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Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan vuosittain 
järjestämä Kuntasuunnittelun kurssi (15 op) ja Yhdys-
kuntasuunnittelun erikoiskurssi (5-10 op) toteutettiin 
vuonna 2015 Sodankylän kunnassa. Kuntasuunnittelun 
kurssille osallistui seitsemän Oulun yliopiston maiste-
rivaiheen opiskelijaa, kolme maantieteilijää ja neljä tu-
levaa arkkitehtia. Opiskelijat vierailivat Sodankylässä 
syksyn aikana kolme erillistä kertaa. Yhden opiskelijan 
voimin paikkakuntaan tutustuttiin jo edeltävän kesän ai-
kana ennakkotehtävässä, jossa kartoitettiin Sodankylän 
kehityshistoriaa. Sodankylä on tarjonnut tuleville suun-
nittelijoille monipuolisen oppimisympäristön pohjoisen 
Suomen maaseutumaisten taajamien suunnittelun ajan-
kohtaisista haasteista. 
 Pohjoissuomalaiset maaseututaajamat ovat ol-
leet pitkään luontevasti osana maailman pohjoisimman 
arkkitehtikoulun tutkimusta ja koulutusta. Vuosikym-
menten saatossa olemme tarkastelleet taajamia kullekin 
aikakaudelle tyypillisten näkökulmien kautta. (Hentilä 
2015, 134.) Esimerkiksi 1960- ja -70 -lukujen opetuk-
sessa maaseudun maankäytön suunnittelun haasteita 
käsiteltiin opetuksessa varsin teknisestä näkökulmasta  
otsikolla ”ruraaliset kompleksit”(!). (emt.) Sittemmin 
maaseudun suunnittelukysymykset ovat painottuneet 
laadullisempiin näkökohtiin, kuten kylä- tai taajama-
kuvallisiin kysymyksiin ja kulttuuriympäristöön. Osal-
listuva ja vuorovaikutteinen yhdyskuntasuunnittelu on 
noussut keskeiseen rooliin 2000-luvulla. Paitsi erilaiset 
lähestymistavat, myös paikkakuntakohtaisten teemat 

ovat olleet vuosien varrella moninaisia. Näitä ovat olleet 
mm. matkailuelinkeinon mukanaan tuomiin kasvupai-
neisiin vastaaminen, kaivostoiminnan ja muiden suur-
hankkeitten maankäytölliset haasteet, kuntaliitoskysy-
mykset, kulttuuriympäristö ja maatalouden tuotannon 
muuttuminen sekä uusiutuviin energianlähteisiin liittyvä 
maankäyttö. Oman tarkastelunsa vaatii myös vapaa-ajan 
rakentaminen ja toisaalta tyhjenevä rakennuskanta ja sen 
uusiokäyttö. Sodankylän osalta kokoavana teemana on 
ollut terveyttä ja hyvinvointia edistävä rakennettu ympä-
ristö. Aihepiiri on osa terveyttä edistävän yhdyskunta-
suunnittelun tutkimusta, jota toteutetaan arkkitehtuurin 
tiedekunnassa. Tähän liittyvät myös Olli Röngän, Matti 
Konttisen sekä Tuulimaria Luukkosen artikkelit tässä 
raportissa, joissa tarkastellaan alueellista hyvinvointia ja 
terveyttä hieman eri näkökulmista. 
 Sodankylä on tunnettu mm. vetovoimaisista 
tapahtumista, luonnonpuistoista, kaivostoiminnasta 
ja jääkäriprikaatista. Kunnan yhteistyö Oulun yliopis-
ton kanssa on ollut pitkäaikaista, ja olimme ilahtuneita 
voidessamme syventää yhteistyötä myös arkkitehtuurin 
tiedekuntaan paitsi yhdyskuntasuunnittelun opetuksen, 
myöskin tutkimushankeyhteistyön osalta. Sodankyläs-
sä, kuten monessa muussakin kunnassa, pohditaan tällä 
hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluitten tulevaa järjestä-
mistä. Kunnassa on tehty päätös uuden hyvinvointikes-
kuksen rakentamisesta. Valmisteilla oleva hyvinvointi-
keskuksen suunnitteluprosessi tarjosi hyvän tapaustut-
kimuskohteen ”Julkisen rakennushankkeen ennakoiva 

tarveselvitys kuntapalveluiden tuottamisen muuttuvassa 
viitekehyksessä (ETTA)” -hankkeelle. Hanke on toteu-
tettu 2015-2016 arkkitehtuurin tiedekunnan ja Thule-
instituutin arktisen lääketieteen tutkimusryhmän yh-
teistyönä, ja sen päärahoittajana on ollut Kunnallisalan 
kehittämissäätiö. Aiheen tiimoilta valmistuu kaksi dip-
lomityötä vuoden 2016 aikana. Myös kuntasuunnittelun 
kurssin opiskelijat saivat pohtia tulevan hyvinvointikes-
kuksen sijaintivaihtoehtoja osana yleispiirteistä strate-
gista suunnitelmaa.
 Vuorovaikutteisen suunnittelun käytäntöihin 
perehtyminen on tärkeä osa kuntasuunnittelun kurssin 
osaamistavoitteita. Siksi yhteistyö paikallisten toimijoi-
den kanssa oli myös Sodankylässä tärkeässä roolissa. 
Prosessia ja työn eri vaiheita kommentoi seurantaryhmä, 
jossa oli mukana muun muassa kaupungin virkamiehiä, 
yrittäjiä ja muita paikallisia toimijoita. Noora Kela koor-
dinoi vuorovaikutusta ja osallistuvaa suunnitteluproses-
sia. 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 osalli-
siin. 
 Vuorovaikutuksen lisäksi olemme pyrkineet  
myös tuomaan opetuksessa esille selvitysaineistojen ja 
analyyttisen tiedon roolia suunnittelun tukena (Rönk-
kö 2012; Rönkkö 2015b). Menetelmällistä kehitystyötä 
tehtiin erityisesti vuonna 2011 Iisalmen kuntasuunnit-
telun kurssilla, joka toimi myös pilottikohteena Maa- ja 
metsätalousministeriön rahoittamassa ”Maaseutunäkö-
kulma maaseudun suunnittelussa: maankäytön suunnit-
telumenetelmien arviointi ja kehittäminen” -hankkeessa 
(MaSuKe, 2010-2012). Hankkeen tulosten sekä vuonna 
2012 valmistuneen väitöskirjan (Rönkkö 2012) pohjalta 
olemme jatkaneet TRIM-työkaluksi nimetyn maankäy-
tön kehityskuvan laadintamenetelmän jatkokehittämis-
tä. Menetelmän keskeisenä ideana on yhdistää kohde-
alueanalyysit sekä strateginen maankäytön suunnittelu 
kokonaisuudeksi, jonka läpiviennissä vuorovaikuttei-
suus kuntalaisten kanssa on avainasemassa. Osallisuutta 
ei rajoiteta vain valmiiden suunnitelmien arvioimiseen ja 
palautteen antamiseen, vaan osallisuus ulottuu myöskin 
suunnitteluosallisuutta varhaisempaan tieto-osallisuu-
teen - toisin sanoen kuntalaisen oikeuteen paitsi saada 
tietoa, myös tuottaa tietoa.
 Sodankylän keskustaajaman nykytilaa analysoi-
tiin maastotyöskentelyvaiheessa neljän temaattisen nä-
kökulman kautta: toiminnallisen, rakennetun, ilmiasun 
ja merkitysympäristön. Ajallista syvyyttä lähtötietoihin 
toi Esko Härkösen laatima kehityshistoriallinen analyy-
si, jossa on selvitetty kirkonkylän kehitysvaiheita ja ker-
roksellisuutta. Tietopohjaa täydentää Marika Miettisen 
laatima rakennetun kulttuuriympäristön ja kaavahistori-
an selvitys, jossa on tarkasteltu kaavoituksen vaiheita ja 

toteutuneisuutta eri vuosikymmenillä. Lisäksi Pasi Haa-
pakorva on tarkastellut yhdyskuntarakenteen seuranta-
järjestelmän (YKR) tuottaman aineiston avulla erityises-
ti Sodankylän keskustaajaman asutuksen ja työpaikkojen 
nykyistä sijoittumista.
 Tiedon tuottamisen menetelmälliseen puoleen 
perehtyminen on myöskin tärkeä erikoiskurssin syven-
tymisteema. Aleksi Nivala tarkastelee tutkielmassaan et-
nografisen kokemuskävelymenetelmän (eng. go-along, 
ruots. gåtur) soveltuvuutta taajamaympäristön analy-
sointiin. Menetelmäkokeilu toteutettiin yhdessä paikal-
listen kokemusasiantuntijoitten eli asukkaitten kanssa. 
Juuso Kallingin tehtävänä oli puolestaan selvittää asu-
kasnäkökulmaa kyselytutkimuksen avulla. Kysymykset 
käsittelivät keskustaajaman toiminnallisuutta ja elinvoi-
maa, rakennettua ympäristöä, ilmiasua ja taajamakuvaa 
sekä sosiaalista ympäristöä ja merkityksiä. 
 Pyöräilyn ja käveltävyyden teemat ovat olleet 
myös keskeinen aihealue. Joonas Nieminen ja Essi Oi-
karinen käsittelevät artikkelissaan Sodankylän keskus-
taajaman tilannetta kevyen liikenteen näkökulmasta ja 
pohtivat fyysisen aktiivisuuden edistämisen mahdolli-
suuksia. Tähän liittyen he toteuttivat Sodankylän lukiol-
la vuorovaikutteisen työpajan, jossa lukiolaiset tuottivat 
suunnitteluprosessin tueksi tietoa fyysisestä sekä sosiaa-
lisesta aktiivisuudesta keskustaajaman alueella. Lukiolai-
set saivat myös visioida tulevaisuuden Sodankylää.   
 Edellä kuvattujen tietojen pohjalta laadittiin 
yhteenveto, profilointi, joka tiivistää kohdealueen omi-
naispiirteet sekä kehittämismahdollisuudet suunnittelua 
varten.
 Maankäytön kehityskuvan laadinnan tavoittee-
na oli luoda kunnalle strateginen suunnitelma, jossa yk-
sittäiset kehittämistoimenpiteet, temaattiset kehittämis-
alueet ja ennen kaikkea strategiset painopistevalinnat 
muodostaisivat kokonaisvision tulevasta kehityksestä. 
Ennakoinnin ja skenaariotyöskentelyn merkitys on vuo-
sien varrella lisääntynyt maankäytön suunnittelussakin, 
mikä heijastelee yhteiskunnallisen epävarmuuden li-
sääntymistä tulevaisuuden kehityksen osalta. (Hentilä 
2015, Rönkkö 2015a). Tämän vuoksi opiskelijat muo-
dostivat kehityskuvan laadinnan pohjaksi kolme hyvin 
erilaisille oletuksille perustuvaa visiota tulevasta kehityk-
sestä. Ensimmäinen skenaario ”Pienin Askelin!” perustui 
maltillisiin kasvuodotuksiin, ja suunnitteluperiaatteissa 
tukeuduttiin erityisesti viihtyisyyden, yhteisöllisyyden ja 
kulttuurin luomiin kehittämisedellytyksiin. Toinen ske-
naario ”Näe Tähtiä!” pohjautui Sodankylän identiteetin 
vahvistumiseen toisaalta tieteen ja teknologian kehitty-
misen, mutta myöskin hyvinvointia ja kestävää kehitystä 
korostavan LOHAS -elämäntyylin (Lifestyle of  Health 
and Sustainability) lisääntymiseen. Hyvinvointi- ja luon-
tomatkailun kasvu erityisesti Aasiasta nähtiin merkittä-
vänä tulevaisuuden trendinä. Onpa skenaarion otsikko 
tulkittavissa myös Sodankylän elokuvajuhliin ja filmitäh-

Emi l i a  Rönkkö

Johdanto
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tien vierailuihinkin viittaavaksi. Kolmas vaihtoehtoinen 
tulevaisuusskenaario ”Rikastus” otti tarkoituksellisesti 
reippaan kasvun lähtökohdan. Tässä suuren kasvun ske-
naariossa odotuksia ladattiin erityisesti kaivosteollisuu-
den sekä Kollisväylän avautumisen mukanaan tuomiin 
kasvumahdollisuuksiin. 
 Vaihtoehtojen arvioinnin pohjalta laaditussa 
lopullisessa, niin kutsutussa synteesisuunnitelmassa, on 
pyritty yhdistämään eri skenaarioitten parhaita puolia 
ja löytämään kokonaisuuden kannalta optimaalisin rat-
kaisu. Prosessin lopputuloksena on Sodankylän maan-
käytön kehityskuva, jonka tähtäin on asetettu vuoteen 
2040. Suunnitelmaplanssien viimeisellä lehdellä oleva 
ote fiktiivisen matkailijan päiväkirjasta vuonna 2036 
kuvastaa olennaisilta osin sitä visiota, jonka haluaisim-
me nähdä toteutuvan kahdenkymmenenviiden vuoden 
päästä Sodankylässä. 
 Kursseille osallistuneet opiskelijat ansaitsevat 
kiitokset motivoituneesta otteestaan ja huolellisesta pa-
neutumisesta tehtävään. Kiitän myös kurssin toista opet-
tajaa, tohtorikoulutettava Essi Oikarista avusta kurssien 
läpiviemisessä, kuten myös työtä ohjanneita maisema-
suunnittelun,  kunnallistekniikan ja liikennesuunnittelun 
erityisasiantuntijoita Outi Palosaarta, Jarmo Sallankoa 
sekä Tuomo Vesajokea. Työ ei olisi ollut mahdollinen 
ilman Sodankylän kunnan luottamushenkilöitten ja vi-
ranhaltijoitten tukea ja vieraanvaraisuutta. Erityiskiitok-
set maankäyttöpäällikkö Ari Pesoselle käytännön avusta 
ja asiantuntemuksesta sekä seurantaryhmälle heidän pa-
nostuksestaan onnistuneen lopputuloksen toteutukses-
sa.

Kuopiossa,
31.3.2016

Emilia Rönkkö

Lähteet

Hentilä, H-L. 2015. ”Maaseututaajama yhdyskuntasuun-
nittelun koulutuksen ja tutkimuksen kohteena”. Teoksessa 
Aarrevaara (toim.) Suomalaiset maaseututaajamat 2010-lu-
vulla- tutkimushankkeen loppuraportti. Sarja A Tutkimuksia, 
Lahden ammattikorkeakoulu, Lahti, 134 - 150

Rönkkö, E. 2015a. “Maaseudun kirkonkylien ja kulttuu-
riympäristöjen muutos 1970-luvun lopulta 2010-luvulle.” 
Teoksessa  Aarrevaara (toim.) Suomalaiset maaseututaajamat 
2010-luvulla- tutkimushankkeen loppuraportti. Sarja A Tutki-
muksia, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahti, 20-33 

Rönkkö, E. 2015b. “Maaseututaajamien tutkimuksen meto-
diikka.” Teoksessa  Aarrevaara (toim.) Suomalaiset maaseutu-
taajamat 2010-luvulla- tutkimushankkeen loppuraportti. Sarja 
A Tutkimuksia, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahti, 94-108

Rönkkö, E. 2012. Kulttuuriympäristöselvitykset. Tieto, tai-
to ja ymmärrys maaseudun maankäytön suunnittelussa. PhD 
Dissertation, University of  Oulu, Department of  Architectu-
re, publication A56, Oulu 



Sodankylän maankäytön kehityskuva 2040 Kuntasuunnittelun kurssi ja erikoiskurssi 201510 11

Kuntasuunnittelun kurssi alkoi syyskuun alussa esittely-
luennolla sekä johdatusluennoilla, jotka koskivat muun 
muassa maaseututaajamien suunnittelua sekä maisema- 
ja vihersuunnittelua. Muutama ahkera opiskelija oli jo 
aloittanut muussa yhteydessä kurssin taustatyön teke-
misen, ja saimmekin tuhdin paketin ennakkotietoja So-
dankylän historiasta ja nykytilanteesta sekä muutamista 
tulevaisuuden projekteista. Tämän lisäksi tutustuimme 
TRIM-työkaluun, joka toimi pohjana alkuvaiheen ana-
lyysille ja kehityskuvan laadinnalle. 
 Heti kurssin ensimmäisellä viikolla opiskelijat 
jaettiin pareiksi ja kullekin pienryhmälle annettiin oma 
näkökulma, jonka kautta Sodankylän kuntaa ja kirkon-
kylää tuli tutkia sekä ennen maastokäyntiä sekä ensim-
mäisellä vierailulla Sodankylässä. Tavoitteena oli tark-
kailla Sodankylää neljästä eri näkökulmasta – toimin-
nallisen, rakennetun, ilmiasun sekä merkitysympäristön 
kautta. Kukin ryhmä keskittyi keräämään tietoa anne-
tusta näkökulmasta. Heti alussa huomasimme, että osa 
löydöksistä kuului useamman kuin yhden näkökulman 
piiriin, jolloin sovimme niiden osittaisesta jakamisesta 
ryhmien kesken toiston välttämiseksi.
 Pienryhmät keräsivät tietoa ensimmäisellä vii-
kolla lähinnä omilla tahoillaan, ja eri aihealueiden koos-
taminen päätettiin tehdä seuraavan viikon maastokäyn-
nillä, kun kullakin ryhmällä olisi omakohtaista kokemus-
ta ja tietoa kirkonkylän luonteesta.

Ensimmäinen vierailu Sodankylään

Kuntis-kurssin ensimmäinen Sodankylän vierailu start-
tasi aikaisin maanantaiaamuna, kun ryhmän seitsemän 
jäsentä sekä ohjaajat kipusivat linja-auton kyytiin Ou-
lussa. Koska matka-aika oli melko pitkä, monet opiske-
lijoista päättivät tasoittaa aikaista herätystä nukkumalla 
matkan aikana. Tilaa oli ruhtinaallisesti, sillä odotta-
mamme minibussin sijaan ajoneuvonamme toimi täys-
mittainen linja-auto – niinpä opiskelijat yksi toisensa 
jälkeen valtasivat itselleen oman penkkirivin ja sulkivat 
silmänsä hetkeksi, kukin oman väsymystilansa mukaan. 
  Sodankylää lähestyessä kello alkoi käy-
dä kahtatoista, ja matkalaisten onneksi vierailu aloitet-
tiin lounaalla Hotelli Sodankylässä. Seuraamme liittyi 
kunnanjohtaja Viljo Pesonen, joka jutusteli ohjaajien ja 
opiskelijoiden kanssa lounaan ajan ja lupasi sitten näyt-
tää linja-autollemme reitin kunnantalon pihalle. Kun-
nantalolla heitimme iltapäivällä tarvittavat tavaramme 
yläkertaan lukkojen taakse, minkä jälkeen siirryimme 
valtuustosaliin kuuntelemaan kunnan infotilaisuuden 
sekä sen nykytilanteesta että tulevista suunnittelupro-
jekteista.
 Kuntainfon jälkeen jalkauduimme oppaaksi 
lupautuneen maankäyttöpäällikkö Ari Pesosen kanssa 
Sodankylän keskustaan ja kävelimme pienen lenkin kes-
keisimpien reittien ja kohteiden kautta. Sää oli onneksi 
suosiollinen, ja opiskelijat kaivoivat kameransa ja muis-
tiinpanovälineensä laukusta ja alkoivat tallentaa mieli-

kuviaan ja ensivaikutelmaansa Sodankylästä. Kierros 
näytti osan olennaisimmista osista, mutta palatessam-
me kunnantalolle – jossa työtä oli tarkoitus jatkaa illan 
seurantaryhmän kokoontumiseen saakka – osa opiske-
lijoista koki, että heidän aiheensa kannalta olennaisim-
mat paikat eivät olleet kaikki osuneet reitille. Aikataulun 
mukaan tässä vaiheessa olisi pitänytkin olla vielä reilun 
tunnin verran aikaa tutustua suunnittelualueeseen jalan, 
mutta meidät ohjattiin jo sisätiloihin työskentelemään: 
jakauduimme kahteen eri tilaan, sillä meille varatut 
huoneet olisivat olleet tupaten täynnä opiskelijoita, jos 
olisimme yrittäneet pakkautua kaikki samaan tilaan. Ai-
kataulutuksesta todettakoon vielä, että siinä missä työs-
kentelyaika karttojen ääressä piteni, analyysivaiheessa 
olennainen havainnointiaika vastaavasti jäi lyhyemmäk-
si. Jälkiviisaasti muutaman ryhmän työskentelyä seuran-
neena voisin todeta, että jälkimmäinen olisi ehkä ollut 
hyödyllisempi näin ensimmäiselle päivälle, sillä monet 
opiskelijat kokivat saaneensa vain pelkän pintaraapai-
sun Sodankylän fyysisistä ja sosiaalisista piirteistä. Näillä 
tiedoilla – sekä jo ennen reissua haetuilla internet-poh-
jaisilla aineistoilla – työstimme Sodankylän keskustasta 
alustavat analyysikartat omien teemojemme pohjalta.
 Työskentelyä olisi voinut auttaa se, jos olisim-
me mahtuneet samaan tilaan. Usein toisten työskente-
lyn seuraaminen saa omassakin päässä hammasrattaat 
kääntymään, ja joukossa on voimaa myös siinä mielessä, 
että läsnäolijoilta voi aina kysyä mielipidettä, mikäli itse 
kokee ajatustensa jumiutuneen turhan paljon johonkin 

tiettyyn aiheeseen. Työstimme siis tahoillamme kartat 
valmiiksi illan esittelytilaisuutta varten. Osa ryhmistä 
kuvasi omat tuotoksensa, jotta saivat ne esiteltyä sähköi-
sessä muodossa ja osa taas luotti skissipaperin voimaan 
ja fyysisiin fläppitaululle kiinnitettäviin karttoihin.
 Siirryimme lyhyen kahvi- ja leipätuokion jäl-
keen takaisin valtuustosaliin, jonne alkoi nyt valua kun-
nan päättäjien lisäksi muita aiheesta kiinnostuneita kun-
talaisia. Katselimme kiinnostuneina opiskelijatovereiden 
kanssa saliin saapuvaa väkeä. Oli mukava huomata, että 
etukäteen esimerkiksi paikallisessa mediassa kulkenut 
tieto saapumisestamme oli vetänyt saliin kiitettävän 
määrän ihmisiä.
 Tilaisuuden aluksi kurssin tavoite ja yleisötilai-
suuden tarkoitus esiteltiin lyhyesti niin Oulun yliopiston 
kuin Sodankylän kunnan puolesta. Pian me opiskelijat 
siirryimme lavalle ja esittelimme kunkin pienryhmän 
ensihavainnot Sodankylästä. Näin jälkikäteen voidaan 
todeta, että työn esittely paperimuodossa oli tässä työ-
vaiheessa hyvä asia, sillä niiden tutkailua varten pyy-
simme osallistujia nousemaan tuoleiltaan ja siirtymään 
lähemmäs. Vaikutti siltä, että tällainen piirimuoto ja sei-
sova asento saattoi auttaa ihmisiä kokemaan tilanteen 
sellaisena, jossa uskaltaa sanoa oman mielipiteensä: kun 
mahdollinen istumapaikkojen hierarkia häviää voi koet-
tu kynnys sanoa ajatuksiaan ääneen olla pienempi. Kes-
kustelua syntyikin kiitettävästi, kun kuntalaiset alkoivat 
kommentoida karttoja ja heitellä ilmaan omia ideoitaan.
Esittelyn – ja ahkeran muistiinpanojen kirjoittamisen 

Noora  Ke l a

Kurssin kuvaus Kuvat 1 ja 2. Kurssilaiset Sodankylää analysoimassa (kuvat Noora Kela).
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Skenaariovaihe

Palattuamme Ouluun aloitimme taas pienissä ryhmissä, 
käytännössä pareittain, skenaariovaiheen työstämisen. 
Aluksi täytyi orientoitua oman tavoitteen mukaiseen 
mielentilaan: millaista ympäristöä pienen tai suuren vä-
estönkasvun Sodankylä tarvitsisi? Mitkä ovat päätavoit-
teemme ja miten näihin tavoitteisiin päästään?
 Kukin ryhmä työsti skenaariotaan omillaan, 
mutta viikoittaiset ohjaustilaisuudet rytmittivät kurssia 
ja teimme töitä jokseenkin samassa tahdissa keskenäm-
me. Lisäksi tapasimme muutamaan otteeseen eri ryhmi-
en kesken, jolloin oli mahdollista jakaa saatua tietoa ja 
kommentoida myös toisten työtä, jos jokin idea ei tun-
tunut oman skenaarion teemaan sopivan.
 Loppuvaiheessa oli päällä melkoinen tohina, 
sillä skenaariovaihe piti saada ratkaistuksi ja lähes esit-
telykuntoon viikkoa ennen matkaa. Karttoja ja kaavioita 
putkahteli esiin kiihtyvällä tahdilla. Sodankylän matkaa 
edeltävällä viikolla tehtiin vielä viimeiset muutokset esi-
tyksiin, tulosteltiin mukaan erinäisiä asiakirjoja ja val-
mistauduttiin tulevaan.

jälkeen – siirryimme takaisin linja-autoon, jolla lähdim-
me seikkailulle etsimään opiskelijoiden majapaikkaa 
kirkonkylän eteläpuolelta. Seikkailu se olikin, sillä aje-
limme linja-autolla yhä kapeammaksi käyvää soratietä 
syvemmälle ja syvemmälle metsään, kunnes tie kapeni 
niin, ettei sinne olisi enää bussilla pystynyt ajamaan. To-
tesimme päätyneemme jollekin laavulle – kukapa sitä 
nyt seiniä majapaikassaan kaipaisi – joten käännyimme 
takaisin oikeaa paikkaa etsimään. 
 Ryhmänjäsenten arvailut oikeasta rakennukses-
ta osuivat onneksi heti seuraavaksi oikeaan ja löysim-
me suljetun yksityistieltä näyttävän reitin päästä vanhan 
maatilan, joka oli muunnettu majoitustilaksi. Iltapalan 
ohella kuuntelimme tarkennukset tehtävänantoon, min-
kä jälkeen työskentely jatkui vielä jonkin aikaa myöhään 
illalla. Kun sauna oli lopulta sopivassa löylylämmössä, 
halukkaat siirtyivät peseytymään ja lepäämään – tai ”le-
päämään” siinä määrin, missä uusi ympäristö ja sen ää-
net sallivat.
 Toinen päivä Sodankylässä valkeni pilvisenä 
mutta kirkastuvana. Aamupalan jälkeen lähdimme taas 
tositoimiin kirkonkylälle: jakaannuimme muutamaan 
ryhmään koluamaan oman näkökulmamme kannalta 
mielenkiintoisia, edellispäivänä tutkimatta jääneitä paik-
koja. Osa jäi keskustaan ja osa lähti tutkimaan Pappi-
lanniemen luontopolkua sekä ranta-alueita. Kameroille 
ja piirroslehtiöille tuli käyttöä, kun iltapäivällä odottavaa 
jatkotyöstövaihetta varten piti kerätä lisää aineistoa ja 
tallentaa mielikuvia.
 Lounaan jälkeen palasimme kunnantalolle, 
jossa levittäydyimme karttojen ja tietokoneiden kanssa 
valtuustosaliin koostamaan kaikkien ryhmien yhteistä 
analyysikarttaa. Kävimme yksi kerrallaan – ja jossain 
määrin sekaisinkin – eri ryhmien havainnot läpi ja vi-
sualisoimme ne tietokoneella karttapohjan päälle. Pääl-
lekkäiset havainnot pyrimme yhdistämään samaksi ko-
konaisuudeksi, jotta tietyt (joskin tärkeät) kohteet eivät 
toistuisi jokaisen ryhmän havainnoissa. Kirjoitimme 
myös havainnoistamme Sodankylälle profiilin. Lopuksi 
jaoimme kartan eri selitteet opiskelijoiden kesken illan 
esitystä varten.
 Koska tiesimme, että päivästä tulisi pitkä, lop-
puiltapäivästä häämöttävä kahvi- ja sämpylätauko sekä 
pikainen kaupassakäynti auttoivat jaksamaan seuranta-
ryhmän tapaamiseen asti. Iltakuudelta koitti kurssin toi-
nen esittelytilaisuus, jossa esiteltiin päivällä täsmennetty 
ja koottu kartta, joka oli teemoiteltu samantyyppisin ai-
hein kuin edellisiltana. Illan keskustelussa nousi muuta-
ma teema ylitse muiden: kohtaamispaikkoja ja sosiaalista 
ympäristöä kommentoitiin vilkkaasti, samoin toimintoja 
ja niiden sijoittumista, sekä viimeiseksi Sodankylän visu-
aalista ilmettä laajassa näkökulmassa.
 Kokouksen päätteeksi sovimme yhdessä kun-
talaisten kanssa kolme erilaista skenaariota, joiden poh-
jalta työtä lähdettiin jatkamaan. Tavoitevuodeksi asetet-

tiin sopivasti 25 vuoden päästä koittava tasavuosi 2040. 
Fläppitaululle listattiin ensiksi maltillinen, varsin rea-
listinen skenaario, jonka pääteemana oli kulttuuri sekä 
ympäristöön tehtävät pienet muutokset. Tavoitteena oli 
pitää kunnan väkiluku ennallaan. Toinen taululle kirjat-
tu skenaario taas pohjautui hyvinvointiin ja siihen liit-
tyvään matkailuun, sekä pysyvän laadukkaan asutuksen 
houkutteluun. Väestönlisäystavoitteeksi sovittiin 100 
asukasta vuodessa. Kolmas skenaario oli olettamiltaan 
huomattavasti rohkeampi kuin aiemmat: se pohjautui 
voimakkaasti kasvavaan kaivosteollisuuteen, koillis-
väylän ympärivuotiseen avautumiseen ja näiden kerran-
naisvaikutuksiin. Keskustelussa tuli ilmi, että tällaista 
skenaariota oli haastava kuvitella, sillä yleisöstä heitetyt 
arviot väestönkasvusta vaihtelivat huomattavasti toisis-
taan. Lopulta kolmannen skenaarion tavoitteeksi ase-
tettiin 400 asukasta vuodessa – yhteensä 9700 asukasta 
tavoitevuoteen 2040 mennessä.
 Näiden eväiden kanssa lähdimme takaisin ma-
joitusmökillemme. Illan työ ei kuitenkaan ollut tässä, 
vaan iltapalan jälkeen jakauduimme vielä Emilian ohja-
uksella uusiin ryhmiin, kertasimme kunkin skenaarion 
tavoitteet ja teimme alustavaa tavoitelistaa niistä asiois-
ta, joita kunkin skenaarion teema meissä ensivaikutel-
maltaan herätti. Tämän jälkeen oli jälleen vuoro saunan 
ja unen – tai pelkän unen. Mökin epäilyttävät äänetkin 
tuntuivat yhtä matkaa väsymyksen kanssa vaienneen.
 Kolmas päivä Sodankylässä pyörähti käyntiin 
hieman alkuperäistä sovittua aikataulua aikaisemmin. 
Osa yliopiston ryhmästä lähti tänä aamupäivänä ETTA-
hankkeen innovaatiotyöpajaan, kun taas loput opiske-
lijat ja ohjaajat jalkautuivat jälleen Sodankylän keskus-
taan. Tällä kertaa aamupäivällä oli selkeä teema, sillä 
toteutimme yhdessä vapaaehtoisten sodankyläläisten 
kanssa aistikävelyn keskustaajaman ympäristössä. Käve-
lyn ideoijat olivat valinneet valmiiksi sellaisia kohtia So-
dankylän keskustassa, jotka saattaisivat herättää tunteita 
ja keskustelua myös paikkakunnan omissa asukkaissa.
 Aloitimme kierroksen tutulta ja tuvalliselta 
kunnantalolta, ja etenimme mutkitellen läpi keskustan 
pohjoiseen, sitten u-käännösmäisesti kohti jokea ja ta-
kaisin etelään, päätepysäkkinämme Kitisenrannan kou-
lu. Matkalla seisahduimme ennalta määrätyissä pisteissä 
täyttämään lomaketta ja keskustelemaan näkemästäm-
me. Sodankyläläisillä oli sanallisessa osuudessa ilahdut-
tavasti mielipiteitä ja tarinoita kerrottavaksi, joten kirja-
simme myös niitä ylös.
 Vapauduttuamme ETTA-työpajasta ja aisti-
kävelyltä kävimme vielä kertaalleen lounaalla hotellilla, 
minkä jälkeen bussin keula suuntasi takaisin Ouluun.

Kuva 4. Kurssilaiset Sodankylän lukiolla visiomassa (kuva Noora Kela).

Kuvat 5 ja 6. Vaihtoehtojen arviointia yhdessä seurantaryhmän kanssa 
(kuvat Essi Oikarinen).

Kuva 7. Aistikävelyllä kartoittamassa taajamaympäristöä yhdessä kun-
talaisten kanssa (kuva Noora Kela).

Kuva 3.Työskentelyä kunnantalolla (kuva Noora Kela).
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mystä tuntui olevan ilmassa, mutta meitä helpotti tieto 
siitä, että kauaa ei tarvitsisi enää pinnistää.

Viimeinen vierailu Sodankylään

Joulukuun ensimmäinen päivä saapui lähes hiipien: kai-
ken työstämisen jälkeen oli yhtäkkiä käsillä päivä, jol-
loin synteesisuunnitelma kohtaisi päivänvalon. Itse ku-
kin kurssilainen oli varmaankin tyytyväinen siihen, ettei 
tänä päivänä tarvinnut kivuta bussiin yhtä aikaisin kuin 
edellisten reissujen yhteydessä. Sen sijaan kokoonnuim-
me koululle esitysharjoitukseen, jonka jälkeen meillä oli 
hetki aikaa tehdä viimehetken muutoksia esitykseen. 
Pikaisen lounaan jälkeen pakkauduimme meitä odotta-
vaan minibussiin ja lähdimme jo tutuksi tulleelle matkal-
le Sodankylään.
 Perillä meillä oli vain hetki aikaa valmistella it-
semme ja materiaalimme esityskuntoon, joten viipotim-
me suoraan kunnantalon valtuustosaliin kiinnittämään 
plansseja seinille. Lyhyen kahvi- ja piparitarjoilun jäl-
keen siirryimme takaisin saliin, ja alkupuheenvuorojen 
ja asukaskyselyn tulosten esittelyn jälkeen siirryimme 
yhtenä ryhmänä estradille. Esitys eteni sujuvasti ja suun-
nitelman mukaan, ja kiitosten lausumisen jälkeen olim-
me varmasti itse kukin varsin huojentuneita. Seuranta-
ryhmä esitti työstä vielä omat huomionsa, jonka jälkeen 
muutama kuntalainen jäi vielä juttelemaan ryhmän ja 
ohjaajien kanssa. Pikkuhiljaa valuimme valtuustosalista 
pikkubussia kohti, helpottuneesti jutustellen ja tavaroita 
keräten. Illan kevyt pakkanen ja kaunis lumipeite loivat 
oman tunnelmansa lähtöön: alkoi vihdoin tuntua, että 
vuoden loppu oli käsillä.

Toinen vierailu Sodankylään

Kurssin toinen retki Sodankylään starttasi yhtä varhain 
kuin edellinenkin. Linja-autossa siis nuokkui – ja työs-
kenteli – sekalaisen väsynyt ryhmä opiskelijoita. Tälläkin 
kertaa jakaannuimme ohjaajien ja opettajien kesken kah-
teen ryhmään, joista ensimmäinen suuntasi kolmanteen 
ETTA-työpajaan ja toinen Sodankylän lukiolle.
 Lukiolla järjestettiin yhteistyössä maantieteen 
vapaaehtoisen kurssin valinneiden oppilaiden kanssa 
työpaja, jossa oppilaat piirsivät kartalle eri liikkuma-
muodoilla käyttämiään reittejä, mieluisia ja epämieluisia 
ja muuten heille merkityksellisiä paikkoja. Tunnin jäl-
kimmäisellä puoliskolla lukiolaiset ideoivat noin viiden 
hengen ryhmissä unelmiensa Sodankylää sekä sellaisia 
palveluita ja toimintoja, joita he toivoisivat parannetta-
van. Toiveet koodattiin eri väreillä niiden tärkeyden mu-
kaan (akselilla välttämätön–unelma) ja oppilaat sijoitti-
vat nämä toiveet karttapohjille. Osa toiveista oli varsin 
abstrakteja, kuten liikkumismuotoihin liittyviä, mutta 
kartalle sijoitettavissa olevat aiheet keskittyivät erityisesti 
keskustan alueelle ja sen välittömään läheisyyteen.
 Kun olimme saaneet tahoillamme projektit 
päätökseen, keräännyimme taas kunnantalolle, jossa 
vuorossa oli kolmas Kuntasuunnittelun kurssin yleisö-
tilaisuus. Kahvien jälkeen siirryimme valtuustosaliin, 
jossa esittelimme skenaariot kuntalaisille. Tämän jäl-
keen siirryimme jo aiemmin valmisteltujen fläppitaulu-
jen eteen samalla, kun kuntalaiset jakaantuivat kolmeen 
ryhmään kommentointia varten: yksi ryhmä yhtä ske-
naariota kohden. Ryhmiä kierrätettiin niin, että jokainen 
kuntalainen sai tarkastella kutakin skenaariota lähempää. 
Tilaisuus oli antoisa, sillä kuntalaiset tarttuivat tehtyihin 
muutoksiin innokkaasti: kukin ryhmä sai monipuolista 
palautetta niin suunnitelmastaan kuin taustalla vaikutta-
vista tekijöistä, joita emme olleet tähän asti välttämättä 
tienneet. Keskustelussa tulleet asiat kirjattiin ylös jatko-
työstöä varten. Skenaariovaihe oli tullut päätökseen ja 
tästä lähtien työtä jatkettaisiin yhdessä ryhmässä kaikki-
en kurssilaisten voimin.
 Matkan toisen päivän aloitimme kunnantalolla 
listaamalla kunkin ryhmän saamat kommentit teemoit-
tain. Myös paljon toistuneet asiat merkittiin ylös erityi-
sen tärkeinä. Tämän jälkeen aloimme neuvotella syntee-
sisuunnitelman lähtökohdista: Millaiset olettamat ohjaa-
vat suunnittelua laajassa, esimerkiksi maailmantalouden 
kontekstissa? Mitkä teemat otamme suunnitelman pää-
tavoitteiksi ja millaiset toimenpiteet tähän tavoitteeseen 
istuvat?
 Pientä päänvaivaa aiheutti väestötavoitteen 
asettaminen, sillä siitä oli kuultu pitkin kurssia varsin 
erilaisia mielipiteitä. Toisaalta realistisuutta pidettiin po-
sitiivisena asiana, mutta toisaalta realismin rajat venyivät 
tiettyjen aiheiden osalta suuntaan jos toiseenkin.
 Lopulta valitsimme näkökulmaksi välimallin, 

jossa Sodankylässä tapahtuu positiivista kehitystä niin 
elinkeinojen kuin maailmantalouden kannalta, mutta 
joka ei ole skaalan ääripäässä. Työstimme edellisillan 
keskustelun pohjalta lyhyen esityksen tavoitteistamme 
sekä yksinkertaistetun kartan tässä vaiheessa synteesi-
suunnitelmaan nähden sopivan oloisista toimenpiteistä, 
kuten toimintojen ja palveluiden sijoittamisesta, asumis-
muodoista ja liikenneyhteyksistä.
 Päivän aikana työstetyt dokumentit esiteltiin 
jälleen hieman eri ihmisistä koostuvalle seurantaryhmäl-
le. Ehdotuksen vastaanotto oli pitkälti sama kuin edelli-
siltana: samat asiat puhuttivat edelleen ja toisista tunnut-
tiin olevan hyvinkin samaa mieltä. Tavoiteskenaariota 
pidettiin varsin toteutettavana ainakin väestömäärälli-
sesti, ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kartalle 
merkityt potentiaaliset muutokset tuntuivat kelpaavan 
yleisölle. Toivotut muutokset olivat hyvin perusteltuja, 
ja ne otettiinkin puheenaiheeksi heti Sodankylän reissun 
jälkeen.

Synteesisuunnitelman työstäminen

Kurssin kolmas ja samalla viimeinen vaihe, eli syntee-
sisuunnitelman työstäminen, potkaistiin käyntiin heti 
Sodankylän vierailua seuranneena aamuna. Työvaihe 
muodostui varsin intensiiviseksi, sillä työtä oli paljon 
jo pelkästään suunnitelman kasaamisessa yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi, ja tämän lisäksi halusimme panostaa 
lisää tiettyihin suunnitelman osa-alueisiin, jotka meni-
vätkin vielä pari kertaa uusiksi marraskuun aikana. Ta-
pasimme säännöllisesti pari kolme kertaa viikossa sekä 
jaoimme työstämiämme tiedostoja myös netin kautta.
 Synteesivaiheen ensimmäiset viikot kuluivat 
yhteisiä rajalinjoja neuvotellessa. Mitkä skenaarioiden 
osa-alueet sopisivat strategiaamme ja pystyisikö nii-
tä yhdistämään siten, että lopputulos olisi yhtenäinen? 
Synteesisuunnitelman koostaminen tuntui haastavalta 
tehtävältä ja urakka varsin massiiviselta. Erityisen pal-
jon päänvaivaa aiheutti kirkonkylän näkyvimmällä pai-
kalla olevan eteläisen kiertoliittymän tontin kohtalo. 
Tontti on herättänyt keskustelua kunnassa jo pitkään, 
ja eri intressiryhmien mielipiteet sen käytöstä ja tulevas-
ta ulkonäöstä vaihtelevat voimakkaasti. Tämän alueen 
suunnittelu veikin meiltä eniten aikaa: muita kirkonky-
län osia pääsimme piirtämään puhtaaksi huomattavasti 
aikaisemmin.
 Jaoimme melko pian Sodankylästä palattuam-
me kullekin kurssilaiselle omat vastuualueet, jotta kukin 
saisi alkaa työstää omaansa valmiiksi mahdollisimman 
pian. Hommat pilkottiin osiin ja vähitellen työ alkoi löy-
tää lopullisen muotonsa – hitaasti mutta varmasti.
 Viimeistä Sodankylän vierailua edeltävänä päi-
vänä saimme pitkän työrupeaman jälkeen tulostettua 
kuntaan vietävät ja yliopistolle jäävät planssit, ja kunta-
laisille pian näytettävä esityskin alkoi valmistua. Väsy-

Kuva 8. Juttu ”Kuntiksesta” paikallislehdessä 20.8.2015

Kuva 9. Kaikkensa antaneena kotimatkalla (kuva Noora Kela).
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kastelussa olen käyttänyt kirjallisuudesta ja tietoverkosta 
löytyvää aineistoa, tekstejä ja valokuvia. Kartta-aineistoa 
sekä niihin liittyvää arvokasta tietoa olen saanut käyt-
tööni Sodankylän kunnan kaavoitus- ja mittausosastol-
ta. 

Metsästys- ja kalastusyhdyskunta 1600-luvulle 
asti

Pohjois-Euroopan viimeisin jääkausi päättyi noin vuon-
na 7000 eKr. Sodankylän alueen ensimmäiset asukkaat 
ovat saapuneet todennäköisesti Etelä-Suomesta. Tähän 
viittaa koko Lapin alueen esinelöydöissä nähtävä etelä-
suomalaisen Suomusjärven kulttuurin vaikutus. Sodan-
kylän taajamasta noin 33 km pohjoiseen, Kitisen itäran-
nalla sijainneen Petkulan autiokentän muinaislöydökset 
on hiilen radioaktiivisuuteen perustuvan iänmääritys-
menetelmän avulla ajoitettu noin vuoteen 5980 eKr. 
(Ylitalo 1993, 6–7).
 Sodankylän alueen ensimmäiset asukkaat saivat 
elantonsa metsästyksestä ja kalastuksesta sekä kasvi-
kunnan tuotteiden keräilystä. Asuinpaikkaa vaihdettiin 
vuoden mittaan sen mukaan, missä pyynti tai keräily 
oli tuottoisinta. (Kehusmaa 1995, 29). Tällainen vuo-
tuiskierto saattoi säilyä puhtaana metsäsaamelaisten 
kulttuurissa vielä 1500- ja 1600-luvuille saakka (Onnela 

1995, 120). Asuinpaikat sijaitsivat useimmiten vesistö-
jen rannoilla, suojaisilla päivänpuoleisilla hiekkarinteillä. 
Asuinpaikan jatkuvan vaihtamisen takia asumukset eivät 
olleet kiinteitä. Asumuksena ollut kevytrakenteinen kota 
antoi suojaa. Tärkeimmän riistaeläimen, peuran, pyyn-
ti vaati yhteistyötä. Tämä lienee ollut pohjana siitojen, 
saamelaisten kyläyhteisöjen synnylle. (Heikkola 1982, 
10–15).
 Saamelaisten muinaisuskontoon kuului sei-
tojen palvonta. Seidat olivat esim. erikoisen muotoi-
sia lohkareita tai kiviröykkiöitä, joille uhrattiin eläimiä 
pyyntionnen turvaamiseksi. Uskontoon kuuluivat myös 
shamaanit eli noidat ja näiden käyttämät noitarummut. 
(Heikkola 1982, 15–16; Kehusmaa 1995, 74–76; Onnela 
1995, 219–225).

Maatalousyhdyskunta 1600–1800-luvuilla

Metsäsaamelaisten vuosituhansien aikana kehittynyt 
kulttuuri ja suhteellisen rauhallinen elämänmeno oli 
kuitenkin uhattuna. Ruotsin poliittisen ja taloudellisen 
vallan vahvistamiseksi pohjoisilla alueilla oli kruunu an-
tanut jo 1300-luvulta lähtien julistuksia Lapin asuttami-
sesta (Onnela 1995, 147). Lopullisen sysäyksen uudis-
asutuksen tulolle antoi Ruotsin kuninkaan, Kaarle XI:n 
vuonna 1673 antama Lapin asutusplakaatti. Kyseinen 

Johdanto

Sodankylä, joka on pinta-alaltaan Inarin jälkeen Suo-
men toiseksi suurin kunta, sijaitsee Lapin maakunnan 
keskiosassa. Kunnan pinta-ala on 12 415,50 km², josta 
vesistöjä on 723,77 km² (Maanmittauslaitos 2015a). So-
dankylän alue rajautuu pohjoisessa Inariin, lännessä Kit-
tilään, lounaassa Rovaniemeen, etelässä Kemijärveen, 
kaakossa Pelkosenniemeen ja Savukoskeen sekä idässä 
Venäjän vastaiseen valtakunnanrajaan. Sodankylän kun-
nan alueen pituus eteläisimmästä kärjestä koilliskulmaan 
on noin 190 km. Levein kohta kunnan alueella on noin 
115 km. (Maanmittauslaitos 2015b).
 Luonnonolosuhteiden osalta kunnan alue ja-
kautuu kahteen osaan. Eteläinen osa on alankoa, jolle 
on leimallista soiden suuri suhteellinen osuus, noin 60–
70 % maa-alasta. Pohjoisosa sen sijaan on karua tun-
turiylänköä. (Lapin seutukaavaliitto 1988, 3). Kunnan 
alueella on lukuisia jokia, joista tärkeimmät ovat Kitinen 
ja Luiro (Lapin seutukaavaliitto 1988, 10), sekä paljon 
järviä, joista suurimmat ovat vuosina 1966–1970 raken-
netut Lokan ja Porttipahdan tekojärvet (Ylitalo 1993, 
21). Sodankylän ilmasto kylmine talvineen ja vaihtele-
vine kesineen asettaa rajoituksia sekä maataloudelle että 
puuntuotannolle (Lapin seutukaavaliitto 1988, 3).
 Sodankylän kunnan asutus on sijoittunut sel-
keän kaksijakoisesti: keskellä kuntaa on vireä ja elin-

voimainen taajama kaupunkitasoisine palveluineen kun 
taas ympäröivällä alueella on lukuisia kyliä. Taajama on 
historiallisten vaiheitten jatkumona sijoittunut kahden 
joen, Kitisen ja Jeesiön yhtymäkohtaan, sen pohjoispuo-
lelle. Joet olivat ennen tärkeitä kulkuväyliä, joten jokien 
yhtymäkohdan merkityksen voi hyvin ymmärtää. So-
dankylän taajaman historiallisessa painopisteessä, vuon-
na 1689 rakennetun kirkon ja sen yhteydessä olevan 
hautausmaan eteläpuolella on rantatörmä, ns. kyläsiljo, 
joka on ollut vanhaa saamelaisten asumiskenttää. Kun-
nan alueella on myös matkailukeskittymiä, joiden suu-
rin merkitys kuntalaisille lienee työllistävä. Myös luon-
nonvarojen hyödyntäminen kaivostoiminnan puitteissa 
on tuonut paikkakuntalaisille työtä, ja siten elinvoimaa 
koko kunnalle. 
 Tässä työssä tutkin Sodankylän kunnan ja taa-
jaman kehityshistoriaa käyttäen menetelmänä maankäy-
tön kehityskuvan laatimistyökalua. Menetelmän mukaan 
aihetta tarkastellaan neljästä eri tarkastelunäkökulmasta: 
toiminnallinen, rakennettu, ilmiasu- ja merkitysympä-
ristö. Tarkastelussa olen etsinyt mm. alueen historiasta, 
elinkeinorakenteen muutoksista ja väestökehityksestä 
sellaisia käännepisteitä, jotka ovat vaikuttaneet alueen 
rakennetun ympäristön muodostumiseen. Näiden mur-
roskohtien perusteella olen muodostanut käyttämäni 
ajanjaksojaottelun. Kehitysvaiheet ja tarkastelunäkökul-
mat on koostettu yllä olevaan matriisitaulukkoon. Tar-

Esko  Härkönen

Sodankylän kehityshistoriallinen analyysi
Kuva 1. 
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Toiminnallinen muutos Rakenteellinen muutos Aistiympäristön muutos Merkitysympäristön muutos

Metsästys- ja

kalastusyhdyskunta

1600-luvulle asti

> Vuotuiskierto edellyttää laajoja

pyyntimaita ja siirtymistä elannon

perässä paikasta toiseen

> Joet ja järvet ovat tärkeitä

kulkuväyliä vaikeakulkuisessa

suomaastossa

> Paimentolaisuuden takia

asumukset ovat väliaikaisia

> Eri aikakausina käytetään

samoja hyviksi havaittuja

kausiasuinpaikkoja, nk. kenttiä

> Asuinpaikat eli kentät sijoittuvat

vesistöjen äärelle

> Peurojen pyyntikuopat näkyvät

maisemassa

> Seidat, palvonta- ja uhripaikat

> Peuranpyynti edellyttää yhteistyötä

=> kyläyhteisöt ja sosiaaliset kontaktit

muodostuvat

> Kiertäviltä kauppiailta saadaan

vaikutteita oman elinpiirin ulkopuolelta

> Shamanismi, pyyntiriitit

Maatalousyhdyskunta

1600–1800-luvuilla

> Maanviljely ja karjanhoito leviää,

pyyntikulttuurin merkitys vähenee

> Isojako edistää viljelyä

> Poronhoito elinkeinoksi

> Katovuodet, karjarutot, kulkutaudit

> Kiinteät asumukset, hirsitalot,

heinäladot, navetat

> Kirkonkylälle rakennetaan

puukirkko ja myöhemmin uusi

kivikirkko

> Peltojen raivaaminen avartaa

maisemaa

> Jokien rantaniityt otetaan

laidunmaiksi

> Lypsykarja kesäisin

luonnonlaitumilla

> Metsäsaamelainen kulttuuri katoaa

uudisasutuksen levitessä

> Kristinusko syrjäyttää pakanuuden

> Sodankylästä tulee itsenäinen

seurakunta

> Kittilä irtautuu Sodankylästä

1800-luvun

jälkipuolelta toiseen

maailmansotaan asti

> Metsätaloudesta vaurautta ja

väestönlisäystä

> Kunnallislaki käyttöön

> Peltoala kasvaa

> Liikenneyhteydet paranevat

> Posti, lennätin, puhelin, sairaala,

apteekki, kansakoulu

> Kirkonkylän painopiste siirtyy

Kitisen länsipuolelle Rovaniemi–

Sodankylä -maantien

valmistuttua ja keskittyy teiden

risteyskohtaan

> Kirkonkylä tuhoutuu lähes

täysin Lapin sodassa

> Hakkuut jättävät jälkensä

metsiin

> Kirkonkylä kasvaa ja laajenee

> Teiden rakentaminen raivaa

näkymiä avarammiksi

> Puhelinlangat tulevat

kirkonkylään ja teiden varsille

> Kirkonkylän merkitys asiointikohteena

ja kauttakulkupaikkana kasvaa

liikenneyhteyksien parantuessa

> Savukoski ja Pelkosenniemi irtautuvat

Suur-Sodankylästä

> Koululaitos alkaa sivistää väestöä

> Tukkilaiskulttuuri rikastuttaa elämää

Jälleenrakennusta ja

talouden nousua

1945–1960

> Lapin sodan tuhot

> Jälleenrakennustoiminta

> Väkiluvun kasvu

> Puunkorjuu ja kuljetus tehostuvat

> Uutta rakennetaan tuhotun

tilalle

> Kylämäinen taajamarakenne

korvautuu kaupunkimaisemmalla

rakenteella

> Kirkonkylän uusi ilme tuhon

jälkeen

> Metsätalouden kehittyminen

vaikuttaa maisemaan

> Sota ja evakkoaika takana =>

tulevaisuus näyttää valoisammalta

> Uudet julkiset rakennukset luovat

identiteettiä kirkonkylälle

Rakennemuutos ja

palveluyhteiskunta

1960–1990

> Maa- ja metsätalous elinkeinona

vähenee, palvelusektori kasvaa

> Muuttoliike haja-asutusalueilta

kirkonkylään

> Muuttoliike kunnasta muualle

Suomeen ja ulkomaille

> Autoistuminen mahdollistaa

työssäkäynnin taajamassa kauempaa

> Kylät autioituvat

> Asutus keskittyy taajamiin ja

kulkuväylien varsille

> Kirkonkylässä rakenne tiivistyy

ja laajenee ulospäin

> Rakentamisen yksikkökoko

kasvaa kaupallisten ja julkisten

rakennusten osalta

> Ränsistyviä rakennuksia rinnan

uudempien kanssa

> Rakentamattomat tontit

keskustassa vähenevät =>

katutilat selkeytyvät

> Ostosraitin katutila tiivistyy

> Tekojärvet ja vesivoimalaitokset

muokkaavat maisemaa

> Työttömyys, lamakaudet

> Varuskunnan tulo laajentaa alueen

merkitystä asukkaille ja muulle

Suomelle

> Uudet koulu- ja koulutuskeskittymät

sekä teollisuus- ja asuinalueet

muuttavat kirkonkylää entistä

kaupunkimaisemmaksi

Tietoyhteiskunta

1990–2015

> Tietotekniikka muuttaa työn

luonnetta useilla toimialoilla

> Väkiluku kääntyy laskuun

> Väestö vanhenee

> Kaivokset tarjoavat työtä

> Kirkonkylän rakenne jatkaa

tiivistymistään ja laajenemistaan

teiden varsille

> Uutta kaupallista ja julkista

rakentamista

> Rakennuskannan uusiutuminen

muuttaa kirkonkylän näkymiä ja

katutiloja

> Kaivokset muuttavat maisemaa

> Tietotekniikka tuo muun maailman

asiat ja ilmiöt lähemmäs

> Matkailu ja tapahtumat tuovat uusia

tuulia kirkonkylän elämään

> Kylätoimintaa kehitetään
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tusten jalkoihin. Vajaat 150 vuotta kirkon käyttöönoton 
jälkeen, vuonna 1836, sen todettiin olevan liian pieni vä-
estömäärältään kasvaneen seurakunnan tarpeisiin. Kos-
ka vanha hirsinen kirkko myös vaati jatkuvaa ulkopuo-
len tervaamista, se oli kallellaan, ja seinähirret liikkuivat, 
niin päätös uuden kirkon tarpeellisuudesta oli helppo 
perustella tuomiokapitulille ja senaatille. Sodankylän 
uusi, pääosin paikallisesta graniitista rakennettu kirkko 
tuli valmiiksi vuonna 1859. Uusi kirkko samoin kuin 
uusi Rovaniemen ja Sodankylän välille vuonna 1902 
valmistunut maantie olivat tärkeässä osassa kirkonkylän 
keskuksen vaiheittaisessa siirtymisessä Kitisen itäpuo-
lelta länsipuolelle. (Onnela 2006, 412–420). Kumpikin 
Sodankylän kirkoista kuuluu nykyisin valtakunnallises-
ti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin 
(Museovirasto 2009).
 1900-luvun alkupuolen valtiollisten ja yhteis-
kunnallisten vaiheiden sekä 1930-luvun lama-ajan jäl-
keen Sodankylään ja sen kehitykseen merkittävimmin 
vaikuttanut asia oli toinen maailmansota. Lapin sodassa 
vuonna 1944 pohjoiseen vetäytyvät saksalaiset tuhosivat 
rakennuskannan niin täydellisesti, että kirkonkylän kes-
kustasta jäi polttamatta vain seitsemän taloa kumman-
kin kirkon lisäksi. Myös mm. Tähtelän observatorio oli 
tuhottu. (Sotamuseo 2015). Syy siihen, miksi kirkkoja ei 
tuhottu, löytyy Saksan armeijan kenraalieversti Renduli-
cin käskystä 13.10.1944, jossa ”käskettiin tuhota kaikki 

asumuksiksi kelpaavat rakennukset lukuun ottamatta 
kirkkoja, sairaaloita ja sellaisia taloja, joiden asukkaat 
olivat paikalla” (Tarkka 1991, 166).

Jälleenrakennus ja talouden nousu 1945-1960

Jälleenrakennustyö alkoi, kun sotaevakot olivat palan-
neet takaisin Sodankylään heinäkuun loppuun 1945 
mennessä (Heikkola 1982, 173). Laajamittaisen tuhon 
jäljiltä kunnan talouselämä oli romahtanut, ja väestön 
toimeentulomahdollisuudet olivat heikentyneet. Vuo-
teen 1950 mennessä lähes kaikki jälleenrakennustyö oli 
tehty. (Lapin seutukaavaliitto 1988, 1–2).
 Kirkonkylän keskustan rakentamisen ääriviivat 
luotiin vuoden 1945 rakennussuunnitelmassa, joka oli 
kirkonkylän ensimmäinen kaavaesitys. Tämä suunni-
telma oli piirretty vuoden 1938 pohjakartan päälle, ja 
siitä voi näin ollen helposti havaita, minkälaisia muutok-
sia melkein täysin tuhotun taajamarakenteen tilalle oli 
suunniteltu. Kyseinen suunnitelma onkin pääpiirteis-
sään sellaisenaan toteutunut nykypäiviin saakka, jos jä-
tetään huomioimatta tiettyjen teiden, kuten esimerkiksi 
Vasantien ja Kemijärventien linjaukset. 
 Ennen sotaa vallinneeseen tilanteeseen verrat-
tuna rakentamisen painopiste on nyt siirtynyt aiemman 
keskipisteen pohjois- ja länsipuolelle. Näille alueille on 

julistus sai alkunsa saamelaissyntyisen Västerbottenin 
läänin maaherran Johan Graanin kirjeestä Ruotsin ku-
ninkaalle: ”Lapinmaassa on runsaasti tarjolla niittyjä, puroja 
ja järviä, joista monet ruotsalaiset ja suomalaiset perheet voisivat 
hankkia toimeentulonsa, mutta jotka nykyisellään ovat jouto-
maata, sillä elinkeinojen erilaisuudesta johtuen saamelainen ei 
tarvitse sellaista maata, jota taas talonpoika pitää hyvin hyödyl-
lisenä ja sopivana karjansa laiduntamiseen.” Julistuksen mu-
kaan uudisasukkaat saivat siten ottaa viljely- ja muuhun 
tarpeelliseksi katsomaansa käyttöön ne maat, jotka oli-
vat arvottomia saamelaisille. Uudisasukkaille myönnet-
tiin myös 15 vuoden verovapaus sekä ikuinen vapautus 
sotaväenotosta. Nämä kaikki olivat tuon ajan valtiolli-
set olot huomioiden hyvinkin merkittäviä etuja. (Ylitalo 
1993, 11).
 Etelästä saapuneet suomalaiset uudisasukkaat 
toivat mukanaan omat elinkeinonsa, maanviljelyn ja 
karjankasvatuksen. Uudisasukkaiden tuoman maata-
louskulttuurin ja metsäsaamelaisten pyyntikulttuurin 
kohtaaminen ei kuitenkaan sujunut ongelmitta, vaikka 
kruunun tarkoituksena ei ollut huonontaa saamelaisten 
oloja. Erityisesti savolaisperäisen kaskeamisen muodon, 
huuhtaviljelyn leviäminen yhä pohjoisemmaksi pakotti 
saamelaiset väistymään. Vaikka kaskeamiselle asetettiin-
kin myöhemmin rajoituksia, ei kehityskulkua enää voitu 
pysäyttää. Pikkuhiljaa alkuperäisväestö sulautui uudis-
asukkaisiin ja omaksui näiden elintapoja. Myös uudis-
asukkaat omaksuivat saamelaisten elinkeinoja. Noin sata 
vuotta asutusplakaatin voimaantulon jälkeen oli metsä-
saamelaisten kulttuuri kuitenkin jo kadonnut. (Onnela 
1995, 152–157; Ylitalo 1993, 11–12). Isojako toimitet-
tiin Suur-Sodankylän alueella 1880-luvulta alkaen. Iso-
jakoa vastustettiin laajalti, ja tämä viivästytti jaon toimit-
tamista, joka joissakin kylissä venyi pitkälle 1900-luvun 
puolelle. (Onnela 2006, 309–324).
 Kristinusko vei voiton pakanuudesta 1600-lu-
vun loppupuolella. Sen ja kirkollisen hallinnon näkyväk-
si merkiksi Sodankylään valmistui hirrestä rakennettu 
kirkko vuonna 1689. (Onnela 1995, 239–244).

1800-luvun jälkipuolelta toiseen 
maailmansotaan asti

Vaikka Sodankylän alueen leimaa-antavana piirteenä on-
kin soiden runsaus, on alueella myös paljon metsiä. Met-
säsaamelaisten pyyntielinkeino ei ollut jättänyt metsiin 
juurikaan pysyviä jälkiä. Uudisasukkaiden mukanaan 
tuoma uusi elinkeino, maanviljelys, ei sekään suurem-
min vaikuttanut metsien tilaan, koska kaskeaminen ja 
tervanpoltto eivät koskaan saaneet merkittävää jalansi-

jaa. Niinpä alueen metsät olivat säilyneet miltei luon-
nontilaisina ja koskemattomina aina 1800-luvun loppu-
puolelle asti. (Ylitalo 1993, 16).
 Metsien taloudellinen hyödyntäminen Sodan-
kylän alueella sai kunnolla alkunsa, kun Kemiyhtiö pe-
rustettiin vuonna 1893 (Ylitalo 1993, 16). Kemijoen 
alajuoksulle sijoitetut höyrysahat jalostivat tukkeja saha-
tavaraksi, tukkeja, joita uitettiin Kemijoen varrella ja lat-
voilla sijainneilta puunkorjuualueilta, savotoilta. Metsä-
savotat vaativat paljon työvoimaa, jota tuli Lapin läänin 
ulkopuolelta. Lapin kuntien väkiluku nousi, kun suurin 
osa muualta tulleesta työväestä jäi alueelle. Työmiehet 
tarvitsivat ruokaa ja hevoset heiniä, joten alueen maa-
tiloillekin avautui ansaintamahdollisuuksia. Metsäteolli-
suus toi alueelle myös vaurautta, kun metsäyhtiöt ostivat 
metsää maanomistajilta. Metsätalouden tuoma vauraus 
mahdollisti mm. maatalouden koneellistamista, raken-
nusten ja navettojen uusimista sekä tehdasvalmisteisten 
tavaroiden hankkimista. Rahaa talletettiin vasta perus-
tettujen säästö- ja liikepankkien tileille, ja niillä tuettiin 
kansakoulujen ja kirjastojen perustamista. (Heikkola 
1982, 83–93). Kirkonkylän kansakoulu perustettiinkin 
vuonna 1889 Kitisen itärannalle, jolla puolella kirkon-
kylän keskus siihen aikaan sijaitsi (Onnela 2006, 460). 
Edellisenä vuonna oli perustettu postitoimisto (Onnela 
2006, 286).
 Jo 1900-luvun alkuun mennessä kirkonkylä oli 
muodostunut pitäjän hallinnolliseksi ja kaupalliseksi 
keskukseksi. Kylän keskus oli aiemmin sijainnut Kitisen 
itäpuolella, mutta nyt painopiste oli siirtynyt länsipuo-
lelle. (Onnela 2006, 232–233). Kuntaan saatiin apteekki 
vuonna 1902, kätilö vuonna 1905, lääkäri vuonna 1906 
ja sairaala vuonna 1914 (Onnela 2006, 490–494). Len-
nätin kirkonkylälle tuli vuonna 1912 ja puhelin vuon-
na 1914. Tieteellistä tutkimusta Sodankylässä on tehty 
vuodesta 1912 lähtien, jolloin geofysiikan observatorio 
Tähtelä aloitti toimintansa. (Ylitalo 1993, 26).
 Suur-Sodankylän pitäjän alue pieneni ensin 
vuonna 1854, kun Kittilä erosi siitä, ja vuonna 1917, 
kun sekä Pelkosenniemi että Savukoski erosivat (Onne-
la 2006, 333, 583). Sodankylä siirtyi kunnallishallintoon 
vuonna 1893. Tätä ennen pitäjän asioita oli käsitelty ns. 
pitäjänkokouksissa seurakunnan kirkkoherran johdolla. 
Kunnallishallinnon tavoitteena oli lähinnä seurakunnan 
ja vastaavan maallisen itsehallintoyksikön eli kunnan 
hallinnollinen erottaminen. Kunnallishallintoon siirty-
minen oli säädetty asetuksella jo vuonna 1865, mutta 
Sodankylässä asia venyi pitäjän väen vastustuksen vuok-
si. Vastustuksen syynä lienee ollut pelko kulujen kasvus-
ta. (Onnela 2006, 382–383, 397–404).
 Myös Sodankylän vanha puukirkko jäi uudis-

Kuva 1. Sodankylän vanha ja uusi kirkko (kuvat Esko Härkönen).
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esityksessä sijoitettu runsaasti omakotitontteja. Katu-
linjauksista voi huomioida mm. etelästä pohjoiseen, 
kylän keskeltä kulkevan Sodankyläntien, josta myöhem-
min tuli kahdella kiertoliittymällä varustettu ohitustie. 
Huomionarvoista on myös se, että kaavaesityksessä ei 
ole esitetty ollenkaan rakentamista kirkonkylän Kitisen 
itäpuoleiselle osalle. Tämä kertoo siitä, että taajaman 
painopiste oli vuosisadan vaihteen jälkeen nyt pysyvästi 
vaihtunut itäpuolelta länsipuolelle. Tosin itäpuolen tie-
linjauksia on nyt selkeytetty, ja niitä hallitsevat koilliseen 
Kelujärvelle, Kaakkoon Pelkosenniemelle ja etelään len-
tokentälle menevät tiet.
 Sodankylän väkiluvun kasvu ajanjaksolla 1920–
1960 on kunnan historian nopeinta: väkiluku kasvoi 40 
vuodessa reilusti yli kaksinkertaiseksi. Suurelta osalta tä-
hän lienee syynä suurten ikäluokkien syntyminen sotien 
jälkeen sekä luovutettujen alueiden väestön uudelleen-
asuttaminen. (Taulukko 1).
 Sodankylän elinkeinojakaumassa on ajanjaksol-
la 1920–1960 nähtävissä maa- ja metsätaloudessa työs-
kentelevien suhteellisen osuuden pieneneminen muiden 
elinkeinoryhmien kustannuksella (Taulukko 2). Vaikka 

muutokset eivät ole suuria, niin ne enteilevät jo 1960- ja 
1970-lukujen suurta rakennemuutosta.

Rakennemuutos ja palveluyhteiskunta 1960–
1990

Sodankylän asukasmäärän huippu saavutettiin 1960-lu-
vun puolenvälin paikkeilla (Hyvönen 197?, 9), jonka jäl-
keen suuntaus on ollut hiljalleen alaspäin, tosin 2010-lu-
vulla merkittävää muutosta ei enää ole havaittavissa 
(Taulukot 1 ja 3).
 1960-luvun puolenvälin jälkeen alkanut väkilu-
vun pieneneminen johtui muuttoliikkeen voimistumi-
sesta (Hyvönen 197?, 9). Muuttoliikkeen voimistumi-
nen taas johtui pääasiassa sodan jälkeen syntyneiden ns. 
suurten ikäluokkien tulosta työmarkkinoille (Koivukan-
gas & Korkiasaari 1992, 26). Työtä ei kuitenkaan ollut 
tarjolla kaikille, sillä samalle ajanjaksolle osunut koneel-
listuminen ja sen aikaansaama tuottavuuden nousu oli 
vähentänyt maa- ja metsätalouden työpaikkoja (Lehtola 
1990, 15; Vähätalo 1992, 68).9(14)
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Taulukko 1. Sodankylän väkiluvun kehitys vuosina 1760–
2000. Vuodet 1760–1900: Sodankylän seurakunta, taulus-
tolaitos; tämän ajanjakson luvuissa on mukana myös So-
dankylään kuuluneen Kittilän väkiluku vuoteen 1830 asti 
sekä Sodankylään kuuluneiden Pelkosenniemen ja Savu-
kosken väkiluvut vuoteen 1917 asti (Onnela 2006, 71–73; 
Tilastokeskus 1979, 297, 300). Vuodet 1920–1960: Tilasto-
keskus (Tilastokeskus 1979, 301). Vuodet 1980–2000: Ti-
lastokeskus (Tilastokeskus 2015a).

Taulukko 2. Ammatissa toimivan väestön suhteelliset 
osuudet ammattiryhmittäin vuosina 1920–1975 (Tilasto-
keskus 1979, 301).

Kuva 2. Linja-autoasema (kuva Esko Härkönen).

Taulukko 3. Sodankylän väkiluvun kehitys vuosina 1980–2014 (Tilastokeskus 2015a).

Taulukko 4. Ammatissa toimivan väestön suhteelliset osuudet ammattiryhmittäin vuosina 1993–2007 (Tilastokeskus 
2015b).
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Edellä mainitulla muuttoliikkeellä oli eri kohteita. En-
sinnäkin voidaan puhua väestön keskittymisestä kunnan 
sisällä haja-asutusalueilta kohti kuntakeskusta. Esimer-
kiksi aikavälillä 1960–1985 Sodankylän kunnan väkiluku 
väheni vajaalla 280 hengellä (Tilastokeskus 1979; Tilas-
tokeskus 2015a), mutta samaan aikaan Sodankylän taa-
jamaväestö kasvoi kuitenkin noin 3500 hengellä (Lapin 
seutukaavaliitto 1989, 6, kuviosta 2 arvioituna). Muutto-
liikettä tapahtui myös maan sisällä siten, että parhaiten 
koulutettua työvoimaa siirtyi Lapista Etelä-Suomeen. 
Ruotsiin siirtolaisiksi lähtivät yleensä ne, jotka olivat 
heikommin koulutettuja tai ilman koulutusta. (Hyvönen 
197?, 4).
 Muuttoliikkeen voimistumisen kanssa samaan 
aikaan alkoi koko maata ravisuttanut rakennemuutos. 
Vähätalo (1992, 68) toteaakin osuvasti: ”Parissa vuosi-
kymmenessä Suomi hyppäsi maatalousyhteiskunnasta 
suoraan palveluyhteiskuntaan”. Sodankylän elinkeino-
rakenteessa tämä raju muutos näkyy jo vuoden 1960 
kohdalla, mutta vielä dramaattisemmin vuosien 1970 ja 
1975 tilanteissa: vuodesta 1950 vuoteen 1975 mennes-
sä maa- ja metsätalouden suhteellinen osuus ammatissa 
toimivan väestön elinkeinoista oli pudonnut alle puo-
leen, kun taas palveluiden osuus oli kolminkertaistunut 
ja kaupan osuus kaksinkertaistunut (Taulukko 2).
 Rakennemuutoksen ja muuttoliikkeen seurauk-
sena Sodankylän taajama sai siis lisää väkeä, kun taas 

ympäröivä maaseutu ja kylät menettivät. Taajaman elin-
keinorakenne tarjosi monipuolistuessaan uudenlaisia 
työmahdollisuuksia myös syrjäkyliltä taajamaan muut-
taville. Lisäksi taajaman lisääntynyt väkimäärä vilkastut-
ti rakennustoimintaa. Varuskunnan tulo Sodankylään 
vuonna 1964 osaltaan monipuolisti elinkeinorakennetta 
luomalla sekä suoraan että välillisesti uusia työpaikko-
ja. Myös keskustaajaman elämä vilkastui varuskunnan 
tulon myötä. Vuonna 1962 Sodankylään rakennettiin 
linja-autoasema, joka kuuluu nykyisin valtakunnallises-
ti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin 
(Museovirasto 2009).
 Rakeisuuskarttoja 1938, 1962, 1987, 2006 ja 
2014 vertailemalla taajaman rakenne on kasvanut eniten 
aikavälillä 1962–1987. Taajaman keskusta on tiivistynyt 
ja rakentaminen on laajentunut ulospäin, lähinnä teiden 
varsia myötäillen. Rakentamisen yksikkökoon suurentu-
minen näkyy sekä ydinkeskustassa että ulompana sijait-
sevissa julkisen rakentamisen alueissa.

Tietoyhteiskunta 1990–2015

1990-luvun alun laman pyörteissä Suomessa käynnistyi 
seuraava suuri talouden ja teollisuuden rakennemuutos. 
Kyseessä oli siirtyminen raaka-aine-, energia- ja pääoma-
valtaisesta tuotannosta kohti tietoyhteiskuntaa, jossa 
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Taulukko 5  Sodankylän väkiluvun muutoksia selittävät tekijät vuosina 1980–2014 (Tilastokeskus 2015a). Luonnollinen väes-
tönlisäys = syntyneiden ja kuolleiden erotus. Kokonaisnettomuutto = kuntien välinen nettomuutto + nettosiirtolaisuus.

Taulukko 6. Ammatissa toimivan väestön suhteelliset osuudet ammattiryhmittäin vuosina 2007–2012 (Tilastokeskus 2015c).

Kuva 3. Näkymä Jäämerentien varrelta (kuva Esko Härkönen).
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tärkein pääoma oli tietotekniikkaan, tietojenkäsittelyyn 
ja tietoliikenteeseen perustuva osaaminen. (Ylä-Anttila 
2001, 240.) Sodankylän osalta muutos ei juurikaan näy 
elinkeinorakenteessa (Taulukko 4). Tämä johtunee siitä, 
että pääosa uuden rakennemuutoksen veturiyrityksistä 
sijaitsi eteläisemmässä Suomessa, suuremmissa kas-
vukeskuksissa. Kuitenkin rakennemuutoksen voidaan 
otaksua vaikuttaneen esim. paikalliseen koulutustarjon-
taan.
 Sodankylän väestökehityksessä vuodesta 1980 
lähtien ollut hienoinen noususuuntaus taittui 1990-lu-
vun puolenvälin paikkeilla (Taulukko 3). Luonnollisen 
väestönlisäyksen käyrän suunta on ollut tasaisesti laske-
va jo 1980-luvulta lähtien, joten se ei voi olla ainoa selit-
tävä tekijä väkiluvun kääntymisessä laskuun. Sen sijaan 
kokonaisnettomuutto (kuntien välinen nettomuutto + 
nettosiirtolaisuus) lähti jyrkkään laskuun vuonna 1996 
palatakseen normaalimmille lukemille vasta vuonna 
2003. (Taulukko 5). Osa tästä lienee normaalia kunti-
en välistä muuttoa, mutta voisi otaksua, että esimerkiksi 
eteläisemmän Suomen kasvavien informaatiotekno-
logiayritysten työpaikat olisivat houkutelleet muuttajia 
myös Sodankylästä.
 Sodankylän kunnan alueelle syntyi uusia työ-
mahdollisuuksia kaivosalalla 1990-, 2000- ja 2010-lu-
vuilla. Pahtavaaran kultaesiintymä löydettiin vuonna 
1985, ja kaivostoiminta aloitettiin vuonna 1996. Toimin-
ta eteni kolmen eri ruotsalaisomisteisen yhtiön voimin, 
mutta kunkin yhtiön toiminta päätyi lopulta konkurs-
siin. Viimeisin konkurssi on vuodelta 2014. Ennen vii-
meisintä konkurssia kaivos työllisti toistasataa henkilöä. 
(Ala-luusua 2003; 2007; Lappland Goldminers 2014?; 
Talousanomat 2014). Kevitsan kupari- ja nikkelikaivok-
sen kaupallinen tuotanto alkoi vuonna 2012 ja jatkuu 
edelleen. Vuonna 2014 kaivos työllisti suoraan 340 hen-
kilöä. (Lundén 2014). Viime aikoina keskustelua on he-
rättänyt Viiankiaavan Natura-alueelta löydetty kupari- ja 
nikkelimalmiesiintymä (Saari 2015).
 Ajanjaksolla 1993–2007 maa- ja metsätalou-
den sekä rakentamisen työpaikkojen suhteelliset osuu-
det ovat olleet pääsääntöisesti laskusuunnassa muiden 
toimialojen ollessa ennallaan tai hienoisessa kasvussa 
(Taulukko 4). Ajanjaksolla 2007–2012 toimialojen suh-
teellisia osuuksia tarkasteltaessa kasvussa ovat olleet 
kaivosala, majoitus- ja ravitsemistoiminta, ammatillinen, 
tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalve-
lutoiminta sekä terveys- ja sosiaalipalvelut. Maa-, met-
sä- ja kalatalous näyttää vakiintuneen noin 10 prosentin 
suhteellisen osuuden tasolle. Laskussa ovat olleet mm. 
teollisuus, kuljetus ja varastointi, koulutus sekä taiteet ja 
virkistys. (Taulukko 6).

Sodankylän kirkonkylän alueella ajanjaksolla 1990–2015 
taajamarakenne on edelleen tiivistynyt ja laajentunut 
ulospäin, mutta ei niin paljon kuin aiempina kolmena 
vuosikymmenenä. Havaittavia muutoksia ovat mm. 
kerrostalorakentaminen entisen raviradan alueella, uusi 
liikuntahalli Jeesiöjoen rannalla, uudet kaupan suuryksi-
köt Sodankyläntien eteläpään varrella, lähellä kiertoliit-
tymää, uusi pelastuskeskus Kitisen itäpuolella, hoivakoti 
Nutukas lähellä Hannuksenkartanon palvelutaloa sekä 
Savikankaan ja Sodankylän eteläpuolisen 4-tien varren 
asutuksen lisääntyminen. 
 Varuskunnan lisäksi Sodankylän taajaman elä-
mää elävöittää mm. jokavuotinen elokuvatapahtuma, 
Midnight Sun Film Festival, jota on järjestetty jo vuo-
desta 1986 alkaen. Tapahtuman pitopaikkana on mm. 
perinteikäs Kitisenrannan koulu, joka ei enää ole koulu-
käytössä (Midnight Sun Film Festival 2015).
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Sodankylän kaksi kirkkoa ovat ainoat saksalaisjoukkojen 
tuhoista säilyneet merkittävät rakennusperinnön koh-
teet kirkonkylällä. Vanha kirkko 1600-luvulta on Sodan-
kylän vanhin rakennus ja samalla Lapin vanhimpia kiin-
teitä rakennuksia. Sen lähellä oleva Sodankylän uudempi 
kirkko on valmistunut 1859. Kirkkojen eteläpuolella on 
vanha markkinapaikka.
 Kunnantalon ympäristössä vanha palo-asema 
(1949) ja Alariesto-galleria (1949) muodostavat ker-
roksellisen ja tunnistettavan kokonaisuuden. Alaries-
to-gallerian suunnitellut arkkitehti Yrjö Lindegren on 
suunnitellut myös Kitisen rannan koulun (1950). Ki-
tisen rannan koulu on mainio jälleenrakennuskauden 
esimerkki ja sillä on myös tärkeä merkitys paikallisen 
identiteetin kannalta. Osmo Lapon suurilta osin suun-
nittelema 1960-luvulla perustettu Sodankylän varuskun-
ta on rakennushistoriallinen kokonaisuus. Uudemmasta 
rakennuskannasta keskustassa merkkirakennus on 1962 
valmistunut linja-autoasema. (Sodankylän kunta 2014.)

Pohjois-Lapin maakuntakaava

Maakuntakaavalla annetaan ohjeita yksityiskohtaisem-
malle kaavoitukselle ja rakentamisen ohjaamiselle. Ta-
voitteena ovat kehitystä eteenpäin vievät ratkaisut, jotka 
eivät sulje pois muita vaihtoehtoja. Maakuntakaavaa oh-

jaa maakuntaohjelma. Maakuntakaava korvaa seutukaa-
van. Lapin liitto vastaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan 
suunnittelusta. Pohjois-Lapin maakuntakaava käsittää 
Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnat. Kuntien on ol-
tava jäseninä Kuntayhtymässä (Lapin liitto). Pohjois-
Lapin maakuntakaavan keskeisiä tavoitteita ovat valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden konkretisointi, 
luonnonvarojen hyödyntäminen, matkailu, liikenteen 
kehitysnäkymät, kulttuuriympäristöjen vaaliminen, saa-
melaisten kulttuuri-itsehallinnon edistäminen ja heidän 
perinteisten elinkeinojen turvaaminen. (Lapin liitto, 
2008 1.1.) Lapin liiton valtuusto hyväksyi Pohjois-Lapin 
maakuntakaavan 20.5.2006, jonka jälkeen se saatettiin 
ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Valtioneuvosto 
vahvisti maakuntakaavan 27.12.2007 ja maakuntakaa-
vasta tuli lainvoimainen 28.1.2008. (Lapin liitto, 2008. 
1.2.)
 Pohjois-Lapin maakuntakaavassa (Kuva 1) Jää-
meren käytävän varren alue ja Sodankylän keskustan 
alue on merkitty mv-merkillä matkailun vetovoima-
alueeksi. Tällä alueella tulisi kehittää matkailu- ja vir-
kistyspalveluita. Kirkonkylän alueella on ma-merkki 
eli kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta tärkeä alue. Alueen suunnittelussa on turvattava 
merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten 
arvojen säilyminen. Kirkonkylän alueella on A eli taa-
jamatoimintojen alue ja c-merkintä eli keskustatoimin-

Johdanto

Kaavat ohjaavat alueiden käyttöä ja suunnittelua. Kaa-
voitus on hierarkkinen järjestelmä, jossa suuremman 
skaalan kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnitelmaa. 
Kaavatasot ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaa-
va. Maankäytön suunnittelussa noudatetaan maankäyt-
tö- ja rakennuslakia (MRL 5.2.1999/132). Lain tavoit-
teena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, 
että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle 
sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
 Tässä tutkielmassa käydään läpi Sodankylän 
kaavoitusta tapauskohtaisesti keskittyen kirkonkylän 
alueeseen. Kaavoitusta on tarkasteltu erityisesti kulttuu-
rihistoriallisten ympäristöjen näkökulmasta.

Kulttuurihistorialliset ympäristöt

Sodankylän kirkonkylän on aikoinaan kehittynyt van-
halle lappilaiselle kauppapaikalle. Kirkonkylä on ollut 
merkittävä kohtaamispaikka ja palvellut laajaa aluetta 
Lapissa. (Sodankylän kunta 2014.) Vuonna 1944 noin 
80% Sodankylän rakennuskannasta tuhoutui sodan seu-
rauksena. Jälleenrakennuskaudella saatiin muutamassa 
vuodessa saavutettua Sodankylän entinen rakennusmää-

rä. Sodankylän kirkonkylän alue on tiivein alue kunnassa 
ja muodostaa kaupunkimaisen taajaman ruutukorttelei-
neen. (Lapin liitto, 2008. 2.5.2.)
 Sotien jäljiltä aineellinen perintö oli niukkaa. 
Koti, huonekalut, taloustavarat, kaikki poltettiin. Koti-
en menetyksen lisäksi koko maisema muuttui. Pihatiet, 
sillat ja reitit tuhoutuivat. Jäljellä oli vain kokemuksista 
jääneet muistot. (Lapin yliopisto, 2011.)
 Kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö-
kohde on historiallisen kehityksen todistuskappale, se 
kertoo aikakausien historiasta ja toiminnasta. Rakenne-
tun ympäristön kokonaisarvo perustuu kohteen elinvoi-
maa rikastuttavaan vaikutuksesta. Merkittävät kohteet 
luovat alueelle identiteetin ja tekevät rakennuskannas-
ta mielenkiintoisen. (Lapin läänin rakennusperinne ry, 
1984.)
 Sodankylän valtakunnallisesti merkittävät ra-
kennetut kulttuuriympäristöt keskustassa ovat Sodan-
kylän kirkot ja linja-autoasema. Keskustan ulkopuoliset 
kohteet ovat Alaponkun erämaatalo, Porttikosken uit-
totukikohta Kitisen länsirannalla, Luoston matkailukes-
kus, Kolttasaamelaisten asutuspaikat, Sodankylä Suo-
mujoen kolttakenttä, Vuomaselän poroerotuspaikka, 
Puolakkavaaran asutuskylä, Ruijanpolku, Sodankylän 
saamelaisasutus ja Huuhkajanpäänpaistaman silta, Jat-
kosodan tapahtuma- ja muistopaikka. (Museovirasto, 
2009.)

Mar i ka  Mie t t i nen

Sodankylän rakennettu kulttuuriympäristö ja 
sen huomioiminen kaavoituksessa

Kuva 1. Ote Pohjois-Lapin maakuntakaavasta (Lapin liitto, 2008).
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Sodankylän kirkonkylän alueella on tällä hetkellä voi-
massa Kirkonkylän osayleiskaava (2014) ja Kirkonkylä-
Aska osayleiskaava (1995). (Lapin liitto 2008 2.5.8.)

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän vanha oikeusvaikutukseton osayleiskaava 
(1988) kaipasi uudistusta, sen laajenemisvaraukset oli jo 
otettu suurilta osin rakennuskäyttöön. Myös Kirkonky-
lä-Asko osayleiskaava oli osin vanhentunut, muun mu-
assa valtatien linjaus oli muuttunut. Sodankylässä vireillä 
olevien kaivoshankkeiden takia oli myös syytä varautua 
asuntojen ja palveluiden tarpeeseen. Sodankylän kir-
konkylän uudella osayleiskaavalla oli tavoitteena tiivistää 
keskustaa ja uudistaa matalan tehokkuuden alueita te-
hokkaammalla sekä korkeammalla rakentamisella. (So-
dankylän kunta 2014.)
 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan 
päätöksellään 28.8.2014 § 69. Sodankylän kirkonkylän 
osayleiskaava on oikeusvaikutteinen yleiskaava. (Sodan-
kylän kunta 2014.) Kaavan mukaan rakennusten korke-
us saisi olla maksimissaan 5 kerrosta. Tori on sijoitettu 
uudelle paikalle Kemijärventien ja Jäämerentien riste-
ykseen. Asutus keskittyy keskustan alueelle. Keskustan 
pientaloalueita on osoitettu kerrostaloalueiksi ja uusia 
pientalovaltaisia asuinalueita on sijoitettu keskustan ul-
kopuolelle. Valtatielle 5 on osoitettu uusi linjaus ja silta 
keskustan pohjoisosaan.
 Kaavaa varten on laadittu seuraavat selvitykset: 
Kaupallinen selvitys, lentokentän meluselvitys, raken-
nusinventointi ja muinaisjäännöskohteiden tarkistus. 
Syksyllä 2011 tehdyssä rakennusinventoinnissa toimi 
konsulttina Sito Oy. Rakennusinventoinnissa käytiin läpi 
kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennetut ympäris-
töt ja mahdolliset uudet kohteet. Inventoinnin tausta-
tietona oli Lapin kulttuuriympäristö tutuksi (LKTY) 
-hanke, joka on vuosina 2004-2005 inventoinut Lapin 
kulttuuriympäristöjä.
 Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava-alueen 
rakennusinventoinnissa on nostettu esille uusia kult-
tuurihistoriallisia kohteita. Inventoinnin perusteella eh-
dotettiin eri toimenpiteitä. Ensimmäinen toimenpide 
olisi merkitä valtakunnallisesti arvokkaat rakennetun 
kulttuuriympäristön kohteet suojelluiksi. Toiseksi ehdo-
tettiin suojeltaviksi sellaisia rakennuksia ja alueita, joi-
den ominaispiirteet on säilytettävä ja lisärakentamisessa 
tulisi ottaa kohde huomioon. Uusia suojeltuja alueko-
konaisuuksia olivat Varuskunnan alue, Kitisen itäranta 
ja Rissasenperä ranta-aittoineen.Sr-merkintä tarkoittaa 
sitä, että rakennuksen korjaus- ja muutostyöt pitää suo-

tojen alue. Tälle alueelle tulisi sijoittaa mahdollisimman 
suurin osa kunnan palveluista. Vähittäiskaupan yksiköt 
taajamaan sijoittamalla turvataan niiden saavutettavuus. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan 
suuryksikköä ei saa sijoittaa maakuntakaavan tai yleis-
kaavan osoittamien keskustatoimintojen ulkopuolelle, 
ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tar-
koitusta varten. (Lapin liitto, 2008. 5.4.7.)
 Maakuntakaavassa on annettu maankäyttö-
luokkaa koskeva määräys: ”Alueen suunnittelussa on 
turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja mai-
semallisten arvojen säilyminen.” (Lapin liitto, 2008.) 
Maakuntakaavaan on merkitty valtakunnallisesti, maa-
kunnallisesti ja seudullisesti merkittävät kulttuuriperin-
tökohteet ja -alueet sekä muinaisjäännökset. Pohjana on 
käytetty Lapin kulttuuriympäristöjen inventointihank-
keen tuloksia sekä viranomaisten laatimia valtakunnal-
lisia inventointeja. Maakuntakaavan tavoitteena on edis-
tää seudun kulttuuriperintökohteiden tunnettavuutta, 
säilymistä ja uusiokäyttöä. Omaleimainen kulttuuri on 
tärkeää niin paikallisille kuin matkailun vetovoimatekijä-
nä. (Lapin liitto, 2008. 3.1.)
 Kaavassa Sodankylän valtakunnallisesti merkit-
tävät kulttuurihistorialliset ympäristöt ovat Sodankylän 
vanha kirkko ympäristöineen (SR 3069), Seipäjärven 
kylä (ma 5955), Kieringin kylä (ma 5953) ja Suomujoen 
kolttakylä (SR 3072). (Lapin Liitto, 2008. 5.4.31.) Mer-

kinnällä SR osoitetaan kirkkolain, rakennussuojelulain 
ja -asetuksen tai maankäyttö- ja rakennuslain nojalla 
suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita. Alueilla 
on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus 
(Lapin liitto, 2008. 5.4.23.)

Sodankylän yleiskaavat

Yleiskaavan pohjana on maakuntakaava. Oikeusvaikut-
teinen yleiskaava syrjäyttää maakuntakaavan voimassa-
olon kyseisellä alueella. Yleiskaavan tärkeä tehtävä on 
herättää keskustelua alueen yhdyskunnan ja elinympä-
ristön kehittämisestä. Syy yleiskaavan laatimiseen läh-
tee kunnan tarpeesta kehittää yhdyskuntaa ja ratkaista 
todettuja ongelmia. Yleiskaavalla pyritään varautumaan 
tulevaisuuden muutoksiin. Yleiskaava on joko oikeusvai-
kutteinen tai oikeusvaikutukseton. Oikeusvaikutteisella 
yleiskaavalla kunta pystyy varmistamaan alueidenkäyt-
tötavoitteidensa toteutumisen. (Maankäyttö- ja raken-
nuslaki, 1999.) Yleiskaavoja on neljää eri perustyyppiä; 
strateginen yleiskaava, yleispiirteinen aluevarausyleis-
kaava, yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, sekä yk-
sityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan 
rakentamista ja muuta maankäyttöä. (Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki, 1999.)

Kuva 2. Karttaote Sodankylän kulttuuriympäristöistä Pohjois-Lapin maakuntakaavaselostuksesta (Lapin liitto, 2008).

rittaa siten että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo 
säilyy. Maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n 2 momentin 
mukaan sr-merkittyä rakennusta ei saa purkaa. Kohteen 
muutoksiin pitää pyytää Museoviraston lausunto. Yleis-
kaavaan on merkitty valtakunnallisesti merkittävät koh-
teet sr-merkinnällä suojeltavaksi rakennuksiksi ja kirkot 
sr-K merkinnällä, eli kirkkolain nojalla suojelluiksi koh-
teiksi. Näiden lisäksi muutama uusi rakennus on saanut 
sr-merkinnän, näitä rakennuskohteita ovat vanhan pa-
loaseman torni, Kitisenrannan koulu, vanha kunnanta-
lo, vanha pappila ja elokuvateatteri. Sm-merkinnällä on 
merkitty muinaisjäännös, vanha kauppapaikka kirkon 
eteläpuolella.

Kuva 3. Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta (Sodankylän 
kunta 2014).
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merkittävät modernit kohteet. Kulttuurihistoriallisten 
kohteiden voimavarat tulisi hyödyntää nykyistä parem-
min.
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Sodankylän asemakaavat

Asemakaavan luomiselle on aina kunnalla tarkka syy ja 
tarve. Asemakaavat ovat kaavoista kaikista yksityiskoh-
taisimpia ja rajoittavimpia. Asemakaavan hyväksyy yleis-
kaavan tavoin kunnanvaltuusto. Asemakaavassa määri-
tetään alueen käyttö, säilyvät rakennukset ja miten uusia 
rakennuksia saa rakentaa. Uusille rakennuksille voidaan 
määrittää tarkkaan sijainti, korkeus ja käyttötarkoitus. 
(Ympäristöhallinto, 2013.) Asemakaavojen laajuus vaih-
telee kokonaisista asuinalueista yhteen tonttiin. Ranta-
alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaa-
valla, jonka laatii maanomistaja. Asemakaavaa laatiessa 
alueelle, jossa ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa tulee 
laadittaessa ottaa huomioon yleiskaavan sisältövaati-
mukset. (Ympäristöhallinto, 2013.)
 Nykyinen ajantasakaava Sodankylässä pohjau-
tuu pitkälti 1970-luvulla tehtyihin kaavoihin. Palvelukes-
kittymä on pysynyt Jäämerentien tienoilla. Keskustasta 
löytyy paljon eri vuosikymmenien rakennuksia, eikä 
niistä mikään tietty aikakausi nouse esiin. Rakennuskan-
ta on matalaa, korkeimmillaan kolmikerroksista. (Oulun 
Yliopisto, 2012.)
 Yhdistelmäkartassa (kuva 4) on havainnollis-
tettu eri aikakausien kaavojen vaikutusta Sodankylän 
taajamassa. Kaavoiksi on valikoitu neljä kaavaa, jotka 
ovat merkittävästi muuttaneet Sodankylän keskustaa ja 
taajama-aluetta. Näiden kaavojen vaikutus on vieläkin 
selvästi havaittavissa Sodankylässä. Kaavoista vanhin on 
vuodelta 1972 ja uusin 1991. Vuosien 1978 ja 1982 ase-
makaavoissa keskitytään Kitisen joen itäpuolelle. Sodan-
kylän rakennuskaavan laajennus, Poikkijoki (1978) kaa-
vassa on itärannan viereen kaavoitettu opetustoimintaa 
palvelevia alueita, tällä kohdin on nykyisin Sodankylän 
opisto. Kaava-alueella on myös leirintäalue ja uimaran-
ta nykyisillä paikoillaan. Pien- ja rivitaloasuinalueet ovat 
toteutuneet suurilta osin kaavan mukaisesti, kuten myös 
tielinjaukset, jotka ovat nykyisinkin samat.
 Sodankylän rakennuskaava Poikkijoki ja Tah-
kovaara (1983) -kaava on suurilta osin pientalojen aluet-
ta. Yleisten rakennusten korttelialue on myös varattu ja 
sillä kohdalla on nykyisin vanhainkoti. Kaava-alue näyt-
tää nykyisin pitkälti kaavan mukaiselta.
 Sodankylän kirkonkylän rakennuskaavan muu-
tos ja laajennus (1972) on hyväksytty kunnanvaltuus-
tossa 14.8.1973. Tämän kaavan vaikutus näkyy selkeästi 
Sodankylän keskustassa. Asemakaava on hyvin laaja ja 
on siten muuttanut paljon aluetta. Pohjoisosaan kaavas-
sa on suurilta osin osoitettu pientaloaluetta. Katulinjat 
ja asuintontit ovat toteutuneet pieniä muutoksia lukuun
ottamatta. Jäämerentie rajautuu rakennuksineen mel-

kein täysin kaavan mukaisesti. Torin nykyisellä paikalla 
on parkkipaikka, välissä liikerakennus ja varsinainen tori 
hieman etelämmässä kuin nykyisin. Keskustan etelä-
puoli on muuttunut paljon vuoden 1972 kaavan jälkeen.
Sodankylän kirkonkylän rakennuskaavan muutos (1991) 
-kaavan kohdealue on pitkälti sama kuin vuoden 1972 
kaavassa, uudempi kaava vain ulottuu kauemmaksi poh-
joiseen. Pohjoiseen on osoitettu paljon liiketilaa, joka 
on myös toteutunut. Torille on nykyisen grillin kohdalle 
osoitettu liikerakentamista. Torin parkkialue pitäisi kaa-
van mukaan olla paljon pienempi kuin nykyisin, koko 
toria käytetään nykyään parkkipaikkana toisin kuin kaa-
vassa.
 Sodankyläntien ympärillä on suuret suoja- ja 
näköalueet. Tämä voi selittää sen miksi Sodankyläntien 
varsi vaikuttaa nykyisin väljältä ja hahmottomalta. So-
dankyläntien ja Jäämerentien pohjoisessa kohtaamispai-
kassa, missä nykyisin on kiertoliittymä, tien suoja-alue 
on niin suuri, että kärki on jäänyt rakentamattomaksi. 
Nykyisinhän pohjoiseen kiertoliittymään tultaessa ei yh-
tään hahmotu, että saavutaan Sodankylän keskustaan, 
koska kärkitontille ei ole rakennettu mitään.
 Iso muutos 1972 vuoden kaavasta on uuden 
kunnantalon sijainti Jäämerentien eteläpuolella. Hallin-
tokeskittymää on entisestään vahvistettu myös poliisita-
lolla sekä Jäämerentien ja Sodankyläntien eteläkärkeen 
sijoitetuilla hallinto- ja virastorakennuksien korttelialu-
eella. Myös Jeesiöjoen itäpuoli on otettu käyttöön voi-
makkaammin asuinrakentamiseen. Vanhoista kaavoista 
nykypäivään mentäessä suuri muutos Sodankylän kes-
kustassa on Sodankyläntien ja Jäämerentien risteyksiin 
tulleet kiertoliittymät.

Yhteenveto

Erityisesti 70-luvun asemakaavan vaikutukset erottuvat 
hyvin Sodankylän keskustassa. Uusimmissa kaavoissa 
on painotettu tiivistämistä ja tehokkaampaa rakenta-
mista, mikä on todella tarpeen Sodankylän keskustas-
sa. Kaavat on alun perin mitoitettu liian suuren kas-
vun varaan ja nyt olisi mahdollista tiivistää. Kaavoihin 
ei kannata kuitenkaan liikaa kangistua ja ne eivät aina 
välttämättä luo parasta mahdollista ympäristöä, vaikka 
täyttävätkin vaatimukset. Kaavoituksesta pitää käydä 
avointa keskustelua Sodankylän kunnassa ja ottaa vas-
taan uusia näkökulmia.
 Sodankylän rakennettu kulttuuriperintö on mel-
ko niukka ja yksittäiset kohteet saavat paljon huomioita. 
Tulevaisuudessa tulisi olemassa olevaa rakennusperin-
töä vaalia ja erityisesti tunnistaa kulttuurihistoriallisesti 

Kuva 4. Yhdistelmäkartta eri aikakausien asemakaavoista. 
Väreillä on kuvattu eri vuoden kaavoja. Kaavat: Sodanky-
län kunta. Kuvan editointi: Marika Miettinen.
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Työpaikat ja asuminen: Yhdyskuntarakenteen 
seuranta-aineisto (YKR)
Pas i  Haapakor va

Sodankylän työssäkäyntialueen määrittelyssä on poimittu 
ne työpaikkaruudut, joiden viereisessä ruudussa on työ-
paikkoja. Näiden ympärille on piirretty 500 metrin bufferi, 
jotka yhdistämällä on saatu kyläalue. 

Määritellyn työssäkäyntialueen työmatkojen mediaanipi-
tuus on ainoastaan 2610 metriä. Sodankylän muun kuin 
kyseisen alueen työmatkojen mediaanipituus on 24948 
metriä. Toisin sanoen, kirkonkylälle töihin tullaan enim-
mäkseen läheltä. Kirkonkylän ulkopuolella kaukaa.

Sodankylään tulevista työmatkoista yli 200 kilometrin pi-
tuisia on 161 kappaletta, yli 500 kilometrin pituisia 79 kap-
paletta ja vielä yli 700 kilometrin pituisiakin 53 kappaletta.

Ainakin kymmenen asukaskunnan ruuduista 78 on määri-
tellyllä työssäkäyntialueella ja 8 sen ulkopuolella.

Kaikkiaan alueella on 2505 kotitaloutta, joissa on 4967 asu-
kasta. Tiedossa on yhden auton talouksia 1037, kahden tai 
useamman auton talouksia 878 ja autottomia talouksia 573. 
Yhden asukkaan ruuduista, joita on 17, ei ole tietoja.

Sodankylän muulla alueella asukaskuntia on 1666, joissa on 
yhteensä 2382 asukasta. Yhden asukkaan ruutuja on 573, 
eikä näistä ole tietoja. Vähintään kahden asukkaan talouk-
sista autottomia on vain yksi.

Alle 18-vuotiaista 72 % (528 henkilöä) asuu kyläalueella.



OSA II: Sodankyläläiset tiedontuottajina



Sodankylän maankäytön kehityskuva 2040 Kuntasuunnittelun kurssi ja erikoiskurssi 201542 43

Johdanto

Työ nivoutuu Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekun-
nan syksyn 2015 kuntasuunnittelun kurssiin Sodanky-
lässä ja on osa sen yhteydessä järjestettyä Yhdyskunta-
suunnittelun erikoiskurssia. Aineiston keruu tapahtui 
kurssin ensimmäisen Sodankylään suuntautuneen mat-
kan aikana. Työn tarkoituksena on ollut selvittää koke-
muskävely (ruots. gåtur, eng. go-along) –menetelmän 
soveltuvuutta taajamasuunnittelun välineenä ja kerätä 
tietoa Sodankylän kirkonkylän keskustan eri osien luon-
teesta suunnittelun tueksi ja tausta-aineistoksi.
 Kokemuskävelymenetelmä perustuu kulkurei-
tin ja pysähdyspaikkojen osalta ennalta suunniteltuun 
kävelykierrokseen, jonka aikana osallistujat kirjoitta-
vat ylös mielipiteitään ja havaintojaan ympäristöstään 
(Kuikka 2004). Kokemuskävely on menetelmänä erityi-
nen sillä se hyödyntää eri taustoja edustavien ihmisten 
tietoa ja näkökulmaa (Laval 1997). Kusenbachin (2003) 
mukaan kokemuskävelymenetelmä antaa näkökulman 
tietolähteiden jokapäiväisen sosiaalisen ja fyysisen ym-
päristön kokemuksiin, tilallisiin kokemuksiin, elämän ja 
paikan linkkeihin, miten lähdehenkilöt sijoittavat itsensä 
sosiaalisissa ympäristöissä ja miten tila muotoilee sosiaa-
lisen kanssakäymisen luonnetta.
 Carpianon (2009) mukaan kokemuskävelyme-

netelmää voidaan käyttää vastaamaan neljään suunnit-
telussa voimistuvaan tarpeeseen, ensinnäkin paikallisen 
sosiaalisen, kulttuurisen ja historiallisen kontekstin tut-
kimukseen, toisekseen paikallisen kontekstin puoliin 
joita tavanomaiset kyselytutkimukset ovat kyvyttömiä 
selvittämään, kolmanneksi asukkaiden elettyihin koke-
muksiin perustuvien teorioiden kehittämiseen ja neljän-
neksi luomaan tietoa paikasta ja terveydestä postposi-
tivistisesta näkökulmasta katsottuna. Hänen mukaansa 
sen etuna on haastattelutilanteiden vapaamuotoisuus ja 
muokattavuus. Se tarjoaa perinteisten etnografisten me-
netelmien etuja ilman tarvetta pitkän aikavälin kenttä-
työlle. Erityisen käyttökelpoisena hän pitää menetelmää 
elinympäristön ja hyvinvoinnin suhteen tutkimuksessa. 
Se tarjoaa uuden välineen ymmärtää mitä aika ja paikka 
merkitsevät yksilölle. Evans ja Jones (2011) kirjoittavat 
miten kävelyhaastattelut ovat osoittautuneet tuottaviksi 
tavoiksi päästä käsiksi paikallisten yhteisöjen ja ympä-
röivän elinympäristönsä yhteyksiin. Reilu päätöksenteko 
ottaa huomioon paikallishistorian ja väestön mieltymyk-
set.

Menetelmä

Kokemuskävely suoritettiin 16.9.2015 Sodankylässä. 
Vastauksia antaneissa osananottajissa oli viisi kunta-
suunnittelun kurssille osallistunutta Oulun yliopiston 

opiskelijaa ja kuusi kurssin seurantaryhmään osallistu-
nutta sodankyläläistä. Yhteensä vastauksia annettiin siis 
yksitoista. Osallistuminen ei ollut seurantaryhmän jäse-
nille pakollista, eikä siitä maksettu palkkiota. Vastaajien 
taustatietoja kysyttiin niukasti. Rastittavana oli ainoas-
taan sukupuoli, sekä ikä viidestä eri vaihtoehdosta; alle 
29 vuotta, 30–39 vuotta, 40–49 vuotta, 50–59 vuotta 
ja yli 60 vuotta. Kurssin opiskelijoiden vuoksi suurin 
ikäryhmä olivat alle 29 -vuotiaat. 30–39 –vuotiaita oli 
kolme, 40–49 -vuotiaita yksi ja 50–59 –vuotiaita kaksi. 
Kävelylle ei osallistunut yhtään yli 60-vuotiasta. Suku-
puolijakauma sen sijaan oli erittäin tasainen, kysymyk-
siin vastasi viisi miestä ja viisi naista. Yksi osajanottaja 
jätti vastaamatta sukupuolta koskevaan taustatietokysy-
mykseen.
 Kävelyreitti oli lyhyehkö ja pienellä alueella. 
Kaikki pysähdyspaikat olivat Sodankylän keskustaaja-
man ydinkeskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä. 
Yhteensä paikkoja oli viisi ja niiden valinnassa oli pyritty 
ottamaan mukaan taajamakuvaltaan mahdollisimman 
erilaisia ympäristöjä. Paikka 1 oli kunnantalon, uuden 
kirkon, museo-galleria Alarieston sekä Jäämerentien 
rajaama aukio (kuva 2.). Paikka 2 oli Jäämerentien, So-
dankyläntien, ja Kasarmitien rajaaman korttelin keskel-
lä S-marketin eteläpuolisella paikoitusalueella (kuva 3.). 
Paikka 3 oli Ostoskujan ja Kauppakujan välisellä Jää-
merentien osuudella ravintola Rooperanten edessä ja 

Osuuspankkia vastapäätä (kuva 4.). Paikka 4 oli pohjoi-
sempana samalla tiellä, Jäämerentien ja Unarintien riste-
yksessä (kuva 5.). Kierroksen viimeinen kohde paikka 5 
oli Kitisenrannan koulun vieressä Opintien ja Vasantien 
risteyksessä (kuva 6.). Kävelyreitti kulki pysähdyspaik-
kojen numerojärjestyksessä (kartta 1).
 Jokaisella pysähdyspaikalla osallistujat vastasi-
vat ensimmäiseksi itsenäisesti vastauslomakkeen kysy-
myksiin, jonka jälkeen käytiin muutamia minuutteja va-
paata keskustelua paikan hallitsevista piirteistä, hyvistä 
puolista ja parannustarpeista. Näitä vapaita keskusteluja 
ei nauhoitettu tai kirjoitettu ylös, mutta ne auttoivat vas-
taajia kysymysten epäselvyyksien suhteen ja toimivat tu-
kena alkavalle skenaariovaiheen suunnittelulle. Itse kyse-
lylomakkeessa oli kaksi osiota. Ensimmäisenä jokaisesta 
pysähdyspaikasta oli taulukko, jossa arvioitiin paikan 
luonnetta kymmenen adjektiiviparin osalta asteikolla 
erittäin, melko, hieman, +/-0, hieman, melko ja erittäin. 
Taulukon sivulle sai halutessaan perustella vastauksiaan. 
Toisena osiona jokaista paikkaa sai arvioida sanallisesti. 
Kysymyksinä olivat ”Mitä hyvää?”, ”Mitä huonoa?” ja 
”Mitä parannettavaa?”. Kaikki vastaajat antoivat joitain 
sanallisia vastauksia, kaikki eivät tosin vastanneet jokai-
seen kysymykseen. Jokainen vastaaja oli vastannut tau-
lukoihin.

A l ek s i  N iva l a

Kokemuskävelymenetelmä Sodankylän 
kehittämisessä

Kuva 1. Suomalaiset maaseututaajamat hahmottuvat pitkälti autoi-
lijan perspektiivistä käsin (kuva Esko Härkönen).

Kartta 1. Kokemuskävelyn reitti ja pysähdyspaikat numeroituna.
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Taulukko 1. Paikka 1. Kunnantalon edustan aukiota pidettiin selkeästi avoimena ja julkisena paikkana. Se arvioitiin 
myös melko turvalliseksi, vaihtelevaksi ja suureksi. Mielipiteet jakautuivat siitä onko paikka rauhallinen vai rauhaton.

Taulukko 2. Paikka 2. Myös S-marketin eteläpuolista paikoitusaluetta pidettiin avoimena, julkisena ja suurena. Pai-
kasta 1. poiketen, enemmistö vastaajista piti paikkaa turvattomana ja luotaantyöntävänä. Paikkaa arvioitiin myös 
perinteiseksi, keskeneräiseksi, rauhattomaksi ja hajanaiseksi. Mielipiteet kallistuivat kaikkien adjektiiviparien suh-
teen melko selkeästi jommallekummalle puolelle.

Paikka 1 (kuva 2, Noora Kela). Paikka 2 (kuva 3, Noora Kela).

6

Erittäin Melko Hieman +/- 0 Hieman Melko Erittäin

Moderni 1 2 4 3 1 Perinteinen

Avoin 7 2 1 1 Sulkeutunut

Julkinen 8 2 1 Yksityinen

Turvallinen 1 6 3 1 Turvaton

Valmis 1 3 1 1 5 Keskeneräinen

Rauhaton 2 2 2 1 3 Rauhallinen

Vaihteleva 7 4 Yksitoikkoinen

Kutsuva 1 2 2 4 2 Luotaantyöntävä

Hajanainen 2 2 2 2 3 Selkeä

Suuri 5 2 2 2 Pieni

Taulukko 1. Paikka 1

7

Erittäin Melko Hieman +/- 0 Hieman Melko Erittäin

Moderni 1 2 1 5 2 Perinteinen

Avoin 8 2 1 Sulkeutunut

Julkinen 2 6 1 2 Yksityinen

Turvallinen 1 1 1 3 5 Turvaton

Valmis 1 1 4 5 Keskeneräinen

Rauhaton 3 5 1 2 Rauhallinen

Vaihteleva 1 2 1 2 1 4 Yksitoikkoinen

Kutsuva 1 1 7 2 Luotaantyöntävä

Hajanainen 1 7 1 1 1 Selkeä

Suuri 3 7 1 Pieni

Taulukko 2. Paikka 2

VASTAUKSET
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Taulukko 3. Paikka 3. Ostoskujan ja Kauppakujan välistä Jäämerentien osuutta pidettiin perinteisenä, julkisena, rau-
hattomana, vaihtelevana ja kutsuvana. Mielipiteen hajautuivat jonkun verran avoimen ja sulkeutuneen, turvallisen ja 
turvattoman, valmiin ja keskeneräisen sekä suuren ja pienen välillä, kallistuen kuitenkin enemmän avoimeen, turval-
liseen, valmiiseen ja pieneen.

Taulukko 4. Paikka 4. Jäämerentien ja Unarintien risteystä arvioitiin tien eteläisemmän osuuden tapaan perinteiseksi, 
avoimeksi, julkiseksi, rauhattomaksi, vaihtelevaksi ja hajanaiseksi. Paikkaa 4. pidettiin kuitenkin myös keskeneräisenä 
ja hieman luotaantyöntävänä. Mielipiteet hajosivat eniten turvallisen ja turvattoman sekä suuren ja pienen välillä, 
kallistuen kuitenkin enemmän turvallisen ja suuren suuntaan.

8

Erittäin Melko Hieman +/- 0 Hieman Melko Erittäin

Moderni 1 2 1 1 6 Perinteinen

Avoin 1 3 3 2 2 Sulkeutunut

Julkinen 5 5 1 Yksityinen

Turvallinen 5 1 2 3 Turvaton

Valmis 2 4 1 4 Keskeneräinen

Rauhaton 1 6 1 2 1 Rauhallinen

Vaihteleva 1 6 1 1 2 Yksitoikkoinen

Kutsuva 1 4 3 2 1 Luotaantyöntävä

Hajanainen 1 1 4 4 1 Selkeä

Suuri 3 1 5 2 Pieni

Taulukko 3. Paikka 3

9

Erittäin Melko Hieman +/- 0 Hieman Melko Erittäin

Moderni 1 1 5 3 Perinteinen

Avoin 2 4 4 1 1 Sulkeutunut

Julkinen 1 5 1 3 1 Yksityinen

Turvallinen 2 4 1 3 1 Turvaton

Valmis 2 3 5 1 Keskeneräinen

Rauhaton 5 4 2 Rauhallinen

Vaihteleva 4 4 2 1 Yksitoikkoinen

Kutsuva 1 2 6 1 Luotaantyöntävä

Hajanainen 2 5 3 1 Selkeä

Suuri 2 4 2 1 2 Pieni

Taulukko 4. Paikka 4

Paikka 3 (kuva 4, Noora Kela). Paikka 4 (kuva 5, Noora Kela).



Sodankylän maankäytön kehityskuva 2040 Kuntasuunnittelun kurssi ja erikoiskurssi 201548 49

Sanalliset vastaukset

Kunnantalon, uuden kirkon, museo-galleria Alarieston 
sekä Jäämerentien rajaaman aukion hyvinä puolina pi-
dettiin avointa tilaa, näkymää uudelle kirkolle, kunnan-
taloa, kukkaistutuksia, miellyttävää valoa ja kulttuuri-
arvoja. Paikan sanottiin olevan ”osin jäsennelty” ja ”ei 
liian meluisa. Huonoina puolina mainittiin rakentumat-
tomuutta ja keskeneräisyyttä, liikenteen melua, parkki-
paikan rumia rakennuksia, kahtiajakoisuutta, opasteiden 
puutetta ja istuskelupaikkojen epämääräisyyttä. Paran-
nusehdotuksina mainittiin tiivistäminen, vanhan kir-
kon näkyvyyden parantaminen, Alarieston ikkunoiden 
kunnostus, kasvillisuuden lisääminen, asfalttikenttien 
poisto, turistibussien tarpeiden huomioiminen ja tiilita-
lojen purku. Puustoa todettiin olevan liikaa ja paikasta 
sanottiin ”alue ei ole kokonainen”. Toistuvia adjektiivejä 
olivat ”vanha”, ”uusi”, ”moderni” ja ”epämääräinen”.
S-marketin eteläpuolisen asfalttikentän hyviksi puolik-
si mainittiin sijainti ydinkeskustassa, runsas parkkitila, 
kaunis tiilipinta ja kehittämispotentiaali. Huonoina puo-
lina pidettiin rakentumattomuutta, epämääräistä liiken-
nettä, rumia taloja, puutteellista valaistusta, bensan ha-
jua, tuulisuutta, keskeneräisyyttä ja sekavuutta. Alueen 
parantamiseksi sitä ehdotettiin hyödynnettäväksi kes-
kustatoiminnoille, selkeää funktiota, kaupan laajennus-
ta, vanhojen rakennusten purkamista, parkkipaikkojen 
muuttamista muuhun käyttöön sekä tilan parempaa jä-
sentämistä ja hyödyntämistä. Toistuvia adjektiivejä oli-
vat ”epämääräinen” ja ”ruma”.
 Jäämerentien Ostoskujan ja Kauppakujan vä-
lisen osuuden hyvinä puolina pidettiin monipuolisia 
palveluita ja erikoisliikkeitä, penkkejä, liiketiloja sijain-
tia ydinkeskustassa, kaljaa, iltapäiväaurinkoa, terassia ja 
kahvilaa, vilkasta katuelämää ja eroteltua kevyttä liiken-
nettä. Huonoina puolina pidettiin paria huonokuntois-
ta rakennusta, osittaista rakentumattomuutta, ränsisty-
neisyyttä, liikennettä jumiuttavia pysäköintijärjestelyjä, 
autojen määrää ja yhteneväisyyden puutetta. Paikasta 
todettiin ”viimeistely hieman kesken”, ”jonkin verran 
ääntä” ja ”orientoituminen haasteellista”. Parannuseh-
dotuksia olivat uudisrakentaminen, yhteneväinen ja tun-
nelmallinen valaistus, baarien uusiminen ja maamerkin 
rakentaminen. Toistuvat adjektiivit olivat ”ränsistynyt” 
ja ”vilkas”.
 Jäämerentien ja Unarintien risteyksen tienoon 
hyviksi puoliksi mainittiin elokuvateatteri, tilan paljous, 
kukkaistutukset, avoimuus, selkeys, näkymä keskusta-
alueelle sekä liiketilojen ja asumisen yhdistelmä. Huo-
noina puolina pidettiin tyhjiä tontteja ja liiketiloja, ta-
lojen huonoa kuntoa, autojen ääniä, teatterin kivijalasta 

ja tyhjällä tontilla kasvavaa kasvustoa, rumaa vihreää 
kattoa, joen näkymättömyyttä ja jalankulkijoiden puu-
tetta. Parannusehdotuksina mainittiin rakennusten pur-
ku, korjaus, täydennys- ja uudisrakentaminen, tyhjälle 
tontille rakennettava puisto, leikkikentän uusiminen ja 
näkymän luominen linja-autoasemalle. Toistuvia adjek-
tiivejä olivat ”huonokuntoinen” ja ”tyhjä”.
 Opintien ja Vasantien risteyksen hyvinä puo-
lina mainittiin uusi kerrostalo, ydinkeskustan läheisyys, 
ranta-alue, isot koivut, leikkipuisto, paikan potentiaali ja 
mahdollisuus, rauhallisuus, luonto, Kitisenrannan kou-
lu, joki sekä vanhan ja uuden muodostama kontrasti. 
Huonoina puolina pidettiin tyhjää tonttia, hoitamatto-
muutta, leikkikentän sulkemista, joen heikkoa näkyvyyt-
tä, tyhjyyttä ja lujaa tieliikennettä. Paikalle ehdotettiin 
puuston raivaamista, koulun fiksausta, näkyvyyden pa-
rantamista joelle, uutta rakennuskantaa, maisemointia, 
selkeyttä, valaistusta ja kevyen liikenteen huomioimis-
ta. Toistuvat adjektiivit olivat ”tyhjä”, ”ränsistynyt” ja 
”vanha”.Taulukko 5. Paikka 5. Kitisenrannan koulun ympäristöä arvioitiin perinteiseksi, avoimeksi, keskeneräiseksi, luotaan-

työntäväksi, hajanaiseksi ja suureksi. Mielipiteet hajautuivat julkisen ja yksityisen, turvallisen ja turvattoman, rauhat-
toman ja rauhallisen sekä vaihtelevan ja yksitoikkoisen välillä. Näissä vastaukset kallistuivat enemmän julkisen, rau-
hallisen ja yksitoikkoisen suuntaan.
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Erittäin Melko Hieman +/- 0 Hieman Melko Erittäin

Moderni 1 2 4 4 Perinteinen

Avoin 2 2 2 1 3 1 Sulkeutunut

Julkinen 3 3 1 1 3 Yksityinen

Turvallinen 3 1 2 5 Turvaton

Valmis 3 4 4 Keskeneräinen

Rauhaton 1 1 1 4 5 Rauhallinen

Vaihteleva 2 1 2 2 4 Yksitoikkoinen

Kutsuva 1 2 1 5 2 Luotaantyöntävä

Hajanainen 1 7 3 Selkeä

Suuri 2 2 4 1 1 1 Pieni

Taulukko 5. Paikka 5

Paikka 5 (kuva 6, Noora Kela).
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Taulukko 6. Paikka 1. Seurantaryhmäläisten vastaukset kursivoituna ja kurssin opiskelijoiden vastaukset alleviivattuna.
Paikallisten seurantaryhmäläisten ja Oulun yliopiston opiskelijoiden arviot kunnantalon edustan luoneesta olivat pää-
sääntöisesti samansuuntaisia. Paikallisiin verrattuna opiskelijat kokivat paikan hieman vähemmän julkisena ja turvat-
tomana. Akseleilla valmis–keskeneräinen ja rauhaton–rauhallinen paikalliset arvioivat paikan enemmän valmiiksi ja 
rauhattomaksi ja opiskelijat enemmän keskeneräiseksi ja rauhalliseksi.

Taulukko 7. Paikka 2. Seurantaryhmäläisten vastaukset kursivoituna ja kurssin opiskelijoiden vastaukset alleviivattuna.
Paikalliset seurantaryhmäläiset arvioivat S-marketin eteläpuolisen pysäköintikentän ympäristön avoimemmaksi, julki-
semmaksi ja suuremmaksi kuin kurssin opiskelijat. Molemmista ryhmistä enemmistö koki paikan perinteiseksi, mutta 
opiskelijoista useampi piti paikkaa modernina. Paikallisten vastauksissa paikkaa pidettiin selkeästi yksitoikkoisena, kun 
opiskelijoista enemmistö kallistui vaihtelevan suuntaan.

Taulukko 8. Paikka 3. Seurantaryhmäläisten vastaukset kursivoituna ja kurssin opiskelijoiden vastaukset alleviivattuna.
Sekä paikalliset että opiskelijat arvioivat Jäämerentietä Rooperanten ja Osuuspankin tienoilla samansuuntaisesti. Kui-
tenkin opiskelijat kokivat paikan selvemmin turvalliseksi kun taas paikallisten mielipiteet jakaantuivat. Paikalliset 
myös pitivät paikka rauhattomampana kuin opiskelijat.

Taulukko 9. Paikka 4. Seurantaryhmäläisten vastaukset kursivoituna ja kurssin opiskelijoiden vastaukset alleviivattuna.
Pohjoisempana Jäämerentiellä paikallisten vastauksissa paikkaa pidettiin enemmän turvallisena kuin turvattomana, 
kun taas opiskelijoiden vastaukset jakaantuivat. Asteikolla suuri–pieni paikallisten enemmistö kallistui suuren suun-
taan päinvastoin kuin opiskelijoiden vastauksissa. Muuten näkemykset olivat hyvin samankaltaisia.
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Erittäin Melko Hieman +/- 0 Hieman Melko Erittäin

Moderni (1) (1),(1) (2),(2) (1),(2) (1) Perinteinen

Avoin (5),(2) (2) (1) (1) Sulkeutunut

Julkinen (6),(2) (2) (1) Yksityinen

Turvallinen (1) (3),(3) (2),(1) (1) Turvaton

Valmis (1) (3) (1) (1) (1),(4) Keskeneräinen

Rauhaton (2) (1),(1) (1),(1) (1) (1),(2) Rauhallinen

Vaihteleva (3),(4) (3),(1) Yksitoikkoinen

Kutsuva (1) (2) (1),(1) (2),(2) (1),(1) Luotaantyöntävä

Hajanainen (2) (1),(1) (2),(2) (1),(1) (2),(1) Selkeä

Suuri (3),(2) (2) (2) (1),(1) Pieni

Taulukko 6. Paikka 1, seurantaryhmäläisten vastaukset kursivoituna ja kurssin
opiskelijoiden vastaukset alleviivattuna.

Erittäin Melko Hieman +/- 0 Hieman Melko Erittäin
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Erittäin Melko Hieman +/- 0 Hieman Melko Erittäin

Moderni (1) (1),(1) (1) (2),(3) (2) Perinteinen

Avoin (6),(2) (2) (1) Sulkeutunut

Julkinen (2) (2),(4) (1) (2) Yksityinen

Turvallinen (1) (1) (1) (2),(1) (3),(2) Turvaton

Valmis (1) (1) (3),(1) (3),(1) Keskeneräinen

Rauhaton (1),(2) (3),(2) (1) (1),(1) Rauhallinen

Vaihteleva (1) (2) (1) (1),(1) (1) (4) Yksitoikkoinen

Kutsuva (1) (4),(3) (1),(1) Luotaantyöntävä

Hajanainen (1) (4),(3) (1) (1) (1) Selkeä

Suuri (3) (2),(5) (1) Pieni

Taulukko 7. Paikka 2, seurantaryhmäläisten vastaukset kursivoituna ja kurssin
opiskelijoiden vastaukset alleviivattuna.
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Erittäin Melko Hieman +/- 0 Hieman Melko Erittäin

Moderni (1) (1),(1) (1) (1) (4),(2) Perinteinen

Avoin (1) (2),(1) (1),(2) (2) (1),(1) Sulkeutunut

Julkinen (2),(3) (3),(2) (1) Yksityinen

Turvallinen (1),(4) (1) (2) (2),(1) Turvaton

Valmis (1),(1) (2),(2) (1) (2),(2) Keskeneräinen

Rauhaton (1) (4),(2) (1) (2) (1) Rauhallinen

Vaihteleva (1) (2),(4) (1) (1) (2) Yksitoikkoinen

Kutsuva (1) (1),(3) (3) (2) (1) Luotaantyöntävä

Hajanainen (1) (1) (2),(2) (2),(2) (1) Selkeä

Suuri (2),(1) (1) (3),(2) (1),(1) Pieni

Taulukko 8. Paikka 3, seurantaryhmäläisten vastaukset kursivoituna ja kurssin
opiskelijoiden vastaukset alleviivattuna.
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Erittäin Melko Hieman +/- 0 Hieman Melko Erittäin

Moderni (1) (1) (4),(1) (1),(2) Perinteinen

Avoin (1),(1) (1),(3) (4) (1) (1) Sulkeutunut

Julkinen (1) (4),(1) (1) (1),(2) (1),(1) Yksityinen

Turvallinen (2) (2),(2) (1) (2),(1) (1) Turvaton

Valmis (1),(1) (2),(1) (3),(2) (1) Keskeneräinen

Rauhaton (4),(1) (1),(3) (1),(1) Rauhallinen

Vaihteleva (3),(1) (2),(2) (2) (1) Yksitoikkoinen

Kutsuva (1) (1),(1) (2),(4) (1) Luotaantyöntävä

Hajanainen (1),(1) (3),(2) (1),(2) (1) Selkeä

Suuri (2) (3),(1) (1),(1) (1) (2) Pieni

Taulukko 9. Paikka 4, seurantaryhmäläisten vastaukset kursivoituna ja kurssin
opiskelijoiden vastaukset alleviivattuna.

Erittäin Melko Hieman +/- 0 Hieman Melko Erittäin

VERTAILU
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ta yllättävää oli miten epämiellyttävänä pidettiin myös 
Kitisenrannan koulun rauhallista ympäristöä. Yllätys oli 
myös miten adjektiivilaskennassa painottuivat rakennus-
ten huonoon kuntoon, rakentamattomuuteen ja anke-
aan ilmeeseen liittyvät sanat. Osasyynä saattoi olla se, 
että paikkojen hyviä puolia kuvattiin usein muutoin kuin 
adjektiiveillä. 
 Paikallisten seurantaryhmän jäsenten ja Oulun 
yliopiston opiskelijoiden vastaukset olivat ehkä yllättä-
vänkin samansuuntaisia. Joitain säännöllisiä eroavai-
suuksia esiintyi, opiskelijat arvioivat pysähtymiskohteet 
selkeästi rauhallisemmiksi kuin paikalliset. Tämä voi 
selittyä kaupunkiympäristöstä tulleella näkökulmalla. 
Myös jotkut arviot adjektiiviparien väliltä yllättivät. Suu-
rin osa vastaajista piti esimerkiksi 1900-luvun loppu-
puoliskon rakentamiseen painottunutta betonista ja as-
falttista ympäristöä perinteisenä eikä modernina. Osassa 
adjektiivipareista toinen sana oli selkeästi positiivinen ja 
toinen negatiivinen, toisissa selkeää arvotusta ei ollut. 
Eri pysähtymispaikkojen välistä arvottamista olisi ehkä 
helpottanut, jos kyselylomakkeessa olisi kysytty myös 
numeroasteikollista arviota paikan miellyttävyydestä.
 En löytänyt vastausaineistosta kaikkea teoreet-
tisessa kirjallisuudessa mainittua informaatiota. Koin 
kuitenkin kokemuskävelymenetelmän toimivaksi apu-
välineeksi taajamasuunnitteluun. Erityisen hyödyllisenä 
pidin koko kurssin osallistumista kokemuskävelyyn, 
jolloin reitin varrella käyty keskustelu ja kuullut koke-
mukset auttoivat ymmärtämään kirkonkylän luonnetta 
ja antoivat ainesta suunnitteluprosessiin.
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Erittäin Melko Hieman +/- 0 Hieman Melko Erittäin

Moderni (1) (1),(1) (2),(2) (2),(2) Perinteinen

Avoin (1),(1) (2) (2) (1) (1),(2) (1) Sulkeutunut

Julkinen (2),(1) (2),(1) (1) (1) (1),(2) Yksityinen

Turvallinen (1),(2) (1) (1),(1) (3),(3) Turvaton

Valmis (1),(2) (3),(1) (2),(2) Keskeneräinen

Rauhaton (1) (1) (1) (2),(2) (3),(2) Rauhallinen

Vaihteleva (1),(1) (1) (1),(1) (1),(1) (3),(1) Yksitoikkoinen

Kutsuva (1) (2) (1) (3),(2) (2) Luotaantyöntävä

Hajanainen (1) (6),(1) (3) Selkeä

Suuri (1),(1) (2) (2),(2) (1) (1) (1) Pieni

Taulukko 10. Paikka 5 seurantaryhmäläisten vastaukset kursivoituna ja kurssin
opiskelijoiden vastaukset alleviivattuna.

Sanalliset vastaukset

Paikan 1. kohdalla paikallisten seurantaryhmäläisten vas-
tauksissa mainittiin adjektiivi ”vanha” kolmesti. Muut 
mainitut adjektiivit olivat ”keskeneräinen”, ”rakentuma-
ton” ja ”rauhallinen”. Kuntasuunnittelun kurssin opis-
kelijoiden vastauksissa kahdesti mainittuja vastauksia 
olivat ”vanha”, ”uusi”, ”moderni” ja ”epämääräinen”. 
Kerran mainittiin ”kaunis”, ”iso”, ”levollinen”, ”laaja”, 
”miellyttävä” ja ”keskeneräinen”.
 Paikan 2. kohdalla paikallisten vastauksissa 
mainittiin ”rakentumaton”, ”keskeneräinen”, ”ruma” 
ja ”vaihteleva”. Opiskelijoiden vastauksissa kaksi kertaa 
mainittiin ”epämääräinen” ja ”ruma” ja kerran mainit-
tiin ”kaunis”, ”sulkeutunut”, ”väliaikainen”, ”puutteelli-
nen”, ”epäselkeä” ja ”tyhjä”.
 Paikalliset vastaajat kuvasivat paikkaa 3. kah-
desti adjektiivillä ”ränsistynyt” ja kerran sanoilla ”ra-
kentumaton”, ”monipuolinen” ja ”huonokuntoinen”. 
Opiskelijoiden vastauksissa sana ”vilkas” mainittiin 
kahdesti ja adjektiivit ”ruma”, ”epämääräinen”, ”ihana”, 
”hiljainen”, ”modernihtava”, ”turvallinen”, ”rajattu” ja 
”avoin” kerran.

Paikalliset mainitsivat paikan 4. kohdalla sanan ”tyhjä” 
kolmesti, ”huonokuntoinen” kahdesti ja kerran adjetiivit 
”rakentumaton”, ”vaihteleva”, ”ränsistynyt” ja ”vanha”. 
Opiskelijoiden vastauksissa mainittiin kahdesti ”tyhjä” 
ja kerran ”avoin” sekä ”ruma”.
 Paikan 5. kohdalla paikalliset käyttivät kahdesti 
adjektiiveja ”ränsistynyt” ja ”tyhjä” ja kerran adjektiiveja 
”rakentumaton” ja ”vanha”. Opiskelijat mainitsivat sa-
nat ”vanha” ja ”tyhjä” kahdesti ja sanat ”keskeneräinen” 
ja ”huono” kerran.

Pohdinta

Aineiston pienen koon vuoksi varsinaisten tilastollisten 
analyysien tekeminen vastausaineistosta ei olisi ollut 
mielekästä. Kun vastaajajoukosta oli kuitenkin selkeästi 
erotettavissa kaksi eri ryhmää, oli näitä kiinnostavaa ver-
rata keskenään. 
 Ennakko-odotusten mukaisesti eniten positiivi-
seksi ymmärrettäviä luonnehdintoja keräsivät kunnan-
talon edustan aukio ja Jäämerentien eläväinen keskiosa. 
Odotettua oli myös se, että S-marketin eteläpuolisen as-
falttikentän ympäristöä pidettiin epämiellyttävänä, mut-
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Johdanto

Tämän tutkielman tarkoituksena on arvioida ja pohtia 
Sodankylän keskustaajaman liikenneverkoston nykytilaa 
pyöräiltävyyden ja käveltävyyden kannalta. Aineistona 
on käytetty Sodankylän lukiolaisten piirtämiä kartto-
ja usein käyttämistä reiteistään. Apuna analyysissä on 
myös heidän kartalle piirtämänsä henkilökohtaisesti 
merkittävät paikat Sodankylässä.
 Kävely on ihmiselle luontaisin tapa liikkua, 
joten kaikki ihmiset ovat kävelijöitä. Vaikka kävely on 
ihmisen vanhin kulkumuoto, useimmissa tutkimuksis-
sa käsitellään vain henkilöauto- tai joukkoliikennettä 
liikennemuotona. Kävely ja pyöräily eroavat toisistaan 
erityisesti matkanopeuden, matkojen pituuden ja infra-
struktuurin tarpeen suhteen. Molempien kulkumuoto-
jen käytön määrään vaikuttavat suuresti sää ja lämpö-
tilan vaihtelut. Kävely, kuten pyöräilykin, on päästötön 
kulkutapa. Pyöräily voi olla lyhyillä matkoilla kilpailu-
kykyinen vaihtoehto henkilöautolle myös nopeuden 
suhteen. Pyöräily on ajoneuvoliikenteenä periaatteessa 
tyypiltään samanlaista liikennettä kuin autoliikennekin ja 
voi toimia myös liityntäliikenteenä. Kävely on ainakin 
lyhyenä siirtymismatkana mukana lähes jokaisessa mat-
kassa (Rantala & Luukkonen 2014: 10).
 Nykyään suomalaiset tekevät noin kolmasosan 
matkoistaan jalan tai pyörällä. Kävelyn osuus on noin 
22 prosenttia ja pyöräilyn noin 9 prosenttia. Viime vuo-
sikymmenten trendinä Suomessa on ollut henkilöauton 

käytön kasvu ja samanaikaisesti kävelyn ja pyöräilyn 
kulkutapaosuuden pieneneminen. Suurin kävelyn ja 
pyöräilyn kasvupotentiaali on niissä lyhyissä matkoissa, 
jotka nyt tehdään henkilöautolla. Näillä matkoilla kävely 
ja pyöräily ovat nopeuden puolesta kilpailukykyisiä jo 
nykyään, joten potentiaalin toteutuminen mahdollistuu 
muutoksella elämäntavoissa ja asenteissa. (Liikennevi-
rasto 2012: 16–24.)

Sodankylän liikenneverkko

Sodankylä on noin 8800 asukkaan kunta Lapissa. So-
dankylän kirkonkylän osayleiskaavan (2012) mukaan 
tutkimusalueen maantieverkko muodostuu valtatiestä 
4 (Helsinki-Utsjoki), valtatiestä 5 (Helsinki-Sodankylä), 
kantatiestä 80 (Kittiläntie), maantiestä 967 (Savukosken-
tie) ja maantiestä 19808 (Orajärventie). Maanteiden var-
silla kevyen liikenteen väylät sijaitsevat valtatien 4 rinnalla 
Soulusvisasta keskustan ohi aina Sattasentien eteläiseen 
liittymään saakka, Kemijärventiellä (vt 5) Tuohelantiel-
le asti, Kittiläntiellä Tievatiehen asti ja Savukoskentiellä 
Mantovaaraan asti. Katuverkon yhteydessä oleva ke-
vyen liikenteen väylästö täydentää maanteiden varsien 
pääväylästöä. Väylät ovat keskusta-alueella pääosin reu-
natuella ajoradasta erotettuja niin sanottuja korotettuja 
väyliä. Muualla ne ovat pääasiassa vihervälikaistalla ero-
tettuja väyliä. Suurimmat kevyen liikenteen määrät So-
dankylän keskustaajaman alueella ovat keskustan katu-
verkolla. Keskustan ulkopuolella valtateiden suuntainen 

kevytliikennemäärä on Jeesiöjoen ja Kitisen silloilla sekä 
4-tien pohjoisjaksolla Juontotien kohdalla arviolta 400–
600 kulkijaa päivässä. Sodankylän vuonna 2011 tehdyn 
liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan vaarallisim-
miksi paikoiksi koettiin keskustan alueen liittymät kuten 
Kasarmintie-Juontotie ja useat kevyen liikenteen ylitys-
kohdat Jäämerentiellä ja koulutuskeskuksen lähistöllä. 
Ristimäen ja muiden (2013: 115) mukaan 3000 - 9999 
asukkaan taajamissa 14 % matkoista kuljetaan jalan, 11 
% pyörällä ja 73 % autolla. Yhden prosentin verran mat-
koista kuljetaan joukkoliikenteellä.

Kokemuksellinen tieto suunnittelun pohjana

Elinympäristön koetulla laadulla tarkoitetaan alueella 
asuvien tai siellä vierailevien kokemuksia ja mielipiteitä 
kyseisestä alueesta. Eletty ja koettu arkiympäristö, se mi-
ten siellä toimitaan tai ei toimita, kertoo viime kädessä 
suunnittelun onnistumisesta. Yhdyskuntasuunnittelun 
ja rakentamisen onnistuneisuutta arvioidaan Suomessa 
ylipäänsä kovin vähän käyttöönoton jälkeen. (Kyttä & 
Kahila 2006: 9). Erityisen tärkeäksi laatutekijät nousevat 
kävellen ja pyöräillen liikuttaessa.
 Kokemusten paikallistaminen ja kytkeminen 
tiettyihin suunnitteluratkaisuihin vaatii siihen sopivia 
menetelmiä. Fyysisiin piirteisiin kiinnittyvää, kokemuk-
sellista ja ”pehmeää” palautetietoa on pyritty viime vuo-
sina nostamaan yhä vahvemmin ”kovan” viranomais-
tiedon rinnalle suunnitteluprosesseihin. GIS-paikkatie-

tojärjestelmät tarjoavat tietoa ympäristön fyysisistä piir-
teistä ja paikkojen ominaisuuksista. Kokemuksellisen 
tiedon voidaan nähdä tuovan uusia kerroksia näiden tie-
tokerrosten päälle. Suomessa GIS-järjestelmiin liitettyä 
kokemuksellista tiedonhankintaa on kehitetty erityisesti 
2000-luvulla pehmoGIS-nimen alla. Menetelmä tukee 
sekä tutkimusta että suunnittelua. 
 Viime vuosikymmeninä kokemuksellista paik-
katietoa on aktiivisesti kehitetty myös yhtenä osallista-
van maankäytön suunnittelun menetelmistä. Osallista-
valla paikkatiedolla (PPGIS, public participation GIS) 
tarkoitetaan uudenlaisia, GIS- ja web-pohjaisia, elettyyn 
ja koettuun ympäristöön keskittyviä tiedonkeruumene-
telmiä. Järjestelmällinen, digitaalinen tiedonkerääminen 
pyrkii paitsi helpottamaan suuremman väestöryhmän 
osallistumista, myös keventämään suunnittelijan työ-
taakkaa. Maarit Kahila-Tani (2016) kuitenkin toteaa tuo-
reessa väitöstutkimuksessaan, että teknisesti edistyneistä 
tiedonkeruumenetelmistä huolimatta kokemuksellisen 
tiedon rooli on yhä marginaalinen suunnittelussa. Uusia 
menetelmiä on useita, mutta osallistuvan suunnittelun 
nykykäytännöt eivät mahdollista kattavan ja monipuo-
lisen vuorovaikutuksen toteutumista. Kokemuksellisen 
tiedon kerääminen jää nykyisellään helposti yksittäi-
seksi interventioksi, kun taas tiedon juurtumisen kan-
nalta osallistamista ja osallistumista tulisi lähestyä myös 
laajemmasta, strategisesta näkökulmasta (Kahila-Tani 
2016: 22). 

Joonas  N ieminen  &  Ess i  O ika r inen

Sodankylän keskustaajaman liikenneverkoston 
nykytila – teemana pyöräiltävyys ja käveltävyys

Kuva 1. Miellyttävää pyöräily- ja jalankulkumiljöötä Sodankylässä (kuva Noora Kela).
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Aineisto

Sodankylässä pehmoGIS –tyyppistä paikkatietoa kerät-
tiin pilottiluonteisesti perinteisellä kynä-paperi -mene-
telmällä lukiolaisryhmältä. Kartalle piirrettiin päivittäin 
käytettävät kulkureitit suoralla viivalla ja harvemmin 
käytetyt reitit katkoviivalla. Myös eri kulkumuodot eli 
auto, pyöräily ja kävely on eroteltu kartoilla eri väreillä. 
Lisäksi lukiolaiset merkitsivät karttaan erilaisia henkilö-
kohtaisesti merkittäviä paikkoja kuten ympäristöllisesti 
miellyttäviä tai Sodankylälle symbolisesti merkittäviä 
paikkoja. Aineistosta poistettiin 5 kappaletta kartto-
ja, joiden kulkureittien piirtäminen ei vastannut tehtä-
vänantoa. Aineistoon jäi lopulta 21 vastausta kulkureit-
tien osalta ja 26 vastausta merkittävien paikkojen osalta. 
Paperivastaukset siirrettiin manuaalisesti digitaaliseen 
muotoon yhteiselle karttapohjalle analyysia varten. 
 Kysely tarttui sekä saavutettavuuden että koke-
muksellisuuden ulottuvuuksiin. Kartalle piirretyt, usein 
kuljetut reitit auttavat hahmottamaan arkiympäristön 
laajuutta ja eri paikkojen saavutettavuutta. Liikkumis-
käyttäytymiseen vaikuttavat sekä demografiset ja elä-
mäntyylilliset tekijät eli esimerkiksi liikkujan ikä ja kunto, 
mutta myös yhdyskuntarakenteella on merkitystä. Siitä, 
kumpi näistä vaikuttaa enemmän, ei ole tutkimuksessa 
päästy yksimielisyyteen. (Kyttä & Kahila 2006: 33.) Il-
man muunlaista taustatietoa esimerkiksi kulkumuotoja-
kaumasta on vaikea tehdä johtopäätöksiä. 
 Kokemukselliseen ulottuvuuteen taas tarttu-
vat kartalle merkityt, lukiolaisten valitsemat merkittävät 
paikat. Mielipaikat, vaaralliset ja kohennusta kaipaavat 
paikat sekä esimerkiksi paikkakunnan symbolit voidaan 
ymmärtää tarjouman käsitteen kautta. Laadun tutkimi-
nen fyysiseen ympäristöön kytkettynä vaatii käsitteitä, 
jotka eivät erota ihmistä ympäristöstään. James Gib-
sonin ekologisen havaintopsykologian alalla kehittämä 
tarjouman käsite (affordance) viittaa fyysisiin mahdol-
lisuuksiin ja rajoituksiin, joita ihminen (tai muu eliö) 
havaitsee ympäristössään. Käsite voi myös tarkoittaa 
emotionaalisia, sosiaalisia ja sosio-kulttuurisia mahdol-
lisuuksia ja rajoituksia, joita ympäristö yksilölle tarjoaa. 
(Kyttä & Kahila 2006: 12.)
 Sodankylän keskustaajaman liikenneverkon ny-
kytilaa arvioidaan ja pohditaan Sodankylän lukiolaisten 
piirtämien karttojen pohjalta. Liikenneverkon nykytilaa 
arvioidessa ja pohtiessa tulee huomioida, että kaikki vas-
taajat ovat nuoria ja suuri osa heistä ei välttämättä omis-
ta ajolupaa. Karttojen piirtämisen ajankohta oli mar-
raskuun alku ja maassa ei vielä ollut lunta, joten tämä 
saattaa korostaa pyöräilyä ja kävelyä.

Käveltävyys ja pyöräiltävyys

Käveltävyys määrittelee jonkin tietyn alueen houkuttele-
vuutta tai kutsuvuutta kävelyyn. Sama selitys pätee myös 
pyöräiltävyyteen. Käveltävyydelle ja pyöräiltävyydelle ei 
ole kuitenkaan kehitetty mitään erityistä kvantitatiivista 
mittaustapaa. Alueen käveltävyyttä ja pyöräiltävyyttä ke-
hittää esimerkiksi yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, 
josta seuraa autoriippuvuuden väheneminen. Siten kä-
vely- ja pyöräily-ystävälliset ympäristöt syntyvät muun 
muassa järkevällä toimintojen sijoittamisella, kävelyetäi-
syyksien luomisella ja kevyen liikenteen väylien paranta-
misella (Sairinen ym. 2006: 41).

Pyöräilyn ja kävelyn hyödyt

Sodankylän käveltävyyttä ja pyöräiltävyyttä on kannat-
tavaa edistää, sillä pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuuk-
sien lisääminen vähentää liikenteen ruuhkaantumista ja 
ympäristöhaittoja. Tämän vuoksi liikennepoliittiset rat-
kaisut usein tähtäävät pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen. 
Tilastot osoittavat, että pyöräilyn ja kävelyn lisääminen 
auttaa myös vähentämään kuolemaan johtaneiden lii-
kenneonnettomuuksien määrää. Pyöräilyn ja kävelyn on 
todettu ennaltaehkäisevän sairastumista useisiin saira-
uksiin. Näitä sairauksia, joiden kohdalla sairastumisen 
riski pienenee, ovat muun muassa sydän- ja verisuoni-
sairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, tyypin II 
diabetes, aivohalvaus sekä psyykkiset sairaudet. Lisäksi 
pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä voidaan jopa pienentää 
kuolleisuusriskiä. Ylipäätään kävelyn ja pyöräilyn edistä-
misellä on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä taloudel-
lisia säästöjä kansanterveydellisesti (Vaismaa ym. 2011: 
8). Kävely edesauttaa myös ihmisten tapaamista, mikä 
kasvattaa sosiaalista pääomaa ja siten hyvinvointia. Kä-
veltävyys on myös kunnalle hyödyllistä, sillä valitsemalla 
kävelyn ihminen altistaa itsensä kunnan yritysten tarjo-
amille palveluille ennemmin kuin autoillessa (Thornton 
ym. 2013). Myös Roughtonin ja muiden (2012) mukaan 
kävely sekä pyöräily aktivoivat paikallistaloutta. Lisäksi 
kevyenliikenteen edistäminen vähentää teiden kunnos-
sapitokustannuksia. Tulevaisuudessa, energian ja autoi-
lun hinnan noustessa, autoriippuvuuden taloudellinen 
rasitus yksilöille ja yhteiskunnalle kasvaa ja mahdollisuus 
liikkua jalan ja pyörällä nousee entistä tärkeämmäksi kil-
pailutekijäksi kunnille (Liikennevirasto 2012: 13).

Pyöräiltävyyttä ja käveltävyyttä edistävät tekijät

Överstin (2015: 96) mukaan edellytykset kävelylle ja 
pyöräilylle ovat pienillä paikkakunnilla kuten maaseutu-
maisissa taajamissa kohtuullisen hyvät, sillä keskuksen 
ollessa pieni, toimintojen väliset etäisyydet pysyvät koh-
tuullisina. Kestävien liikkumismuotojen kannalta myös 
nauhamainen yhdyskuntarakenne voi tutkimusten mu-

AUTOILU
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kaan olla hyvä vaihtoehto tiiviille yhdyskuntarakenteelle. 
Yhdyskuntarakenteen nauhamaiset piirteet, esimerkiksi 
kauppa- työpaikka- ja asutusnauhat muodostavat pa-
remman vaihtoehdon kävelylle ja pyöräilylle kuin niiden 
hajanainen sijoittuminen. 
 Yleiskaavatason suunnittelussa pyöräiltävyyttä 
ja käveltävyyttä voidaan edistää lyhentämällä kulkue-
täisyyksiä, tiivistämällä maankäyttöä ja palveluverkon 
sijoittamisella lähelle asutusta turvallisten yhteyksien 
päähän. Toimintojen suunnittelussa on huomioitava, et-
tei niiden sijoittuminen aiheuta turhia vilkkaiden teiden 
ylityksiä kevyelle liikenteelle. Myös turvattomia yhteyk-
siä kouluille on vältettävä. Kävely on myös keino hank-
kia elämyksiä, joten kävely-ympäristön laadun pitää olla 
korkeatasoinen ja houkutteleva sisältäen myönteisen ko-
kemuksen synnyttäviä virikkeitä. Tällaisia paikkoja ovat 
esimerkiksi taajamakuvaan hyvin istuva tori, aukio, katu 
tai miellyttävä kauppa. Elämykset kannustavat myös 
pyöräilemään, mutta pyöräily on kävelyä riippuvaisempi 
sopivista ja autoilua nopeammista reiteistä. Kävely- ja 
pyöräilyreittien sijoittaminen vesistöjen varteen lisää nii-
den käyttöä ja houkuttelevuutta. Kävelyn ja pyöräilyn 
reiteissä tulee myös välttää suurien korkeuserojen synty-
mistä. Asemakaavassa määritetään kävelyn ja pyöräilyn 
reittien yksityiskohtainen sijainti ja tilantarpeet. Näissä 
otetaan huomioon alikulut, näkemät ja mahdolliset ja-
lankulun ja pyöräilyn erottelutarpeet toisistaan ja muista 
liikennemuodoista (Vaarala 2011: 41–45).
 Myös Kannisen ja muiden (2010: 103) mukaan 
kulkumuotovalintoja ei ratkaise pelkkä toimintojen väli-
nen etäisyys, vaan rakennetun ympäristön piirteet voivat 
vaikuttaa ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen kannusta-
malla tai rajoittamalla kävely- ja pyöräilyvalintoja. Muun 
muassa kevyen liikenteen väylien yhtenäisyyden, laaduk-
kuuden, koetun turvallisuuden ja mukavuuden (esim. 
kauniit näkymät) on havaittu lisäävän kävelyä. Vaismaa 
ja muut (2011: 11) toteavat, että suorat ja turvalliset kä-
vely-yhteydet asuinalueelta keskustaan ja lähipalveluihin 
kannustavat ihmisiä kävelemään. Puistot ja virkistysalu-
eet on hyvä kytkeä osaksi kävelyverkkoa. 
Erityisesti pyöräilyn kilpailukykyä autoon nähden voi-
daan parantaa esimerkiksi tekemällä pyöräilijöille nopei-
ta oikoreittejä ja ohjaamalla autot kehätielle. Keskeisten 
alueiden kuten asuin ja työpaikka-alueiden välillä pyö-
räilijän tulisi päästä liikkumaan korkeatasoista pyöräilyn 
pääväylää pitkin. Kun autojen nopeudet ja liikennemää-
rät ovat alhaisia, voidaan eri kulkutavat yhdistä myös 
samalle väylälle. Turvallisia pyörän pysäköintitiloja tulisi 
tarjota sekä lyhyt-, että pitkäaikaiseen pysäköintiin. Ih-
minen valitsee auton sijaan pyörän, jos sen käyttö on 
helppoa ja nopeaa (Vaismaa ym. 2011).

Tulokset

Sodankyläläisten kokonaisliikennemäärä on ehdotto-
masti suurin Sodankylän keskustaajaman eli Sodanky-
läntien ja Jäämerentien välisellä alueella. Myös Kitisen 
sillalla on paljon liikennettä, lisäksi Kasarmitie kerää 
paljon liikennettä tällä tutkimusaineistolla, sillä sitä pit-
kin kuljetaan lukiolle. Eniten matkoja kuljetaan autolla.
 Tässä otannassa asuinpaikkana on useimmiten 
Kitisen itäpuoli, erityisesti Kaanaanmaa. Matkat Kitisen 
itäpuolelta keskustan suuntaan on huomattavan usein 
tehty autolla. Etelästä ja pohjoisesta suuntautuvat mat-
kat keskustaan ja lukiolle ovat useammin tehty jalan tai 
pyörällä. Varuskunta-alueelta tehtyjen matkojen pääasi-
allisena kulkumuotona on auto.
 Tuloksien mukaan eri kulkumuodot käyttävät 
pääasiallisesti samoja reittejä, eikä erillisiä pyöräily- ja 
kävelyreittejä ole havaittavissa. Oma kävelyn keskittymä 
on Sodankyläntien ja Jäämerentien korttelissa, Kitisen 
koulun ympäristössä ja Pappilanniemen virkistysreitillä. 
Kevyenliikenteen kulkutapoja suosivaa aluetta on Kivi-
harju, erityisesti Haastajantie ja Vuotturaippa.
 Kartalle on merkitty myös muutamia huomion-
arvoisia paikkoja. Ystävien tapaamispaikaksi nuoret ko-
kevat erityisesti lukion ja urheilutalon alueen. Urheiluta-
lon alue koettiin myös mielipaikaksi kesällä sekä talvella. 
Urheilutalon läheinen vesitorni koettiin sodankyläläi-
syyttä symboloivaksi paikaksi muutamissa vastauksis-
sa, kuten myös Kitisenrannan koulu. Kuitenkin vanha 
kirkko koettiin paikkakunnan tärkeimmäksi symboliksi. 
Epämiellyttävien paikkojen keskittymä on Sodankylän-
tien varressa. Erittäin miellyttäväksi koettiin Pappilan-
niemen virkistysalue. Vaarallisia paikkoja lukiolaisten 
näkemyksen mukaan ovat jokien ylitykset. Vaarallisiksi 
koettiin myös useat risteykset keskustan länsipuolella ja 
lukion lähistöllä.

Pohdinta

Sodankylän pääasiallisena kulkumuotona näyttäisi tä-
män tutkielman aineiston perusteella olevan moottori-
ajoneuvo. Tämä tulos oli odotettavissakin, sillä onhan 
kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu kulkutapaosuus kes-
kimäärin Sodankylän kokoisessa taajamassa 25 % (Risti-
mäki ym. 2013: 115). Toisaalta etäisyydet näillä lukiolais-
ten piirtämillä kartoilla eivät ole suuria, sillä esimerkiksi 
Kaanaanmaan ja lukion välinen etäisyys on alle neljä 
kilometriä. Kuten Översti (2015: 96) mainitsi, pienen 
taajaman edellytykset kävelylle ja pyöräilylle pitäisi olla 
hyvät. Tämän vuoksi voisi olettaa, että pyörää ja kävelyä 
käytettäisiin kulkumuotona useamminkin. 
 Sodankylän lukiolaisten piirtämistä kartoista on 
melko vaikeaa hahmottaa matkan lähtö- tai päätepistet-
tä, joten matkan pituuden vaikutusta kulkutavan valin-
taan on haastavaa arvioida. Kuitenkin esimerkiksi Kiti-
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neisto ei anna mahdollisuutta tällaiseen analyysiin, sil-
lä esimerkiksi kotia tai matkojen alku- ja päätepisteitä 
ei merkitty karttoihin. Kehittämisideana voisi mainita, 
että koehenkilöiden tulisi merkitä jokaisen kulkemansa 
matkan lähtö- ja päätepiste. Tällä tavoin matkan tarkoi-
tuksesta voisi tehdä enemmän arvioita, onko kyseessä 
liikunnan harrastaminen vai esimerkiksi työ- tai koulu-
matka. Lisäksi matkan pituuden vaikutusta kulkumuo-
don valintaan olisi helpompi arvioida. Toisaalta tällai-
senaan aineisto lähestyy big data -tyyppistä, anonyymia 
aineistoa: tiettyihin kysymyksiin vastaaminen on mah-
dotonta, mutta toisaalta aineiston yleiset taipumukset 
tulevat hyvin esille. 
 Tuloksille saataisiin entisestään syvyyttä paitsi 
laajentamalla aineistonkeruuta tarkentavilla lisäkysy-
myksillä ja taustatiedoilla, myös yhdistämällä ne muu-
hun, ”kovaan” paikkatietoon. Esimerkiksi yhdyskunta-
rakenteelliset tekijät, maankäytön monipuolisuus, ympä-
ristön tiiviys tai katuverkosto ja kulkuyhteydet voisivat 
syventää analyysia entisestään. Kerättyä, osallistavaa 
tietopohjaa tulisi laajentaa ja tulkita tuloksia sekä yh-
dyskuntarakenteellisia tekijöitä että vastaajien yksilöllisiä 
piirteitä, preferenssejä ja elämäntyyliä vasten. 
 Tämän kaltaisesta tutkimuksesta on varmasti 
hyötyä taajamien kulkumuotojen analyysissa. Tuloksis-
ta saa varmasti enemmän irti tulevaisuudessa, jos tut-
kimusjoukko on heterogeenisempi ja laajempi. Näin 
ollen syntyisi suurempia eroja esimerkiksi työmatkojen 
suhteen ja olisi helpompi arvioida reittien viihtyisyyden 
vaikutusta. Kokeilu kuitenkin osoitti, että pienelläkin ai-
neistolla voidaan muodostaa yleiskuvaa taajaman käytet-
tävyydestä ja muista kokemuksellisista piirteistä. Eten-
kin suurempia vastaajamääriä tavoiteltaessa digitaalisen 
käyttöliittymän kehittäminen on kuitenkin tarpeen. 
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sen sillan ylityksiä on huomattavasti enemmän autolla 
kuin pyörällä tai varsinkaan kävellen. Useimmat matkat 
näyttäisivät päätyvän lukiolle, joten voidaan olettaa, että 
koulumatka Kitisen itäpuolelta koetaan useassa tapauk-
sessa liian pitkäksi kulkea pyörällä tai kävellen. Matka 
ei kuitenkaan ole suhteettoman pitkä. Kulkutavan valin-
taan saattaa vaikuttaa esimerkiksi useissa lähteissä mai-
nittujen, suorien ja nopeiden kevyen liikenteen reittien 
puuttuminen (autoiluun verrattuna), sillä Kitisen sillan 
kautta kulkeminen lisää huomattavasti matkojen pituut-
ta itäpuolelta saavuttaessa. Myös Kitisen keskivaiheille 
on merkitty useita ”vaarallisia paikkoja”. Tämä saattaa 
olla osoitus siitä, että Kitisen ollessa jäässä, sen yli kulje-
taan kävellen koulumatkan nopeuttamiseksi.
 Överstin (2015: 96) mainitseman, pyöräilyä ja 
kävelyä edistävän nauhamaisen yhdyskuntarakenteen 
voi havaita Sodankylä keskustaajamassa etelä-pohjois-
suunnassa. Tällä akselilla on paljon asutusta, työpaik-
koja (esim. keskustan palvelut ja huoltoasemat). Tästä 
tutkimusaineistosta on kuitenkaan lähes mahdotonta 
huomata nauhamaisuuden hyötyjä kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisen suhteen. Tämä saattaa johtua myös tutki-
musjoukosta, sillä lukioikäisten nuorten ei tarvitse vält-
tämättä huolehtia päivittäisistä ostoksista. Lisäksi työ-
paikkojen sijainti ei vaikuta heidän liikkumiseen ja hei-
dän kaikkien keskeisimpänä matkustuskohteena onkin 
sama paikka eli Sodankylän lukio. 
 Sodankylän keskeisin Jäämerentien ja Sodanky-
läntien palvelujen alue ei kerää merkittävästi enemmän 
kevyttä liikennettä kuin muutkaan alueet, toisin kuin 
Sodankylä yleiskaavassa (2012) mainitaan. Tähän saat-
taa vaikuttaa se, ettei tutkimusjoukon merkintöjen mu-
kaan heillä ole juurikaan kohtaamispaikkoja keskusta-
alueella, lukuun ottamatta elokuvateatteria. Varsinkaan 
Jäämerentie ei vaikuta pyöräily-ystävälliseltä, sillä sitä 
kuljetaan todella harvoin pyörällä. Tosin pyöräillessähän 
matkan nopeus on tärkeämpää kuin aistiympäristö. Jää-
merentien ympäristö eli keskeisin palvelualue vaikuttaa 
kuitenkin melko käveltävältä alueelta, sillä siellä kulje-
taan huomattavasti useammin kuin Sodankyläntiellä. 
On myös positiivista huomata, ettei keskeisimmällä 
keskusta-alueella (Jäämerentiellä) ole juurikaan merkitty 
vaarallisia risteyksiä, toisin kuin Sodankylän kirkonkylän 
yleiskaavassa, jossa on maininta useista vaarallisista ris-
teyksistä. Sodankyläntien välttäminen kävellessä saattaa 
johtua epämiellyttävästä, kovavauhtisesta liikenteestä. 
Sodankyläntielle onkin merkitty lukuisia paikkoja, jois-
sa ympäristö vaatii kohennusta (esimerkiksi torin alue). 
Lisäksi keskustassa huomionarvoista on, että keskustan 
läpi itä-länsisuunnassa kuljetaan pyörällä ennemmin Ka-
sarmitietä, kun taas kävellen Unarintietä. Tämä saattaa 
tarkoittaa jälleen pyöräilyn nopeusetua lukiolle kuljetta-
essa Kasarmitietä, kun taas Unarintie on viihtyisämpi 
kävelylle.
 Tutkimusaineiston perusteella kävelyä liikun-

tamuotona ja virkistystarkoituksessa harrastetaan So-
dankylässä ainakin Pappilanniemessä. Pappilanniemi 
on koettu ylipäätään erittäin mieluisana paikkana. Kä-
velyä liikuntamuotona kannattaakin tukea esimerkiksi 
sen kansanterveydellisten vaikutusten vuoksi (Vaismaa 
2011: 8). Kävelyä ja pyöräilyä liikunnallisena harrasteena 
voisi Sodankylässä parantaa ottamalla käyttöön miellyt-
täviä ja virikkeellisiä ympäristöjä kuten vesistöjen ranto-
ja. Yhtenäiset reitit rannoilla lisäisivät varmasti Sodan-
kylän käveltävyyttä ja pyöräiltävyyttä. Kartta-aineiston 
perusteella lukuisia rantoja ei juurikaan käytetä kulku-
reitteinä nykytilassaan, lukuun ottamatta edellä mainit-
tua Pappilanniemeä.
 Kuten Vaarala (2011) mainitsi, turvattomia yh-
teyksiä kouluille tulisi välttää kävelyn ja pyöräilyn edistä-
miseksi. Tässä onkin Sodankylässä kehittämisen varaa, 
sillä koulukeskuksen alue keräsi huomattavan paljon 
merkintöjä vaaran paikoista. Lisäksi suuren vilkkaiden 
reittien varrella vaarallisiksi huomioitiin ainakin riste-
ykset Kasarmitie-Sodankyläntie, Lapintie-Unarintie ja 
Kasarmitie-Unarintie. Lisäksi keskustan viihtyisyyden 
parantaminen tulisi huomioida, jotta kokonaiskulku-
määrä pyörällä tai kävellen kasvaisi. Tämä lisäisi keskus-
tan palvelujen kannattavuutta ja aktivoisi paikallistalout-
ta (Thornton ym. 2012; Roughton ym. 2013). Keskeisin 
keskusalue näyttäisi olevan nuorille täysin mitäänsano-
maton alue, sillä se ei kerännyt juuri minkäänlaisia sym-
boleita karttoihin. Kuitenkin erilaisella tutkimusjoukolla 
keskustassa liikkuminen saattaisi olla tiheämpää. Myös 
suorempien ja autoilusta erillisten kevyenliikenteenreit-
tien luominen olisi suotavaa. Toisaalta näin pienessä 
taajamassa on haastavaa luoda nykyisen liikenneverkon 
sisään uusia pyörä- ja kävelyteitä. Kuitenkin esimerkiksi 
kevyenliikenteen silta Kaanaanmaalta Kitisen yli saattai-
si vaikuttaa huomattavasti keskustan ja koulukeskuksen 
saavutettavuuteen ja siten kulkutavan valintaan. Koko-
naisuudessaan nuorille merkittävät ja useimmin käydyt 
paikat lukio, urheilupuisto ja Kitisenrannan koulu sijait-
sevat tiiviisti melko lähellä toisiaan, mikä varmasti edis-
tää kävelyn tai pyöräilyn valintaa kulkumuodoksi.
 Lukiolaisten merkitsemät tarjoumat eivät vielä 
sellaisenaan kerro, miksi tietyt paikat koetaan esimerkiksi 
miellyttävinä tai ikävinä. Tätä varten kyselyä tulisi laajen-
taa esimerkiksi avoimilla kysymyksillä ja pyytää vastaajia 
kuvailemaan tarkemmin merkitsemiään laatutekijöitä. 
Aineisto ei myöskään sellaisenaan paljasta kävelyyn ja 
pyöräilyyn liitettyjä moninaisia merkityksiä: kuljetaanko 
kävellen, koska se on välttämätöntä vai onko ympäristö 
oikeasti sellainen, että se tukee kävelyä? 
 Laatutekijöitä on perinteisesti analysoitu yksi-
löllisinä kokemuksina, laatuverkkoina. Esimerkiksi po-
sitiivisten laatukokemusten on huomattu keskittyvän 
usein kodin välittömään läheisyyteen, kun taas negatii-
viset laatutekijät sijaitsevat kauempana (esim. Kyttä & 
Kahila 2006: 14, 154). Lukiolaisnuorten tuottama ai-
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Johdanto

Vuoden 2015 kuntasuunnittelun kurssin yhteydessä to-
teutettiin Sodankylän asukaskysely, jonka tarkoituksena 
oli selvittää asukkaiden mielipiteitä ja toiveita Sodanky-
län keskustaajamaan liittyen. Tavoitteena oli tuottaa lisää 
tietoa kunnan päättäjille kuntasuunnittelun kurssin tuot-
taman maankäytön kehityskuvan lisäksi. Kyselyaineisto 
kerättiin samaan aikaan kun kuntasuunnittelun kurssi oli 
jo edennyt melko pitkälle, joten kyselyn tuottama tieto 
on kohdistettu pääasiassa Sodankylän kunnalle itselleen, 
eikä kyselyn tuottamia tietoja ehditty juurikaan hyödyn-
tää kuntasuunnittelun kurssin yhteydessä. Kysely oli 
avoinna vastauksille lokakuun 11. päivästä marraskuun 
16. päivään asti, jolloin vastaukset otettiin talteen eikä 
uusia vastauksia enää otettu mukaan käsittelyä varten. 
Kyselyn levityksessä saatiin apua Sodankylän kunnan 
työntekijöiltä, jotka mainostivat kyselyä esimerkiksi 
kunnan omalla facebook-sivulla sekä kunnan nettisivuil-
la. Myös kunnan kirjasto oli mukana yhteistyössä.

Menetelmät

Kysely toteutettiin nettikyselynä, mutta kunnan kirjas-
tolla oli mahdollisuus vastata myös paperiseen versioon. 
Ajatuksena oli, että paperisella versiolla saavutettaisiin 

myös niitä henkilöitä, joilla ei ole mahdollisuutta tai ha-
lukkuutta käyttää tietotekniikkaa kyselyyn vastaamiseen. 
Ajatuksena oli kattavan ja monipuolisen vastaajajoukon 
tavoittaminen. Nettikysely toteutettiin googlen lomake-
toiminnolla ja se rakennettiin mahdollisimman saman-
kaltaiseksi alkuperäisen fyysisen lomakkeen kanssa, jotta 
virhelähteet pystyttäisiin pitämään mahdollisimman vä-
häisinä. Joitakin pieniä eriäväisyyksiä näiden kahden ver-
sion välillä kuitenkin syntyi johtuen pääasiassa googlen 
lomaketoiminnon teknisistä rajoituksista, mutta näiden 
erojen ei katsottu olevan merkittäviä.
 Kyselyyn saatiin annetun vastausajan sisällä 213 
vastausta, joista lähemmän tarkastelun jälkeen hyväksyt-
tiin 202 kappaletta. Näistä vastauksista 11 kappaletta oli 
jätetty paperiversiona. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin 
ne vastaukset, jotka oli lähetetty useamman kuin yhden 
kerran ja ne vastaukset, jotka oli jätetty kesken niin, että 
ne eivät sisältäneet kyselyn tarkoitukselle merkityksellis-
tä informaatiota. Kyselyssä kerättiin tietoa viidessä eri 
osiossa (liite 1). Ensimmäinen osio kartoitti vastaajien 
taustatietoja kuten ikää, sukupuolta, koulutustasoa ja 
asuinaluetta. Lisäksi tiedusteltiin vastaajan terveyden-
tilaa. Toisessa osiossa keskityttiin vastaajan fyysiseen 
aktiivisuuteen ja toimintaympäristöön esimerkiksi kar-
toittamalla vastaajan mielipiteitä kunnan tarjoamiin vir-
kistys- ja liikuntapalveluihin ja yleisesti erilaisten palve-
luiden saatavuuteen. Kolmannessa osiossa keskityttiin 

Sodankylän rakennettuun ympäristöön kysymällä vas-
taajan mielipidettä muun muassa keskustaajaman tiive-
yteen ja rakennuskannan kuntoon. Neljäs osio käsitteli 
Sodankylän aistiympäristöä esimerkiksi selvittämällä 
Sodankylän keskustaajaman turvallisuutta ja yleisiä mie-
likuvia alueesta. Viides ja viimeinen kyselyn osa käsitteli 
vastaajien sosiaalista elinympäristöä ja Sodankylän pai-
kallisidentiteettiä.
 Kysymykset olivat pääasiassa viisiportaisia 
mielipidekysymyksiä (täysin samaa mieltä – täysin eri 
mieltä), mutta kyselyyn mahtui myös muutamia avoimia 
kysymyksiä. Avoimet kysymykset käsittelivät esimerkik-
si Sodankylän keskustaajaman positiivisia ja negatiivisia 
ominaisuuksia, keskustaajaman tarjoamia tai toivottavia 
mahdollisuuksia sekä paikallisidentiteettiä.

Aineiston kuvailu

Kyselyn ensimmäisessä osiossa kartoitettiin vastaajien 
taustatietoja. Vastaajilta kysyttiin muun muassa ikää, 
sukupuolta, talouden kokoa, koulutusta, työllisyysti-
lannetta, asuinaluetta, asumismuotoa sekä fyysistä- ja 
psyykkistä terveydentilaa. Vastaajien sukupuolijakauma 
oli hieman vinoutunut. Vastaajista jopa 78% oli naisia ja 
vain 22% miehiä vastaajien keski-iän ollessa noin 39,6 
vuotta. Suurimmat ikäluokat olivat 21–25-vuotiaat ja 
26–30-vuotiaat. Alle 16-vuotiaita vastaajien joukossa oli 
vain kolme kappaletta ja yli 71-vuotiaita kaksi kappaletta 
nuorimman vastaajan ollessa 10-vuotias kun taas van-
hin vastaaja oli 78-vuotias (taulukko 1). Ikäjakaumasta 
voidaan päätellä hieman eri ikäluokkien kiinnostusta 
oman asuinalueen maankäyttöpäätöksiin ja omiin vai-
kutusmahdollisuuksiin. Nuorimpien ikäluokkien (alle 
20-vuotiaiden) vähyys saattaa johtua tulevaisuudensuun-
nitelmista, joihin elämä Sodankylässä ei mahdollisesti 
kuulu. Jatko-opiskelupaikat ja suurimmat oppilaitokset 
sijaitsevat kaupungeissa eikä Sodankylä tarjoa houkutte-
levia tulevaisuudennäkymiä osalle nuorista. Nuorten ai-
kuisten ja vanhempien ikäluokkien runsaus taas kertoo 
vakaasta elämäntilanteesta ja tulevaisuudenkuvista joissa 
Sodankylä asuinympäristönä näyttelee merkittävää osaa. 
Osalla perheen perustaminen tulee ajankohtaiseksi ja 
elinvoimaista Sodankylää pidetään korkeassa arvossa 
lasten kasvattamisen ja vakaan elämän kannalta.  
 Talouden koko oli vastaajilla keskimäärin 2,7 
henkilöä. Suurin osa talouksista oli kahden henkilön ta-
louksia noin 38% osuudella. Koulutukseltaan vastaajat 
olivat pääasiassa opisto- tai ammatillisen koulutuksen 
saaneita (noin 52%). Ammattikorkeakoulun tai yliopis-
ton käyneitä oli vastaajissa keskenään lähes sama määrä 

(noin 20%) ja peruskoulutuksen saaneita vain noin 9%. 
Työsuhteessa vastaajista oli 71% kun taas työttömänä 
7,5%. Opiskelijoita vastaajiin mahtui 9,5% ja perhe-
vapaalla ja eläkkeellä olevia oli kutakin 6% aineistosta. 
Vastaajista 79% asui joko keskustaajamassa tai sen vä-
littömässä läheisyydessä. Sivukyliä asutti 20% vastaajista 
kun taas vain 1% asutti haja-asutusalueita. Yleisin asu-
mismuoto vastaajien keskuudessa oli omakotitalo (60%) 
ja seuraavaksi yleisin asumisen muoto oli rivitaloasumi-
nen 28% osuudella samalla kun kerrostalojen ja parita-
lojen yhteisosuus aineistosta oli 12%.
 Terveydentilastaan vastaajilla oli positiivinen 
käsitys. Kysyttäessä koettua psyykkistä ja fyysistä ter-
veyttä, huonoksi terveydentilaansa ei kokenut yksikään 
vastaaja. Melko huonoksi terveydentilansa koki psyykki-
seltä kannalta ainoastaan 1% ja fyysiseltä kannalta 2%. 
Kohtalaiseksi psyykkisen terveydentilansa koki 9% ja 
kohtalaisen terveeksi itsensä fyysisesti koki 15%. Hyvä 
tai melko hyvä fyysinen terveydentila oli 83 prosentilla 
vastaajista ja hyvä tai melko hyvä psyykkinen terveyden-
tila oli vastaajista 90 prosentilla. Fyysistä kuntoa kysyttä-
essä vastaukset jakautuivat hieman tasaisemmin: Hyväs-
sä fyysisessä kunnossa tunsi olevasta 30% vastaajista ja 
melko hyvässä kunnossa 34% vastaajista. Kohtalaiseksi 
fyysisen kuntonsa koki 28% ja melko huonoksi 8%. 
Täysin huonoksi fyysistä kuntoaan ei kokenut yksikään 
vastaaja. Liikuntarajoitteita oli 10 prosentilla vastaajista.

Fyysinen aktiivisuus ja toimintaympäristö

Vastaajien fyysistä aktiivisuutta selvitettiin kartoittamal-
la heidän päivittäistä liikkumistaan, harrastuksiaan ja 
liikkumismuotoja. Eri harrastuksia vastaajat selvittivät 
vastaamalla avoimeen kysymykseen listaamalla omia 
aktiviteettejaan. Vastaukset luokiteltiin viiteen yleiseen 
luokkaan. Suurin yksittäinen vastausluokka oli ulkoi-
lu 58 prosentin osuudella. Tähän luokkaan kuuluivat 
useimmiten lenkkeily, pyöräily, hiihto ja kävely. Toiseksi 
suurimpaan luokkaan ”sisäliikunta” sisältyi 33% vasta-
uksista. Sisäliikuntaan luokiteltiin muun muassa kunto-
sali, erilaiset jumpat ja sisällä pelattavat pallopelit kuten 
salibandy. Vähäisiä vastauksia saivat luokat ”mootto-
riurheilu”, ”kulttuuri ja taide” sekä ”järjestötoiminta”. 
Kulttuuri ja taide sai näistä vaihtoehdoista suurimman 
vastausmäärän 5,5% osuudella.
 Työmatkan pituuteen osasi vastata vain 161 
henkilöä. Keskimääräinen työmatkan pituus oli 19,8 ki-
lometriä. Keskimääräinen työmatka ei kuitenkaan kerro 
tarkasti työssäkäyvien tai opiskelevien päivittäin kulke-
masta matkasta sillä 66 prosentilla vastaajista työmatka 

Juuso  K a l l i nk i

Sodankylän asukaskysely
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oli alle 5 kilometriä. Yli 5 kilometrin päivittäinen työ-
matka oli 34% vastaajista (taulukko 2). Kun tarkastel-
laan liikkumismuotoja töihin tai kouluun huomataan, 
että jopa 66% vastaajista taittaa matkansa pääasiassa 
yksin omalla autolla (taulukko 3). Auton käyttö työmat-
kojen taittamiseen jakaantuu melko tasaisesti kaikilla 
ikäluokilla. Jopa jotkin alle 18-vuotiaat vastaajat ilmoit-
tavat kulkevansa koulu tai työmatkansa autolla. Kevyen 
liikenteen muotoja työmatkoillaan käyttää puolestaan 
noin 23% vastaajista ja loput 11% ilmoittivat liikkuvansa 
pääasiassa julkisilla liikennevälineillä tai kimppakyydeil-
lä. Jokseenkin merkillisen tästä jakaumasta tekee se, että 
jopa 49% vastaajista on täysin samaa mieltä siitä, että 
keskustaajamassa on helppoa asioida käyttäen kevyen-
liikenteen muotoja kun taas noin 26% on täysin samaa 
mieltä siitä, että keskustaajamassa on helppoa asioida 
autolla. Tähän saattavat vaikuttaa muun muassa työpaik-
kojen sijainti keskustaajaman ulkopuolella, sillä keskus-
taajaman ydinalue itsessään on melko pieni ja asuinra-
kentamiseen keskittynyt lukuun ottamatta Jäämerentien 
aivan keskeisintä osaa. Liikenteellisesti jokseenkin tai 
täysin toimivana keskustaajamaa piti 44% vastaajista sa-
malla kun 22,5% vastaajista piti sitä jokseenkin toimi-
mattomana tai täysin toimimattomana. Jopa 65% alle 5 
kilometrin etäisyydellä työ- tai opiskelupaikastaan asuva 
käytti liikkumiseen moottoriajoneuvoa ja vain 35% tait-
toi matkansa kävellen tai polkupyörällä. Kevyen liiken-

teen muotojen yleisyys väheni merkittävästi kun etäisyys 
työ- tai opiskelupaikkaan kasvoi yli 2,5 kilometrin mit-
taiseksi.
 Väitteen ”keskustaajama on elinvoimainen” 
kanssa samaa tai jokseenkin samaa mieltä oli vain noin 
18 prosenttia vastaajista ja osittain tai täysin eri mieltä oli 
valtaosa noin 47 prosentin osuudella. Tämä tukee kun-
tasuunnittelun kurssin havaintoja keskustaajaman pro-
fiilista: tyhjiä liiketiloja on keskeisillä paikoilla kohtuulli-
sen runsaasti ja tyhjiä, rakentamattomia pientalotontteja 
löytyy keskustaajaman alueelta myös paljon. Myöskään 
julkista sosiaalisen kohtaamisen tilaa ei tuntunut kes-
kustaajaman alueelta löytyvän. Vain noin 8 prosenttia 
vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, 
että julkinen kohtaamisen paikka löytyy kun taas jopa 
75 prosenttia oli asiasta täysin tai jokseenkin eri miel-
tä. Kuntasuunnittelun kurssin alkupuolella havaitsimme 
samankaltaisesti sosiaalisen elämän keskittyvät lähinnä 
kouluille ja päivittäistavarakauppoihin sekä keskustaaja-
man ulkopuolella sijaitseviin huoltoasemiin. Nykyinen 
torin alue oli tyhjillään ja perinteisten sosiaalisen elämän 
keskipisteiden eli kahviloiden ja ravintoloiden puute tai 
aukioloajat rajoittivat vastaajien mukaan niiden hyödyn-
tämistä.
 Seuraava kyselyn osakokonaisuus selvitti ihmis-
ten mielipiteitä Sodankylän keskustaajaman tarjoamien 
palveluiden saatavuudesta. 

Päivittäistavarakauppapalve-
luiden saatavuus koettiin kes-
kustaajamassa erittäin hyviksi 
kun taas erikoisliikepalveluiden 
kohdalla vastaukset jakautuivat 
selkeämmin. Väitteen ”erikois-
liikepalveluiden saatavuus So-
dankylässä on hyvä” kanssa sa-
maa tai jokseenkin samaa mieltä 
oli vain noin 23% vastaajista ja 
täysin erimieltä tai jokseenkin 
eri mieltä oli jopa 55% vastaa-
jista. Tämä jakauma heijastelee 
Sodankylän liike- ja palvelukes-
kuksena toimivan Jäämerentien 
tilaa tyhjine liiketiloineen ja liit-
tyy myös vahvasti kysymykseen 
keskustaajaman elinvoimaisuu-
desta. 
 Kulttuuripalveluiden saatavuuteen oli tyyty-
väisiä noin 59% vastaajista ja tyytymättömiä vain 15%. 
Terveyspalveluiden kohdalla jakauma oli erittäin tasai-
nen sillä 40% piti näiden palveluiden saatavuutta hyvänä 
ja 37,5% piti saatavuutta huonona.
 Fyysinen aktiivisuus ja toimintaympäristö- osi-
on päätti avoin kysymys asukkaiden toiveista itselle tai 
perheelleen lisättävistä palveluista. Vastaajat mainitsivat 
toiveissaan yhteensä 159 palvelua, joita he toivoisivat 
näkevänsä tulevaisuuden Sodankylän palvelutarjonnas-
sa. Toivomukset luokiteltiin 14 eri luokkaan aihealueit-
tain. Suurin frekvenssiluku syntyi erikoisliikepalveluiden 
luokkaan. Vastaajista 15% toivoi näiden palveluiden 
yleistyvän tulevaisuudessa. Yksittäiset vastaukset liittyi-
vät lähinnä vaateliikkeiden, urheiluvälinekauppojen ja 
muiden erikoisliikkeiden toivottavuuteen. Seuraavaksi 
yleisin vastausluokka oli ”ravintolat” noin 14 prosentin 
osuudella. Vastaajat toivoivat keskustaajaman alueelle 
erityisesti korkeatasoista ruokaravintolaa, jollaisia alueel-
ta ei riittävästi löydy. Uimahallia vastaajista toivoi 12,5% 
ja kulttuuripalveluiden lisäämistä noin 10%. Kahviloi-
ta ja muita niihin rinnastettavien paikkojen lisäämistä 
toivoi 9,5% vastaajista. Kahviloiden aukioloaikojen ei 
koettu olevan sopivia työssäkäyville ihmisille ja niiden 
käyttö vapaa-aikana tuntui olevan haasteellista. Puisto-
jen lisäämistä puolestaan toivoi 8% vastaajista ja muita 
virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita 6% vastaajista.

Rakennettu ympäristö

Tässä kyselyn osassa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä 

Taulukko 2. Työmatkan pituus.

Taulukko 3. Liikkumismuoto töihin tai kouluun.
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Vastaajien ikäjakauma

Sodankylän keskustaajaman fyysisestä rakennuskannas-
ta ja muutamista mahdollisesti Sodankylään liitettävistä 
vetovoimatekijöistä. Valtaosa vastaajista koki Sodanky-
län rakennetun keskustaajaman olevan sopivan tiiviisti 
rakennettu (67,5%). Vaihtoehtojen ”En osaa sanoa”, 
”Rakennettu liian väljästi” sekä ”Rakennettu liian tii-
viisti” osuudet olivat alle 15% kussakin. Noin puolet 
vastaajista koki keskustan rakennusten olevan huono-
kuntoisia, kun taas vain noin 16% kokivat rakennusten 
olevan hyväkuntoisia. Uudisrakentamista keskustaan 
toivoi 70% vastaajista. Kielteisellä kannalla uudisraken-
tamisen suhteen oli vain noin 10% vastaajista. Vanhojen 
rakennusten säilyttämisen suhteen vastaajat jakaantui-
vat hyvin tasaisesti eri vastausluokkien kesken. Kaikki-
en vastausvaihtoehtojen lukuun ottamatta ”Täysin eri 
mieltä”- vaihtoehdon prosenttiosuudet olivat 22,7% ja 
20,2% välillä. Vanhojen rakennusten säilyttämisestä täy-
sin eri mieltä oli 13,7%. 59% vastaajista oli sitä mieltä, 
että kerrostalot sopivat keskustaan, kun taas eri mieltä 
asiasta oli 19%. Noin 22% ei osannut antaa kysymyk-
seen mielipidettään.
 Noin 44,5% vastaajista piti sijaintia hyvien lii-
kenneyhteyksien varrella Sodankylän keskustaajamaan 
yhdistettävänä vetovoimatekijänä, kun taas noin 30% 
oli asiasta eri mieltä. Lapsille sopiva kasvuympäristö oli 
selkeästi suositumpi vetovoimatekijä noin 75,5% osuu-
dellaan ja asiasta oli eri mieltä vain 7% vastaajista. Hyvät 
harrastusmahdollisuudet tunnisti Sodankylään yhdistet-
täväksi vetovoimatekijäksi jopa 71% vastaajista samalla 
kun 16% ei pitänyt harrastusmahdollisuuksien saata-
vuutta merkittävänä vetovoimatekijänä. Hyvät kevyen 
liikenteen mahdollisuudet olivat Sodankylään liitettävä 
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vetovoimatekijä 68% mielestä kun taas 8% mielestä 
näin ei ollut. Luonnonläheinen asuinympäristö taas oli 
valtaosan mielestä Sodankylän vetovoimatekijä yli 85% 
osuudella ja vain 4% oli sitä mieltä, että luonnonlähei-
syys ei ollut vetovoimatekijänä alueeseen liittyen. Palve-
lujen osalta vastaukset jakautuivat puolin ja toisin. 30% 
vastaajista piti hyviä palveluita vetovoimatekijänä samal-
la kun 34% oli sitä mieltä, että hyviä palveluita ei voi-
da tunnistaa alueen vetovoiman kannalta merkittäviksi. 
36% vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä. Yksityi-
syyttä vastaajat pitivät merkittävämpänä vetovoimateki-
jänä kuin yhteisöllisyyttä. Yksityisyyden tunnisti Sodan-
kylän vetovoimatekijäksi 44% kun eri mieltä asiasta oli 
27%. Vastaavat luvut yhteisöllisyyden kohdalla olivat 
27% samaa mieltä ja 40% eri mieltä.

Aistiympäristö

Aistiympäristön piiriin tässä kyselyssä kuuluivat kysy-
mykset, jotka käsittelivät maisemallisia arvoja ja muita 
aistittavia tekijöitä. Jopa 85% vastaajista koki, että kes-
kustassa ei ole liikaa puustoa. Puuston määrä oli liialli-
nen vain noin 8% mielestä. Sodankylän keskustaajamaa 
reunustaa kaksi jokea, joten oletusten mukaan vesistöt 
koettiin näkyväksi osaksi taajamaa. 75% vastaajista koki 
vesistöjen olevan näkyvä osa taajamaa kun taas 10% oli 
asiasta eri mieltä. Kysyttäessä keskustaajaman miellyttä-
vyyttä kesällä ja talvella selvisi, että vastaajat kokivat So-
dankylän keskustaajaman olevan hieman miellyttävämpi 
kesäisin kuin talvisin. 38,5% vastaajista oli väitteen ”So-
dankylän keskustaajama on miellyttävä kesällä” kanssa 
täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä kun vastaava 
luku talven kohdalla oli noin 23%. Noin 30% ei osannut 
ottaa kantaa keskustaajaman miellyttävyyteen talvella tai 
kesällä. Talvisin keskustaajamaa ei koettu miellyttäväksi 
46% osuudessa vastauksista kun vastaava luku kesän 
kohdalla oli 30%. Liikenteen melun koki häiritseväksi 
vain 13% vastanneista kun taas 63% oli sitä mieltä, että 
liikenteen melu ei heitä häiritse. Erittäin turvalliseksi tai 
turvalliseksi keskustaajaman koki yhteensä 43% vastaa-
jista ja melko turvalliseksi noin 47%. Vastausvaihtoehto 
”En kovin turvalliseksi” sai vain 7 prosentin osuuden ja 
vaihtoehto ”En lainkaan turvalliseksi” jäi jopa kokonaan 
ilman havaintoja. Vaikka kokonaisuudessaan Sodanky-
län keskustaajama koettiin turvalliseksi, kysymyksen pe-
rässä ollut avoin kysymys kartoitti hieman asukkaiden 
huolenaiheita. Turvallisuutta heikentäviksi tekijöiksi 
mainittiin useimmiten autoilijoiden ja kevyen liikenteen 
suhde, talvisin lumikinosten kasaaminen näkyvyyses-
teiksi, talviautoilu yleisesti ja liian suuret tilannenopeu-

det keskustan alueella. Lisäksi pienessä määrässä vasta-
uksista huolta aiheuttivat esimerkiksi terveyspalveluiden 
leikkaukset, liikenneväylien huono kunto sekä poliisin 
heikko saatavuus. Erittäin maaseutumaiseksi tai maa-
seutumaiseksi Sodankylän keskustaajaman koki vas-
taajista yhteensä noin 40% ja melko maaseutumaiseksi 
noin 33%. Vaihtoehto ”En kovin maaseutumaiseksi” sai 
noin 24% osuuden ja ”En lainkaan maaseutumaiseksi” 
vain 1,5% osuuden. Kysymykseen ei osannut vastata 
1,5% henkilöistä.

Sosiaalinen ympäristö

Tässä osiossa keskityttiin asukkaiden sosiaaliseen elin-
ympäristöön ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. 
Sosiaalisen ympäristön ominaisuuksia selvitettiin yhdek-
sällä mielipidekysymyksellä joista tässä käsitellään neljä 
yleisen sosiaalisen ympäristön kannalta neljä merkityk-
sellisintä. Lisäksi käsitellään kolmea avointa kysymystä, 
jotka koskivat Sodankylän paikallisidentiteettiin vaikut-
tavia tekijöitä.
 38% kyselyyn vastanneista ilmoittaa osallistu-
vansa talkoisiin vähintään kerran vuodessa. Toisaalta 
jopa 45% ilmoittaa että he eivät osallistu talkoisiin ja 
16% vastanneista ei osannut ilmoittaa kantaansa. Väit-
teen ”Nautin yhteisistä harrastuksista muiden ihmis-
ten kanssa” täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä 
oli 55% vastanneista. Noin 22% vastaajista oli väitteen 
kanssa jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä. Sama 
prosenttiosuus ei ollut samaa eikä eri mieltä. 44% il-
moittaa tuntevansa lähimmät naapurinsa hyvin, mutta 
samalla 33% vastaajista ilmoittaa olevansa vastakkaisella 
kannalla. Lähiympäristön kehittämiseen osallistuminen 
oli kyselyn mukaan melko suosittua. Noin 57% vastaa-
jista ilmoitti olevansa edes jossain määrin halukas osal-
listumaan lähiympäristönsä kehittämiseen ja vain 14% 
oli jokseenkin haluttomia tai täysin haluttomia osallistu-
maan kehittämiseen.
 Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä pyy-
dettiin vastaajia kuvailemaan Sodankyläläisyyttä. Suu-
ressa osassa vastauksista ilmenee ihmisten mukavuus ja 
ystävällisyys, mutta toisaalta myös yhteisöllinen sisään-
päin kääntyneisyys. Uudemmat asukkaat kokevat, että 
yhteisöön sisälle pääseminen vaatii ponnisteluja ja aikaa. 
Ihmiset ovat tekemisissä keskenään lähinnä arkisessa 
vuorovaikutuksessa ja yksityisyydelle annetaan runsaasti 
arvoa. Ihmiset kokoontuvat yhteen lähinnä kesäisin ja 
suurimpien tapahtumien aikaan, jolloin myös ulkopaik-
kakuntalainen tuntee usein itsensä tervetulleeksi ja hy-
väksytyksi. Luonnonläheisyys ja tietty lappilainen ren-

tous nousevat myös esiin useissa vastauksissa. Asukkaat 
tunnistivat myös muutamia negatiivisia ominaisuuksia 
Sodankylän paikallisidentiteetissä. Muutamista vasta-
uksista kävi ilmi, että liiallinen uteliaisuus, jäykkyys ja 
muutosvastaisuus ovat alueen identiteettiin yhdistettäviä 
tekijöitä. Pääasiassa vastauksissa kuitenkin korostuivat 
vahva yhteishenki, ystävällisyys, hyväntuulisuus, avuliai-
suus ja maaseudulle tyypillinen maanläheisyys.
 Toinen avoin kysymys käsitteli Sodankylän 
asukkaita yhdistäviä tekijöitä. Ylivoimaisesti suosituin 
tekijä vastauksissa oli Sodankylän elokuvajuhlat ja niitä 
varten järjestettävät talkoot ja valmistelut. Elokuvajuh-
lien lisäksi mainintoja saivat muut erilaiset tapahtumat, 
kuten asukkaiden omat talkoot, urheilutapahtumat ja 
erilaiset markkinat. Toisaalta vastuu asukkaita yhdistä-
vistä tekijöistä on myös asukkailla itsellään. Vastauksissa 
nousee esiin omassa perhe- ja tuttavapiirissä toteutetta-
vat tapahtumat, talkoot sekä juhlat ja vastaajien mukaan 
asukkaat auttavat toisiaan kun tarve vaatii. Jotkin vastaa-
jista myös ilmoittavat, että heidän mielestään alueella ei 
ole mitään asukkaita yhdistäviä tekijöitä tai he eivät ole 
tietoisia sellaisista.
 Kolmas paikallisidentiteettiä käsittelevä kysy-
mys etsi vastaajien mielestä ”Sodankylämäisintä” asi-
aa, johon sodankyläläisyys kiteytyy. Vastaukset olivat 
lähinnä poimintoja kahdesta edellisestä kysymyksestä. 
Useiden mielestä Sodankylän elokuvajuhliin kiteytyy 
alueen syvin olemus, mutta toisten mielestä sodankylä-
läisyys on joukko abstrakteja asioita ulottuen tietynlai-
sesta asenteesta ja luonteesta aina luonnonläheisyyteen 
ja pohjoisuuteen. Sodankyläläisyyden myös koettiin 
olevan sopivassa risteyskohdassa kaupunkilaisuuden ja 
maalaisuuden välillä saavuttaen parhaimmat puolet mo-
lemmista ääripäistä.

Yhteenveto

Kyselyyn osallistui hieman odotuksia enemmän hen-
kilöitä ja siinä oli edustettuna kiitettävästi vastaajia jo-
kaisesta odotetusta ikäluokasta. Nuoret aikuiset olivat 
kaikista aktiivisimpia vastaamaan Internetissä olleeseen 
kyselyyn. Elämäntilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat 
sekä ammatti saattoivat vaikuttaa vastaajien motivaa-
tioon osallistua kyselyyn. Keskiarvovastaaja oli noin 
39-vuotias, ammatillisen- tai opistotason koulutuksen 
saanut työssä käyvä nainen, joka asuu kolmen hengen 
taloudessa omakotitalossa Sodankylän keskustaajaman 
alueella. Keskimääräinen vastaaja tuntee olevansa sekä 
psyykkisesti että fyysisesti terve eikä hänellä ole liikun-
tarajoitteita.

Sodankylän asukkaat harrastavat mielellään ulkoliikun-
taa. Varsinkin hiihtäminen, lenkkeily, pyöräily sekä kä-
vely ovat lähellä asukkaiden sydäntä. Sisäliikuntalajeis-
ta kuntosalilla käyminen ja ryhmäliikunta kiinnostavat 
eniten. Vaikka asukkaat tuntuvat olevan melko aktiivisia 
vapaa-ajallaan se ei heijastu heidän tottumuksiinsa työ-
matkojen taittamisen suhteen. Usein lyhyetkin matkat, 
jotka olisi helposti mahdollista taittaa käyttäen kevyen 
liikenteen muotoja, liikuttiin yksityisautolla ja pääasiassa 
yksin. Alle puolet vastaajista piti keskustaajaman aluetta 
liikenteellisesti toimivana alueena. Keskustaajaman elin-
voimaisuudesta vastaajilla oli melko pessimistinen kuva 
nykyisellään, mikä saattaa johtua tyhjien liiketilojen, 
tyhjien tonttien ja huonokuntoisten rakennusten run-
saudesta aivan ydinkeskustan tuntumassa. Palveluiden 
saatavuudesta positiivisimmat luvut saivat päivittäista-
varakauppapalvelut ja huonoiten asukkaiden mielestä 
saatavilla olivat erikoisliikepalvelut, joita toivottiinkin 
useasti avointen kysymysten vastauksissa. Lisäksi ravin-
toloita ja varsinkin ruokaravintoloita toivottiin alueelle 
lähes yhtä paljon kuin erikoisliikepalveluita.
 Sodankylän keskustaajaman rakennustiheys oli 
vastaajien mielestä pääasiassa sopiva, joskin rakennuk-
set tuntuivat olevan asukkaiden mielestä melko huono-
kuntoisia. Uudisrakentamista toivoikin keskustaajaman 
alueelle lähes kolme neljäsosaa vastaajista. Vanhojen 
rakennusten säilyttäminen jakoi vastaajat lähes tasai-
sesti puolustajiin, vastustajiin sekä ihmisiin, jotka eivät 
osanneet ilmaista mielipidettään asiasta. Sodankylää pi-
dettiin yleisesti hyvänä kasvuympäristönä lapsille ja hy-
vät harrastusmahdollisuudet tunnistettiin positiiviseksi 
vetovoimatekijäksi alueella. Ylivoimaisesti suosituin 
vetovoimatekijä oli kuitenkin maaseutumaiselle kunnal-
le tyypillisesti luonnonläheisyys. Sodankylän keskustaa-
jaman koettiin olevan miellyttävimmillään kesäaikaan. 
Puuston määrän koettiin olevan sopiva eikä liikenteen 
melu häirinnyt asukkaita juurikaan. Keskustaajaman ko-
ettiin olevan myös hyvin turvallinen alue. Jonkin asteista 
turvattomuutta tunsi vain alle kymmenesosa vastaajista 
ja turvattomuutta aiheutti pääasiassa liikenne.
 Yli puolet sodankyläläisistä nauttii harrastuksis-
ta muiden ihmisten kanssa, mutta talkoisiin osallistutaan 
satunnaisesti tai ei ollenkaan. Sosiaalinen kanssakäymi-
nen rajoittuu ystäväpiiriin ja perheeseen, mutta satun-
naisesti myös naapurit kuuluvat arkisen kanssakäymisen 
piiriin. Kuntalaisten itsensä mukaan tyypillinen asukas 
on mukava ja ystävällinen, mutta asukkaiden tiiviiseen 
yhteisöön saattaa olla joskus hankala päästä sisään. So-
dankyläläisiä yhdistää erilaiset kunnassa järjestettävät 
tapahtumat joista merkittävin on ylivoimaisesti Sodan-
kylän elokuvajuhlat.
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Sodankylän asukaskysely 2015 
 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta toteuttaa syksyllä 2015 kuntasuunnittelun kurssin ja 
erikoiskurssin Sodankylässä. Kurssilla visioidaan Sodankylän keskustaajaman maankäyttöä ja tulevaisuutta. 
Auta meitä kehittämään Sodankylää vastaamalla oheiseen kyselyyn!  

    TAUSTATIEDOT 
 

1. HENKILÖKOHTAISET TIEDOT SEKÄ KOTI- JA PERHETAUSTA  
a) Minkä ikäinen olette?_________                b) Sukupuolenne?______________ 
c) Montako henkeä talouteenne kuuluu itsesi mukaan luettuna?__________ 
d) Mikä on koulutustasonne? Ympyröi seuraavista: (1. peruskoulu, 2. opisto- tai ammatillinen 

koulutus, 3. ammattikorkeakoulututkinto, 4. yliopistotutkinto) 
e) Mitä teette päätoimisesti tällä hetkellä? Ympyröi seuraavista: (1. opiskelija, 2. töissä, 3. työtön, 4.  

perhevapaalla 5. eläkkeellä) 
f) Missä asutte? Ympyröi seuraavista: (1. keskustaajama, 2. keskustan lähialue, 3. sivukylä, 4. haja-

asutusalue) 
g) Asumismuotonne? Ympyröi seuraavista: (1. omakoti-, 2. paritalo‐ tai 3. rivitalo, 4. kerrostalo, 5.  

palvelutalo) 
 

2. Itsearvioitu terveys 
Ympyröi seuraavista: 

a) Millainen on psyykkinen terveydentilanne omasta mielestänne? (1. huono, 2. melko huono, 3. 
kohtalainen, 4. melko hyvä, 5. hyvä) 

b) Millainen on fyysinen terveydentilanne omasta mielestänne? (1. huono, 2. melko huono, 3. 
kohtalainen, 4. melko hyvä, 5. hyvä) 

c) Miten arvioitte fyysisen kuntonne tällä hetkellä verrattuna ikätovereihin?  (1. huono, 2. melko 
huono, 3. kohtalainen, 4. melko hyvä, 5. hyvä) 

d) Onko teillä liikuntarajoitteita? (1. kyllä 2. Ei) 

OSA I. Fyysinen aktiivisuus ja toimintaympäristö 
 

3. Liikkuminen 
a) Kuinka paljon olette liikkeessä päivittäin (esim. työssä, koulumatkat pyörällä/kävellen, välitunnit, 

kotona puuhastelu, liikuntaharrastukset jne.)? Noin _______ h 
b) Liikunta ja muut harrastukset (mitä harrastatte?) _________________________________________ 
c) Jos käytte töissä/opiskelette kodin ulkopuolella, kuinka pitkä on yhdensuuntainen työ- tai 

koulumatkanne? Noin _______ km 
d) Millä tavalla useimmiten kuljette töihin tai kouluun (rastita yksi vaihtoehto)

    □ Yksin omalla autolla 

□ Kimppakyydillä 

□ Julkisella kulkuneuvolla 

□ Pyörällä 

□ Kävellen 

□ Muuten, miten?___________________ 
 

 
4. Liikkumista rajoittavat ja edistävät elinympäristön tekijät 

Kuinka paljon seuraavat ympäristölliset tekijät rajoittavat tai edistävät liikkumistanne? Vastatkaa kunkin 
kysymyksen kohdalla merkitsemällä rasti siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne (rastita 
vain yksi kohta jokaista riviä kohden). 
 täysin 

samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

täysin 
eri 

mieltä 
a) Liukkaus rajoittaa liikkumistani. □ □ □ □ □ 
b) Pimeys rajoittaa liikkumistani. □ □ □ □ □ 
c) Kylmyys rajoittaa liikkumistani. □ □ □ □ □ 
d) Kunnossapidettyjen/valaistujen 
ulkoilureittien puute rajoittaa 
liikkumistani 

□ □ □ □ □ 

e) Rakennettujen sisäliikuntapaikkojen 
puute rajoittaa liikkumistani □ □ □ □ □ 
f) Keskustaajama on liikenteellisesti 
hyvin toimiva alue □ □ □ □ □ 
g) Olen mielelläni ulkona, huonollakin 
säällä. □ □ □ □ □ 
h) Luonto on tärkeä osa hyvinvointiani. □ □ □ □ □ 

 
 

5. Arvioikaa seuraavia väittämiä Sodankylän keskustaajamasta. Vastatkaa kunkin kysymyksen 
kohdalla merkitsemällä rasti siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne (rastita vain 
yksi kohta jokaista riviä kohden). 

 täysin 
samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

täysin 
eri 

mieltä 
a) Keskustaajama on elinvoimainen □ □ □ □ □ 
b) Keskustaajamassa on selkeä 
julkinen tila, kuten tori tai puisto, 
jossa ihmiset kokoontuvat 

□ □ □ □ □ 

c) Keskustaajamassa on helppoa 
asioida autolla  □ □ □ □ □ 

d) Keskustaajamassa on helppoa 
asioida kävellen tai pyörällä □ □ □ □ □ 
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6. Onko mielestänne seuraavien palveluiden saatavuus (palvelun olemassaolo, aukiolo) hyvä 
Sodankylässä? 

Vastatkaa kunkin kysymyksen kohdalla merkitsemällä rasti siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa 
tuntemuksianne (rastita vain yksi kohta jokaista riviä kohden). 
 
 täysin 

samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

jokseenkin eri 
mieltä 

täysin eri 
mieltä 

a) Päivittäistavarakauppa □ □ □ □ □ 
b) Erikoisliikkeet □ □ □ □ □ 
c) Peruskoulun ala-aste □ □ □ □ □ 
d) Kulttuuripalvelut (esim. 
kirjasto) □ □ □ □ □ 

e) Terveyspalvelut □ □ □ □ □ 
f) Ravintolat, kahvilat □ □ □ □ □ 

 
7. Mitä mahdollisuuksia Sodankylän keskustaajama tarjoaa teille kesällä? (esim. harrastus, virkistys, 

ajanvietto, ostokset) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

8. Mitä mahdollisuuksia Sodankylän keskustaajama tarjoaa teille talvella? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
9. Mitä itsellesi tai perheellesi tärkeitä palveluja toivoisitte lisättävän? 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
OSA II: Rakennettu ympäristö 
 
 

10. Mitä mieltä olette Sodankylän keskustaajaman rakentamisen tiiviydestä? Tiiviydellä tarkoitetaan 
rakennusten ja rakennelmien määrää suhteessa vapaaseen maa-alaan. Rastita yksi vaihtoehto. 

□ Rakennettu liian tiiviisti  

□ Rakennettu sopivan tiiviisti  

□ Rakennettu liian väljästi  

□ En osaa sanoa

 
11. Arvioikaa seuraavia väittämiä Sodankylän keskustaajamasta. Vastatkaa kunkin kysymyksen kohdalla 

merkitsemällä rasti siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne (rastita vain yksi kohta jokaista 
riviä kohden). 

 täysin 
samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

ei samaa eikä 
eri mieltä 

jokseenkin eri 
mieltä 

täysin eri 
mieltä 

a) Vanhoja rakennuksia tulee 
säilyttää □ □ □ □ □ 

b) Keskustan rakennukset ovat 
hyväkuntoisia □ □ □ □ □ 

c) Kerrostalot sopivat 
keskustaan □ □ □ □ □ 

d) Sodankylään tarvitaan lisää 
uudisrakentamista □ □ □ □ □ 

 
 

OSA III: Aistiympäristö 
 
Seuraavat kysymykset koskevat mielikuvianne Sodankylän keskustaajamasta. 
 

12. Mitkä seuraavista tekijöistä ovat mielestänne vetovoimatekijöitä omassa asuinpaikassanne? Vastatkaa 
kunkin kysymyksen kohdalla merkitsemällä rasti siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne 
(rastita vain yksi kohta jokaista riviä kohden). 

 täysin 
samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

jokseenkin eri 
mieltä 

täysin eri 
mieltä 

a) Hyvä sijainti suhteessa perheen 
työ-/opiskelupaikkaan □ □ □ □ □ 

b) Sijainti hyvien liikenneyhteyksien 
varrella  □ □ □ □ □ 

c) Lapsille sopiva kasvuympäristö □ □ □ □ □ 
d) Hyvät harrastus- ja 
ulkoilumahdollisuudet  □ □ □ □ □ 

e) Hyvät pyöräily- ja 
jalankulkumahdollisuudet □ □ □ □ □ 

f) Luonnonläheinen asuinympäristö □ □ □ □ □ 
g) Alhaiset asumiskustannukset □ □ □ □ □ 
h) Hyvät palvelut □ □ □ □ □ 
i) Yhteisöllisyys □ □ □ □ □ 
j) Yksityisyys □ □ □ □ □ 
k) Joku muu, mikä?      
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13. Arvioikaa seuraavia väittämiä Sodankylän keskustaajamasta. Vastatkaa kunkin kysymyksen kohdalla 
merkitsemällä rasti siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne (rastita vain yksi kohta jokaista 
riviä kohden). 

 täysin 
samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

jokseenkin eri 
mieltä 

täysin eri 
mieltä 

a) Keskustassa on liikaa puustoa □ □ □ □ □ 
b) Vesistöt ovat näkyvä osa taajamaa □ □ □ □ □ 
c) Keskustaajama on viihtyisä ja 
miellyttävä talvella □ □ □ □ □ 

d) Huomaan ympäröivän luonnon 
vaikka olisin keskellä 
kaupunkia/taajamaa 

□ □ □ □ □ 

e) Liikenteen melu ei häiritse □ □ □ □ □ 
f) Keskustaajama on viihtyisä ja 

miellyttävä kesällä □ □ □ □ □ 

 
 

14. Kuinka turvalliseksi koette Sodankylän rakennetun ympäristön (keskustaajaman)? 

erittäin turvalliseksi □ melko turvalliseksi □  turvalliseksi □ 

en kovin turvalliseksi □ en lainkaan turvalliseksi □  en osaa sanoa □ 
 
Perustelut:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

15. Vaikuttavatko vuodenajat turvallisuuteen?  kyllä □ ei □ 
 

16. Mitä positiivisia asioita mieleenne nousee Sodankylän keskustaajamasta?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

17. Mitä negatiivisia asioita mieleenne nousee Sodankylän keskustaajamasta? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
18. Kuinka maaseutumaiseksi koette Sodankylän? 

erittäin maaseutumaiseksi □ melko maaseutumaiseksi □         maaseutumaiseksi □ 

en kovin maaseutumaiseksi □ en lainkaan maaseutumaiseksi □ en osaa sanoa □ 

 
 
 
 

OSA IV: Sosiaalinen ympäristö 
 

19. Seuraavat kysymykset koskevat yhteisöllisyyttä. Vastatkaa kunkin kysymyksen kohdalla merkitsemällä 
rasti siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne (rastita vain yksi kohta jokaista riviä kohden).  

 täysin 
samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

ei samaa eikä 
eri mieltä 

jokseenkin eri 
mieltä 

täysin eri 
mieltä 

a) Osallistun talkoisiin vähintään 
kerran vuodessa. □ □ □ □ □ 

b) Käyn usein kylässä. □ □ □ □ □ 
c) Nautin yhteisistä harrastuksista 
muiden ihmisten kanssa. □ □ □ □ □ 

d) Seura lisää turvallisuuden 
tunnettani. □ □ □ □ □ 

e) Nautin saadessani olla yksin. □ □ □ □ □ 
f) Tunnen lähimmät naapurini 
hyvin. □ □ □ □ □ 
g) Haluan osallistua 
lähiympäristöni kehittämiseen. □ □ □ □ □ 
h) Erilaiset kulttuurit rikastuttavat 
elinympäristöä. □ □ □ □ □ 
i) Asuntoni lähiympäristössä oleva 
omaisuuteni on turvassa. □ □ □ □ □ 

 
 
Seuraavat kysymykset koskevat paikallisidentiteettiä. 

 
20. Miten kuvailisitte sodankyläläisyyttä?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
21. Minkälaisia yhdistäviä tekijöitä tai aktiviteetteja mielestänne asuinalueesi asukkailla on (esim. 

talkoot, tapahtumat)? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
22. "Sodankylämäisin" asia? Mihin sodankyläläisyys kiteytyy?  

 
_________________________________________________________________________ 

Käsittelemme tietoja anonyymisti ja luottamuksellisesti. 

Lisätietoja Kuntasuunnittelun kurssista ja kyselystä: 
 
Emilia Rönkkö 
Tutkijatohtori 
Oulun yliopisto 
Arkkitehtuurin tiedekunta 
emilia.ronkko@oulu.fi  
p. 044 9763620 
 



OSA III: Terveyttä edistävä rakennettu ympäristö



Sodankylän maankäytön kehityskuva 2040 Kuntasuunnittelun kurssi ja erikoiskurssi 201576 77

Johdanto

Pohjois-Suomen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin 
tila on muutoksen alla. Muuttotappio, palveluiden heik-
keneminen ja väestön ikääntyminen haastaa pohjois-
ten alueiden asukkaita. Onnellisuus ei ole kuitenkaan 
joidenkin tutkimusten mukaan hävinnyt. Paikallislehti 
Luoteis-Lappi uutisoi Lapin onnellisuustasoista otsikol-
la ”Onni asuu tunturilappilaisissa” (2015)  ja viittasi Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2012 
tutkimukseen, jonka mukaan 92% kyselyyn vastanneis-
ta kolarilaisista ja muoniolaisista koki itsensä hyvin tai 
melko onnellisiksi. Luku on huomattavan suuri, mutta 
ei kerro koko totuutta Lapin tilanteesta ja alueellisista 
eroista. Tässä esseessä käsittelen Sodankylän kunnan 
väestön alueellista terveyttä ja hyvinvointia. Sodankylän 
terveystilanne ja koettu hyvinvointi poikkeaa osittain 
negatiivisesti koko maan keskiarvotilastoista, ja pyrin 
pohtimaan syitä tälle. Käytän aineistona enimmäkseen 
THL:n terveystietopankkia, Sotkanetiä ja sen sisäistä 
terveystietoa. Vertailen tuloksia koko maan keskiar-
voihin aina kun se on mahdollista ja pyrin käyttämään 
aina viimeisintä terveystietoa. Kaikissa terveystilastois-
sa on aina molemmat sukupuolet edustettuina, joten 
sukupuolien välinen ero ei ole tarkkailussa. 
  Käsittelen aluksi Sodankylän elinolo-
suhteita ja väestörakennetta. Elinolosuhteet ja väestön 

tila ovat merkittävä osa alueellista hyvinvointia ja niiden 
vaikutus hyvinvointiin on huomattava. Tämän jälkeen 
tarkastelen Sodankylän terveystilannetta viimeisemmän 
tilastotiedon perusteella ikäluokittain. Ikäluokat ovat eri 
tavoin edustettuina, sillä terveystietoa löytyy ikäluokit-
tain vaihtelevasti ja eri aluejakoja on runsaasti. Sodan-
kylän aikuisväestöä varten tarkastelen terveystilastoja 
Kaupunki-maaseutu –luokituksella, joka antaa työkalut 
suurempiskaalaiseen tarkasteluun. Lopuksi teen johto-
päätöksiä Sodankylän terveystilanteesta ja pohdin siihen 
vaikuttavien tekijöiden merkitystä.

Sodankylä

Käsittelen aluksi Sodankylän kunnan väestöä ja elinolo-
ja. Elinoloa ja hyvinvointia käytetään usein rinnakkaisi-
nä termeinä, joista toinen on tosin laajempi. Elinoloilla 
viitataan yleensä toimeentuloon, asumiseen ja työhön, 
hyvinvointi puolestaan kattaa edellä mainittujen lisäksi 
yleisen terveyden, sosiaaliset suhteet ja omakohtaiset 
tuntemukset hyvinvoinnista (Karvonen 2008). Hyvin-
vointi voidaankin näin käsittää laajemmaksi termiksi. 
Elinoloja voidaan käsitellä myös materiaalisena hyvin-
vointina. Vaaraman (2010) mukaan materiaaliseen hy-
vinvointiin liittyvät elinolot ja toimeentulo. Materiaali-
sen hyvinvoinnin erojen tarkastelu on pitkälti pelkistynyt 

tuloista johdettuihin eroihin ja köyhyyden tarkasteluun, 
mikä on toisaalta perusteltua palkkatyön ollessa yhteis-
kunnanmerkittävä peruspilari - tulot määrittävät toi-
meentulon sekä elinolot. Sodankylä on 8823 asukkaan 
kunta (VRK 2015) Lapin maakunnan keskiosassa ja se 
on 12415,50 km² pinta-alaltaan Suomen toiseksi suurin 
kunta Inarin jälkeen (MML 2015). Sodankylän asukas-
tiheys on muiden Lapin kuntien mukaisesti pieni, vain 
0.8 km² (Kuntaliitto 2013), ja taajama-aste melko ma-
tala, 59.2% (Tilastokeskus 2013). Tämä tarkoittaa, että 
40.8% Sodankylän kunnan asukkaista asuu taajama-
alueen ulkopuolella ja asutus kunnassa on hyvin harvaa. 
Luonnonolosuhteiltaan Sodankylän kunta on laajalta 
osin suojeltu, sillä alueella on lukuisia suojelualueita sekä 
luonnonpuisto ja kansallispuisto. Suojellut alueet katta-
vat noin kolmanneksen kunnan pinta-alasta, joten alu-
eella on runsaasti puhtaita luonnonalueita muun muas-
sa virkistyskäyttöön. Sodankylän ja pitkälti koko Lapin 
sääolosuhteet poikkeavat muusta, eritoten eteläisestä 
Suomesta: talvet ovat pitkät, pimeät ja keskiarvoiltaan 
kylmät, kesät puolestaan viileämmät ja valoisammat (Il-
matieteen laitos 2015). Kuvassa 1 näkyy Sodankylän si-
jainti ja naapurikunnat.
 Ikärakenteeltaan Sodankylä on hieman erilai-
nen koko Suomeen verrattuna – suurimmat erot löyty-
vät lapsien ja nuorien (0-14 –vuotiaiden) ja eläkeikäisten 
(65-vuotiaiden) osuuksista. Sodankylässä on 0-14 –vuo-
tiaita 13.8%, 15-64 –vuotiaita 63.7%  ja 65-vuotta täyttä-
neitä 22.6% kunnan väestöstä. Koko Suomen luvut ovat 
16.4%, 64.2% ja 19.4%, joten suhteellisesti kunnassa on 
nuoria vähemmän ja eläkeikäisiä enemmän Suomen kes-
kiarvoon verrattuna. Tästä kielii myös kunnan korkea 
eläkkeellä olevien osuus, mikä on reilu kolmannes koko 
kunnan väestöstä (Tilastokeskus 2013). Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen (THL) Sotkanet-tilastietopalvelun 
(2015) mukaan kunnan väestö on vähentynyt tasaisesti 
10 vuoden aikajaksolla mitattuna: vuonna 2004 asukkai-
ta oli 9336 ja vuonna 2014 asukkaita oli 8820. Suhteelli-
sesti Sodankylän asukasluku on pienentynyt 10 vuodes-
sa 5.5%. Ennusteiden mukaan vuonna 2020 asukkaita 
on enää 8370 ja vuonna 2030 asukkaita on 8101, mikä 
tarkoittaisi 13.2% negatiivista muutosta asukasluvuissa 
36 vuoden aikana. Pitemmällä tähtäimellä muutos on 
merkittävä ja vaikuttaa alueen talouteen, elinoloihin ja 
hyvinvointiin. Väestön väheneminen näkyy myös lap-
siperheiden osuudessa kaikista perheistä: samalla kym-
menen vuoden aikajaksolla (2004-2014) tarkasteltuna 
kunnan lapsiperheiden osuus on pienentynyt 7% kym-
menen vuoden aikana. Trendi on laskusuuntainen myös 
koko Suomen keskiarvoa tarkastellessa, mutta negatii-
vinen muutos on vain 2.8%. Sodankylän väestömäärän 

O l l i  Rönkä

Sodankylän alueellinen terveys: yhteenveto 
ja analyysi tilastoista sekä pohdinta 
liittymäpinnoista elinympäristöön

Kuva 1. Sodankylän kunta ja naapurikunnat. Kartta jul-
kaistu tekijän luvalla.

vähentyminen selittyy myös muuttotappion kautta, sillä 
kymmenen vuoden aikajaksolla (2003-2013) kunnan 
poismuuttajia on ollut 440 asukasta enemmän kuin tu-
lomuuttajia. Näiden lisäksi aiemmin mainettu korkea 
eläkkeellä olevien osuus selittää luonnollisen poistuman 
kautta Sodankylän väestön vähenemisen.
 Sodankylän työttömyysaste on hieman koko 
maan keskiarvoa (10.7%) alhaisempi, 10.1% (Sotkanet 
2015). Tilastokeskuksen (2013) mukaan alkutuotantoa 
(10%) on kunnan alueella huomattavasti runsaammin 
kuin muualla Suomessa (3.4%), mikä selittyy alueen 
kaivostoiminnalla. On kuitenkin otettava huomioon 
tilastotiedon ajankohta: Tilastokeskuksen tiedot ovat 
vuoden 2012 lopusta, jolloin esimerkiksi Pahtavaaran 
kultakaivos oli vielä toiminnassa ja työllisti kunnan asuk-
kaita. Pahtavaaran kaivos hakeutui kuitenkin konkurs-
siin vuonna 2014, mikä voi vaikuttaa alueen työllisyys-
lukuihin ja toimialoihin. Muiden toimialojen osuudet 
työvoimasta oli vuoden 2012 lopussa seuraavat: jalos-
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tus 20% ja palvelut 69%, koko Suomen keskiarvo oli 
jalostuksessa 21.6% ja palveluissa 73,8%. Koulutuksen 
suhteen Sodankylän asukkaat ovat keskimäärin mata-
lammin koulutettuja, sillä korkea-asteen tutkinnon suo-
rittaneiden osuus 15-vuotta täyttäneistä oli vain 21.6% 
kun koko maassa vastaava luku oli 29.3% (Tilastokeskus 
2013). 

Sodankylän terveystilanne ja koettu hyvinvointi 

Sodankylän terveystilanteesta on olemassa runsaasti ti-
lastotietoa eri muodoissa. Esimerkiksi THL:n kattavat 
hakukoneet (Sotkanet.fi) ja terveytietokannat tarjoavat 
runsaasti terveystietoa koko maasta ja eri alueista. Ter-
veystieto on vain valitettavasti pirstaloitunut ja keskit-
tynyt selvästi enemmän Etelä-Suomeen ja tiheämmin 
asutuille alueille. Lisäksi alueellisen terveystiedon määrä 
vaihtelee runsaasti ikäluokkien välillä nuorten ollessa 
eniten edustettuna. Käyn seuraavaksi läpi Sodankylän 
terveystilannetta ikäluokittain valitsemalla tiettyjä ter-
veysindikaattoreita ja vertaan niitä koko maan tilastoi-
hin. Kaikkia terveystilastoja ei ole mahdollista käsitellä, 
joten valitsin indikaattoreista mielestäni merkittävim-
mät. Lisäksi kaikkia Sodankylän ja koko maan tilastoja 
ei ole mahdollista verrata, sillä Sodankylän terveystie-
doissa on huomattavasti enemmän puutteita kuin koko 
maan tilastoissa. Käsittelen myös THL:n alueellisen 
terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) kaupunki-
maaseutu –jakoa, jolla Sodankylänkin terveystilannetta 
voi tarkastella.

Sodankylän nuorison terveystilanne on huolestuttava. 
Sotkanetin tilastotietopalvelun (THL) mukaan vuonna 
2013 8. ja 9. luokan, eli 14-15 –vuotiaista, oppilaista 
jopa yli viidennes (21.9%) tunsi terveydentilansa kes-
kinkertaiseksi tai huonoksi, kun koko maan keskiarvo 
on 15.9%. Saman ikäluokan päivittäinen tupakointi oli 
samana vuonna 3.2% korkeampi kuin maan keskiarvo 
ja määrä, jossa nuoriso on todella humalassa kerran 
kuukaudessa on jopa 6.7% korkeampi kuin koko maan 
keskiarvo. Näiden lisäksi henkinen hyvinvointi samalla 
ikäluokalla ja vuotena on valitettava, sillä kohtalaista tai 
vaikeaa ahdistuneisuutta kokee 15.7%, mikä on 4.4% 
enemmän kuin koko maan keskiarvo. Henkistä hyvin-
vointia rasittava tekijä on myös koulukiusaaminen, jota 
esiintyy myöskin enemmän Sodankylän 8. ja 9. luok-
kalaisilla (suluissa olevat luvut ovat maan keskiarvoja): 
jopa 11% (4.3%) on osallistunut koulukiusaamiseen 
vähintään kerran viikossa, 10.9% (6.9%) tuntee olevan-
sa koulukiusattuna vähintään kerran viikossa ja 74.4% 
(68.1%) ilmoitti, ettei kiusaamiseen ole puututtu koulun 
aikuisten toimesta. Lisäksi yksinäisyyttä koettiin koko 
maan keskiarvoa enemmän:  11% (8.4%) ilmoitti, ettei 
omista yhtään läheistä ystävää. Taulukkoon 1 on koottu 
Sodankylän nuorison hyvinvointitilastot.
 Näyhä ym. (2013) tutkivat kohorttitutkimuk-
sessaan syrjäisten seutujen asukkaiden painoindeksiä ja 
sitä, miten etäisyys paikallisista asutuskeskuksista vai-
kuttaa siihen. Aineisto koostui 5363 miehestä ja naisesta 
vuoden 1966 Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineis-
tosta. Aineiston ihmiset vastasivat kyselytutkimukseen 
vuonna 1997, ollessaan 31-vuotiaita, ja osallistuivat ter-

Kuva 2. Pohjois-Suomen Kaupunki-maaseutu –luokitus 
(SYKE 2014). Kuva leikattu Pohjois-Suomen kattavaksi ja 
Sodankylän kunnan nimi on lisätty.

Indikaattori Sodankylä Suomi
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista 21.9 15.9

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 16.3 13.1
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista 18.7 12

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista 15.7 11.3

Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista 11 4.3

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista 10.9 6.9

Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % 8. ja 9. luokan oppilaista 74.4 68.1

Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista 11 8.4

Taulukko 1. Sodankylän 8. ja 9. luokan oppilaiden terveydentila Suomen keskiarvoon verrattuna.

veystarkastukseen. Näistä tuloksista tutkijat tarkkailivat 
vastaajien asuinsijainnin ja painoindeksin suhdetta, joista 
he laskivat paikkatietojärjestelmiä käyttäen painoindek-
sin muutoksen etäisyyden kasvaessa asutuskeskuksista. 
Tutkimustuloksista kävi ilmi, että painoindeksi kasvoi 
etäisyyden kasvaessa asutuskeskuksista ja väestöntihe-
yden pienentyessä: erityisesti Pohjois-Suomen harvaan 
asutuilla seuduilla nuoret olivat lihavampia kuin vertai-
sensa lähellä asutuskeskuksia asuvia tai korkean väes-
tötiheyden alueella. Tarkat syyt painoindeksin kasvuun 
jäivät epäselviksi, mutta tutkijat epäilevät päivittäisten 
fyysisten aktiviteettien erojen aiheuttavan muutokset 
painoindeksissä (Näyhä ym. 2013). Tämä näkyy osittain 
myös THL:n tekemän kouluterveyskyselyn (Hyvinvoin-
tikompassi 2013) tuloksissa, tosin ero ei kansalliseen 
keskiarvoon ole kovin suuri: prosentuaalinen ylipaino 
8. ja 9. luokan oppilaista on Sodankylässä 17.3%, kun 
koko maan keskiarvo on 16,4%.
 Aikuisväestön terveydentilasta on puolestaan 
huomattavasti vähemmän tilastotietoa - tutkimuksia on 
kyllä tehty mutta ne kattavat enimmäkseen koko maan 
väestön, joten alueellinen vertailu ei ole samalla tavalla 
mahdollista kuin nuorison kohdalla. Sairastavuudesta ja 
vammoista löytyi jonkin verran tilastotietoa. THL:n ikä-
vakioitu sairastavuusindeksi kuvaa alueen väestön sai-
rastavuutta verrattuna koko maan tasoon. Sairastavuus-
indeksissä on huomioitu seitsemän eri sairausryhmää 
(mm. syöpä ja sepelvaltimotauti) ja näiden sairausryh-
mien yleisyyttä on painotettu kuolleisuuden, työkyvyttö-
myyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannus-
ten kannalta. Indeksi muodostuu näiden painotusten 
summana, jolloin suurempi indeksiarvo tarkoittaa suu-
rempaa sairastavuutta. Vuosien 2001-2010 ajalta So-
dankylän sairastavuusindeksi oli 116.1, kun koko maan 
keskiarvo on vertailupohjana aina 100. Sodankylän sai-
rastavuus on siis korkeampi kuin koko maan keskiarvo 

mutta ei pahimmasta päästä, sillä naapurikunnassa sai-
rastavuusindeksi oli 130.6 ja esimerkiksi Pudasjärvellä 
luku oli 143 (Sipilä ym. 2014). Mielenkiinnon vuoksi 
vertailin vielä Lapin ja Uusimaan maakuntia koko maan 
keskiarvoon: Lapin sairastavuusindeksi oli samalta ajal-
ta 111 ja Uusimaan 84.8, joten pohjoisen sairastavuus 
tuntuu olevan  keskimäärin korkeampi. Vammat ja myr-
kytystapaukset ovat myös tilastojen valossa useampia 
maan keskiarvoon verrattuna, sillä Hyvinvointikompas-
sin tilastotiedot vuonna 2013 osoittavat 217.9 ihmistä 
vammojen ja myrkytysten vuoksi hoidetuksi 10 000 
ihmistä kohden. Sama luku oli koko maan keskiarvolla 
158.4.
 Aikuis- ja eläkeläisväestön terveydentilan tark-
kailuun soveltuu myös Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) ja Oulun yliopiston maantieteen laitoksen 
vuonna 2013 kehittämä Kaupunki-maaseutu –alue-
luokitus, jonka tarkoituksena on helpottaa alueellisen 
paikkatiedon luokittelua. Kaupunki-maaseutuluokitus 
kehitettiin vastapainona kuntarajoihin perustuvalle 
paikkatiedolle, joka muodostui ongelmalliseksi kunti-
en kasvaessa ja yhdistyessä. Tavoitteena on ollut luoda 
aluejako, jolla voidaan korvata maaseudun kolmijako 
sekä kuntarajoihin perustuva kaupungin ja maaseudun 
erottelu (Ympäristöhallinto 2013). Uudessa luokitte-
lujärjestelmässä Suomi on jaettu seitsemään luokkaan: 
sisempään ja ulompaan kaupunkialueeseen, kaupungin 
kehitysalueeseen, maaseudun paikalliskeskukseen, kau-
pungin läheiseen maaseutuun, ydinmaaseutuun ja har-
vaan asuttuun maaseutuun (Helminen ym. 2014). Kuten 
kuvassa 2 näkyy, Sodankylän kunta koostuu täysin har-
vaan asutusta maaseudusta, poikkeuksena tiheämmin 
asuttu violetin värinen taajama-alue, joka luokitellaan 
maaseudun paikalliskeskukseksi.
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seksi sekä palvelujen järjestämiseksi.
 Mistä sitten Sodankylän heikohko terveydenti-
lanne voisi johtua? Mieleeni tulee ensimmäisenä muut-
totappiostatus ja palveluiden heikentyminen. Korkea 
ikärakenne lisää luonnollista väestön poistumaa ja alu-
een houkuttelevuus kärsii muuttotappiosta – palvelui-
den tarjonta heikentyy eikä Sodankylä tarjoa välttämättä 
uusille asukkaille sitä mitä he haluavat. Alueen työpai-
katkin ovat esimerkiksi kaivosalalla muutoksille alttiita, 
mikä saattaa hetkellisesti nostaa työttömyyslukuja tai 
jossain tapauksissa työntekijöistä voi olla pulaa. Ensim-
mäisessä kappaleessa esille nostetut väestöennusteet vai-
kuttavat synkiltä Sodankylän tapauksessa. Muuttotappio 
ei kuitenkaan ole ainoastaan Sodankylän ongelma, vaan 
muuttotappiokuntia ja syrjäytyviä alueita löytyy maas-
tamme runsaasti. Alueiden muuttotappio ja muuttoliike 
kasvukeskuksiin on osa luonnollista kehityskulkua, jota 
vastaan taisteleminen on taloudellisesti erittäin raskasta. 
Vaikka kaikille ihmisille tulisi tarjota peruspalvelut ja oi-
keus tasa-arvoiseen ja hyvään elämään, sen tarjoaminen 
muuttuu ajan kuluessa jatkuvasti hankalammaksi, var-
sinkin jos muuttoliike kasvukeskuksiin kasvaa. Suomi-
kin näyttäisi menevän tähän niin sanottuun ”metropo-
limalliin”, (ks. esimerkiksi Voutilainen 2010; Leppänen 
2011; Moisio 2012) joka on osa eurooppalaista tilallista 
valtiokehitystä.  
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Maaseudun paikalliskeskukseksi määritellään alueet, jot-
ka ovat kaupunkialueen ulkopuolella sijaitsevia laajem-
pia taajama-alueita. Niiden ominaispiirteitä ovat tiivisti 
rakennettu keskusta, joka toimii ympäroivän alueen kes-
kuksena. Harvaan asuttu maaseutu tarkoittaa puolestaan 
elinkeinorakenteeltaan väljää ja väestömäärältään harvaa 
aluetta, jonka yleisin maankäyttöluokka on metsä tai 
suo. Sodankylän kunnassa on siis näitä kahta luokkaa. 
 Kaupunki-maaseutu –alueluokituksella on 
tehty runsaasti terveystutkimuksia. Seuraavat tulokset 
ovat Kaikkosen ym. (2013) Alueellisen terveys- ja hy-
vinvointitutkimuksen perustuloksia kaupunki-maaseutu 
–alueluokituksilla. Tutkimusten ikäluokat ovat kaikissa 
seuraavissa terveystilastoissa 20-54, 55-74 ja 75+, joten 
ne kattavat koko aikuis- ja eläkeläisväestön. Vertailen 
terveyttä, työkykyä, ja koettua hyvinvointia maaseudun 
paikalliskeskus- ja harvaan asutun maaseudun luokissa 
koko maan keskiarvoon. Tutkimustulosten mukaan mo-
lemmissa luokissa koetaan terveys keskitasoiseksi tai sitä 
huonommaksi suuremmassa määrin kuin koko Suomes-
sa: 45.3% maaseudun paikalliskeskuksissa ja 46.6% har-
vaan asutulla maaseudulla, kun koko Suomen keskiarvo 
oli 38.5%. Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennus-
oireilu 12 viime kuukauden aikana oli kahdella luokalla 
kuitenkin hieman matalampi kuin koko Suomen keski-
arvolla (25.8%): paikalliskeskuksissa 25.4% ja harvaan 
asutulla maaseudulla 23.7%. Työkykynsä heikoksi ar-
vioivien osuus oli puolestaan huomattavasti suurempi 
koko maan keskiarvoon (27.1%) verrattuna, sillä maa-
seudun paikallikeskusten keskiarvo oli 30,3% ja harvaan 
asutun maaseudun 36.4%. 
 Koettua hyvinvointia elämänlaatua on mitattu 
niin sanotulla The World Health Organization Quality 
of  Life (WHOQOL) –indeksillä. Indeksi muodostetaan 
kahdeksan kysymyksen pohjalta, jotka käsittelevät muun 
muassa jaksamista, tyytyväisyyttä elämään ja taloudellis-
ta tilannetta. Näiden kysymysten vastauksien pohjalta 
muodostetaan indeksi, jolla mitataan elämänlaatua fyysi-
sellä, psyykkisellä, sosiaalisella ja ympäristöllisellä ulottu-
vuudella (THL 2015). Elämänlaadun hyväksi tuntevien 
osuus on pienempi maaseudun paikalliskeskuksissa ja 
harvaan asutulla maaseudulla kuin koko maassa. Vuon-
na 2013 elämänlaadun hyväksi kokevien osuus koko 
Suomessa oli 53.6%, kun maaseudun paikalliskeskuksis-
sa se oli 50.9% ja harvaan asutulla maaseudulla 50.4%. 
Onnellisuustilastoissa edellä mainitut kaksi luokkaa ovat 
eri tasoilla. Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon 
aikana onnelliseksi kokeneiden osuus oli koko maalla 
49.6%, kun maaseudun paikalliskeskuksissa luku oli hie-
man pienempi, 48.5%. Harvaan asutulla maaseudulla ih-
miset olivat puolestaan keskimäärin onnellisempia, sillä 

onnelliseksi kokeneiden osuus oli 53%.
 Kaupunki-maaseutu –luokituksilla saatuja ter-
veystilastoja on syytä kuitenkin tarkastella kriittisesti 
eikä niistä tule tehdä liian suuria alueellisia johtopää-
töksiä, sillä luokat kattavat suuria maantieteellisiä aluei-
ta koko Suomessa. Esimerkiksi Lappi ja joiltakin osin 
Keski- ja Etelä-Suomi ovat harvaan asuttua maaseutua, 
jolloin luokkien tarkastelussa kaikki nämä alueet laske-
taan terveystilastoihin. Kaupunki-maaseutu –luokitus 
yleistää siis terveystietoa valtavasti, jolloin alueelliset eri-
tyispiirteet voivat jäädä varjoon. Luokitukset ovat tehty 
kuitenkin kriteerein, jotka tasoittavat näitä alueellisia eri-
tyispiirteitä ja homogenisoivat tilastotietoa. Melko hyvää 
suuntaa-antavaa terveystilastotietoa luokittelu kuitenkin 
tarjoaa ja se on erinomainen suuremman skaalan tarkas-
teluun.

Pohdinta

Terveystilastojen perusteella Sodankylän terveystilanne 
on koko maan keskiarvoa heikompi. Vaikka erot olivat 
useimmissa indikaattoreissa vain muutamalla prosentti-
yksiköllä poikkeavia, voi tuloksista tehdä jonkinasteisia 
johtopäätöksiä. Erityisesti sodankyläläisten nuorten fyy-
sinen ja henkinen terveydentila on huolestuttava. Kiu-
saamistapausten yleisyys ja alkoholin käytön runsaus 14-
15 –vuotiailla vaatii jo puuttumista, jotta ongelmat eivät 
tulevaisuudessa kasaudu. Aikuisväestön sairastavuus on 
poikkeuksellisen korkea Sodankylässä, millä on vaiku-
tusta työkykyyn ja näin ollen koko alueen kehitykseen.  
 Kaupunki-maaseutu –luokituksen suuntaa-
antavien terveystietojen perusteella koettu onnellisuus 
on vaihteleva eri luokkien välillä, mutta pääsääntöisesti 
kahdessa aiemmin käsitellyssä luokassa elämänlaatu ko-
ettiin hieman huonommaksi kuin koko maan keskiar-
vo. Poikkeuksena nousi onnellisuustilastoissa harvaan 
asuttu maaseutu, jossa ihmiset olivat keskimäärin on-
nellisempia. Harvaan asuttu maaseutu kattaa kuitenkin 
laajan maantieteellisen alueen, joten Sodankylän tapauk-
seen on hankala tehdä suurempia johtopäätöksiä. Olen 
kuitenkin varma, että puhtaalla luonnolla, hiljaisuudella 
ja rauhallisuudella on onnellisuutta lisäävä vaikutus, jota 
moni tiheästi asutuilla seuduilla elävä kaipaa. On kuiten-
kin huomioitava, että kaikki terveystiedot ovat vuodelta 
2013 tai vanhempia, joten muutoksiakin on voinut tapa-
hua suuntaan jos toiseenkin. Sodankylän aikuisväestön 
terveydentilan terveystilastoissa oli selkeitä puutteita ja 
tähän tarvittaisiin muutos. Vaikka Sodankylän kunta 
on väestöltään pieni, kunnasta tulisi olla terveystietoa 
enemmän suunnittelun parantamiseksi ja helpottami-
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Johdanto

Alueiden rooli on muuttunut hyvin paljon nykyajan 
globaalissa maailmassa, ja aluepolitiikka on täytynyt so-
peuttaa Euroopan unioniin. Aluekehittämisessä koros-
tuu alueen kyky edistää omaa innovaatio- ja kilpailuky-
kyään. Kilpailuedut täytyy luoda omista lähtökohdista ja 
oleellista on omata jotain muista alueista selkeästi erot-
tuvaa kilpailuedun saavuttamiseksi (Sotarauta ym. 2001: 
13–14). Sotaraudan ja Lähteenmäen (2001: 45–46) mu-
kaan paikallisesti tehtävistä ratkaisuista ja aloitteellisuu-
desta on tullut kriittinen tekijä kilpailun kannalta. Osaa-
minen ja kyky kehittää jatkuvasti omia toimintojaan ovat 
tärkeitä seikkoja. Lisäksi oman alueen rooli ja asema glo-
baaleissa verkostoissa on tunnistettava.
 Kilpailukyvyn korostumisen taustalla vaikut-
taa Euroopan unionin tavoite nousta maailman kilpai-
lukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi tietotaloudeksi. 
Tavoitteen saavuttamiseksi tärkeään rooliin on noussut 
alueiden erilaistuminen (Pires 2009: 160). Alueiden roo-
lia alettiin korostaa jo 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun 
alkupuolella, kun puhuttiin alueiden Euroopasta. Dis-
kurssi ajoi takaa alueiden kehitystä ja hallinnollisen roo-
lin vahvistamista (Scott 2009: 649–650). Siihen liittyy 
1990-luvulla Euroopassa noussut uuden regionalismin 
käsite, joka viittaa ihmismaantieteessä suuntaukseen tai 
käytäntöihin, jotka pohjautuvat alakansallisten territori-

oiden tunnistamiseen ja/tai niiden edistämiseen. Uusi 
regionalismi korostaa alueellisten toimijoiden roolia. 
Aluetta pidetään tärkeänä kulttuurisena, poliittisena ja 
taloudellisena toimijana (Tomaney 2009: 294, 296–297). 
Kaikki alueet ovat globaalin kilpailun kohteina riippu-
matta siitä tuottavatko ne mitään paikallisia, alueellisia, 
kansallisia tai kansainvälisiä markkinoita varten (Kavo-
nius ym. 2010: 34).
 Alueellinen kilpailu muodostaa tärkeän tavoit-
teen valtiollisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Alu-
eiden ajatellaan kilpailevan toisiaan vastaan yritysten 
tapaan. Avaimena taloudelliseen menestykseen pidetään 
erityisesti luovuutta. Kilpailukykyedun saavuttaakseen 
alueen on sovellettava erilaisia strategioita, joiden avul-
la on mahdollista kiinnittyä kansainväliseen kilpailuun 
muun muassa investoinneista ja matkailijoista. Menestys 
on kiinni siitä, kuinka hyvin kyetään hyödyntämään pai-
kallisia vahvuuksia. Jotkut alueet onnistuvat pysymään 
kilpailukykyisinä kansainvälisesti muuttuvassa toimin-
taympäristössä, kun taas toiset eivät siinä onnistu. Si-
jainnilla tunnistetaan olevan yhä edelleen oleellinen vai-
kutus alueen kilpailukykyyn (Pires 2009: 156, 158–160). 
Sijaintiin liittyvät ongelmat ovat tunnetusti harvaan 
asuttujen alueiden ongelma. Harva asutus on ominaista 
alueille, joilla alhainen väestöntiheys ja hajanainen asu-
tusmalli asettavat haasteita julkisten palvelujen tarjoami-
selle ja taloudellisen toiminnan harjoittamiselle. Lisäksi 

ikärakenteen kehitys on tyypillisesti ikääntyvää, saavu-
tettavuus maateitse heikko ja työttömyys korkeaa. Poh-
joismaiden syrjäisten alueiden kohdalla voidaan puhua 
haittatekijöiden ”syndroomasta” (Gløersen ym. 2005: 3, 
6, 10, 13).
 Selvitän tutkielmassa, miten harvaan asutut 
alueet voivat olla kilpailukykyisiä haastavien lähtökoh-
tiensa pohjalta. Keskeinen tutkimuskysymys liittyy mah-
dollisuuteen muodostaa terveydestä, hyvinvoinnista, 
sosiaalisesta pääomasta ja hyvästä elämänlaadusta kil-
pailukykytekijöitä. Käyn tutkielmassa ensin läpi har-
vaan asuttujen alueiden ominaisuuksia vahvuuksineen 
ja heikkouksineen sekä tyypillistä elinkeinorakennetta. 
Kilpailukyvystä puhuttaessa on tärkeää tietää, mistä 
peruselementeistä sen katsotaan tyypillisesti muodostu-
van. Tarkastelen myös, mitä kilpailukyvyllisiä mahdolli-
suuksia ja tavoitteita harvaan asutuille alueille on linjattu 
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) laatimassa Suomen 
aluekehitysstrategiassa 2020. Kaiken edellä mainitun 
pohjalta tulen esittämään erilaisia vaihtoehtoja, joihin 
terveys, hyvinvointi, sosiaalinen pääoma ja hyvä elämän-
laatu voitaisiin yhdistää kilpailukykytekijäksi. Alueilla on 
olemassa olevien vahvuuksien lisäksi usein hyödyntä-
mättömiä tai vasta esiin nousemassa olevia osaamiseen 
liittyviä vahvuuksia (Viljamaa ym. 2012: 11). Varsinkin 
niihin on syytä paneutua tarkemmin, kun haetaan har-
vaan asutuille alueille erottuvia kilpailukykytekijöitä.

Kilpailukyky ja sen peruselementit

Pienet kaupunkiseudut ja maaseutukunnat eivät voi tar-
jota samanlaista asuin- ja elinympäristöä kaikkine pal-
veluineen kuin suuret kaupunkiseudut, mutta niiden on 
mahdollista nostaa esille omat erityispiirteensä ja luoda 
niiden varaan uusia sekä ennakkoluulottomia ratkaisuja. 
Se ei tarkoita vain luonnon korostamista markkinoin-
nissa, vaan esimerkiksi uudenlaisten asumisratkaisujen 
luomista (Sotarauta ym. 2001: 15). Alueiden kehittämi-
sessä on usein ongelmana vanhojen ajatus- ja toimin-
tamallien liika sitovuus. Kilpailukyvyn saavuttaminen 
vaatii yhteistyötä ja vahvaa uskoa yhteisten tavoitteiden 
merkityksestä. Kaikki erilaiset toimijat on tärkeää saa-
da mukaan kehittämiseen ja käytössä olevat resurssit on 
suunnattava tehokkaasti (Sotarauta & Lakso 2001: 22).
Sotaraudan ja Lakson (2001: 23) mukaan strateginen 
suunnittelu toimii keinona tunnistaa kilpailukyvyn ydin 
ja tuottaa uusia ideoita. Strategiatyössä on kuitenkin 
vältettävä niin sanottua mustaa aukkoa, jossa resurssit 
valuvat hukkaan. Ensin on päätettävä mistä halutaan 
kilpailla, ja sen jälkeen resurssit täytyy osata kohdistaa 

oikeisiin asioihin. Niitä ei ole järkevää laittaa asioihin, 
joissa ei voida menestyä. Esimerkiksi toteaminen alu-
eella olevasta kauniista luonnosta ei riitä, jos kukaan ei 
osaa hyödyntää kyseistä resurssia. Osaaminen on syytä 
tiivistää kärkihankkeisiin eli asioihin, jotka osataan tehdä 
erityisen hyvin. Sen vuoksi alueen olisi hyvä analysoi-
da yleisten ominaisuuksiensa lisäksi toimijoiden resurs-
sit, osaaminen ja kyvykkyys (Sotarauta & Lähteenmäki 
2010: 46, 53–55, 58).
 Harvaan asutuilla alueilla ei ole juurikaan yri-
tyskeskittymiä, minkä vuoksi niiden tuotantorakenne 
on ohut. Muualla sijaitseviin keskittymiin ja keskeisiin 
yrityksiin olisi hyödyllistä rakentaa yhteyksiä. Tiiviin 
vuorovaikutuksen puutteen seurauksena toimijoiden 
mahdollisuudet tarttua uusiin tilaisuuksiin ja parantaa 
kilpailukykyään ovat hankalat (Kautonen & Kolehmai-
nen 2010: 101). Tällaisilla institutionaalisesti ohuilla 
seuduilla Kososen (2010: 109–110) mukaan toimijoi-
den ei pitäisi toimia toisista tietämättään ja erillään, vaan 
oleellista olisi löytää oikeanlaiset verkostot. Sitä varten 
on mahdollista käyttää kehittäjäorganisaatioita, jotka pa-
rantavat toimijoiden edellytyksiä, hyödyntävät olemassa 
olevia resursseja ja yhdistelevät niitä muuttuvissa olo-
suhteissa kilpailukykyä edistäviksi tekijöiksi.
 Sotarauta ym. (2010: 14) toteavat, että alueiden 
kilpailukyky koostuu kahdeksasta toisiinsa limittyvästä 
elementistä. Heidän määritelmässään ovat mukana inf-
rastruktuuri, yritykset, inhimilliset voimavarat, asuin- ja 
elinympäristön laatu, instituutiot ja toimiva kehittäjä-
verkosto, verkostoihin kuuluminen ja imago. Yrityksiin 
kohdistuva toiminta on tyypillisintä alueen kilpailuky-
vyn kehittämisessä. Inhimilliset voimavarat viittaavat 
korkeasti koulutettuun, osaavaan ja innovatiiviseen työ-
voimaan. Asuin- ja elinympäristön laatu pitää sisällään 
fyysisen ympäristön, toiminnallisen ympäristön palve-
luineen, taloudellisen ympäristön ja sosiaalisen ympä-
ristön. Kehittäjäverkostolla tarkoitetaan toimijoiden 
verkostoa, joka omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä vai-
kuttaa olennaisesti alueen kehitykseen. Infrastruktuuriin 
sisältyvät esimerkiksi liikenneyhteydet, tontit, energian 
saanti, toimitilat, kaavaratkaisut ja luonnonvarojen sekä 
raaka-aineiden saatavuus (Sotarauta ym. 2010: 14–16). 
Kilpailukyvyn kahdeksas elementti jää avoimeksi ja et-
sinnän alle, koska Sotaraudan mielestä alueellisen kehit-
tämisen toiminnasta tuntuu puuttuvan jotain. Verkos-
tot ja strategiat eivät toimi joka paikassa. Kilpailukyvyn 
kahdeksanteen elementtiin voidaan poimia esimerkiksi 
tulevaisuuden ja nykyisyyden jännitteen tarve, kyvyk-
kyys, dynaamisuuden kaipuu sekä pitkäjänteisyys ja joh-
donmukaisuus (Sotarauta 2010: 201–203).

Ma t t i  Kont t i nen

Harvaan asuttujen alueiden kilpailukykytekijät
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Pelkästä fyysisestä ympäristöstä ei ole helppoa muo-
dostaa kilpailuetua, koska se on melko tasapuolista eri 
kaupunkiseuduilla (Raunio 2001: 135). Harvaan asutuil-
la alueilla fyysinen ympäristö on tietysti hyvin erilaista 
kaupunkiseutuihin nähden, mutta kahden harvaan asu-
tun alueen on vaikea erottautua toisistaan pelkällä fyy-
sisellä ympäristöllä aivan kuten kaupunkiseutujen koh-
dalla. Hyvä imago on tärkeää, koska se kertoo tietylle 
kohderyhmälle positiivista ominaisuuksista, jotka voivat 
houkutella alueelle ja erottaa paikan muista. Kilpailuetua 
ei muodostu pelkän toiminnan ansiosta, vaan se syntyy 
loppujen lopuksi paikan markkinoinnin tuloksena, kun 
nostetaan esiin omia vahvuuksia. Markkinointi ei ole 
yksinomaan imagon rakentamista, vaan tavoitteena on 
myös vahvistaa yhteisön ja alueen kykyä tarttua uusiin 
avautuviin mahdollisuuksiin, sopeutua muutoksiin ja pi-
tää yllä elinvoimaisuuttaan (Raunio 2001: 146, 157–158).
Harvaan asuttujen alueiden täytyisi siis pystyä integroi-
maan terveys, sosiaalinen pääoma, hyvinvointi ja hyvä 
elämänlaatu osaksi imagoaan ja pitkäjänteistä strategia-
työtä, jotta niistä voidaan tehdä kilpailukykytekijöitä. 
Kilpailukyvyn peruselementtien perusteella niillä on 
haastava tie nousta kilpailemaan suurempia kaupunki-
seutuja vastaan, mutta esimerkiksi luonnonvaroissa sekä 
asuin- ja elinympäristön laadussa voisi piillä kilpailu-
kyvyn mahdollisuuksia. Seuraavaksi käyn läpi harvaan 
asuttujen alueiden määritelmää ja sitä, minkälaisia kilpai-
lukyvyllisiä mahdollisuuksia niillä nähdään olevan Suo-
men aluekehityksessä.

Harvaan asuttujen alueiden ominaisuudet ja 
rooli Suomen aluekehityksessä

Käytän tässä tutkielmassa harvaan asutuille alueille 
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhdessä Oulun 
yliopiston maantieteen laitoksen kanssa vuodesta 2011 
alkaen laatimaa paikkatietopohjaista kaupunki-maaseu-
tu -luokitusta, koska se erottaa selkeästi kaupunkialueet 
maaseutualueista (Kaupunki-maaseutu-luokitus 2015). 
Kyseisen luokituksen mukaan harvaan asuttu maaseu-
tu on paikalliselta elinkeinorakenteeltaan yksipuolista ja 
väestömäärältään harvaan asuttua aluetta. Yleisin maan-
käyttömuoto on metsä tai suo. Tällaiset alueet sijaitse-
vat yleisesti kaukana suurista keskuksista, asutusrakenne 
on hajanaista, taajamia on harvassa ja niiden välillä voi 
olla laajoja asumattomia alueita (Alueluokkien kuvauk-
set 2013). Kuvasta yksi nähdään, että laajimmat harvaan 
asutut alueet Suomessa sijaitsevat Kainuun ja Lapin 
maakunnissa. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla on melko 
paljon luokkaan kuuluvia alueita.

Harvaan asuttujen alueiden on haastavaa olla kilpailu-
kykyisiä, sillä syrjäinen sijainti aiheuttaa rajoittunutta 
luovuutta, rajoittunutta tuotantopalveluiden, yritysosaa-
misen ja koulutuksen saatavuutta, kulttuuristen virikkei-
den puutetta, korkeita kuljetuskustannuksia ja nuorten 
poismuuttoa alueelta. Myöskään uusia muuttajia ei ole 
helppoa saada alueelle (Gibson 2012: 4). Harvaan asutut 
alueet kohtaavat lisäksi väestön ikääntymisen ongelman, 
ja lähtevien nuorten paluumuutto on hyvin vähäistä 
(Gløersen ym. 2005: 78). Ihmiset muuttavat sinne, mis-
sä oletetaan olevan tulevaisuuden mahdollisuudet ja uu-
det työpaikat. Yrityksillä on taipumus sijoittua ja saada 
alkunsa paikoissa, joissa menee jo entuudestaan hyvin 
(Sotarauta 2001: 195). Puutteiden ja ongelmien listas-
ta saadaan siis pitkä, mutta on ajateltava kääntäen myös 
harvaan asuttujen alueiden vahvuuksia, joiden ympärille 
olisi mahdollista muodostaa potentiaalisia kilpailukyky-
tekijöitä.
 Suomen aluekehittämisstrategian (Kavonius 
ym. 2010: 24) mukaan vuonna 2020 maaseutualueilla on 
panostettu ekotehokkaisiin ja muihin soveltuviin ratkai-
suihin elinvoimaisen ja kestävän asutus- ja työpaikkara-
kenteen varmistamiseksi. Vision mukaan luontoarvoja 
hyödynnetään matkailussa kestävällä ja ekologisella ta-
valla, mikä synnyttää varsinkin maaseudulle paljon uutta 
liiketoimintaa ja edistää elinkeinoelämän monipuolista-
mista (Kavonius ym. 2010: 26). Strategian mukaan maa-
seutualueet perustavat toimintansa paikallisiin voimava-
roihin ja vahvuuksiin. Niitä ovat puu, luonnontuotteet, 
kaivannaiset, ruoan-, energian- ja palveluntuotanto. 
Aluepolitiikassa tunnistetaan maaseudulla olevan paljon 
hyödyntämätöntä kehittämispotentiaalia. Strategiassa 
todetaan, että maaseutumaiset ja kaupunkimaiset alueet 
ovat sidoksissa toisiinsa, koska maaseutu tarjoaa ympä-
ristö- ja vapaa-ajan palveluita (Kavonius ym. 2010: 30, 
155).
 Harvaan asuttuja alueita ajatellessa niiden vah-
vuustekijöinä nousee mieleen ensimmäisenä juuri lähellä 
oleva runsas luonnonympäristö, jonka aluekehittämis-
strategiakin linjaa voimavaraksi ja vahvuudeksi. Esi-
merkiksi Sodankylän pinta-alasta kolmannes on erilaisia 
suojelualueita (Sodankylä), ja siellä sijaitsee Urho Kek-
kosen kansallispuisto sekä Koilliskairan luontokeskus 
(Urho Kekkosen…). Luonnon lisäksi harva asutus tuo 
mukanaan runsaasti väljyyttä ja rauhallisuutta. Suomen 
aluekehittämisstrategia on huomioinut myös nämä teki-
jät. Vahvuudeksi nähdään varsinkin tilaa vaativien inno-
vaatioiden kehittäminen. Tämän lisäksi rauhallisuuden 
ympärille ehdotetaan hyödynnettäväksi niin sanotun 
hitausliikkeen periaatetta (Slow Housing, Slow Food, 
Slow Life). Nykyajan kiireiselle elämälle kaivataan vas-

Kuva 1. Kaupunki-maaseutu -luokitus maakunnittain 
(Kartat ja tilastot 2015)
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luonnonläheisyys, sosiaalinen pääoma sekä hyvät virkis-
tys- ja liikuntamahdollisuudet (Sairinen ym. 2006: 22). 
Näistä lähes kaikki ovat miellettävissä jo nykyisellään 
harvaan asuttujen alueiden ominaisuuksiksi.
 Terveys pitäisi pystyä huomioimaan laajasti, 
koska arjen eri toiminnot sijoittuvat useisiin paikkoihin 
kuten kouluun, päiväkotiin, työhön ja vapaa-ajan harras-
tuspaikkoihin. Terveysvaikutusten arviointi (TVA) olisi 
hyödyllinen käytäntö osana suunnittelua ja päätöksente-
koa. Sen avulla saataisiin ennakoivaa tietoa ja paremmat 
mahdollisuudet negatiivisten terveysvaikutusten vähen-
tämiseen ja positiivisten terveysvaikutusten vahvistami-
seen (Sairinen ym. 2006: 45, 48). Hansen-Ketchumin 
ynnä muiden (2011: 558) mukaan tärkeää olisi tietää 
myös se, kuinka ihmiset kiinnittyvät luontoon paikallis-
tasolla. Toisin sanoen, millaiset mahdollisuudet ja esteet 
heillä on käyttää luontoa terveyden edistämiseen. Teho-
kas terveyden edistäminen vaatii tutkimusta, käytäntöjä 
ja politiikkaa, joiden tähtäimenä on ymmärtää sekä luo-
da terveelliset paikalliset olosuhteet. Esimerkiksi erääs-
sä kanadalaisessa 19 000 asukkaan maaseutumaisessa 
ja harvaan asutussa kunnassa aktiivisen elämäntavan 
edistäminen ja luontomaisten kävelyreittien luominen 
on otettu strategiseksi tavoitteeksi (Hansen-Ketchum 
ym. 2011: 559–560). Suomalaisillakin harvaan asutuilla 
alueilla olisi täysin mahdollista toteuttaa samankaltaista 
strategiatyötä, jonka avulla edistetään määrätietoisesti 
luonnon mahdollisuuksien kytkemistä terveyteen, hy-
vinvointiin, sosiaaliseen pääomaan ja hyvään elämänlaa-
tuun. Tekemistä siinä kuitenkin riittää, sillä esimerkiksi 
Sodankylän terveystilanne on nuorison osalta huolestut-
tavan huonolla tasolla (ks. Olli Röngän artikkeli tässä 
julkaisussa).

Ekosysteemipalvelut mahdollisuutena

Ekosysteemipalvelujen kautta harvaan asuttu alue saat-
taa onnistua luomaan kilpailukykytekijöitä, koska sellai-
senaan pelkkä luonnonympäristö ei riitä erottautumaan 
muista vastaavista alueista. Ekosysteemipalvelut ovat 
luonnon monimuotoisuuteen perustuvia hyötyjä ihmi-
sen fyysiselle ja henkiselle terveydelle sekä taloudelliselle 
ja sosiaaliselle hyvinvoinnille (Kauppi & Rautio 2014: 
6). Konttisen (2014: 38) mukaan luontoon ja sen ai-
neettomiin arvoihin pohjaten voidaan ratkaista asioita, 
jotka liittyvät terveydellisiin, hyvinvoinnin ja sosiaalisiin 
ongelmiin. Hänen mielestä uudet luontolähtöiset virkis-
tykseen, asuin- ja työympäristöihin, koulutukseen, kas-
vatukseen, hoitoon ja hoivaan liittyvät palvelukonseptit 
tarjoavat mahdollisuuksia kansainväliseen edelläkävijyy-

teen asti. Ekosysteemipalvelut olisi siten järkevää kytkeä 
harvaan asutuilla alueilla osaksi terveyden edistämiseen 
tähtäävää yhdyskuntasuunnittelua. Tällaisten luontoon 
liittyvien palveluiden tarve tulee tulevaisuudessa vain 
kasvamaan muun muassa kaupungistumisen vuoksi 
(Megatrendit… 2013: 20).
 Mitä nämä luontolähtöiset palvelut sitten voisi-
vat oikein olla? Jaottelu on mahdollista tehdä siten, että 
puhutaan luontolähtöisistä hyvinvointipalveluista, jotka 
jakautuvat edelleen Green health- sekä Green care -pal-
veluihin. Toiminnan avulla edistetään ihmisten elämän-
laatua ja hyvinvointia käyttämällä luonnonympäristöä. 
Green health -palvelut ovat terveyttä ylläpitäviä tai edis-
täviä, esimerkiksi seikkailu-, matkailu- ja elämyspalvelu-
ja. Ne on suunnattu kaikille ihmisille liittyen pääasiassa 
asumiseen, työympäristöihin ja virkistykseen. Tällaisia 
palveluja voivat konkreettisesti olla esimerkiksi luontoil-
tapäiväkerhot, metsäesikoulut, luontokoulut, kävelyko-
koukset, rakennetut viherympäristöt, hyvinvointimat-
kailu tai omaehtoinen luontovirkistys. Hämeenlinnassa 
on toteutettu yksi metsäesikoulu ja siellä luokkahuo-
neena toimii metsässä oleva kota. Sillä tavoin rakenne-
taan jo pienestä pitäen pohjaa hyvinvoinnille (Luonnon 
liiketoiminta-arvo… 2013: 11; Vihreää hyvinvointia… 
2013: 35–36). Mahdollisuuksia on siis periaatteessa lo-
puttomasti, ja niiden keksiminen on vain ihmisten inno-
vaatiokyvystä kiinni.
 Green care -palveluissa on kyse luontohoiva-
palveluista. Ne tarjoavat hoiva-, kuntoutus- ja hyvin-
vointipalveluja ikäihmisille, kehitysvammaisille, lapsille 
ja nuorille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. 
Esimerkiksi Enontekiöllä on toteutettu päihderiippu-
vaisten hoitoa metsäterapialla. Päihdekuntoutujat vie-
dään luontoon ja he saavat avautua toisilleen metsäkäm-
pällä (Luonnon liiketoiminta-arvo… 2013: 11; Vihreää 
hyvinvointia… 2013: 11, 34). Japanissa taas on kahdek-
san sertifioitua metsäterapia-statuksen omaavaa metsää 
(Forest medicine base in Japan). Siellä on kehitetty jo 
vuonna 1982 ”Shinrinyoku” eli metsäkylpy -niminen 
konsepti. Se on saanut osakseen kasvavaa huomiota, 
koska sen avulla saadaan rentouttavaa ja stressiä laske-
vaa vaikutusta (Tsunetsugu ym. 2009: 27–28). Luonto-
lähtöisten hoivapalveluiden markkinat ovat kasvussa ja 
palvelun tarjoajana voi olla vaikkapa maatalo, joka tuot-
taa kuntoutus-, virkistys- ja kasvatuspalveluita (Vihreää 
hyvinvointia… 2013: 34).
 Luontopohjainen palvelu voi olla täysin uusi 
luontoa tai sen osaa hyödyntävä idea. Se voi olla myös 
luonnon liittämistä jo johonkin olemassa olevaan pal-
veluun. Erityisesti pitkäkestoisiin vaikutuksiin pyrkivien 
palveluiden kentälle olisi runsaasti tilaa uusille toimijoil-

tapainoksi aikaa, tilaa ja elämän hidastamista (Kavonius 
ym. 2010: 111). Kavonius ym. (2010: 120) toteavat, että 
useat globaalit trendit vahvistavat maaseudun aineellis-
ten ja aineettomien voimavarojen merkitystä ja luovat 
uusia mahdollisuuksia. Tässä piileekin yksi harvaan asut-
tujen alueiden mahdollisuuksista kilpailukykyä ajatellen. 
Esimerkiksi matkailun kansainväliset trendit nostavat 
esiin kysyntätekijöitä kuten luonto ja terveys, hyvin-
vointi, turvallisuus, hiljaisuus, väljyys ja rauhallisuus. Ih-
miset haluavat kokea uusia luontoon liittyviä elämyksiä 
(Kavonius ym. 2010: 26, 79). Nämä ovat tekijöitä, joita 
harvaan asutut alueet pystyvät hyödyntämään. Alueke-
hittämisstrategian linjauksen (Kavonius ym. 2010: 72) 
mukaisesti maaseutujen yritystoiminnan uusia keskeisiä 
toimintamuotoja ovat muun muassa matkailu, lähi- ja 
luomuruoan tuotanto sekä erilaiset hyvinvointipalvelut 
kuten GreenCare-toiminta. Suomen aluekehittämisstra-
tegia 2020 -julkaisu kehottaa näin ollen selkeästi keskit-
tymään harvaan asuttujen alueiden kohdalla luonnon 
ympärille muodostettavaan uudenlaiseen yritystoimin-
taan ja palvelukonsepteihin. Siltä pohjalta tulen tarkaste-
lemaan seuraavissa kappaleissa, voitaisiinko kilpailuky-
kytekijöitä (terveys, hyvinvointi, sosiaalinen pääoma ja 
hyvä elämänlaatu) muodostaa luonnon, rauhallisuuden, 
väljyyden ja matkailun ympärille. Näissä teemoissa on 
olemassa käyttämätöntä potentiaalia.

Kilpailukykytekijöitä luonnonympäristöstä

Luonnolla on potentiaalia olla avainresurssi terveyden 
edistämiseen ja elämänlaadun kohentamiseen (Hansen-
Ketchum ym. 2011: 569). Sitran Luonnonlukutaito -jul-
kaisussa (2013: 8) on todettu, että useiden tutkimusten 
mukaan luonnossa liikkuminen lisää liikunnan terveys- 
ja hyvinvointivaikutuksia. Esimerkiksi luonnossa käve-
levien syke ja verenpaine laskevat nopeammin verrattu-
na kaupunkiympäristöön. Terveyden edistämiselle olisi 
tarvetta, sillä nykyajan terveysongelmat liittyvät moder-
neihin elämäntapoihin vähäisellä liikkumisella, korkealla 
stressitasolla ja paljon sisätiloissa kulutetulla ajalla. Ih-
miset ovat nykyisin myös entistä kiinnostuneempia pa-
rantamaan terveyttään (Lee ym. 2012: 326, 345). Luonto 
ja luontoliikunta tarjoavat moninaisia mahdollisuuksia 
terveyden ja hyvinvoinnin haasteisiin (Tapaninen 2014: 
40). Luonnossa oleskelulla on selkeitä hyötyjä terveyden 
ja hyvinvoinnin kannalta. Hyötyjä tuottavat asuin- ja 
luontoympäristöjen luontoalueiden käyttö arkielämän 
osana sekä vapaa-ajan retket maaseudun luonnonym-
päristöön ja luonnon kokeminen osana vapaa-ajan 
asumista (Tausta 2014: 12). Suomalaiset pitävät metsää 

tärkeänä osana lähiulkoilun ympäristöä, koska yhdeksän 
kymmenestä suuntaa alueille ja reiteille, joilta sitä löytyy 
(Sievänen & Neuvonen 2011: 62).
 Lähiluontoa tulisi olla tarjolla etenkin lapsille, 
nuorille, ikääntyville, maahanmuuttajille, liikuntarajoit-
teisille ja autottomille (Sievänen & Neuvonen 2014: 33). 
Useimpien ihmisten arkiympäristö on kuitenkin hyvin 
kaupunkimainen, minkä vuoksi erityisiä luontoelämyk-
siä joudutaan hakemaan vähemmän kosketuista luon-
nonympäristöistä (Hallikainen ym. 2014: 36). Kaupun-
kiseuduilla luontoalueiden riittävyyden ja jatkuvuuden 
uhkana on niiden voimakas käyttö rakentamisalueiksi 
(Faehnle ym. 2014: 83). Tästä nousee harvaan asutuille 
alueille mahdollisuus erottautua positiivisesti runsaalla 
ja lähellä olevalla luonnonympäristöllä. Hyvät liikku-
mis- ja virkistymismahdollisuudet vaikuttavat kuntien 
imagoon. Niillä on vaikutusta myös alueiden ja yritys-
ten kilpailukykyyn sekä kiinteistöjen arvoihin (Kangas 
ym. 2002: 7). Luontoon perustuviin palveluihin ja lii-
ketoimintamalleihin liittyy paljon potentiaalista yritys-
toimintaa ja työllistämisen mahdollisuuksia erityisesti 
harvaan asutuilla maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla 
(Argumenta-hankkeen ehdotukset 2014: 80). Luonnon-
ympäristöjen vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin on 
tunnistettu yhdeksi terveydenedistämistyön tavoitteeksi 
sekä Suomessa että ulkomailla (Tyrväinen ym. 2014: 56 
hyvinvointia metsästä). Näiden asioiden kehittämiseen 
kannattaa siis panostaa tosissaan.
 Harvaan asuttujen alueiden kannattaisi lähteä 
liikkeelle siitä, että tarjotaan ensin paikallisille asukkaille 
hyvä ja terveellinen elinympäristö korkealla sosiaalisella 
pääomalla. Sen jälkeen voi olla mahdollisuuksia markki-
noida aluetta erottuvilla kilpailukykytekijöillä ulospäin. 
Yksi mahdollisuus olisi integroida laajasti terveys kaik-
keen suunnitteluun ja päätöksentekoon, koska elinym-
päristön terveyteen vaikutetaan yhdyskuntasuunnitte-
lulla. Terveyteen liittyvä yhdyskuntasuunnittelu voidaan 
jakaa laajaan ja suppeaan ympäristöterveyden näkökul-
maan. Laajan näkökulman mukaan suunnittelulla pyri-
tään edistämään terveyttä, kun taas suppea näkökulma 
keskittyy vain terveyshaittojen vähentämiseen (Sairinen 
ym. 2006: 7, 15). Sairisen ym. (2006: 60) mukaan elin-
ympäristön ja asumisen terveys vaikuttavat ihmisten 
hyvinvointiin, terveyteen ja viihtyvyyteen lukemattomi-
en eri tekijöiden kautta. Harvaan asutuilla alueilla olisi 
varmasti mahdollisuus nousta jopa edelläkävijän rooliin 
terveellisen ja hyvän elinympäristön suunnittelussa kes-
kittyen erityisesti laajan ympäristöterveyden näkökul-
maan. Pohjaan tämän arvioni tosiseikkaan, että terveyt-
tä ja palautumista tukevia ympäristötekijöitä ovat muun 
muassa puhdas sisä- ja ulkoilma, ympäristön puhtaus, 
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ole siitä syystä kovin vahva, ja käytössä olevat vähäiset 
resurssit on pyrittävä suuntaamaan harkitusti vain oi-
keisiin asioihin. Se vaatii yrityksiltä ja kaikilta toimijoil-
ta tiivistä yhteistyötä, sillä yksin menestymiseen ei ole 
mahdollisuuksia. Yhteistyössä tehtävän pitkäjänteisen 
strategia- ja imagotyön kautta on mahdollista nousta 
kilpailukykyiseksi alueen omilla vahvuuksilla. Uusien 
ja erottuvien kilpailukykytekijöiden löytämiseksi on 
unohdettava negatiivisten asioiden kuten puutteellisen 
infrastruktuurin ja rajoittuneen yritysosaamisen jatkuva 
esilletuonti. Sen sijaan on keskityttävä omien olemassa 
olevien vahvuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen.
Harvaan asuttujen alueiden osaa ei nähdä toivottoma-
na myöskään TEM:min laatimassa Suomen aluekehi-
tysstrategiassa vuodelle 2020. Luonnonympäristö on 
valtava resurssi ja voimavara, johon liittyy vielä paljon 
käyttämätöntä potentiaalia. Aluekehitysstrategia tun-
nistaa sen uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja elin-
keinoelämän monipuolistamisen perustaksi. Luonnon-
ympäristöä kannattaa hyödyntää, sillä sitä on tarjolla 
runsaasti ja lähellä. Lisäksi useat globaalit trendit luovat 
kysyntätekijöitä muun muassa juuri luonnolle, tervey-
delle, hyvinvoinnille ja väljyydelle. Harvaan asutut alueet 
voivat luoda terveydestä, hyvinvoinnista, sosiaalisesta 
pääomasta ja hyvästä elämänlaadusta uudenlaisia kilpai-
lukykytekijöitä kytkien ne luonnon hyödyntämiseen.
 Luonnolla on kiistämättömiä terveys- ja hyvin-
vointivaikutuksia, joiden avulla voidaan vastata moder-
nin elämäntavan aiheuttamiin ongelmiin. Terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen kannattaa sisällyttää kaikkeen 
suunnitteluun sekä päätöksentekoon hyödyntäen mah-
dollisuuksien mukaan myös terveysvaikutusten arvioin-
tia. Ekosysteemipalvelut sekä restoratiivinen suunnittelu 
vaikuttavat olevan parhaita keinoja nousta kilpailukykyi-
seksi ja jopa edelläkävijän rooliin omien vahvuuksien 
kautta. Luontolähtöisiä palvelukonsepteja tulee kehittää 
laajasti liittyen virkistykseen, asuin- ja työympäristöihin, 
koulutukseen, kasvatukseen ja terveydenhoitoon. Kes-
kittyminen olisi hyvä kohdistaa ennen kaikkea terveyttä 
ja hyvinvointia edistäviin sekä ylläpitäviin palvelukon-
septeihin, mutta myös luontopohjaisiin hoivapalvelui-
hin. Mahdollisuuksia niihin kumpuaa luonnosta lähes 
loputtomasti esimerkiksi kuntoilulomien, metsäkoulu-
jen ja metsäkylpyjen muodossa. Varsinkin luontoläh-
töisten hoivapalveluiden markkinat tulevat vain kasva-
maan tarjoten potentiaalista kilpailukykyetua.
 Restoratiivisia paikkoja kuten metsiä, ranto-
ja ja jokia on syytä vaalia ja mahdollistaa niihin helppo 
pääsy sekä virkistäytymään että liikkumaan. Ne ovat jo 
sellaisenaan arvokas kilpailukyvyn resurssi, koska resto-
ratiiviset paikat edistävät sosiaalisen pääoman muodos-

tumista, terveyttä, hyvinvointia ja hyvää elämänlaatua. 
Suomalaiset kaipaavat rauhoittumisen paikkoja, joissa 
voi tehdä asioita yhteisöllisesti. Restoratiivisen suunnit-
telun keinoin luonto on mahdollista integroida osaksi 
myös rakennuksia, ja silloin runsas puun käyttö raken-
nusmateriaalina on suositeltavaa. Terveys, hyvinvointi, 
sosiaalinen pääoma ja hyvä elämänlaatu tulevat varmasti 
olemaan tulevaisuudessa entistä merkittävämpiä tekijöi-
tä alueiden välisessä kilpailussa. Yhdistäen yhdyskun-
tasuunnittelun laajan ympäristöterveyden näkökulman, 
ekosysteemipalvelut ja restoratiivisen suunnittelun har-
vaan asutut alueet pystyvät kilpailemaan näissä asioissa. 
Se vaatii vain uskallusta, yhteistyötä ja uudenlaisia oival-
luksia luonnon monipuoliseen hyödyntämiseen.
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le, sillä enemmistö luonto hyödyntävistä hyvinvointiin 
tähtäävistä palveluista on nopeita vaikutuksia tavoitte-
levia (Luonnon liiketoiminta-arvo… 2013: 12–13). Ter-
veysteemojen kuten liikkumisen ja terveellisen syömisen 
ympärille on nousemassa entistä enemmän matkailu-
yrittämistä liittyen kehon ja hyvinvoinnin linkitykseen. 
Luonto tai maaseutumaisuus toimivat sille sopivana 
ympäristönä. Pitkäkestoisia vaikutuksia voitaisiin hakea 
esimerkiksi järjestämällä kuntoilu- ja painonpudotuslo-
mia (Little 2013: 259–260). Toisaalta pelkän luonnon 
hiljaisuudenkin voi hyödyntää ja tuotteistaa. Esimerkiksi 
Pohjanmaan Lestijoella on kehitetty neljän päivän Hil-
jaisuuden Lestijoki -retkipaketti omatoimiseen liikkumi-
seen. Reitillä pysymiseen käytetään GPS-laitetta ja opas-
vihkosta reittikartoilla (Maisema tarinoiksi ja rahoiksi 
2013: 37).

Restoratiivinen suunnittelu

Ulkoympäristöt, jotka sisältävät metsiä, puistoja, ranto-
ja, avointa tilaa, jokia ja kävelyreittejä ovat esimerkkejä 
restoratiivisista paikoista. Restoratiiviset luontopaikat 
lisäävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä tarjoavat 
mahdollisuuksia liikuntaan ja lasten vapaaseen leik-
kiin. Liikkuminen sellaisissa paikoissa antaa aikaa ja 
tilaa sosiaaliselle kanssakäymiselle perheen sekä ystä-
vien kanssa (Hansen-Ketchum 2011: 561, 567). Har-
vaan asutuilla alueilla on hyvät mahdollisuudet edis-
tää ja ylläpitää korkeaa sosiaalista pääomaa vaalimalla 
edellä mainitun kaltaisia paikkoja sekä luomalla niihin 
helpon ja esteettömän pääsyn. Sosiaalinen pääoma on 
tärkeää huomioida suunnittelussa, koska se vaikuttaa 
terveyteen yhteisöpohjaisten resurssien kuten psyykki-
sen tuen vaihtamisen ja yhteisöllisen toiminnan kautta 
(Eicher & Kawachi 2011: 117). Siitäkin voidaan tehdä 
kilpailukykyetu, koska sosiaalinen pääoma on yleisesti 
vähentynyt tai joidenkin mielestä muuttanut muotoaan 
virtuaaliseksi. Englanninkielinen termi ”anywhere com-
munity” perustuu ajatukseen, että sosiaalista pääomaa 
voidaan ylläpitää huolimatta siitä, ettei asuta lähellä 
esimerkiksi puhelimen ja ajoittaisen näkemisen kautta. 
Mahdollisuus kommunikoida toisten ihmisten kanssa 
säännöllisesti on kuitenkin tärkeää, koska sen uskotaan 
vaikuttavan positiivisesti työhön ja elämään (Calthorpe 
& Fulton 2001: 34–35). Harvaan asutut alueet tarjoavat 
mahdollisuuden perinteisen sosiaalisen pääoman raken-
nukseen esimerkiksi yhteisöllisen luonnonympäristös-
sä ulkoilun kautta. Restoratiiviset paikat soveltuvat siis 
sekä terveyden, hyvinvoinnin että sosiaalisen pääoman 
edistämiseen.

Restoratiivinen suunnittelu koettaa edistää psyykkistä 
ja fyysistä hyvinvointia siten, että luonto yhdistetään 
osaksi suunnittelua (Valta 2014: 70). Luonnonympäris-
tön lisäksi sisätilat voidaan suunnitella restoratiivisiksi. 
Nousiaisen (2014: 7) mielestä päivittäin käyttämämme 
tilat eivät ole läheskään aina terveellisiä, koska restoratii-
visuus jää tavoitelistalla usein muiden asioiden varjoon. 
Täytyy muistaa, että myös rakennettu ympäristö voi 
tukea hyvinvointia. Ihmiset voivat paremmin rakenne-
tussa ympäristössä, jossa luonto on jollain tavoin läsnä 
(Nousiainen 2014: 15–16). Rakennussuunnitteluun voi-
daan yhdistää sosiaalisen pääoman edistäminen samalla 
tavoin kuin restoratiivisten paikkojen kohdalla. Sullivan 
& Chang (2011: 107–108) toteavat yhteisöllisyyden ja 
sosiaalisuuden luomisen olevan mahdollista tilallisin rat-
kaisuin.
 Terveyttä ylläpitävien ja tervehdyttävien tilo-
jen suunnittelu koostuu muun muassa materiaalivalin-
noista, akustiikasta, väreistä ja valaistuksesta. Elementit 
hyvinvointia tukevien tilojen suunnitteluun ovat saa-
tavilla, mutta ne pitää vain tiedostaa (Valta 2014: 70). 
Luonnonmateriaalit vaikuttavat ihmiseen positiivisesti, 
ja varsinkin puu tuntuu luonnolliselta, miellyttävältä ja 
lämpimältä. Sen vuoksi se on monessa mielessä mate-
riaaleista parhain (Nousiainen 2014: 34–35). Puu on 
vieläpä kestävästi tuotettu, uusiutuva luonnonvara ja iki-
vanha rakennusmateriaali (Nousiainen & Heino 2014: 
80, 84). Esimerkiksi Kouvolaan on valmistunut vuonna 
2014 Suomen suurin kuudensadan oppilaan puukou-
lu. Sen suunnittelussa on pyritty luomaan psyykkistä ja 
fyysistä hyvinvointia edistävä ympäristö. Ikkunoista on 
suora näkymä luontoon/sisäpihalle ja luonnonvalo on 
jatkuvaa (Valta & Lindroos 2014: 74). Restoratiivisessa 
suunnittelussa harvaan asutuilla alueilla olisi edellytyksiä 
nousta tiennäyttäjän asemaan, koska edellytykset siihen 
ovat erinomaiset ympäristön ja saatavilla olevien raaka-
aineiden puolesta. Sen vuoksi restoratiivisuuden voisi 
sisällyttää yhdyskuntasuunniteluun terveyttä, hyvinvoin-
tia, sosiaalista pääomaa ja samalla hyvää elämänlaatua 
edistäväksi keinoksi. Rakennetun ympäristön osalta 
tämä voisi ilmetä puun laajassa käytössä kaikessa uudis- 
ja korjausrakentamisessa.

Johtopäätökset

Harvaan asuttujen alueiden asema ei ole helppo johtu-
en niiden hankalista lähtökohdista. Ne eivät voi kilpailla 
suurempia kaupunkeja vastaan palveluiden tai yritysten 
määrällä, eikä tilannetta helpota lainkaan vähentyvä sekä 
ikääntyvä väestö. Tällaisten alueiden innovaatiokyky ei 
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Johdanto

Ensimmäistä kertaa ihmisen historiassa suurin osa väes-
töstä elää kaupungeissa – arvion mukaan vuonna 2050 
jopa 70 %. (WHO, Healthy urban planning, 2000) Suo-
messa kaupungistuminen sai alkusysäyksen varsin myö-
hään 1950-luvulla, mutta eteni nopeaa tahtia seuraavan 
kahden vuosikymmenen aikana. Tällä hetkellä noin 
60 % suomalaisista asuu kaupungeissa (Tilastokeskus, 
2015). Nopean kaupungistumisen seurauksena kaupun-
keihin jouduttiin rakentamaan itseään toistavia lähiöi-
tä suuren asuntokysynnän vuoksi. Uudet asuinalueet 
suunniteltiin myös autoistumisen aikakaudella – tämän 
takia Suomen kaupunkirakenteet ovat muusta Euroo-
pasta poiketen väljiä ja välimatkat eri toimintojen välillä 
pitkiä. Kaupungistuminen on tuonut mukanaan puhta-
utta, tehnyt elämästä helpompaa ja sujuvampaa, mutta 
samalla on ilmaantunut uudenlaisia ongelmia; rikolli-
suutta, stressiä, yksinäisyyttä ja saasteita, sekä elämän-
tapasairauksia, kuten diabetesta, masennusta ja mielen-
terveysongelmia. Näitä ongelmia on herätty ratkomaan 
niin päättäjien kuin suunnittelijoidenkin keskuudessa ja 
yhtenä vaikuttamisen keinona on kaupunkisuunnittelu. 
Mitä keinoja käyttäen kaupunkisuunnittelulla voidaan 
parantaa ja aikaansaada terveyttä edistävää ympäristöä? 
Miten kansainvälisiä terveyttä edistäviä alueiden käy-
tön suosituksia voitaisiin hyödyntää Suomessa? (Public 

health advisory committee 2008.) Keskeisessä roolissa 
on yleiskaavoitus, jolla voidaan pyrkiä tiivistämään pal-
veluiden etäisyyksiä asuinalueilla päätettäessä alueen 
strategioista ja tulevista toiminnoista ja tavoitteista. (Lii-
kennevirasto, Maankäyttö ja kaavoitus, 2015.) Asema-
kaavoituksen keinoin voidaan luoda maankäytölle kan-
nustimia lähipalveluiden saatavuuden lisäämiseksi, jotta 
esimerkiksi pienyrittäjät ja maanviljelijät voisivat päästä 
tuomaan lähiruokaa kaupunkilasten saataville helpom-
min. Tiivistäminen ja täydennysrakentaminen on yleis-
tynyt Suomessakin. Autoyhteiskunnan ajatusmalli on 
väistymässä ja kadut pyritään suunnittelemaan jalankul-
kijan ja pyöräilijän ehdoilla. Eräs onnistunut esimerkki 
kevyen liikenteen reitistöjen parantamisesta löytyy Kuo-
piosta, jossa laadittiin kehittämissuunnitelma vuonna 
2004 keskustan vanhojen rännikatujen kunnostamisesta 
kevyelle liikenteelle. (Kosonen 2007, 60-61.)
 Tässä tutkielmassa perehdytään terveyttä edis-
tävän rakennetun ympäristön suunnitteluohjeisiin ul-
komaisten esimerkkien kautta ja pohditaan niiden so-
veltamista suomalaisessa alueiden käytön suunnittelun 
kontekstissa. Tutkielma muodostuu yleisestä terveyttä 
edistävästä aluesuunnittelun käsittelyosasta sekä ta-
pausesimerkeistä. Yhdysvallat on johtavassa asemassa 
terveyttä edistävän suunnittelun osalta, ja etenkin Los 
Angelesissa on tehty tutkimuksia aiheesta. Los Ange-
lesin kaupunkisuunnitteluviraston laatimasta raportista 

Plan for a Healthy Los Angeles (2015) löytyy kattavat oh-
jeet, kuinka kaupunkia voidaan tulevaisuudessa kehittää 
terveyttä edistäen paikallisissa olosuhteissa. Maailman 
terveysjärjestö WHO on ollut edelläkävijä terveyttä 
edistävän ympäristön tutkimuksessa jo pitkään. Organi-
saation laatimassa tutkimuksessa Healthy Urban Planning 
in practice: experience of  European cities (2003) käydään läpi 
toteutettuja tapausesimerkkejä, joista tässä tutkielmassa 
perehdytään Etelä-Norjassa sijaitsevaan pyöräilykau-
punki Sandnesiin sekä finanssikriiseistä kärsineeseen 
tanskalaiseen kaupunkiin Horsensiin. Näiden lähteiden 
lisäksi aihetta on käsitelty myös muita lähteitä tutkien, 
pyrkien jäsentelemään mitä keinoja ja työkaluja tervey-
den edistäminen rakennetun ympäristön suunnittelun 
kannalta voisi sisältää. 

Terveyden edistäminen rakennetun ympäristön 
suunnittelussa

Terveyden edistämiseen tarvitaan monien tahojen yh-
teistyötä – niin ympäristötutkijoiden, elintarvikesektorin 
kuin kaupunkisuunnittelijoidenkin. Maailman terveys-
järjestö WHO on määritellyt 11 terveellisen kaupun-
gin periaatetta, jotka määrittelevät terveyden fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta, ja näi-
den kaikkien periaatteiden tulisi olla tasapainossa, jotta 
terveellisen elinympäristön tavoitteet täyttyisivät. Peri-
aatteita ovat muun muassa jokaisen ihmisen turvallisen, 
puhtaan ja laadukkaan elinympäristön takaaminen, tasa-
painoinen talouselämä, kannustava yhteisö ja mahdol-
lisuus menestyä. Näitä kaikkia ei voi kaupunkisuunnit-
telulla ohjata, mutta esimerkiksi laadukas ja turvallinen 
elinympäristö palvelee tyytyväisiä ja menestyviä kansa-
laisia. Terveellinen kaupunkisuunnittelu on terveellisen, 
oikeudenmukaisen ja kestävän kaupungin luomista. 
(Barton et al. 2003.)
 Ympäristöterveys voidaan jakaa rajattuun ja 
laajaan ympäristöterveyden käsitteeseen. Rajattu ym-
päristöterveyden määritelmä perustuu ympäristön 
fyysisiin piirteisiin ja tarkastelutapoja ohjaavat lähinnä 
teoriat, ohje- ja raja-arvot, ja riskien minimointi. Tämä 
määritelmä sisältyy terveyshaittoja vähentävään suunnit-
teluun. Laajan ympäristöterveyden käsite ymmärtää ih-
misen elinympäristön laajana kokonaisuutena, ja pyrkii 
etsimään asioiden riippuvuussuhteita ja huomioimaan 
välillisiä tekijöitä. Tämä käsite sisältyy terveyttä edistä-
vään suunnitteluun. Suunnittelussa tulisi hyödyntää mo-
lempia lähestymistapoja, mutta tämä tutkielma keskittyy 
lähinnä terveyttä edistävään suunnitteluun. (Sairinen et 
al. 2006, 14-15.)

Tuu l imar i a  Luukkonen

Katsaus terveyttä edistävän rakennetun 
ympäristön suunnitteluohjeisiin ja suosituksiin 
(kansainvälisiä esimerkkejä) Taulukko 1. Terveyden edistämisen osa-alueita. Mukaillen 

”Building healthy places toolkit”

Terveyden edistämisen osa-alueet käsittävät karkeas-
ti kolme kategoriaa; fyysinen ympäristö, psyykkinen 
ympäristö ja ravinto (taulukko 1). Fyysinen ympäristö 
koostuu asema- ja yleiskaavoituksella määriteltävistä 
alueellisista ominaisuuksista, kuten infrastruktuurista ja 
maankäytöstä. Psyykkistä ympäristöä edustavat puoles-
taan ihmiskontaktit, kohtaamiset ja luonnon läheisyys. 
Ravinto on tärkeä osa hyvinvointia, ja sen saatavuuteen 
tai laatuun voidaan myös vaikuttaa yhdyskuntasuunnit-
telulla. Tutkielmassa perehdytään näihin kaikkiin kol-
meen osa-alueeseen.

Esimerkki 1: Terveyden edistäminen Los 
Angelesissa

Los Angelesin kaupunkisuunnitteluviranomaisten laa-
timassa raportissa (2015) on kaupungille suunniteltu 
strateginen visio tulevaisuuden tavoitteista ja näiden 
ohella annettu konkreettisia esimerkkejä, joissa terveys 
nostetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi kaupungin tulevan 
kehityksen kannalta. Yleisperiaatteiltaan suunnitelmassa 
pyritään turvaamaan ihmisten perustarpeet: turvallinen 
naapurusto, puhdas ympäristö, hyvä terveyspalvelui-
den saavutettavuus, edullinen asuminen, terveellisesti 
ja kestävästi tuotettu ruoka ja puitteet menestymiselle. 
Raportti on jaoteltu 11 kategoriaan, joita ovat muun 
muassa terve rakentaminen, koulut terveyden ja hyvin-
voinnin keskuksina sekä sosiaaliset verkostot. (Los An-
geles department of  city planning, 2015.) Los Angelesin 

Fyysinen ympäristö Monipuolinen maankäyttö

Kevyen liikenteen ja
pyöräilyn edistäminen

Laadukkaita fyysisiä
ympäristöjä

Leikkipaikkoja

Psyykkinen ympäristö Virkistäytymispaikkoja ja
luontoa

Laadukkaat materiaalit

Kohtaamispaikkoja

Lemmikkiystävällisyys

Ravinto Lähiruoka

Hyötyviljely- ja puutarhat

Juomavesipisteet
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kuin kaupunkilaisillekin. Alkuperäiseen toimintasuun-
nitelmaan lisättiin terve kaupunki -luku, joka vastaa 
luonnosta, kulttuurista ja terveydestä. Kunnan toimin-
tasuunnitelma pyrkii olemaan strateginen ja se sisältää 
suunnittelun keskeiset periaatteet, kun taas terveyttä 
edistävässä osiossa annetaan käytännön esimerkkejä 
ja neuvotaan, kuinka tehdään konkreettisia aloitteita ja 
toimenpiteitä. Toimintasuunnitelman hyötynä on saada 
terveyden edistämisen viesti myös kunnan tai kaupun-
gin päättäjille ja organisaatioille, jotka yleensä päättävät 
tulevista linjauksista. (Barton et al. 2003, 30-31)
 Sandnesissa pyrittiin samalla kehittämään 
pyöräilykulttuuria. Kaupungin tavoitteena on lisätä 
työmatkapyöräilyä ja saada pyöräilystä pääkulkuväline 
kaupunkilaisille. Pyöräilyn kehittämistä varten kaupun-
gin tieverkostoa uusittiin ja keskustan alueelle varattiin 
pelkästään pyöräilijöille omia ajokaistoja. Pyöräilijöille 
laadittiin reittikarttoja ja paikkoja pyörien säilytykseen. 
Yleiskaavassa voidaan vaikuttaa uusien tieverkostojen 
syntymiseen ja asemakaavassa raivata tilaa pyöräparkeil-
le. Katokselliset pyöräparkit keskusta-alueella ovat ter-
vetulleita pohjoisiin olosuhteisiin. Pyöräiljöiden omat 
ajokaistat nopeuttavat liikennettä ja kannustavat pyöräi-
lyyn siirtymistä – työmatkan kesto voi pyörällä kulkien 
lyhentyä. Sandnesissa otettiin käyttöön kaupunkilaisten 
vuokrapyöräjärjestelmä, jollaisia löytyy jo pitkin Eu-
roopan suurimpia kaupunkeja. Suomessa työpaikkojen 

keskinäinen kilometrikisa voi olla oiva kannustin, jolla 
saadaan ihmiset pyöräilemään kesät talvet, niin työmat-
koilla kuin vapaa-ajallakin. (Barton et al.  2003, 30-31) 
 Sandnesin terveyttä edistävä suunnitelma kes-
kittyy pyöräilyn ohella tulevaisuuden toivoihin – lapsiin. 
Suunnitelmassa korostetaan lasten etuja koko suunnit-
teluprosessin ajan ja painotetaan monialaista yhteistyötä 
parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
Sandnesin esimerkissä koululaiset kirjasivat karttoihin 
leikkialueensa, polut ja reitit joita he käyttivät. Aineisto 
saatettiin digitaaliseen muotoon ja päättäjät ja kaavoit-
tajat pääsevät hyödyntämään materiaalia suunnittelunsa 
lähtökohtana. Nuorille perustettiin oma lastenneuvosto, 
joka rohkaisee heitä osallistumaan oman kaupunkinsa 
kehittämiseen. Näitä esimerkkejä voisi hyvin hyödyntää 
Suomessa kaavoittajien työkaluna. Täydennysrakenta-
mista mietittäessä tulisi ottaa huomioon alueen todelli-
nen käyttö – jos se sattuukin vaikka olemaan asuinalu-
een lasten tärkein leikkialue. (Barton et al. 2003, 32-33.)

Esimerkki 3: Horsensin asukaslähtöinen 
suunnittelu

Tanskan noin 50 000 asukkaan kunnan keskustaajama 
Horsens joutui 1900-luvun alussa kärsimään finanssi-
kriiseistä, jotka loivat työttömyyttä ja sosiaalisia ongel-

suunnittelussa pyritään ajatusmalliin, jossa päivähoito, 
terveydenhoitomahdollisuudet, ruokaostokset ja ravin-
tolaillalliset pystyttäisiin hoitamaan kävelyetäisyydeltä, 
tai vähintäänkin julkista liikennettä käyttäen. 
 Plan for a healthy Los Angeles (2015) ei perustu 
niinkään liikunnan edistämisen tavoitteisiin, vaan siinä 
keskitytään sosioekologisiin tarpeisiin sekä luonnon 
parantavaan vaikutukseen. Suunnitelmassa on oma 
osionsa puistoille ja avoimelle tilalle. Puistojen tärkeyt-
tä perustellaan ihmisten luontosuhteella ja sillä, kuinka 
suuri vaikutus puistoilla on kaupunkilaisten fyysiseen 
ja psyykkiseen terveyteen. Asukkaiden lähipuisto luo 
mahdollisuuksia virkistäytymiseen ja liikkumiseen se-
kä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Konkreettisena esi-
merkkinä päättäjille ja kaavoittajille voisivat olla erilaiset 
pilottiohjelmat, kuten esimerkkinä annettu ”clean up 
green up”-ohjelma, jossa asuinyhteisön jäsenet kan-
nustettiin tekemään istutuksia ja parantamaan ympäris-
töään. Asukkaiden kiinnostus omasta ympäristöstään 
kasvaa, jos heille annetaan mahdollisuus osallistua sen 
rakentamiseen – itse istutettua pihamaan kasvillisuutta 
kunnioittaa ja haluaa hoitaa aivan erilailla. Kaavoituksen 
avulla voisikin pyrkiä saamaan asukkaat osallistumaan 
ympäristönsä huolehtimisesta. Kaupunkiin kehotetaan 
luomaan myös yhteisöpuutarhoja, joissa asukkailla olisi 
mahdollisuutta kasvattaa lähiruokaa, kuten vihanneksia 
ja hedelmiä. Suomessa voitaisiin antaa asukkaille enem-
män vapauksia vaikuttaa omaan pihaansa ja ympäris-
töönsä. Kaupunki voisi toteuttaa esimerkiksi kaikille 
avoimia hyötyomenatarhoja. 
 Los Angelesin suunnitteluohjeistuksessa py-
ritään elinkaariasumisen ajattelumalliin, jota voidaan 
kaavoituksen keinoin tukea. Tuttu ja esteetön yhteisölli-
nen ympäristö, josta on hyvä terveyspalveluiden saavu-
tettavuus, tukee vanhusten pidempää kotona asumista. 
Monipuolinen ikäjakauma tuo alueelle turvallisuuden 
tunnetta ja sosiaalista monipuolisuutta. Kaavoituksella 
voidaan ohjata vanhustenpalveluiden ja päiväkotien kes-
kinäistä sijaintia toisiinsa- ja asuinalueisiin nähden. (Los 
Angeles department of  city planning, 2015.)

Esimerkki 2: Sandnesin terveyttä edistävä 
toimintasuunnitelma 

Sandnes on taloudellisesti kasvava kaupunki Etelä-Nor-
jassa. Kaupunki tarttui terveyttä edistävän suunnittelun 
haasteisiin ja terveyttä edistävä strategia toteutettiin 
Sandnesissa kunnan toimintasuunnitelman ohella. Tä-
män ansiosta terveyttä edistävän suunnittelun lähtö-
kohdat tulivat tutuiksi niin politiikoille, organisaatioille 

Sandnesin terveyttä edistävässä strategiassa korostuu erityisesti poikkisektoraalinen yhteistyö. (Lähde: Sandnes Com-
mune. Sandnes Healthy City. Local leadership and intersectoral collaboration.)

Guiding Principles
The Plan for a Healthy Los Angeles is guided by the following
community health and planning principles:

1. Holistic view of health: The Plan for a Healthy Los Angeles will
comprehensively analyze all issues that influence health outcomes.

2. Health in all policies.

3. Make the healthy choice the easiest choice.

4. Focus on prevention.

5. Take a long-term view of health.

6. Focus on equity..

7. Community participation.

8. Recognize the link between community design and health.

9. Promote active transportation.

10. Recognize the connection between health and wealth, access to
opportunity, race, and culture.

11. Innovative leadership.

12. Build strategic partnerships for health.

13. Recognize the health benefits of planning for climate change,
sustainability, and community resiliency.

14. Education and communication are essential.

15. Respect, promote, and protect diversity.

16. Identify unique considerations across the lifespan of the population.

17. Incorporate geographic scale and diversity.

18. Measure, track progress, and update.

19. Comprehensive economic development.

20. Look at health holistically.

21. Prioritize public safety.

22. Healthy housing.

23. Improved educational attainment.

Terveyttä edistävän yhdyskuntasuunnittelun keskeiset pe-
riaatteet Los Angelesissa. (Lähde: Los Angeles department 
of city planning (2015) Plan for a healthy Los Angeles. 
Appendix 1 Guiding Principles).
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mia eri alueilla. Näillä alueilla on yhä huono maine ja 
kunta päätti aloittaa vuonna 2001 7-vuotisen naapu-
ruston uudistamisprojektin, joka keskittyi kaupungin 
pahamaineisimmalle alueelle, Vestergadeen. Alueella 
parannettiin asuinoloja, julkisia aukioita ja torialueita, 
virkistysmahdollisuuksia, turvallisuutta ja yhteisölli-
syyttä. Ideana oli antaa valtuuksia nykyisille asukkaille 
ja aktivoida heitä suunnittelemaan yhdessä parempaa 
elinympäristöä. Hankkeessa oli mukana monia eri si-
dosryhmiä, kuten etujärjestöjä ja kansalaisryhmiä. Uu-
distamissuunnitelmia työstettiin 12 ihmisen ryhmissä, 
aluksi suuremmasta mittakaavasta ja ideoinnista siirtyen 
vähitellen yksityiskohtaisempiin suunnitelmiin. Terveys 
oli pääteemana koko projektin ajan. (Barton et al. 2003, 
45-47.)
 Kansalaisten aktivoinnin lisäksi Horsensissa 
otettiin käyttöön myös avoin suunnitteluprosessi. Se 
rakentui strategisista periaatteista kuten tavoitteista, toi-
mintasuunnitelmasta ja lopuksi arvioinnista. Jokaisella 
kansalaisella oli mahdollisuus seurata ja vaikuttaa pro-
sessiin alusta loppuun asti ja samalla kaupunki on pyr-
kinyt jakamaan vastuuta kansalaisilleen. Horsens ottaa 
asukkaansa huomioon suunnittelussa monenlaisin kei-
noin, kuten järjestämällä julkisia yleisötilaisuuksia ja asu-
kastyöpajoja, sekä pyrkimällä työskentelemään läheisesti 
kansalaisjärjestöjen parissa. Terveyttä edistävä suunnit-
telu Horsensissa merkitsee terveellisten asumisolojen 
luomista, mutta myös asukkaiden laatutietoisuutta eri 
asiayhteyksissä. Asukkaiden tietoutta on hyvä lisätä ym-
päristön laadusta ja terveellisyydestä. 
 Tanskan lainsäädäntö sisältää määräyksiä, joilla 
varmistetaan hyvä elinympäristö. Tavoitteet perustuvat 
”terveyttä kaikille” – ajatukseen, jossa pyrkimyksenä on 
kestävä ja puhdas elinympäristö ja asukkaiden kattava 
osallistuminen suunnitteluprosessiin. Terveyden edis-
täminen on käsite, jonka edellyttää poikkisektoraalista 
yhteistyötä. (Barton et al. 2003, 45-47.)

Yhteenveto

Tämän tutkielman tarkoituksena oli luoda katsaus terve-
yttä edistävän rakennetun ympäristön suunnitteluohjei-
siin ja suosituksia kansainvälisten esimerkkien avulla ja 
pohtia, kuinka näkökulmat ja lähestymistavat sopisivat 
suomalaiseen alueiden käytön suunnitteluun. Terveyttä 
edistävä suunnittelu pyrkii takaamaan kestävän, terveel-
lisen ja oikeudenmukaisen ympäristön kaupungin tai 
kunnan asukkaille. Yhdyskuntasuunnittelussa on monia 
keinoja terveyttä edistävän suunnittelun osalta. Terveys 
tulisi olla lähtökohtana jo kunnan tai kaupungin visiossa 

ja levitä sitä kautta koko kansan tietoisuuteen. Kaupun-
kisuunnittelun avulla voi saada aikaan konkreettisia fyy-
sisiä muutoksia, jotka vaikuttavat myös psyykkiseen ja 
sosiaaliseen hyvinvointiin. 
 Esimerkeistä käy ilmi, kuinka tärkeää asukkai-
den aktivointi heidän hyvinvointinsa ja alueen kehittymi-
sen kannalta on. Suomessa asukkaiden aktivointia toteu-
tetaan järjestämällä esimerkiksi asukastyöpajoja, joissa 
kuunnellaan asukkaiden näkemyksiä asuinalueensa huo-
noista ja hyvistä puolista ja annetaan heille mahdollisuus 
ideoida asuinalueensa tulevaisuudesta. Kaavoittajat hyö-
dyntävät saatua materiaalia alueen suunnittelussa.
 Yleis- ja asemakaavalla on mahdollista vaikut-
taa palveluiden etäisyyksiin. Los Angelesin esimerkissä 
pääperiaatteena on ollut saada palvelut kuten koulut, 
kaupat ja terveyspalvelut kävelymatkan etäisyydelle 
asumisesta. Tämä ehkäisisi ennen muuta liiallista auton 
käyttöä. Nykyisin Suomessa on päädytty kuitenkin eri 
syistä keskittämään palveluita – tämän seurauksena vä-
limatkat pitenevät, auton käyttö lisääntyy ja terveyslii-
kunta vähenee. Kaavoituksella voidaan tukea pyöräilyä, 
liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksia, jonka ansios-
ta arkiliikunta lisääntyy ja ihmisten aktiivisuuden myötä 
ylipainoepidemiaa saataisiin hieman kuriin. Täydennys-
rakentamisen olisi hyvä olla tarkoituksenmukaista ja sii-
nä tulisi ottaa kaikki mahdolliset osapuolet huomioon, 
jolloin vältyttäisiin esimerkiksi lähialueen lasten leikki-
paikan turmeltumiselta.
 Terveyttä edistävän rakennetun ympäristön 
suunnittelu tulisi olla kaikkien vastuulla, niin asukkai-
den, päättäjien kuin suunnittelijoidenkin. Ohjeet ja 
suositukset tulevat päättäjiltä ja suunnittelijoilta, mutta 
asukkaiden osallistaminen on tärkeää, jotta he olisivat 
jatkossa motivoituneita ja tietoisia oman ympäristönsä 
hyvinvoinnista. 
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kestävää rakentamista ja lisätä maaseutuasumisen mah-
dollisuuksia siellä, missä se on yhdyskuntarakenteen 
kannalta edullista. Kyläkaavoituksessa yhdyskuntaraken-
teen toimivuutta ja taloudellisuutta tuetaan ohjaamalla 
rakentamista kyläalueilla olevan asutuksen yhteyteen. 
Näin pyritään helpottamaan asumisen kannalta tarpeel-
listen palveluiden, kuten vesihuollon, koulukuljetusten 
ja kotisairaanhoidon järjestämistä. Kyläkaavoituksessa 
pyritään myös ylläpitämään kulttuurimaiseman ominais-
piirteitä ja asuinympäristön vetovoimaisuutta. Näihin 
tavoitteisiin perustuu myös Sodankylän visio eheästä ja 
tiiviistä maankäytöstä. Tavoitteena on myös elinympä-
ristön laadun paikallinen kehittäminen, joka tarkoittaa 
keskustaajaman ympäristön laatutekijöiden parantamis-
ta yhdessä täydennysrakentamisen kanssa (Sairinen & 
Mononen 2010: 104–106) .
 Kunnilla on mahdollisuus ohjata yritysten si-
joittumista kuntansa alueella maankäyttöpolitiikalla. 
Lainsäädännön mukaisia, kaavoituksella edistettäviä 
kaupan sijainninohjauksen perustavoitteita ovat keskus-
tan elinvoimaisuuden tukeminen, palvelujen saavutetta-
vuuden turvaaminen erityisesti autottomille talouksille 
sekä yhdyskuntien kestävän kehityksen turvaaminen ja 
henkilöautoriippuvuuden vähentäminen. Ohjauksen 
tavoitteena on keskustojen vahvistaminen monipuoli-
sina palvelukeskuksina. Liiketoiminnan kannalta taas 
tärkeimmät sijoittumiskriteerit ovat hyvä saavutettavuus 
ja näkyvyys (Kanninen ym. 2010: 80–90). Näin ollen 
Sodankylän palvelujen keskittäminen ydinkeskustan 
alueelle tukee sekä yrittäjiä että kuntaa itseään. Tulevan 
asuntokannan sijoittuessa keskustaan vuonna 2040, on 
palvelujen suotavaa olla lähellä. 
 Vision taustalla vaikuttavista tekijöistä aasia-
laisten matkailussa Suomeen ja erityisesti Lappiin on 
vielä nykyisellään huomattavan paljon hyödyntämätön-
tä potentiaalia. Potentiaalista kertoo esimerkiksi Poh-
joismainen matkailutilasto, jonka mukaan aasialaisten 
yöpymiset muissa Pohjoismaissa kasvoi prosentuaa-
lisesti enemmän kuin Suomessa vuosien 2013 - 2014 
välillä (Matkailun kehitys 2014). Myös Linnalan vuonna 
2012 tehdyn tutkielman mukaan kiinalaisten Suomeen 
suuntautuvista matkoista noin 70 % suuntautui pää-
kaupunkiseudulle. Vuodesta 2011 eteenpäin kiinalaiset 
matkailijat ovat alkaneet hyödyntämään myös muita 
kohteita. Suomen virallisen tilaston mukaan kiinalaisten 
yöpymisten määrä on kasvanut keskimäärin noin 20 % 
vuodessa koko Suomen alueella, kun taas Lapissa kas-
vua on ollut keskimäärin 35 % vuodessa. Kiinalaiset ja 
japanilaiset muodostavat noin puolet Lapin aasialaisista 
matkailijoista.  Kokonaisuudessaan viime vuosien aasia-
laismatkailijoiden määrät ovat olleet hyvässä kasvussa 

koko Suomessa sekä Lapissa, kun taas matkailijoiden 
yöpymisten kokonaismäärä on pienentynyt jo vuodesta 
2012 lähtien. Esimerkiksi verrattaessa alkuvuotta 2015 
(tammikuu-elokuu) vuoden 2014 samaan ajankohtaan, 
kaikkien matkailijoiden yöpymiset vähenivät noin pro-
sentilla, mutta kiinalaisten yöpymisten määrä kasvoi 
noin 44 % (SVT 2015).
 Vision taustalla on oletus että maailman väes-
tö jatkaa kasvuaan ja talous kasvaa erityisesti Aasiassa. 
Tämä lisää luonnollisesti kysyntää raaka-aineille ja nos-
taa niiden hintoja. Raaka-aineiden hintojen noustessa 
myös aiemmin kannattamattomiksi arvioidut esiintymät 
muuttuvat houkuttaviksi. Sodankylässä on jo uusi Ke-
vitsan kaivos, ja kaivoshanke Sakatin arvokkaan mal-
miesiintymän hyödyntämiseksi on käynnissä.
 Kaivoshankkeiden oletetaan tuovat Sodanky-
lään jopa 1500 uutta työpaikkaa. Uusien kuntaan muut-
tavien työntekijöiden perheet mukaan laskettuna tämä 
voi tarkoittaa pelkkää työpaikkojen määrää suurempaa 
väestönkasvua. Väestönkasvu ja uudet työpaikat kaivos-
teollisuudessa taas ruokkivat kauppaa ja rakentamista 
ja tuovat uusia työpaikkoja palvelualoille. Skenaariossa 
varaudutaan reiluun väestönkasvuun Sodankylän kir-
konkylällä. Erityisesti aivan keskustassa painotetaan 
pienempiä kerrostaloasuntoja, jolloin asuntopula ei ole 
esteenä kunnan kehitykselle.
 Hyvinvointimatkailu on globaali, kasvava tren-
di, johon Suomella on hyvät edellytykset osallistua 
luontaisten vetovoimatekijöiden ja eri alojen yhteistyön 
ansiosta. Suomen matkailun merkittävimpiä vetovoima-
tekijöitä ovat luonto, vesistöt, metsät ja laajat erämaat 
sekä näiden tarjoamat mahdollisuudet erilaisiin aktivi-
teetteihin. Suomen harvaan asutuilla alueilla, muun mu-
assa Pohjois-Suomessa on tällaiseen matkailuun hyvät 
edellytykset kun vierailija hakee laadukkaita ja koko-
naisvaltaisia elämyksiä, jotka tuottavat sekä fyysistä että 
psyykkistä mielihyvää (Matkailun edistämiskeskus 2008: 
3). Varsinkin ikääntyvän väestöryhmän suureneminen ja 
yleinen vaurastuminen on kasvattanut hyvinvointimat-
kailun suosiota ja ihmiset ovat valmiita matkustamaan 
pitkiäkin matkoja tällaisten palvelujen äärelle. Luonto ja 
erilaiset luontokokemukset ovat myös olennainen osa 
tätä nousevaa hyvinvointitrendiä (Hyvinvointimatkailu 
2013). Hienosen (2011: 25) mukaan tulevaisuudessa yksi 
suurimmista maalla asumisen tyydytyksen aiheista on 
ympäristöä säilyttävän ja hyvinvointia lisäävän elämän-
tavan mahdollistaminen. Tulevaisuudessa on etsittävä 
sellaisia ratkaisuja, jotka sallivat ihmisille hyvinvoinnin 
maaseutumaisessa ympäristössä, toimivan sekä ekologi-
suuteen perustuvan infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
hyödyntämisen kestävällä tavalla.

Yhteensä 0 - 14 15 - 64 65 -

2015 8817 1185 5464 2168

2040 8697 1199 4731 2767

Esko  Härkönen ,  Juuso  K a l l i nk i ,  Noora  Ke l a ,  Mar i k a  Mie t t i nen ,  Joonas  N ieminen ,  A l ek s i 
N iva l a  &  Juha  Sa lme l a

Strategiateksti ja suunnitelmaplanssit

Nykytila

Pinta-alaltaan Suomen toiseksi suurin kunta Sodankylä 
sijaitsee Lapin maakunnan keskiosassa. Sodankylä on 
maaseudun paikalliskeskus. Maaseudun paikalliskeskuk-
set ovat kaupunkialueiden ulkopuolella sijaitsevia suu-
rehkoja taajamia. Paikalliskeskuksille on ominaista ra-
kenteeltaan tiivis keskusta sekä rooli ympäröivän alueen 
keskuksena (SYKE 2014: 11). Lähin kaupunkikeskus on 
noin 130 km etäisyydellä sijaitseva Rovaniemi.
 Sodankylässä on vuonna 2015 noin 8800 asu-
kasta, joka tulisi Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 
vähenemään noin 8700 asukkaaseen vuoteen 2040 men-
nessä. Ennuste on kuitenkin melko hyvä, sillä tulevai-
suudessa Suomen väestönkasvu tulee keskittymään pää-
asiassa kaupunkiseuduille. Väestöennusteen maalaama 
uhkakuva on kuitenkin väestön ikäjakauma. Ennusteen 
mukaan työikäisten määrä vähenisi noin 800 henkilöllä 
ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvaisi lähes 500 asukkaalla 
(taulukko 1).

Taulukko 1. Sodankylän väestöennuste. Tilastokeskus.

Visio

Sodankylän suunnitelman tavoitevuosi on 2040. Tässä 
strategisessa kehityskuvassa Sodankylän keskustaajaman 
väkimäärä tulee kasvamaan 2500 asukkaalla vuoteen 
2040 mennessä. Näistä asukkaista suuri osa on työikäi-
siä ja perheellisiä. Tavoitteen toteutumiseksi on laadittu 
visio yhteisöllisestä, eheän ja tiiviin maankäytön Sodan-
kylästä, jossa nykytilainen maaseudun paikalliskeskuk-
selle hyvä palvelutaso on turvattu. Vision taustatekijöinä 
vaikuttavat myös globaalit muutosvoimat, kuten kaivos-
teollisuuden raaka-aineiden arvon nousu globaalin ta-
louskasvun myötä. Lisäksi vision taustalla on matkailun 
kasvu erityisesti keskiluokkaistuvassa Aasiassa ja jatku-
vasti valloillaan oleva trendi terveellisten ja luonnonlä-
heisten elintapojen suosiosta. Vision toteuttamiseksi on 
laadittu strateginen maankäytön suunnitelma.
 Yhteisöllisyys yhdistetään usein maaseutu-
maiseen elämäntapaan. Yhteisöllisyytenä voidaan pitää 
muun muassa asuinympäristön turvallisuutta, naapuri-
en tuntemusta, luottamusta toisiin ihmisiin tai yhteisten 
asioiden hoitoa (Rouhiainen 2002: 141). Näitä maaseu-
tumaisia piirteitä tuetaan myös tässä Sodankylän strate-
gisessa suunnitelmassa.
 Suomessa on pyritty viime vuosina kehittämään 
maaseutukylien kaavoitusta erityisellä kyläkaavan mal-
lilla (Kyläkaavoitus 2009). Tavoitteena on tukea kylien 
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Strategia

Sodankylässä on havaittavissa nykytilassaan kaksi suo-
malaisille maaseututaajamille tyypillistä piirrettä, joi-
ta voidaan pitää ongelmakohtina. Maaseututaajamien 
ydinkeskustan vaeltaminen eli painopisteen siirtyminen 
liikenteen pääristeysalueen mukaisesti pois keskusraitilta 
on jatkunut viime vuosikymmenten aikana. Ilmiön taus-
talla on esimerkiksi vähittäiskaupan muutokset kohti 
suurempia yksiköitä, jonka osittainen seuraus on ollut 
keskustojen toiminnallinen yksipuolistuminen. Tämä 
on heijastunut myös sosiaaliseen ympäristöön, aiemmat 
maaseututaajamien yhteisöllisyyden symbolit kuten ky-
läkoulut ja toiminnallinen limittyminen ovat lähes ka-
donneet. Taajamakuvalle ovat leimallisia asfalttikentät 
ja autojen hallitseva asema katukuvassa. Maaseututaa-
jamien kuten Sodankylän keskustojen ilmeeseen ovat 
vakiintuneet liikenneasemat ja kiertoliittymät, jotka ha-
vainnollistavat autojen ehdoilla tapahtuvaa ympäristöjen 
kehittämistä. Aiempien havaintojen perusteella ihmiset 
voivat jopa välttää kävelyä ja pyöräilyä, koska se koetaan 
vaaralliseksi autojen keskellä (Rönkkö 2015: 26–27).  
 Strategisena toimenpiteenä painopisteen siirtä-
miseksi takaisin keskustan suuntaan vuoteen 2040 men-
nessä on tässä suunnitelmassa parempi liikenteen ohja-
us kohti keskustaa. Liikenteen ohjaus koskee erityisesti 
ohikulkumatkalla olevia, jotta he saapuisivat käyttämään 
Sodankylän palveluja. Täsmäkehittämistoimenpitee-
nä tämän tavoitteen tukemiseksi on esimerkiksi kes-
kustaan ohjaava poroerotteluaita. Lisäksi Sodankylän 
eteläistä liikenneympyrää kehitetään siten, että siitä on 
helpompi jatkaa kohti keskustaa ohitustien sijaan. Kes-
kustan yhteisöllisyys kehittyy Kitisen koulurakennuksen 
monipuolisemmalla käytöllä ja torin siirtämisellä kes-
keiselle paikalle. Toiminnallista limittymistä edesauttaa 
kevyenliikenteen viheryhteyden luominen Kamauksesta 
keskustan Jäämerentielle ja uuden torin alueelle. Myös 
uuden torin viereinen Sompiontie suljetaan autoliiken-
teeltä, mikä ohjaa keskustan (torin) muodostumista ih-
misten kohtaamispaikaksi. Asfalttialueet vähenevät ja 
asutus lisääntyy keskustassa, mikä tukee keskustan toi-
minnallista sekoittumista ja palvelujen elinvoimaisuutta.
Toinen suomalaisen maaseututaajaman tyypillinen piirre 
Sodankylässä on riittämätön vesistöjen läheisyyden hyö-
dyntäminen. Noin 90 % suomalaisista maaseututaaja-
mista sijaitsee vesistöjen äärellä, mutta silti vesi on taaja-
maympäristön osana jäänyt usein toisarvoiseen asemaan 
sekä taajamakuvallisesti, että toiminnallisessa mielessä 
(Rönkkö 2015: 23). Vuonna 2040 Sodankylän vesistö-
alueiden hyödyntämistä on parannettu huomattavasti. 
Ranta-alueet otetaan tähän mennessä suurimmilta osin 

virkistysreittien käyttöön. Myös esteettömiä näkymiä 
Jeesiöjoelle ja Kitiselle on lisätty. Rantoja hyödynnetään 
enemmän myös rakentamisen osalta sillä hyvinvointi-
keskus ja kylpylähotelli sijaitsevat Jeesiöjoen varrella. 
Lisäksi Kamauksen uusi asuinalue hyödyntää jokimai-
semaa ja keskustan uudet townhouse-tyyppiset asunnot 
ovat lähellä Kitistä.
 Vuoden 2040 yhteisöllisen, tiiviin ja palveluky-
kyisen Sodankylän strategisia toimenpiteitä esitellään 
tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Teemoina ovat asu-
minen, kulttuuri ja taide, palvelut sekä viher- ja virkistys-
alueet.

Asuminen

Suunnitelman mukaan vuoden 2040 Sodankylässä asu-
minen painottuu nykyistä voimakkaammin kirkonkyläl-
le. Myös kirkonkylän sisäinen taajamarakenne tiivistyy. 
Nykytilanteessa keskustassa palvelut ja asuminen ovat 
pitkälle erillisillä alueilla. Uudessa skenaariossa asumista 
osoitetaan myös ydinkeskustan tärkeimpiin kauppakort-
teleihin. Tulevaisuuden Jäämerentiellä asukkaat voivat 
asua talon ylemmissä kerroksissa ja ensimmäisessä ker-
roksessa on tarvittavia liiketiloja. Ainoa kokonaan uusi 
asuinalue suunnitelmassa on Jeesiön länsirannalle raken-
nettava Kamauksen alue. Muuten rakentaminen painot-
tuu vahvasti olemassa olevan taamajarakenteen sisäiseen 
täydennysrakentamiseen, mikä vähentää infrastruktuu-
rikuluja ja lyhentää työ-, koulu- ja asiointimatkoja. Uusi 
asuntokanta koostuu sekä kerrostalo- että pientaloasun-
noista pientalojen jakautuessa vielä townhouseihin ja 
omakotitaloihin. Asukasmäärän arvioinnissa on käytet-
ty kerrostalojen osalta asumisväljyyttä 35 m2/asukas ja 
pientalojen osalta 50 m2/asukas. 
 Kerrostalorakentaminen rajoittuu lähes ko-
konaan Sodankylän ydinkeskustaan. Sen ulkopuolella 
ovat ainoastaan Kamauksen alueelle uuden hyvinvoin-
tikeskuksen viereen rakennetavat talot. Kerrostalot 
rakennetaan kadunsuuntaisesti tontin laitaan, jolloin 
muodostuu rajattua katutilaa ja suojaisia sisäpihoja. Lii-
ketiloja sijoitetaan lähinnä Jäämerentien varren taloihin. 
Rakennusten kerroskorkeus vaihtelee kahdesta kuuteen 
kerrokseen, joista viisikerroksinen ja kuusikerroksinen 
talo ovat pistetaloja. Yhdessä kerroksessa asuu lasken-
nallisesti yhdeksän henkilöä, jolloin uusiin kerrostaloi-
hin mahtuu yhteensä 706 asukasta. 
 Suunnitelmassa on kahta erilaista townhouse-
tyyppiä. Kaksikerroksisia paritaloja ja kaksikerroksisia 
neljän huoneiston taloja, jotka muodostuvat kahdesta 
kolmiosta ja kahdesta neliöstä. Paritaloihin mahtuu las-

kennallisesti kuusi henkilöä ja neljän huoneiston taloi-
hin neljätoista henkeä. Yhteensä keskustan townhouse-
asuntoihin mahtuu 226 asukasta.
 Skenaarion ainoa uusi omakotitaloalue on Ka-
maukseen uuden hyvinvointikeskuksen luoteispuolelle 
rakennettava asuinalue. Omakotitalot sijaitsevat erillisillä 
tonteilla erotuksena townhouseista. Lisäksi omakotita-
lorakentamiselle on melko runsaasti tilaa jo kaavoitetuil-
la, mutta toistaiseksi rakentamattomilla omakotitalo-
tonteilla. Tyhjien tonttien käyttöönotto tukee tavoitetta 
täydennysrakentamisesta.

Kulttuuri ja taide

Kulttuuri- ja taideympäristön kehittämisen tavoitteena 
on parantaa Sodankylän viihtyisyyttä ympäri vuoden. 
Aikaisemmin alueen kulttuurillinen keskus on sijainnut 
Kitisenrannan koululla ja elokuvajuhlien aikaan eri pis-
teissä ympäri keskustaajaman keskustaa. Maankäytön 
kehityskuvan tavoitteena on toteuttaa pysyviä kulttuuril-
lisia pisteitä eri puolille nykyistä keskustaa ja luoda joita-
kin pysyviä, tehokkaasti käytettyjä sekä moderneja tiloja 
erilaisia tapahtumia silmälläpitäen. Lisäksi tavoitteena 
on toteuttaa viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta lisääviä 
kohteita myös ulkoilmaan siten, että ne palvelevat sekä 
taajaman asukkaita, että alueella vierailevia henkilöitä.
 Kulttuurikohteista Sodankylän houkuttele-
vuuden kannalta merkittävimmät ovat eteläinen liiken-
neympyrä valokotineen ja poroaitauksineen sekä sen 
läheisyyteen rakennettava elokuvakeskus, joka toimii 
eräänlaisena Sodankylän porttina ja maamerkkinä. Tul-
taessa etelästä kohti Sodankylän keskustaa saapuja huo-
maa liikenneympyrän valotaideteokset sekä elokuvakes-
kuksen valomainoksen jossa tulijaa opastetaan kohti 
keskustan palveluja. Vuodenajasta riippuen elokuva-
keskuksen julkisivuun on mahdollista heijastaa erilaisia 
taideteoksia ja mainoksia. Pohjoisesta liikenneympyrästä 
suunnitellaan tyyliltään samankaltainen alue eteläisem-
män liikenneympyrän kanssa, jotta keskustaajaman 
keskusta-alueelle saadaan selkeä alku sekä loppu. Myös 
Kitisenrannan koulu on asukkaille merkittävä kulttuu-
rillinen ja taiteellinen keskus. Koulun tiloihin kehitetään 
tehokasta kerhotoimintaa sekä asukkaille mahdollisuus 
toteuttaa erilaisia kulttuuritapahtumia vuoden ympäri. 
Koulun tapahtumakalenteri huipentuu kesällä järjes-
tettäviin Sodankylän elokuvajuhliin, joiden keskeinen 
tapahtumapaikka Kitisenrannan koulu nykyäänkin on. 
Elokuvajuhlien tuomaa kausittaista majoitushuippua 
helpotetaan toteuttamalla koulussa halpaa, tilapäistä 
majoittumista eräänlaisella hostelliratkaisulla.

Kehitettävään Sodankylän kulttuuriympäristöön kuu-
luvat kokonaisuudessaan myös uudet puistoalueet, vir-
kistysreittiin yhdistettävät kotiseutumuseo sekä Rissa-
senperän perinnealue, Sodankylän vanha kirkko sekä 
uusi kirkko. Vanhan kirkon roolia keskustaajamassa 
korostetaan myös näkymäakselilla uudelta torilta kirkon 
suuntaan. Pimeään vuodenaikaan merkittäviä kulttuu-
rikohteita ja -rakennuksia valaistaan, jotta ne erottuvat 
edukseen muusta taajamaympäristöstä.
 Uusi torin alue on myös keskustan kulttuuril-
linen keskus Kitisenrannan koulun ja uuden elokuva-
keskuksen lisäksi. Asukkaiden päivittäinen kohtaamis-
paikka sijaitsee torilla sekä vanhan paloaseman tiloihin 
sijoitettavassa kahvilassa josta löytyy myös torni näkö-
alojen katseluun.

Palvelut

Sodankylän palvelutarjonta on kunnan väkilukuun näh-
den runsasta. Päivittäistavarakaupan lisäksi kirkonky-
lältä löytää monen eri alan erikoisliikkeitä ja palveluita. 
Pitkien etäisyyksien kunnassa on erityisen tärkeää, ettei 
kaikkien palveluiden perässä tarvitse matkustaa kauas 
lähimpään kaupunkiin. 
 Jäämerentie on Sodankylän perinteinen kau-
pallisten palvelujen keskus. Liikkeitä on tiheimmillään 
tien keskivaiheilla Sompiontien ja Unarintien välisellä 
osuudella, josta palvelujen tiheys asteittain harvenee 
sekä etelään että pohjoiseen mennessä. Lisäksi Ivalon-
tien varteen kirkonkylän pohjoislaidalle on keskittynyt 
joitain tilaa vaativia palveluita. Keskustan kaupallista 
painopistettä on jonkin verran muuttanut suurten päi-
vittäistavarakauppojen rakentuminen Sodankyläntien 
eteläpäähän. Skenaarion tarkoituksena ei ole levittää ja 
hajauttaa kaupallisia palveluita laajemmalle, vaan säilyt-
tää ja kehittää entisestään Jäämerentien merkitystä kaup-
pakatuna. Suunnitelmassa kaikkiin Jäämerentien varteen 
rakennettaviin uusin rakennuksiin sisällytetään liiketilaa, 
mikä tulee tarpeeseen potentiaalisen asiakaspohjan kas-
vaessa. Torikaupan edellytyksiä parannetaan uuden to-
rin pysyvillä katoksellisilla myyntikojuilla. Keskitettäessä 
kauppa yhdelle raitille, eri palvelut tukevat toisiaan ja 
parantavat alueen kaupallista vetovoimaa.
 Julkiset palvelut ovat Sodankylässä kaupallisia 
palveluja enemmän hajallaan ympäri kirkonkylää. Joitain 
keskittymiä ovat Aleksanteri Kenan koulun ympäristö, 
Sodankylän ammatti-instituutin ympäristö, hoivapalve-
lut Kitisen itäpuolella, julkiset virastot ja kirjasto Jää-
merentien eteläpäässä ja Jeesiön rannan urheilukeskus. 
Urheilukeskusta on tarkoitus edelleen kehittää jäähallin 
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rakentamisella. Merkittävin julkisten palvelujen muutos 
on uuden hyvinvointikeskuksen rakentaminen. Terveys-
palvelut siirtyvät varuskunnan laidalta uudelle Kama-
uksen alueelle Jeesiöjoen ylittävän sillan viereen. Hy-
vinvointikeskuksen palveluja tukevat sen vastarannalle 
rakennettava kylpylähotelli ja toimintapuisto, muodos-
taen ”hyvinvointikolmion”.

Virkistys- ja viheralueet

Virkistysreittien kehittämisen tavoitteena on jo olemas-
sa olevien virkistysreittien parantaminen, laajentaminen 
ja yhdistäminen toisiinsa. Virkistysreittien helppokul-
kuisuus ja käyttäjien turvallisuus on tärkeä seikka asuk-
kaiden hyvinvoinnin lisäämisen kannalta. Ensimmäinen 
tavoite virkistysreittien kehittämisessä on helppokulkui-
suuden parantaminen rakentamalla esimerkiksi siltojen 
alituksia, jolloin liikkujien ei tarvitse ylittää vilkkaasti 
liikennöityjä väyliä. Tämä asia korostuu erityisesti talvi-
aikaan, jolloin esimerkiksi hiihtämällä tapahtuva liikunta 
keskeytyy kun sukset on otettava jalasta liikenneväylien 
ylittämistä varten. Myös kesällä teiden ylitykset ovat 
haitaksi lenkkeilijöiden ja koululaisryhmien turvallisen 
liikkumisen kannalta. Siltojen alituksilla ja uusilla kevyen 
liikenteen silloilla mahdollistetaan laadukas ja yhtenäi-
nen virkistyskäyttö. Virkistysreittien sijoittamisella jo-
kien rannoille saadaan virkistysreittien kilometrimäärää 
lisättyä merkittävästi niin, että liikkujien on mahdollista 
pysytellä keskustaajaman alueella ja lähellä kotejaan. 
 Virkistysreittien varsille on jo aikaisemmin si-
joitettu taukopaikkoja päiväretkeilijöitä varten, mutta 
uusilla kevyenliikenteen silloilla mahdollistetaan pääsy 
virkistysreiteiltä Jeesiöjoen yli esimerkiksi kotiseutumu-
seolle, Savikankaan alueelle ja Savikankaan länsipuolel-
la sijaitseville saarille. Virkistysreitti yhdistyy keskustan 
lounaispuolella ”hyvinvointikolmion” alueeseen, mis-
tä löytyy esimerkiksi hotelli, kylpylä, toimintapuisto ja 
urheiluun tarkoitetut alueet. Lisäksi virkistysreitiltä on 
helppo ja lyhyt yhteys toisen Jeesiöjoen ylittävän sillan 
kautta kamauksen alueelle, missä sijaitsevat uusi hyvin-
vointikeskus ja siihen liittyvät uudet asuinalueet. Virkis-
tysreitti jatkuu tästä pohjoisemmaksi kohti Sodankylän 
koulukeskusta ja Rissasenperän perinnealuetta. Pappi-
lanniemen alue on Sodankylän keskustaajaman ainoa 
merkittävä jokseenkin yhtenäinen metsäalue, joten sen 
käyttö virkistysalueena on tärkeä säilyttää.
 Joen roolia virkistys- ja viheralueiden käytön 
yhteydessä tehostetaan. Jokivarsien kasvillisuutta har-
vennetaan, jotta monelle maaseutumaiselle taajamalle 
ominaiset vesistöt saadaan luontevasti näkyviin ja näin 

niiden esteettinen vaikutus linkitetään asukkaiden päi-
vittäisen liikkumisen hyväksi. Harventamalla paikoittain 
jopa tiheää ja peittävää kasvustoa avataan näkymälinjoja 
joelle myös kauempaa rakennetuilta alueilta. Tavoitteena 
on avata esteetön näkymä joelle vähintään koko Sodan-
kylän niemen kiertävän virkistysreitin varrelta ja paikoit-
tain syvemmältä keskustaajaman alueelta.
 Keskustan länsipuolella sijaitseva urheilualue 
jalkapallokenttineen ja liikuntakeskuksineen on myös 
merkittävä virkistysalue Sodankylässä. Tämän alueen 
kehittämisen tavoitteena on tarjota asukkaille ja vierai-
lijoille hyvät ja kattavat liikuntapalvelut lähellä keskus-
taa, koulua ja virkistysreittiä. Alueen virkistyspalveluja 
lisätään rakentamalla jäähalli urheilukentän tuntumaan 
ja uimahalli kylpylähotellin yhteyteen sekä toteuttamalla 
toimintapuisto olemassa olevan metsäalueen yhteyteen. 
Näin saadaan yhtenäistettyä ja tehostettua alueen pro-
filoitumista Sodankylän liikuntakeskuksena asukkaiden 
toiveiden mukaan. Urheilukeskuksen alue palvelee te-
hokkaasti myös hyvinvointikeskuksen ja kylpylähotellin 
asiakkaita ja näin se saadaan linkitettyä osaksi ”hyvin-
vointikolmiota”. Virkistysalueita lisätään myös keskus-
tan tuntumaan esimerkiksi Kitisenrannan koulun taakse 
toteuttamalla muun muassa joen läheisyyteen liikunta-
paikkoja jotka palvelevat lähellä asuvia ihmisiä ja eri ryh-
miä, jotka käyttävät koulun tarjoamia palveluja.
 Sodankylän keskustan viheralueiden kehittä-
misen tavoitteena on vähentää läpäisemättömiä asfaltti-
kenttiä ja lisätä hoidettuja puistomaisia viheralueita kes-
kustan palvelujen läheisyyteen. Merkittävä kehityskohde 
on Kitisen ylittävän sillan, Kemijärventien viereen ra-
kennettava puistomainen viheralue, joka ulottuu sillan 
vierestä aina Jäämerentielle asti kattaen myös entisten 
paloaseman ja kunnantalon alueet. Tälle viheralueelle 
toteutetaan kesäisin myös leikkipuisto ja laajempi, va-
paassa käytössä oleva puistoalue. Talvisin alueella voi-
daan järjestää erilaisia vuodenajalle sopivia toimintoja 
kuten lumipuistoa ja valotaideteoksia. Tämä viheralue 
on tärkeä osa kokonaisuutta, joka käsittää uuden torin 
alueen ja keskustan muun palvelukeskittymän. Tavoit-
teena on viheralue, joka toimii vaihtumisvyöhykkeenä 
hautausmaan, pappilanniemen viheralueiden, virkistys-
reitin ja keskustan kaupunkimaisen alueen välillä.
 Keskustan viheryhteys toteutetaan torin ja kyl-
pylä- ja hotellialueen välille. Sen tavoitteena on lisätä 
asukkaiden ja vierailijoiden kevyen liikenteen suosimista 
liikkumisen tapana. Viheryhteys on noin 700 metriä pit-
kä reitti, jonka varrella on istutuksia ja puita luomassa 
luonnonläheisempää ympäristöä kevyen liikenteen käyt-
täjille vastapainoksi nykyisille jopa ilmeettömille kevy-
enliikenteen väylille.
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