallishistoria, alueen 
kollektiivinen muisti tai henkinen perintö. Kaustisella 
kulttuuri on elävää perinnettä, joka sitoo menneen 
nykyisyyteen. Musiikki- ja pelimanniperinne, 
jäsenkorjaus, kirkonrakennus, urheiluperinne ja 
hevosurheilu ovat kaikki Kaustiselle leimallisia 
kansankulttuurin muotoja, jotka antavat merkityksiä 
tapahtumapaikoille yksilöiden ja yhteisön mielissä.

Toiminnallisuus käsittää vapaa-ajan, eli harrastukset, 
urheilun ja luonnon virkistyskäytön. Lisäksi 
siihen kuuluu työssäkäyvän väestön toimeentulon 
kannalta oleellisena elinkeinot, kuten maatalous tai 
turkistarhaus, sekä lasten ja nuorten osalta koulutus. 
Erityisesti musiikkilukio ja sen kansallinen vetovoima 
ovat paikallisia ylpeydenaiheita. Myös Kaustiselle 
leimallinen yrittäjyys kytkeytyy toiminnallisuuteen.

Yhteisöllisyys ilmenee eri tasoilla, mutta Kaustisella 
niiden läpileikkaava ominaisuus on talkootyö. 
Talkootyöllä on yhteisöllisyyden rakentamisessa 
tuplamerkitys: ensimmäinen on itse työ, jota tehdessä 
syntyy sosiaalista vuorovaikutusta osallistujien 
kesken. Toinen merkitys tulee jälkeenpäin ja sen 
vaikutukset voivat olla välillisiäkin… yksilöllisistä sekä 
kollektiivisista tunteista ja muistoista, jotka liittyvät 
fyysiseen paikkaan vielä pitkään varsinaisen työn 
päätyttyä. Kaustisella esimerkiksi kirkon kattotalkoista 
puhuminen herättää ylpeyttä selkeästi niissäkin, 
jotka eivät henkilökohtaisesti nikkaroimiseen tai 
varainkeruuseen ole osallistuneet. 
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mielenmaisemaa.

Olemme jakaneet näitä merkitysympäristön 
rakennusaineita neljän eri teeman alle: maisema, 
perinne, toiminnallisuus ja yhteisöllisyys.

Maisema pitää sisällään sekä luonnonmaiseman 
että ihmisen muokkaamaan kulttuurimaiseman. 
Luonnonmaisemaa hallitsee Perhonjokilaaksolle 
tyypillinen kumpuilevuus ja Kaustisen komeat 
kalliot. Kulttuurimaisemaan kuuluvat paitsi pellot 
ja niiden tuoma avaruuden tuntu, myös rakennettu 
ympäristö. Keskustassa maisemallisia arvoja on 
erityisesti kirkonmäellä, Kappelintiellä, Pajalanmäen 
katumiljööllä, Kreetanpuistolla ja vanhalla sillalla. 
Voimalaitoksen rannalla on toistaiseksi ehkä 
enemmän potentiaalia kuin varsinaista arvoa. 
Kansantaiteenkeskukseen liittyi analysoiduista 
kohteista eniten ristiriitaisia tunteita, mutta sen 
merkitystä maamerkkinä Jyväskylästä saavuttaessa ei 
kannata aliarvioida.

Perinteeseen luetaan paikallishistoria, alueen 
kollektiivinen muisti tai henkinen perintö. Kaustisella 
kulttuuri on elävää perinnettä, joka sitoo menneen 
nykyisyyteen. Musiikki- ja pelimanniperinne, 
jäsenkorjaus, kirkonrakennus, urheiluperinne ja 
hevosurheilu ovat kaikki Kaustiselle leimallisia 
kansankulttuurin muotoja, jotka antavat merkityksiä 
tapahtumapaikoille yksilöiden ja yhteisön mielissä.

Toiminnallisuus käsittää vapaa-ajan, eli harrastukset, 
urheilun ja luonnon virkistyskäytön. Lisäksi 
siihen kuuluu työssäkäyvän väestön toimeentulon 
kannalta oleellisena elinkeinot, kuten maatalous tai 
turkistarhaus, sekä lasten ja nuorten osalta koulutus. 
Erityisesti musiikkilukio ja sen kansallinen vetovoima 
ovat paikallisia ylpeydenaiheita. Myös Kaustiselle 
leimallinen yrittäjyys kytkeytyy toiminnallisuuteen.

Yhteisöllisyys ilmenee eri tasoilla, mutta Kaustisella 
niiden läpileikkaava ominaisuus on talkootyö. 
Talkootyöllä on yhteisöllisyyden rakentamisessa 
tuplamerkitys: ensimmäinen on itse työ, jota tehdessä 
syntyy sosiaalista vuorovaikutusta osallistujien 
kesken. Toinen merkitys tulee jälkeenpäin ja sen 
vaikutukset voivat olla välillisiäkin… yksilöllisistä sekä 
kollektiivisista tunteista ja muistoista, jotka liittyvät 
fyysiseen paikkaan vielä pitkään varsinaisen työn 
päätyttyä. Kaustisella esimerkiksi kirkon kattotalkoista 
puhuminen herättää ylpeyttä selkeästi niissäkin, 
jotka eivät henkilökohtaisesti nikkaroimiseen tai 
varainkeruuseen ole osallistuneet. 

Toiminnallinen ympäristö

Kaustinen on seutukuntansa keskus ja liikenteel-
linen solmukohta valtatien 13 ja kantatien 63 
risteyksessä. Maakuntakeskukseen Kokkolaan on 
matkaa 45 kilometriä. 

Kaustisen kirkonkylä on selkeästi alueellistunut, 
mutta alueiden sisällä jäsentymätön. Eri toiminnot, 
kuten teollisuus, asuminen, kauppa sekä 
julkishallinto, sijaitsevat pääosin omilla alueillaan. 
Toisaalta keskusta on vaikeasti hahmotettavissa, 
sillä opastus vähäistä ja reitistö kevyen liikenteen 
osalta puutteellista. 

Laajimmat yhtenäiset asumisen alueet sijaitsevat 
Perhonjoen itäpuolella. Asuinalueita on myös 
liikekeskustan laitamilla. Asuminen levittäytyy 
Perhonjoen varteen nauhamaisesti yhdessä 
maatalousalueiden kanssa. Teollisuuden keskit-
tymä sijaitsee Perhonjoen ja asuinalueiden 
itäpuolella, Haitekki-alueella. Turkistarhaus on 
sijoittunut kirkonkylän ulkopuolelle. Kauppa ja 
liiketoiminta ovat keskittyneet ydinkeskustaan, 
erityisesti pääliikenneväylien varteen. Hallinnol-
linen keskus, kunnantalo ja kirjasto, kirkko sekä 
seurakuntakeskus sijaitsevat vanhan kylänraitin 
eli nykyisen Kappelintien varressa. Terveyskeskus 
sijaitsee 5 km päässä Vetelin Tunkkarissa.

Koulukeskittymä musiikkilukioineen sijaitsee 
kirkonkylällä. Lisäksi Järvelässä, Köyhäjoella ja 
Puumalassa on omat koulunsa. Muuta koulutusta 
tarjoavat Kaustisen evankelinen opisto ja 
raviopisto. Päiväkoti sijaitsee Lähdehaassa 
Haitekki-alueella asutuskeskittymän lähellä 
ja vanhusten palvelutalo keskustaajaman 
pohjoislaidalla.

Matkailu nojaa erityisesti kansanmusiikin ja 
-lääkinnän varaan. Majoituspalveluita Kaustisella 
on mm. Kansanlääkintäkeskuksen terveyshotelli ja 
Mosala Caravan -leirintäalue. Kulttuuritoiminnan 
sydän on Kansantaiteenkeskus, jossa toimii eri 
yhteisöjä. Kaustislaiset ovat yritteliäitä. Oma-
toimisuutta ja talkootoimintaa on paljon, ja 
perinnetietoisuus on vahvaa. Elinkeinot ja 
kulttuuritoiminta ovat monipuolisia. 

Kaustisella on havaittavissa selviä toiminnallisia 
puutteita. Tori ja selkeä kohtauspaikka puuttuvat. 
Perhonjokea ei ole hyödynnetty julkiseen käyt-

töön tai virkistystoimintaan. Ydinkeskustassa on 
rakentamattomia alueita, jotka ovat hyödyn-
tämättömiä keskustan eheyden kannalta.  

Rakennettu ympäristö

Kaustisen kylät ovat alun pitäen rakentuneet 
nauhamaisesti joen ja teiden varsille. Teiden väliset 
alueet ovat täyttyneet vähitellen ja taajamalla 
ei ole nykyisin nähtävissä selkeää hahmoa. 
Rakentamisen mittakaava on pienipiirteistä 
ja väljää. Asumismuodot ovat pääasiassa 
omakotitalo ja maatila, mutta myös rivitaloja ja 
muutama kerrostalo löytyy. Liikerakennukset ovat 
1–2 kerroksisia ja erittäin väljästi sijoiteltuja.  Korkein 
rakennus on edelleen Kaustisen kirkko.
Kautisen keskusta on sijainnut alun perin kirkon 
läheisyydessä Kappelintien varressa ja tärkeimmät 
hallinnolliset rakennukset löytyvät yhä sieltä. 
Keskustan painopiste on siirtynyt kohti länttä 
1970-luvulla rakennetun Valtatien 13-ohitustien ja 
kiertoliittymän vaikutuksesta. Ohitustien varteen 
on rakentunut erityisesti liikerakennuksia ja 
päivittäistavarakaupan rakennuksia. 

Liikerakennusten alueet Valtatie 13:n ja 
Kaustintien varsilla ovat rakentuneet väljiksi ja osa 
rakennuksista on sijoiteltu harkitsemattomasti. 
Rakennukset on suunnattu siten, että aina näkyy 
jonkin rakennuksen selkäpuoli. Ulkopuolisen on 
haastavaa suunnistaa keskustassa. 

Rakennetun ympäristön erityispiirteitä Kaustisella 
ovat Kansanmusiikkijuhlien rakenteet kuten 
festivaaliareena sekä modernin arkkitehtuurin 
merkkiteoksena Kansantaiteenkeskus. Kappelin-
tien varsi ja Pajalanmäki edustavat perinteisiä 
alueita. Niissä on runsaasti kauniita vanhoja 
rakennuksia sekä miellyttäviä katutiloja. Alueilla 
sijaitsevat kaikki keskustaajaman suojellut raken-
nukset, kuten kirkko ja pappila sekä useita 
asuinrakennuksia. 

Aistiympäristö

Kaustinen kuuluu Pohjanmaan maisemamaa-
kuntaan ja Keski-Pohjanmaan jokiseudun ja  
rannikon maisema-alueeseen. Kaustisen maise-
maa hallitsevat laajat avoimet peltoalueet, jotka 
reunustavat kapeaa, noin kilometrin levyistä 

Perhonjokilaaksoa. Maisemarakenteen rungon 
muodostavat kaakko-luode suuntainen joki, 
suhteellisen tasainen jokilaakso ja sitä rajaavat 
ympäristöä selkeästi korkeammat metsäiset 
alueet ja kalliot.
Perhonjoki näkyy nykyään maisemassa vain 
silloilta avautuvissa näkymissä. Syvällä uomassa 
virtaavaa jokea reunustavat pääasiassa 
pensoittuneet pengeralueet. Tiet on rakennettu 
seuraamaan löyhästi ja etäältä joen suuntaa. 
Kirkonkylän taajaman ulkopuolella asutus on 
keskittynyt maaseutukyliin, pienille kumpareille 
pellon ja metsän rajapintaan. Maatiloja ja 
vanhaa rakennuskantaa on paljon. 

Kaksi risteävää valtatietä leimaavat vahvasti 
Kaustisen keskustaa ja aiheuttavat ympäristöön 
melua. Valtateiden kohdilla taajamaportit 
ovat vaiheittaiset ja Kokkolaan johtavalta tieltä 
(nro 13) taajamaan saapumista ei välttämättä 
edes huomaa. Kaustinen välittyy katsojalle 
maaseutumaisena ja mittakaavaltaan matalana. 
Kirkon torni ja Kansantaiteenkeskus toimivat 
maamerkkeinä, sillä ne erottuvat maisemassa 
kaukaa eri suunnista lähestyttäessä. 
Valtatie 63:n ympäristössä sijaitseva uusi palve- 
lukeskusta hahmottuu lähiömäisenä. Palvelu-
keskustan laajojen asfalttikenttien vuoksi tilan-
muodostus on heikkoa ja erilaiset liikennemuodot 
sekoittuvat kentillä aiheuttaen jopa turvatto-
muuden tuntua. Pajalanmäen asutusalue ja 
kirkon ympäristö puolestaan edustavat perin-
teistä kirkonkylämaisemaa. Kirkonkylästä koil-
liseen sijaitsevat turkistarhausalueet erottuvat 
aistiympäristössä omaleimaisena maisemana ja 
tuoksuna. 

Merkitysympäristö

Haastattelujen perusteella konstruoimme 
”yleistä” Kaustislaista mielenmaisemaa ja 
Kaustisen merkitysympäristöjä. Jaoimme 
merkitysympäristön rakennusaineita neljän eri 
teeman alle: maisema, perinne, toiminnallisuus ja 
yhteisöllisyys. 

Maisema pitää sisällään sekä luonnonmaiseman 
että ihmisen muokkaamaan kulttuurimaiseman. 
Luonnonmaisemaa hallitsee Perhonjokilaaksolle 
tyypillinen kumpuilevuus  sekä Kaustisen komeat 
kalliot. Kulttuurimaisemaan kuuluu peltojen lisäksi 
rakennettu ympäristö. Keskustassa maisemallisia 
arvoja on erityisesti kirkonmäellä, Kappelintiellä, 
Pajalanmäen katumiljööllä, Kreetanpuistolla 
ja vanhalla sillalla. Voimalaitoksen rannalla 
on toistaiseksi enemmän potentiaalia kuin 
varsinaista arvoa. Kansantaiteenkeskukseen liittyi 
analysoiduista kohteista eniten ristiriitaisia tunteita, 
mutta sen merkitystä maamerkkinä Jyväskylästä 
saavuttaessa ei kannata aliarvioida.

Perinteeseen luetaan paikallishistoria: alueen 
kollektiivinen muisti tai henkinen perintö. 
Kaustisella kulttuuri on elävää perinnettä, joka 
sitoo menneen nykyisyyteen. Musiikki- ja peli-
manniperinne, jäsenkorjaus, kirkonrakennus, 

urheiluperinne ja hevosurheilu ovat kaikki 
Kaustiselle leimallisia kansankulttuurin muotoja, 
jotka antavat merkityksiä tapahtumapaikoille 
yksilöiden ja yhteisön mielissä.

Toiminnallisuus käsittää vapaa-ajan, eli 
harrastukset, urheilun ja luonnon virkistyskäytön. 
Lisäksi siihen kuuluu oleellisena työssäkäyvän 
väestön toimeentulon kannalta elinkeinot, 
kuten maatalous tai turkistarhaus, sekä lasten 
ja nuorten osalta koulutus. Erityisesti musiikkilukio 
ja sen kansallinen vetovoima ovat paikallisia 
ylpeydenaiheita. 

Yhteisöllisyys ilmenee eri tasoilla, mutta Kaustisella 
niiden läpileikkaava ominaisuus on talkootyö. 
Talkootyön kautta syntyy paikkaan sidottuja 
kollektiivisia muistoja. Esimerkiksi Kaustisen kirkon 
kattotalkoista puhuminen herättää ylpeyttä 
niissäkin, jotka eivät henkilökohtaisesti nikkaroi-
miseen tai varainkeruuseen ole osallistuneet.
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Merkitysympäristö rakentuu fyysisten paikkojen, 
immateriaalisten arvojen ja kokemusten varaan. Kaksi 
jälkimmäistä ovat hyvinkin subjektiivisia asioita, 
mutta haastattelujen perusteella olemme yrittäneet 
konstruoida jonkinlaista "yleistä" kaustislaista 
mielenmaisemaa.

Olemme jakaneet näitä merkitysympäristön 
rakennusaineita neljän eri teeman alle: maisema, 
perinne, toiminnallisuus ja yhteisöllisyys.

Maisema pitää sisällään sekä luonnonmaiseman 
että ihmisen muokkaamaan kulttuurimaiseman. 
Luonnonmaisemaa hallitsee Perhonjokilaaksolle 
tyypillinen kumpuilevuus ja Kaustisen komeat 
kalliot. Kulttuurimaisemaan kuuluvat paitsi pellot 
ja niiden tuoma avaruuden tuntu, myös rakennettu 
ympäristö. Keskustassa maisemallisia arvoja on 
erityisesti kirkonmäellä, Kappelintiellä, Pajalanmäen 
katumiljööllä, Kreetanpuistolla ja vanhalla sillalla. 
Voimalaitoksen rannalla on toistaiseksi ehkä 
enemmän potentiaalia kuin varsinaista arvoa. 
Kansantaiteenkeskukseen liittyi analysoiduista 
kohteista eniten ristiriitaisia tunteita, mutta sen 
merkitystä maamerkkinä Jyväskylästä saavuttaessa ei 
kannata aliarvioida.

Perinteeseen luetaan paikallishistoria, alueen 
kollektiivinen muisti tai henkinen perintö. Kaustisella 
kulttuuri on elävää perinnettä, joka sitoo menneen 
nykyisyyteen. Musiikki- ja pelimanniperinne, 
jäsenkorjaus, kirkonrakennus, urheiluperinne ja 
hevosurheilu ovat kaikki Kaustiselle leimallisia 
kansankulttuurin muotoja, jotka antavat merkityksiä 
tapahtumapaikoille yksilöiden ja yhteisön mielissä.

Toiminnallisuus käsittää vapaa-ajan, eli harrastukset, 
urheilun ja luonnon virkistyskäytön. Lisäksi 
siihen kuuluu työssäkäyvän väestön toimeentulon 
kannalta oleellisena elinkeinot, kuten maatalous tai 
turkistarhaus, sekä lasten ja nuorten osalta koulutus. 
Erityisesti musiikkilukio ja sen kansallinen vetovoima 
ovat paikallisia ylpeydenaiheita. Myös Kaustiselle 
leimallinen yrittäjyys kytkeytyy toiminnallisuuteen.

Yhteisöllisyys ilmenee eri tasoilla, mutta Kaustisella 
niiden läpileikkaava ominaisuus on talkootyö. 
Talkootyöllä on yhteisöllisyyden rakentamisessa 
tuplamerkitys: ensimmäinen on itse työ, jota tehdessä 
syntyy sosiaalista vuorovaikutusta osallistujien 
kesken. Toinen merkitys tulee jälkeenpäin ja sen 
vaikutukset voivat olla välillisiäkin… yksilöllisistä sekä 
kollektiivisista tunteista ja muistoista, jotka liittyvät 
fyysiseen paikkaan vielä pitkään varsinaisen työn 
päätyttyä. Kaustisella esimerkiksi kirkon kattotalkoista 
puhuminen herättää ylpeyttä selkeästi niissäkin, 
jotka eivät henkilökohtaisesti nikkaroimiseen tai 
varainkeruuseen ole osallistuneet. 
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Merkitysympäristö rakentuu fyysisten paikkojen, 
immateriaalisten arvojen ja kokemusten varaan. Kaksi 
jälkimmäistä ovat hyvinkin subjektiivisia asioita, 
mutta haastattelujen perusteella olemme yrittäneet 
konstruoida jonkinlaista "yleistä" kaustislaista 
mielenmaisemaa.

Olemme jakaneet näitä merkitysympäristön 
rakennusaineita neljän eri teeman alle: maisema, 
perinne, toiminnallisuus ja yhteisöllisyys.

Maisema pitää sisällään sekä luonnonmaiseman 
että ihmisen muokkaamaan kulttuurimaiseman. 
Luonnonmaisemaa hallitsee Perhonjokilaaksolle 
tyypillinen kumpuilevuus ja Kaustisen komeat 
kalliot. Kulttuurimaisemaan kuuluvat paitsi pellot 
ja niiden tuoma avaruuden tuntu, myös rakennettu 
ympäristö. Keskustassa maisemallisia arvoja on 
erityisesti kirkonmäellä, Kappelintiellä, Pajalanmäen 
katumiljööllä, Kreetanpuistolla ja vanhalla sillalla. 
Voimalaitoksen rannalla on toistaiseksi ehkä 
enemmän potentiaalia kuin varsinaista arvoa. 
Kansantaiteenkeskukseen liittyi analysoiduista 
kohteista eniten ristiriitaisia tunteita, mutta sen 
merkitystä maamerkkinä Jyväskylästä saavuttaessa ei 
kannata aliarvioida.

Perinteeseen luetaan paikallishistoria, alueen 
kollektiivinen muisti tai henkinen perintö. Kaustisella 
kulttuuri on elävää perinnettä, joka sitoo menneen 
nykyisyyteen. Musiikki- ja pelimanniperinne, 
jäsenkorjaus, kirkonrakennus, urheiluperinne ja 
hevosurheilu ovat kaikki Kaustiselle leimallisia 
kansankulttuurin muotoja, jotka antavat merkityksiä 
tapahtumapaikoille yksilöiden ja yhteisön mielissä.

Toiminnallisuus käsittää vapaa-ajan, eli harrastukset, 
urheilun ja luonnon virkistyskäytön. Lisäksi 
siihen kuuluu työssäkäyvän väestön toimeentulon 
kannalta oleellisena elinkeinot, kuten maatalous tai 
turkistarhaus, sekä lasten ja nuorten osalta koulutus. 
Erityisesti musiikkilukio ja sen kansallinen vetovoima 
ovat paikallisia ylpeydenaiheita. Myös Kaustiselle 
leimallinen yrittäjyys kytkeytyy toiminnallisuuteen.

Yhteisöllisyys ilmenee eri tasoilla, mutta Kaustisella 
niiden läpileikkaava ominaisuus on talkootyö. 
Talkootyöllä on yhteisöllisyyden rakentamisessa 
tuplamerkitys: ensimmäinen on itse työ, jota tehdessä 
syntyy sosiaalista vuorovaikutusta osallistujien 
kesken. Toinen merkitys tulee jälkeenpäin ja sen 
vaikutukset voivat olla välillisiäkin… yksilöllisistä sekä 
kollektiivisista tunteista ja muistoista, jotka liittyvät 
fyysiseen paikkaan vielä pitkään varsinaisen työn 
päätyttyä. Kaustisella esimerkiksi kirkon kattotalkoista 
puhuminen herättää ylpeyttä selkeästi niissäkin, 
jotka eivät henkilökohtaisesti nikkaroimiseen tai 
varainkeruuseen ole osallistuneet. 

Toiminnallinen ympäristö

Kaustinen on seutukuntansa keskus ja liikenteel-
linen solmukohta valtatien 13 ja kantatien 63 
risteyksessä. Maakuntakeskukseen Kokkolaan on 
matkaa 45 kilometriä. 

Kaustisen kirkonkylä on selkeästi alueellistunut, 
mutta alueiden sisällä jäsentymätön. Eri toiminnot, 
kuten teollisuus, asuminen, kauppa sekä 
julkishallinto, sijaitsevat pääosin omilla alueillaan. 
Toisaalta keskusta on vaikeasti hahmotettavissa, 
sillä opastus vähäistä ja reitistö kevyen liikenteen 
osalta puutteellista. 

Laajimmat yhtenäiset asumisen alueet sijaitsevat 
Perhonjoen itäpuolella. Asuinalueita on myös 
liikekeskustan laitamilla. Asuminen levittäytyy 
Perhonjoen varteen nauhamaisesti yhdessä 
maatalousalueiden kanssa. Teollisuuden keskit-
tymä sijaitsee Perhonjoen ja asuinalueiden 
itäpuolella, Haitekki-alueella. Turkistarhaus on 
sijoittunut kirkonkylän ulkopuolelle. Kauppa ja 
liiketoiminta ovat keskittyneet ydinkeskustaan, 
erityisesti pääliikenneväylien varteen. Hallinnol-
linen keskus, kunnantalo ja kirjasto, kirkko sekä 
seurakuntakeskus sijaitsevat vanhan kylänraitin 
eli nykyisen Kappelintien varressa. Terveyskeskus 
sijaitsee 5 km päässä Vetelin Tunkkarissa.

Koulukeskittymä musiikkilukioineen sijaitsee 
kirkonkylällä. Lisäksi Järvelässä, Köyhäjoella ja 
Puumalassa on omat koulunsa. Muuta koulutusta 
tarjoavat Kaustisen evankelinen opisto ja 
raviopisto. Päiväkoti sijaitsee Lähdehaassa 
Haitekki-alueella asutuskeskittymän lähellä 
ja vanhusten palvelutalo keskustaajaman 
pohjoislaidalla.

Matkailu nojaa erityisesti kansanmusiikin ja 
-lääkinnän varaan. Majoituspalveluita Kaustisella 
on mm. Kansanlääkintäkeskuksen terveyshotelli ja 
Mosala Caravan -leirintäalue. Kulttuuritoiminnan 
sydän on Kansantaiteenkeskus, jossa toimii eri 
yhteisöjä. Kaustislaiset ovat yritteliäitä. Oma-
toimisuutta ja talkootoimintaa on paljon, ja 
perinnetietoisuus on vahvaa. Elinkeinot ja 
kulttuuritoiminta ovat monipuolisia. 

Kaustisella on havaittavissa selviä toiminnallisia 
puutteita. Tori ja selkeä kohtauspaikka puuttuvat. 
Perhonjokea ei ole hyödynnetty julkiseen käyt-

töön tai virkistystoimintaan. Ydinkeskustassa on 
rakentamattomia alueita, jotka ovat hyödyn-
tämättömiä keskustan eheyden kannalta.  

Rakennettu ympäristö

Kaustisen kylät ovat alun pitäen rakentuneet 
nauhamaisesti joen ja teiden varsille. Teiden väliset 
alueet ovat täyttyneet vähitellen ja taajamalla 
ei ole nykyisin nähtävissä selkeää hahmoa. 
Rakentamisen mittakaava on pienipiirteistä 
ja väljää. Asumismuodot ovat pääasiassa 
omakotitalo ja maatila, mutta myös rivitaloja ja 
muutama kerrostalo löytyy. Liikerakennukset ovat 
1–2 kerroksisia ja erittäin väljästi sijoiteltuja.  Korkein 
rakennus on edelleen Kaustisen kirkko.
Kautisen keskusta on sijainnut alun perin kirkon 
läheisyydessä Kappelintien varressa ja tärkeimmät 
hallinnolliset rakennukset löytyvät yhä sieltä. 
Keskustan painopiste on siirtynyt kohti länttä 
1970-luvulla rakennetun Valtatien 13-ohitustien ja 
kiertoliittymän vaikutuksesta. Ohitustien varteen 
on rakentunut erityisesti liikerakennuksia ja 
päivittäistavarakaupan rakennuksia. 

Liikerakennusten alueet Valtatie 13:n ja 
Kaustintien varsilla ovat rakentuneet väljiksi ja osa 
rakennuksista on sijoiteltu harkitsemattomasti. 
Rakennukset on suunnattu siten, että aina näkyy 
jonkin rakennuksen selkäpuoli. Ulkopuolisen on 
haastavaa suunnistaa keskustassa. 

Rakennetun ympäristön erityispiirteitä Kaustisella 
ovat Kansanmusiikkijuhlien rakenteet kuten 
festivaaliareena sekä modernin arkkitehtuurin 
merkkiteoksena Kansantaiteenkeskus. Kappelin-
tien varsi ja Pajalanmäki edustavat perinteisiä 
alueita. Niissä on runsaasti kauniita vanhoja 
rakennuksia sekä miellyttäviä katutiloja. Alueilla 
sijaitsevat kaikki keskustaajaman suojellut raken-
nukset, kuten kirkko ja pappila sekä useita 
asuinrakennuksia. 

Aistiympäristö

Kaustinen kuuluu Pohjanmaan maisemamaa-
kuntaan ja Keski-Pohjanmaan jokiseudun ja  
rannikon maisema-alueeseen. Kaustisen maise-
maa hallitsevat laajat avoimet peltoalueet, jotka 
reunustavat kapeaa, noin kilometrin levyistä 

Perhonjokilaaksoa. Maisemarakenteen rungon 
muodostavat kaakko-luode suuntainen joki, 
suhteellisen tasainen jokilaakso ja sitä rajaavat 
ympäristöä selkeästi korkeammat metsäiset 
alueet ja kalliot.
Perhonjoki näkyy nykyään maisemassa vain 
silloilta avautuvissa näkymissä. Syvällä uomassa 
virtaavaa jokea reunustavat pääasiassa 
pensoittuneet pengeralueet. Tiet on rakennettu 
seuraamaan löyhästi ja etäältä joen suuntaa. 
Kirkonkylän taajaman ulkopuolella asutus on 
keskittynyt maaseutukyliin, pienille kumpareille 
pellon ja metsän rajapintaan. Maatiloja ja 
vanhaa rakennuskantaa on paljon. 

Kaksi risteävää valtatietä leimaavat vahvasti 
Kaustisen keskustaa ja aiheuttavat ympäristöön 
melua. Valtateiden kohdilla taajamaportit 
ovat vaiheittaiset ja Kokkolaan johtavalta tieltä 
(nro 13) taajamaan saapumista ei välttämättä 
edes huomaa. Kaustinen välittyy katsojalle 
maaseutumaisena ja mittakaavaltaan matalana. 
Kirkon torni ja Kansantaiteenkeskus toimivat 
maamerkkeinä, sillä ne erottuvat maisemassa 
kaukaa eri suunnista lähestyttäessä. 
Valtatie 63:n ympäristössä sijaitseva uusi palve- 
lukeskusta hahmottuu lähiömäisenä. Palvelu-
keskustan laajojen asfalttikenttien vuoksi tilan-
muodostus on heikkoa ja erilaiset liikennemuodot 
sekoittuvat kentillä aiheuttaen jopa turvatto-
muuden tuntua. Pajalanmäen asutusalue ja 
kirkon ympäristö puolestaan edustavat perin-
teistä kirkonkylämaisemaa. Kirkonkylästä koil-
liseen sijaitsevat turkistarhausalueet erottuvat 
aistiympäristössä omaleimaisena maisemana ja 
tuoksuna. 

Merkitysympäristö

Haastattelujen perusteella konstruoimme 
”yleistä” Kaustislaista mielenmaisemaa ja 
Kaustisen merkitysympäristöjä. Jaoimme 
merkitysympäristön rakennusaineita neljän eri 
teeman alle: maisema, perinne, toiminnallisuus ja 
yhteisöllisyys. 

Maisema pitää sisällään sekä luonnonmaiseman 
että ihmisen muokkaamaan kulttuurimaiseman. 
Luonnonmaisemaa hallitsee Perhonjokilaaksolle 
tyypillinen kumpuilevuus  sekä Kaustisen komeat 
kalliot. Kulttuurimaisemaan kuuluu peltojen lisäksi 
rakennettu ympäristö. Keskustassa maisemallisia 
arvoja on erityisesti kirkonmäellä, Kappelintiellä, 
Pajalanmäen katumiljööllä, Kreetanpuistolla 
ja vanhalla sillalla. Voimalaitoksen rannalla 
on toistaiseksi enemmän potentiaalia kuin 
varsinaista arvoa. Kansantaiteenkeskukseen liittyi 
analysoiduista kohteista eniten ristiriitaisia tunteita, 
mutta sen merkitystä maamerkkinä Jyväskylästä 
saavuttaessa ei kannata aliarvioida.

Perinteeseen luetaan paikallishistoria: alueen 
kollektiivinen muisti tai henkinen perintö. 
Kaustisella kulttuuri on elävää perinnettä, joka 
sitoo menneen nykyisyyteen. Musiikki- ja peli-
manniperinne, jäsenkorjaus, kirkonrakennus, 

urheiluperinne ja hevosurheilu ovat kaikki 
Kaustiselle leimallisia kansankulttuurin muotoja, 
jotka antavat merkityksiä tapahtumapaikoille 
yksilöiden ja yhteisön mielissä.

Toiminnallisuus käsittää vapaa-ajan, eli 
harrastukset, urheilun ja luonnon virkistyskäytön. 
Lisäksi siihen kuuluu oleellisena työssäkäyvän 
väestön toimeentulon kannalta elinkeinot, 
kuten maatalous tai turkistarhaus, sekä lasten 
ja nuorten osalta koulutus. Erityisesti musiikkilukio 
ja sen kansallinen vetovoima ovat paikallisia 
ylpeydenaiheita. 

Yhteisöllisyys ilmenee eri tasoilla, mutta Kaustisella 
niiden läpileikkaava ominaisuus on talkootyö. 
Talkootyön kautta syntyy paikkaan sidottuja 
kollektiivisia muistoja. Esimerkiksi Kaustisen kirkon 
kattotalkoista puhuminen herättää ylpeyttä 
niissäkin, jotka eivät henkilökohtaisesti nikkaroi-
miseen tai varainkeruuseen ole osallistuneet.
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skenaariot

Skenaario B perustuu ostoskylän, kaupan ja 
yrittäjyyden varaan. Skenaariossa vuosittainen 
väestönkasvu on 30 asukasta. 

Kasvu sijoittuu yhdyskuntarakenteen sisään, 
ja kehittämisen painopiste on keskustassa ja 
sen täydennysrakentamisessa. Uutta asuinra-
kentamista tulee yhteensä 18 000 neliötä, 
joista pieni osa sijoittuu koulullisiin kyliin ja loput 
keskustaan. Erikoisliikkeille tulee 5000 lisäneliötä, 
joista 3000 heti ensimmäisessä vaiheessa. 
Kaupan toiminnot sijoittuvat rakentuvaan os-
toskylään, jonka myötä syntyy selkeä linja 
festivaalialueelta aina Kunnantalon puistoon 
asti. Ostoskylästä muodostuu pysäyttävä ele-
mentti, joka herättää Kaustiselle saapuvan 
autoilijan huomion. Keskustan  liikenneratkaisuja 
selkeytetään sekä kävely- ja pyöräilyliikenteen 
joenylityksiin rakennetaan kaksi siltaa. Muutenkin 
skenaariossa panostetaan pyöräilyn ja jalankulun 
kehittämiseen, parkkialueiden vähentämiseen 
sekä liikenteen hidastamiseen. 

Uusia rakennuksia tulee keskustaan kohtalaisen 
paljon. Erityisesti ikäihmisten, opiskelijoiden ja 
erityisryhmien asumiseen panostetaan. Asumista 
sijoitetaan keskustassa ns. noppataloihin, 
joiden alakerroksiin voidaan sijoittaa myös liike-
tilaa. Ensimmäisessä vaiheessa parannetaan 
opiskelijoiden asumisolosuhteita kunnostamalla 
vanhat rakennukset ja rakentamalla uusia. 
Toisessa vaiheessa lisätään keskusta-asumista 
sekä pientaloasumista, kolmannessa vaiheessa 
puolestaan sijoitetaan keskustaan lisää vanhus-
asumista. 

Skenaario C pohjautuu Kaustiselle ja sen 
lähialueille sijoittuvaan kaivostoimintaan. 
Keliber Oy on lähivuosina aloittamassa litiumin 
louhintaa Ullavan Läntässä, ja tuotantolaitos 
bioenergiantuotantolaitoksineen on tarkoitus 
rakentaa Kaustisen Kalavedelle. Kaivostoiminta 
tarvitsee paljon työvoimaa, joten tässä 
skenaariossa väestönkasvu on kaikkein suurin, 
yhteensä 1000 uutta asukasta. Tämä tarkoittaa 
keskimäärin 50 asukkaan lisäystä vuosittain sekä 
muuttoliikkeestä että syntyvyydestä johtuen. 
Skenaariossa uusi asutus sijoitetaan keskustan 
asuinalueiden lisäksi Kaustisen kyliin, Köyhä-
joelle, Järvelään ja Puumalaan. Lisäksi Niku-
laan sijoitetaan hevostontillisia asuntoja. Kai-
vostoiminnan luonteen vuoksi skenaariossa 
tarkastellaan myös tilapäisasumista, jota 
tarvitaan erityisesti kaivoksen ja tuotantolaitoksen 
rakentamisvaiheen aikana. Lisäksi skenaariossa 
kiinnitetään huomiota erityisesti lapsiperheisiin. 
Kaivostoiminta tuo mukanaan myös kerran-
naisvaikutuksia ja lisää yritystoimintaa. Suunni-
telmaan kuuluu myös yrityskylä, johon sijoittuu 
kaivostoimintaan enemmän tai vähemmän 
yhteydessä olevia yrityksiä ja alihankkijoita. 
Kaupan toimitilaa kasvatetaan 2000–3000 
kerrosneliömetrillä. Skenaariossa asujat on 
tyypitelty kolmeen eri asujatyyppiin: juurtujiin, 
jaksottajiin ja kiertolaisiin.

Ensimmäisessä, alkavan kasvun vaiheessa 
kaivostoiminta alkaa Kaustisella. Asuntotuo-
tannossa keskitytään keskustaan rakennettaviin 
kerrostaloihin sekä muutamiin yhtiömuotoisiin 
pientaloihin. Toisessa, voimakkaan kasvun 
vaiheessa kaivostoiminta vakiintuu ja kaivok-
seen liittyvä yritystoiminta alkaa. Myös ker-
rannaisvaikutuksen alkavat näkyä, kun kaivos-
työntekijöiden perheitä muuttaa Kaustiselle, muu 
yritystoiminta sekä kauppa kasvavat ja palvelut 
kehittyvät. Asuntotuotannossa panostetaan 
omakotitalorakentamiseen, mutta myös kerros-
taloja rakennetaan keskustaan. Lisäksi asuntoja 
tarvitaan kerrannaisvaikutusten myötä Kaustiselle 
muuttaneille sekä opiskelijoiden että vanhusten 

Skenaario A painottaa matkailua, kulttuuria 
ja hyvinvointia. Sen väestökasvu on pienin, 20 
asukasta vuodessa. Ympäristöä kehitetään ja 
vetovoimaisuutta lisätään “pienin ja ovelin”,  
kustannustehokkain ratkaisuin. Rakentamisessa 
keskitytään jokivarren kulttuurimaisemaan ja kyliin. 
Erityisesti kiinnitetään huomiota matkailijoiden 
majoitustarpeeseen ja tilojen uusio- ja vuorottais-
käyttöön. Tyhjiä tiloja hyödynnetään eri tavoin, 
esimerkiksi käytöstä poistetut hevosvaunut 
toimivat majoitusratkaisuna. 
Kaustintien ympäristöä kehitetään skenaariossa 
“Konstan paremman valssin” rytmiaiheesta 
muodostetulla visuaalisella ja toiminnallisella 
kokonaisuudella, jossa eri levyiset raidat vuo-
rottelevat katutilassa.

Skenaariossa esitetään Kaustiselle kolme eri 
reittiä: kulttuuri-, ostos- ja liikuntareitti. 

Kulttuurireitti kulkee kylien ja kirkonkylän 
kulttuuriympäristön näkökulmasta tärkeimpien 
kohteiden ja alueiden vieritse. 

Ostosreitti puolestaan yhdistää toisiinsa liiketiloja, 
joten se kulkee pääasiassa kirkonkylällä. Se 
käsittelee kaikkea liiketilojen välistä  tilaa tehden 
keskustasta miellyttävämmän ja helpommin 
lähestyttävämmän ympäristön jalankulkijalle, 
säilyttäen silti mahdollisimman paljon alkuperäisiä 
parkkipaikkoja. 

Liikuntareitti on Kaustisen reiteistä laajin. Se on 
kevyen liikenteen yhteys, joka liittää toisiinsa 
mm. kyliä ja liikuntapaikkoja. Liikuntareitti kulkee 
tilaisuuden tullen joen varressa ja muutoin käyttää 
mahdollisimman paljon hyödyksi olemassa olevia 
reittejä. Se yhdistyy luontoreitistöön, ja tulevat 
liikuntapaikat sijoitetaan sen varrelle. 

Kaustiselle kehitetään omaleimainen kyltti- ja 
opastejärjestelmä, joka sisältää tiedon lisäksi 
toiminnallisia elementtejä.

tarpeisiin. Kouluja ja päiväkoteja rakennetaan 
tai laajennetaan. Kolmannessa, vakiintuneen 
tilanteen vaiheessa väestönkasvu on tasaantunut 
hieman. Kaivostoiminta loppuu Läntässä, mutta 
toiminta siirtyy seuraaville esiintymille, jotka 
sijaitsevat Kaustisen kunnan puolella. Käytetyillä 
louhoksilla on edessä jälkihoito, jossa louhokset 
maisemoidaan tai niille kehitetään muuta käyttöä. 
Matkailu ja kaivokseen liittyvä yritystoiminta 
jatkavat kehittymistään, ja rakentamisen 
painopiste siirtyy entistä enemmän kerrostaloista 
pientaloihin.

PAREMPI VALSSI

KASVUA KAIVOKSESTA
Mikko Autio, Elina Jaara, 
Eevi Juuti, Vilmar Vuoristo

maisemointi
- yleisin jatkokäytön muoto

- aktiivisia kunnostustoimenpiteitä tarvitaan
      
      - maaluiskien muotoilu, stabilisointi ja 
        kasvillistaminen

      - jyrkkien seinämien sortumisriskin vähentäminen 

      - koneiden ja laitteiden poistaminen sekä 
        rakennusten purku

- kaivosalue tulisi pyrkiä maisemoimaan mahdollisen 
  luonnonmukaiseen tilaan ja estää vaarallisille 
  alueille pääsy 

- avolouhoksen täyttyminen vedellä
   -> kalastus, virkistys, lintujärvi, vesikasvien viljely

KASVUA KAIVOKSESTA
Mikko Autio, Elina Jaara, 
Eevi Juuti, Vilmar Vuoristo

aktiivikäyttö

- matkailukohde: kaivosmuseo tms.

- kulttuuritapahtumat: konserttiareena, teatteri tms.

- kylpylä, uimala

- sukellus, wakeboarding tms.

- moottoriurheilu

KASVUA KAIVOKSESTA
Mikko Autio, Elina Jaara, 
Eevi Juuti, Vilmar Vuoristo

energiatuotanto

- maalämpöteknologian hyödyntäminen

- tuulivoma

- datakeskus

KASVUA KAIVOKSESTA
Mikko Autio, Elina Jaara, 
Eevi Juuti, Vilmar Vuoristo

strategia

kylämäinen asutus

peltoalue

teollisuusalue

uusi teollisuusalue

koulu

kaivosvaraus / esiintymä

rikastamo

biokaasulaitos

KAUSTINEN FOLK SHOPPING FESTIVAL

KASVUA KAIVOKSESTA
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synteesivaihe
Kaustisen tulevaan kehitykseen ja sen luontee-
seen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Kaustisen 
kasvu riippuu vahvasti paikallisista tekijöistä, 
mutta toisaalta myös valtakunnallisen tason 
kehityksellä ja laajemmalla yhteiskunnallisella 
muutoksella on vaikutusta. Varmasti ei voida 
sanoa kasvaako tai taantuuko Kaustinen 
tulevaisuudessa ja mihin mahdollinen kasvu 
tukeutuu. Esimerkiksi Kaustisen ja lähialueiden 
litiumesiintymien hyödyntämisestä sekä siihen 
liittyvästä kaivostoiminnasta ja jatkojalostuksesta 
on suunnitelmia, mutta toteutuminen ja 
aikataulu ovat etenkin taloudellisista seikoista 
johtuen toistaiseksi epävarmoja. Niin ikään 
suunnitellun ostoskylähankkeen toteutuminen 
ja laajuus ovat vielä auki. Epävarmaa on myös 
se, mikä matkailun rooli on tulevaisuudessa. 
Jotkin matkailun tulevaisuusskenaariot esittävät 
kaukomatkailun lisääntyvän edelleen, toisaalta 
taas tulevaisuudessa lähimatkailu korostunee 
ihmisten ympäristötietoisuuden sekä maaseudun 
nostalgisoimisen ja rauhallisuuden kaipuun 
lisääntyessä (TEM 2014). Lisäksi Kaustisen 
kehitykseen vaikuttaa lukematon määrä muita 
potentiaalisia elinkeinomoottoreita, joista ei 
välttämättä edes vielä tiedetä.

Epävarmuustekijöistä johtuen synteesisuunnitel-
ma ei voi tukeutua pelkästään yhteen kehi-
tyksen kärkeen kuten kolme erillistä skenaariota.  
Todellisuus on monimutkaisempi ja luultavasti 
alueen elinkeinoelämä nojaa tulevaisuudessa 
moniin elinkeinomoottoreihin ja niiden kombi-
naatioihin. Suunnitelmalla pyritään antamaan 
valmiudet vastata todellisiin haasteisiin eikä 
maalaamaan yksipuolista tai keinotekoista 
kehityskuvaa. Suunnitelma on luonteeltaan stra-
teginen ja sen tavoitteena on hahmottaa sekä 
hallita tulevaisuuden näkymiä sekä niiden tuomia 
riskejä ja mahdollisuuksia. Suunnitelma tarjoaa 
joustavia ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja eri 
tilanteisiin ja muuttuviin olosuhteisiin.

Vastaaminen tulevaisuuden haasteisiin ja 
epävarmuuteen

Strategia antaa työkaluja kohdentaa resursseja 
sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty. Näin 
voidaan panostaa toimenpiteisiin, jotka eniten 
hyödyttävät toiminnallisesti, sosiaalisesti ja 
rakenteellisesti eheän ympäristön syntymistä.

Suunnitelmassa yhdyskuntarakenteen kehitystä 
tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta. Nämä 
ovat liiketoiminta ja yritykset, asuminen, muut 
palvelut, liikenne, virkistys- ja viheralueet 
sekä kulttuuri- ja taideympäristö. Kutakin osa-
aluetta voidaan kehittää toisistaan erillisinä 
elinkeinomoottorien vaikutuksesta riippuen.

Strategiatyökalu asettaa kullekin kehittämisen 
osa-alueelle kolme tavoitetasoa. Ensimmäinen 
tavoite (Tavoite I) tähtää ylläpitävään kehi- 
tykseen. Tällä tavoitetasolla tehdään välttä-
mättömät, elinvoimaisuutta säilyttävät ja olen-
naisimmat kehitystoimenpiteet. Toinen tavoite 
(Tavoite II) tähtää edistävään kehitykseen. 
Tällä tavoitetasolla toteutetaan kohtuullista 
laajentumista ja elinvoimaisuutta edistävät 
kehitystoimenpiteet. Kolmas tavoite (Tavoite III) 
puolestaan tähtää merkittävään kehitykseen. 
Siinä keskitytään huomattavaa laajentumista 
edistäviin kehitystoimenpiteisiin, joissa panos-
tetaan erityisesti laatuun tai määrään. Jos 
vertauskuvana käytetään puutarhaa, ensim-
mäinen tavoite on kastella ja lannoittaa 
olemassa olevaa, toinen tavoite on istuttaa uutta 
ja kolmantena panostetaan erityisesti uusiin 
elementteihin, kuten suihkulähteeseen. 

Eri kehitysmoottoreiden vaikutuksista johtuen 
osa-alueet voivat edetä tavoitetasoilla eri tahtiin 
muodostaen Kaustiselle erilaisia kehitysprofiileja. 
Eri osa-alueiden kehitystoimenpiteet on kuiten- 
kin jaoteltu tavoitteittain siten, että yhdyskun-
tarakenteen osa-alueet muodostavat joka 
vaiheessa ehjän, valmiin ja toimivan kokonai-
suuden huolimatta kunkin osa-alueen kulloisestakin 
tavoitetasosta ja kehitysasteesta. Osa-alueiden 
tavoitetasot eivät ole suoraviivaisesti yhteydessä 
väestönkasvuun, vaan ne voivat kehittyä tai 
niitä voidaan kehittää väestönkasvusta irralli-
sina elinkeinomoottoreiden vaikuttaessa niihin.  
Lisäksi on syytä huomioida, ettei kaikissa 
tapauksissa ole välttämätöntä kehittää kaikkia 
osa-alueita kolmanteen tavoitteeseen asti, 
vaan on järkevintä suhteuttaa kunkin osa-
alueen tavoitetaso kulloiseenkin tarpeeseen ja 
kysyntään. Muodostuva kokonaisuus antaa joka 
tapauksessa eheän ja valmiin vaikutelman. 

Kirkonkylää kehitetään liiketoiminnan, palveluiden 
ja keskusta-asumisen alueena. Sen rakennetta 
tiivistetään paikallista identiteettiä kunnioittaen. 
Rakentaminen pidetään matalahkona, jolloin 
kirkko säilyy taajamakuvallisena kohokohtana. 
Tyyliltään ja ilmeeltään uusi rakentaminen on 
kaustislaista identiteettiä vahvistavaa. Ranta-
alueita kehitetään julkisina virkistysalueina. 

Kirkonkylän lisäksi myös kyliä kehitetään. Kylillä 
on erilaiset kehitysprofiilit, joissa huomioidaan 
paikallinen identiteetti, maisema ja toiminnot. 
Uutta asuinrakentamista sijoitetaan erityisesti 
kyliin, joissa on toimiva koulu. Näitä ovat Puumala, 
Järvelä ja Köyhäjoki. Nikulaa kehitetään edelleen 
hevostoimintojen keskittymänä. 
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synteesivaihe
Kaustisen tulevaan kehitykseen ja sen luontee-
seen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Kaustisen 
kasvu riippuu vahvasti paikallisista tekijöistä, 
mutta toisaalta myös valtakunnallisen tason 
kehityksellä ja laajemmalla yhteiskunnallisella 
muutoksella on vaikutusta. Varmasti ei voida 
sanoa kasvaako tai taantuuko Kaustinen 
tulevaisuudessa ja mihin mahdollinen kasvu 
tukeutuu. Esimerkiksi Kaustisen ja lähialueiden 
litiumesiintymien hyödyntämisestä sekä siihen 
liittyvästä kaivostoiminnasta ja jatkojalostuksesta 
on suunnitelmia, mutta toteutuminen ja 
aikataulu ovat etenkin taloudellisista seikoista 
johtuen toistaiseksi epävarmoja. Niin ikään 
suunnitellun ostoskylähankkeen toteutuminen 
ja laajuus ovat vielä auki. Epävarmaa on myös 
se, mikä matkailun rooli on tulevaisuudessa. 
Jotkin matkailun tulevaisuusskenaariot esittävät 
kaukomatkailun lisääntyvän edelleen, toisaalta 
taas tulevaisuudessa lähimatkailu korostunee 
ihmisten ympäristötietoisuuden sekä maaseudun 
nostalgisoimisen ja rauhallisuuden kaipuun 
lisääntyessä (TEM 2014). Lisäksi Kaustisen 
kehitykseen vaikuttaa lukematon määrä muita 
potentiaalisia elinkeinomoottoreita, joista ei 
välttämättä edes vielä tiedetä.

Epävarmuustekijöistä johtuen synteesisuunnitel-
ma ei voi tukeutua pelkästään yhteen kehi-
tyksen kärkeen kuten kolme erillistä skenaariota.  
Todellisuus on monimutkaisempi ja luultavasti 
alueen elinkeinoelämä nojaa tulevaisuudessa 
moniin elinkeinomoottoreihin ja niiden kombi-
naatioihin. Suunnitelmalla pyritään antamaan 
valmiudet vastata todellisiin haasteisiin eikä 
maalaamaan yksipuolista tai keinotekoista 
kehityskuvaa. Suunnitelma on luonteeltaan stra-
teginen ja sen tavoitteena on hahmottaa sekä 
hallita tulevaisuuden näkymiä sekä niiden tuomia 
riskejä ja mahdollisuuksia. Suunnitelma tarjoaa 
joustavia ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja eri 
tilanteisiin ja muuttuviin olosuhteisiin.

Vastaaminen tulevaisuuden haasteisiin ja 
epävarmuuteen

Strategia antaa työkaluja kohdentaa resursseja 
sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty. Näin 
voidaan panostaa toimenpiteisiin, jotka eniten 
hyödyttävät toiminnallisesti, sosiaalisesti ja 
rakenteellisesti eheän ympäristön syntymistä.

Suunnitelmassa yhdyskuntarakenteen kehitystä 
tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta. Nämä 
ovat liiketoiminta ja yritykset, asuminen, muut 
palvelut, liikenne, virkistys- ja viheralueet 
sekä kulttuuri- ja taideympäristö. Kutakin osa-
aluetta voidaan kehittää toisistaan erillisinä 
elinkeinomoottorien vaikutuksesta riippuen.

Strategiatyökalu asettaa kullekin kehittämisen 
osa-alueelle kolme tavoitetasoa. Ensimmäinen 
tavoite (Tavoite I) tähtää ylläpitävään kehi- 
tykseen. Tällä tavoitetasolla tehdään välttä-
mättömät, elinvoimaisuutta säilyttävät ja olen-
naisimmat kehitystoimenpiteet. Toinen tavoite 
(Tavoite II) tähtää edistävään kehitykseen. 
Tällä tavoitetasolla toteutetaan kohtuullista 
laajentumista ja elinvoimaisuutta edistävät 
kehitystoimenpiteet. Kolmas tavoite (Tavoite III) 
puolestaan tähtää merkittävään kehitykseen. 
Siinä keskitytään huomattavaa laajentumista 
edistäviin kehitystoimenpiteisiin, joissa panos-
tetaan erityisesti laatuun tai määrään. Jos 
vertauskuvana käytetään puutarhaa, ensim-
mäinen tavoite on kastella ja lannoittaa 
olemassa olevaa, toinen tavoite on istuttaa uutta 
ja kolmantena panostetaan erityisesti uusiin 
elementteihin, kuten suihkulähteeseen. 

Eri kehitysmoottoreiden vaikutuksista johtuen 
osa-alueet voivat edetä tavoitetasoilla eri tahtiin 
muodostaen Kaustiselle erilaisia kehitysprofiileja. 
Eri osa-alueiden kehitystoimenpiteet on kuiten- 
kin jaoteltu tavoitteittain siten, että yhdyskun-
tarakenteen osa-alueet muodostavat joka 
vaiheessa ehjän, valmiin ja toimivan kokonai-
suuden huolimatta kunkin osa-alueen kulloisestakin 
tavoitetasosta ja kehitysasteesta. Osa-alueiden 
tavoitetasot eivät ole suoraviivaisesti yhteydessä 
väestönkasvuun, vaan ne voivat kehittyä tai 
niitä voidaan kehittää väestönkasvusta irralli-
sina elinkeinomoottoreiden vaikuttaessa niihin.  
Lisäksi on syytä huomioida, ettei kaikissa 
tapauksissa ole välttämätöntä kehittää kaikkia 
osa-alueita kolmanteen tavoitteeseen asti, 
vaan on järkevintä suhteuttaa kunkin osa-
alueen tavoitetaso kulloiseenkin tarpeeseen ja 
kysyntään. Muodostuva kokonaisuus antaa joka 
tapauksessa eheän ja valmiin vaikutelman. 

Kirkonkylää kehitetään liiketoiminnan, palveluiden 
ja keskusta-asumisen alueena. Sen rakennetta 
tiivistetään paikallista identiteettiä kunnioittaen. 
Rakentaminen pidetään matalahkona, jolloin 
kirkko säilyy taajamakuvallisena kohokohtana. 
Tyyliltään ja ilmeeltään uusi rakentaminen on 
kaustislaista identiteettiä vahvistavaa. Ranta-
alueita kehitetään julkisina virkistysalueina. 

Kirkonkylän lisäksi myös kyliä kehitetään. Kylillä 
on erilaiset kehitysprofiilit, joissa huomioidaan 
paikallinen identiteetti, maisema ja toiminnot. 
Uutta asuinrakentamista sijoitetaan erityisesti 
kyliin, joissa on toimiva koulu. Näitä ovat Puumala, 
Järvelä ja Köyhäjoki. Nikulaa kehitetään edelleen 
hevostoimintojen keskittymänä. 
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ulkoilureitit

yleinen sauna
uimaranta ja laituri

liikkuvat palvelut
kylätapahtumat
yhdistykset
saunaillat
martat
kerhot

koulupiha
leikkikenttäjääkenttä

urheilukenttä

nikula
hevoskasvatus
ratsastus

ulkoilureitit

liikkuvat palvelut
mäntymaja
kylätapahtumat
halliurheilu
teatteri
majoitus
vuokraus
lähimarkkinat

koulupiha
leikkikenttäjääkenttä

jalkapallokenttä
urheilukenttä

Huoltoreitti

Yhteislaidun
 - jaettavissa halutunkokoisiksi alueiksi
 - oma / jaettu laidun

Talli tai pihatto

Yksityinen vyöhyke
 - käyttötapa valittavissa omien tarpeiden mukaan 
 - ei rakennuksia
 - erilaiset rakennelmat mahdollisia;    
   aitaukset, kävelytyskone, kentät
 - muu käyttö: laidun, kasvimaa
 - erottaa pihan huoltotiestä ja yhteislaitumesta

Lantala
 - kahden tallin yhteinen
 - täytetään pihan puolella 
   olevan luiskan kautta
 - tyhjennys huoltotien kautta

Alueelle on sijoitettu tonttien yhteinen 
täysikokoinen maneesi sekä ratsastuskenttä. 
Lähistölle on sijoittu voimala, joka käyttää 
energianlähteenä hevosenlantaa tonteilta 
ja ravikeskuksesta.

yhteislaidunta kiertää 
ratsastuspolku

Pihapiiri perinnetalotyypin 
mukaan

Hevostonttialueella yhdistyy omakotitaloasuminen, 
harrastukset ja elinkeinoharjoittaminen. 
Korttelialue sijaitsee Nikulan raviradan ja -opiston 
vieressä ja voi käyttää sen palveluita. Sijoittamalla 
useita hevostontteja vierekkäin voidaan tehdä 
yhteiset laidun, maneesi ja ratsastuskenttä, ja luoda 
näin uudenlaisia mahdollisuuksia pientalleille.
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Massoitteluperiaate: Hallimainen kauppakeskus eristää 
ihmiset sitä ympäröivistä palveluista ja liiketiloista, 
paloiteltu “ostoskylä” puolestaan aktivoi myös ympäristön.

Konseptikuva: Aina valmista – Tavoite I: Kaustintien ilmettä kohennetaan. Tilanmuodostuksen kannalta tärkeimmät 
rakennukset rakennetaan. Parkkialueet keskitetään “taskuihin”, ei laajoiksi parkkialueiksi tien varteen.

Konseptikuva: Aina valmista – Tavoite II: Pelimanni-ravintolan talo halkaistaan aukon kohdalta ja syntynyt reitti muokataan 
esteettömäksi. Poliisitalon matala osa puretaan. Kummankin rakennuksen ilme uudistetaan. Ostoskylä laajenee ja pysyvä 
tori saa paikkansa.

Liiketoiminnan kehittämisessä keskitytään paikal-
lisuuden edistämiseen sekä nykyisen ympäristön 
kehittämiseen. Esimerkiksi rakennusten mitta-
kaavan tulee sopia Kaustisen nykyiseen ilmee-
seen ja suunnitelmissa suositaankin pienimitta-
kaavaisempaa rakentamista. Keskustaajama 
uudistetaan vaiheittain siten, että joka vaiheessa 
muodostuu valmiinnäköinen ja ehjä kokonaisuus. 
Kehittämisen yhtenä päätavoitteena on keskustan 
painopisteen suuntaaminen Kaustintien varrelle. 
Se onkin asetettu suunnitelmissa ensimmäiseksi 
tavoitteeksi.

Toisena tavoitteena on vanhojen rakennusten 
kunnostaminen. Esimerkiksi Pelimannin rakennus 
ja poliisitalo ovat säilytettävien ja kunnostettavien 
rakennusten joukossa. Useat keskustan raken-
nuksista ovat yhä toimintakuntoisia, mutta 
kaipaavat ulkoasun kohentamista ja uudistamista.

Kolmantena tavoitteena on jatkaa ostoskylän ja 
kävelykadun kehittämistä. Ostoskylästä kävely-
raitteineen muodostuu toimiva ja houkutteleva 
reitti Kunnantalon puiston ja festivaalialueen 
välille. Kävelykatu ja ostoskylän rakennukset 
luovat ns. aukiosarjan, joka mahdollistaa erilaisten 
tapahtumien järjestämisen alueella. Lisäksi 
kävelykatu toimii kuntalaisten kaipaamana tori- 
ja markkina-alueena.

Ostoskylästä suunnitellaan ihmisten kohtaamis-
paikka ja miellyttävä ajanvieton ympäristö 
kuntakeskuksen ytimessä. Jotta ostoskylän, 
kävelykadun ja aukiosarjan toteutuminen olisi 
mahdollista, on Kaustintien varrella sijaitsevan 
asuinkorttelin purkaminen välttämätöntä. 

Keskustaajaman rakentamisessa hyödynnetään 
paikallisesti tuotettuja tilaelementtejä. Kolmea eri 
kokoa olevat liiketilat mahdollistavat muunnel-
tavuuden. Liiketoiminnalle voidaan näin tarjota 
joustavaa raakatilaa. Lisäksi rakentaminen on 
kustannustehokasta ja nopeaa. Tilaelementeistä 
muodostuvien liikerakennusten yhtenäistä ilmet-

tä korostaa myös yhtenäinen kattomuoto, josta 
muodostuu yksi keskustaajaman rakennuskannan 
ominaispiirteistä. 

Ostoskylässä kulku rakennusten sisään tapahtuu 
kävelykadun puolelta. Näin ihmisten liikkuminen 
keskittyy yhteen paikkaan, mikä lisää kohtaamisia 
katutilassa. Liikekiinteistöjen tavaratoimitukset ja 
lastaus tapahtuvat pääsääntöisesti rakennus-
ten takaa, jolloin kävelykatu rauhoittuu lastaus-
liikenteeltä. Liiketilojen jätehuolto on integroitu 
rakennusmassoihin.

Rakennukset pyritään pitämään matalina, 
sillä niin ne sopivat paremmin nykyiseen 
rakennuskantaan. Lisäksi matala rakentaminen 
antaa lisäarvoa Kaustisen kirkonmäelle ja kauniille 
kirkolle, joka pyritään jatkossakin säilyttämään 
kuntakeskuksen maamerkkinä ja korkeimpana 
kohtana. Ostoskylän rakennukset ovat pää-
sääntöisesti yksikerroksisia lukuun ottamatta 
Kaustintien vartta, jossa on myös kaksikerroksisia 
rakennuksia. Niiden yläkerroksiin sijoitetaan 
asuntoja ja toimistotiloja.

Liikekeskusta ehostuu - 
lisää tilaa ihmisille ja kaupalle

Konseptikuva: Aina valmista – Tavoite III: Ostoskylä kasvaa täyteen mittaansa. Ostoskadulle muodostuu luontevia kauppa- 
ja kohtaamispaikkoja.

Keskustan yleisilme on nykyään 
hajanainen, joten uusi ostoskylä pyrkii 
kohentamaan koko alueen ilmettä. 
Vanhat liikerakennukset otetaan mukaan 
suunnitelmaan. Ostoskylän arkkitehtuuri 
pohjautuu Pelimanni-liikerakennuksen 
katon harjaan, josta on tehty “muotti” 
uudisrakentamisen kattomaailmalle. 
Rakennusmassat voivat sijaita missä 
kohdassa vain, sillä “muotti” määrää 
rakennuksen hahmon. 

Rakennusten hahmot syntyvät 
kattoristikoilla. Vanhoihin liikerakennuksiin 
tehdään kattoremontti ja samalla niiden 
energiatehokkuutta parannetaan. 
Etelään suuntautuville katoille sijoitetaan 
aurinkopaneeleja ja -kennoja. 

Liiketilat voidaan toteuttaa 
tilaelementein. Tärkeintä on 
pienimittakaavaisuus, vaihtelevuus 
ja aukioiden sarjan muodostuminen. 
Liiketilat avautuvat kävelyraitille ja 
sitä hyödynnetään tapahtumien 
järjestämisessä. Julkisivumateriaalit voivat 
vaihdella, “muotti” takaa yhtenevän 
lopputuloksen.  Rakennusten toisiin 
kerroksiin voidaan sijoittaa toimistoja tai 
asuntoja. 

Vanhojen liikerakennusten julkisivut päivitetään 
sopimaan ostoskylän ilmeeseen joko korjaten 
tai kokonaan uusien. Olemassa olevat 
liikerakennukset remontoidaan sopimaan 
mittakaavaltaan uusiin ympäröiviin rakennuksiin. 

muotti

katot

massat

kasvojenkohotus

Havainnekuva jouluisesta ostoskylästä.

Leikkaus kirkolta Pelimannin liikerakennukseen: ostoskylä. 

Leikkaus kirkolta Pelimannin liikerakennukseen: nykytilanne.

Ostoskylä 1:500

MARKUS AITTOLA, MIKKO AUTIO, ELINA JAARA, EEVI JUUTI, 
NOORA LAHDENPERÄ, MAISA NURMINEN, MARKO OTS, TUIJA PATANA,
IIDA RÄSÄNEN, ANNE SUIHKONEN, MILJA TUOMIVAARA, VILMAR VUORISTO  7kuntasuunnittelun kurssi 2014, arkkitehtuurin tiedekunta

K-kauppa vanha pelimanni-liikerakennus Pajalanmäki

Pajalanmäkikatkaistu pelimanni-liikerakennusuusi ostoskylä
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Massoitteluperiaate: Hallimainen kauppakeskus eristää 
ihmiset sitä ympäröivistä palveluista ja liiketiloista, 
paloiteltu “ostoskylä” puolestaan aktivoi myös ympäristön.

Konseptikuva: Aina valmista – Tavoite I: Kaustintien ilmettä kohennetaan. Tilanmuodostuksen kannalta tärkeimmät 
rakennukset rakennetaan. Parkkialueet keskitetään “taskuihin”, ei laajoiksi parkkialueiksi tien varteen.

Konseptikuva: Aina valmista – Tavoite II: Pelimanni-ravintolan talo halkaistaan aukon kohdalta ja syntynyt reitti muokataan 
esteettömäksi. Poliisitalon matala osa puretaan. Kummankin rakennuksen ilme uudistetaan. Ostoskylä laajenee ja pysyvä 
tori saa paikkansa.

Liiketoiminnan kehittämisessä keskitytään paikal-
lisuuden edistämiseen sekä nykyisen ympäristön 
kehittämiseen. Esimerkiksi rakennusten mitta-
kaavan tulee sopia Kaustisen nykyiseen ilmee-
seen ja suunnitelmissa suositaankin pienimitta-
kaavaisempaa rakentamista. Keskustaajama 
uudistetaan vaiheittain siten, että joka vaiheessa 
muodostuu valmiinnäköinen ja ehjä kokonaisuus. 
Kehittämisen yhtenä päätavoitteena on keskustan 
painopisteen suuntaaminen Kaustintien varrelle. 
Se onkin asetettu suunnitelmissa ensimmäiseksi 
tavoitteeksi.

Toisena tavoitteena on vanhojen rakennusten 
kunnostaminen. Esimerkiksi Pelimannin rakennus 
ja poliisitalo ovat säilytettävien ja kunnostettavien 
rakennusten joukossa. Useat keskustan raken-
nuksista ovat yhä toimintakuntoisia, mutta 
kaipaavat ulkoasun kohentamista ja uudistamista.

Kolmantena tavoitteena on jatkaa ostoskylän ja 
kävelykadun kehittämistä. Ostoskylästä kävely-
raitteineen muodostuu toimiva ja houkutteleva 
reitti Kunnantalon puiston ja festivaalialueen 
välille. Kävelykatu ja ostoskylän rakennukset 
luovat ns. aukiosarjan, joka mahdollistaa erilaisten 
tapahtumien järjestämisen alueella. Lisäksi 
kävelykatu toimii kuntalaisten kaipaamana tori- 
ja markkina-alueena.

Ostoskylästä suunnitellaan ihmisten kohtaamis-
paikka ja miellyttävä ajanvieton ympäristö 
kuntakeskuksen ytimessä. Jotta ostoskylän, 
kävelykadun ja aukiosarjan toteutuminen olisi 
mahdollista, on Kaustintien varrella sijaitsevan 
asuinkorttelin purkaminen välttämätöntä. 

Keskustaajaman rakentamisessa hyödynnetään 
paikallisesti tuotettuja tilaelementtejä. Kolmea eri 
kokoa olevat liiketilat mahdollistavat muunnel-
tavuuden. Liiketoiminnalle voidaan näin tarjota 
joustavaa raakatilaa. Lisäksi rakentaminen on 
kustannustehokasta ja nopeaa. Tilaelementeistä 
muodostuvien liikerakennusten yhtenäistä ilmet-

tä korostaa myös yhtenäinen kattomuoto, josta 
muodostuu yksi keskustaajaman rakennuskannan 
ominaispiirteistä. 

Ostoskylässä kulku rakennusten sisään tapahtuu 
kävelykadun puolelta. Näin ihmisten liikkuminen 
keskittyy yhteen paikkaan, mikä lisää kohtaamisia 
katutilassa. Liikekiinteistöjen tavaratoimitukset ja 
lastaus tapahtuvat pääsääntöisesti rakennus-
ten takaa, jolloin kävelykatu rauhoittuu lastaus-
liikenteeltä. Liiketilojen jätehuolto on integroitu 
rakennusmassoihin.

Rakennukset pyritään pitämään matalina, 
sillä niin ne sopivat paremmin nykyiseen 
rakennuskantaan. Lisäksi matala rakentaminen 
antaa lisäarvoa Kaustisen kirkonmäelle ja kauniille 
kirkolle, joka pyritään jatkossakin säilyttämään 
kuntakeskuksen maamerkkinä ja korkeimpana 
kohtana. Ostoskylän rakennukset ovat pää-
sääntöisesti yksikerroksisia lukuun ottamatta 
Kaustintien vartta, jossa on myös kaksikerroksisia 
rakennuksia. Niiden yläkerroksiin sijoitetaan 
asuntoja ja toimistotiloja.

Liikekeskusta ehostuu - 
lisää tilaa ihmisille ja kaupalle

Konseptikuva: Aina valmista – Tavoite III: Ostoskylä kasvaa täyteen mittaansa. Ostoskadulle muodostuu luontevia kauppa- 
ja kohtaamispaikkoja.

Keskustan yleisilme on nykyään 
hajanainen, joten uusi ostoskylä pyrkii 
kohentamaan koko alueen ilmettä. 
Vanhat liikerakennukset otetaan mukaan 
suunnitelmaan. Ostoskylän arkkitehtuuri 
pohjautuu Pelimanni-liikerakennuksen 
katon harjaan, josta on tehty “muotti” 
uudisrakentamisen kattomaailmalle. 
Rakennusmassat voivat sijaita missä 
kohdassa vain, sillä “muotti” määrää 
rakennuksen hahmon. 

Rakennusten hahmot syntyvät 
kattoristikoilla. Vanhoihin liikerakennuksiin 
tehdään kattoremontti ja samalla niiden 
energiatehokkuutta parannetaan. 
Etelään suuntautuville katoille sijoitetaan 
aurinkopaneeleja ja -kennoja. 

Liiketilat voidaan toteuttaa 
tilaelementein. Tärkeintä on 
pienimittakaavaisuus, vaihtelevuus 
ja aukioiden sarjan muodostuminen. 
Liiketilat avautuvat kävelyraitille ja 
sitä hyödynnetään tapahtumien 
järjestämisessä. Julkisivumateriaalit voivat 
vaihdella, “muotti” takaa yhtenevän 
lopputuloksen.  Rakennusten toisiin 
kerroksiin voidaan sijoittaa toimistoja tai 
asuntoja. 

Vanhojen liikerakennusten julkisivut päivitetään 
sopimaan ostoskylän ilmeeseen joko korjaten 
tai kokonaan uusien. Olemassa olevat 
liikerakennukset remontoidaan sopimaan 
mittakaavaltaan uusiin ympäröiviin rakennuksiin. 
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Havainnekuva jouluisesta ostoskylästä.

Leikkaus kirkolta Pelimannin liikerakennukseen: ostoskylä. 

Leikkaus kirkolta Pelimannin liikerakennukseen: nykytilanne.

Ostoskylä 1:500
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K-kauppa vanha pelimanni-liikerakennus Pajalanmäki

Pajalanmäkikatkaistu pelimanni-liikerakennusuusi ostoskylä
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liiketoiminta ja 
yritykset

Tilaa vievä yritystoiminta pyritään 
keskittämään yrityskylään keskus- 
taajaman itäpuolelle. Yritysten 
keskittämisestä yhteen paikkaan syntyy 
monenlaisia synergiaetuja, lisäksi yrittäjät 
voivat hyödyntää alueen yhteisiä 
palveluja ja toimintoja.

Liikerakennukset perustuvat 
tilaelementteihin. Lähialueilla 
sijaitsevia talotehtaita voitaisiin 
hyödyntää näiden valmistuksessa. 
Tilaelementin perusyksikkö on 
5x10 moduuli. Moduulin toiseen 
päätyyn sijoittuu ns. vesipistekehä, 
joka näkyy kuvassa punaisella. 
Kaikki vesipisteet sijoitetaan 
kehälle, jolloin moduulien 
yhdistäminen on helpppoa 
ja järkevää. Tästä syystä 
tilaelementit voidaan toteuttaa 
raakatilana ilman että vaikeuksia 
syntyy. Sisäänkäynti on erillinen 
tuulikaappipalikka.

Aksonometria Kaustisen kirkonkylästä 
kolmannella tavoitetasolla. 
Punaisella näkyvät tärkeimmät kevyen 
liikenteen väylät, sinisellä pääajoväylät. 

Yrityskylä

Näkymä Pelimanni-liikerakennuksen taakse syntyvälle aukiolle.
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perinnepihapiiri
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senioriopiskelija-
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tilapäisasuminen

opiskelija-asuntola

keskustakortteli

yhteisöllinen 
pientalokortteli

KASVUA KAIVOKSESTA
Mikko Autio, Elina Jaara, 
Eevi Juuti, Vilmar Vuoristo

pohjalaistalot
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-HUONE
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OLOHUONE TUPA

KEITTIÖ

ETEINEN/
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OLOHUONE

KEITTIÖ

ETEINEN/
PORRAS

OLOHUONE

KEITTIÖ

ETEINEN/
PORRAS

OLOHUONE

KEITTIÖ

ETEINEN/
PORRAS

KUISTI

2. krs

vaihtoehto B 1. krs

vaihtoehto A 1. krs

Pihojen käsittelyssä suositellaan perinteisiä 
kasveja ja materiaaleja
- koivurivit
- luonnonsorapäällyste tiessä ja poluissa

Kerroskorkeudet 1,5–2 krs

Rakennuksen mittasuhteet perinteisestä 
pohjalaistalosta
 - kapea ja korkea rakennuksen pääty
 - perinteinen harjakaton muoto ja kaltevuus
 - sokkelin korkeus 40-70 cm

Pihapiirin ja päärakennuksen suunnat 
vaihtelevat ilmansuuntien ja sijainnin mu-
kaan

Moderni pohjalaistalon sovellutus

Kuisti ja sisäänkäynti pihan puolella
- 1-2 krs.
- lasitettu / avoin
- päärakennuksen pitkällä sivulla

Perinnepihapiiri on muodostettu perinteisen 
pohjalaistalon ja pihapiirin mukaan. Sen käyttöä 
suositellaan kaikissa Kaustisen kyliin rakennettavissa  
pientaloissa, mutta erityisesti jos lähistöllä on 
arvokasta kulttuuriympäristöä. 

tekniikan intergrointi / 
piilottaminen savupiippuihin

Pihapiirin tulee olla rajattu vähintään 
kolmelta sivulta
- rakennuksilla
- rakenteilla tai
- kasvillisuudellaRakennukset ryhmitellään suorakaiteen 

muotoisen pihan ympärille

Piharakennukset

Elinkeino
- talli
- eläinsuoja
- verstas

Muuta
- autotalli
- pihasauna
- etätyöpiste
- varasto

Keskustakorttelit sopivat kaikille, mutta niihin 
voidaan yhdistää erityisesti senioreiden ja 
erityisryhmien arkea helpottavia toimintoja

Asunnot
 - esteettömät asunnot
 - kaikissa parvekkeet tai viherhuoneet
 - asuntojen ikkunanäkymiin kiinnitetty 
   erityistä huomiota
 - hissit kaikissa taloissa

Esteetön yhteispiha
 - miellyttävät ulkooleskelualueet
 - vähäiset korkeuserot, 
   jotka hoidettu luiskilla
 - helppokulkuiset materiaalit
 - kulkureittien helppo hahmotettavuus 
   materiaali- ja värierojen avulla
 - talvikunnossapidon korkea taso
 - pihassa runsaasti kasvillisuutta

Senioreiden palvelupiste
 - kohtaamispaikka ja vapaa-ajan-
   viettopaikka korttelin ja lähialueen 
   senioreille 
 - ruokala / ateriapalvelu senioreille
 - esteettömiä yhteistiloja: kerhohuone, 
   matonkudonta, verstas, 
   yhteinen olohuone

asuminen
Vuoteen 2035 mennessä Kaustiselle rakennetaan 
uutta asumista väestön lisääntymisen sekä 
asumisväljyyden kasvun vuoksi. Uuden asumisen 
määrät perustuvat väestöennusteeseen, joka on 
mukautettu vastaamaan suunnitelmalle asetet-
tua väestötavoitetta. Kirkonkylän rakennetta 
tiivistetään, ja samalla lisätään erityisesti yhtiö-
muotoista asumista. Asuntorakentaminen on 
maaseututaajamaan sopivaa ja Kaustisen iden-
titeettiä tukevaa, mikä on varmistettu maisema-
analyysin keinoin. 

Kaustisen asumisrakentamisessa noudatetaan 
yhteistä rakennustapaohjetta, jossa määrite- 
tään rakennusten ulkoasuun ja toiminnallisuuteen 
liittyviä suuntalinjoja. Niiden avulla rakennetusta 
ympäristöstä saadaan luotua yhtenäinen ja 
toimiva kokonaisuus. Kaustisen rakennustapa-
ohjeella pyritään yhteisölliseen, viihtyisään ja 
sympaattiseen pikkukylämäiseen yleisilmeiseen. 
Keskusta-alueella rakentaminen on moder-
nimpaa ja tyylitellympää kuin asutusalueilla.

Tavoitteena on uusien asukkaiden juurruttaminen 
Kaustiselle. Asumisen elinkaari huomioidaan 
monipuolisilla ja joustavilla asumisratkaisuilla, joissa 
hyödynnetään mm. tilaelementtirakentamista. 
Asujaryhmien ja sukupolvien välisten sosiaalisten 
verkostojen syntymisen edistämiseksi sijoittelussa 
pyritään välttämään eri väestöryhmien eriyt- 
tämistä. Kaustisen asuntotuotannossa otetaan 
huomioon eri asujaryhmien tarpeet ja vaati-
mukset.  Erilaisia asumismuotoja tarjotaan niin  
perheille, ikäihmisille kuin opiskelijoille ja 
kausityöntekijöillekin. Erityisesti opiskelija- ja 
senioriasumiselle on kysyntää tällä hetkellä. 
Vanhusten kotona asumista pyritään tukemaan.

Suunnitelman toteutumisaikana Kaustisella kehi-
tetään viittä erilaista asumismuotoa. Ne ovat 
perinnepihapiiri, yhteisöllinen pientalokortteli, 
tiivis keskustakortteli, opiskelija-asunnot sekä 
tilapäisasunnot. 
Perinnepihapiiri soveltuu erityisesti perheille ja 
hevosen omistajille, ja niitä sijoitetaan erityisesti 
kyliin perinteisen rakentamisen läheisyyteen. 
Omat suljetut pihat takaavat oman rauhan, 
mutta toisaalta rakennusten sijoittelu olemassa 
olevan kyläasutuksen sisään ja jatkeeksi tuo myös 
yhteisöllisyyttä. 
Yhteisöllisiä pientalokortteleita rakennetaan 
keskustaajaman alueelle. Alueet koostuvat 
yhtiömuotoisista erillispientaloista, ja niiden 
rakentamisessa hyödynnetään lähiseudun 
talotehtaiden valmistamia tilaelementtejä. 
Pientalokorttelit soveltuvat lähestulkoon kaikille, 
ja parhaimmillaan ne ovatkin sosiaalisesti moni-
puolisia asuinympäristöjä. Kortteleita luonnehtii 
yhteisöllisyys, sympaattisuus, vaihtelevuus ja 
iloisuus. Oman pienen pihan lisäksi asukkailla on 
käytössään yhteinen laaja piha-alue.
Liikekeskustaan sijoitetaan tiiviitä keskusta-
kortteleita. Esteettömyyden huomioimisen ansi-
osta nämä soveltuvat erityisesti senioreille ja 

liikuntarajoitteisille. Asunnoilla on oma pieni 
piha tai viherhuoneena toimiva parveke. 
Opiskelijoiden asumistarpeisiin vastataan raken-
tamalla opiskelija-asuntoja keskustaan sekä 
kunnostamalla vanhat asuntolat.  Yhteisöllisyyttä 
korostetaan monipuolisilla ja suurilla yhteistiloilla. 
Niiden avulla asuntojen yhteyteen muodostuu 
ns. kolmansia paikkoja nuorille ja vanhuksille. 
Hyvä saavutettavuus ja keskeinen sijainti ovat 
opiskelijoille tärkeitä. Vanhukset puolestaan 
arvostavat palvelujen saatavuutta ja niiden 
läheisyyttä.
Erityisesti kaivoksen mahdollinen perustaminen 
lähivuosien aikana luo tarvetta tilapäisasumiselle. 
Konttiasuminen tarjoaa ratkaisumallin väliaikaisen 
asumisen tarpeisiin. Mallin etu on nopeampi 
ja edullisempi reagointikyky kuin pysyvällä, 
kalliimmalla rakentamisella. Kaivosalueiden 
lisäksi kontteja voidaan sijoittaa myös keskustan 
alueelle, esimerkiksi leirintäalueelle ja sen 
lähiympäristöön sekä urheilukeskuksen alueelle. 
Kaivosyhtiö tai muu toimija, Kaustisen kunta 
ja leirintäalueyrittäjä löytävät synergiaetuja 
konttiyksiköihin investoinnista ja tarpeiden 
mukaisesta sijoittelusta eri kohteisiin.

Uusi asuminen jaotellaan kolmeen tavoittee-
seen sen mukaan, mikä katsotaan tärkeim-
mäksi, mille katsotaan olevan tarvetta ja 
mikä täydentää parhaiten olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta. Ensimmäisenä tavoit- 
teena on sijoittaa opiskelija-asuntola keskus-
taan funkkisrakennuksen viereen ja esteetön 
keskustakortteli Kunnantalon puiston pohjois-
reunalle. Kortteli on mahdollista rakentaa myös 
vaiheittain. Toisena tavoitteena on rakentaa 
tiivis keskustakortteli Kaustintien varteen lähelle 
jokirantaa. Lisäksi täydennetään Ylijoen asuin- 
aluetta yhteisöllisellä pientalokorttelilla. Kolman-
tena tavoitteena on täydentää Vahinkokankaan 
ja Uutelan alueita erillispientaloilla.

Kylissä rakennetaan ensin olemassa olevan 
infrastruktuurin alueille ja vasta myöhemmin 
niille alueille, jotka vaativat uusia tie- ja kunnal-
listekniikkainvestointeja. Kyliä täydennetään 
niiden rakenteen logiikan mukaan korostaen 
niiden ominaispiirteitä. Nikulan raviradan lähei-
syyteen sijoitetaan hevostontillisia omakotitaloja. 
Talot sijaitsevat pihapiireissä, joissa on lisäksi talli 
ja lantala. Lisäksi alueelle sijoitetaan maneesi, 
yhteisessä käytössä oleva laidunkenttä ja 
peltovyöhyke. Alueen energia tuotetaan bio-
voimalaitoksissa pellettejä polttamalla.

Nuorisolle muodostuu ns. kolmansia paikkoja 
opiskelija-asumisen yhteyteen. Asuntoloiden 
yhteisiin tiloihin voidaan sijoittaa nuorisolle 
suunnattuja palveluita, kuten esimerkiksi kahvila 
ja kuntosali sekä muuta nuorisotoimintaa.  Myös 
senioreiden kolmannet paikat palveluineen ja 
aktiviteetteineen muodostuvat uuden asumisen 
yhteyteen.
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perinnepihapiiri

opiskelija aikuinen
sinkku

nuoripari perhe perhe + 
hevonen

kausi-
työntekijä

etä-
työntekijä

liikuntara-
joitteinen

kolme 
sukupolvea

aikuinen 
pariskunta

seniori-
pariskunta

senioriopiskelija-
ryhmä

tilapäisasuminen

opiskelija-asuntola

keskustakortteli

yhteisöllinen 
pientalokortteli

KASVUA KAIVOKSESTA
Mikko Autio, Elina Jaara, 
Eevi Juuti, Vilmar Vuoristo

pohjalaistalot

TUPA

PERINTEINEN 
POHJALAISTALON 
POHJATYYPIT

MODERNIN
POHJALAISTALON 
POHJATYYPIT

KAMARI

PORSTUA

KUISTI

TUPA TUPA

KAMARI

KAMARI

KAMARI

PORSTUA

KUISTI

TUPA

TUPA

ESITUPA

KAMARI

PORSTUA

KUISTI

TUPA TUPA

KAMARI

PORSTUA

KUISTI

KUISTI

TUPA

PS/
KHH

SAUNA

KUISTI

RUOKAILU
-HUONE

MAKUU-
HUONE

KUISTI

OLOHUONE TUPA

KEITTIÖ

ETEINEN/
PORRAS

OLOHUONE

KEITTIÖ

ETEINEN/
PORRAS

OLOHUONE

KEITTIÖ

ETEINEN/
PORRAS

OLOHUONE

KEITTIÖ

ETEINEN/
PORRAS

KUISTI

2. krs

vaihtoehto B 1. krs

vaihtoehto A 1. krs

Pihojen käsittelyssä suositellaan perinteisiä 
kasveja ja materiaaleja
- koivurivit
- luonnonsorapäällyste tiessä ja poluissa

Kerroskorkeudet 1,5–2 krs

Rakennuksen mittasuhteet perinteisestä 
pohjalaistalosta
 - kapea ja korkea rakennuksen pääty
 - perinteinen harjakaton muoto ja kaltevuus
 - sokkelin korkeus 40-70 cm

Pihapiirin ja päärakennuksen suunnat 
vaihtelevat ilmansuuntien ja sijainnin mu-
kaan

Moderni pohjalaistalon sovellutus

Kuisti ja sisäänkäynti pihan puolella
- 1-2 krs.
- lasitettu / avoin
- päärakennuksen pitkällä sivulla

Perinnepihapiiri on muodostettu perinteisen 
pohjalaistalon ja pihapiirin mukaan. Sen käyttöä 
suositellaan kaikissa Kaustisen kyliin rakennettavissa  
pientaloissa, mutta erityisesti jos lähistöllä on 
arvokasta kulttuuriympäristöä. 

tekniikan intergrointi / 
piilottaminen savupiippuihin

Pihapiirin tulee olla rajattu vähintään 
kolmelta sivulta
- rakennuksilla
- rakenteilla tai
- kasvillisuudellaRakennukset ryhmitellään suorakaiteen 

muotoisen pihan ympärille

Piharakennukset

Elinkeino
- talli
- eläinsuoja
- verstas

Muuta
- autotalli
- pihasauna
- etätyöpiste
- varasto

Keskustakorttelit sopivat kaikille, mutta niihin 
voidaan yhdistää erityisesti senioreiden ja 
erityisryhmien arkea helpottavia toimintoja

Asunnot
 - esteettömät asunnot
 - kaikissa parvekkeet tai viherhuoneet
 - asuntojen ikkunanäkymiin kiinnitetty 
   erityistä huomiota
 - hissit kaikissa taloissa

Esteetön yhteispiha
 - miellyttävät ulkooleskelualueet
 - vähäiset korkeuserot, 
   jotka hoidettu luiskilla
 - helppokulkuiset materiaalit
 - kulkureittien helppo hahmotettavuus 
   materiaali- ja värierojen avulla
 - talvikunnossapidon korkea taso
 - pihassa runsaasti kasvillisuutta

Senioreiden palvelupiste
 - kohtaamispaikka ja vapaa-ajan-
   viettopaikka korttelin ja lähialueen 
   senioreille 
 - ruokala / ateriapalvelu senioreille
 - esteettömiä yhteistiloja: kerhohuone, 
   matonkudonta, verstas, 
   yhteinen olohuone

asuminen
Vuoteen 2035 mennessä Kaustiselle rakennetaan 
uutta asumista väestön lisääntymisen sekä 
asumisväljyyden kasvun vuoksi. Uuden asumisen 
määrät perustuvat väestöennusteeseen, joka on 
mukautettu vastaamaan suunnitelmalle asetet-
tua väestötavoitetta. Kirkonkylän rakennetta 
tiivistetään, ja samalla lisätään erityisesti yhtiö-
muotoista asumista. Asuntorakentaminen on 
maaseututaajamaan sopivaa ja Kaustisen iden-
titeettiä tukevaa, mikä on varmistettu maisema-
analyysin keinoin. 

Kaustisen asumisrakentamisessa noudatetaan 
yhteistä rakennustapaohjetta, jossa määrite- 
tään rakennusten ulkoasuun ja toiminnallisuuteen 
liittyviä suuntalinjoja. Niiden avulla rakennetusta 
ympäristöstä saadaan luotua yhtenäinen ja 
toimiva kokonaisuus. Kaustisen rakennustapa-
ohjeella pyritään yhteisölliseen, viihtyisään ja 
sympaattiseen pikkukylämäiseen yleisilmeiseen. 
Keskusta-alueella rakentaminen on moder-
nimpaa ja tyylitellympää kuin asutusalueilla.

Tavoitteena on uusien asukkaiden juurruttaminen 
Kaustiselle. Asumisen elinkaari huomioidaan 
monipuolisilla ja joustavilla asumisratkaisuilla, joissa 
hyödynnetään mm. tilaelementtirakentamista. 
Asujaryhmien ja sukupolvien välisten sosiaalisten 
verkostojen syntymisen edistämiseksi sijoittelussa 
pyritään välttämään eri väestöryhmien eriyt- 
tämistä. Kaustisen asuntotuotannossa otetaan 
huomioon eri asujaryhmien tarpeet ja vaati-
mukset.  Erilaisia asumismuotoja tarjotaan niin  
perheille, ikäihmisille kuin opiskelijoille ja 
kausityöntekijöillekin. Erityisesti opiskelija- ja 
senioriasumiselle on kysyntää tällä hetkellä. 
Vanhusten kotona asumista pyritään tukemaan.

Suunnitelman toteutumisaikana Kaustisella kehi-
tetään viittä erilaista asumismuotoa. Ne ovat 
perinnepihapiiri, yhteisöllinen pientalokortteli, 
tiivis keskustakortteli, opiskelija-asunnot sekä 
tilapäisasunnot. 
Perinnepihapiiri soveltuu erityisesti perheille ja 
hevosen omistajille, ja niitä sijoitetaan erityisesti 
kyliin perinteisen rakentamisen läheisyyteen. 
Omat suljetut pihat takaavat oman rauhan, 
mutta toisaalta rakennusten sijoittelu olemassa 
olevan kyläasutuksen sisään ja jatkeeksi tuo myös 
yhteisöllisyyttä. 
Yhteisöllisiä pientalokortteleita rakennetaan 
keskustaajaman alueelle. Alueet koostuvat 
yhtiömuotoisista erillispientaloista, ja niiden 
rakentamisessa hyödynnetään lähiseudun 
talotehtaiden valmistamia tilaelementtejä. 
Pientalokorttelit soveltuvat lähestulkoon kaikille, 
ja parhaimmillaan ne ovatkin sosiaalisesti moni-
puolisia asuinympäristöjä. Kortteleita luonnehtii 
yhteisöllisyys, sympaattisuus, vaihtelevuus ja 
iloisuus. Oman pienen pihan lisäksi asukkailla on 
käytössään yhteinen laaja piha-alue.
Liikekeskustaan sijoitetaan tiiviitä keskusta-
kortteleita. Esteettömyyden huomioimisen ansi-
osta nämä soveltuvat erityisesti senioreille ja 

liikuntarajoitteisille. Asunnoilla on oma pieni 
piha tai viherhuoneena toimiva parveke. 
Opiskelijoiden asumistarpeisiin vastataan raken-
tamalla opiskelija-asuntoja keskustaan sekä 
kunnostamalla vanhat asuntolat.  Yhteisöllisyyttä 
korostetaan monipuolisilla ja suurilla yhteistiloilla. 
Niiden avulla asuntojen yhteyteen muodostuu 
ns. kolmansia paikkoja nuorille ja vanhuksille. 
Hyvä saavutettavuus ja keskeinen sijainti ovat 
opiskelijoille tärkeitä. Vanhukset puolestaan 
arvostavat palvelujen saatavuutta ja niiden 
läheisyyttä.
Erityisesti kaivoksen mahdollinen perustaminen 
lähivuosien aikana luo tarvetta tilapäisasumiselle. 
Konttiasuminen tarjoaa ratkaisumallin väliaikaisen 
asumisen tarpeisiin. Mallin etu on nopeampi 
ja edullisempi reagointikyky kuin pysyvällä, 
kalliimmalla rakentamisella. Kaivosalueiden 
lisäksi kontteja voidaan sijoittaa myös keskustan 
alueelle, esimerkiksi leirintäalueelle ja sen 
lähiympäristöön sekä urheilukeskuksen alueelle. 
Kaivosyhtiö tai muu toimija, Kaustisen kunta 
ja leirintäalueyrittäjä löytävät synergiaetuja 
konttiyksiköihin investoinnista ja tarpeiden 
mukaisesta sijoittelusta eri kohteisiin.

Uusi asuminen jaotellaan kolmeen tavoittee-
seen sen mukaan, mikä katsotaan tärkeim-
mäksi, mille katsotaan olevan tarvetta ja 
mikä täydentää parhaiten olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta. Ensimmäisenä tavoit- 
teena on sijoittaa opiskelija-asuntola keskus-
taan funkkisrakennuksen viereen ja esteetön 
keskustakortteli Kunnantalon puiston pohjois-
reunalle. Kortteli on mahdollista rakentaa myös 
vaiheittain. Toisena tavoitteena on rakentaa 
tiivis keskustakortteli Kaustintien varteen lähelle 
jokirantaa. Lisäksi täydennetään Ylijoen asuin- 
aluetta yhteisöllisellä pientalokorttelilla. Kolman-
tena tavoitteena on täydentää Vahinkokankaan 
ja Uutelan alueita erillispientaloilla.

Kylissä rakennetaan ensin olemassa olevan 
infrastruktuurin alueille ja vasta myöhemmin 
niille alueille, jotka vaativat uusia tie- ja kunnal-
listekniikkainvestointeja. Kyliä täydennetään 
niiden rakenteen logiikan mukaan korostaen 
niiden ominaispiirteitä. Nikulan raviradan lähei-
syyteen sijoitetaan hevostontillisia omakotitaloja. 
Talot sijaitsevat pihapiireissä, joissa on lisäksi talli 
ja lantala. Lisäksi alueelle sijoitetaan maneesi, 
yhteisessä käytössä oleva laidunkenttä ja 
peltovyöhyke. Alueen energia tuotetaan bio-
voimalaitoksissa pellettejä polttamalla.

Nuorisolle muodostuu ns. kolmansia paikkoja 
opiskelija-asumisen yhteyteen. Asuntoloiden 
yhteisiin tiloihin voidaan sijoittaa nuorisolle 
suunnattuja palveluita, kuten esimerkiksi kahvila 
ja kuntosali sekä muuta nuorisotoimintaa.  Myös 
senioreiden kolmannet paikat palveluineen ja 
aktiviteetteineen muodostuvat uuden asumisen 
yhteyteen.
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tilaelementit

a

b

c

26 m2

38 m2

54 m2

Lähde: Sini Kotilainen, Modulirakentaminen- ratkaisumalleja tulevaisuuden asuntorakentamisen haasteisiin, 2013

KASVUA KAIVOKSESTA
Mikko Autio, Elina Jaara, 
Eevi Juuti, Vilmar Vuoristo

kontit

Lähde: Marko Santala, Tilapäiskäyttöiset asumismodulit, 2008
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Tyyli on mittakaavaltaan ja mittasuhteiltaan 
Kaustiselle sopivaa, mutta nykyaikaista. Ilme on 
vaihteleva, sympaattinen, yksityiskohdat ovat iloisia 
ja eläväisiä. Yhdistävillä elementeillä rakennuksista 
luodaan kokonaisuus.

Musta harjakatto

Autot ovat talleissa 
tai katoksissa

Erilaisilla kuisteilla luodaan 
vaihtelevaa ilmettä

Rakennustyypit ovat sekoittuneita, 
city-mökistä rivitaloon

Korttelitalo
- yhteinen sauna
- yhteistilat: kerhotila, kuntosali, askarteluhuone
- vierashuone lainattavissa yövieraille

Kerroskorkeudet vaihtelevat 
1–2 kerroksen välillä

Rakennukset on toteutettu tilaelementeistä

Piharakennukset kaikissa pihoissa rajaavat 
tilaa ja luovat pientä mittakaavaa
- leikkimökki
- varasto
- pihasauna

Kaikilla omat pihat, jotka on 
mahdollista rajata matalalla 
aidalla tai kasvillisuudella

Yhteinen piha
- leikkialue
- puutarha
- viljelypalstat
- yhteinen oleskelualue ja toimintoja

Rakennusten julkisivuissa on vaaka- 
tai pystysuuntainen puuverhous

Julkisivut on maalattu keskenään 
yhteensopivilla lämpimillä, värikkäillä 
sävyillä

Yhtiömuotoisen asumisen edut
- vaivattomuus
- pihatöiden hoitaminen talkoilla tai ostopalveluna
- kohtuuhintaisuus
- vastuun jakaminen

Monipuolinen asukaskunta
- yhteisöllisyys korostuu
- vastuun jakaminen
- leikkikaverit lapsilla

Elinkaariasuminen
- 3 sukupolvea samassa korttelissa
- samassa korttelissa voi asua läpi elämän

Toiminnalliset ominaisuudet
- omakotiasumisen ja yhtiömuotoisen   
  asumisen parhaiden puolien yhdistäminen
- yhteisöllisyys ja turvallisuus

asuminen

Korttelissa yhdistyy 
omakotiasumisen ja 
yhtiömuotoisen asumisen parhaat 
puolet. Kortteli on ilmeeltään 
sympaattinen ja vaihteleva. 

Pohjapiirustus:
Jokaiseen asuntoon kuuluu 
yksityispiha.
Etätyö tai sivuasunto on 
mahdollista toteuttaa 
tilaelementtien avulla.

Tilapäisasuminen

Yhtesöllinen 
pientalokortteli

Yhtesöllinen 
pientalokortteli

Tilaelementit 
Lähde: Sini Kotilainen, 
Modulirakentaminen 
– ratkaisumalleja 
tulevaisuuden 
asuntorakentamisen 
haasteisiin, 2013

Keskustakortteli

Keskustakortteli

Keskustakortteleiden mittakaava ja rakennusten 
koko sopivat Kaustiselle. Kapea runkosyvyys, 
harjakatto ja tiivis, mutta matala rakentaminen 
sopivat maaseututaajamaan. Rakennusten ilme 
on moderni ja yksityiskohdat ovat niukkoja.

Musta harjakatto

Osa autopaikoista integroitu 
rakennuksen runkoon

Rakennustyypit ovat sekoittuneita 
rivitalosta pienkerrostaloon ja ker-
rostaloon

Korttelitalo
- yhteinen sauna
- yhteistilat: kerhotila, kuntosali, askarteluhuone
- vierashuone lainattavissa yövieraille

Kerroskorkeudet II–IV
- korkeimmat rakennukset 
  teiden varsilla ja matalammat 
  sisäpihan puolella

Rakennukset on toteutettu 
tilaelementeistä

Rakennusten julkisivuissa on 
pystysuuntainen puuverhous

Julkisivut on maalattu keskenään 
yhteensopivilla hillityillä sävyillä

Toiminnalliset ominaisuudet
- monipuolinen asuntojakauma
- kodit erilaisille ihmisille ja perheille
- esteettömät asunnot, jotka muunneltavissa 
  senioreiden ja erityisryhmien tarpeisiin
- yhteisöllisyys ja turvallisuus

Esteettömät ja vehreät yhteispihat
- hedelmäpuutarha
- leikkipihat
- hyötypuutarha
- yhteiset oleskelualueet ja toimintoja

Talotekniikka kootusti siisteissä hormeissa

Sisäpihan puolella ”noppamaiset” 
parvekkeet, viherhuoneet ja tuulikaapit 
tuovat pientä mittakaavaa pihan puolelleLäpikulku kortteliin

Matalaa ja tiivistä keskusta-asumista

Rakennuksissa on kapea runkosyvyys

Pienkerrostalot ja kerrostalot
- hissit
- esteettömät asunnot

Pohjapiirustukset
Lähde: Marko Santala, 
Tilapäiskäyttöiset 
asumismodulit, 2008

Havainnekuvat 
konttien jatkokäytöstä. 
Kontit voivat 
toimia esimerkiksi 
majoitustiloina, kioskina 
tai varastona.

Havainnekuva:
Konteista voidaan 
yhdistellä erilaisia 
rakennuskokonaisuuksia.

MARKUS AITTOLA, MIKKO AUTIO, ELINA JAARA, EEVI JUUTI, 
NOORA LAHDENPERÄ, MAISA NURMINEN, MARKO OTS, TUIJA PATANA,
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KANSANTAITEENKESKUS

muut palvelut
Kaustisen palvelutarjonta on kunnan kokoon 
nähden hyvä, ja palvelutaso pyritään pitämään 
korkeana myös tulevaisuudessa. Kaustinen on 
seutukuntansa keskus, minkä vuoksi palveluja 
käyttävät jonkin verran myös lähikuntien 
asukkaat. Väestönmuutos ja erityisesti väestön 
ikääntyminen asettavat omat vaatimuksensa 
palvelutarjonnalle. Ikäihmisten määrä kasvaa 
edelleen vuoteen 2035 mennessä. Senioriasu-
mista suunnataan osaksi normaalia asumista, 
ja senioreiden itsenäistä asumista tuetaan 
tarjoamalla kotipalveluita.

Lasten määrä Kaustisella on suhteellisen suuri ja 
syntyvyys korkeaa, minkä vuoksi päivähoidon 
tarve on kasvavaa. Uusi päiväkoti on suunnitteilla 
ja valmistuu lähivuosien aikana. Se vastaa hyvin 
tämän hetken tarpeita ja sitä on myös mahdollista 
laajentaa myöhemmin. Mikäli myöhemmässä 
vaiheessa ilmenee tarvetta vielä toiselle 
päiväkodille, se sijoitetaan Ylijoen asuinalueelle.

Koulujen ja kylien elinvoimaisuuden säilyminen 
ovat tiukasti yhteydessä toisiinsa, joten kouluverkko 
säilytetään nykyisellään myös tulevaisuudessa. 
Keskuskoulun lisäksi toiminnassa ovat Järvelän, 
Puumalan ja Köyhäjoen koulut, joiden toimintaa 
pyritään tukemaan myös jatkossa. Kouluja 
kehitetään kylien toiminnallisina keskuksina siten, 
että asukkaat kokevat koulun tilat ja lähialueen 
kyläyhteisön yhteisenä paikkana. 

Kunta turvaa syrjäkylien asukkaiden ja seni-
oreiden palvelujen saavutettavuuden liikkuvan 
palvelukokonaisuuden avulla. Liikkuvat palvelu-
yksiköt tarjoavat terveys- ja kirjastopalveluja sekä 
yhteispalvelupisteen ja valtionhallinnon palveluja. 
Reitit ja aikataulut suunnitellaan tarpeiden ja 
resurssien mukaan. Palveluyksikköjen toiminta 
tukee ja täydentää erityisesti kyläkoulujen ja 
-yhteisöjen tarjontaa. Tärkeimmät pysähdyspaikat 
ovatkin kyläkoulujen yhteydessä Puumalassa, 
Järvelässä ja Köyhäjoella. Resurssien salliessa 
liikkuvalla palveluyksiköillä on kolme eri reittiä, 
joita kierretään vuoropäivin. 

Terveyskeskuksen palvelut on siirretty Vetelin 
Tunkkariin, ja terveyskeskuksen rakennus pure-
taan lähivuosina. Terveyskeskuksen palvelut ovat 
kuitenkin kohtuullisen matkan päässä Kaustiselta, 
ja kunta tukee kuntalaisten kulke-mista siellä. 
Kaustisella on oma neuvola, joka toimii ns. 
poliisitalon tiloissa. Rakennukseen tulee nykyisen 
suunnitelman mukaan myös hammashoitola. 
Poliisin ja KELAn palvelut pyritään säilyttämään 

Kaustisella, jossa ne ovat myös lähikuntien 
asukkaiden käytössä. Mikäli erilliset palvelupisteet 
poistuvat Kaustiselta, palvelut ovat kuitenkin 
saatavissa ostoskylään sijoitettavan info- ja 
kansalaispalvelupisteen kautta mahdollisesti 
etäpalveluna.

Nykyinen urheilukeskus ja -halli palvelevat 
tarkoitustaan hyvin. Lähin uimahalli sijaitsee 
Vetelissä. Pienenä, vuonna 2035 noin 5000 
asukkaan kuntana, Kaustisen ei ole järkevää 
investoida omaan uimahalliin tai jäähalliin. 

Tilapäisasumisessa ja majoituksessa voidaan 
hyödyntää myös käytöstä poistettuja 
hevoskuljetusvaunuja. Matkailijoita ajatellen 
vaunuista saa omaleimaisen ratkaisun erityisesti 
festivaaliajan majoitustarpeisiin. Vaunuja on 
mahdollista sijoittaa lyhytaikaisesti esimerkiksi 
parkkialueille ja viheralueille. Lisäksi vaunuja 
voidaan mahdollisesti sijoittaa pysyvämmin myös 
leirintäalueelle.

Markkulan tilojen käyttömahdollisuudet ovat 
monipuoliset. Tilojen katsotaan erityisesti sopi-
van väliaikaisen asumisen tarpeisiin, kuten raken-
nustyömiehille ja opiskelijoille. Muita mahdollisia 
käyttömuotoja ovat mm. taiteilijaresidenssi, 
fitness-keskus, leirikeskus, seurakunnan toiminnot, 
seniorien vapaa-ajan tilat, työpajatoiminta, ly-
hyt tai pitkäaikainen vuokrakäyttö, toimisto- tai 
yrityshotelli, kesähotelli, kansanparannuskoulu 
sekä monitoimitalo. 

Ensimmäisenä tavoitteena on pyrkiä säilyttämään 
nykyiset palvelut tai tilanteen niin vaatiessa 
vähentämään palvelutarjontaa hallitusti. Olemas-
sa olevia tiloja ja toimintoja hyödynnetään ja 
ylläpidetään, erityisesti koulujen osalta. 

Toisena tavoitteena on palveluiden saatavuuden, 
saavutettavuuden ja käytettävyyden kehittämi-
nen edelleen ja uusien investointien tekeminen 
kysynnän ja tarpeen mukaan. Päiväkodin ja 
lukion laajennukset tulevat ajankohtaisiksi lasten 
määrän ja oppilasmäärien kasvaessa. Myös 
koulujen liikuntaympäristöjä kehitetään. Liikkuva 
palveluyksikkö tukee palvelujen saatavuutta 
kyläkoulujen yhteydessä.

Kolmantena tavoitteena on palveluiden laadun-
tuottokyvyn optimointi väestöpohja huomioon 
ottaen.  Liikkuvan palveluyksikön pysähdyspaik-
koja ja liikennöintiä lisätään. Ylijoen asuinalueelle 
rakennetaan uusi päiväkoti ja neuvolan toimintaa 
kehitetään terveyskeskustasoiseksi.

terveyspalvelut 

verenpaineen mittaus 
terveydenhoitajan päivystys
jne.

kirjastopalvelut

lainaus/palautus 
internet
liikuntavälineitten lainaus
lukupiiri

kansalaispalvelupiste

kela, maataloustuki- 
neuvonta, työvoimatoimisto, 
verovirasto jne.

kulttuuribussi 

yhteismusisointi 
taidekerho
työpajat  lapsille 
        ja senioreille 

taide- ja 
kulttuuriympäristö
Taide ja kulttuuri ovat kiinteä osa Kaustisen 
identiteettiä. Suunnitelmassa pyritään edistä-
mään ja entisestään vahvistamaan niiden 
asemaa ja näkyvyyttä ohjeistuksia luomalla. 
Taide- ja kulttuuriympäristöä kehitetään kulttuurin 
ilmenemistapaohjeiden ja kulttuuritoiminnallisten 
ohjeiden mukaisesti.

Kulttuurin ilmenemistapaohje on tarkoitettu 
käytettäväksi työkaluna rakennustapaohjeiden 
tai rakentamisen suuntaviivojen rinnalla. 
Siinä on kuvattu kulttuurin ja taiteen fyysisiä 
ilmenemismuotoja ja -paikkoja yleispiirteisesti. 
Kulttuurihistoriallisesti tärkeät kohteet on valaistu 
niiden arvon tunnustamiseksi ja tunnistettavuuden 
lisäämiseksi. ITE-taiteelle eli nykykansantaiteelle 
tai “outsider”-taiteelle on osoitettu soveltuvia 
paikkoja ympäri Kaustista (esim. taajamaporttien 
kohdilla) ja teosten valinnassa käytetään perus-
teena paikan identiteetin ilmenemistä sekä 
vahvistamista. Kaustiselle kehitetään oma kyltti- 
ja opastejärjestelmä, jonka perustana on paloihin 
pilkottu laatikko. Kullakin kylällä on omansa ja 
laatikot on kustomoitu identiteettien perusteella. 
Osaset sijoitellaan kylälle tärkeisiin paikkoihin ja 
niihin liittyy historiallisen tai paikallistiedon lisäksi 

toiminnallisuutta: esimerkiksi Nikulassa kiikareiden 
läpi voi tiirailla, miltä paikalla joskus sijainneet 
kivikautiset asumukset ovat näyttäneet. Laatikon 
suurin palanen muodostaa kylän bussipysäkin. 

Toiminnallinen ohjeistus pyrkii tukemaan olemas-
sa olevaa kulttuuri- ja taideharrastamista, edis-
tämään talkoilla toteutettavia projekteja (esim. 
alikulkujen seinien maalaaminen ja Kaustintien 
“valssin” asfalttimaalaukset) ja luomaan edel-
lytyksiä talkooleiritoiminnan kehittämiseen. 

Suunnitelman myötä Kansantaiteenkeskuksen 
merkitys toimintaa kokoavana elimenä, erilais-
ten tapahtumien järjestämispaikkana ja kylän 
asukkaiden kohtaamispaikkana ja myös alueel-
lisena vetonaulana vahvistuu. 

Kansantaiteenkeskus jalkautuu kyliin osana 
liikkuvaa palvelukokonaisuutta, kulttuuribussin 
muodossa. Kulttuuribussi tarjoaa mm. nukke-
teatteria, yhdessä musisointia ja laulamista, 
vaihtelevaa työpajatoimintaa sekä mahdol-
lisuuden osallistua taidekerhoon – senioreille 
toimintaa on ympäri vuoden ja koululaisille 
erityisesti kesäaikaan. 

Taidetta ja kulttuuria kaikille

Laadukkaat palvelut myös 
tulevaisuudessa

Kylän identiteettiä 
vahvistava kyltti- ja 
opastejärjestelmä

Kulttuurihistoriallisesti 
tärkeiden rakennusten 
korostaminen 
valaistuksella

Kulttuurin ilmeneminen Järvelän kylässä, aksonometria

Kylän identiteettiin sopivat, osoitettuihin 
paikkoihin sijoitetut ITE-taideteokset

Kylissä kiertävän 
kulttuuribussin 
pysähdyspaikka

Liikkuvat yksiköt takaavat palveluiden saavutettavuuden 
myös syrjäkylien asukkaille ja senioreille.  
Ne täydentävät kyläkoulujen ja -yhteisöjen toimintaa. 

Hevostrailerista muokattu majoitusvaunu

Nuorison kolmannet paikat
Haastatteluissa ilmi tulleeseen 
muiden kuin kaupallisten ajan-
viettopaikkojen puuttumiseen 
ratkaisuksi on kehitetty asun- 
tolatilojen yhteyteen toteutet-

Havainnekuva ITE-taideteoksesta taajamaporttina

tavat laadukkaat yhteistilat. 
Ne ovat jotain yksityisten kerho- 
tilojen ja nuorisotalon väliltä 
ja mahdollistavat monenlaista 
toimintaa nuorten kysynnän ja 
tarpeen mukaan. Tiloissa voi 
olla esim. videopelinurkkaus, 
biljardipöytä, kuntosali äänen-
toisto bändi-iltoja tai juhlia 
varten jne. 

MARKUS AITTOLA, MIKKO AUTIO, ELINA JAARA, EEVI JUUTI, 
NOORA LAHDENPERÄ, MAISA NURMINEN, MARKO OTS, TUIJA PATANA,
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muut palvelut
Kaustisen palvelutarjonta on kunnan kokoon 
nähden hyvä, ja palvelutaso pyritään pitämään 
korkeana myös tulevaisuudessa. Kaustinen on 
seutukuntansa keskus, minkä vuoksi palveluja 
käyttävät jonkin verran myös lähikuntien 
asukkaat. Väestönmuutos ja erityisesti väestön 
ikääntyminen asettavat omat vaatimuksensa 
palvelutarjonnalle. Ikäihmisten määrä kasvaa 
edelleen vuoteen 2035 mennessä. Senioriasu-
mista suunnataan osaksi normaalia asumista, 
ja senioreiden itsenäistä asumista tuetaan 
tarjoamalla kotipalveluita.

Lasten määrä Kaustisella on suhteellisen suuri ja 
syntyvyys korkeaa, minkä vuoksi päivähoidon 
tarve on kasvavaa. Uusi päiväkoti on suunnitteilla 
ja valmistuu lähivuosien aikana. Se vastaa hyvin 
tämän hetken tarpeita ja sitä on myös mahdollista 
laajentaa myöhemmin. Mikäli myöhemmässä 
vaiheessa ilmenee tarvetta vielä toiselle 
päiväkodille, se sijoitetaan Ylijoen asuinalueelle.

Koulujen ja kylien elinvoimaisuuden säilyminen 
ovat tiukasti yhteydessä toisiinsa, joten kouluverkko 
säilytetään nykyisellään myös tulevaisuudessa. 
Keskuskoulun lisäksi toiminnassa ovat Järvelän, 
Puumalan ja Köyhäjoen koulut, joiden toimintaa 
pyritään tukemaan myös jatkossa. Kouluja 
kehitetään kylien toiminnallisina keskuksina siten, 
että asukkaat kokevat koulun tilat ja lähialueen 
kyläyhteisön yhteisenä paikkana. 

Kunta turvaa syrjäkylien asukkaiden ja seni-
oreiden palvelujen saavutettavuuden liikkuvan 
palvelukokonaisuuden avulla. Liikkuvat palvelu-
yksiköt tarjoavat terveys- ja kirjastopalveluja sekä 
yhteispalvelupisteen ja valtionhallinnon palveluja. 
Reitit ja aikataulut suunnitellaan tarpeiden ja 
resurssien mukaan. Palveluyksikköjen toiminta 
tukee ja täydentää erityisesti kyläkoulujen ja 
-yhteisöjen tarjontaa. Tärkeimmät pysähdyspaikat 
ovatkin kyläkoulujen yhteydessä Puumalassa, 
Järvelässä ja Köyhäjoella. Resurssien salliessa 
liikkuvalla palveluyksiköillä on kolme eri reittiä, 
joita kierretään vuoropäivin. 

Terveyskeskuksen palvelut on siirretty Vetelin 
Tunkkariin, ja terveyskeskuksen rakennus pure-
taan lähivuosina. Terveyskeskuksen palvelut ovat 
kuitenkin kohtuullisen matkan päässä Kaustiselta, 
ja kunta tukee kuntalaisten kulke-mista siellä. 
Kaustisella on oma neuvola, joka toimii ns. 
poliisitalon tiloissa. Rakennukseen tulee nykyisen 
suunnitelman mukaan myös hammashoitola. 
Poliisin ja KELAn palvelut pyritään säilyttämään 

Kaustisella, jossa ne ovat myös lähikuntien 
asukkaiden käytössä. Mikäli erilliset palvelupisteet 
poistuvat Kaustiselta, palvelut ovat kuitenkin 
saatavissa ostoskylään sijoitettavan info- ja 
kansalaispalvelupisteen kautta mahdollisesti 
etäpalveluna.

Nykyinen urheilukeskus ja -halli palvelevat 
tarkoitustaan hyvin. Lähin uimahalli sijaitsee 
Vetelissä. Pienenä, vuonna 2035 noin 5000 
asukkaan kuntana, Kaustisen ei ole järkevää 
investoida omaan uimahalliin tai jäähalliin. 

Tilapäisasumisessa ja majoituksessa voidaan 
hyödyntää myös käytöstä poistettuja 
hevoskuljetusvaunuja. Matkailijoita ajatellen 
vaunuista saa omaleimaisen ratkaisun erityisesti 
festivaaliajan majoitustarpeisiin. Vaunuja on 
mahdollista sijoittaa lyhytaikaisesti esimerkiksi 
parkkialueille ja viheralueille. Lisäksi vaunuja 
voidaan mahdollisesti sijoittaa pysyvämmin myös 
leirintäalueelle.

Markkulan tilojen käyttömahdollisuudet ovat 
monipuoliset. Tilojen katsotaan erityisesti sopi-
van väliaikaisen asumisen tarpeisiin, kuten raken-
nustyömiehille ja opiskelijoille. Muita mahdollisia 
käyttömuotoja ovat mm. taiteilijaresidenssi, 
fitness-keskus, leirikeskus, seurakunnan toiminnot, 
seniorien vapaa-ajan tilat, työpajatoiminta, ly-
hyt tai pitkäaikainen vuokrakäyttö, toimisto- tai 
yrityshotelli, kesähotelli, kansanparannuskoulu 
sekä monitoimitalo. 

Ensimmäisenä tavoitteena on pyrkiä säilyttämään 
nykyiset palvelut tai tilanteen niin vaatiessa 
vähentämään palvelutarjontaa hallitusti. Olemas-
sa olevia tiloja ja toimintoja hyödynnetään ja 
ylläpidetään, erityisesti koulujen osalta. 

Toisena tavoitteena on palveluiden saatavuuden, 
saavutettavuuden ja käytettävyyden kehittämi-
nen edelleen ja uusien investointien tekeminen 
kysynnän ja tarpeen mukaan. Päiväkodin ja 
lukion laajennukset tulevat ajankohtaisiksi lasten 
määrän ja oppilasmäärien kasvaessa. Myös 
koulujen liikuntaympäristöjä kehitetään. Liikkuva 
palveluyksikkö tukee palvelujen saatavuutta 
kyläkoulujen yhteydessä.

Kolmantena tavoitteena on palveluiden laadun-
tuottokyvyn optimointi väestöpohja huomioon 
ottaen.  Liikkuvan palveluyksikön pysähdyspaik-
koja ja liikennöintiä lisätään. Ylijoen asuinalueelle 
rakennetaan uusi päiväkoti ja neuvolan toimintaa 
kehitetään terveyskeskustasoiseksi.

terveyspalvelut 

verenpaineen mittaus 
terveydenhoitajan päivystys
jne.

kirjastopalvelut

lainaus/palautus 
internet
liikuntavälineitten lainaus
lukupiiri

kansalaispalvelupiste

kela, maataloustuki- 
neuvonta, työvoimatoimisto, 
verovirasto jne.

kulttuuribussi 

yhteismusisointi 
taidekerho
työpajat  lapsille 
        ja senioreille 

taide- ja 
kulttuuriympäristö
Taide ja kulttuuri ovat kiinteä osa Kaustisen 
identiteettiä. Suunnitelmassa pyritään edistä-
mään ja entisestään vahvistamaan niiden 
asemaa ja näkyvyyttä ohjeistuksia luomalla. 
Taide- ja kulttuuriympäristöä kehitetään kulttuurin 
ilmenemistapaohjeiden ja kulttuuritoiminnallisten 
ohjeiden mukaisesti.

Kulttuurin ilmenemistapaohje on tarkoitettu 
käytettäväksi työkaluna rakennustapaohjeiden 
tai rakentamisen suuntaviivojen rinnalla. 
Siinä on kuvattu kulttuurin ja taiteen fyysisiä 
ilmenemismuotoja ja -paikkoja yleispiirteisesti. 
Kulttuurihistoriallisesti tärkeät kohteet on valaistu 
niiden arvon tunnustamiseksi ja tunnistettavuuden 
lisäämiseksi. ITE-taiteelle eli nykykansantaiteelle 
tai “outsider”-taiteelle on osoitettu soveltuvia 
paikkoja ympäri Kaustista (esim. taajamaporttien 
kohdilla) ja teosten valinnassa käytetään perus-
teena paikan identiteetin ilmenemistä sekä 
vahvistamista. Kaustiselle kehitetään oma kyltti- 
ja opastejärjestelmä, jonka perustana on paloihin 
pilkottu laatikko. Kullakin kylällä on omansa ja 
laatikot on kustomoitu identiteettien perusteella. 
Osaset sijoitellaan kylälle tärkeisiin paikkoihin ja 
niihin liittyy historiallisen tai paikallistiedon lisäksi 

toiminnallisuutta: esimerkiksi Nikulassa kiikareiden 
läpi voi tiirailla, miltä paikalla joskus sijainneet 
kivikautiset asumukset ovat näyttäneet. Laatikon 
suurin palanen muodostaa kylän bussipysäkin. 

Toiminnallinen ohjeistus pyrkii tukemaan olemas-
sa olevaa kulttuuri- ja taideharrastamista, edis-
tämään talkoilla toteutettavia projekteja (esim. 
alikulkujen seinien maalaaminen ja Kaustintien 
“valssin” asfalttimaalaukset) ja luomaan edel-
lytyksiä talkooleiritoiminnan kehittämiseen. 

Suunnitelman myötä Kansantaiteenkeskuksen 
merkitys toimintaa kokoavana elimenä, erilais-
ten tapahtumien järjestämispaikkana ja kylän 
asukkaiden kohtaamispaikkana ja myös alueel-
lisena vetonaulana vahvistuu. 

Kansantaiteenkeskus jalkautuu kyliin osana 
liikkuvaa palvelukokonaisuutta, kulttuuribussin 
muodossa. Kulttuuribussi tarjoaa mm. nukke-
teatteria, yhdessä musisointia ja laulamista, 
vaihtelevaa työpajatoimintaa sekä mahdol-
lisuuden osallistua taidekerhoon – senioreille 
toimintaa on ympäri vuoden ja koululaisille 
erityisesti kesäaikaan. 

Taidetta ja kulttuuria kaikille

Laadukkaat palvelut myös 
tulevaisuudessa

Kylän identiteettiä 
vahvistava kyltti- ja 
opastejärjestelmä

Kulttuurihistoriallisesti 
tärkeiden rakennusten 
korostaminen 
valaistuksella

Kulttuurin ilmeneminen Järvelän kylässä, aksonometria

Kylän identiteettiin sopivat, osoitettuihin 
paikkoihin sijoitetut ITE-taideteokset

Kylissä kiertävän 
kulttuuribussin 
pysähdyspaikka

Liikkuvat yksiköt takaavat palveluiden saavutettavuuden 
myös syrjäkylien asukkaille ja senioreille.  
Ne täydentävät kyläkoulujen ja -yhteisöjen toimintaa. 

Hevostrailerista muokattu majoitusvaunu

Nuorison kolmannet paikat
Haastatteluissa ilmi tulleeseen 
muiden kuin kaupallisten ajan-
viettopaikkojen puuttumiseen 
ratkaisuksi on kehitetty asun- 
tolatilojen yhteyteen toteutet-

Havainnekuva ITE-taideteoksesta taajamaporttina

tavat laadukkaat yhteistilat. 
Ne ovat jotain yksityisten kerho- 
tilojen ja nuorisotalon väliltä 
ja mahdollistavat monenlaista 
toimintaa nuorten kysynnän ja 
tarpeen mukaan. Tiloissa voi 
olla esim. videopelinurkkaus, 
biljardipöytä, kuntosali äänen-
toisto bändi-iltoja tai juhlia 
varten jne. 
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liikenteen
hidastaja

bussipysäkki

pyöräilyn ja
jalankulun reitti
tavoitetaso 1

sähkötolpallinen
pysäköinti
kimppakyytiläisille

suuntaviivojen mukaan
kehitettävät pysäköintialueet
tavoitetaso 1

tavoitetaso 3
tavoitetaso 2

tavoitetaso 3
tavoitetaso 2

liikenne
Liikenteen tärkein kehityskohde on Kaustisen 
keskustaajaman liikennejärjestelyjen paranta-
minen ja selkeyttäminen. Etenkin jalankulun 
ja pyöräilyn olosuhteet ovat tärkeä osa 
suunnitelmaa. Kaustisen keskustaajamasta on 
kirkonkylille ominaiseen tapaan muodostunut 
autovaltainen palvelukeskus. Autoliikenne ja  
sen edellyttämä ympäristö koetaan kuitenkin 
usein epämiellyttäväksi. Selkeän ja korkeatasoi-
sen jalankulku- ja pyöräily-ympäristön luomisella 
voidaan lisätä kestävien liikkumismuotojen kulku-
tapaosuuksia. Jalankulun ja pyöräilyn lisäämi- 
nen vaikuttaa myös ympäristön viihtyisyyteen.

Jalankulku ja pyöräily suunnitellaan mahdol-
lisimman helpoksi, sujuvaksi ja esteettömäksi. 
Etenkin keskusta-alueella huomioidaan esteetön 
liikkuminen. Suunniteltu jalankulun ja pyöräilyn 
reitistö mahdollistaa sujuvan ja turvallisen liiken-
nöinnin kuntakeskukseen kaikkialta kunnan 
alueelta.
Autoliikenteen nopeuksia rajoittamalla mahdol-
listetaan sekaliikenneväylät, jossa kaikki eri 
liikkumismuodot voivat käyttää samaa väylää. 
Sekaliikenneväyliä hyödyntämällä saadaan myös 
säästöjä, sillä uusia pyöräteitä ei välttämättä 
tarvita.

Kaustisen keskustaajaman alueella autoliikenteen 
hidastaminen tulee kyseeseen etenkin Pajalan-
tiellä Kansanlääkintäkeskuksen ja Halpa-Hallin 
välillä sekä Kaustintiellä. Pajalantie on yksi se- 
kaliikenneväyliksi suunnitelluista katuosuuksista. 
Siellä liikennettä pyritään hidastamaan jalan- 
kulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden paran- 
tamiseksi sekä viihtyisän ja perinteikkään ra-
kennusympäristön turvaamiseksi. Nopeusrajoi-
tusta lasketaan Kansanlääkintäkeskuksen ja 
Halpa-Hallin välisellä tieosuudella 30 km/h:n. 
Tämän lisäksi osuudelle sijoitetaan hidasteita, 
jotka toteutetaan töyssyjen sijaan kuroumina. 

Kaustintiellä suurin muutos tapahtuu mahdollisen 
ostoskylän rakentuessa. Kaustintien ylittämisen 
tulee olla helppoa, sujuvaa ja turvallista. Keskus-
taajaman alueella nopeusrajoitus säilyy ennallaan 
(40 km/h), mutta nopeuksia hidastetaan ra-
kenteellisesti korotetun suojatien avulla. Korotet-
tu suojatie on noin 20 metriä leveä, jotta 
tienylityspaikka olisi mahdollisimman selkeä ja 
erottuva. Kaustintien ylittäminen on mahdollista 
myös kolmea muuta suojatietä käyttäen, jotka 
osaltaan hidastavat keskustaajaman läpi 
kulkevaa liikennettä.

Jalankulun ja pyöräilyn reitistön kehittämisen 
kannalta joen ylittävän uuden sillan rakentaminen 
nähdään tärkeänä. Uusi Perhonjoen ylittävä 
jalankulku- ja pyöräilyliikenteen silta Mosalan 
myllyn läheisyydessä toimii yhteytenä joen 
itäpuolelta Kansanlääkintäkeskukselle ja edel-
leen kohti kuntakeskusta. Korkeatasoiseksi suun-
niteltu reitti kulkee Kansanlääkintäkeskukselta 
Meerbuschintietä koululle ja kuntakeskukseen. 
Etenkin pyöräliikenne pyritään ohjaamaan 
tälle uudelle reitille opasteiden sekä korkean 
laatutason avulla.

Vaikka suunnitelmassa painotetaan jalankulun 
ja pyöräilyn kehittämistä, ei autoliikennettä ole 
suinkaan unohdettu. Suunnitelmassa on huomioitu 
nykyiset liikenteelliset kulkutapaosuudet sekä 
niiden tarpeet. Autoilun kulkutapaosuus on 
Kaustisella suuri, joten esimerkiksi pysäköinti-
alueiden suunnittelussa on huomioitava 
riittävä tarjonta. Suunnitelmassa parkkipaikat 
sijoitellaan hajautetusti, jolloin vältetään suurien 
yhtenäisten asfalttialueiden muodostuminen. 
Pysäköintialueiden viihtyisyyttä lisätään myös 
esimerkiksi kasvillisuuden avulla.

Liikenteen kannalta suunnitelmissa huomioi-
daan uuden päiväkodin rakentuminen 
Meerbuschintielle. Teiden nykyisen tason sekä 
nykyiset ja tulevat liikennemäärät huomioiden 
uusille teille ei ole tarvetta. Päiväkodin valmistuttua 
on silti syytä tarkkailla erityisesti Pajalantien 
liikenteen toimivuutta ja kartoittaa tilannetta 
uudelleen.

Keskuskoulun alueen liikennettä haluttiin suunni-
telmassa selkeyttää. Jättöliikenteelle muodostuu 
selkeä paikka Pelimannin liikerakennuksen taakse 
koulun läheisyyteen. Ympyränmuotoinen kääntö- 
ja jättöpaikka selkeyttää ja sujuvoittaa liikennettä 
koulun alueella ja lisää turvallisuutta.

Kaustintielle toteutetaan “Konstan parempi 
valssi”, jossa Konsta Jylhän Paremman valssin 
rytmiaihe esiintyy katutilassa eri levyisinä raitoina. 
Se on sekä visuaalinen että toiminnallinen 
kokonaisuus, jonka tarkoituksena on lisätä 
keskustaajaman vetovoimaisuutta sekä herättää 
mielenkiinto kuntakeskuksen palveluita kohtaan. 
Valssi myös osaltaan hidastaa läpiajoliikennettä, 
kun huomio kiinnittyy tien ympäristöön. 
Valssi on helppo toteuttaa pieninä palasina 
esimerkiksi kuntalaisten yhteistyön avulla. Valssi 
muodostuu kokonaisuudessaan Kaustintielle 
liikenneympyröiden väliselle osuudelle. 

Kohti kestävämpiä liikenneratkaisuja

Pysäköinti hiljaisina aikoina: puistopysäköintialueet toimivat julksisena tilana. Pysäköinti ruuhkaisina aikoina: puistopysäköintialueet otetaan pysäköintikäyttöön 
suurten tapahtumien aikana.

Liikenteen ja pysäköinnin kehittämisalueet. 1:5000 

Pysäköinnin periaatteet. 1:500

Pajalantien liikennettä rauhoitetaan hidasteella kahdessa 
kohdassa. Liikenteenjakaja on sijoitettu siten, että toiselta 
puolelta mahtuu kulkemaan vain kevyt liikenne, jolloin 
ajoneuvoliikenne joutuu hidastamaan väistämistilanteessa.
Liikenteenjakajan huomioarvoa lisätään matalahkoilla 
valaisinpollareilla, jotka eivät aiheuta häiritsevää häikäisy-
efektiä vieressä olevien talojen ikkunoihin. 

Sekä kirkonkylän etelä- vettä 
pohjoispuolelle rakennetaan 
uusi kevyen liikenteen yhteys 
Perhojoen yli.

A PP

L

Yksipuolinen kavennus joka 
aiheuttaa sen että kahden auton 
kohtaessa väistämisvelvollinen 
odottaa.

A  ajokaistan vähimmäisleveys  
     30-40km/h alueella 
     3,25-3,5m
L   esteen pituus 3-10m
PP polkupyörien ja 
     jalankulkioiden kaista 1-2m

lähde: tiehallinto, hidasteiden  
            käyttö ja mitoitus 

30

Pajalantie

A PP

L

Yksipuolinen kavennus joka 
aiheuttaa sen että kahden auton 
kohtaessa väistämisvelvollinen 
odottaa.

A  ajokaistan vähimmäisleveys  
     30-40km/h alueella 
     3,25-3,5m
L   esteen pituus 3-10m
PP polkupyörien ja 
     jalankulkioiden kaista 1-2m

lähde: tiehallinto, hidasteiden  
            käyttö ja mitoitus 

30

Pajalantie
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KÄVELYREITTI

HIIHTOREITTI

KÄVELY- HIIHTOREITTI

MAASTORATSASTUS

PYÖRÄILY- JA KÄVELYREITTI

OLEMASSA OLEVA REITTI

UUSI REITTI

PRIORITTEETTITASO I PRIORITTEETTITASO II PRIORITTEETTITASO III

virkistys- ja 
viheralueet

GSEducationalVersion

LAAVU

KOTA

LUOLAT

LAAVU

LAAVU

NÄKÖALATORNI

PRUSIKOUKKU

KIRKONKYLÄ
"MUSIIKKIKYLÄ"

SEIKKAILURATA

FRISBEEGOLF

MAASTOPYÖRÄILY

LASKETTELU JA
ALAMÄKIPOTKULAUTAILU

KULTTUURILLISESTI ARVOKAS REITTI

KIRKONKYLÄN REITIT

UUDET REITIT

KESKUSRAITTI

PYÖRÄILY- JA KÄVELYREITTI

JOKIVARREN KÄVELY- JA HIIHTOREITTI

Kirkonkylän alueen reitit, uudet aktiviteetit sekä levähdysrakenteiden sijainnit. 1:10 000

Uudet ja olemassaolevat liikunta- sekä virkistysreitit. 1:100 000

Liikunta- ja virkistysreittien luonne sekä tavoitetasot. 1:100 000

Virkistys- ja liikunta-alueiden kehittämisessä 
halutaan tuoda esille Kaustisen luonnonympäristö. 
Taajama-alueella kehitetään ja rakennetaan 
puisto- ja viheralueita. ja lisäksi huolehditaan 
maisemallisesti tärkeiden kohteiden 
näkyvyydestä. Joki- ja peltomaisemat tuodaan 
esille luomalla niihin avoimia näkymiä. Pellot 
pyritään säilyttämään viljelysmaana, jotta 
maaseutumainen maisema säilyy. Myös 
aktiviteettien tarjoaminen on tärkeää. 
Monipuolisella tarjonnalla taataan liikunta- ja 
virkistysmahdollisuudet kaikenikäisille ihmisille. 
Kaustisen alueelle luodaan eri tasoisia liikunta- 
ja luontoreittejä. Kylät yhdistävä liikuntareitti on 
kokonaisuudessaan 48 kilometriä. Reitti kulkee 
suurimmaksi osaksi olemassaolevia teitä pitkin, 
ja lisäksi sen yhteyteen on suunniteltu noin 11 
kilometriä uutta sorapäällysteistä metsä- tai 
jokivarsipolkua. Luontoreittiverkostoon lisätään 
täysin uusina vain maastonmuokkausta 
vaatimattomia reittejä noin 40 kilometriä verran.

Ensimmäisenä tavoitteena suunnitelmassa 
ovat taajamaportit, joiden tehtävänä on luoda 
hyvä ensivaikutelma Kaustisesta ja hidastaa 
ajonopeuksia. Puuston ja vehreyden lisääminen 
teiden varsilla on tärkeä osa yleisilmeen 
kohentamista. Jyväskyläntien ja Kaustintien 
risteyskohdassa sijaitsevan lämpövoimalan 
edustalle on suunniteltu toteutettavaksi 
puistomainen hulevesiallas, johon kallioilta 
valuva vesi ohjataan. Altaan yhteyteen on 
mahdollista toteuttaa esimerkiksi valotaidetta. 
Puistoja kehitetään myös muualla taajama-
alueella. Kunnantalon puiston ilmettä ehostetaan 
istuttamalla  uudelleen puustoa nurmikkoalueelle. 
Festivaalialueen ilmettä ehostetaan maalaamalla 
ja kunnostamalla katsomorakenteita. Myös lava 
maalataan ja sen ilmettä yksinkertaistetaan. 
Festivaalialueen väliaikaisten tavaroiden 
säilytysratkaisuja kehitetään. Anniskelualueen 
rakenteeseen sijoitetaan pyöräkatos.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan uusi 
jokivarren polku Kirkonkylälle, ja  samalla raivataan 
pusikoita varsinkin tärkeillä näkymäalueilla. Lisäksi 
pyöräilyreitti ulotetaan kulkemaan kirkonkylältä 
Järvelään olemassa olevia teitä pitkin. Tämä 
vaatii vain opasteiden asentamisen. Olemassa 
olevien luontoreittien valaistusta ja opasteita 
kunnostetaan tarvittaessa.  Lisäksi luodaan 
pyöräilyreitti Järvelään olemassa olevia polkuja 
hyödyntäen.

Toisella tavoitetasolla jatketaan Mosalan ranta-
alueen ja kunnantalon puiston kehittämistä. 
Kunnantalon puistosta luodaan viihtyisä, siisti ja 
hyvin hoidettu puisto ostoskylän jatkeeksi. Puistoon 
rakennetaan maisemoitu autokatos, jonka päälle 
rakennetaan pulkkamäki. Puistoon toteutetaan 
myös kosteikkoalue. Mosalan rantaa kehitetään 
aktiviteettipuistoksi, jossa on monenlaisia vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia kaikenikäisille.  Toisella 
tasolla rakentuvat myös uudet pyöräilyreitit 
Puumalaan ja Nikulaan. Niissä hyödynnetään 
nykyisiä polkuja ja väyliä. Olemassa olevien 
luontoreittien laavuja kunnostetaan ja lisäksi 
rakennetaan yksi uusi laavu Köyhäjoelle. 
Köyhäjoen koululta ajetaan talvisiin retkihiihtolatu, 
joka yhdistyy Vissaveden läheisyydessä kulkevaan 
kuuden kallion kierroksen reittiin. Jokivarressa 
jatketaan pusikoiden raivaamista jokinäkymien 
saavuttamiseksi.

Kolmantena tavoitteena kehitetään Korpelan 
puistoa. Voimalaitoksen ranta-alueesta luodaan 
ihmisten vapaa-ajanviettoon soveltuva paikka. 
Puistolle erityisilmeen luo sinne toteutettava 
luonnonmukainen kalatie, joka mahdollistaa 
kalojen sujuvan ja luonnollisen nousun 
voimalaitoksen ohi ylävirtaan. Myös kunnantalon 
puiston kehitystä jatketaan. Pyöräilyreittien 
verkosto laajenee, kun uudet reitit Salonkylään, 
Tastulaan ja Jylhään rakennetaan. Luontoreitteihin 
kuuluvia maastoratsastusreittejä luodaan noin 
20 kilometrin verran. Maastoratsastusreittien 
osalta huomionarvoista on, että ne eivät 
edellytä maaston muokkaamista. Reittejä 
varten asetetaan maastoon opasteita ja 
levähdyspaikkoja. Vissavedeltä Pilvinevan 
suuntaan ajetaan talvisin retkihiihtoreitti, jonka 
varrelle rakennetaan kaksi uutta laavua ja yksi 
kota retkeilijöitä varten. Urheilutalon takana 
olevia metsäalueita kehitetään luomalla 
erilaisia aktiviteetteja kuten frisbeegolfrata, 
seikkailurata ja maastopyöräilyrata. Aktiviteetteja 
ei kuitenkaan sijoiteta herkimmille kallio-
alueille. Alueella sijaitsevalle Puhkionkalliolle 
rakennetaan näköalatorni, josta avautuu 
näkymä Perhonjokilaaksoon. Samalla jokivarren 
kehittäminen jatkuu, ja Pesolan leipomon 
kohdalle rakennetaan veneenlaskupaikka.

Kunnan yleisilmeen kannalta on tärkeää 
huomioida, että nurmikkoalueet on haluttu 
pitää vähäisinä. Nurmikon sijaan on suosittu 
esimerkiksi maanpeite- ja niittykasvillisuutta 
niiden helppohoitoisuuden sekä ympäristöön 
sopivuuden vuoksi.

Viihtyisiä viheralueita ja valloittavia 
virkistysreittejä

Jokivarsireitin puukansirakenne, aksonometria

Puurakenteinen kansi joentörmällä
- rakennetaan jyrkkiin kohtiin ja vedenylityspaikoille
- voidaan tukea penkasta tai ripustaa yläpuolisesta sillasta

Suuret puut säilytetään 
pusikoitumisen estämiseksi

Jokivarren kasvustoa raivataan reitin 
ja tärkeiden näkymien kohdalta

Joenvarren reitti
- sorapäällysteinen 
- ei talvikunnossapitoa, hiihtolatu
- rakennetaan pengertäen
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