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Vieremän maankäytön kehityskuva 20406

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan vuosittain 
järjestämä Kuntasuunnittelun kurssi (15 op) ja Yhdys-
kuntasuunnittelun erikoiskurssi (5-10 op) toteutettiin 
syksyllä 2016 Vieremän kunnassa. Kuntien kanssa teh-
tävä käytännön yhteistyö on ollut arkkitehtuurin tiede-
kunnan yhdyskuntasuunnittelun opetukselle jo vuosien 
ajan merkittävä voimavara, joka on täydentänyt tärkeällä 
tavalla opetusta työelämäyhteistyön näkökulmasta. 
Kuntayhteistyö kautta arkkitehtuurin ja maantieteen 
maisterivaiheen opiskelijat työstävät ratkaisuja todelli-
siin, kohdepaikkakunnalla esiin tuotuihin haasteisiin. 
Lisäksi tiivis yhteistyö kunnan viranhaltijoitten, luotta-
mushenkilöitten, yritysten, yhdistysten, asukkaitten ja 
paikallismedian kanssa tuo monipuolisesti esiin maan-
käytön suunnittelun tehtävissä vaadittavia vuorovaiku-
tustaitoja. Tänä vuonna Iiro Lehto koordinoi vuorovai-
kutusta ja osallistuvaa suunnitteluprosessia. Hän laati 
kokouksista muistiot osallistujille, valokuvasi tilaisuudet 
sekä piti yhteyttä seurantaryhmään ja muihin osallisiin 
kuntasuunnittelun kurssille perustetun julkisen Face-
book-ryhmän avulla.
 Vuorovaikutteisuuden lisäksi tuomme opetuk-
sessa esille selvitysaineistojen ja tietoperustan roolia 
suunnittelussa sekä vaikutusten arvioinnissa. Tavoittee-
na on, että opiskelijat oppivat soveltamaan erilaisia me-
netelmiä perusselvityksien laadinnassa, hahmottaen 
suunnittelualueen rajoitteita ja mahdollisuuksia fyysisen 
ja sosio-kulttuuristen ominaisuuksien kartoituksen poh-
jalta. Tiedon tuottamisen menetelmälliseen puoleen pe-

rehtyminen on myöskin tärkeä syventymisteema. Pitkä-
jänteinen tutkimus- ja kehitystyö sekä konkreettinen 
kuntayhteisyö ovatkin luoneet uudenlaisia integroivan 
tiedontuottamisen sekä suunnittelun toimintamalleja. 
TRIM-työkaluksi nimetyn integroivan analyysi- ja suun-
nittelutyökalun kehittäminen on ollut osa kuntauunnit-
telun kurssia vuodesta 2011 lähtien. Menetelmän kes-
keisenä ideana on yhdistää temaattiset analyysit sekä 
strateginen maankäytön suunnittelu kokonaisuudeksi, 
jonka keskiössä on tieto- ja suunnitteluosallisuus kunta-
laisten kanssa. 
 Tämän raportin ensimmäiseen osaan on koos-
tettu analyysejä Vieremän nykytilasta ja historiasta. Paik-
kakunnan historiaan perehdyttiin jo edeltävän kesän 
2016 aikana Juho-Pekka Hukkasen laatiman kehityshis-
toriaselvityksen muodossa (s. 12). Lähtötietoja on täy-
dentänyt Eeva-Liisa Peterin laatima selvitys, jossa on 
tarkasteltu Vieremän kaavoituksen vaiheita eri vuosi-
kymmenillä (s. 26). Ensimmäisen yhteisen maastötyös-
kentelyjakson aikana keskityimme taajaman nykytilan 
analysoitiin toiminnallisen, rakennetun, ilmiasun ja mer-
kitysympäristön temaattisen tarkastelunäkökulman 
kautta. Juho Sippala on puolestaan tarkastellut taajaman 
nykytilannetta yhdyskuntarakenteen seurantajärjestel-
män (YKR) sekä CORINE -maapeiteaineiston avulla (s. 
64). Sauli Partasen tehtävänä oli selvittää asukkaitten nä-
kemyksiä Vieremästä (s. 36). Kyselytutkimuksessa kar-
toitettiin keskustaajaman toiminnallisuutta ja elinvoi-
maa, rakennettua ympäristöä, ilmiasua ja taajamakuvaa 

Emi l i a  Rönkkö  & I i ro  Leh to

Johdanto
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sekä sosiaalista ympäristöä ja merkityksiä. Eeva Palosaa-
ren toteuttama teemahaastattelu yksityisille maanomis-
tajille on täydentänyt ymmärrystämme paikallisten toi-
mijoitten näkemyksistä taajamaympäristön kehittämi-
sestä (s. 56).
 Paikkakuntakohtaisten suunnitteluhaasteiden 
myötä kurssien syventymisteemat ovat olleet vuosien 
varrella moninaisia. Monia keskeisiä teemoja on noussut 
esille, kuten suurhankkeiden maankäytölliset haasteet, 
kulttuuriympäristö ja maatalouden tuotannon muuttu-
minen sekä uusiutuviin energianlähteisiin liittyvä maan-
käyttö. Vieremän osalta syventymisteemaksemme vali-
koitui resurssiviisas maankäytön suunnittelu, jota on 
viimeaikoina tuotu esille etenkin suurempien kaupunki-
seutujen kehittämisessä. Tähän ajankohtaiseen aihepii-
riin liittyvien toimintamallien kehittämistä tarvitaan kui-
tenkin myös pienten ja keskisuurten maaseutumaisten 
yhdyskuntien mittakaavassa.1
 Vieremä on tarjonnut monessa mielessä mie-
lenkiintoisen kohteen maaseututaajamien resurssioma-
varaisuuden tarkastelulle. Hieman alle neljäntuhannen 
asukkaan paikkakunnan resurssipohja on poikkeukselli-
sen monipuolinen: Vieremä on tunnettu ennen kaikkea 
metsäkoneyritys Ponssesta, jonka vaikutus kunnan työ-
paikkaomavaraisuusasteeseen (n. 120%) on keskeinen. 
Myös maatalous, ennen kaikkea maidontuotanto, on 
paikkakunnalla vahva elinkeino teollisten työpaikkojen 
ohella. Runsaat luonnonvarat muodostavat vihreän ta-
louden resurssipohjan. Samalla laajat erämaa-alueet ovat 

luontoharrastajien monipuolinen hyvinvointiresurssi, 
matkailupotentiaalia unohtamatta. Raportin toinen osa 
koostuu artikkelimuotoisista tutkielmista, joissa tarkas-
tellaan eri näkökulmista maaseututaajaman aineellisia ja 
aineettomia resursseja. Siiri Murtola pohtii artikkelis-
saan hiljaisten alueitten merkitystä edellä kuvattujen re-
surssipotentiaalien valossa (s. 88). Viime aikoina kun-
nassa on käyty vilkasta keskustelua tuulivoiman hyödyn-
tämisestä kyseisillä alueilla. Jussa Liikkanen pohtii omas-
sa artikkelissaan tätä aihepiiriä kulttuuriympäristövaiku-
tusten näkökulmasta (s. 82). Resurssien viisas hyödyntä-
minen edellyttääkin päällekkäisten maankäyttöintressien 
tunnistamista ja hyötyjen ja haittojen puntarointia. Ai-
neettomat resurssit, kuten yhteisöllinen pääoma, luovat 
perustan kuntalaisten hyvinvoinnille. Antto Lehto poh-
tii artikkelissaan yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman 
merkitystä pienen maaseutupaikkakunnan resurssina (s. 
74). Anu Syrjäpalo päättää artikkelien sarjan Iin kunnan 
tarjoaman esimerkkitapauksen kautta pohtien pienen 
maaseutumaisen paikkakunnan toimenpiteitä kohti re-
surssiviisasta tulevaisuutta (s. 98).
 Raportin kolmannessa osiossa esitellään pro-
jektimme tuloksena tuotettu suunnitelma-aineisto. 
Tekstiosuus valottaa maankäytön kehityskuvan lähtö-
kohtia ja suunnitteluperiaatteita, sekä kuvaa prosessin 
etenemistä analyysivaiheesta skenaariovaihtoehtoihin 
sekä lopulliseen synteesisuunnitelmaan. Kehityskuvan 
laadinnassa hyödynnettiin skenaariotyöskentelymenetel-
mää, jonka avulla muodostettiin kolme hyvin erilaisille 

Kuva 1. Kurssilaiset Einarin puistoon tutustumassa. (Kuva: Ystävällinen puistovierailija).
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lähtöoletuksille perustuvaa visiota Vieremän tulevasta 
kehityksestä. Ensimmäinen skenaario ”Hyvin voi Viere-
mä” perustui varovaisiin väestönkasvuodotuksiin ja ole-
massa oleviin vahvuuksiin korostaen ainettomia resurs-
seja kuten kulttuuria sekä kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistämistä. Toinen skenaario ”Vieremän Voima” poh-
jautui kohtuullisiin väestönkasvuodotuksiin sekä kestä-
vän kehityksen periaatteiden mukaiseen kiertotalouden 
toimintamalliin. Kolmas vaihtoehtoinen tulevaisuusske-
naario ”Vau Vieremä!” otti tarkoituksellisesti reippaan 
kasvun lähtökohdan, jossa Vieremän väkiluku kaksin-
kertaistuisi vuoteen 2040 mennessä. Tässä suuren kas-
vun skenaariossa uutena nousevana kasvualana nähdään 
robotiikkaan liittyvät innovaatiot sekä mm. maatalous-
tuotannon automatisoitumisen jatkuminen. Tässä ske-
naariossa Vieremälle syntyvät niin kauppakeskus, hyvin-
vointikeskus kylpylöineen, etätyö-/etäopiskelukeskus 
kuin Ponsse Park -teemapuistokin.
 Vaihtoehtojen arvioinnin pohjalta laaditussa lo-
pullisessa, niin kutsutussa synteesisuunnitelmassa, on 
pyritty yhdistämään edellä mainittujen skenaarioitten 
parhaita puolia ja optimoimaan resurssien käyttöä 
”enemmän vähemmällä” -periaatteen mukaisesti. Kes-
keisiksi strategian osa-alueiksi nousivat vahva maatalo-
us, kestävä bioenergia, virkistys ja hyvinvointi, omalei-
mainen elämysmatkailu sekä elinvoimaiset kylät. Valoi-
suus ja viihtyisyys ovat kantavia teemoja ”Valovoimai-
nen Vieremä 2040” -kehityskuvassa. 
 Kursseille osallistuneet opiskelijat ansaitsevat 
kiitokset innostuneesta otteestaan ja huolellisesta pa-
neutumisesta tehtävään. Kiitän myös kurssin toista 
opettajaa, tohtorikoulutettava Eevamaria Juutia, kuten 
myös työtä ohjanneita maisemasuunnittelun, kunnallis-
tekniikan ja liikennesuunnittelun erityisasiantuntijoita 
Outi Palosaarta, Jarmo Sallankoa sekä Tuomo Vesajo-
kea. Vieremän kunnan viranhaltijoitten, luottamushen-
kilöitten sekä seurantaryhmän tukea ja vieraanvaraisuut-
ta emme voi kylliksi kiittää; antamanne aika ja paikallis-
tietämys on ollut korvaamatonta projektimme onnistu-
neessa läpiviemisessä. 
 Toivomme, että resurssiviisaan maankäyttöstra-
tegian yhteinen pohdinta on antanut eväitä paikallisten 
vahvuuksien ja kehittämispotentiaalien tunnistamiseen 
ja strategiseen resurssienhallintaan tulevaisuudessa, ja 
saamme seurata elinvoimaisen ja valovoimaisen Viere-
män resurssiviisasta uudistumista tulevina vuosina!

1Rönkkö, Emilia; Luusua, Anna; Aarrevaara, Eeva; Herneoja, Aulik-
ki & Muilu, Toivo. 2017. New Resource-wise planning strategies for 
Smart urban-rural development in Finland. Systems 5:1, 10. Special 
issue on Smart Cities and Regions as Systems of  Innovation.

Kuva 1. 

Kuva 3. 

Kuva 5. 

Kuvat: Juho-Pekka Hukkanen.
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Kuvat 1 ja 2.Vieremän harjulta avautuvat 
pitkät näkymät nousivat tärkeään rooliin re-
surssina, jota haluttiin hyödyntää suunnitel-
massa. Täsmäkehittämiskohteista keskeisim-
mäksi nousi uuden torin alue kuntalaisten 
yhteisöllisenä olohuoneena. Nykyinen kuvas-
sa tyhjillään oleva torialue osoittaa, miten 
suuri strateginen merkitys on torin oikealla 
sijainnilla yhdyskuntarakenteessa. Asukasky-
selyn perusteella myös kahvilaa kaivattiin. 
Sosiaalisten kohtaamispaikkojen verkostoon 
liittyy lisäksi kirjasto, jonka nivoutumista 
osaksi toiminnallista ydintä on heikentänyt 
uuden S-marketin paikoitusalueen sijoittu-
minen kirjaston ja keskusta-alueen väliin.

Kuvat 3 ja 4. Viherinfran ja visuaalisten ele-
menttien merkitys taajamaympäristön viih-
tyvyydelle on merkittävä. Suunnittelupro-
sessin aikana esille nousi tarve jo olemassa 
olevien virkistys- ja urheilualueiden yhdistä-
miseksi ja niiden keskinäisen saavutettavuu-
den parantamiseksi myös kevyenliikenteen 
avulla. Kuvassa 4. on niin sanottu meijerin 
montun puisto. Alueella järjestetään monia 
tapahtumia, jolloin lähelle sijoittuva uusi 
torialue tukisi osaltaan kulttuuritapahtuma-
aktiviteetteja ydinkeskustan alueella. Uusi 
Einarin puisto olisi puolestaan luonteva sol-
mukohta liikunta-aktiviteettien ja olemassa 
olevan viherinfran ja liikkumisreittien kan-
nalta. Paljon kannatusta sai suunnitelmiin 
sisällytetty pitkospolku meijerin montusta 
Sotkulammelle, mikä jatkuisi lammen päälle 
ponttonisiltana. Myös yhteydet laajemmille 
virkistysalueille ja olemassa olevien retkei-
lyreittien rakenteellinen ja toiminnallinen 
parantaminen nähtiin tarpeellisena.

Kuvat 5 ja 6. Vieremän rakennuskanta on 
monenkirjavaa ja peräisin eri vuosikymme-
niltä. Erityisesti Petterintien kohentaminen 
nähtiin keskeisenä kehityskohteena. Kuvassa 
6. oleva Yrittäjätalo on ollut osin vajaakäy-
töllä, ja sen roolia pohdittiin niin purkami-
sen kuin uudenlaisen käytön löytymisen kan-
nalta. Suunnitelmassa päädyttiin esittämään 
alueen täydennysrakentamista taajamapien-
taloilla, ja kaupallisten palveluitten keskit-
tämistä torin ympäristöön. 

Kuva 2. 

Kuva 4. 

Kuva 6. 

Kuvat: Juho-Pekka Hukkanen.Kuvat: Juho-Pekka Hukkanen.



OSA I: Analyysejä Vieremän historiasta ja nykytilasta
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Tässä tekstissä käsittelen Vieremän kunnan ja kirkonky-
län historiaa sekä kehitysvaiheita aina jääkaudesta nyky-
hetkeen. Aluksi esittelen yleistä tietoa sekä kunnasta että 
taajamasta, jonka jälkeen kuvaan historiallisia vaiheita 
kronologisessa järjestyksessä keskittyen kehityksen kan-
nalta kiinnostaviin käänteisiin. Lisäksi kerron taajaman 
kehityksestä sanoin ja kartoin. Lähteinä olen käyttänyt 
lähinnä Vieremän kirjaa vuodelta 1982 sekä paikallishis-
torioitsija Tapio Toivolan eri ajoilta kirjoittamia kunnan 
historiikkeja. Rakeisuuskartat olen tehnyt maanmittaus-
laitoksen peruskarttojen perusteella. Hyvän mallin täl-
le työlle tarjosivat edellisvuosien kuntasuunnittelun- ja 
yhdyskuntasuunnittelun erikoiskursseja varten kootut 
kehityshistorialliset analyysit.

Yleistietoa Vieremästä

Vieremän kunta sijaitsee Pohjois-Savon maakunnan 
pohjoisosassa. Vieremä rajoittuu pohjoisessa Pyhäntään 
ja Kajaaniin, idässä Sonkajärveen, lännessä Kiuruveteen 
ja etelässä Iisalmeen. Kunnan pinta-ala on 973,62 km2, 
josta vesistöjä 44km2. Vieremän asukasluku oli vuoden 
2015 lopussa 3757 asukasta (Vieremän kunta a). Kunta 
itsenäistyi vuonna 1922, kun se erotettiin omaksi kun-
nakseen Iisalmesta.
 Vieremä kuuluu maisemamaantieteellisesti Jär-
vi-Suomeen. Vieremän eteläosa on tyypillistä savolais-

maisemaa, johon kuuluu metsiä, mäkiä, peltoja ja järviä. 
Kohti kunnan pohjoisrajaa mentäessä pellot ja järvet 
vähenevät antaen tilaa metsille ja soille. Pohjoisosa on-
kin Suomenselän aluetta, jota luonnehtivat suot, metsät 
ja harva asutus. Vieremällä on laajan Vuoksen vesistön 
pohjoisin kohta. Kunnan alue onkin ollut tärkeä liiken-
neväylä Savon/Viipurin ja Oulun/Kainuun välillä.
 Vieremän kirkonkylä, joka on myös kunnan 
keskustaajama, sijaitsee kunnan eteläosassa Vieremän-
järven läheisyydessä. Taajama on rakentunut harju- ja 
peltomaisemaan, jota lammet täplittävät. Kirkonkylän 
kohdalla luoteis-kaakko -suunnassa kulkeva harjujakso 
yltää kunnan päästä päähän. Se on osa Outokummusta 
aina Raaheen asti ulottuvaa muodostelmaa. Tämän har-
jumuodostelman ansiosta Vieremän alueella on runsaat 
sora- ja pohjavesivarat.
 Suuri osa kirkonkylästä on rakennettu pelloille, 
jotka viettävät loivasti länteen ja lounaaseen kohti Mu-
rennusjokea ja Vieremänjärveä. Toinen vanha laajene-
missuunta taajamalle on ollut koilliseen pitkälle jatkuva 
hiekkakangas, jonne asutus ulottuu pitkänä sakarana. 
Taajama onkin vanhastaan rakentunut Petterintien ja 
Ponssentien (ent. Karankamäentie) varsille, hieman ba-
naanin muotoon. Rakeisuuskartoista voi nähdä selkeästi 
nämä kehityssuunnat.
 Maanomistajien halu tai haluttomuus myydä 
maitaan ja peltojaan rakennuskäyttöön on ollut yksi 

Juho -Pekka  Hukkanen

Vieremän kehityshistoriallinen analyysi
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merkittävä tekijä taajaman muotoutumisessa, koska kir-
konkylän taajama on kehittynyt peltomaisemaan. Kuten 
edellä mainitsin, taajama ei ole levinnyt tasaisesti joka 
suuntaan. Toki urheilukentän seudun metsäinen hiek-
kakangas on myös ollut parempaa rakennusmaata kuin 
taajaman länsiosan saviset pellot. Uusin suunta on itä 
Mykkälammen ympärillä, jossa vapaita tontteja vielä riit-
tää. 
 Lähes kaikki julkiset sekä kaupalliset palvelut 
sijaitsevat kirkonkylällä kuten myös suurin osa työpai-
koista. Vuosien saatossa kirkonkylästä on muodostunut 
Vieremän ehdottomasti suurin taajama. Samalla kun 
kunnan asukasluku on laskenut 1960-luvulta lähtien, on 
kirkonkylän rakennuskanta kasvanut ja muuttanut Vie-
remäjärven maalaiskylän selkeäksi taajamaksi ja kunta-
keskukseksi. Yllä olevaan taulukkoon on koottu tiiviste-
tysti Vieremän alueen kehitysvaiheita.

Menneestä nykyaikaan

Pyyntiyhteisöt 1500-luvulle asti

Ensimmäiset merkit asutuksesta Vieremällä on ajoitettu 
aikaan 6500-4300 eaa., eli esikeraamiseen aikaan (Viere-
män kunta a, Vieremän kirja s. 21). Tuolloin Vieremä 
sijaitsi rannikolla, osa kunnan alueesta oli vielä meren 
alla. Varhaisimmat löydökset ovat Nissilästä kunnan 

pohjoisosasta, ja hieman myöhemmältä ajalta löytöjä on 
tehty kirkonkylän alueelta (Vieremän kunta b).
 Rautakautisia esineitä ei Vieremältä ole juuri-
kaan löytynyt kuten ei juurikaan muualta Pohjois-Savos-
ta (Vieremän kunta b). Muutama esinelöytö kertoo kui-
tenkin sen, että alueella on ainakin liikuttu, jos ei sitten 
pysyvästi asuttu. Tiedot Vieremän alueesta historiallisil-
ta ajoilta perustuvat arkeologisiin löytöihin, koska kirjal-
lisia lähteitä ei ennen 1500-lukua ole.
 Vieremän alueella on asunut ja liikkunut toden-
näköisesti saamelaisia sekä karjalaisia, hämäläisiä ja sa-
volaisia erämiehiä (Vieremän kirja s.37-38). Saamelais-
ten ”perinnöstä” Vieremällä kertovat useat saamelaispe-
räiset paikannimet, kuten Salahmi, Rotimo ja Hällämö. 
Lisäksi erilaisia lappi-alkuisia nimiä on useita.
 Tärkeä tekijä Vieremän asutuksessa ja historias-
sa on ollut kunnan halki pohjois-eteläsuunnassa kulkeva 
vesireitti, jota pitkin pääsee Suomenselän vedenjakajalta 
etelään kohti Saimaata. Tätä liikenneväylää pitkin saa-
puivat myös 1500-luvulla ensimmäiset (verotetut) uudis-
asukkaat etelästä (Vieremän kirja s. 42-3).

Pysyvä asutus syntyy 1550-1850

1500-luvulla nk. savolaisekspansio saavutti Vieremän. 
Savolaisia kaskiviljelijöitä on vähitellen muuttanut tu-
tuille erämailleen Vieremän alueelle nykyisen Etelä-
Savon alueelta mm. väestöpaineen ja veroetujen takia. 

Toiminnallinen muutos Rakenteellinen muutos Aistiympäristön muutos Merkitysympäristön muutos

Pyyntiyhteisöt 1500-

luvulle asti

-Alueella saamelaisia peuranpyytäjiä -Suomalaisilla eränkävijöillä eräsijoja ja

majoja Vieremällä

-Vieremän alue on luonnontilaista, ei

pysyvää asutusta

-Esikristillinen aika, "Suomenusko",

shamanismi

-Lisäksi hämäläisiä, savolaisia ja karjalaisia

eränkävijöitä

-Vieremällä saamelaisille ehkä

merkityksellisiä paikkoja, esim. Rotimo =

manala

Pysyvä asutus syntyy

1550-1850

-Vieremän alueelle hallintoa, Kyrönniemen

pappila

-Kaskiyhtiöt suorittavat kaskeamista -Kaskeaminen luo omanlaisiaan maisemia ja

ympäristöä

-Uudisasutus syrjäyttää saamelaiset >

jäljelle jää monia paikannimiä

-Savolaisten kaskiviljelijöiden asettuminen

seudulle

-Isojako luo pohjan nykyisillekin

kiinteistörajoille

-Maatiloille syntyy pihapiirejä

kotieläimineen

-Kristinusko saapuu viimeistään

uudisasukkaiden mukana

-Peltoviljelyyn siirtyminen

Maatalouden kehitys ja

itsenäinen kunta 1850-

1945

-Siirtyminen omavaraisviljelystä

rahatalouteen, kaskeaminen loppuu

-Kylille rakennetaan kouluja sekä pieniä

meijereitä

-Peltojen raivaus avartaa maisemia, rantoja

käytetään niittyinä

-Vieremä itsenäistyy Iisalmesta

-Erikoistuminen maidontuotantoon ja

meijeritoimintaan

-Kirkonkylä muodostuu: kirkko, kunnantalo

sekä muutama liikerakennus rakennetaan

-Kirkko kohoaa oman seurakunnan

symboliksi

-Oma kirkko 1919 ja seurakunta 1921

-Koululaitos ja koulujen perustaminen -Erillisiä navettoja rakennetaan tiloille -Metsätalous syntyy 1800-luvulla, hakkuita -Koulut ja kirjastot sivistävät kansaa

Sotien jälkeinen aika ja

evakkojen asutus 1945-

1960

-Maatalous koneellistuu vauhdilla, traktorit

ja autot korvaavat hevoset

-Uutta asutusta syrjäkylille, evakot raivaavat

peltoja

-Soiden ojitus käynnistyy toden teolla >

suomaisemaa katoaa

-Yli 200 vieremäläistä kaatuu sodissa

-Syntyvyys on suurta, koululaisia

huippumäärä 1950-luvulla

-Sähkö- ja puhelinyhteydet laajenevat -Karjalan evakoista lisää väestöä Vieremälle

> alun jännitteet evakoiden ja

vieremäläisten välillä laantuvat vähitellen

-Asukaslukuhuippu 1960-luvun alussa

Maaseudun

rakennemuutos ja

teollistuminen 1960-

1990

-Elinkeinorakenne monipuolistuu, palveluja

ja teollisuutta

-Kirkonkylälle rakennetaan paljon uutta,

maalaiskylästä laajaksi taajamaksi

-Laajamittaista soranottoa, hiekkahaudat

rikkovat harjumaisemia

-Asukkaiden poismuutto ja koulujen

lakkauttaminen hiljentävät kyliä

-Maatilojen määrä vähenee, tilakoot

kasvavat

-Teollisuushalleja rakennetaan taajamaan -Taajaman katuja päällystetään, yleisilme

siistiytyy, katuvalot

-Lukio aloittaa toimintansa > toisen asteen

koulutusta kuntaan

-Poismuutto alkaa laskea kunnan

asukaslukua

-Sähkö- ja puhelinyhteydet laajenevat,

televisioita ja autoja hankitaan

-Kirkonkylän maisema alkaa umpeutua

asutuksen ja pihojen korvatessa avaran

peltomaiseman

-Yhä useampi vieremäläinen asuu maatilan

sijasta rivi- tai ok-talossa

Tietoyhteiskunta 1990- -Ponssesta pörssiyhtiö, alihankkijoita lisää -Kirkonkylän laajeneminen jatkuu, tosin

hitaammin

-Moottoriajoneuvot hallitsevat katukuvaa -Tietotekniikka lähentää Vieremää ja muuta

maailmaa

Väkiluku jatkaa laskuaan, syntyvyys

pienenee

-1960- ja 70-lukujen rakennuksia

saneerataan ja puretaan

-Talaskankaan luonnonsuojelualue

perustetaan 1994

-Verkkokaupat lisäävät myös vieremäläisten

palveluja

-Maatilojen määrä vähenee edelleen,

tilakoot kasvavat

-Ponssen laajeneminen ja teollisuusalueen

muodostuminen

-Maalaismaisema muutoksessa: ladot ja

heinäseipäät lähes kadonneet

-Kansainvälistyminen: maahanmuuttajia ja

ulkomaisia vieraita

-Vanhusten osuus väestöstä kasvaa -Suuria navettoja rakennetaan Valkoiset pyöröpaalijonot reunustavat

peltoja
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Ensimmäinen varma asukas, Lauri Karvinen, rakensi 
talon vanhalle eräsijalleen Vieremänjärven pohjoisran-
nalle (lähelle nykyistä taajamaa) 1500-luvun alkupuolel-
la. Tämä oli Vieremän alueen ensimmäinen verotettava 
talo (Vieremän kirja s. 44). Monet uudisasukkaat to-
dennäköisesti tunsivat Vieremän vesireittejä ennestään 
eränkäynnin takia eli he muuttivat jokseenkin tutulle 
seudulle.
 1600-luvun lopulla perustettiin Kyrönniemeen 
Vieremänjärven rannalle pappila, mikä oli ehkä ensim-
mäinen merkki kirkollisen vallan saapumisesta Viere-
mälle. Ainakin vuoden 1734 alkupuolelta alkaen asui 
kappalainen pysyvästi Kyrönniemessä (Vieremän kirja 
s. 341-2). Kirkon historia on tässä tapauksessa olennais-
ta, koska kirkko oli tuohon aikaan niitä harvoja keinoja, 
joilla Ruotsin keskushallinto saattoi hallita laajaa ja syr-
jäistä ”Itämaata” eli nykyisen Suomen aluetta. Oma kap-
palainen Vieremänjärven rannalla varmasti auttoi siinä, 
että Vieremän (Vieremäjärven) aluetta alettiin vähitellen 
hahmottaa omana hallinnollisena yksikkönään, eikä vain 
Iisalmen peräkylänä. Kesti kuitenkin noin 200 vuotta 
ennen kuin Vieremän seurakunta itsenäistyi 1921.
 Tämä muuallakin Itä-Suomessa tyypillinen ke-
hitys johti lopulta myös siihen, että nyt Vieremän ny-
kyisen kirkonkylän seutu tuli virallisen keskushallinnon 
alaiseksi todennäköisesti ensimmäistä kertaa historiassa. 
Olivathan Ruotsin kuninkaat kannustaneet uudisasuk-
kaita levittäytymään Suomen erämaa-alueille pönkit-
tääkseen valtakunnan valtaa Venäjää vastaan.
 Vieremän alueella asukasluku pysyi melko pie-
nenä vielä 1600-luvun alussakin, jolloin se lienee ollut 
100-200 (Vieremän kirja s. 59). Rakennettu ympäris-
tö koostui lähinnä pienistä tiloista vesistöjen varsilla. 
Maanteitä Vieremällä on ollut jo ilmeisesti 1600-luvulla 
(Vieremän kirja s.151-2). Vieremä sijaitsi Savon ja Ou-
lun seudun yhdistävällä reitillä ja myös Viipurin ja Ou-
lun välinen postitie kulki samaa reittiä. Talviteiden lisäk-
si myös kesän liikenneoloja pyrittiin tienrakentamisella 
parantamaan.

Maatalouden kehitys ja itsenäinen kunta 1850-1945

Vuonna 1860 Vieremän alueella väkiluku oli 2492, eli se 
oli noin kymmenkertaistunut 1500-luvulta lähtien (Vie-
remän kirja s.79). Samalla ajanjaksolla tapahtui muutok-
sia vieremäläisten perinteisessä elinkeinossa, maatalou-
dessa. Kaskiviljely väheni ja lopulta loppui 1800-luvun 
loppuun mennessä ihmisten siirtyessä peltoviljelyyn 
(Vieremän kirja s.110). Asiaan lienee vaikuttanut vä-
estömäärän kasvun lisäksi myös metsien arvon nousu 
1800-luvun puolivälistä lähtien, sillä metsiä haluttiin 

säästää kaskeamiselta myös lain nojalla (Vieremän kirja 
s.110). Nyt kuvioihin alkoivat tulla myös puutavarayh-
tiöt, jotka hankkivat omistukseensa suuria metsäalueita 
ja jopa kokonaisia maatiloja etenkin Vieremän pohjois-
osista (Toivola a s.14-5). Maanviljelyksessä muutos näyt-
täisi olleen aluksi vähittäistä, mutta vauhti on kiihtynyt 
mitä lähemmäs nykyaikaa ollaan tultu.
 Maitotalous, joka nykyään on kunnan alueel-
la vahvaa, alkoi kehittyä 1800-1900 -lukujen taitteessa. 
Maitoa alettiin oman kulutuksen lisäksi ja sijaan jalostaa 
voiksi, jota saattoi myydä eteenpäin aina Keski-Euroop-
paan asti. Separaattoreita hankittiin tiloille innokkaasti 
etenkin 1890-luvulla, mutta seuraavan vuosisadan ko-
ettaessa voin valmistus alkoi keskittyä meijereihin, joi-
ta Vieremälle perustettiin useita (Vieremän kirja s.123). 
Samaan aikaan myös tilanhoitoon alettiin kiinnittää 
enemmän huomiota, tästä esimerkkejä ovat karjanhoi-
tokurssit ja Vieremän maanmiesseuran perustaminen 
1911. Oli siis tapahtunut käänne, jossa tilalliset alkoivat 
keskittyä tilojensa parantamiseen ja myyntitulojen han-
kintaan omavaraistalouden sijasta. Myöhemmin myös 
AIV-rehun teko ja väkilannoitteiden käyttö lisääntyivät 
vähitellen, mikä vähensi osaltaan tilojen omavaraisuutta.
 Vesireitit olivat pitkään tärkeimpiä kulkuväyliä 
Vieremällä, kuten muuallakin Suomessa. Samoin kuin 
esihistorialliset asuinpaikat ensimmäiset veroluetteloissa 
mainitut talot sijaitsivat veden äärellä. Vasta 1900-luvun 
alussa maantiet syrjäyttivät vesireitit tärkeimpänä liikku-
mismuotona Vieremällä. 1800-1900 -lukujen taitteessa 
Vieremän kirkonkylältä Iisalmeen liikennöi kaksi kilpai-
levaa höyrylaivaa ”Vieremä” ja ”Uusi Vieremä”, jälkim-
mäinen aina vuoteen 1929 asti. Maantieverkon jatkuvas-
ti laajentuessa ja kuorma- sekä linja-autojen yleistyessä 
laivat eivät enää pärjänneet kilpailussa (Vieremän kirja 
s.156-8).

Aika itsenäisenä kuntana

Vieremä itsenäistyi omaksi kunnakseen Iisalmesta 
1.1.1922. Tätä edelsi kirkollisella puolella Vieremän kir-
kon valmistuminen 1919, jonka jälkeen seurakunta it-
senäistyi vuonna 1921. Kirkon valmistumisvuonna oli 
joukko vieremäläisiä kokoontunut tekemään kunnallista 
eroanomusta Iisalmesta. Tämä anomus lopulta hyväk-
syttiinkin. Iisalmen laajan pitäjän pilkkomista oli tosin 
hahmoteltu aiemmin jo vuonna 1896 (Toivola a s. 5, 
7-8).
 Tästä alkoi siis Vieremän taival omana hallin-
nollisena yksikkönään. Uudella kunnalla riitti paljon 
työsarkaa. Piti järjestää vaalit, muodostaa lautakun-
tia sekä saattaa päätökseen maan ja omaisuuden jako 



Vieremän maankäytön kehityskuva 2040 Kuntasuunnittelun kurssi ja erikoiskurssi 2016 15

Iisalmen(mlk.) kanssa. Myös köyhäinhoidon järjestämi-
nen avustuksineen tuli kunnalle hoidettavaksi.
 Vuonna 1918 säädetty torpparivapauslaki lisäsi 
uusien tilojen määrää koko maassa, myös Vieremällä. 
Torpparit ja muut vuokraviljelijät saivat nyt lunastaa vil-
jelemänsä maat itselleen ja näin olla itsenäisiä viljelijöitä 
(Toivola a s.71-2). Vieremän kirjassa kerrotaan (s.95), 
että suurin osa torppareista ja lampuodeista oli lunas-
tanut tilan itselleen ja siirtynyt talolliseksi 1930-luvun 
loppuun mennessä.
 Maailmanlaajuinen talouslama 1920-1930 -lu-
kujen taitteessa vaikutti myös Vieremällä. Tiloja sekä 
kotieläimiä joutui pankkien omistukseen ja pakkohuu-
tokaupattavaksi. Vuosina 1934-35 alkoi talous kuitenkin 
elpyä Vieremälläkin, mistä kertovat metsä- ja puukaupan 
vilkastuminen, vehnän viljely sekä uusien peltojen rai-
vaus. Elintaso, joka Suomessa vallitsi ennen talvisotaa, 
saavutettiin vasta 1960-luvulla (Toivola a s. 87-8).
 Vieremäläisiä kaatui talvisodassa 64 ja jatko-
sodassa 151 (Toivola a s.91, Toivola b s.32). Sota-aika 
oli niukkuuden aikaa myös Vieremällä: monia tuottei-
ta säännösteltiin ja elintarvikkeita, hevosia sekä heinää 
pakko-otettiin puolustusvoimien käyttöön. Kuntakin 
joutui antamaan rahaa valtiolle.
 Ennen sotia taajama oli pieni ja maaseutu-
mainen. Pari kauppaa, kunnantalo sekä muutama muu 
yleinen rakennus muodostivat kylän keskustan. Meijeri 

edusti pienimuotoista teollisuutta. Torpanmäen rinteellä 
oli joitakin pieniä asuinmökkejä, samoin rakennuksia oli 
Härköniementien varressa. Kesti vielä kymmeniä vuosia 
ennen kuin taajaman ilme alkoi muuttua enemmälti.

Sodan jälkeinen aika ja evakkojen asutus 1945-1960

Sotien päätyttyä oli vuorossa Karjalan evakkojen asutta-
minen ympäri Suomea. Vieremälle tuli pääasiassa korpi-
selkäläisiä, mutta myös muita Laatokan Karjalan asuk-
kaita. Ensimmäiset evakot olivat saapuneet talvisodan 
aikana.  Lopulta tulijoita oli sotien jälkeen yli 700 hen-
keä, mikä oli suuri lisäys kunnan väkilukuun (Vieremän 
kirja s. 413-4). Vuonna 1950 evakkojen osuus kunnan 
väestöstä oli noin 10%. Evakot perustivat paljon uusia 
tiloja Vieremälle, ja jotkin kylät kasvoivat huomattavasti. 
Kaikkiaan kuntaan muodostettiin n. 320 asunto- ja vil-
jelystilaa vuosien 1940-50 välillä (Vieremän kirja s.413). 
Toivolan (c s.23) mukaan Vieremälle syntyi yksi Suomen 
tiheimpiä evakkojen asutuskeskittymiä, ehkä siksi, että 
kunnan alueella oli paljon viljelykelpoista metsämaata 
puutavarayhtiöiden omistuksessa.
 Vieremälläkin oli alkuun ongelmia siirtoväen 
ja kantaväestön kesken, varsinkin ennen kuin siirtoväki 
sai rakennettua omia talojaan ja tilojaan. Välejä kiristivät 
ahtaat asumisolot sekä murre-erot. Vähitellen erimie-
lisyyksistä päästiin, ja jo 1940-luvun puolella evakkoja 

Kuva 1. Talvinen kylänraitti pohjoiseen päin n.1953 (nykyisen liikenneympyrän tienoilta). Vasemmalla Vieremä Oy:n 
kauppa, taustalla vanha kunnantalo, oikealla apteekin talo. Kuva: Yrjö Väänäsen albumi, http://josu13.kuvat.fi/ku-
vat/Vieremä/Yrjö+Väänänen/Kirkonkylä/Kyläkuvaa/Rakennuksia/Taloja+kylän+raitilta/
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valittiin kunnanvaltuustoon sekä muihin luottamustoi-
miin. Lisäksi Korpiselän entinen kunnansihteeri Viktor 
Palviainen valittiin Vieremän uudeksi kunnansihteeriksi 
(Vieremän kirja s.418-20).
 Sotien jälkeen Vieremälläkin syntyi paljon lap-
sia, ja 1950-60 -luvuilla oppilasmäärät olivat huipussaan, 
kuten seuraavassa kappaleessa käy ilmi. Nissilän ja Sa-
lahmin isoille kylille rakennettiin uudet isot koulura-
kennukset ja lisäksi muutama pienempi kylä sai uuden 
oman koulunsa. Kunnan tarjoamat terveyspalvelut pa-
ranivat, kun 1949 otettiin käyttöön ns. terveystalo Här-
köniemessä. Tässä talossa toimi mm. neuvola (Toivola 
d s.29). Myös urheilukenttä rakennettiin kirkonkylälle 
1940-50 -lukujen taitteessa.

Maaseudun rakennemuutos ja teollistuminen 1960-
1990

Vieremän asukasluku saavutti huippunsa eli hieman va-
jaat 8000 asukasta 1960-luvulla. Tämän jälkeen se on las-
kenut tasaisesti (taulukko 1). Maaseudun rakennemuu-
tos ja maaltamuutto ovat koskettaneet Vieremää kuten 
suurta osaa Suomen maaseutukunnista. Koulujen määrä 
on hyvä kuvaaja siitä, kuinka maaseutu on tyhjentynyt ja 
lasten määrä vähentynyt. Parhaimmillaan Vieremällä oli 
22 koulupiiriä ja 20 koulua, mutta nykyään vain 4 koulua 
ja piiriä. Oppilaita vuonna 1954 kunnan kansakouluis-
sa oli 1295 (Toivola d s.23), kun lukuvuoden 2016-17 
alkaessa luokilla 1-9 oli 395 oppilasta (Vieremän kunta 

d). Oppilaiden määrä on pudonnut kolmasosaan, vaik-
ka vuoden 1954 luku ei sisällä oppikoululaisia. Tämän 
kehityksen valossa on siis selvää, että 20 kansakouluun 
ei enää riittänyt oppilaita ja 1960-luvulta alkaen kouluja 
alettiin lakkauttaa.
 Tällä ajanjaksolla aineellinen elintaso kasvoi 
voimakkaasti koko maassa kuten  myös Vieremällä. 
Vuonna 1967 valmistui uusi Ouluntie, joka ohittaa taa-
jaman lännen puolelta. Sähköverkko ja puhelinverkko 
laajenivat ja autoja sekä televisioita alkoi löytyä yhä use-
ammasta talosta. 1960-luvun alusta väki alkoi muuttaa 
Vieremältä pois, kuten näkyy oheisesta taulukosta 1. 
Jyrkin lasku ajoittuu juurikin vuosien 1960 ja 1970 vä-
lille. Väestön väheneminen vuosi vuodelta on jatkunut 
näihin päiviin asti muutamaa poikkeusvuotta lukuun ot-
tamatta (taulukot 1 ja 2).
 Toisaalta kirkonkylä on laajentunut jatkuvasti. 
Kun verrataan vuosien 1969 ja 1990 rakeisuuskarttoja, 
nähdään, miten taajama on muuttunut pienestä maaseu-
tumaisesta kylästä jo selväksi kuntakeskukseksi laajoine 
rivitalo- ja ok-taloalueineen. Asiaa voi valaista myös hie-
man maanläheisemmällä esimerkillä: kirkonkylällä on 
nykyään monia taloja, joiden pihasta ei pääse hiihtämäl-
lä suoraan metsään tai pellolle kuten vielä 1960-luvulla, 
vaan esteenä on muita tontteja, teitä sekä rakennuksia.
Kirkonkylälle rakennettiin 1960-luvulla useita moder-
neja rakennuksia, esimerkiksi koulukeskus, uusi Vie-
remä Oy:n liikerakennus, Osuuskassan liikerakennus 
sekä kunnantalo. Asuntorakentaminen sen sijaan kasvoi 

Taulukko 1. Vieremän asukasluku 1860-2015 (Vieremän kirja s.79 vuoteen 1980 asti, Tilastokeskus 2016a).
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toden teolla vasta seuraavalla vuosikymmenellä, kuten 
edellisessä kappaleessa mainittiin.

Teollisuus ja Ponssen synty

Maaseudun rakennemuutokseen ja Vieremän elinkei-
noihin liittyen on tässä tapauksessa kerrottava myös 
teollisuuden kehityksestä sekä metsäkonevalmistaja 
Ponsse Oyj:n synnystä. Ensimmäistä teollisuutta Viere-
mällä on edustanut Salahmin rautaruukki 1800-luvulla. 
Järvimalmista rautaa jalostanut ruukki aloitti toimintan-
sa virallisesti vuonna 1827, mutta samalla paikalla oli ol-
lut aiemminkin pieniä ”harkkohyttejä” (Vieremän kirja 
s.191-2). Suurimmillaan ruukin toiminta oli 1800-luvun 
lopulla, jolloin yhdyskunnassa sen ympärillä asui yli 
300 henkeä, joista suurin osa tosin oli maatalousväes-
töä (Vieremän kirja s.197-8) Ruukki lopetti toimintan-
sa jo vuonna 1908 (Vieremän kirja s.200). 1950-luvulla 
perustettiin betonitehdas Reikä-Betoni (Vieremän kirja 
s.182). Finnritilä Oy:llä oli myös viimevuosiin asti teh-
das kirkonkylän lounaispuolella. 1980-luvulla perustet-
tiin pieni talotehdas Jokeri-talot, joka sekin on hiljattain 
lopettanut toimintansa. Vieremällä on siis valmistettu 
viime vuosikymmeninä teollisesti betonielementtejä, 
ritilätuotteita sekä taloja. Ehdottomasti tärkein osa Vie-
remän teollisuushistoriaa sekä nykyisyyttä on kuitenkin 
metsäkonevalmistaja Ponsse.
 Vieremäläinen metsuri ja omaa puunkorjuu-
yritystään pyörittänyt Einari Vidgren oli 1960-luvun 

lopulla päättänyt rakentaa itselleen toimivan metsätrak-
torin tuskastuttuaan sen aikaisiin epäluotettaviin konei-
siin. Vuonna 1969 valmistui ensimmäinen prototyyppi 
omaan käyttöön. Koneen hyvästä toimivuudesta ja 
kestävyydestä vakuuttui myös Einarin yritystä työllis-
tänyt Tehdaspuu, joka halusi niitä lisää muidenkin sa-
vottamiesten käyttöön. Niin syntyi ajatus ryhtyä val-
mistamaan metsätraktoreita (Kellberg & Vidgren s.18). 
Keväällä 1970 Vieremän kunnanvaltuusto suostui ra-
kentamaan teollisuushallin uudelle yritykselle yhden ää-
nen(!) enemmistöllä (Ponsse b). Tästä sai alkunsa yritys, 
josta on kasvanut vuosien saatossa globaalisti toimiva 
pörssiyhtiö. Ponsse työllistää nykyään n. 1300 ihmistä 
ympäri maailman (Ponsse a) ja Vieremälläkin n. 520 
(Vieremän kunta e). Ponssen kohdalla on huomattavaa 
se, ettei se perustu suoraan Vieremän luonnonvaroihin, 
kuten lähes kaikki taloudellinen toiminta sitä ennen. Sen 
sijaan Ponsse lähti liikkeelle vieremäläisten osaamisesta.

Tietoyhteiskunta 1990-

Lama 1990-luvun alussa koetteli myös Vieremää. Esi-
merkiksi väkiluku laski selvästi ja kunnan talous oli tiu-
killa, mutta toisaalta lamasta toivuttiin nopeasti (Hukka-
nen, A.). Laman jälkimainingeissa vuonna 1995 kunta 
sai ensimmäisen pörssiyhtiönsä, kun Ponsse listautui 
Helsingin pörssiin.
 1970-luvulla alkanut asuinrakennusten ”raken-
nusbuumi” laantui 1990-luvulla, mikä ilmenee hyvin 

Taulukko 2. Vieremän nettomuutto 1980-2015 (Tilastokeskus 2016b).
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rakeisuuskartoista. Julkisia rakennushankkeita sen si-
jaan oli: koulun liikuntahalli, vanhainkoti Sotkanhelmi 
ja päiväkoti Nuppula rakennettiin. Lisäksi monia kun-
nan vuokra-asuntoja saneerattiin. Myös Kyrönniemi 
rakennettiin nykymuotoonsa vuosikymmenen alussa. 
Ponssen lähelle alkoi kehittyä teollisuusalue, ja yrityksen 
omat tilat laajenivat jatkuvasti.
 Internetin tulo on tuonut vieremäläisten ulot-
tuville paljon uutta huvia ja hyötyä, esimerkiksi verkko-
kauppojen valtaisan tavaravalikoiman. Myös maailman-
menon ja -ilmiöiden seuraaminen reaaliajassa on tullut 
mahdolliseksi vieremäläisille. 2000-luvun huipputekni-
set robotti-navetat, kuten muutkin yritykset, tarvitsevat 
luotettavia verkkoyhteyksiä, joten kalliita valokaapeli-
investointeja on tehty niin taajamaan kuin myös haja-
asutusalueille.
 Sivukylät, joiden tyhjentyminen alkoi 1960-lu-
vulla, ovat hiljentyneet selvästi nykypäivään tullessa. 
20 koulusta on jäljellä 4 ja kyläkauppojakin enää yksi. 
Toisaalta sivukylissä on yhä aktiivista toimintaa; monella 
kylällä toimii kyläyhdistys ja entisiä kyläkouluja on nii-
den käytössä kyläläisten yhteisinä tiloina. Lisäksi on ol-
lut erilaisia kylien vetovoimaisuuteen liittyviä projekteja 
ja hankkeita (Vieremän kunta c).
 Maatalous on kuitenkin säilyttänyt vahvan ase-
mansa Vieremän taloudessa. Vaikka tilojen määrä on 
vähentynyt esimerkiksi 2000-luvulla noin puoleen, on 

samalla maidon kokonaistuotanto noussut selvästi. Ny-
kyisin Vieremä onkin yksi maan suurimpia maidontuot-
tajia sekä absoluuttisessa määrässä että tilakohtaisessa 
tuotannossa. Kiintiökaudella 2014/2015 Vieremä oli 
maidon määrässä mitattuna Suomen viidenneksi suurin 
maidontuottaja. 2000-luvun alkupuolella kunta oli pe-
räti kolmas, kunnes suuret kuntaliitokset Kokkolan ja 
Kuopion seuduilla nostivat nämä kaupungit Vieremän 
ohi. Vieremällä on tultu pitkä matka omavaraisista maa-
tiloista monipuoliseen elinkeinorakenteeseen ja maail-
manlaajuiseen vaihdantatalouteen.
 Nykyajan haasteet Vieremällä liittyvätkin yritys-
ten ja maatilojen toimintakykyyn sekä kunnan jatkuvasti 
vähenevään ja vanhenevaan väestöön. Myös julkisten 
palvelujen tuottaminen vaikuttaa yhä kalliimmalta. Näi-
den palveluiden toimipisteitä on lopetettu kunnassa, 
mm. KELA, työvoimatoimisto ja poliisi ovat lähteneet. 
Toisaalta kunta on satsannut itsensä tuottamiin palve-
luihin: 2000-luvulla on rakennettu uusi kirjasto, terveys-
keskus ja koulukeskusta on saneerattu laajasti. Nimen-
omaan kunnasta on tullut Suomen itsenäisyyden aikana 
tärkeä palveluiden tuottaja.
 Lisäksi kunnasta on tullut yritystoiminnan tuki-
ja. Vuonna 2006 Vieremän kunta perusti toimitilayhtiön 
rakentamaan teollisuushalleja yrityksille, joista moni on 
Ponssen alihankkija. Nämä yritykset työllistävät nykyään 
yli 200 henkeä. Toisin sanoen konepajateollisuus työllis-

Kuva 2. Kauhalan tilan peltoa Vieremän kirkonkylällä 1980-luvun alussa. Kuvattu koilliseen päin, taustalla entinen 
paloasema, nykyinen Kipinä. Näillä pelloilla on nykyään rivitaloja, kirjasto sekä tilakeskuksen paikalla uusi S-market. 
Kuva: Tuomo Oikarisen albumi, http://josu13.kuvat.fi/kuvat/Vieremä/Perhealbumikuvia/Tuomo+Oikarinen/
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tää Vieremällä n. 700 ihmistä, mikä on merkittävä luku 
alle 4000 asukkaan kunnassa. Samalla työpaikkaomava-
raisuus on Vieremällä nykyään 121% (Pohjois-Savon 
liitto 2013). Etenkin Iisalmesta käy moni töissä Viere-
mällä. Uusia elinkeinoja on siis löydetty maatalouden 
valtakauden jälkeen, ja muualta tullaan kunnan alueelle 
hankkimaan elantoa, aivan kuten hämäläiset ja karjalai-
set erämiehet rautakaudella. Vain matka on lyhentynyt.
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Taulukko 3. Maidontuotanto ja maitotilojen määrä Vieremällä kiintiökausittain 2000-2015 (Luonnonvarakeskus 2016).

Kuva 3. Rivitaloaluetta kuvan 2. pelloilla, kuvaussuunta 
länsi. Oikeassa reunassa uuden S-marketin pihaa. Kuva: 
Juho-Pekka Hukkanen 2016



Kuva 5. Vieremän kirkko sijaitsee taajaman eteläosassa koivukujan päässä. Kirkkotien varressa levittäytyvät pellot. 
Tämä näkymä on säilynyt melko muuttumattomana 1920-luvun alusta lähtien. Kuva: Juho-Pekka Hukkanen 2016

Kuva 4. Kesäistä Vieremän keskustaa. Linja-autoaseman liikerakennus oikealla, Huoltotien varressa. Osuuspankin ra-
kennus jää vasemmalle. Kuva: Juho-Pekka Hukkanen 2016
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Kaavoituksen historiaa Suomessa yleisesti

Kaavoitus on rakentamisen ja alueiden käytön säätelyä. 
Sillä määritetään eri toimintojen, kuten asumisen ja työ-
paikkojen sijoittuminen kunnan tai kaupungin alueelle. 
Kaavoitus on osa maankäytön suunnittelua. Maankäy-
tön suunnittelun ohjaus perustuu maankäyttö- ja raken-
nuslakiin. Valtakunnallisten yhteisten tavoitteiden lisäksi 
kunnilla voi olla esimerkiksi erilaisilla seutu- ja kun-
tastrategioita maankäytön suunnittelun ohjaukseen. Hy-
vällä maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa mer-
kittävästi elinolosuhteisiin ja alueen elinvoimaan sekä 
luoda hyvät puitteet mahdollisille uusille työpaikoille. 
Resurssiviisaus ja vetovoiman lisääminen hyvän suun-
nittelun avulla on erityisen tärkeää varsinkin pienissä 
kunnissa. Suomessa kaavoitus jakaantuu eri kaavatasoi-
hin, jossa yleispiirteisempi kaavataso ohjaa tarkempaa 
kaavatasoa. Eri kaavatasot ovat maakuntakaava, yleis-
kaava ja asemakaava. Tässä tutkielmassa tarkastelu pai-
nottuu lähinnä asemakaavan tasolle Vieremän kunnan 
kaavoituksessa. [1,2].
 Pitkien valmistelujen jälkeen vuonna 1932 tuli 
voimaan asemakaavalaki, jolloin asemakaava oli tehtävä 
kaupunkialueelle riippumatta siitä kuka alueen omistaa. 
Maaseudulla ei vielä tuohon aikaan vielä juuri lainkaan 
tehty tarkkoja asemakaavoja. Vieremän ensimmäinen 
asemakaava laadittiin vasta vuonna 1971. Rakennuslaki 
ja -asetus tulivat voimaan vuonna 1959, jonka tarkoituk-
sena oli esimerkiksi ehkäistä suunnittelemattoman taaja-

asutuksen syntyminen. Laista huolimatta hallitsematon-
ta hajarakentamista ei saatu kovin hyvin kitkettyä. 80-lu-
vulla hajarakentaminen saattoi käsittää jopa puolet kun-
nan uudisrakentamisesta. Tien varsille rakennettiin sillä 
ajateltiin, että olisi hyvä pitää talottomat etäisyydet mah-
dollisimman lyhyinä. Ajatus juontaa juurensa jo he-
vosajoneuvoliikenteen aikoihin. Vuonna 1966 kuntalii-
tot painottivat, että vain kunnan maata tulisi kaavoittaa. 
Tästä lopulta seurasi se, että hyvät tontit hyvillä alueilla 
kävi kalliiksi mikä edes auttoi myös asutusten leviämisen 
haja-asutusalueille ja huonoille maille. Tämä on osaltaan 
aiheuttanut yhdyskuntarakenteen hajaantumisen Suo-
messa. Olen monesti ihmetellyt, että miksi niin paljon 
on rakennettu esimerkiksi teiden varsille. Nykyään on 
mennyt enemmän siihen suuntaan, että asutusta ja pal-
veluita halutaan keskittää selkeämmin tietyille alueille. 
Suuntauksessa on se hyvä puoli, että onnistuessaan sillä 
voitaisiin taata parempi palvelutaso ja lisäksi keskitetty 
rakenne ei tulisi niin kalliiksi. Haasteena on saada hyö-
dynnettyä olemassa oleva rakenne viisaasti ja luoda eheä 
yhdyskuntarakenne sen pohjalle. [3,5].
 Vuoden 2016 loppupuolella hallitus antoi edus-
kunnalle esityksen uudesta maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamisesta. Muutoksilla on suuri merkitys etenkin 
pienille kunnille sillä muutokset koskevat erityisesti ha-
jarakentamista, asemakaavoitusta sekä elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten roolia sekä vähittäiskaupan 
suuryksiköiden sääntelyä. Muutosten tavoite on helpot-
taa kaavoitusta ja rakentamisen lupajärjestelyä. Uudis-

Eeva -L i i s a  Pe t e r i

Vieremän kaavoituksen historia
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tusten myötä kunnat voivat sujuvammin kehittää aluei-
taan ja yritysten toimintaedellytykset paranevat. Muu-
toksissa helpotetaan muun muassa maatilan lisärakenta-
mista, vapaa-ajan asunnon muuttamista pysyväksi sekä 
nykyisten ranta-alueiden tiivistämistä. Uskoisin että näil-
lä tulevilla lakimuutoksilla on positiivinen vaikutus juuri 
erityisesti Vieremän kaltaisille kunnille, koska sieltä löy-
tyy hajarakentamista, yrittäjyyttä sekä maataloutta. Muu-
toksilla pyritään helpottamaan nykyisellään kankeaa jär-
jestelmää vastaamaan nopeammin ja jouhevammin 
muutoksiin sekä tarpeisiin. [4].
 Tuulivoimarakentamiseen liittyen tuli maan-
käyttö- ja rakennuslain muutos vuonna 2011. Lakimuu-
tos mahdollistaa aiempaa useammin yleiskaavan käytön 
tuulivoimarakentamisen suunnitteluvälineenä. Tietyin 
edellytyksin on mahdollista saada rakennuslupa suoraan 
yleiskaavan kautta ilman tarkempaa asemakaavaa. Laki-
muutos helpottaa ja nopeuttaa tuulivoimarakentamis-
hankkeita. Tuulivoimarakentamiselle pääsääntöisesti 
soveltumattomat alueet ovat muun muassa valtakunnal-
lisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät raken-
netut kulttuuriympäristöt, luonnonsuojelualueet, erä-
maa-alueet sekä kansainvälisesti tärkeät linnuston alu-
eet. Vieremälle on tällä hetkellä suunnitteilla tuulivoima-
rakentamista, mihin lakimuutoksella voi olla merkitystä. 
Tilanteita tarkastellaan tapauskohtaisesti ja tehdään tar-
vittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit alueelle 
minne tuulivoimarakentamista suunnitellaan. [5,6].

Kuva 1. Vieremän kirkonkylän voimassa oleva asemakaa-
va, 2015 (Lähde: https://paikkatieto.yla-savo.fi/).
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Vieremän kaavoitus nykyään

Työssäni tarkastelen Vieremän kaavoituksen historiaa 
keskittyen Vieremän keskustaan Kirkonkylän alueelle. 
Vieremän kunnassa ei ole omaa kaavoitusarkkitehtia 
vaan kaikki kaavoitus työt tilataan ulkopuolelta yrityksil-
tä. Vieremän kunta laatii, joka toinen vuosi katsauksen 
vireillä olevista tai lähiaikoina merkittävistä vireille tule-
vista kaava-asioista. Vieremän kunta on osa Pohjois-Sa-
von Maakuntakaavaa joka ohjaa yleiskaavoitusta, asema-
kaavoitusta sekä muuta maankäytön suunnittelua. Maa-
kuntakaavan hyväksyi Pohjois-Savon maakuntavaltuus-
to 8.11.2010 ja Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-
Savon maakuntakaavan 7.12.2011. [5,7].
 Vieremän keskustaan Kirkonkylän alueelle on 
laadittu osayleiskaava viimeksi vuonna 2012. Osayleis-
kaavassa käsitellään taajaman käyttöä kokonaisuutena ja 
on luotu kehitysmahdollisuudet asemakaavoitukselle.  
Kaakkoisosan osayleiskaavan tavoitteena on ohjata asu-
tusta ranta-alueen tuntumaan, millä voisi lisätä valinnan 
vapautta asumisympäristön suhteen. Kaavan on laatinut 
Suunnittelukeskus Oy, Kuopio, vastuuhenkilönä diplo-
mi-insinööri Hannu Koskinen. Valkeiskylälle joka sijait-
see kunnan eteläosassa kantatie 88:n varrella on laadittu 
760 ha suuruinen osayleiskaava vuonna 2002. Kaavan 
tarkoitus on ohjata Valkeiskylälle sijoittuvaa uutta ra-
kentamista kulttuurimaisemaa säilyttäen sekä siinä pa-
rannetaan ja selkiytetään liikenteellisiä ratkaisuja ja lii-
kenneturvallisuutta.  Kaavalla myös turvataan raviradan 
alueen kehitys, pohjavesialueen suojelu ja tehdasalueen 
toiminta sekä minimoidaan sen aiheuttamat haitat. Kaa-
van on laatinut Suunnittelukeskus Oy, Kuopio. Tällä 
hetkellä Vieremässä voimassa olevat rantaosayleiskaavat 
ovat Iijärven, Vieremänjärven, Rotimojärven, Martti-
senjärven ja Vieremänjokivarren rantaosayleiskaava. 
Rantaosayleiskaavalla ohjataan pääsääntöisesti alueen 
loma-asutusta. [5].
 Asemakaavan laatiminen kuuluu kunnan tehtä-
viin. Pohjakarttaa johon asemakaavat laaditaan, pide-
tään nykyään numeerisessa muodossa ja sen mittakaava 
on 1:2000.  Uusin asemakaava kirkonkylältä on peräisin 
vuodelta 2015. Nykyään Vieremän asemakaava-alueen 
pinta-ala on n. 300 ha, jota on muutettu tai laajennettu 
yhteensä 27 kertaa. [5,7,8].

Vieremän kaavoituksen vaiheet

Kaavoituksen vaiheet 1960–70-luvulla

Keskustan nykyinen muoto oli jo nähtävillä vuonna 
1962 laaditun rekisterikartan mukaan. Rekisterikartasta 
näkyy nykyisen 88-tien linjaus ja tien liittymät sekä eh-
dotettu rakennuskaava-alueen raja. Nykyinen liiken-
neympyrä kirkonkylässä oli tasoristeys 60-luvulla. Taso-
risteyksen välittömässä läheisyydessä saattoi olla pieniä 
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rakennuksia, jotka ajan saatossa purettiin. Ennen 70-lu-
kua Vieremästä ei ollut vielä asemakaavaa, jota siihen 
aikaan kutsuttiin rakennuskaavaksi eikä yleiskaavaa. Vie-
remän kunnan arkistoista ei liiemmin löytynyt 60-luvul-
ta tai aiemmin peräisin olevaa aineistoa. Ennen metsä-
koneyritys Ponsse Oy:n tuloa Vieremälle 60- ja 70-luvun 
taitteessa Vieremän väkiluku oli laskussa. Vuonna 1960 
koko kunnassa oli 7690 asukasta kun taas vuonna 1972 
oli 5921. Ponsse Oy:n perustamisen jälkeen Vieremän 
kunta virkistyi huomattavasti. Vieremän kunta kuului 
70-luvulla Pohjois-Savon seutukaavaliiton toiminta-alu-
eeseen, jota nykyään kutsutaan Pohjois-Savon Liitoksi. 
Asemakaavaan kuuluvat nimet tiet ja numerointi on va-
littu kunnassa. [7].
 Valtion toimesta oli tullut kehotus vuonna 
1961, että Vieremän kirkonkylän taajama-alueelle tulisi 
ryhtyä toimenpiteisiin rakennuskaavan laatimiseksi. Ke-
hotuksessa kiellettiin uudisrakentaminen toistaiseksi 
kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi. Lääninhallitus 
teki päätöksen kirkonseudun rakennuskaavan laatimi-
sesta sekä rakennuskiellosta vuonna 1964. Vieremän 
kunnanvaltuusto päätti vuonna 1967, että Vieremän kir-
konseudun alueelle laaditaan rakennuskaava. Vasta kym-
menen vuoden päästä kehotuksesta laadittiin ensimmäi-
nen asemakaava Vieremälle. Vieremän kirkonkylän en-
simmäinen asemakaavan on laatinut maanmittausinsi-
nööri Otto Virolainen vuonna 1971 ja kaavoitussopi-
mus tehtiin vuonna 1973. Sopimuksen piiriin kuuluu 
muun muassa alustavien luonnosten laatiminen 1:2000 

Kuva 2. Rekisterikartta, 1962 (Lähde: Vieremän kunnan 
arkisto, kaavoitus).

pohjakartalle, kaavaluonnoksen saattaminen maanomis-
tajien nähtäväksi, vesihuolto- ja liikennesuunnittelu sekä 
tarvittavat geotekniset tutkimukset. Sopimukseen kuu-
luu myös lopullisen suunnitelman valmistuminen 1:2000 
pohjakartalle muovikuultiolle piirrettynä maanmittaus-
hallituksen hyväksymälle viralliselle kartalle. Lisäksi so-
pimukseen kuuluu vahvistusasiakirjojen laatiminen ja 
yhteystoiminta kunnan, valtion eri viranomaisten, seu-
tukaavaliiton ja tarvittaessa naapurikuntien kanssa sekä 
muiden suunnittelijoiden kanssa, ja lausuntojen antami-
nen kaavoitustyön aikana poikkeuslupa- ja lohkomislu-
pa-asioissa. Ensimmäisen rakennuskaavan laadinnan 
jälkeen siihen tuli ensimmäisiä muutoksia ja laajennuksia 
heti muutaman vuoden sisään, lähinnä uusien asuinalu-
eiden tarpeisiin. Rakennuskaavan pohjakartta on laadit-
tu vuosina 1965–1969. [7].
 1970-luvun alussa voimassa ollut kaava kirkon-
kylällä oli mitoitettu noin 1400 asukkaalle. Vuonna 1970 
asuntojakauma oli kirkonkylällä seuraavanlainen: pien-
taloja oli 85, rivitaloja 2 ja muita tyyppejä oli 4. Jakauma 
oli kuten vielä nykyäänkin hyvin omakotitalopainottei-
nen. Vuosina 1971–72 tuli 14 uutta omakotitaloa, 1 rivi-
talo sekä 1 kerrostalo. Kaavassa osoitetaan uutta raken-
nustuotantoa varten uusia rakennusalueita. Vuoden 
1973 kaavalaajennus selostuksesta käy ilmi, että silloinen 
olemassa oleva kaava riittää vain noin pariksi vuodeksi 
uuteen asuntotuotantoon, etenkin rivitaloista oli kovasti 
pulaa. Asemakaavan ratkaisuihin on vaikuttanut useat 
tekijät kuten viemäröinti, rinteen suunta, maanomistus-
suhteet, liittymäpaikka sekä maakauppaan liittyvät eh-
dot. Rinteiden kohdalla joissakin asunnoissa kellariker-
rokset voivat olla osittain asuntotarkoituksessa. Urheilu-
kentän viereen tehty kaavalaajennus oli kaavaselostuk-
sen mukaan sijainniltaan ja maapohjaltaan yksi alueen 
parhaista. Alueelle kaavoitettiin lääninhallituksen poik-
keusluvalla 10 perheen yksikerroksinen rivitalo sekä 
omakotitaloja. Rinteiden jyrkimmille kohdille kaavoitet-
tiin puistoaluetta. Laajennusalueen poikki on suunnitel-
tu kaksi puistokaistaa, joista johdettiin urheilukentältä 
kuntopolut harjumaastoon. Meijerin omistuksessa oleva 
tontti, joka oli aiemmin teollisuus käytössä muutettiin 
asumiskäyttöön, koska sitä ei tarvittu enää teollisuus-
käyttöön. Asumiskäyttöön tontti soveltui hyvin sijain-
tinsa vuoksi sillä tontti oli meijerin asuinrakennusten 
vierellä. Yleisesti kaavoituksen ratkaisuissa on tavoiteltu, 
että kunnan ja yksityisen omistamat alueet voidaan to-
teuttaa toisistaan riippumatta. [7].
 Uusi linja-autoasema kaavoitettiin ydinkeskus-
taan liikenneympyrän läheisyyteen 1970-luvun aikana ja 
meijerin monttu on ollut jo tuolloin virkistysalue käy-
tössä. Liike- ja toimistorakennukset ovat sijainneet ny-
kyisen kellopuodin kohdalla ja kioskin kohdalla. Liiken-
neympyrän läheisyydessä on ollut lähinnä asumista ja 
kunnantalo. Koulu on kaavoituksen alusta asti sijainnut 
samalla paikalla. Kaavaluonnoksessa linja-autoasema oli 
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hieman nykyistä pienempi. Nykyisen terveyskeskuksen 
alue on kaavoitettu terveyskeskuksen käyttöön vuonna 
1976 sen hyvän sijainnin vuoksi. [7].
 Kaavaselostuksista käy ilmi erilaisia syitä miksi 
kaavoja on korjailtu. Esimerkiksi Heinäpolun suunnalla 
kaavoitetun tien kohdalla on sijainnut rakennus, jota ei 
ollut kaavassa huomioitu. Teollisuusalueen kaavassa Va-
namonpolun liittymäpaikka siirrettiin Kuopion piirin 
lausunnon mukaiseen paikkaan. Korjauksista ilmenee 
paljon tien sijoittumiseen liittyviä muutoksia. Tie- ja ve-
sirakennushallitus ei pitänyt liikenteen hoidon kannalta 
järkevänä kaavan laajenemista muuhun taajamaan näh-
den Kainuunmäki maantien taakse, sillä sen aiheuttama 
risteävä liikenne heikentäisi liikenneturvallisuutta. Kevy-
en liikenteen järjestelyihin ei kiinnitetty tuossa tapauk-
sessa huomiota. [7].
 Metsäkone yhtiö Ponsse Oy perustettiin vuon-
na 1971 mikä näkyi siihen aikaan ja näkyy edelleen sel-
västi myös kaavoituksessa. Ponssen sivustolla käy ilmi, 
että kunnan luovuttama tontti teollisuus käyttöön oli 
ratkaiseva tekijä yrityksen perustamisessa. Kaavoituk-
sella voidaan merkittävästi vaikuttaa ja edesauttaa yrittä-
jyyttä ja työllisyyttä kunnassa antamalla siihen hyvät 
puitteet mahdollistaen yrityksen perustamisen, ja sen 
mahdollisen laajentumisen. Alue johon teollisuusalue 
kaavoitettiin oli alunperin tiheän matalakasvuisen män-
nikön peittämää. 70-luvun alussa laaditussa kaavamuu-
toksessa Ponssen teollisuusalue ja sen ensimmäiset laa-
jennukset näkyivät kaavassa pienteollisuusalue merkin-
tänä ja olivat noin 10 ha suuruinen. Teollisuusalue sijoit-
tui Karankamäentien varteen ja Vanamonpolku välitti 
liikenteen teollisuusalueelle. Nykyään on edelleen nähtä-
vissä sama asuinalue mikä kaavoitettiin 70-luvulla lähes 
suoraan Ponssen teollisuuden viereen. Voi olla, ettei 
tuohon aikaan osattu arvioida kuinka suureksi teollisuus 
tulisi kasvamaan ajan saatossa. Asuinalueen ja teollisuu-
den väliin kaavoitettiin pieni kaistale viherpuistoaluetta, 
joka myös on edelleen nähtävissä. Käydessäni Vieremäl-
lä viheralueen kohdalta avautuva kaunis maisema jäi hy-
vin mieleen.  Pian 70-luvun alkupuolella teollisuus laaje-
ni vielä nopeasti, ja tarvitsi lisää tonttimaata. Teollisuu-
den laajentuminen jatkui Karankamäentien suuntaisesti 
keskustasta pois päin. [7,9].
 Kartalla on maanomistusolot 70-luvulta. Ny-
kyiset Ponssen teollisuusalueet olivat alun perin kunnan 
maata. Vieremän keskustasta valtaosa kuului 70-luvulla 
kunnalle, osuuskunnille, seurakunnalle sekä yksityisille. 
Lisäksi valtio omisti yhden korttelin entiseltä Karanka-
mäentieltä. Maita ostettiin yksityisiltä kaavoituskäyttöön 
ja entisiä maatalousalueita kaavoitettiin muihin tarkoi-
tuksiin kuten asuinalueeksi. [7].

Kaavoituksen vaiheet 1980-luvulta 2000-luvun al-
kuun 

Kaavoituksen eri vaiheista näkyy, että Ponssen teolli-
suusalue on laajentunut moneen otteeseen ja laajenee 
yhä nykyään. 1980-luvulla keskustaan kirkonkylälle kaa-
voitettiin lisää liike- ja muuta julkista rakentamista. 
1980-luvun alussa aloitettiin seutukaavojen laatiminen 
ja loppupuolella yleiskaavojen laatiminen Vieremän 
kunnassa. Rakennuskaavan pohjakartta uudistettiin, 
koska se oli vanhentunut ja laadittiin myös mittakaavaan 
1:1000 1980-luvun alkupuolella. 1990-luvun lamasta 
huolimatta rakentaminen jatkui yhä Vieremällä monista 
muista kunnista poiketen. Ponssen menestyksellä on ol-
lut rakentamiseen varmasti suuri positiivinen vaikutus. 
[5,7].
 Seutukaavoja on laadittu vaiheittain 1980-lu-
vulla. Ensimmäisenä laadittiin 1. vaihekaava vuonna 
1980, mikä käsittää virkistys-, suojelu- ja turvetuotanto-

Kuva 3. Vieremän ensimmäinen rakennuskaava, 1971 
(Lähde: Vieremän kunnan arkisto, Kaavoitus).
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alueet sekä osa matkailu-, maa- ja metsätalouden sekä 
erityistoimintojen alueista. 2. vaihekaavassa on taajama-
toimintojen, teollisuuden, liikenteen, teknisen huollon, 
maa- ja metsätalouden sekä erityistoimintojen alueet 
sekä vaihekaava 1:n muutokset ja se laadittiin vuonna 
1985. Seutukaava laadittiin vaihekaavojen pohjalta ja 
vahvistettiin vuonna 1989. Seutukaavojen pohjalta laa-
dittiin maakuntakaava. Maakuntakaava joka on ainoa 
ylikunnallinen, eli useaa kuntaa koskeva kaavamuoto 
alettiin laatimaan Ylä-Savon maakuntaan vuodesta 1997 
lähtien ja kaavaehdotus tuli vuonna 2000 nähtäville. 
Kaava oli ensimmäinen maakuntakaava Ylä-Savon alu-
eella ja se korvasi sitä edeltäneet seutukaavat. Nykyinen 
maakuntakaava on laadittu vuonna 2011. [7,10].
 Yleiskaavan laatiminen on kunnan tehtävä ja se 
sisältää pääpiirteet alueiden käyttämisestä eri tarkoituk-
siin kunnassa. Yleiskaavoitus oli tarkoitus käynnistää 
vuonna 1983. Vieremälle laadittiin useita yleis- ja 
osayleiskaavoja 1990-luvulla. Kirkonkylän osayleiskaava 
on vahvistettu vuonna 1993. Osayleiskaavaselosteessa 
Kirkonkylän alueen erityispiirteiksi ja suojelukohteiksi 
nimetään Hukkalan aitat, Honkalinna, Luterilainen kirk-
ko, kirjasto, entinen kunnanvarasto, nuorisotalo, Pulkka, 
Jaakolan pellot sekä Tihilänlahti. Osayleiskaavassa tar-
kastellaan taajaman maankäyttöä kokonaisuutena ja ta-
voitteena on luoda kehittämispuitteet alueelle. Kaavalla 

Kuva 4. Maanomistusolot 1970-luvulla Vihreä väri osoittaa 
kunnan omistuksessa olevat maa-alueet. (Lähde: Viere-
män kunnan arkisto, kaavoitus).

pyritään edistämään olemassa olevan rakennuskannan 
hyödyntämistä ja otetaan huomioon ympäristötekijät ja 
pyritään pitämään yhdyskuntatekniset kustannukset 
kohtuullisina. Vieremälle omaleimaiset laajat peltoalueet 
pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Kun-
nan pohjoisosassa sijaitsevien Rotimon ja Marttisenjär-
ven ranta-alueille on laadittu osayleiskaava vuonna 1996. 
Iijärven, Vieremänjärven ja Vieremänjokivarren ranta-
osayleiskaavaa laadittiin 1997–1999 välisenä aikana ja se 
vahvistettiin vuonna 2000. Kaavan tavoitteena on jakaa 
jäljellä oleva rakennusoikeus tasapuolisesti rantojen 
maanomistajille maisema- ja luontonäkökohdat huomi-
oon ottaen. Kunnan eteläosassa kantatie 88:n varressa 
sijaitsevan Valkeiskylän osayleiskaava on vahvistettu 
2001. [7].
 Vuonna 1982 Kuntakeskukseen Vieremän si-
sääntulotien varrelle tehtiin kaavaluonnos täydennysra-
kentamiselle, josta pääosa rakentamisalueesta varataan 
kunnan säätelemälle rivitalotuotannolle. Tavoitteena oli 
täydentää kuntakeskuksen keskeisten osien rakentamis-
ta ja turvata kevyentienliikenteen yhteys ydinkeskustasta 
Murenusjoen rantaan ja sinne sijoitettavaan venevalka-
maan. Kaava ei lopulta toteutunut sellaisenaan. Mu-
renusjoen pellon poikki olisi rannalle johtanut Jokipolku 
ja venevalkama olisi ollut rannan toisella puolella kuin 
missä se nyt sijaitsee. Ydinkeskustaan kaavoitettiin lisää 
liikerakennusten tontteja entisten asuinalueiden tilalle 
80-luvun alkupuolella. Vuoden 1980 kaavaselosteessa 
käy ilmi, että alun perin rivitaloiksi kaavoitetut alueet 
muutetaan omakotitaloalueiksi kysynnän mukaisesti. 
Vieremällä on ollut huomattavasti enemmän kysyntää 
omakotitaloille kuin rivitaloille. [7].
 Ritilän teollisuusalueen laajennus laadittiin 
vuonna 1998 missä sijaitsee nykyään 2013 perustettu Je-
tiTaso Oy yritys. Vuonna 1999 laadittiin Ponssen teolli-
suusalueelle suuri laajennus olemassa olevan alueen 
taakse. Ranta-asemakaavan laatiminen on lähinnä maan-
omistajan asia, mikä tuli esille Vieremän kunnan arkis-
tosta. Ranta-asemakaavalla osoitetaan yksityiskohtaises-
ti ranta-alueiden käyttäminen eri tarkoituksiin, pääasias-
sa loma-asutusta varten. Kunnan pohjoisosassa sijaitse-
valle Hällämön järvelle on laadittu ranta-asemakaava, 
joka käsittää osan järven rannoista ja kaava on vahvistet-
tu Kuopion lääninhallituksessa vuonna 1989. Rotimon 
järven ranta-asemakaava on laadittu vahvistetun 
osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti ja se on vahvis-
tettu Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa vuonna 
1997. Kunnan pohjoisosissa sijaitseva Rotimon järven 
alueen tilat omistaa A. Ahlström Oy. Kirkon hautaus-
maa kaavoitettiin vasta 1980-luvulla vaikka se on ollut 
pitkään ennen sitä jo olemassa. Varsinaisesti kaava ei 
muuttanut olemassa olevan alueen käyttötarkoitusta, lu-
kuun ottamatta museota joka sai rakennuspaikan. Kaa-
van tarkoituksena oli lähinnä merkitä alueen olemassa 
oleva käyttötarkoitus virallisesti ylös. [7,8].
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Kaavoituksen vaiheet 2000-luvulta eteenpäin

2000-luvulle tultaessa kun sähköiset järjestelmät yleistyi-
vät merkittävästi, aloitettiin 2000-luvun alussa Vieremän 
kunnassa kaavakartan digitalisointi yhdessä Iisalmen 
kaupungin kanssa. Kaavoja alettiin tehdä 2000-luvulla 
tietokoneavusteisesti. Vieremän kaavoitukseen tarkoi-
tettu pohjakartta 1:2000 ylläpidetään numeerisessa 
muodossa Iisalmen kaupungin kanssa. Kunnan kaavoi-
tustoimeen on vaikuttanut vuonna 2000 voimaan tullut 
uusi maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, joka kor-
vasi edellisen rakennuslain. Uudessa laissa korostetaan 
kansalaisten osallistumismahdollisuuksia kaavoituksen 
valmisteluun. Kaavoitus piti tehdä jatkossa vuorovaiku-
tuksessa osallisten kanssa. Kaavojen alistusmenettelystä 
luovuttiin ja maakuntakaava korvaa aikaisemman seutu-
kaavan. 2000-luvun alussa kaavoitustehtäviä hoiti Viere-
män kunnassa kunnanrakennusmestari Raimo Ikola. [7].
 Kirkonkylän osayleiskaava piti ajantasaistaa ja 
samalla siirtää se uudelle numeeriselle pohjakartalle. Ta-
voitteena pidetään yleiskaavan tarkistamista neljän vuo-
den välein. Vielä 2000-luvun alussa kyläkeskuksien alu-
eilla Kauppilanmäellä ja Salahmilla ei ollut yleiskaavaa, 
mikä oli johtanut alueiden suunnittelemattomaan raken-
tumiseen. Suunnitelmallisella yleiskaavalla voitaisi taata 
parempi lopputulos alueiden kehitykselle. Kunnan itä-
osassa osayleiskaava löytyi ainakin Vuorisjärven, Palo-
senjärven, Pyöreejärven, Niemisen ja Saarisen järven 
alueilla. Vaikuttaisi siltä, että prioriteetti Vieremän kaa-
voituksessa olisi ollut Keskusta-alueella sekä vesistöjen 
äärellä. [7].
 Vieremän kunnan kaavoitustilanne vuonna 
2001 laaditusta taulukosta nähdään selkeästi katsaus 
Vieremän kunnan kaavoitukseen ajan saatossa. 2000-lu-
vulla ei ollut paljoakaan voimassa 1970-luvulla laadituis-
ta kaavoista. Tuolloin ainoastaan Kirkonkylän ensim-
mäinen asemakaava vuodelta 1971 ja Puistorinteen ase-
makaava vuodelta 1974 olivat osittain voimassa. Niin-
ikään 1980-luvulla laadituista kaavoista suurin osa ei ol-
lut enää voimassa, ainoastaan Pohjois-Savon seutukaava 
sekä Hällämön ranta-asemakaava oli 2000-luvun alussa 
voimassa. Nykyään enää Hällämön ranta-asemakaava 
on edelleen voimassa. 90-luvulla laadituista kaavoista 
vielä monet olivat voimassa kuten esimerkiksi osayleis-
kaavoista Kirkonkylän vuoden 1993, Rotimon ja Martti-
senjärven vuoden 1996 osayleiskaavat. 1990-luvulla laa-
dituista asemakaavoista ja ranta-asemakaavoista kaikki 
olivat ainakin osittain voimassa 2000-luvun alussa. [7,8].
 2000-luvulla Linja arkkitehdit Oy ja Suunnitte-
lukeskus Oy ovat tehneet useampia kaavamuutoksia 
Vieremän kuntaan sekä lisäksi muun muassa Finnish 
Consulting Group sekä Pöyry ovat myös laatineet Vie-
remän kaavamuutoksia.  Linja arkkitehdit Oy ovat laati-
neet kaavoja muun muassa keskusta alueelle, kuten esi-
merkiksi Vieremäntie 5, Sotkun ja Mäntykankaan alueil-

Kuva 5. Kirkonkylän osayleiskaava, 1992 (Lähde: Vieremän 
kunnan arkisto, kaavoitus).
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le sekä Kankaan teollisuusalueen asemakaavan muutok-
sen. Ponssen tehtaalle johtavan tien nimi muutettiin 
Karankamäentiestä nykyiseksi Ponssentieksi vuonna 
2008 laaditussa kaavamuutoksessa. Tien nimen muutos 
vahvistaa alueen identiteettiä ja nostaa Ponssea parem-
min esille Vieremällä. [7,8].
 Vuonna 2001 Suunnittelukeskuksen Oy laati-
massa kaavassa Vieremäntielle 5 oli sijoitettu liiketilat. 
Paikalle jossa nykyinen S-marketti sijaitsee, oli kaavoitet-
tu asuinaluetta. Kaavoitettua liiketilaa ei kuitenkaan ra-
kennettu pitkään aikaan paikalle ja vuonna 2014 Linja 
arkkitehdit Oy laativat kaavamuutoksen entisen tilalle 
nykyistä S-markettia varten. Kaavamuutoksessa liiketi-
lan koko kasvoi ja sijainti muuttui sekä paikalla olleen 
asuinalueen kaava poistettiin tulevan liikatilan tieltä. Uu-
dessa kaavassa liiketilaa laajennettiin ja tulevan kaupan 
sijainti määritettiin tontin takaosaan ja parkkipaikat Vie-
remäntien edustalle. Malilan alueelle Kirkonkylälle 
Suunnittelukeskus Oy laati kaavamuutoksen vuonna 
2003, jolloin alueelle kaavoitettiin lisää asuintontteja ja 
alueelle syntyi myös katu-, virkistys- ja vesialueita. Uusi 
asuinalue muodostui Sotkun ja Mykän järven väliin ole-
valle alueelle. [7].

Kuva 6. Vieremän kunnan kaavoitustilanne 2001 (Lähde: 
Vieremän kunnan arkisto, kaavoitus).

Voimassa olevat kaavat ja vireillä olevat kaa-
vahankkeet

Vieremän kaavoituksessa pääpaino on ollut aina Viere-
män keskusta-alueella eli kirkonkylällä. Pohjois-Savon 
uusin Maakuntakaava on laadittu vuonna 2011 ja tuuli-
voima maakuntakaava vuonna 2014. Voimassa olevat 
osayleiskaavat ovat: Kirkonkylän osayleiskaava vuodelta 
2012, Vieremänjärvi-Vieremänjoki-Iijärvi osayleiskaava 
vuodelta 2000, Valkeiskylän osayleiskaava vuodelta 
2002, Kaakkoisosien osayleiskaava vuodelta 2007 sekä 
Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava vuodelta 
1996. Viimeisin asemakaava kirkonkylälle on laadittu 
vuonna 2015. Voimassa olevat rantakaavat ovat Hällä-
mön ranta-asemakaava vuodelta 1989 sekä Rotimon 
ranta-asemakaava vuodelta 1997. Voimassa oleva raken-
nusjärjestys on hyväksytty vuonna 2011. [5,8,11].
 Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan tarkoi-
tuksena on osittaa tilaa vievälle kaupalle sopivat alueet. 
Kaavan laatiminen on käynnistetty vuonna 2012 ja eh-
dotus on ollut nähtävillä vuoden 2014 lopussa. Viere-
män pohjoisosiin ollaan laatimassa osayleiskaavaa, kaa-
va-alueelle kuuluvat Salahmin kyläalue, Salahminjärven 
ranta-alueet sekä varalaskupaikan ympäristö ulottuen 
Isomäentie liittymään saakka. Alueella on tehty luonto-
selvityksiä ja rakennusperinnön inventointia. Rotimon-
Marttisenjärven osayleiskaavan tarkistamisesta on tehty 
päätös vuonna 2013. Valkeiskylän osayleiskaavamuu-
toksen tavoitteena on muuttaa tilalle osoitettu lomara-
kennuspaikka asuinrakennuspaikaksi. [5,8,11].
 Murtomäen tuulivoimapuiston kaavoitus (Pii-
parinmäen-Lammaslamminkankaan osayleiskaavoitus) 
on edennyt ehdotusvaiheeseen.  Kaavan tarkoituksena 
on laatia tuulivoimahankkeiden rakentamista ohjaava 
kaava Pyhännän, Kajaanin ja Vieremän kuntien alueelle. 
Kaavoitettava alue sijoittuu pääasiassa Metsähallituksen 
hallinnoimalle maalle Vieremän pohjoisosaan. Kaava on 
niin merkittävä että siitä on tehty osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma. Maisema-arkkitehtitoimisto Väyry-
nen on tehnyt tuulivoimapuistosta kuvasovitteita, joista 
näkee konkreettisesti kuinka selvästi tuulivoimalat erot-
tuisivat ympäristöstä. Alueesta on myös tehty muun mu-
assa muinaisjäänneinventointi, luontoselvitys sekä me-
luselvitys. [5,8,11].
 Asemakaavoituksessa vireillä ovat Kankaan 
teollisuusalueen asemakaavan muutos ja Sotkun ja män-
tykankaan alueen asemakaavan muutos. Kankaan teolli-
suusalueelle ollaan laatimassa jälleen asemakaavamuu-
tosta Ponssen teollisuusalueelle. Kaavamuutoksen tar-
koituksena on tarkentaa rakennusoikeuden määrää ja 
liikennejärjestelyitä alueella toimivien yritysten laajen-
nustarpeet huomioiden. Sotkun ja mäntykankaan alu-
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Kuva 7. Suunnittelukeskus Oy, Kirkonkylän asemakaavan 
muutos, 2001 (Lähde: https://paikkatieto.yla-savo.fi/) 
Kuvasta nähdään 2001 laadittu kaava, jossa liiketilan 
tontti oli nykyistä pienempi ja toisin sijoiteltu. 

Kuva 8. Linja arkkitehdit Oy, Asemakaava Vieremäntie 5 
asemakaavan muutos, 2014 (Lähde: https://paikkatieto.
yla-savo.fi/) Kuvassa on tämän hetkinen tilanne ja nykyi-
sen S-marketin sijainti.

Kuva 9: Linja arkkitehdit Oy, Kankaan 
teollisuusalueen kaavaehdotus, 2015 
(Lähde: http://www.vierema.fi/fi/Pal-
velut/Tekniset-palvelut/Kaavoitus/Vi-
reilla-olevat/Kankaan-teollisuusalu-
een-asemakaavamuutos).
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eelle tehtävään asemakaavamuutoksen tavoitteena on 
arvioida kaava-alueen ajantasaisuus, kehittää ja lisätä 
puistoalueita sekä muuttaa rakentamatta jääneet tontit 
vastaamaan paremmin asuinrakentamisen tarpeita alu-
eella. [5,8,11].

Yhteenveto

Vieremän kunnassa 1960-luvulta tultaessa 1970-luvulle 
tapahtui merkittävä muutos kaavoituksessa kun 1970-lu-
vulla laadittiin ensimmäinen asemakaava. Tämän jälkeen 
kaavoitus on ollut selkeästi hallitumpaa ja rakentaminen 
on ollut suunnitelmallisempaa ainakin Vieremän kes-
kusta alueella, kirkonkylällä. Pääpiirteissään Vieremän 
ensimmäinen asemakaava muistuttaa pitkälti nykyaikais-

ta tilannetta esimerkiksi koulu, urheilukenttä, puistoalue 
sekä teollisuus ovat pitkälti samassa paikassa. Kaava on 
lähinnä laajentunut moneen otteeseen ja tarkentunut 
ajan saatossa. Silti alkuperäisestä vuoden 1971 asema-
kaavasta ei ole sellaisenaan paljoa enää jäljellä nykyisessä 
vuoden 2015 asemakaavassa. Suuria rakenteita kaavoista 
ei ole koskaan muutettu radikaalisti, eikä muutokselle 
olisi ollut tarvettakaan. [5,7,8].
 Kaavoituksen selostuksista kävi ilmi kaavoituk-
sen haasteita, joita nykyään ovat esimerkiksi maanomis-
tusolot, olemassa olevat rakennukset sekä tielinjaukset. 
Haasteita syntyy varsinkin silloin kun samalla alueella on 
useita eri omistajia. On selvää, että useissa tapauksissa 
monimutkaiset omistussuhteet voivat hidastaa kaavoi-
tusprosessia ja aluekehitystä, Koska eri tahoilla on omat 
vahvat näkemykset alueen kehityksestä. Eri näkemysten 

Kuva 10. Kirkonkylän osayleiskaava, (Lähde: FCG Finnish Consulting Group Oy, 
Vieremän Kunta, 11.8.2011)
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yhteen sovittaminen on haastavaa kaavoituksessa. [7].
 Vieremän kaavoituksen kehitystä tutkiessani 
huomasin kuinka selvästi valtakunnalliset muutokset 
heijastuivat Vieremään, kuten esimerkiksi lakimuutok-
set ja sähköisten järjestelmien kehitys. Huomattavaa on 
se, että etenkin kaavoituksen alkuaikoina kaupungeissa 
tapahtuneet uudistukset kaavoituksessa tulivat jälkikä-
teen kaupungista maaseuduille. Esimerkiksi asemakaa-
voituksen laatiminen rantautui Vieremälle huomattavas-
ti myöhemmin verrattuna kaupunkeihin. Ajan saatossa 
kaavoittaminen tarkentui huomattavasti ja tarkentuu 
varmasti myös jatkossa. Aiemmin rakentaminen oli 
kohtalaisen mielivaltaista ja osin hallitsematontakin, 
näin etenkin keskustan ulkopuolisilla kyläkeskittymillä 
kuten Kauppilanmäellä ja Salahmilla. [1,5,7].
 Ponssen teollisuudella on ollut merkittävä rooli 
Vieremän kunnan kehityksessä. Poiketen monista muis-
ta pienistä paikkakunnista Vieremällä vaikuttaisi olevan 
hyvät edellytykset säilyttää elinvoimaisuutensa ja kenties 
tulla vielä elinvoimaisemmaksi kunnaksi tulevaisuudes-
sa. Pohjois-Savon liiton sivustolla Vieremä on nostettu 
esille teknologiateollisuudesta, mikä on olennainen osa 
Vieremän alueen identiteettiä. Tulevaisuudessa on mie-
lenkiintoista nähdä kuinka Oulun yliopiston Arkkiteh-
tuurin tiedekunnan järjestämä kuntasuunnittelukurssin 
tuottama aineisto vaikuttaa Vieremän kunnan kaavoi-
tukseen ja aluekehitykseen. Uskoisin, että Vieremän 
kunta hyödyntää aineistoa tulevaisuudessa, ja sillä voisi 
olla positiivisia vaikutuksia Vieremän tulevaisuuteen. 
Vieremän kunta voi korostaa olemassa olevaa identi-
teettiään. [7,10].
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Johdanto

Kesällä 2016 osana yhdyskuntasuunnittelukokonaisuut-
ta tehtiin suunnittelutyötä pohjustava ja tukeva asukas-
kysely Vieremän kunnalle ja sen lähialueille. Kyselyllä 
tiedusteltiin Vieremäläisten ja siellä asioivien näkemyk-
siä Vieremän maankäytön suunnittelusta, vetovoimate-
kijöistä, toiminnallisista ja rakennetusta ympäristöstä. 
Kysely luotiin käyttäen karttapohjaista kyselypalvelua, 
Harava-työkalua, jonka avulla pystyttiin myös kartoitta-
maan kuntalaisten käyttämiä paikkoja ja reittejä sekä nii-
tä kohteita, joita haluttiin kehittää. Harava-työkalu on 
verkkopalvelu, jonka käyttäminen niin luontivaiheessa 
kuin vastaamisvaiheessakin vaatii toimivan internetyh-
teyden. Internetissä toteutettavat kyselyt ovat yleistyneet 
tutkimuksessa sekä yhteiskunnallisen tiedon keruussa, 
sillä niihin liittyy huomattavia etuja esimerkiksi kustan-
nustehokkuuden ja ihmisten saavutettavuuden nimissä. 
(Räsänen & Sarpila 2013: 68 – 72, 82)
 Kysely julkaistiin 4.8.2016 ja kyselylinkkiä levi-
tettiin Vieremän kunnan kotisivuilla sekä kurssilla yh-
teistyössä olleiden henkilöiden kanssa sähköpostitse. 
Kyselystä tehtiin myös paperinen versio, minkä tarkoi-
tuksena oli tarjota vastausmahdollisuus sellaisille asuk-
kaille, jotka eivät arkenaan käytä tietokonetta tai verkko-
palveluita. Paperikyselyyn pystyi vastaamaan Vieremän 
keskustaajaman S-Marketissa sekä kunnan kirjastossa 
aikavälillä 15.9.2016–1.11.2016.  Verkkokysely oli avoin-
na syyskuun 30. päivään saakka. Kaikki tieto käsiteltiin 

anonyymisti ja luottamuksellisesti. Tuloksia raportoitiin 
syksyn aikana kahteen otteeseen. 
 Tämän raportin tarkoituksena on tuottaa tietoa 
vieremällä asuvien ja siellä asioivien mielipiteistä kun-
nan tämänhetkisestä tilasta ja tulevaisuuden visioista, 
joita voidaan käyttää tukemaan itse kuntasuunnittelua. 
Raportissa pyritään vastaamaan muun muassa seuraa-
viin tutkimuskysymyksiin. 1) Mitkä asiat liittyvät viere-
mäläiseen identiteettiin? Mitä on vieremäläisyys ja miten 
se näkyy yhteisössä? 2) Ovatko vieremäläiset tyytyväisiä 
kunnan keskustaajamaan ja mitä asioita he haluaisivat 
muuttaa tai parantaa? 

Taustamuuttujat

Verkkokyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 124 henkilöä ja 
paperikyselyyn kuusi henkilöä. Kyselyssä taustamuuttu-
jien lisäksi ei ollut pakollista vastata kaikkiin kysymyk-
siin, minkä takia osa 124:sta vastaajasta jätti kyselyn kes-
ken. Sen lisäksi osa vastaajista oli jättänyt vastaamatta 
joihinkin kysymyksiin. Aineistosta sensuroitiin sellaiset 
havaintoyksiköt, jotka olivat selkeästi jättäneet suurim-
paan osaan kysymyksistä kokonmaan vastaamatta. Pa-
perikyselyvastaukset koodattiin mekaanisesti verkkoky-
selyaineiston jatkoksi täydentämään aineistoa. Rajausten 
ja yhdistelyn jälkeen aineiston kooksi muodostui 88 ha-
vaintoyksikköä. Kyselyssä oli mukana useita avoimia ky-
symyksiä, jotka teemoiteltiin. Teemoittelussa avoimista 
vastauksista etsitään yhteisiä asioita, jotka niputetaan 

Sau l i  Pa r t anen

Vieremän asukaskysely
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yhteisiksi teemoiksi (Saaranen-Kauppinen & Puusniek-
ka 2006).
 Ensimmäiseksi kyselyssä tiedusteltiin vastaajan 
taustatietoja. Vastaajien iän keskiarvo on 46,06 vuotta ja 
mediaani 47 vuotta. Nuorin vastaajista on 7-vuotias ja 
vanhin 83-vuotias. Ikä on syytä luokitella, jotta tuloksia 
on mielekkäämpää tulkita. Luokiksi valikoituivat 
1-14-vuotiaat, 15-65-vuotiaat sekä yli 65-vuotiaat. Ikä-
luokat symboloivat lapsia, työikäisiä ja eläkeikäisiä. Vas-
tausjakauma painottuu vahvasti työikäisiin (Taulukko 1), 
minkä takia lasten sekä eläkeikäisten osuus jää pienem-
mäksi. Kaikkia ikäluokkia tavoitettiin kuitenkin hyvin, 
mikä parantaa aineiston tulkintamahdollisuuksia. Tilas-
tokeskuksen vuonna 2013 koostettu ikäjakauma muis-
tuttaa asukaskyselyn ikäjakaumaa. Jakaumien erot on 
syytä testata, jotta voidaan arvioida paremmin aineiston 
edustavuutta Vieremän asukkaista. Tilanteeseen sovel-
tuu yhden otoksen parametriton X2-testi (khii), koska 
tilastokeskuksen ikäjakaumasta voidaan laskea odotetut 
frekvenssit. 

H0=Tilastokeskuksen ja asukaskyselyn ikäjakaumat ovat sa-
mat
H1=Tilastokeskuksen ja asukaskyselyn ikäjakaumat eivät ole 
samat

X2-testin mukaan työhypoteesi H0 on uskottava, eli ja-
kaumat ovat samankaltaisia. Tilastokeskuksen ja asukas-
kyselyn ikäjakaumat ovat siis tilastollisesti samankaltai-
set. Vaikka kysely ei tavoittanut jakauman molempia 
ääripäitä, eli lapsia ja eläkeikäisiä, niin paljon kuin tilas-
tokeskuksen jakauma edellyttäisi, niin vastauksia saatiin 
kaikista ikäluokista siitä huolimatta riittävästi. Ikäjakau-
man edustavuus on positiivinen asia ja parantaa tulosten 
tulkintoja. Kyselytuloksia voi rinnastaa Vieremän asuk-
kaiden mielipiteiksi.
 Kysely tavoitti hyvin eri sukupuolten edustajia. 
88:sta havaintoyksiköstä 40 on miehiä ja 48 naisia. Kyse-
lyyn osallistujilta tiedusteltiin myös perhekunnan kokoa. 
Vastaajien perhekunnat vaihtelivat yhden ja seitsemän 
henkilön välillä. Mediaani perhekunnan koolle on 3 
henkilöä ja moodi 2 henkilöä. 

Kuva 1. Asukaskyselyn ikäjakauma verrattuna tilastokeskuksen jakaumaan.

0-14-vuotiaat 15-64-vuotiaat Yli 65-vuotiaat
Tilastokeskus
v.2013 15,8 % 60,9 % 23,4 %
Asukaskysely 10,2 % 72,7% 17%

Taulukko 1. Tilastokeskuksen ja asukaskyselyn ikäjakaumat.
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 Kyselyyn osallistujilta tiedusteltiin myös heidän 
elämäntilannettaan. 88:sta vastaajasta 21 vastaa olevansa 
eläkkeellä, 10 opiskelee, 3 on työttömänä ja 54 töissä. 
Asukaskysely ei onnistunut tavoittamaan työttömiä hen-
kilöitä riittävästi verrattuna tilastokeskuksen tietoihin. 
Tilastokeskuksen mukaan Vieremän kunnan työttö-
myysaste vuonna 2013 oli 10,7%, mikä olisi 88:n havain-
toyksikön otoksella 9,4 työtöntä ihmistä. Tämä seikka 
on otettava huomioon tuloksia tulkittaessa ja johtopää-
töksiä tehtäessä, sillä työttömien kuntalaisten mielipide 
voi jäädä vähälle huomiolle.
 Tiedustelimme myös sitä, missä vastaaja asuu. 
18 vastaa asuvansa haja-asutusalueella, 49 keskustaaja-
massa, 9 keskustan lähialueella ja 12 sivukylällä. Kysely 
tavoitti hyvin vastaajia eri asuinpaikoista, mikä antaa eri-
laisia näkökulmia verrattuna siihen, jos kaikki vastaajat 
olisivat keskustaajamasta. Vastaajista 75 (85 %) asuu 
omakotitalossa, 11 (13 %) rivitalossa, yksi kerrostalossa 
ja yksi omakotialueella. Valtaosa vieremäläisistä asuu siis 
omakotitalossa.
 Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin myös heidän 
liikuntaharrastuksistaan ja eri lajeja mainittiin kymme-
nittäin. Avoimet vastaukset teemoiteltiin ja koostettiin 
kuvaan 2. Melkein puolet vastaajista sanoo harrastavan-
sa lenkkeilyä ja kävelyä. Noin neljännes vastaajista sanoo 
hiihtävänsä, metsästävänsä tai kalastavansa. Myös pyö-
räily on harrastuksena yleinen kyselyyn osallistuneiden 
keskuudessa. Vieremällä liikutaan paljon luonnossa, 
minkä takia kalastus ja metsästys ovat suosittuja harras-

tuksia.
 Sen jälkeen tiedusteltiin osallistujien työ- ja 
koulumatkoja. Työ- ja koulumatkat vaihtelevat suuresti 
vastaajien välillä, sillä minimi on 0km ja maksimi 95km. 
Mediaani sen sijaan on 14km ja keskiarvo 17,73km. Jo 
nämä tunnusluvut kertovat siitä, että vastaajien työ- ja 
koulumatkat ovat keskimäärin pitkiä. Yli puolet (n=47) 
vastaajista jätti kuitenkin ilmoittamatta työ- tai koulu-
matkansa kokonaan. Osa jätti matkan ilmoittamatta, 
koska heillä ei yksinkertaisesti ole työ- tai koulumatkaa 
työtilanteen takia. Osa on myös eläkkeellä. Työmatkat 
on kuitenkin luokiteltava uudelleen, jotta niitä voidaan 
käyttää mielekkäällä tavalla esimerkiksi ristiintaulukoin-
nissa. Työmatkat määriteltiin neljään luokkaan: alle 2km, 
2-5km, 5-10km ja yli 10km. Alle 2km matkat ovat pää-
sääntöisesti miellettävissä kävellen ja pyörällä kuljetta-
vaksi. 2-5km matkat sen sijaan ovat lähinnä pyörällä ja 
julkisella liikenteellä kuljettaviksi, kun taas sitä pidem-
mät matkat kuljetaan yleensä julkisella kulkuneuvolla tai 
yksityisautolla. Kaikista eniten vieremäläiset kulkevat 
töihin tai kouluun yli 10km päästä (Taulukko 2). Niinpä 
kysyimmekin, millä kulkuneuvolla osallistujat liikkuvat 
töihin tai kouluun. Melkein puolet vastaajista (42%, 
n=37) vastaa kulkevansa yksin omalla autolla töihin tai 
kouluun, 13 vastaa kulkevansa pyörällä, 6 kävellen, 9 jul-
kisella, 1 kimppakyydillä ja 4 työnantajan autolla. 

Kuva 2. Vieremäläisten liikuntaharrastuksia.
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1. Liikkumista rajoittavat ja edistävät elinympäristön 
tekijät

Kyselyyn osallistuneilta tiedusteltiin, kokevatko he tiet-
tyjen tekijöiden rajoittavan tai edistävän heidän liikku-
mistaan Vieremällä. Mielipideosiossa vastaajia pyydet-
tiin valitsemaan likertin asteikon vastausvaihtoehdoista, 
jotka olivat muotoa täysin samaa mieltä – jokseenkin 
samaa mieltä – ei samaa eikä eri mieltä – jokseenkin eri 
mieltä – täysin eri mieltä. Mielipideasteikon täysin samaa 
mieltä ja jokseenkin samaa mieltä sekä täysin eri mieltä 
ja jokseenkin eri mieltä yhdistetään yksinkertaistamaan 
mielipiteitä, minkä jälkeen tuloksia on helpompi käsitel-
lä. Yhdistämisen jälkeen tulokset ovat kolmessa luokas-
sa: samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä ja eri mieltä. 
 Kaikista vastanneista 37,5%:n mielestä liukkaus 
rajoittaa liikkumista keskustaajamassa ja 50%:n mielestä 
ei rajoita. Loput eivät joko vastanneet kysymykseen tai 
eivät osanneet ottaa kantaa. Jos kysymystä edelleen ris-
tiintaulukoidaan ikämuuttujan suhteen, niin selviää, että 
eläkeikäisistä 50 % pitää liukkautta rajoittavana tekijänä, 
mikä on enemmän kuin kaikkien ikäryhmien keskiarvo. 
Vastaavasti lapsista 33,3 % ja työikäisistä 32,9 % pitää 
liukkautta rajoittavana tekijänä. Eläkeläiset liikkuvat eni-
ten kävellen ja pyörällä, minkä takia he kokevat liukkau-
den rajoittavan liikuntaansa.
 Seuraavaksi tiedusteltiin, rajoittaako pimeys 
asukkaiden liikkumista. Kaiken kaikkiaan 42 % vastaa-
jista on sitä mieltä, että pimeys rajoittaa heidän liikku-
mistaan. 46,5 %:n mielestä pimeys ei rajoita heidän liik-
kumistaan ja 11% vastaajista ei osannut ottaa kysymyk-
seen kantaa. Kun mukaan otetaan taustamuuttujaksi ikä, 
huomataan, että tulokset ovat samanlaiset jokaisessa 
ikäluokassa. Eläkeikäisistä 40 % on sitä mieltä, että pi-
meys rajoittaa liikkumista. Lapsista vastaava osuus on 
33,3 % ja aikuisista 43,7 %. Valaistukseen voitaisiin pa-
nostaa enemmän varsinkin pimeinä vuodenaikoina, sillä 
melkein puolet vastaajista kokee pimeyden rajoittavana 
tekijänä.
 Vieremäläisiltä kysyttiin myös kylmyydestä ra-
joittavana tekijänä. 59,1 % kaikista vastaajista on sitä 
mieltä, ettei kylmyys rajoita heidän liikkumistaan. Vain 
18,2% pitää kylmyyttä rajoittavana tekijänä. Reilu vii-

Työ-/koulumatka Lukumäärä %
Alle 2km 6 6,8 %
Alle 5km 8 9,1 %
Alle 10km 3 3,4 %
Yli 10km 24 27,3 %
Puuttuva tieto 47 53,4 %
Yhteensä 88 100,0 %

dennes ei osaa ottaa kantaa kysymykseen. 
 Seuraavaksi tiedusteltiin sitä, rajoittaako kun-
nossapidettyjen tai valaistujen ulkoreittien puute liikku-
mista. 35,2 %:n mielestä kunnossapidettyjen ulkoreit-
tien puute rajoittaa heidän liikkumistaan, kun taas 51,2 
%:n mielestä ei rajoita. Ikämuuttujan huomioitaessa sel-
viää, että työikäiset ovat tyytymättömämpiä ulkoreittien 
kunnossapitoon ja valaistukseen, sillä työikäisistä 40,6 
%:n mielestä valaistuksessa ja kunnossapidossa olisi pa-
rannettavaa. Vastaavasti lapsista 22,2% ja eläkeikäisistä 
20% pitää ulkoreittien valaistusta ja kunnossapitoa heik-
kona. 
 Viimeiseksi liikkumista rajoittavista tekijöistä 
tiedusteltiin rakennettujen sisätilojen puutetta. 20,5 % 
vastaajista pitää sisätilojen puutetta rajoittavana tekijänä, 
kun taas 61,3 % ei pidä. 18,2 % ei osannut ottaa kysy-
mykseen kantaa. Vieremäläiset ovat suhteellisen tyyty-
väisiä rakennettujen sisätilapaikkojen määrään. 
 Liikkumista rajoittavien tekijöiden jälkeen tie-
dusteltiin sitä, onko Vieremän keskustaajamassa helppo 
asioida autolla tai kevyen liikenteen kulkuneuvolla. Vie-
remäläisten mielestä keskustaajamassa on helppo asioi-
da autolla (83% samaa mieltä) ja vain 6,8%:n mielestä ei 
ole. Vieremäläisten mielestä keskustaajamassa on help-
poa asioida myös kevyenliikenteen kulkuneuvolla 
(81,9% samaa mieltä). 10,3 %:n mielestä kevyenliiken-
teen liikkujalla voisi olla vieläkin helpompaa asioida kes-
kustaajamassa.

2. Palveluiden saatavuus

Seuraavaksi vieremäläisiltä tiedusteltiin heidän mielipi-
teitään keskustaajaman palveluiden saatavuudesta. Heitä 
pyydettiin arvioimaan likertin asteikolla, onko esimer-
kiksi palvelun olemassaolo tai aukiolo hyvä. Ensimmäi-
seksi tiedusteltiin päivittäistavarakaupoista. Jopa 97,7% 
vastaajista pitää päivittäistavarakauppojen saatavuutta 
hyvänä. Vieremäläiset ovat erittäin tyytyväisiä päivittäis-
tavarakauppojen saatavuuteen. 
 Kun vieremäläisiltä kysyttiin erikoisliikkeiden 
saatavuudesta, ei vastausjakauma ole aivan niin yksipuo-
linen. Vastaajista 67% on kuitenkin sitä mieltä, että eri-
koisliikkeiden saatavuus on hyvä. 10,2% sen sijaan ei 
osaa ottaa kantaa ja 22,7%:n mielestä erikoisliikkeiden 
saatavuus on heikko. 
 Sen jälkeen kyselyyn osallistuneilta kysyttiin 
heidän mielipidettään ala-asteen, kulttuuri- ja terveys-
palveluiden saatavuudesta. 83% vastaajista pitää ala-as-
teen saatavuutta hyvänä ja vain kolme vastaajaa ei pidä 
ala-asteen saatavuutta hyvänä. 11 vastaajaa ei ole väittä-
män kanssa samaa eikä eri mieltä. Kulttuuripalveluiden 
saatavuutta arvioidaan myös hyväksi (80,7%). 10,2 % ei 
ota väittämään kantaa ja 7,9% pitää kulttuuripalveluiden 
saatavuutta heikkona. Terveyspalveluiden saatavuutta 
pidetään myös hyvänä (78,4%) ja vain 5,6% mieltää saa-

Taulukko 2.



Vieremän maankäytön kehityskuva 204040

tavuuden huonona. 13,6 % ei osaa ottaa kantaa väittä-
mään. 
 Seuraavaksi kysyttiin ravintoloiden ja kahviloi-
den saatavuutta. Kaikista vastanneista 38,6% pitää ra-
vintoloiden ja kahviloiden saatavuutta hyvänä ja 33% 
heikkona. Neljännes vastaajista ei osannut ottaa kantaa 
väittämään. Vieremäläiset ovat selkeästi kaikista palve-
luista tyytymättömämpiä ravintoloiden ja kahviloiden 
tarjontaan. Ravintoloihin ja kahviloihin voitaisiin tule-
vaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota. 
 Lopuksi palveluiden saatavuuteen liittyen an-
nettiin vastaajille tilaisuus kertoa, minkälaisia palveluita 
he toivoisivat lisää Vieremälle ja minkälaisia muutoksia 
he tekisivät olemassa olevien palveluiden aukioloihin 
(Kuva 3). Eniten vieremäläiset toivoisivat erikoisliikettä, 
joka tarjoaisi urheiluun liittyvää välineistöä. Seitsemän 
henkilöä toivoisi keskustaajamaan myös ravintolaa, joka 
olisi erityisesti iltaisin avoinna. Seuraavaksi eniten toi-
vottiin harrastusmahdollisuuksia, yksityisiä terveyspal-
veluita, paikkaa lapsille ja nuorille sekä päivittäistavara-
kauppaa ja kahvilaa.

3. Vetovoimatekijät

Kolmantena kokonaisuutena vieremäläisiltä tiedusteltiin 
kunnan vetovoimatekijöitä. Ensimmäiseksi tiedusteltiin 
vastaajien mielipidettä siitä, onko heidän asuinpaikan si-
jainti hyvä suhteessa perheen työ- ja opiskelupaikkaan ja 
liikenneyhteyksiin. 78,4 % on sitä mieltä, että heidän ny-
kyinen asuinpaikka on hyvä suhteessa perheen työ- ja 
opiskelupaikkaan. Vain 7,9% pitää nykyistä asuinpaik-
kaansa huonona työpaikkaansa nähden. Kaikista vas-
tanneista 68% vastaajista pitää asuinpaikkaansa myös 
hyvin sijoittuneena suhteessa liikenneyhteyksiin ja 22,7 

% vastaavasti ei pidä. Suurin osa vieremäläisistä pitää 
asuinpaikkansa sijaintia hyvänä suhteessa työ- tai koulu-
paikkaansa ja myös liikenneyhteyksiin nähden. 
 Sen jälkeen tiedusteltiin vastaajien mielipidettä 
siitä, onko heidän asuinympäristönsä lapsille sopiva, 
onko alueella hyvät harrastusmahdollisuudet ja että 
onko asuinympäristö luonnonläheinen. 83% vastaajista 
pitää asuinympäristöään lapsille hyvin soveltuvaksi ja 
vain 5,6% ei pidä. Harrastusmahdollisuuksia hyvänä sen 
sijaan pitää 73,9% vastaajista ja 13,7% heikkona. 10,2% 
ei osaa ottaa kantaa harrastusmahdollisuuksiin. Jopa 
92,1% vastaajista pitää asuinympäristöään luonnonlä-
heisenä, mikä myös osaltaan selittää sitä, miksi vastaajat 
pitävät asuinympäristöään sopivana lapsille. 
 Seuraavaksi kysyttiin kevyen liikenteen mah-
dollisuuksia. 58% kaikista vastaajista pitää kevyen liiken-
teen kulkuväyliä riittävänä, kun taas 30,7% vastaajista 
jättää niille toivomisen varaa. Kevyen liikenteen väylissä 
olisi melkein kolmanneksen mukaan parannettavaa, mi-
hin voisi tulevaisuudessa keskittää resursseja enemmän. 
 Sitten selvitettiin vieremäläisten mielipidettä 
alueensa asumiskustannuksista ja siitä, ovatko he tyyty-
väisiä alueensa palveluihin. 60,2% vastaajista on sitä 
mieltä, että asuinpaikallaan on alhaiset asumiskustan-
nukset. 18,2 % ei osannut ottaa asumiskustannuksiin 
kantaa ja 19,3 % ei pidä asumiskustannuksia alhaisena. 
Hyvänä kunnan palveluita pitää sen sijaan 62,6% ja 
heikkona 14,7 %. 
 Vieremäläiset pitävät kuntaansa yhteisöllisenä, 
sillä samaa mieltä väittämän kanssa on 69,3%. Eri mieltä 
väittämän kanssa on 13,6 %. Vieremäläiset pitävät aluet-
taan myös yksityisyyden tyyssijana, sillä 74 % on väittä-
män kanssa samaa mieltä. Eri mieltä väittämän kanssa 
on 10,3 %. 

Kuva 3. Vieremäläisten toivomia palveluita.
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4. Rakennettu ympäristö

Vieremäläisiltä tiedusteltiin heidän mielipidettään siitä, 
onko heidän mielestään keskustaajamassa rakennettu 
tiiviisti ja että onko keskustaajaman rakennettu ympäris-
tö heille mieluinen. 62,5 %:n mielestä vieremällä on ra-
kennettu sopivan tiiviisti, mutta suuri osa jätti joko ko-
konaan vastaamatta tai ei osannut sanoa (n=19). Yhden-
toista vastaajan mielestä vieremällä on rakennettu liian 
väljästi ja kolmen mielestä liian tiiviisti. 
 Vieremäläisten mukaan keskustan rakennukset 
ovat myös jokseenkin hyväkuntoisia, sillä 59% on väittä-
män kanssa samaa mieltä. 14% sen sijaan ei ole väittä-
män kanssa samaa eikä eri mieltä. Neljännes vastaajista 
ei pidä keskustan rakennuksia hyväkuntoisina, minkä 
takia keskustan rakennuksia voisi entisöidä ja uudisra-
kentaa. 
 Vieremäläisiltä kysyttiin myös sitä, sopisivatko 
kerrostalot keskustaan. 52,2%:n mielestä kerrostalot so-
pisivat keskustaan, kun taas 33%:n mielestä ei sopisi. 
Vieremällä valtaosa asuu omakotitaloissa, mutta he nä-
kisivät kerrostalojen sopivan keskustaajamaan.  
 Sitten tiedusteltiin vanhojen rakennusten säilyt-
tämishaluja. 61,3 % haluaa säilyttää vanhoja rakennuksia 
taajama-alueella, 22,7% sen sijaan ei haluaisi säilyttää. 
Vieremäläiset arvostavat vanhaa arkkitehtuuria, kuten 
Kipinää tai Rientolaa. Eniten vanhoja rakennuksia halu-
aa säilyttää työikäiset, joista jopa 71% haluaa säilyttää 
vanhoja rakennuksia Vieremällä. Lapsilla vastaava osuus 
on 44,4% ja eläkeikäisillä 26,7%. Vieremäläiset haluavat 
säilyttää vanhoja rakennuksia, mutta haluavatko he taa-
jamaan lisää uudisrakentamista? Kyselyn tulokset osoit-
tavat, että 70,5% vastaajista haluaisi taajamaan lisää uu-
disrakentamista ja vain 9,1% ei haluaisi. Tämän kohdan 
tulokset vastaavat myös aikaisempiin tuloksiin, missä 
kysyttiin ovatko keskustan rakennukset hyväkuntoisia. 
59% vieremäläisistä pitää keskustan rakennuskantaa hy-
väkuntoisena, eli lähes puolet kaipaisi uudisrakentamista 
ja entisen eheyttämistä. 

5. Aistiympäristö

Seuraavaksi tiedusteltiin sitä, onko keskustaajama viih-
tyisä kesällä ja talvella. Vieremäläisten mielestä keskus-
taajama on kesällä erittäin viihtyisä, sillä 76,2% on väit-
tämän kanssa samaa mieltä. Vain 12,5% ei pidä keskus-
taajamaa viihtyisänä kesällä. Keskustaajaman viihtyisyys 
laskee vieremäläisten mielestä jonkin verran talven tul-
lessa, sillä 47,7% pitää Vieremää viihtyisänä talvella. 
30,7 % sen sijaan ei pidä keskustaajamasta talvisin ja 
15,9% ei ole väittämän kanssa samaa eikä eri mieltä.
 Sen jälkeen kysyttiin osallistujien mielipidettä 
siitä, ovatko vesistöt näkyvä osa Vieremän taajamaa. 
45,4%:n mielestä vesistöt ovat näkyvä osa taajamaa, 
mutta 35,2%:n mielestä ei ole. Vieremän ympäristössä 

on paljon vesistöjä ja niitä voitaisiin kyselytulosten pe-
rusteella tuoda paremmin osaksi taajamien maisemoi-
tusta. Vieremäläisten mielestä keskustaajamassa on kui-
tenkin riittävästi viheralueita, sillä väittämään ’keskus-
taajamassa on liian vähän viheralueita’ vastasi vain kol-
mannes myöntävästi. 40,9%:n mielestä viheralueita on 
riittävästi keskustaajamassa. 
 Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin myös keskus-
taajaman katunäkymistä. Vain neljännes vastaajista pitää 
keskustaajaman katunäkymiä viihtyisinä, kun taas 46,6 
% ei pidä niitä järin viihtyisinä. Reilu viidennes ei osaa 
ottaa väittämään kantaa. Kyselytulosten perusteella kes-
kustaajaman katunäkymiin voitaisiin panostaa enem-
män esimerkiksi selkeyttämällä katuja ja entisöimällä 
rakennuksia. Liikenteen melu ei vieremäläisten mukaan 
kuitenkaan häiritse keskustaa 67,1%:n mielestä. Reilu 
viidennes vastaajista kokee liikenteen melun häiritsevä-
nä keskustassa.
 Osallistujilta tiedusteltiin heidän mielipiteitään 
Vieremän turvallisuudesta ja siitä, miten maaseutumai-
seksi he asuinympäristönsä kokevat. Vastausvaihtoeh-
dot olivat epäloogisessa järjestyksessä, mikä saattoi vai-
kuttaa turvallisuuden ja maaseutumaisuuden tuloksiin. 
Kyselyn yhdestoista kysymys on muotoa: ’11. Kuinka 
maaseutumaiseksi koette Vieremän keskustaajaman?  
Ympyröikää (1) seuraavista vaihtoehdoista’: Erittäin 
turvalliseksi  /  Melko turvalliseksi  /  Turvalliseksi  /  
En kovin turvalliseksi  /  En lainkaan turvalliseksi  /  En 
osaa sanoa. Arkikielessä turvallinen on enemmän tur-
vallinen kuin melko turvallinen, minkä takia niiden olisi 
pitänyt olla järjestyksessä toisinpäin. Vieremä koetaan 
kaikesta huolimatta turvalliseksi, sillä 44,4% kaikista 
vastanneista valitsi vaihtoehdon turvallinen tai erittäin 
turvallinen. 43,2% valitsi vaihtoehdot ’melko turvalli-
nen’, joten Vieremää pidetään keskimäärin turvallisena 
asuinympäristönä. Lisäksi 38,7% kaikista vastanneista 
kokee Vieremän maaseutumaiseksi ja 44,3% melko 
maaseutumaiseksi. Vain 9,1% ei pidä Vieremää kovin 
maaseutumaisena. 

6. Sosiaalinen ympäristö

Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin myös Vieremän sosiaa-
lisesta ympäristöstä. Melkein puolet kaikista vastanneis-
ta käy talkoissa vähintään kerran vuodessa, kun taas 
noin kolmannes vastaajista ei osallistu talkootöihin. Tal-
kootöiden ohella vieremäläiset (52,3%) vierailevat use-
asti tuttavien luona, joskaan eivät kaikki (22,7%). Viere-
mäläiset nauttivat myös yhteisistä harrastuksista muiden 
kanssa (65,9%), kun vain 13 vastaajaa ei nauti yhteisistä 
harrastuksista. Kyselyyn osallistuneet tuntevat myös lä-
hinaapurinsa melko hyvin, sillä 77,3% vastaa kyseiseen 
väittämään myöntävästi. Vain 11,3% ei tiedä lähinaapu-
reitaan.  
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Vieremäläiset ovat myös suhteellisen halukkaita kehittä-
mään lähiympäristöään, koska 70,4% ilmoittaa haluk-
kuutensa lähiympäristön kehitykseen. 9% vastaajista ei 
ole halukas osallistumaan alueensa kehittämistyöhön. 
59% vieremäläisistä kokee, että eri kulttuurit rikastavat 
yhteisöä ja 15,9% ei koe. Merkittävä osa ei ota kantaa 
väittämään (25%). Vieremäläiset kokevat myös lähio-
maisuuden olevan turvassa (79,5%), kun 12,5% taas ei 
ole varma omaisuutensa turvallisuudesta.   
 Vastaajilta tiedusteltiin, onko keskustassa selke-
ää julkista tilaa, kuten toria. 31,8% on sitä mieltä, että 
keskustassa on selkeä julkinen tila, mutta melkein puolet 
(44,3%) ei pidä julkista tilaa kovinkaan selkeänä. Kysely-
tulosten perusteella keskustaan voisi jäsentää helpom-
min lähestyttävän julkisen tilan entisöimällä toriaukiota 
ja keskittämällä toimintoja sinne. 
 Lopuksi vastaajia pyydettiin pohtimaan, mitä 
on vieremäläisyys, mitkä ovat Vieremällä yhdistäviä teki-
jöitä ja mikä on vieremäläisin asia, minkä he keksivät. 
Avoimet vastaukset teemoiteltiin yhdistävien asioiden 
kesken ja tulokset taulukoitiin. Vieremäläisyys on tulos-
ten mukaan yhteisöllisyyttä, savolaisuutta, tekemisen 
kulttuuria ja yrittäjyyttä, maanläheisyyttä, kotoisuutta, 
positiivisuutta, sisäänpäin kääntyneisyyttä ja Ponssea. 
Vieremällä yhdistäviä tekijöitä ovat kyläraitin tapahtu-
mat, lauluillat, ravit, yhdistystoiminta, Ponsse sekä ur-
heilu- ja harrastustoiminta. Vieremäläisin asia vastaajien 
mielestä on Ponsse, maaseutu, maanviljely, yrittäjyyteen 
ja yhteisöllisyyteen. 

Karttakysymykset

Verkkokysely tuotettiin haravatyökalulla, joka on Inter-
netpohjainen palvelu. Haravatyökalu mahdollistaa pe-
rinteisen strukturoidun verkkokyselylomakkeen lisäksi 
paikkatiedon keruun. Näin pystytään tiedustelemaan eri 
mittakaavoilla asukkaiden käyttämiä reittejä ja kehitys-
ehdotuksia. Kyselyyn tehtiin viisi erillistä karttakysy-
mystä, joissa tiedusteltiin vastaajien työ- ja koulumatko-
ja, harrastusreittejä, vapaa-ajan kohteita, täydennysra-
kentamiskohteita sekä kauniita ja rumia paikkoja Viere-
män kunnassa. Myös paperikyselyyn liitettiin täytettä-
väksi kartat, joskin kuudesta paperisesta vastauksesta 
vain kaksi vastasi karttakysymyksiin. 
 Ensimmäiseksi kyselyyn osallistujilta pyydettiin 
piirtämään karttapohjalle heidän työ- tai koulumatkan-
sa. Valtaosa piirretyistä reiteistä keskittyy Vieremän kes-
kustaajaman ytimeen ja palvelukeskukseen liikenneym-
pyrän läheisyyteen. Lähes kaikki reiteistä kulkeekin Vie-
remäntien ja Petterintien liikenneympyrän kautta, josta 
suuri osa päätyy Ponssen liiketiloihin ja osa muihin kes-
kustaajaman palveluihin. Suuremmassa mittakaavassa 
on huomattavissa, että moni kyselyyn vastanneista tulee 
ulkopaikkakunnalta asti töihin Vieremälle. Tällaisia kyliä 
ja kaupunkeja ovat Salahmi, Pyöree, Lamminkylä, Py-

häntä ja Iisalmi. 
 Toiseksi kartoitettiin vastaajien käyttämiä har-
rastusreittejä (Kuva 4), kuten latuja, maastoreittejä tai 
polkuja. Suuremmassa mittakaavassa pienemmillä kylillä 
asuvat henkilöt käyttävät harrastusreitteinään Niemi-
senmäen polkuja, Salahmin Sumpun reittejä ja Lah-
nalehdon aluetta. Valtaosa piirretyistä harrastusreiteistä 
keskittyy kuitenkin keskustaajaman ympäristöön. Piirre-
tyistä reiteistä erottuu selkeästi hiihtolatu, joka kulkee 
Sotkun lammen takaa ja kiertää taajaman pohjoisalueella 
sijaitsevat teollisuusalueen. Suuri osa reiteistä on myös 
urheilukentän ympäristössä, josta lähtee myös polkuja ja 
reittejä pohjoiseen päin. Vastaajat käyttävät myös paljon 
Petterintien ympäristöä, Einarin puistoa ja Vieremäjär-
veä harrastustoiminnassaan. Reiteistä kuitenkin näkyy 
se, että Vieremäjärven rannat ovat hyvin pitkälti käyttä-
mättömiä, esimerkiksi kirkonkylän eteläinen ranta on 
kokonaan käyttämätöntä ja potentiaalista virkistysaluet-
ta kauniine maisemineen. 
 Sen jälkeen vieremäläisiä pyydettiin merkitse-
mään kartalle usein käyttämiään vapaa-ajan kohteita, 
esimerkiksi laavuja, leikkipuistoja, hevostalleja tai tanssi-
lavoja. Nissilässä ja Talaskankaalla on molemmissa kaksi 
merkittyä kohtaa, jotka on selitetty laavuiksi. Salahmilla 
sen sijaan on merkitty puisto, Savimäellä ja Iisalmella 
kaksi paikkaa hevostalleiksi. Jälleen kerran valtaosa mer-
kityistä vapaa-ajan kohteista sijoittuu kuitenkin Viere-
män taajaman ympäristöön. Selkeät klusterit sijaitsevat 
urheilukentällä, Einarin puistossa, Aarnikotkan polun 
varrella, Meijerin montulla, Sotkun rannassa, Vieremän 
koululla, kirjaston ympäristössä sekä kirkonmäellä. Va-
paa-ajan kohteiden klustereita on ripoteltuna pitkin Vie-
remän taajamaa, mutta vesistöjen hyödyntämätön po-
tentiaali on silmiinpistävää. Yksikään vastaaja ei ole 
merkinnyt vapaa-ajan kohteekseen Vieremän järveä, 
Heinäjärveä tai Mykän lampea. Ainaostaan Sotkun ranta 
on merkittynä.
 Kyselyyn osallistuneita pyydettiin merkitse-
mään kartalle hyviä täydennysrakentamisen kohteita 
sekä rumia paikkoja Vieremän keskustaajamassa (Kuva 
5). Täydennysrakentamiskohteiksi sekä rumiksi paikoik-
si merkityt kohteet ovat toistensa kanssa vertailukelpoi-
sia. Vastaajat ovat molemmissa kohdissa nostaneet esille 
Petterintien varren, joka laskeutuu Vieremän liiken-
neympyrältä kaakkoon päin kirkonmäelle. Petterintien 
varrelta on nostettu yksityiskohtaisemmin esimerkeiksi 
vanhan kioskin sekä Rientolan tontit, joiden tilalle voisi 
uudisrakentaa esimerkiksi rivi-tai omakotitaloja tai 
kauppa- ja liiketilaa. Täydennysrakentamiskohteiksi eh-
dotettiin myös Vieremän tien vartta ja Sotkun lammen 
ympäristöä, kun taas rumiksi paikoiksi nostettiin Pette-
rintien lisäksi Sadeharjuntien seutu sekä Puistorinteen 
oja-alue. Myös tori mainittiin täydennysrakentamiskoh-
teeksi.  
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Kuvat 4 ja 5.
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Viimeisenä kuntalaisia pyydettiin merkitsemään kartalle 
erityisen kauniita paikkoja tai rakennuksia keskustaaja-
massa. Kahta paikkaa lukuunottamatta kaikki pisteet si-
jouttuvat Vieremän keskustaajaman ympäristöön. Sel-
keimmät klusterit keskittyvät Kirkonmäen ympäristöön, 
keskustaajaman liikenneympyrän alueelle, Vieremän 
tien varteen, Einarin puistoon, Mykän lampeen, Sotkun 
lampeen sekä Vieremäjärven rannoille ja joelle. Nämä 
ovat kunnan asukkaiden mielestä asuinympäristönsä 
kauneimpia paikkoja, joita on syytä nostaa esille myös 
kuntasuunnittelun merkeissä. Kauniita paikkoja voidaan 
nostaa esille vieläkin paremmin avaamalla näköaloja ja 
rakentamalla niin, ettei maisemien näkyvyyttä estetä. 
 
Johtopäätökset

Kyselyn avulla kerättiin paljon hyödyllistä tietoa Viere-
män kunnan asukkailta ja ulkopaikkakuntalaisilta, jotka 
käyvät Vieremällä esimerkiksi töissä. Kyselytuloksia voi-
daan käyttää monipuolisesti kuntasuunnittelussa niin 
strategisista kuin yksityiskohtaisemmista näkökulmista. 
Kysely tavoitti kiitettävästi eri ikäisiä ja eri sukupuolen 
edustavia ihmisiä, minkä takia otos on edustava ja yleis-
tettävä. Valtaosa vastaajista ilmoitti olevansa töissä, eläk-
keellä tai koulussa, mutta työttömien osuus jäi tilasto-
keskuksen viitearvoon liian pieneksi. Esimerkiksi työl-
listymistä edistävät koulutukset tai kurssit, voisivat olla 
työttömän toivelistalla päästä takaisin työmarkkinoille. 
Vieremällä on paljon työpaikkoja avoinna teollisuusky-
län ansiosta varsinkin miesvaltaisille aloille, mutta naisil-
le työtilanne on aivan toinen. Kolme neljästä asukasky-
selyn työttömästä on työikäisiä naisia. Vieremän yksi 
tulevaisuuden haasteista onkin tuottaa töitä tasapainoi-
sesti kaikille. 
 Taustamuuttujista tiedustelimme myös vastaaji-
en työ- ja koulumatkoja sekä sitä, millä he matkansa kul-
kevat. Melkein puolet vastaajista ilmoittaa kulkevansa 
yksin omalla autolla töihin tai kouluun. Kun tuloksia 
havainnoidaan ikämuuttujan suhteen, niin selviää, että 
lapset ja nuoret aikuiset (alle 29-vuotiaat) kulkevat 
enemmän pyörällä ja julkisella kuin aikuiset (29-60v) 
(Kuva 6 & 7). Kestävän kehityksen kannalta olisi suota-
vaa, että yksityisautoilun osuutta pyrittäisiin määrätietoi-
sesti vähentämään liikkumismuotona. Sen sijaan tulisi 
keskittää resursseja kevyen liikenteen liikkumiseen, jul-
kiseen liikenteeseen sekä myös kimppakyyteihin ja hen-
kilöautojen yhteisomistajuuteen. 
 Kyselytuloksista nousi selkeästi esiin keskustaa-
jaman rakennettu ympäristö ja sen eheyttämistoiveet. 
Yleisesti ottaen kyselytulokset osoittavat, että vieremä-
läiset ovat tyytyväisiä keskustaajaman viihtyisyyteen var-
sinkin kesäisin, mutta talvella tyytyväisten osuus piene-
nee merkittävästi. Yksi vaikuttava tekijä viihtyvyyteen 
ovat katunäkymät, joita lähes puolet kyselyyn osallistu-
neista ei pidä järin viihtyisinä. Keskustaajaman raken-

nuskanta on suurimmaksi osaksi omakoti- ja rivitaloja, 
mutta hieman yli puolet vastaajista näkisi, että myös ker-
rostalot sopisivat keskustaan tuomaan kaupunkimaise-
maa muuten maaseutumaiseen kuntaan. Reilu kolmas-
osa kyselyyn osallistuneista ei myöskään koe, että vesis-
töt ovat näkyvä osa taajamaa. Vieremän keskustaajaman 
ympäristössä on paljon vesialueita suurine korkeuseroi-
neen, joita voitaisiin tuoda paremmin osaksi keskustaa 
viisaalla rakentamisella ja maisemasuunnittelulla. Sama 
hyödyntämätön potentiaali nousi esille myös karttatu-
loksista. Vieremän järven pohjoinen ranta on kokonaan 
vailla virkistyskäyttötoimintaa tai vapaa-ajankohteita, ei-
vätkä keskustaajaman muutkaan vesistöt ole suosittujen 
vapaa-ajan kohteiden joukossa.
 Kyselyyn osallistuneilta tiedusteltiin myös sitä, 
onko keskustassa heidän mielestään selkeää julkista ti-
laa, kuten toria. Vain 31,8% vastaajista on sitä mieltä, 
että keskustassa on selkeä julkinen tila, mutta lähes puo-
let vastaajista on väittämän kanssa eri mieltä. Vieremän 
tori on kyselytulosten valossa ongelmallinen, eikä sitä 
koeta jäsennetyksi julkiseksi tilaksi. Kun osallistujilta ky-
syttiin mielipidettä Vieremän palveluista, niin selviää 
myös se, että vähiten tyytyväisiä ollaan ravintoloiden ja 
kahviloiden saatavuuteen. Tori tarjoaisi hyvän alueen ra-
vintola- ja kahvilapalveluille muun liiketilan ohella.   
 Karttakysymyksistä nousee toistuvasti esiin 
Petterintien varsi. Tulosten mukaan Petterintien varrella 
olisi asukkaiden mielestä hyviä täydennysrakentamis-
kohteita sen lisäksi, että kyseinen alue koetaan rumaksi. 
Silmiinpistävä paikkojen tihentymä on vanhan kioskira-
kennuksen kohdalla ja Rientolassa. Nämä alueet koe-
taan hyviksi täydennysrakentamiskohteiksi esimerkiksi 
omakotitaloille tai liiketilalle. Uudella rakentamisella ja 
vanhan entisöimisellä voidaan eheyttää katukuvaa ja 
luoda viihtyisämpiä näkymiä. Vieremäläiset eivät halua 
pelkästään uutta rakentamista, vaan myöskin säilyttää 
vanhoja ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuk-
sia keskustaajamassa.  
 Kyselyn avulla on mahdollista luoda profiili 
Vieremästä ja vieremäläisyydestä. Vieremäläisyys on tu-
losten mukaan yhteisöllistä elämää yrittäjähenkisessä 
maaseutukunnassa, jossa savolaiset kokoontuvat kylä-
raitin tapahtumiin pitkin vuotta harrastamaan yhdessä. 
Vieremäläinen arvostaa omaa tilaansa, mutta pitää myös 
yhteen tuovia tapahtumia sekä harrastus- ja yhdistystoi-
mintaa tärkeänä osana yhteisöään. Kaiken takana on 
kuitenkin menestyvä perheyritys, joka työllistää satoja 
ihmisiä Vieremällä ja kunnan rajojen ulkopuolella. 
Nämä asiat on syytä pitää mielessä aina kun analysoi-
daan Vieremän nykytilannetta ja sen tulevaisuutta.
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”Täällä puhalletaan yhteiseen hiileen. Ja suunnitellaan 
uutta porukalla. Täällä on sitä tekemisen meininkiä.”  

”Kansa kulkee Ponssen mainosvaatteissa niin 
arkena kuin juhlissakin”

Rauhaa ja luontoa rakastavia ihmisiä”

Vieremäläiset ovat avoimia, iloisia, lupsakoita savolaisia. 
Juureni ovat Vieremällä ja tulee olemaan asuinkuntani.”  

Vieremäläisyys on...



Vastaa Vieremän asukaskyselyyn ja osallistu keskus-
taajaman suunnitteluun.

Vieremän kunta tekee yhteistyötä Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan

kanssa syksyllä 2016 käynnistyvän Kuntasuunnittelun kurssin eli tuttavalli-

semmin ”Kuntiksen” merkeissä. Kurssin puitteissa ideoidaan Vieremän
keskustaajaman maankäyttöä ja tulevaisuutta vuorovaikutteisen suun-
nittelun keinoin. Laadimme strategisen maankäytön kehityskuvan, sekä

kohdennamme suunnittelua myös yksittäisiin kehittämiskohteisiin. Kerro meil-

le oma näkemyksesi taajaman nykytilasta ja kehittämiskohteista!

Palauta täytetty kysely ja kartta sisäkkäin viereiseen
laatikkoon.

Kiitos ajastasi ja vastauksistasi!

LIITE: Asukaskyselylomake (paperiversio)



Vieremän asukaskysely 2016

Tervetuloa kehittämään Vieremän taajamaa!
Vieremän kunta tekee yhteistyötä Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan

kanssa syksyllä 2016 käynnistyvän Kuntasuunnittelun kurssin eli tuttavalli-

semmin ”Kuntiksen” merkeissä. Kurssin puitteissa ideoidaan Vieremän
keskustaajaman maankäyttöä ja tulevaisuutta vuorovaikutteisen suun-
nittelun keinoin. Laadimme strategisen maankäytön kehityskuvan, sekä

kohdennamme suunnittelua myös yksittäisiin kehittämiskohteisiin. Kerro meil-

le oma näkemyksesi taajaman nykytilasta ja kehittämiskohteista!

Kyselyssä kartoitetaan Vieremän vetovoimatekijöitä, toiminnallista ja raken-

nettua ympäristöä, sekä paikkoja ja reittejä. Kysely on jaettu neljään osaan ja

kokonaisuudessaan niiden täyttämiseen menee noin 20 minuuttia. Kyselyn

lopussa pyydämme teitä merkitsemään kyselyn ohessa olevaan karttaan

käyttämiäsi reittejä, täydennysrakentamiskohteita ja erityislaatuisia paikkoja

Vieremällä.

Käsittelemme tietoja anonyymisti ja luottamuksellisesti.
Lisätietoja Kuntasuunnittelun kurssista ja kyselystä:

Emilia rönkkö
Tutkijatohtori

Oulun yliopisto

Arkkitehtuurin tiedekunta

emilia.ronkko@oulu.fi

p. 044 9763620



TAUSTATIEDOT

1. Henkilökohtaiset tiedot sekä koti- ja perhetausta

a) Minkä ikäinen olette?  _______

b) Sukupuolenne? Ympyröikää (1) seuraavista: Mies / Nainen

c) Montako henkeä talouteenne kuuluu teidät mukaan lukien? _____

d) Mitä teette päätoimisesti tällä hetkellä? Ympyröikää (1) seuraavista:

Opiskelija  /  Töissä  /  Työtön /  Perhevapaalla  / Eläkkeellä

e) Missä asutte? Ympyröikää (1) seuraavista:

Keskustaajama  / Keskustan lähialue  /  Sivukylä  /  Haja-asutusalue

f) Asumismuotonne? Ympyröikää (1) seuraavista:

Omakotitalo  /  Paritalo  /  Rivitalo  /  Kerrostalo  /  Palvelutalo

OSA 1: TOIMINTAYMPÄRISTÖ

2. Liikkuminen

a) Liikunta ja muut harrastukset (mitä harrastatte?)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

b) Jos käytte töissä/opiskelette kodin ulkopuolella, kuinka pitkä on yhden-

suuntainen työ- tai koulumatkanne?  ______ km

c) Millä tavalla useimmiten kuljette töihin tai kouluun? Ympyröikää (1) seu-

raavista:

Yksin omalla autolla  /  Pyörällä  /  Kimppakyydillä  /  Kävellen /  Julki-

sella kulkuneuvolla  /  Muuten, miten? ______________



3. Liikkumista rajoittavat ja edistävät elinympäristön tekijät

Kuinka paljon seuraavat ympäristölliset tekijät rajoittavat tai edistävät liik-

kumistanne? Ympyröikää kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihto-

ehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne.

a) Liukkaus rajoittaa liikkumistani Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

b) Pimeys rajoittaa liikkumistani Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

c) Kylmyys rajoittaa liikkumistani Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

d) Kunnossapidettyjen/valaistujen
ulkoreittien puute rajoittaa liikkumistani

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

e) Rakennettujen sisäliikuntapaikkojen
puute rajoittaa liikkumistani

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

f) Keskustaajamassa on helppoa asioida
autolla

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

g) Keskustaajamassa on helppoa asioida
kävellen tai pyörällä

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä



OSA1: PALVELUIDEN SAATAVUUS

4. Onko mielestänne seuraavien palveluiden saatavuus (esim. palvelun

olemassaolo, aukiolo) hyvä Vieremällä? Ympyröikää kunkin kysymyk-

sen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksi-

anne.
a) Päivittäistavarakauppa Täysin

samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

b) Erikoisliikkeet Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

c) Peruskoulun ala-aste Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

d) Kulttuuripalvelut (esim. kirjasto) Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

e) Terveyspalvelut Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

f) Ravintolat, kahvilat Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

5. Mitä itsellesi tai perheellesi tärkeitä palveluja toivoisitte lisättävän?

_______________________________________________________

_______________________________________________________



OSA 1: VETOVOIMATEKIJÄT

6. Mitkä seuraavista tekijöistä ovat mielestänne vetovoimatekijöitä nykyi-

sessä asuinpaikassanne? Ympyröikää kunkin kysymyksen kohdalla yk-

si vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne.
a) Hyvä sijainti suhteessa perheen työ-

/opiskelupaikkaan
Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

b) Sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

c) Lapsille sopiva kasvuympäristö Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

d) Hyvät harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

e) Hyvät pyöräily- ja jalankulkumahdollisuu-
det

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

f) Luonnonläheinen asuinympäristö Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

g) Alhaiset asumiskustannukset Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

h) Hyvät palvelut Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

i) Yhteisöllisyys Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

j) Yksityisyys Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

k) Joku muu, mikä? ________________________________________



OSA 2: RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

7. Mitä mieltä olette Vieremän keskustaajaman rakentamisen tiiviydestä?

Ympyröikää (1) seuraavista:

Rakennettu liian tiiviisti  /  Rakennettu sopivan tiiviisti  /

Rakennettu liian väljästi  /  En osaa sanoa

8. Arvioikaa seuraavia väittämiä Vieremän keskustaajamasta. Ympyröikää

kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten ku-

vaa tuntemuksianne.
a) Keskustan rakennukset ovat hyväkuntoi-

sia
Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

b) Kerrostalot sopivat keskustaan Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

c) Vanhoja rakennuksia tulee säilyttää Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

d) Taajamaan tarvitaan lisää uudisrakenta-
mista

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

OSA 3: AISTIYMPÄRISTÖ

Seuraavat kysymykset koskevat näkemyksiänne Vieremän taajamakuvasta ja

maisemasta.

9. Arvioikaa seuraavia väittämiä Vieremän keskustaajamasta. Ympyröikää

kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten ku-

vaa tuntemuksianne.



a) Keskustaajama on viihtyisä ja miellyttävä
kesällä

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

b) Keskustaajama on viihtyisä ja miellyttävä
talvella

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

c) Vesistöt ovat näkyvä osa taajamaa Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

d) Keskustassa on liian vähän viheralueita
ja puustoa

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

e) Keskustaajamassa on viihtyisiä ka-
tunäkymiä

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

f) Liikenteen melu ei häiritse keskustaa Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

10. Kuinka turvalliseksi koette Vieremän keskustaajaman? Ympyröikää (1)

seuraavista vaihtoehdoista:

Erittäin turvalliseksi  /  Melko turvalliseksi  /  Turvalliseksi  /  En kovin

turvalliseksi  /  En lainkaan turvalliseksi  /  En osaa sanoa

11. Kuinka maaseutumaiseksi koette Vieremän keskustaajaman?  Ympy-

röikää (1) seuraavista vaihtoehdoista:

Erittäin maaseutumaiseksi  /  Melko maaseutumaiseksi  /  Maaseutu-

maiseksi  /  En kovin maaseutumaiseksi  /  En lainkaan maaseutumai-

seksi  / En osaa sanoa



OSA 3: SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ

14. Seuraavat kysymykset koskevat yhteisöllisyyttä. Ympyröikää kunkin ky-

symyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksi-

anne.

a) Osallistun talkoisiin vähintään kerran
vuodessa

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

b) Käyn usein tuttavien luona kylässä Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

c) Nautin yhteisistä harrastuksista muiden
ihmisten kanssa

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

d) Tunnen lähimmät naapurini hyvin Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

e) Haluan osallistua lähiympäristöni kehit-
tämiseen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

f) Erilaiset kulttuurit rikastuttavat elinympä-
ristöä

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

g) Asuntoni lähiympäristössä oleva omai-
suuteni on turvassa

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

h) Keskustaajamassa on selkeä julkinen ti-
la, kuten tori, jossa ihmiset mielellään
kokoontuvat

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa miel-

tä

Ei sa-
maa

eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä



Lopuksi pyytäisimme teitä piirtämään kyselyn ohessa olevaan karttapoh-

jaan käyttämiäsi reittejä, täydennysrakentamiskohteita ja erityislaa-
tuisia paikkoja Vieremällä. Kirjoita piirtämäsi viivan/pisteen viereen
selitys siitä, onko viiva esimerkiksi työmatkasi vai harrastusreitti.

1. Piirrä karttaan viivoilla
a) työmatkasi ja koulumatkasi

b) Harrastusreitit (esim. ladut, maastoreitit, polut)

2. Merkitse kartalle usein käyttämiäsi/tärkeitä vapaa-ajan kohteita pisteillä
(esim. laavu leikkipuisto, hevostalli, tanssilava)

3. Merkitkää kartalle mielestänne hyviä täydennysrakentamiskohteita
keskustaajamaan pisteillä. Tontti voi olla tyhjä, tai mielestänne ole-

massa oleva rakennus voidaan korvata uudella.

4. Merkitse kartalle erityisen kauniita paikkoja tai rakennuksia keskustaa-

jamassa pisteillä.
5. Merkitse kartalle erityisen rumia paikkoja tai rakennuksia keskustaaja-

massa pisteillä.

Kiitos ajastanne! Palauttakaa täytetty kysely ja kartta sisäkkäin viereiseen

laatikkoon.

Seuraavat kysymykset koskevat paikallisidentiteettiä

1. Miten kuvailisitte vieremäläisyyttä?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2. Minkälaisia yhdistäviä tekijöitä tai aktiviteetteja mielestänne vieremäläi-

sillä on (esim. talkoot, tapahtumat)?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3. Mikä on ”vieremäläisin” asia? Mihin vieremäläisyys kiteytyy?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Osallisuus ja vuorovaikutus maankäytön 
suunnitteluprosessissa

Kuntien alueiden käytön suunnittelu ja rakentaminen 
noudattavat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mu-
kaista osallistuvaa- ja vuorovaikutteista kaavoituspro-
sessia (Soudunsaari 2016: 32–33). Vuorovaikutteinen 
suunnittelu tarkoittaa suunnitteluorganisaation ja osal-
listen välistä tiedon vaihtoa ja yhteistyötä. Suunnittelun 
osallisia ovat suunnittelualueelle toimivat yritykset, alu-
een maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon 
tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
(Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 403). Maanomistajat voi-
vat olla esimerkiksi tontinomistajia, maatalousyrittäjiä 
tai yrityksiä. Erityisesti kuntatason vuorovaikutuksessa 
korostuu vuorovaikutus osallisten ja hallinnon välil-
lä. Osallisilla tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, kaavoituksen vaikutusten arviointiin sekä 
mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta (Jääskeläinen 
& Syrjänen 2010: 407). Maankäyttö- ja rakennuslaki luo 
puitteet osallistumiselle, mutta jokaisen kunnan tehtä-
väksi jää kuitenkin usein hankekohtaisen vuorovaiku-
tuksen luominen, joka sopii kyseessä olevan kaavan tar-
koitukseen. Vuorovaikutuksen onnistumiseksi, kunnan 
hallinnolta odotetaankin tässä suhteessa osallisten mie-
lipiteitä arvostavaa toimintakulttuuria. 
 Kuntien kilpailukykyyn keskeisesti vaikuttavia 

tekijöitä ovat toimiva yhdyskuntarakenne, monipuoli-
nen ja riittävä palvelutarjonta sekä viihtyisä ja turvalli-
nen elinympäristö (Kuntaliitto 2008: 10). Menestyäk-
seen kunnan tulee olla elinvoimainen ympäristö, jolloin 
se kykenee vastaamaan erilaistuviin tarpeisiin niin asu-
misessa, työnteossa sekä vapaa-aikaan liittyen. Näiden 
erilaistuvien tarpeiden myötä tulee kehittää vuorovai-
kutteisia toimintamalleja, jotta niihin voidaan vastata. 

Yksityisten maanomistajien haastattelu

Osana Vieremän maankäytön suunnitteluhanketta ke-
rättiin laadullista tutkimusaineistoa teemahaastattelujen 
avulla, jotka kohdennettiin Vieremän keskustaajaman 
yksityisille maanomistajille sekä erityisesti keskustaa-
jaman läpi vievän Petterintien alueen maanomistajille. 
Tutkimusmenetelmänä haastattelu pyrkii erilaisten nä-
kemysten ja perustelujen selvittämiseen, asian syvälli-
sempään ymmärtämiseen (Tulkki & Vehmas 2007: 65).  
Haastattelujen avulla voidaan saada syvempää tietoa 
ihmisten mielipiteistä sekä niihin vaikuttavista arvoista 
ja intresseistä. Kurssin aikana toteutettujen teemahaas-
tattelujen avulla pyrittiin selvittämään maanomistajien 
halukkuutta osallistua keskustaajaman kehittämiseen, 
kehittämisideoita sekä heidän mahdollisesti kohtaami-
ansa haasteita. Teemahaastattelut toteutettiin etukäteen 
suunnitelluilla haastattelukysymyksillä, jossa kysymykset 

Eeva  Pa lo s aa r i

Teemahaastattelu Vieremän yksityisille 
maanomistajille



Vieremän maankäytön kehityskuva 2040 Kuntasuunnittelun kurssi ja erikoiskurssi 2016 57

mukailivat ennalta määritettyjä pääteemoja.  Niitä olivat 
Vieremän erityispiirteet, vetovoimatekijät, tulevaisuu-
den kehittämistarpeet sekä niiden edistäminen, osal-
listuminen alueen kehittämistyöhön, kehittämisideat 
koskien omaa maa-aluetta sekä keskustaajamaa yleisesti. 
Lisäksi kartoitettiin näkemyksiä liittyen rakentamiseen, 
palveluihin ja liikenteeseen. Kaiken kaikkiaan haastatte-
lupyyntö lähetettiin 12 henkilölle sekä muutamaan oltiin 
yhteydessä puhelimitse. Ensimmäisen haastattelupyyntö 
viestin jälkeen haastateltavia lähestyttiin vielä uudelleen 
muistutusviestillä sekä puhelimitse. Haastatteluaineis-
to koostuu neljästä puhelinhaastattelusta sekä yhdestä 
sähköpostilla toteutetusta haastattelusta. Haastattelu-
lainausten yhteydessä viittaan haastateltaviin lyhenteillä 
H1–H5.
 Haastatteluaineiston analyysi on toteutettu 
teemoittelulla, jolloin koko aineistosta on pyritty nos-
tamaan esiin tutkimusaiheen kannalta oleelliset teemat 
ja isot aihekokonaisuudet (Jovero, Sari 2001: 21). Tar-
kastelen pääteemojen ilmenemistä aineistossa, jonka 
perusteella pyrin luomaan käsityksen haastateltavien nä-
kemyksistä liittyen Vieremän maankäyttöön. 

Paikalliset vetovoimatekijät ja niiden edistä-
minen

Alueen paikallisten lähtökohtien hahmottaminen edes-
auttaa elinympäristön laadun paikallistakehittämistä. 
Seuraavassa tarkastellaan haastatteluaineistosta esiin 
nousseita alueen erityispiirteitä, positiiviseksi koettuja 
ympäristön laatutekijöitä, paikallisia vetovoimatekijöitä 
sekä niiden merkitystä haastateltaville. Aineiston pe-
rusteella Vieremää kuvailtiin toisaalta sopivan pieneksi 
ja rauhalliseksi paikaksi asua, mutta myös tehokkaaksi 
ja yrittelijääksi paikkakunnaksi.  Erityisesti yrittäjyyden 
korostuminen haastatteluissa liittyi metsäkoneyritys 
Ponsseen ja sen toiminnan ympärille kehittyneeseen 
yrityskylään, jotka ovat tarjonneet alueelle paljon teol-
lisia työpaikkoja. Yrityskylän vahvistuminen nähtiin 
isona positiivisena kehitysaskeleena. Ponssen menestys 
ja laajeneminen korostuivat sekä yleisenä positiivisena 
kehityksenä koko kunnalle, lisäksi se nähtiin sekä tämän 
hetkisenä että tulevana vetovoimatekijänä alueelle. Pa-
nostukset uuteen koulukeskukseen ja terveyskeskuksen 
uusimiseen ovat olleet positiivista kehitystä kunnaalle 
sekä luovat hyvinvointia alueen asukkaille.

”Tää on yllättävän yrittelijäs paikkakunta, että arvostan 
sitä yrittäjyyttä kovasti ja Ponsse on nyt tietysti.. ja tuo yri-
tyskylä ovat huippuesimerkki. Ja jotenki tämä tota, mentali-
teetti tästä eteenpäin menemisestä on aika totta. Kunnallisella 

puolella taas, tänne on rakennettu terveyskeskus ja koulua 
kunnostetaan paraikaa.. Et silleen niinku kyllä ihmiset kat-
soo eteenpäin.” (H4)

Tätä näkemystä, tukee hyvin vahvasti Vieremän asukas-
kyselyn tulokset, joissa vieremäläisyyden avainsanoja 
olivat juuri yhteisöllisyys, tekemisen kulttuuri ja yrittä-
jyys. Vieremän aktiivinen yhdistystoiminta mainittiin 
useamman haastateltavan osalta olevan tärkeä kunnan 
asukkaille. Erityisesti vuonna 2006 alun perin 3–4 ak-
tiivisen henkilön toimesta alkanut Kylänraitti ry:n toi-
minta on osaltaan luonut alueelle yhteisöllisyyttä järjes-
tämillään tapahtumilla. Sen toimesta on pidetty erilaisia 
tapahtumia, kuten lauluiltoja, joulunavauksia sekä mo-
nia liikuntatapahtumia, joihin on osallistunut arviolta 
2500–4500 Vieremän asukasta parin viime vuoden ai-
kana. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen tapahtumiin 
rakentaa osaltaan kyläyhteisön yhteisöllistä voimaa. Yh-
teisöllisyyden katsotaan syntyvän juuri ihmisten osalli-
suudesta ja vuorovaikutuksesta (ks. Mononen, Sairinen 
& Sihvonen 2013: 56). 
 Vieremällä on ollut myös aktiivista kesäteatteri 
toimintaa, joka on osaltaan elähdyttänyt paikkakuntaa. 
Vieremä tunnetaan lisäksi raveistaan, jotka tuovat alu-
eelle kävijöitä. Kyläraitin tapahtumat, lauluillat ja ravit 
mainitaan myös asukaskyselyn perusteella asioiksi, jotka 
yhdistävät alueen asukkaita. Olemassa olevista harras-
tusmahdollisuuksista liikuntahalli ja sen tarjoamat mah-
dollisuudet ovat tärkeitä haastateltaville. Myös puhdas 
luonto ja luonnonrauha ovat tärkeitä elementtejä hyvin-
voinnin ja asumisviihtyvyyden kannalta. Talaskankaan 
luonnonsuojelualue on matkailun vetovoimatekijä sekä 
toimii paikallisena ulkoilu- ja retkeilypaikkana. Alueen 
ulkoilureitit, hyvät hiihtoladut ja vesistöt mahdollistavat 
osaltaan monia harrastusmahdollisuuksia. 

Osallistuminen maankäytön kehittämiseen

Kaavoituksen painottuessa jo rakennettuun ympä-
ristöön ihmisten kotialueelle, keskustelun avoimuus 
hankkeen pyrkimyksistä, on välttämätön lähtökohta 
hyvän yhteistyöilmapiirin saavuttamiseksi (Mononen 
ym. 2013: 60). Yhdyskuntien kehittämisen painopis-
teen siirtyminen olemassa olevan ympäristön kehittä-
miseen ja täydennysrakentamiseen, korostaa erityisesti 
vuorovaikutuksen merkitystä (Jääskeläinen & Syrjänen 
2010: 398–399, 404). Lähtökohta osallistuvalle ja vuo-
rovaikutteiselle suunnittelulle on avoin ja tasavertainen 
keskustelu suunnitteluprosessin alusta alkaen, sekä tar-
vittaessa kriittinen suunnitelmien arviointi. Tämä tar-
koittaa osallisten mahdollisuutta vaatia vaihto-ehtoja 
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ja ilmaista kriittisiäkin kannanottoja. Paikallistuntemus 
ja ympäristön käyttäjien arkikokemus nähdään täyden-
tävän asiantuntijatietoa sekä tuovan uusia näkökulmia 
suunnitteluun (Tulkki & Vehmas 2007: 11). Asukkaiden 
osallisuus tärkeäksi kokeman ympäristön kehittämisessä 
voidaan katsoa lisäävän myös ihmisten asumisviihtyi-
syyttä (Mononen ym. 2013: 52). 
 Yleisesti ottaen kunnan omistuksessa olevien 
maiden kaavoittaminen voidaan nähdä helpompana, 
koska tällöin osallisten määrä on suhteessa pienempi 
verrattuna yksityisomistuksessa oleviin maihin (Pelto-
nen, Hirvonen & Manninen 2006: 22). Osallisten mää-
rän ollessa vähäisempi, eri näkemysten yhteensovitta-
minen voi olla helpompaa. Yksityisen maanomistuksen 
tilannetta leimaa monien eri intressien kirjo, jossa tavoit-
teet ja lähtökohdat voivat poiketa toisistaan. Maanomis-
tusolojen moninaisuus tuo mukanaan useita toimijoita, 
joka voi aiheuttaa epävarmuustekijöitä mahdollisen 
hankkeen tai suunnitelman toteuttamiskelpoisuudelle 
(Kuntaliitto 2008: 16). Näin ollen maanomistustilan-
ne voi vaikuttaa hankkeeseen oleellisesti. Yksityiseen 
maanomistukseen liittyy vahvasti taloudelliset seikat ja 
intressit, mutta siihen sisältyy myös periaatteellisia kä-
sityksiä oikeudesta päättää omasta maastaan (Peltonen 
ym. 2006: 17,22). Nämä ovat tekijöitä, jotka voivat vai-
kuttaa osallisen näkemykseen hankkeesta sekä ylipää-
tään osallistumishalukkuuteen.  Pienissä kunnissa maata 
omistaa yleensä merkittävä osuus asukkaista, johtuen 
osittain omakotitalo asumisen huomattavasta yleisyy-
destä. 
 Haastateltavien kesken osallistuminen keskus-
taajaman tai oman maa-alueen kehittämiseen vaihteli. 
Osalla osallistuminen kehittämistyöhön oli ollut aktii-
vista ja siitä oli paljon käytännön kokemuksia. Haas-
tateltavien joukossa oli tosin myös henkilöitä, joilla ei 
ole ollut minkäänlaista kokemusta maankäytön kehit-
tämistoiminnasta. Varsinaisia haasteita maankäytön ke-
hittämiseen liittyen ei ollut haastateltavilla yhtä lukuun 
ottamatta ilmennyt. Tässä tapauksessa haasteena olivat 
olleet oman liiketoiminnan laajentamiseen liittyvät es-
teet. Haastateltava olisi aikaisemmin ollut kiinnostunut 
laajentamaan toimintaansa, mutta naapurissa olevan 
tontin yksityinen maan-omistaja ei ollut halukas myy-
mään omistamaansa maata hänen käyttöönsä, johon 
myös laajenemissuunnitelmat olivat lopulta kaatuneet.
Niillä joilla osallistumista maankäytön kehittämishank-
keisiin tai vastaaviin oli ollut aikaisemmin, osallistumi-
sesta saadut kokemukset olivat pääasiassa positiivisia. 
Yhteistyö kunnan kanssa nähtiin toimineen erittäin 
hyvin ja näiden henkilöiden ja kunnan välillä oli ollut 
sujuva keskusteluyhteys. Osallistuminen on keskittynyt 

suurimmaksi osaksi oman kiinteistön ja sen piha-alueen 
erilaisia kunnostustöihin. Eräs haastateltavista kertoi 
osallistumisestaan keskustaajaman, erityisesti Pette-
rintien alueen ympäristön kehittämiseen liittyneeseen 
suunnittelutyöryhmään, jossa oli visioitu muun muassa 
torialueen tulevaisuutta. Kunta on ollut mukana suun-
nittelussa ja ryhmään on lisäksi kuulunut parikymmentä 
muuta toimijaa, kuten esimerkiksi paikallisia vaikuttajia 
ja alueen yrittäjiä. Tämä toiminta ja suunnitelmat eivät 
ole kuitenkaan johtaneet konkreettisiin toimenpiteisiin.
Tulevaisuuden kehittämisideat koskien omaa maa-aluet-
ta vaihtelivat haastateltavien välillä huomattavasti. Osal-
la ei ollut suunnitelmia oman kiinteistön tai maa-alueen 
kehittämisestä, mutta joillakin oli jo selkeitä käsityksiä 
mihin suuntaan haluavat omistamaansa maa-aluetta ja 
kiinteistöä tulevaisuudessa kehittää. Suunnitelmissa oli 
esimerkiksi mahdollinen yritystoiminnan siirtäminen 
paremmalle paikalle. Haastateltavan mukaan, jos liike-
toiminta ei toimisi kyseisellä paikalla keskustaajamassa, 
näkisi hän varsin realistisena ajatuksena rakentaa tontille 
asuntoja.  Muita esiin nousseita suunnitelmia haastatel-
tavien osalta olivat esimerkiksi oman maa-alueen myy-
minen tai kiinteistöjen purkaminen. Eräs haastateltava 
kertoo Petterintien varressa sijaitsevasta tontista, jossa 
on huonokuntoinen rakennus. Henkilö ei aio itse tont-
tia tulevaisuudessa hyödyntää tai käyttää siinä olevaa 
rakennusoikeutta. Tontilla sijaitseva rakennus on hänen 
mielestään pois purettavissa. Hän on suunnitellut myy-
vänsä tontin lähitulevaisuudessa ja näkee paikan poten-
tiaalisena kohteena lisärakentamiselle, jossa iso maa-ala 
mahdollistaisi esimerkiksi uusien liikehuoneistojen tai 
asuinrakennusten rakentamisen hyvälle paikalle Viere-
män keskustaajamaan.

”Kyllä lähtökohta on se, että siinähän nyt ois ku.. vieres-
säkin siinä on tyhjiä tontteja, niin jos siinä joku isommalti 
ostais näitä tontteja ja sitte siihen rakentais, olisko se sitte 
liikerakentamista tai assuinrakentamista? Niin yhistelemäl-
lä tuota niitä alueita, niin siinähän olis tosi hyvällä paikalla, 
ihanteellisella paikalla vielä maholisuuksia rakentaa..” H3

Tämän hetkisiä suunnitelmia ei muutamilla henkilöillä 
ollut koskien omaa kiinteistöä tai maa-aluetta. He eivät 
kuitenkaan sulkeneet pois mahdollisuutta tulevaisuuden 
osallistumiselle

”Olemme valmiit harkitsemaan osallistumista kehittämiseen, 
mikäli asia aktualisoituu.” H5
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Vieremän keskustaajaman tulevaisuuden ke-
hittämistarpeet

Petterintien varressa sijaitsee paikalisen S-marketin en-
tinen tontti, joka toimii tällä hetkellä puisto käytössä. 
Näkemykset tontin tulevaisuuden hyödyntämisestä ja 
siihen sijoitettavasta toiminnosta vaihtelevat suuresti. 
Puistona aluetta ei haluta tulevaisuudessa nähdä, osit-
tain koska Vieremälle on juuri valmistunut Ponssen pe-
rustajan Einari Vidgrenin muistoksi rakennettu Einarin 
puisto. Tontin toimiminen torina jakaa haastateltavien 
mielipiteitä ja se saa haastateltavien osalta kannatusta 
sekä puolesta että vastaan. Yleinen torikulttuuri ei ole 
alueella kovin vahva ja sen toiminta rajoittuisi todennä-
köisesti vain kesäkauteen. Toisaalta osan mielestä tori 
olisi hyvä ratkaisu ja elävöittäisi keskustaajamaa, mutta 
nykyiseen verrattuna vaatisi myös kehittämistoimia, jot-
ta torialue olisi rauhallisempi ja idyllinen. Asukaskyselyn 
perusteella vain 32 % vastaajista oli sitä mieltä, että kes-
kustaajamassa on selkeä julkinen tila, kuten tori, jossa 
ihmiset mielellään kokoontuvat.  Ihmisten tapaamiseen 
tarkoitettu julkinen tila voi toki olla muukin kuin tori, 
esimerkiksi kahvila tai ravintola, joiden puuttuminen 
tuli selkeästi esiin kyselynvastauksissa. Eräs haastatelta-
vista näki, että tyhjälle S-marketin tontille tarvitaan jokin 
nähtävyys tai vetovoimatekijä, joka houkuttelee ihmisiä 
vierailemaan Vieremällä. Vetovoimatekijäksi ehdotettiin 
esimerkiksi Suomen suurinta ja korkeinta kiipeilyseinää 
tai vanhaa ydinsukellusvenettä. Vaikka ehdotukset alu-
eelle sijoittuvasta toiminnosta vaihtelivat paljon tois-
taan, yhtä mieltä useampi oli siitä, että kyseiselle tyhjälle 
tontille tulisi nopeasti tehdä jotain. 
 Vanhat ja huonokuntoiset rakennukset kes-
kustaajamasta tulisi haastateltavien mukaan tarvittaessa 
purkaa, jotta alueesta tulisi elinvoimainen. Huoltoasema 
vaatisi kunnostusta ja uudenaikaisemman ilmeen, toi-
saalta yksi haastateltavista näki sen sellaisenaan olevan 
kiinteä osa alueen kulttuuriympäristöä. Rientolan kiin-
teistö, joka sijaitsee Vieremän keskustaajamassa 3380 
neliön suuruisella tontilla, edustaa osaltaan yhtä alueen 
tyhjäksi jäänyttä tilaa. Kiinteistö toimii tällä hetkellä va-
rastona ja sen omistaa urheiluseura Vieremän Koitto, 
jonka johtokunnalla on valtuudet tehdä päätöksiä kiin-
teistön osalta. Kiinteistö on tällä hetkellä myynnissä ja 
uusi omistaja saa tehdä päätöksen sen kohtalosta. 
 Merkittävä tyhjä tila keskeisellä paikalla keskus-
taajamassa voidaan kokea symboloivan yleistä näivetty-
misen tilaa (Mononen ym. 2013: 59) Tyhjillään olevat 
rakennukset ja toimitilat voidaan nähdä edustavat kes-
kuksen rappeutumista, jolloin niiden symboliarvo on 
suuri. Toisaalta ne voivat olla tärkeä osa kulttuuriympä-

ristön kannalta ja niiden paikallinen merkitys korostuu 
niiden herättämässä julkisessa keskustelussa. Tyhjilleen 
jäävät julkiset sekä yksityiset rakennukset ovat useiden 
taajamien haasteena (Aarrevaara 2015: 157). Niille tu-
lisikin löytää sopivia uusia käyttötapoja, jolloin niiden 
uudelleenkäyttö edustaisi rappeutumisen sijaan alueen 
uudistumiskykyä. 
 Tyhjillään olevien rakennusten rappeutuminen 
voidaan nähdä symboloivan yleistä näivettymisen tilaa, 
mutta vaikuttaa osaltaan myös koko ympäristön yleisil-
meeseen ja sen esteettisyyteen.

”Se on kauniimpi kun siinä ei olisi mitään, mitään tuom-
moista ---rakennusta.”H3

”Jossaki vaiheessahan se pitäs vaan kyläkuvasta vaan hävi-
tä” H2

Esteettisesti laadukas ympäristö kytkeytyy osaltaan hy-
vän elinympäristön ajatukseen ja siihen panostamalla 
voidaan edistää asukkaiden elämänlaatua ja näin ollen 
kokonaishyvinvointia ( Vihanninjoki 2015: 84).  

Palvelut

Palvelujen määrän todetaan olevan tällä hetkellä kohta-
laisen hyvä suhteutettuna kunnan asukasmäärään. Haas-
tateltavat suhtautuvat realistisesti siihen, mikä määrä 
palveluita on sopiva määrä Vieremän kokoiselle kyläl-
le, jossa on kuitenkin vain rajallisesti asiakkaita. Tämän 
hetkisen palvelutason säilyttäminen on varmasti kunnan 
elinvoimaisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin kannalta 
oleellinen seikka. 

”Kuitenki se ratkaisu on monesti se, että mieluummin lähtee 
Iisalmeen, josta löytää kaikki. Pikkasen oon niinku huolis-
saan siitä, että täältä alakaa jotenki niinku huomaamatta 
asioita puuttua. Joutuu aina vaan kauempaa haalimaan ja 
ettimään ja.. mihinkä se vielä viekään tämä kehitys sitte elä-
mää. Kohta tää maalla asuminen on pikkasen liian moni-
mutkaista ja hankalaa” (H4)

Aineistosta huokuu tietynlainen huoli palvelujen säily-
misestä ja maaseudun kehityksen taantumisesta. Asiat 
ja palvelut, joita ihmiset tarvitsevat, täytyy mahdollisesti 
hakea muualta kuin omasta kunnasta. Yleisesti haasta-
teltavat suhtautuivat varsin realistisesti kunnassa olevien 
palvelujen määrään. Palveluja voisi olla lisää, mutta sii-
hen sisältyy huoli siitä, kenelle loppujen lopuksi riittää 
toimeentulo ja asiakkaat. Kunnassa on kuitenkin vain 
tietty määrä asiakkaita noin 4000, joten vain rajallinen 
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määrä erikoisliikkeitä voi alueella menestyä. 
 Liikuntapaikkojen ja harrastusmahdollisuuksi-
en puute vaikuttaa haastateltavien mukaan kunnan asu-
misviihtyvyyteen. Erityisesti jää- ja uimahallin puuttumi-
nen Vieremältä harmitti osaa haastateltavista. Paremmat 
harrastusmahdollisuudet olisivat heidän mukaansa teki-
jä, joka houkuttelisi esimerkiksi juuri perheitä asumaan 
Vieremälle. Tällä hetkellä Iisalmi, joka sijaitsee noin 
24 kilometrin ajomatkan päässä, on houkuttelevampi 
asuinpaikka tältä kannalta. 
 Toiveena haastateltavilla on elävä liikekeskus, 
jossa voisi olla mahdollisesti lisää joitakin pieniä toimi-
joita. Tästä huolimatta, uusia liikekiinteistöjä keskus-
taajaman ei nähdä tarpeelliseksi rakentaa. Sen sijaan 
tulisi huolehtia entisten rakennusten ja liiketilojen kor-
jaamisesta, tehden niistä nykyaikaiset ja toimivat. Vapai-
ta toimitiloja on muun muassa yritystalossa sekä linja-
autoaseman rakennuksessa. Vanha paloasema on yksi 
vaihto-ehto, jonka voisi kunnostaa ja remontoida liiketi-
loiksi. Näiden olemassa olevien tilojen hyödyntäminen 
on uuden rakentamisen sijaan mielekkäämpi vaihto-eh-
to. Uusien toimitilojen jatkuvaa rakentamista kuitenkin 
toivotaan yrityskylän ympärille, jotta sama positiivinen 
kehitys saadaan pidettyä yllä ja kunta pystyy tarjoamaan 
toimitiloja ja teollisuushalleja alueen yrityksille. Lisära-
kentamisen tarve keskustaajamassa tämän perusteella 
kohdistuu vahvasti asuinrakentamiseen. 

Asuminen ja sen mahdollisuudet maaseutu-
taajamassa

Jokainen haastateltava mainitsi väkiluvun vähenemisen 
yhdeksi kunnan isoimmista haasteista. Monista uusista 
teollista työpaikoista huolimatta Vieremää ei ole osattu 
markkinoida asuinkuntana ja tämä on yksi syy siihen, 
miksi kunta kärsii muuttotappiosta. Kaikkien haastatel-
tavien puheessa toistui näkemys siitä, että kunnan vä-
kiluku saataisiin kasvuun, tarjoamalla mieleisiä tontteja 
asukkailleen ja panostamalla asuinrakennuksien tuotan-
toon. Vieremällä ei haastateltavien mukaan ole ollut tar-
jota hyviä ja laadukkaita asuntoja esimerkiksi juuri siellä 
töissä käyville ihmisille. Osittain tästä johtuen Vieremäl-
lä käydäänkin paljon töissä muista kunnista esimerkiksi 
Iisalmesta. 

”Ei oo huolehittu rakentamisesta niille, että saatais uusia 
Vieremäläisiä. Sieltä varmaan moni siirtys.. jos esimerkiksi 
tosta Valkeiskylältä saatais tehtyä semmonen rivitalo-alue. 
Eli se pitäs niinku nähdä mahdollisuutena ja lähteä sinne 
5 – 10 rivitaloa rakentamaan. -- Muuttajia pitäis saada 
tännepäin. Teollisuus on kunnossa, sen takia tuhansia ihmi-

siä käy paikkakunnalla töissä, Vieremän ulkopuolelta, niin 
nehän ne pitäs saaha tänne Vieremälle. (H1)

Kunta on pyrkinyt järjestämään teollisuudelle tarvitta-
via tontteja ja teollisuushalleja, joka on edesauttanut yri-
tyskylän kehittymistä ja vahvistumista. Mitä puolestaan 
ei ehkä ole ollut tarjota, on ollut mielekkäitä asumisen 
vaihtoehtoja Vieremälle. Uudisrakentamisen paine koh-
distuu selkeästi asuinrakentamiseen. Yksi haastateltavis-
ta vaatii kunnalta tonttimaavarannon ostamista ja tehok-
kaampaa tavoitetta palvelevaa kaavoitusta. Raakamaan 
hankinta on kunnalle yksi keino edistää kohtuuhintaista 
tonttitarjontaa (Kuntaliitto 2008: 11). Raakamaavaran-
tojen myötä kunnalla olisi vaihtoehtoja yhdyskuntara-
kenteen laajenemista tai tiivistämistä harkittaessa. 
 Maaseutu asumisenympäristönä tarjoaa mah-
dollisuuden toteuttaa kaupunkialueista poikkeavia asu-
misenratkaisuja, jossa korostuu väljempi rakentaminen 
sekä luonnonläheisyys (Aarrevaara 2015: 156). Tässä 
nähdään mahdollisuus toteuttaa kyseinen asumisenrat-
kaisu myös Vieremällä. 

”Onko kunnalla mahdollista järjestää omarantaisia tontteja 
keskustaajamasta kohtuulliseen hintaan?” ( H5)

Yksi haastateltavista huomauttaa, että Vieremällä olisi 
todella mahdollisuus toteuttaa asumiskonsepti, jossa 
toteutuisivat haaveet omakotitalosta järvenrannalla. 
Väljemmän rakentamisen lisäksi on myös kiinnitettävä 
huomiota siihen, että rakentamista pyritään keskittä-
mään olemassa olevaan taajamaan ja kyläkeskukseen, 
jotta yhdyskuntarakenne on toimiva ja palvelut säilyisi-
vät (Aarrevaara 2015: 156). Aineiston perusteella kes-
kustaajama, Petterintien molemmin puolin, soveltuisi 
asuinrakentamiselle. Tämän lisäksi Vieremän asukasky-
selyssä vastaajista 78 % oli sitä mieltä, että taajamaan 
tarvitaan lisää uudisrakentamista. Haastatteluaineiston 
perusteella nähdään, että Ponssen ja yrityskylän työllis-
tämille ja niissä työssä käyville ihmisille tulisi olla tarjolla 
laadukkaita asuntoja ja tontteja, joihin rakentaa. Esi-
merkiksi keskustaajamaan sijoittuvat vuokra-asunnot 
madaltaisivat muilta paikkakunnilta tulevien ihmisten 
muuttamista Vieremälle. Näin ollen saataisiin ihmiset 
kiintymään Vieremään ja mahdollisesti suunnittelemaan 
tulevaisuuttaan pidemmälle, joka tarkoittaisi esimerkiksi 
omistusasunnon ostamista tai omakotitalon rakentamis-
ta alueelle. Asuinrakentaminen keskustaajaman elävöit-
täisi aluetta ja on muutenkin realistisin rakentamisen 
muoto ottaen huomioon, että uusille liikerakennuksille 
ei ole tarvetta.
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Liikenteen kehittämistarpeet 

Toimivan tieinfrastruktuurin on todettu olevan maaseu-
tutaajamien kannalta keskeinen yhdyskunnan toimivuu-
teen liittyvä tekijä (Aarrevaara 2015: 157). Liikenteen 
osalta suurimmat ongelmat nähtiin liittyvän Ouluntien 
(tie 88) ja siltä Vieremän suuntaan kääntyvän Vieremän-
tien (tie 5910) alueelle sekä puutteellisiin kevyenliiken-
teen väyliin. Puutteellinen opastus Ouluntiellä nähtiin 
ongelmallisena useamman haastateltavan osalta.

”Jos lähdetään siitä, että jos tulet esimerkiksi Oulusta päin 
tänne, niin sinä tulet.. niin olet jo Vieremän ohi ennen ku 
sinä olet huomannu. Sieltä päin uupuu kokonaan opastus, 
että paikkakunta on tulossa.” (H1)

Kolme haastateltavista oli lisäksi Ouluntien paremman 
hyödyntämisen kannalla. Konkreettisina parannusehdo-
tuksena oli liikenneympyrän sijoittaminen Ouluntielle 
kohtaan, josta tie kääntyy Vieremälle päin tai vaihto-
ehtoisesti matalampi (60km/tunnissa) nopeusrajoitus. 
Ouluntieltä Vieremälle kääntyvän tien (tie nro 5910) oi-
kealla puolella näkyvä Murennusjoki ja sen kaunis mai-
sema tulisi myös tuoda paremmin näkyviin. Raivaamalla 
aluetta, voitaisiin hyödyntää entistä enemmän kyseistä 
jokinäkymää.
 Yksityisautoilu on maaseututaajamien yleisin 
kulkumuoto (Aarrevaara 2015: 157). Tämä ilmenee 
myös Vieremän asukaskyselystä, jossa esimerkiksi työ- 
ja koulumatkoista noin puolet tehdään autolla. Tästä 
huolimatta, tulisi maaseututaajamassa parantaa mah-
dollisuuksia liikkua myös pyörällä tai kävellen. Kevy-
en liikenteen verkostojen kehittäminen mahdollistaisi 
paremman liikkumisen ilman autoa. Kevyenliikenteen 
väylien nähtiin monin paikoin päättyvän liian aikaisin ja 
niitä toivottiin saatettavan loppuun. Pyörätietä tulisi olla 
pidemmälle Iisalmeen saakka, jolloin parantuisi sekä 
pyöräilijöiden turvallisuus että yleinen saavutettavuus.

”Pyöräteitä vois tietysti olla suuntaan Iisalmi pitemmällekin, 
kun tällä hetkellä se päättyy niin lyhyeen, että.. kesällä var-
sinki näkee miten paljon pyöräilijöitä on tiellä 88, välillä 
Vieremä Iisalmi. Ja piennar on kapea siinä ja isoja autoja 
liikkuu. Kyllä siinä vois semmosen kevyenliikenteen turvalli-
suuteen parannusehdotuksen esittää”. H3

Yksi haastateltavista visioi kevyenliikenteenväylän ra-
kentamista Vieremältä Valkeiskylälle saakka ja siitä 
eteenpäin Iisalmen suuntaan, joka puolestaan saattaisi 
edistää rakentamista Valkeiskylän alueelle. Kevyenlii-
kenteen väylän tarve oli myös Vieremältä pohjoiseen 

päin Salahmin suuntaan sekä Vieremältä Kiuruvedelle 
päin. Näiden lisäksi tuotiin esiin tien rakentamistarve 
Malilantien ja Kauppilanmäentien välille. Näin ollen 
uusi tie kulkisi reilusti Vieremän kirkon takaa ja vähen-
täisi liikennettä kirkon lähellä olevalla tiellä, josta on ai-
heutunut aika ajoin meluhaittaa.

Pohdinta

Vieremän isompina haasteina pidetään väestön vähe-
nemistä alueella, mutta tästä huolimatta kunnassa on 
paljon elinvoimaisuutta ylläpitäviä tekijöitä. Maaseudun 
taajamien maankäytön suunnittelussa tulisi korostua nii-
den tarkastelu sekä asumisen, työn ja yrittämisen että 
harrastusten ja vapaa-ajan paikkoina (Mononen ym. 
2013: 60). Vieremä tarjoaa puitteet luonnonläheiseen 
ja rauhalliseen asumiseen, jota myös haastateltavat ar-
vostavat. Asumiseen ja sen eri mahdollisuuksiin tulevai-
suudessa kohdistuu selkeitä odotuksia, joiden toivotaan 
tuovan alueelle lisää asukkaita. Harrastusmahdollisuuk-
sien parantaminen ja niihin panostaminen nähdään tär-
keiksi asumisviihtyvyyden kannalta. 
 Elämänlaatuun vaikuttavat monet eri tekijät, 
kuten palvelujen saatavuus, harrastusmahdollisuudet, 
työllisyys, toimiva yhdyskuntarakenne ja siihen liittyvät 
liikenteelliset seikat. Ympäristön esteettisyys liittyy myös 
hyvinvointiin ja myös sitä voidaan maankäytön suunnit-
telulla edistää. Haastattelujen perusteella ympäristön 
esteettisyys parantuisi esimerkiksi raivaamalla pusikot 
kauniin jokimaiseman edestä, jolloin maisema saataisiin 
paremmin esiin ja tulisi oikeuksiinsa. Vanhoja huono-
kuntoisia rakennuksia keskustaajaman alueelta tulisi joi-
denkin mielestä purkaa. Lisäksi Vieremän kauniin puu-
kirkon toivottiin näkyvän paremmin. 
 Aineiston perusteella yksi tärkeä alueen kehittä-
miskohde asumisen ja harrastusmahdollisuuksien lisäksi 
on keskustaajamaan elävöittäminen. Petterintien varres-
sa sijaitsevan S-marketin entiselle tontille sijoitettavan 
toiminnon visiot kiteytyvät torin yleiseen kannatukseen 
ja vastustamiseen. Alueelle sijoitettavan mahdollisen 
nähtävyyden tulisi jollain tapaa heijastaa Vieremän iden-
titeettiä ja kertoa jotain alueesta. Kyse on keskeisestä 
paikasta alueen kulttuuriympäristössä, joten on selvä, 
että torialueen visiot aiheuttavat mielipide-eroja paikal-
lisessa keskustelussa. Vaikka ajatukset jakautuvat tämän 
yksittäisen paikan osalta, positiivisena huomiona voi 
pitää yhteistä ymmärrystä keskustaajaman alueen ke-
hittämisen tarpeellisuudesta kunnan elinvoimaisuuden 
kannalta.  Tällä tavoin keskustaajama saataisiin osaltaan 
edustamaan, myös haastateltavien puheessa ilmennyttä, 
yrittäjyyttä, tekemisen kulttuuria ja eteenpäin menemi-
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sen mentaliteettia. Taloudellisten resurssien vähäisyys 
nähdään kuitenkin yhtenä keskustaajaman ja myös ky-
seisen torialueen kehittämisen haasteena. Tulevaisuuden 
suunnittelutyön kannalta myönteistä on haastateltavien 
halukkuus osallistua maankäytön kehittämistyöhön. 
Tähän toki vaikuttaa varmasti osaltaan se, että haastat-
teluun lähtökohtaisesti osallistuivat vain aiheesta kiin-
nostuneet henkilöt. Tässä yhteydessä täytyy huomioida 
myös osallisten oikeus olla osallistumatta. Tulevaisuu-
den haasteena voi pitää kaikkien osallisten tavoittamista 
ja osallistumista keskusteluun.
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Teemahaastattelu yksityisille maanomistajille

Haastattelun avulla selvitetään yksityisten maanomistajien halukkuutta osallistua

keskustaajaman kehittämiseen, kehittämisideoita sekä heidän kohtaamiansa haasteita.

Toteutetaan puolistrukturoituna teemahaastatteluna ennalta määriteltyjen kysymysten

pohjalta.

1. Esittelisitkö itsesi lyhyesti, kuka olet ja mitä teet työksesi? Missä käytössä omistamasi

maa-alue on tällä hetkellä?

2. Kuvaile lyhyesti suhdettasi Vieremän kuntaan, minkälainen paikka Vieremä on asua

ja elää? Miksi haluat asua juuri Vieremällä?

3. Miten Vieremä on mielestäsi kehittynyt viimeisen 5-10 vuoden aikana? Mitä

positiivisia tapahtumia tai kehitystä on havaittavissa? Mitä negatiivista?

4. Miten arvioisit tulevaisuuden kehittämistarpeita? Mitkä ovat Vieremän tärkeimmät

vetovoimatekijät? Miten niitä voidaan maankäytön suunnittelulla edistää?

5. Mitkä ovat olleet omat mahdollisuutesi osallistua keskustaajaman kehittämiseen?
Mitkä ovat aikaisemmat kokemukset osallistumisesta? Oletko osallistunut Vieremän
keskustaajaman kehittämiseen, jos olet niin miten?

6. Miten olisit kiinnostunut kehittämään omistamaasi maa-aluetta?  Minkälaisia

kehittämisideoita teillä on siihen liittyen?

7. Oletteko kohdanneet esteitä/haasteita maa-alueenne kehittämiseen liittyen? Miten

toivoisitte kunnan vastaavan mahdollisiin haasteisiin?

8. Mitä haluatte omistamallanne maa-alueella ehdottomasti säilyttää (rakennuskanta) tai

pitää ennallaan? Mitä ovat ne toiminnot tai palvelut, joita toivoisit tulevaisuudessa

siihen sijoittuvan?

9. Miten rakentamista tulisi Vieremän keskustaajaman alueella jatkossa kohdentaa?

Toivotteko lisää asuinrakennuksia/ liikerakennuksia keskustaajaman alueelle?

Minkälaisille palveluille on tarvetta ja miten ne tulisi sijoittaa?

10. Miten liikennejärjestelyjä tulisi kehittää? Onko kehittämisideoita esimerkiksi

jalkakäytävistä, pyöräteistä tai mahdollisesta autottomasta katujaksosta?

11. Mitä kehittämisideoita teillä on koskien "Montun" tyhjää tonttia?

12. Haluatteko lisätä vielä jotain haastattelun aihepiiriin oleellisesti liittyvää?
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Asuminen, työpaikat ja kesämökit: Yhdys-
kuntarakenteen seuranta-aineisto

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) on Ti-
lastokeskuksen ylläpitämä ruutuaineisto, josta tuotetut 
karttaesitykset kuvaavat väestön jakautumista, asukas-
kuntien, työpaikkojen ja kesämökkien sijoittumista Vie-
remän kunnan alueella. Aineisto on peräisin vuodelta 
2014 lukuun ottamatta työpaikkadataa (vuodelta 2012).  
Työssäkäyntialueen määrittelyä varten on piirretty Vie-
remän taajama-alueen työpaikkaruutujen ympärille 300 
metrin vyöhyke.
 Karttaesitys väestöjakaumasta kuvaa väestö-
määrää 1 km x 1 km -ruuduittain hallinnollisista alue-
jaoista riippumatta. Muissa YKR-aineistoissa ruututie-
tokanta on 250 m x 250 m. Ruutuaineiston ilmoittama 
väestömäärä on 3813. Vieremän asukkaista noin puolet 
on sijoittunut kunnan ainoalle taajamaksi laskettavalle 
keskusta-alueelle. Kunnan alueella on yhteensä 1708 
asuntokuntaa, joista noin 43 % (741) sijaitsee muo-
dostetun taajamavyöhykkeen sisällä. Henkilöluku- ja 
autonomistustiedot ovat salattuja yhden asuntokunnan 
ruuduissa, joita on 624. Lukumäärää voi pitää huomat-
tavana. Tarkasteltavia asuntokuntia jää jäljelle siis 1084, 
joiden yhteenlaskettu henkilöluku on 2230. Yhden hen-
kilön talouksia on 453, joista noin 78 % (354) sijaitsee 
vyöhykkeen sisällä. Kahden henkilön talouksia on 352, 

joista noin 63 % (221) sijaitsee vyöhykkeen sisällä. Tie-
dossa on yhden auton talouksia 420, vähintään kahden 
auton talouksia 384 ja autottomia talouksia 280. Alle 
18-vuotiaista 60 % (128) asuu vyöhykkeen sisällä.
 Vieremän kunnan alueella on 1657 työpaikkaa, 
joista 1173 työpaikkaa sijoittuu taajamavyöhykkeen si-
sälle. Työpaikkojen enimmäismäärä yhdessä ruudussa 
on 427. Työpaikkojen jaottelu perustuu Tilastokes-
kuksen toimialaluokituksiin. Työvoimaa kunnassa on 
yhteensä 1760 henkilöä. Erielinkeinotyyppienkattavia 
lukumääriä koko kunnan osalta ei ole saatavilla, koska 
yhden työvoimaruudun tiedot ovat salattuja. Kunnan 
alueelle sijoittuvista työmatkoista yli 100 km pituisia 
on 88, yli 200 km pituisia 26 ja yli 300 km pituisia 14. 
Aineistossa on lisäksi mukana 103 työmatkahavaintoa, 
joissa asuinpaikan ja/tai työpaikan tarkat koordinaatit 
eivät ole tiedossa. Vieremän kesämökkien sijainnit ovat 
jakautuneet laaja-alaisesti. Jokaisessa kesämökkiä kuvaa-
vassa 250 m x 250 m -ruudussa on 1–5 kesämökkiä. 
Yhteensä kesämökkejä kunnan alueella on 546 jakautu-
neena 417 ruutuun.

Juho  S ippa l a

Paikkatietoa Vieremältä
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Maanpeite: CORINE 2012

Vieremän maanpeitettä kuvaavan paikkatietoaineiston 
visualisoinnissa on käytetty Suomen ympäristökeskuk-
sen (SYKE) CORINE 2012 -aineistoa. Aineisto koos-
tuu rasterimuotoisesta paikkatietokannasta 20 m x 20 m 
-erotuskyvyllä. Maanpeitteen muutosaineistossa 2006–
2012 pienin erottuva kuvio on 0,5 ha. Koko kunnan 
alueen maanpeitettä ja sen muutosta on kuvattu viidessä 
pääluokassa: rakennetut alueet; maatalousalueet; metsät 
sekä avoimet kankaat ja kalliomaat; kosteikot ja avoimet 
suot sekä vesialueet. Taajamavyöhykkeen kuvaamises-
sa pääluokat on jaettu alueella esiintyviin 11 alaluok-
kaan. Luokittelut perustuvat yleistettyyn, hierarkkiseen 
CLC2012 -maanpeiteluokitukseen. Visualisoitu maan-
peitteen muutos Vieremällä ilmaisee vuoden 2012 ha-
vainnoissa tapahtuneita muutoksia maanpeiteluokkien 
välillä vuoden 2006 havaintoihin verraten.
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OSA II: Maaseututaajamien aineelliset ja aineettomat resurssit
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1. Johdanto

Suomalaiset maaseututaajamat ovat viime vuosikymme-
ninä olleet myllerrysten kourissa. Taloudelliset haasteet, 
elinkeinorakenteen muutos, väestön ikääntyminen ja 
nuoremman väen muuttoliike maaseutualueilta kasvu-
keskuksiin ovat luoneet erityisen paljon haasteita perin-
teisesti alkutuotantoon tukeutuneiden maaseutukuntien 
taloudenpidolle (Aarrevaara 2010). Kysymys kuulukin, 
miten maaseutukuntien rahkeet riittävät alati muuttu-
vassa yhteiskunnassamme?
 Resurssiviisaus on noussut päivän polttavaksi 
puheenaiheeksi maaseututaajamien kehittämis- ja suun-
nittelutyössä. Koska taloudelliset resurssit saattavat olla 
hyvinkin tiukoilla, ratkaisuja tarjoaa muiden resurssien, 
kuten inhimillisten resurssien laajempi hyödyntäminen. 
On näin ollen tärkeää huomata myös kunnallisten re-
surssien laaja-alaisuus aina luonnonvaroista ja taloudel-
lisesta pääomasta osaamiseen sekä tietovarannoista hy-
vinvointiin (Rönkkö 2016).
 Jotta kotimaiset maaseututaajamat pysyisivät 
yhteiskunnallisissa muutoksissa mukana, kykenisivät 
vastaamaan muutosten tuomiin haasteisiin ja saisivat 
samalla kehitettyä kunnan elinvoimaisuutta, vaaditaan 
niiltä yhä etenevässä määrin uudistumiskykyä. Taloudel-
linen globalisaatio on rikkonut perinteisiä taloudenpi-
don rajoja ja globaali sekä paikallinen taso ovat nykyisin 

hyvinkin sekoittuneet keskenään. Esimerkkejä suoma-
laisista maaseutukunnista kuitenkin löytyy, jotka ovat 
onnistuneesti kyenneet liittymään osaksi kansainvälisiä 
virtoja, esimerkiksi vahvan alakohtaisen erikoistumisen 
ja osaamisen myötä (esim. metsätalous).
 Suomalaisten maaseututaajamien erityisenä 
voimavarana voidaan nähdä pohjoisten elinolosuhtei-
den sanelema monisatavuotinen perinne, niin sanottu 
luonnollinen resurssiviisaus tai ”niukkuuden ekono-
mia”. Kyseessä ovat periaatteet, joiden mukaan vähäisil-
läkin resursseilla voidaan saada paljon aikaan (Rönkkö 
2016), mikä on tärkeä ohjenuora dynaamisessa, kestävää 
kehitystä ajavassa ja alueiden väliseen kilpailuun perus-
tuvassa nykymaailmassa. 
 Kuten osittain mainittua, kuntien resursseihin 
liittyvät haasteet voivat loppujen lopuksi koskea vain 
aineellisia tai taloudellisia resursseja. Uudenlaisella tar-
kastelulla kunnissa voidaankin huomata, että esimer-
kiksi inhimillisten resurssien, kuten yhteisöllisyyden ja 
sosiaalisen pääoman suhteen saatetaankin olla vahvoilla. 
Toisin sanoen, raha ei aina ratkaisekaan ja tiivis yhteisöl-
lisyys voi olla ”kultaakin kalliimpaa” maaseututaajamien 
kehityksessä. Sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden 
tehokas käyttöön valjastaminen on ollut monen kunta-
taloudellisen menestystarinan takana.
  Tässä esseessä pohditaan, mitä ovat inhimilli-
set resurssit, joihin kuuluvaksi yhteisöllisyys ja sosiaali-

An t to  Leh to

Yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma 
maaseututaajaman resursseina
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nen pääoma luetaan. Miten ne ilmenevät ja mitkä ovat 
niiden ulottuvuudet maaseututaajamissa? Miten näitä 
resursseja kehitetään ja mikä merkitys tai tarkoitusperä 
yhteisöllisyydellä ja sosiaalisella pääomalla on maaseu-
tutaajamien suunnittelu- ja kehittämistyössä? Tarkas-
tellaan näitä kysymyksiä myös esimerkkipaikkakunnan, 
eteläsavolaisen Mäntyharjun kautta. Aloitetaan pohti-
malla maaseututaajaman käsitettä. 
  
2. Teoriaa

2.1 Maaseututaajama: yhteisö ja yhdyskunta

Maaseututaajama on käsitteenä moniulotteinen eikä 
sen yksiselitteinen määrittely ole useinkaan mahdollista. 
Kansainvälinen vertailu erityisesti käsitteellisellä tasolla 
on haasteellista, sillä suomalainen maaseututaajama kä-
sitetään eri lailla kuin esimerkiksi angloamerikkalainen 
vastineensa. Lähimmät vertailukelpoiset kohteet löyty-
nevätkin siis esimerkiksi Ruotsista ja muista Pohjois-
maista, mutta tätä varten tulisikin aiheen pohjalta suo-
rittaa erillisiä tarkasteluja.
 Myös maamme sisäiset käsitykset maaseututaa-
jaman olemuksesta ja ominaisuuksista vaihtelevat, mutta 
tarkempia määrittelyjä on pyritty tekemään esimerkiksi 
tilastotieteellisin perustein yhdyskuntarakenteen kehit-
tämisen, maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tuek-
si (Helminen ym. 2016). Suomen ympäristökeskuksen 
tänä vuonna julkaisemassa raportissa ”Suomen taajama-
rakenne – Taajamien seututason luokittelu” (Helminen 
ym. 2016) on kuvattu uusi taajamien luokitusjärjestelmä, 
joka jakaa maaseutu-alueet neljään eri kokoiseen luok-
kaan väestömäärällisin perustein. Luokat ovat ”maa-
seudun keskustaajama”, ”maaseudun lievetaajama”, nyt 
tarkastelussa oleva ”maaseututaajama” sekä ”maaseu-
dun pientaajama”. Taajaman perinteinen tilastollinen 
määritelmä on kuitenkin edelleen asutuskeskittymä, jos-
sa asukkaita on yli 200 ja rakennusten välinen etäisyys 
ei ylitä 200 metriä (Helminen ym. 2016: 3). Suomessa 
maaseudun taajama-pohjainen asutusrakenne perustuu 
kuntakeskuksiin, kirkonkyliin ja kyliin, joista erityisiksi 
maaseututaajamiksi raportissa luokitellaan taajamat, jot-
ka ovat 1000-3000 asukkaan pieniä kuntakeskuksia ja 
isohkoja kirkonkyliä (Helminen ym. 2016: 26). 
 Maaseututaajama voidaan kuitenkin tilastotie-
teellisen tarkastelun ulkopuolella nähdä ja määritellä 
monella tapaa (jopa subjektiivisena kokemuksena). Se 
on myös ihmisten, asukkaiden, instituutioiden ja orga-
nisaatioiden muodostama vuorovaikutteinen yhteisö ja 
yhdyskunta omine yksilöllisine piirteineen ja resurssei-
neen, joita sen tulee osata hyödyntää ja kehittää, jotta 

se selviäisi alati muuttuvassa, verkostoituneemmassa 
sekä alueiden kilpailuun perustuvassa yhteiskuntajärjes-
telmässä. Nykyajan yhdyskuntaihanne voidaankin siis 
kiteyttää myös ”yhteisöllinen yhteisön” periaatteen alle, 
jolla viitataan niin ikään yhdyskuntaan, joka osaa käyttää 
resurssejaan viisaasti ja tehokkaasti kestävän kehityksen 
periaattein. 

2.2 Yhdyskuntien keskeiset resurssit

Resurssiviisaassa ja hyvinvointia edistävässä yhdyskun-
nassa, oli kyseessä sitten maaseututaajama tai yksittäi-
nen kaupunginosa, oman resurssikannan tunteminen on 
yhdyskunnan kehittämisen suhteen avainasemassa. Yh-
dyskunnalliset resurssit voidaan jakaa neljään ryhmään, 
joilla kullakin on oma kantava roolinsa yhdyskuntien 
olemassaolossa, menestymisessä ja selviämisessä (Rönk-
kö 2016). Materiaaliset resurssit koostuvat yhdyskunnan 
infrastruktuurillisista ja rakenteellisista ominaisuuksista, 
kuten liikenneyhteyksistä ja rakennuskannasta. Yhdys-
kunnan vetovoimaresurssit taas edustavat ympäristön 
viihtyisyyteen ja esteettisyyteen perustuvia piirteitä, ku-
ten maisemaa, taajamakuvaa ja esimerkiksi ääniympä-
ristöä. Toiminnalliset resurssit koostuvat elinkeinoista, 
työpaikoista, lähipalveluista, tapahtumista sekä verkos-
toista ja inhimilliset resurssit yhteisöllisyydestä, identi-
teetistä ja sosiaalisesta pääomasta. Viimeiseksi mainitut 
resurssit ovat tämän esseen tarkastelukohteet.

2.2.1. Inhimilliset resurssit: yhteisöllisyys 

Maaseututaajama on ihmisten (=asukkaat, yrittäjät, vi-
ranhaltijat jne.) muodostama, enemmän tai vähemmän 
vuorovaikutteinen yhteisö. Yhteisöllisyys kuvaa yhtei-
sön yhteen liittävää voimaa, joka on myös keskeinen osa 
inhimillisiä resursseja. Aiemmin mainitulla, niin sanotul-
la yhteisöllisen yhteisön käsitteellä tarkoitetaan yhteisöä 
kehitysmyönteisessä mielessä, jossa ihmiset ovat posi-
tiivisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja voivat 
osallistua yhteisön toimintaan. 
 Toimiva yhteisöllisyys on merkittävä turvalli-
suustekijä. Se luo turvallisuutta sekä ennustettavuutta 
yhteisön ja yhteiskunnan toimintaan, muodostuen yh-
teisön alueella vallitsevista sosiaalisista suhteista ja edel-
lyttäen yhteisön jäseniltä muun muassa keskinäistä ym-
märrystä sekä kykyä asettua toisen asemaan. Yhtä lailla 
toimiva yhteisöllisyys on sosiaalista syrjäytymistä sekä 
yksinäisyyttä ehkäisevä tekijä. Yhteisöllisessä yhteisössä 
ihminen voi esimerkiksi aktiivisen ja matalan kynnyksen 
osallistumisen kautta kokea kuuluvansa johonkin ja saa-
da tarvittaessa apua muilta yhteisön jäseniltä (Hirvola 
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2016: 35-36).
 Yhteisöllisen yhteisön syntymisessä merkittävä 
rakennusosa on jaettu paikallisidentiteetti. Esimerkik-
si omaan asuintaajamaan/-alueelle syntyvä ominainen 
identiteetti sekä tunnistettavat paikalliset ominaispiirteet 
esimerkiksi kulttuurin, luonnon, maamerkkien ja arkki-
tehtuurin muodossa edistävät asukkaiden kiinnittymistä 
omaan asuinalueeseensa. Paikallisella identiteetillä tar-
koitetaan tässä tapauksessa alueen omaleimaisuutta ja 
omaa luonnetta, joka erottaa sen muista alueista. Jaetun 
paikallisidentiteetin avulla voidaan asuinympäristöstä 
luoda paikka/alue, jonka asukkaat kokevat yhteises-
ti omakseen ja jonne he kokevat kuuluvansa. Sanonta 
”olla jostain kotoisin” on siis tässä tilanteessa enemmän 
kuin kuvaava; enää ei ollakaan ”mistä tahansa kotoisin”, 
vaan omasta asuinalueesta ollaan aidosti kiinnostuneita 
ja valmiita vaikuttamaan sen kehitykseen (Hirvola 2016: 
30-32).

2.2.2. Inhimilliset resurssit: sosiaalinen pääoma 

Sosiaalinen pääoma on yhdyskunnan inhimillisistä re-
sursseista kenties keskeisin. Sen kartuttaminen/ylläpito 
sekä kansalaisten hyvinvointi ja terveys ovat myös aluei-
den käytön suunnittelun tärkeimpiä tavoitteita (Rönkkö 
2016).
 Sosiaalisen pääoman käsite liittyy kiinteästi 
myös yhteisöjen ja yhdyskuntien taloustieteelliseen tar-
kasteluun; sosiaalinen pääoma on pääoma siinä missä 
taloudellinen pääoma (mm. rahalliset resurssit) sekä 
henkinen pääoma (koulutus/sivistys) (Niemelä 2004).
 Sosiaalisen pääoman luonne ja ominaisuudet 
vaihtelevat yhdyskunnittain runsaasti, niin kaupunkien 
ja maaseudun kuin laajemmalla skaalalla eri valtioiden-
kin välillä. Myös jokaisella suomalaisella maaseututaa-
jamalla on omat ominaisuutensa sosiaalisen pääoman 
suhteen, joita kehittää, ylläpitää ja vaalia. Sosiaalisen 
pääoman voi kuitenkin jakaa eri ulottuvuuksiin, jotka 
yhdistävät erityisesti kotimaisia maaseutumaisia kuntia 
ja yhdyskuntia (Niemelä 2004: 84-85):
 (Lähi)demokratian toimivuus ja hyvä hallin-
nointi muodostavat sosiaalisen pääoman ensimmäisen 
ulottuvuuden. Toimiva kunnallinen, yhteisöllisyyttä hyö-
dyntävä hallintorakenne sekä luottamus viranhaltijoiden 
ja muiden toimijoiden välillä muodostavat kunnallishal-
linnolle kestävän perustan. Sosiaalisen pääoman toinen 
ulottuvuus, sosiaalisen vastuun ja huolenpitotehtävän 
toteutuminen koskettaa niin ikään kunnallista hallintoa. 
Kuntalaisten oikeus terveydenhuoltoon, peruskoulu-
tukseen, asuntoon ja minimitoimeentuloon ovat pitkälti 
kunnallishallinnon vastuulla.

 Nykyajan verkostoituneessa kilpailuyhteiskun-
nassa kunnan hyviä suhteita valtiovaltaan sekä maa-
kuntahallintoon on pidettävä arvossaan. Sosiaalisen 
pääoman kolmas ulottuvuus korostaa kuntien asemaa 
osana maakunnallista sekä valtakunnallista hallintover-
kostoa. Kuntien tulee pyrkiä tilanteeseen, jossa osalli-
suus esimerkiksi valtakunnallisissa pääomavirroissa on 
kestävällä pohjalla.
 Asukkaiden panos on erityisen keskeisessä roo-
lissa arvioitaessa sosiaalisen pääoman ulottuvuuksia. 
Asukkaiden osallistuminen kunnalliseen toimintaan, 
erilaiset asukkaiden väliset auttamis- ja tukiverkostot 
sekä kansalaisten yhdistystoiminta (esim. harrastus- ja 
vapaa-ajan toiminta, kylä-/asuinalue- tai poliittiset yh-
distykset) muodostavat siten omat sosiaalisen pääoman 
ulottuvuutensa.
 Kunnallisen hallinnon tulee huolehtia infra-
struktuurillisten kysymysten lisäksi myös yleisestä asu-
misen, liikkuvuuden ja työssäkäynnin turvallisuudesta 
sekä organisoinnista. Hyvin organisoidun/organisoi-
tuneen sekä toimivan yhdyskunnan ennustettavuus on 
tärkeässä asemassa myös turvallisuuden takaajana.
 Sosiaalisen pääoman viimeisenä ulottuvuutena 
voidaan pitää yhdyskunnan sisällä vallitsevia yhteisiä, 
jaettuja arvoja sekä yhteisymmärrystä, johon pyritään 
ja joita yhdessä vaalitaan ja puolustetaan. Maaseutukun-
nissa ei tule myöskään unohtaa seurakunnan perinteistä 
roolia tuen antajana sekä ihmiset yhdistävänä, yhteis-
elämän arvoja ja normeja ylläpitävänä voimana. Nämä 
toimivaan ja rakentavaan yhteiselämään liittyvät seikat 
palauttavat mieleen yhteisöllisen yhteisön periaatteet.

3. Inhimilliset resurssit käytännössä

Inhimillisten resurssien laajamittainen käyttöön val-
jastaminen saattaa yhteisöstä/yhdyskunnasta riippuen 
olla aikaa vievä, mutta kuitenkin kannattava prosessi. 
Prosessissa eri toimijoiden, kuten viranhaltijoiden ja 
asukkaiden tulee pyrkiä joustavaan ja saumattomaan yh-
teistyöhön, jotta yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa 
voidaan kehittää ja kartuttaa tehokkaasti. Kansalais-, 
tässä tapauksessa kuntalaisosallistuminen, ja vuorovai-
kutteinen yhdyskuntasuunnittelu tarjoavat ratkaisuja 
muun muassa toimivamman yhteisöllisyyden luomiseen 
liittyviin haasteisiin (esim. yhteisömuotoilu). Yhteisöl-
lisyyttä vahvistaa myös yhteisön jäsenien välinen oma-
ehtoinen auttamis- ja tukitoiminta, kuten naapuriapu, 
jossa yhdyskunnan sosiaalinen pääoma pääsee jälleen 
oikeuksiinsa. Maaseutuyhteisöissä naapuriavulla on pit-
kät perinteet.
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3.1 Yhteisöllisyyden luominen ja syntyminen

Yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta yhteisöllisyy-
den periaatetta voidaan toteuttaa vuorovaikutuksen ja 
osallistumisen keinoin. Suunnittelulla voidaan luoda 
puitteet, joissa esimerkiksi asukkaiden kynnys osallistua 
yhteisön elämään on matalalla ja vuorovaikutus muiden 
yhteisön jäsenien kanssa tuntuu luontevalta. Kasvu-
alustaa yhteisöllisyydelle luo myös yhteisen identiteetin 
löytäminen eli se, että asukkaat kokevat asuinalueensa 
yhteisesti omakseen. 
 Yhteisöllisyyden luomiseen liittyvällä yhteis-
toiminnalla luodaan samalla sosiaalista turvallisuutta; 
yhteisöllisen yhteisön periaatteisiin nojaten, asukkaat ja 
muut keskeiset toimijat liitetään yhteisen hyvän ja kes-
kinäisen luottamuksen alle. Tavoitteena on myös saada 
ihmiset ottamaan vastuuta omasta asuinympäristöstään 
itsenäisesti, jossa toteutuu myös asukkaiden luontainen 
tarve yksityisyyteen ja yksilöllisyyteen. Liiallinen tietoi-
suus naapureista ja heidän elämästään saattaa vaikeuttaa 
yhteisöllisyyden toteutumista (Hirvola 2016: 29).
 Yhteisöllisyyttä vahvistava vuorovaikutus ei 
edellytä tiivisti asuttua yhdyskuntaa, joka esimerkiksi 
maaseututaajamien tapauksessa on huomattava seikka. 
Keskeistä onkin lähteä liikkeelle pienistä asioista. Esi-
merkiksi sillä, että ihmisille on luotu paikkoja, jossa he 
voivat yksinkertaisesti vain nähdä ja tavata muita ihmisiä 
on hyvä pohja yhteisöllisyyden luomiselle. Rakennetulla 
ympäristöllä sekä tilasuunnittelulla on tässä tilanteessa 
merkitystä; kohtaamispaikat, aukiot, torit ja kävelyreitit 
ovat arkielämän paikkoja, jotka mahdollistavat spon-
taanit sosiaaliset kontaktit ihmisten välillä. Näiden ym-
pärille voidaan myös suunnitella varsinaisia vuorovai-
kutukseen perustuvia paikkoja, kerho-/yhdistystiloja, 
asukastupia ja niin edelleen, jonne ihmiset löytävät etsi-
essään yhteisöllisyyttä (Hirvola 2016: 30).

3.1.1 Kansalaisosallistuminen ja vuorovaikutteinen 
suunnittelu yhteisöllisyyden rakentajina: yhteisömuo-
toilun ratkaisut

Konkreettinen, koko yhteisön osallistava yhdyskun-
tasuunnittelutoiminta on hyvä keino valjastaa yhdys-
kunnan inhimilliset resurssit hyötykäyttöön sekä luoda 
toiminnallista yhteisöllisyyttä. Vuorovaikutteista suun-
nittelua velvoittava lainsäädäntö (esim. maankäyttö- ja 
rakennuslaki), muutokset suunnittelukäytännöissä kohti 
kommunikatiivisuutta, uudet teknologiset innovaatiot 
(mm. internet foorumeineen ja verkkoportaaleineen) 
sekä kansalaistoiminnan muodot ovat avanneet uusia 
kansalaisosallistumisen mahdollisuuksia.

 Vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi yh-
distää toiminnallisella tavalla asukkaat, viranhaltijat ja 
asiantuntijat, josta hyötyvät kaikki osapuolet. Asukkai-
den ajantasainen ”kenttätietous” oman asuinalueensa 
vahvuuksista ja heikkouksista ovat viranhaltijoille ja 
asiantuntijoille tärkeää informaatiota ja samalla asukkaat 
pääsevät näkemään ja kokemaan, miten esimerkiksi eri-
laisia kunnallishallinnon toimia toteutetaan (avoimuus). 
Asukkaat olisikin hyvä saada toimintaan mukaan jo var-
haisessa vaiheessa ja yhteistyölle on asetettava selkeä 
suunnitelma. Suunnittelun aloitusvaiheessa esimerkiksi 
yhteiset kävelykierrokset sekä alueen vahvuuksia, heik-
kouksia, mahdollisuuksia ja uhkia kartoittava analyysi 
(SWOT) luovat hyvän pohjan koko prosessille. Suunnit-
telutyöpajat sekä julkiset kommentointi- ja ideointifoo-
rumit luovat käsityksen yhteisestä hankkeesta, unohta-
matta myöskään jälkiarvioinnin merkitystä. Pitkässä ja 
usein hitaassakin suunnitteluprosessissa tiedottamisella 
ja selkeällä kielenkäytöllä on tärkeä merkitys. Yhteisen 
kielen löytäminen asiantuntijoiden ja asukkaiden välillä 
ehkäisee turhautumista, lisää luottamusta, yhteishenkeä 
ja jättää tilaa myös asukkaiden omatoimisuudelle (Hir-
vola 2016: 32-33).
 Äskeiseen viitaten, lähes kaikki tällainen toi-
minta kiteytyy yhteisömuotoilun periaatteessa. Yhtei-
sömuotoilulla tarkoitetaan yhteisöllisyyttä kehittävää ja 
yhteishenkeä luovaa suunnitteluprosessia, jossa yhtei-
nen projekti muovaa paitsi asuinympäristöä niin myös 
yhteisöä/yhteisöllisyyttä itseään. Ideaalitilanteessa yh-
teisön jäsenet (esim. maaseututaajaman asukkaat, yrit-
täjät jne.) toimivat itse elinympäristönsä suunnittelun ja 
kehittämisen aktiivisina subjekteina, jota asiantuntijat ja 
viranhaltijat vain ohjaavat (Viitamies 2013).
 
3.1.2 Autonomista yhteisömuotoilua: naapuriapu

Yhteisöllisyyttä ei kuitenkaan voida luoda pelkästään 
viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden johdolla, vaan myös 
asukkaiden omilla, itsenäisillä arkielämän toimilla on 
suuri vaikutus. Naapuriavulla tarkoitetaan arjessa aut-
tamista, vapaaehtoista toimintaa, joka perustuu halul-
le auttaa läheisiä ihmisiä. Yhdistys- ja kerhotoiminnan 
ohella myös tällainen toiminta nousee yhteisöllisyydestä 
ja ennen kaikkea hyvästä naapuruudesta (Hämeenaho 
2012: 105).
 Maaseututaajamien kehittämisen näkökulmasta 
naapuriavun historiallista merkitystä ei voi jättää huomi-
oimatta. Suomalaisilla maaseutualueilla naapuriavulla on 
pitkät perinteet kyläyhteisöissä. Sen juuret ovat vanhan 
talonpoikaisyhteiskunnan talkoo-perinteissä, jolloin lä-
hiyhteisön apua ja tukea tarvittiin, jotta selvittiin arjen 
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haasteista. Hyvinvointivaltiota nykyisessä merkityksessä 
ei entisaikaan luonnollisesti ollut olemassa (Hämeenaho 
2012: 97).
 Nykyaikaisen naapuriavun taustalla piilevät ja-
etut arvot ovat osa kyläyhteisöjen sosiaalista pääomaa. 
Kun vastuuta kannetaan yhdessä, yhteisöllinen huo-
lenpito näkyy koko yhteisön hyvinvoinnissa. Yhteisön 
omaehtoisilla toimilla voidaan myös korvata puutteel-
lisia julkisen sektorin palveluita - kimppakyydit, kylä-
talkkarit ja pestipalveluringit hyvinä esimerkkeinä (Hä-
meenaho 2012: 105).

3.2 Yhteisöllisyys ja sosiaalisen pääoman ulottuvuu-
det maaseututaajamissa – esimerkkeinä PIKE-kam-
panja ja Mäntyharjun kunta

Yhteisöllisyyden ja yhteisön sisäisen yhteistyön kehittä-
minen on yhä useammin ykkösprioriteettina nykyaikai-
sessa maaseututaajamien kehittämis- ja suunnittelutyös-
sä. Vasta yhteisöllisen toimintamallin luomisen jälkeen 
on luontevaa perehtyä esimerkiksi rakennetun ympäris-
tön ja tapahtumien suunnitteluun (PIKE-esiselvityksen 
palvelukuvaus 2014: 1). 
 Tätä periaatetta on korostettu myös meneil-
lään olevassa (2014-2017), Suomen maakuntaliittojen ja 
Elävät Kaupunkikeskustat ry:n käynnistämässä PIKE-
kampanjassa (PIKE= pienet keskukset). Valtakunnalli-
sella kampanjalla pyritään edistämään pikkukaupunkien 
ja kirkonkylien (n. 5000 as.) elinvoimaisuutta ja uusiutu-
mista sekä yhteistyötä, verkostoitumista, informaation 
kulkua ja kokemusten vaihtoa.
 Kampanjaan kuuluu myös tervehenkinen kil-
pailu pienten keskusten välillä ja kunakin vuonna par-
haiten kehittämistyössä onnistunut paikkakunta saa 
kiertopalkinnon, kuten Mänttä vuonna 2014 ja Vääksy 
2015. Tänä vuonna (2016) palkinto meni kuitenkin Ete-
lä-Savoon, Mäntyharjun kuntaan. Eteläsavolaiset kunnat 
ovat ottaneet aktiivisesti osaa kampanjaan ja mukana on 
ollut niin alle viiden tuhannen asukkaan, kuin asukas-
luvultaan hieman suurempiakin paikkakuntia (Pienten 
keskusten kehittämiskampanja 2016).

3.2.1 Mäntyharju – eteläsavolaisia perinteitä kulttuu-
rin, matkailun ja vapaa-ajan asumisen sektoreilla

Vuoden 2016 PIKE-kampanjan voittaja Mäntyharju on 
Etelä-Savon maakunnassa sijaitseva noin 6000 asukkaan 
perinteikäs kulttuuri- ja vapaa-ajan matkailun ”kesä-
mökkikunta”. Kunnan yhdyskuntarakenteellisina kehi-
tyshaasteina on kuitenkin ollut syvenevä jakolinja taan-
tuvan, noin 4000 asukkaan keskustaajaman ja vireän, 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkonkylän välillä. 
Tämän lisäksi Mäntyharju on monen muun vastaavan 
kokoisen suomalaisen kunnan tavoin käynyt kamppai-
lua yleistä rakennemuutosta, väestön ikääntymistä ja lii-
kenneyhteyksien heikkenemistä vastaan (Sihvonen ym. 
2013). 
  Oman kunnan resurssikannan kollektiivi-
nen ja kokonaisvaltainen tarkastelu, sekä niihin, kuten 
myös muihin yleisiin seikkoihin liittyvien vahvuuksien 
ja heikkouksien tunnistaminen on haasteellisessa kehi-
tystilanteessa olevien maaseututaajamien kehittämisen 
ensimmäisiä askeleita. Sosiaalisen pääoman kartoitta-
minen voi tapahtua esimerkiksi peilaamalla sosiaalisen 
pääoman ulottuvuuksia (Niemelä 2004) paikkakunnan 
tilanteeseen muun muassa ennen-jälkeen –tarkastelulla 
ja/tai listaamalla ”plussat ja miinukset”, miten kunkin 
ulottuvuuden kohdalla ollaan onnistuttu ja mitkä koh-
dat ovat alun pitäenkin olleet haasteellisia. 
 Seuraavaksi tarkastellaan tilannetta Mäntyhar-
jun kohdalla. Taustatietona on vuonna 2013 ilmestynyt 
tutkimus ”Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä 
yhdyskuntasuunnittelu” (Sihvonen ym.), jonka yhtenä 
case-paikkakuntana Mäntyharju esiteltiin. Tämän lisäksi 
ajankohtaisempaa tilannetietoa saadaan PIKE-kampan-
jan Mäntyharjun jälkiarvioinnista (Vauhkonen & Virka-
mäki 2014).

3.2.2 Mäntyharju: sosiaalisen pääoman hyödyntämi-
sen haasteet sekä onnistumiset

Demokraattisen päätöksenteon ja hallinnon toimivuu-
den suhteen Mäntyharjulla on kehitettävää esimerkik-
si kunnallishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyössä. 
Kunnassa ei täysin ymmärretä tosiseikkaa, että kunnan 
ja elinkeinoelämän menestyminen ovat alueiden väli-
sessä kilpailutilanteessa yhä riippuvaisempia toisistaan. 
Sisäiset erimielisyydet muun muassa kuntakeskuksen 
kehittämisen tarpeellisuudesta luovat jakolinjoja kunnan 
eri toimijoiden välille. Hierarkkisen kunnallishallinnon 
hajauttaminen, uudelleen koordinointi ja vastuunjako 
voisi näin ollen tulla kyseeseen (Vauhkonen & Virka-
mäki 2014).
 Kunnan sosiaaliselle vastuulle sekä huolenpi-
totehtävän toteutumiselle haasteita aiheuttavat maa-
seutukunnille tyypilliset taloudelliset vaikeudet, raken-
nemuutos ja väestökehitykseen (esim. ikääntyminen, 
poismuutto) liittyvät ongelmat. Nämä aiheuttavat haas-
tavan tilanteen esimerkiksi kattaville kunnallispalveluille, 
eikä jatkuvaa verojen korottamista nähdä enää vaihtoeh-
tona. Myös kuntaliitosta muiden Mikkelin seudun kun-
tien kanssa on kunnalle ehdotettu, mutta ajatus pysyä 
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itsenäisenä kuntana saa laajaa kannatusta (Sihvonen ym. 
2013: 48-49).
 Suhteita valtiovaltaan ja maakuntahallintoon 
pidetään Mäntyharjulla arvossaan. Valtakunnan tasolla 
ollaan sitouduttu tiukasti esimerkiksi ilmasto- ja ym-
päristöpolitiikkaan. Suhteet Mikkelin seudun muihin 
kuntiin ovat toimivat ja kuntien välistä yhteistyötä on 
korostettu muun muassa yhteisen infrastruktuurin sekä 
lähiruokajärjestelmän kehittämisessä kestävän kehityk-
sen periaattein. Vapaa-ajan asuminen ja mökkeily näh-
dään alueen yleisenä voimavarana (Sihvonen ym. 2013: 
46-48).
 Vahvan kunnallishallinnon seurauksena tilan-
ne asukkaiden kunnallisten osallistumismahdollisuuk-
sien suhteen on epäselvä (Vauhkonen & Virkamäki 
2014), mutta tilanne on vuosien saatossa kohentunut.  
Huomattavaa kehitystä on tapahtunut esimerkiksi pyr-
kimyksessä ottaa vapaa-ajan asukkaat mukaan kunnal-
liseen toimintaan. Sekä kunnan hallinto että vakituiset 
asukkaat näkevät vapaa-ajan asumisen huomattavana 
taloudellisena voimavarana, jonka ympärille esimerkiksi 
yritystoimintaa voisi laajemmin kehittää. Kuntalaisia ja 
vapaa-ajan asukkaita yhdistävä sekä kunnallisia vaikutta-
mismahdollisuuksia parantamaan perustettu vapaa-ajan 
valtuuskunta on Mikkelin seudun kuntien erikoisuus 
(Sihvonen ym. 2013: 46-48).
 Mäntyharjulla asukkaat työllistyvät pääasiassa 
oman kunnan alueelle, joskin työmatkaliikennettä esi-
merkiksi Mikkelin suuntaan on huomattavan paljon. 
Työmatkayhteyksiä Mikkeliin ja Kouvolaan on kuiten-
kin heikentänyt muun muassa aamuista työ- ja koulu-
laisliikennettä palvelevan junavuoron lakkauttaminen 
vuonna 2012 (Sihvonen ym. 2013: 48-49). 
Kuntaa voi luonnehtia harvaan asutun maaseudun kun-
naksi, jossa teollisen tuotannon osuus on suhteellisen 
suuri. Merkittäviä ja valtakunnallisestikin tunnettuja 
Mäntyharjulla toimivia yrityksiä on esimerkiksi kompo-
siittialan konserni Exel Composities sekä kaasujen tuo-
tantoon ja laitteistoihin erikoistunut Oy Woikoski Ab 
(Sihvonen ym. 2013: 45-46).  
 Kansalaisten yhdistystoiminnassa näkyy kun-
nan yhdyskuntarakenteen tavoin kahtia jakautunei-
suutta. Vielä 2010-luvun alkupuolella keskustaajamasta 
puuttui aktiivinen kyläyhdistys ja yleiset kokoontumisti-
lat olivat heikot; kiinnostusta kunnalliseen vaikuttami-
seen olisi kuitenkin runsaasti. Sen sijaan kirkonkylällä 
on toimiva kyläyhdistys (Sihvonen ym. 2013: 49) sekä 
valtakunnallisestikin merkittävä kulttuuri- ja taidekeskus 
Salmela, jonka yhteyteen on muodostunut monenlaista 
kulttuuritoimintaa. Aktiiviset vapaa-ajan asukkaat anta-
vat oman panoksensa kunnan yhdistys- ja elinkeinoelä-

mälle. Nuorille on tarjolla kattavasti esimerkiksi liikun-
taharrastusmahdollisuuksia, mutta kynnystä nuorten 
kunnalliselle vaikuttamiselle/osallistumiselle nostaa to-
siasia, että lukion jälkeen monen nuoren on muutettava 
toiselle paikkakunnalle (Sihvonen 2013: 51).
 Mäntyharjun merkittäviksi vahvuuksiksi voi-
daan laskea ennen kaikkea yhteiset arvot ja yhteisym-
märrys. Kunnan sisäinen tahtotila on vahva ja kehitys-
myönteinen. Suomalaisia maaseututaajamia yhdistävät 
ongelmat vaativat omat ratkaisunsa myös Mäntyharjul-
la, mutta kunnalliset vahvuudet esimerkiksi vapaa-ajan 
asumisen, matkailun ja kulttuurin alueilla nähdään kun-
talaisten keskuudessa erityisinä tulevaisuuden voimava-
roina (Vauhkonen & Virkamäki 2014). Selkeä yhteinen 
päämäärä, kunnan sisäinen yhteistyö ja tiiviimpi yhtei-
söllisyys auttavat tavoitteissa eteenpäin.

4. Pohdintaa

Tässä esseessä keskityttiin kahteen merkittävään in-
himilliseen resurssiin, yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen 
pääomaan. Käsitteiden määrittelyn jälkeen tarkasteltiin 
ja pohdittiin niiden käytännön ominaisuuksia, ulottu-
vuuksia ja kehittämistä suomalaisen maaseututaajaman 
näkökulmasta. Myös identiteettiä olisi voinut tarkastel-
la omana itsenäisenä resurssinaan, mutta koska identi-
teetin yhteys yhteisöllisyyden syntymiseen on vahva, 
käsiteltiin identiteettiä ikään kuin yhteisöllisyyden ra-
kennusaineena. Ajatusleikki: ”identiteetti luo yhteisön 
ja yhteisö identiteetin” kuvastaa näiden kahden inhi-
millisen resurssin välisen suhteen vuorovaikutteisuutta. 
Identiteettiä itsenäisenä maaseututaajaman resurssina 
voisi toki tarkastella laajemminkin mahdollisena jatko-
tutkimuksen aiheena.
 Mikä kuitenkin voisi olla yhdistävä ajatus yh-
teisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman kehittämisen ja 
sen korostamisen taustalla? Yhteisöllisempien ja parem-
min sosiaalista pääomaa hyödyntävien yhdyskuntien 
luominen varmistaa hyvän pohjan myös taloudelliselle 
kehitykselle ja ennen kaikkea yhdyskuntien sekä aluei-
den kilpailukyvylle ja erikoistumiselle. Yhteisöllisyydellä 
voidaan luoda myös toivottua yhteisölähtöistä itseoh-
jautuvuutta ja autonomisuutta, jolloin yhdyskunnan 
sosiaalinen hyvinvointi on enemmän yhteisön vastuul-
la. Tällä tavoin voidaan saada huomattaviakin säästöjä 
julkishallinnon menoihin, keventää raskasta hallintoko-
neistoa ja jakaa vastuuta myös yhteiskunnan alemmille 
päätöksentekotasoille, esimerkiksi kansalaisyhteiskun-
nan toimijoille ja yrityksille. Naapuriapu toimii hyvänä 
esimerkkinä yhdyskuntien asukkaiden omaehtoisesta, 
yhteisöllisyydestä nousevasta toiminnasta, jolla voidaan 
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parhaimmassa tapauksessa jopa korvata joitain julkisia 
palveluita.
 Tarkoitus ei ole kuitenkaan antaa yhdyskun-
tasuunnittelun suhteen täyttä vastuuta pelkästään esi-
merkiksi kansalaisyhteiskunnan tai yritysmaailman toi-
mijoille. Julkishallinnon edustajat, kuten kehittämis- ja 
suunnittelutoimen asiantuntijat sekä viranhaltijat ovat 
edelleen tärkeässä asemassa projektien koordinaatto-
reina sekä vetäjinä ja he päättävät muun muassa talou-
dellisten ja fyysisten resurssien käytöstä ja jakamisesta. 
Hierarkkinen, suljettu ja virkamiesvetoinen ”top-down” 
–hallintomenetelmä olisi kuitenkin vaihtumassa eri yh-
teiskunnallisten toimijoiden yhteistyöhön, vuorovaiku-
tukseen ja vastuunjakoon perustuvaan sekä yhdyskun-
ta-/yhteisölähtöiseen ”bottom-up”-hallintaan.
 Yhteisöllisyyden luomisessa viranhaltija- ja 
asiantuntijaohjatulla yhdyskuntasuunnittelulla on kes-
keinen merkitys muun muassa asukkaat yhteisen suun-
nitteluprojektin ympärille kokoavassa, yhteisön osal-
listavassa ja yhteishengen kohottamiseen tähtäävässä 
yhteisömuotoilussa. Yhteisömuotoilun käsitettä voisi 
kuitenkin jatkaa myös hypoteettisella ”narratiivi” -näkö-
kulmalla. Toisinaan esimerkiksi yksittäinen (suur-)yritys 
voi toimia merkittävänä yhteisön muovaajana mikäli se 
tuottaa erilaisia taloudellisia tai imagollisia hyötyjä omal-
le kasvuyhteisölleen. Vastavuoroisesti yhteisön jäsenet 
haluavat itse osallistua eri tavoin tämän yrityksen me-
nestystarinaan. Esimerkiksi vieremäläistä Ponssea voi-
daan pitää merkittävänä kotiyhteisöään muovanneena 
toimijana.
 Maaseututaajamien yhteisöllisyyden taustalla 
voi olla siis monenlaisia tekijöitä. Kuten Mäntyharjun 
esimerkkitapaus todisti, jaetuilla arvoilla ja yhteisym-
märryksellä omista yhteisöllisistä vahvuuksista ja heik-
kouksista päästään jo varsin pitkälle. Yhteistuumin on-
kin hyvä lähteä viemään tilannetta eteenpäin, olkoon 
yhdyskunnan keskeisimpänä voimavarana sitten vapaa-
ajan asuminen ja matkailu tai maailmanluokan yritys.
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Johdanto

Uudistuvien energianlähteiden käytön houkuttelevuus 
energiataloudessa on lisääntynyt huomattavasti viime 
vuosina mm. tekniikan kehittymisen ja fossiilisten polt-
toaineiden aiheuttamien ilmastohaittojen tiedostamisen 
myötä, jonka vuoksi myös julkinen keskustelu kyseisistä 
energianlähteistä, erityisesti tuulivoimasta on kiihtynyt. 
Siinä, missä globaalisti erityisesti aurinkovoima on lisän-
nyt suosiotaan, Suomessa luultavimmin erityisesti pime-
än talven vuoksi on keskitytty muihin energianlähteisiin, 
kuten tuulivoimaan. Keskustelua on käyty niin tuulivoi-
maloiden taloudellisuudesta ja tehokkuudesta kuin myös 
tuulivoimaloiden aiheuttamasta meluhaitasta. Erityisesti 
tuulivoimaloiden aiheuttama meluhaitta on julkisessa 
keskustelussa noussut ylitse muiden ja julkinen paine 
onkin saanut Suomen hallituksen tilaamaan tuulivoiman 
terveys- ja ympäristövaikutuksista riippumattoman tut-
kimuksen. Julkinen keskustelu on edennyt jopa siihen 
pisteeseen, että mediassa on puhuttu tuulivoimaloiden 
aiheuttaman infraäänen haitoista, kuten esimerkiksi rä-
jähtävistä lepakoista. Samalla uudistuvien energianläh-
teiden saamaa valtion tukea on leikattu ja erityisesti tuu-
livoiman saamaa tukea on leikattu tuntuvasti hallituksen 
tilaaman tutkimuksen ajaksi. (mm. Hartikainen, 2016)
 Yksi merkittävä tuulivoimaloiden vaikutuksista 
– ja myös tämän raportin aihe – on tuulivoimaloiden 

vaikutus maisemaan ja erityisesti kulttuurimaisemaan. 
Tuulivoimalat pyritään luonnollisesti sijoittamaan tuuli-
sille alueille, jotka sijaitsevat yleisesti aukeilla tai korkeilla 
paikoilla, mistä tuulivoimalat myös näkyvät kauimmaksi. 
Tämän lisäksi tuulivoimalat on pyritty sijoittamaan val-
miiden voimalalinjojen varsille niin, että myöskään etäi-
syydet rakennetusta infrastruktuurista eivät voi nousta 
liian pitkiksi. Tämä taas aiheuttaa lisää painetta ympäris-
tön maisemalle ja haasteita kaavoittajille tuulivoimaloi-
den sijoittamisessa siten, että vaikutukset maisemaan ja 
kulttuurimaisemaan jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. 
Ei olekaan kovin tavatonta, että tuulivoimapuistojen 
kaavoitusehdotukset nostattavat enemmän tai vähem-
män vastustusta lähialueiden asukkailta.
 Tämän tekstin tarkoituksena on aluksi käsitel-
lä kulttuurimaiseman käsitettä sekä tuulivoimarakenta-
misen vaikutusta kulttuurimaisemaan yleisellä tasolla. 
Tämän jälkeen tekstissä käydään läpi tuulivoimaraken-
tamista Vieremän kunnan alueella, erityisesti pitkälle 
edenneen Murtomäen tuulivoima-alueen suunnitelman 
osalta. Lähteinä tekstissä käytetään niin virallisia asiakir-
joja kuin myös mediassa ilmestyneitä tekstejä erityisesti 
tuulivoimaloiden nostattamien mielipiteiden osalta.

Ju s s a  L i i kkanen

Tuulivoiman vaikutus kulttuurimaisemaan
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Tuulivoiman vaikutus kulttuurimaisemaan

Käsitteenä kulttuurimaisema muodostuu maisemasta, 
joka on syntynyt ihmisen ja luonnon yhteisvaikutukses-
ta. Siitä voidaan erottaa ihmisen ja luonnon pitkäaikai-
sen vuorovaikutuksen muovaama maaseudun kulttuuri-
maisema sekä lähes kokonaan ihmistyön muodostama 
kaupunkimaisema eli urbaani maisema. Kulttuurimaise-
massa yhdistyvät luonnonpiirteiden ja ihmisten luomi-
en kulttuuripiirteiden tekijät sekä niiden myötä synty-
neet maisemakuvan esteettisiin arvoihin liittyvät tekijät. 
Nämä tekijät ovat selkeimmin nähtävissä perinteisessä 
maaseudun viljely- ja asumusmaisemassa. Maaseudun 
kulttuurimaisemaan on tallentunut ihmisen ja luonnon 
vuorovaikutuksen myötä valtavasti ainutlaatuista kult-
tuuriperintöä, josta osa on suojeltu. (Ympäristöministe-
riö 1993: 10) Kulttuurimaiseman lisäksi luonnon ja ih-
misen vuorovaikutuksesta syntynyttä maisemaa voidaan 
kuvata kulttuuriympäristön käsitteellä. Kulttuuriympä-
ristöön voidaan nähdä kuuluvaksi kulttuurimaiseman 
lisäksi rakennettu kulttuuriympäristö. Kulttuuriympäris-
töön kuuluvat myös muinaisjäännökset ja perinnebio-
toopit. Kulttuuriympäristö sisältää myös aineettomia 
merkityksiä (Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020).
 Suomessa on valtioneuvoston päätöksellä mää-
ritelty 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, 
jotka edustavat pääosin Suomen maaseudun edustavim-

Kuva 1. Tuulivoimaloita rannikkoseudulla Oulun Nallikarista kuvattuna. (Kuva: Jussa Liikkanen).

pia kulttuurimaisemia. Valtakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueiden arvo perustuu pääosin monimuotoi-
seen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun vilje-
lymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Tämän 
lisäksi Museovirasto on laatinut 1472 alueellisesti, ajal-
lisesti ja kohdetyypittäin monipuolista kohdetta sisältä-
vän inventoinnin valtakunnallisesti merkittävästä raken-
netusta ympäristöstä. Kulttuurimaiseman vaaliminen on 
myös osa luonnonsuojelulain mukaisten maisemanhoi-
toalueiden suojelussa. Valtakunnallisia maisemanhoito-
alueita on vuoden 2015 loppuun mennessä perustettu 
neljä ja maakunnallisia alueita kaksi kappaletta. (Suomen 
ympäristö 2016: 15)
 Maisemavaikutusten arviointi on tärkeässä roo-
lissa tuulivoima-alueita suunnitellessa. Kookkaat voi-
malat muodostavat kauas näkyviä maamerkkejä, jotka 
kertovat ihmisen vaikutuksesta alueella. Suuren kokonsa 
vuoksi tuulivoimalat eivät yleensä vertaudu muihin ym-
päristön elementteihin, jolloin voimaloiden ja ympäris-
tön maisemaelementtien välille saattaa syntyä kilpailuti-
lanne joko mittakaavallisesti tai symbolisten merkitysten 
suhteen. Parhaiten teolliset tuulivoimalat rinnastuvat 
muiden suurimittakaavaisten elementtien kanssa, joihin 
lukeutuvat mm. tehdasrakennukset, piiput sekä mastot. 
Kuitenkin verrattuna esimerkiksi teihin, piippuihin tai 
mastoihin, tuulivoimalat ovat vielä verrattain uusia il-
mestyksiä maisemassa, joihin ihmiset reagoivat suhteel-
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lisen vahvasti joko maiseman uhkaajana tai jännittävänä 
modernina lisäyksenä ja uudistuvien energianlähteiden 
käytön lisäämisen symbolina. Joissakin tilanteissa voi-
maloiden visuaalinen näkyvyys voi olla suurta, mutta 
vaikutus maisemaan ei ole merkittävä. Erityisen suurta 
tuulivoimaloiden näkyvyys ympäristössä on esimerkiksi 
meri- ja rannikkoalueilla (kuva 1) sekä tasaisessa maa-
seutumaisemassa. Tuulivoima-alueilla maisemavaiku-
tuksia aiheutuu tuulivoimaloiden lisäksi sähkönsiirtoon 
liittyvistä rakenteista sekä uusista tai parannettavista tie-
yhteyksistä. (Scottish Natural Heritage 2009: 19, Suo-
men ympäristö 2016).
 Maisemaselvitykset ovat oleellinen osa tuulivoi-
ma-alueen suunnittelua. Tuulivoimaloiden sijoituspaik-
kaa rajattaessa täytyy tiedostaa ympäristön tekijöitä jot-
ka voivat korostaa voimaloiden näkyvyyttä tai herkentää 
maiseman visuaalisuutta. Erityisen tärkeää on huomioi-
da kulttuurihistorialtaan ja luonnoltaan arvokkaat alueet 
joille ei voida sijoittaa tuulivoimaa. Maisemaselvityksen 
avulla voidaan osoittaa alueita, joille tuulivoimaraken-
taminen ei sovellu ollenkaan tai jotka vaativat suojae-
täisyyden tuulivoima-alueelta. Esimerkiksi tuulivoiman 
sijoittaminen on käytännössä mahdotonta alueilla, jotka 
ovat erikseen sijoitettu valtakunnalliseen, maakunnalli-
seen tai muuhun inventointiohjelmaan mihin on listattu 
merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita. Maisemasel-
vityksissä oleellista on myös kartoittaa maisemien arvoja 
ja herkkyyttä, mikä ei kuitenkaan ole kovin yksiselitteis-
tä, sillä maiseman visuaalisten arvojen määrittäminen 
ei ole mahdollista objektiivisin keinoin. Oleellista on 
kuitenkin selvittää maiseman eri ominaisuuksia, kuten 
suuri- tai pienipiirteisyyttä, vaihtelevuutta, maiseman 
ikää sekä eri maamerkkien ominaisuuksia ja merkityksiä. 
Kun suunnittelualueeseen kuuluu kulttuurihistoriallisia 
arvoja, täytyy maisemaselvitystä olla tekemässä myös 
sen alan asiantuntijoita. (Weckman 2006: 22-24, 27)
 Maiseman herkkyyttä tuulivoimarakentamiselle 
on keskeisesti tarkasteltu visualisointiselvityksillä, joiden 
tarkoitus on tarkastella tuulivoimaloiden aiheuttamaa 
muutosta suhteessa maiseman ominaisuuksiin ja arvoi-
hin. Visualisoinnin voima piilee siinä, että sillä voidaan 
paljastaa tuulivoiman vaikutusta maisemaan tavalla, 
mikä olisi hyvin vaikeaa karttatarkastelussa. Visualisoin-
neilla on merkittävä ja korostunut asema erityisesti jul-
kisen keskustelun pohjalla, sillä hyvin tehdystä visuali-
soinnista saa nopeasti hyvin selkeän kuvan tuulivoiman 
vaikutuksesta ympäristön maisemalle. (Weckman 2006: 
26-27)
 Etäisyys on yksi merkittävä tekijä tuulivoiman 
maisemavaikutuksia arvioidessa. Suomessa on määritel-
ty vaikutusalueita korkeille teknisille rakenteille, kuten 

tuulivoimaloille. Viime vuosien YVA-menettelyissä tuu-
livoima-alueiden vaikutusten arviointia on edellytetty 
yleensä noin 20-35 kilometrin etäisyydelle aiotusta alu-
eesta. Aiheesta tehdyt selvitykset eroavat jonkin verran 
toisistaan, mutta pääsääntöisesti on todettu, että tuuli-
voimaloiden dominanssi maisemassa vähenee huomat-
tavasti 5-7 kilometrin päässä voimalasta. Kauempana 
voimalasta voimalat sulautuvat helpommin osaksi laa-
jempaa maisemakokonaisuutta. Selkeällä ja kuivalla sääl-
lä tuulivoimalasta erottaa vielä 5-10 kilometrin päässä 
voimalan lavat. Ihanteellisissa oloissa tuulivoimalan tor-
ni saattaa näkyä 20-30 kilometrin päähän. Eri taulukoita 
pitää kuitenkin pitää vain suuntaa-antavina ja arvioida 
erikseen maisemavaikutukset yksittäin suunnitelluilla 
tuulivoima-alueilla kyseisen alueen ominaispiirteiden 
mukaan. Tuulivoimaloiden näkyvyys on luonnollisesti 
suurempi alueilla, joilta avautuu laajoja näkymäakseleita 
kohti tuulivoima-aluetta, kuten vesi- pelto- ja kenttäalu-
eet. (Weckman 2006: 10, Suomen Ympäristö 2016: 17-
19). 
 Tuulivoimarakentamisen vaikutus ympäristöön 
on melko suurta maaseudun pienipiirteisessä, perintei-
sessä ja ajallisesti pysähtyneessä kulttuuriympäristössä. 
Pienipiirteisen kulttuurimaiseman perinteinen luon-
ne voi vahingoittua vakavasti tuulivoimarakentamisen 
myötä siinä missä ihmisen rakentama moderni ympä-
ristö kestää tuulivoimaloiden muutoksen huomattavasti 
paremmin, sillä tuulivoimaloiden edustavat nykyaikaista 
tekniikkaa eikä se ajallisesti aiheuta konfliktia ympä-
ristönsä kanssa. Tietyntyyppisessä maisemassa. kuten 
ajallisesti historiallisessa, pienipiirteisessä maisemassa 
jo yksikin voimala voi olla huomattavan haitallinen alu-
een kulttuurimaiseman luonteelle (Suomen ympäristö 
2016, Weckman 2006: 14). Kulttuuriympäristöt ovat 
usein erityisen arvokkaita aika-näkökulmasta. Historial-
lisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä tuulivoimalat 
nähdään erityisen sopimattomina elementteinä, jotka 
voivat vahingoittaa esimerkiksi kirkon tai muun histo-
riallisen maamerkin merkitystä. (Nordström 2000) Par-
haimmillaan tuulivoimaloiden rakentaminen vaikuttaa 
maisemaan neutraalisti tai kohtuullisesti jolloin voimalat 
sulautuvat osaksi maisemaa. Ongelmallinen tilanne on 
silloin, kun voimalat dominoivat maisemaa ja mitätöivät 
kulttuurimaiseman ominaispiirteitä ja tunnelmaa, jol-
loin maiseman sijoituskyvyn voidaan nähdä ylittyneen. 
(Weckman 2006: 10).

Tuulivoima Vieremällä

Vieremän kunnan alueelle on suunniteltu useampaa tuu-
livoimapuistoa, joiden maisemavaikutuksia on myös tä-
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ten arvioitu kaavamääräysten mukaisesti. Pohjois-Savon 
tuulivoimakaavaan on lueteltu kolme eri tuulivoima-
aluetta Vieremän alueelle: Rahustenahon, Linnalankan-
kaan sekä Kurvilanmäen tuulivoima-alue (Pohjois-savon 
tuulivoimamaakuntakaava 2015: 45-51). Näistä alueista 
pisimmälle on viety Rahustenahon tuulivoima-alueelle 
suunniteltu Murtomäen tuulivoimapuisto, joka sijoit-
tuisi Kajaanin kaupungin ja Vieremän kunnan alueille. 
Murtomäen tuulivoimapuisto menee Vieremän puolella 
suurimmaksi osaksi päällekkäin Pohjois-Savon tuulivoi-
makaavaan merkityn Rahustenahon tuulivoima-alueen 
kanssa. (Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaava-
luonnos 2016).

Rahustenaho ja Murtomäki

Vieremän tuulivoima-alueeksi suunnitelluista alueis-
ta pisimmälle on viety Murtomäen tuulivoimapuisto. 
Tuulivoimakäyttöön suunniteltu alue sijaitsee Vieremän 
pohjoisosassa, Kajaanin ja Vieremän rajalla Rotimojär-
ven vieressä. Pohjois-Savon liitto on suorittanut Rahus-
tenahon tuulivoimaloille kaavoitetulla alueella maasto-
käyntejä, joiden perusteella ei ole nähty maisemallisia 
esteitä tuulivoima-alueen muodostamiselle. Alue sijait-
see kunnan reuna-alueella, jolla ei pääosin ole mitään 
loma- tai pysyvää asutusta. Alueen vaikutusalueella on 
jonkin verran loma-asutusta, joka on keskittynyt Oulu-
järven ja muiden pienempien vesistöjen alueille.
 Pohjois-Savon tuulivoimakaavan selostuksessa 
Rahustenahon tuulivoima-alueen maisemallisten vaiku-
tusten on arvioitu kohdistuvan vahvimmin Rotimojär-
ven pohjoispään länsirannalle. Muuten tuulivoima-alue 
sijaitsee metsäisillä mäillä, jossa korkeuserot eivät kui-
tenkaan ole kovin suuria. Voimalat näkyisivät lähistön 
avoimille suo- ja peltoalueille joissa ne näin ollen do-
minoisivat maisemaa. Suurin osa näkyvyystarkastelun 
alueista ovat pieniä ja pirstaleisia, joten maisemavai-
kutukset ovat tuulivoimakaavassakin nähty vähäisiksi 
(Pohjois-Savon tuulivoimakaavan selostusosuus 2015: 
46). Kuitenkin erityisesti tuulivoimapuiston näkyvyys ja 
mahdollinen kuuluvuus Rotimojärven rannoille on aihe-
uttanut runsasta vastustusta alueen maanomistajien kes-
kuudessa. (mm. Rämänen 2015). Nissilän ja Marttisen-
järven kylien asukkaat vastustivat yli 200 allekirjoitusta 
sisältäneellä adressilla tuulivoimapuiston perustamista 
perustellen vastustamista mm. vuoden 1995 Rotimon 
ja Marttisenjärven osayleiskaavan päätavoitteella, jon-
ka mukaan Rotimojärven pohjoispään erämaamaisema 
pyrittäisiin pitämään luonnonmukaisena (Iisalmen luon-
nonmuseo 2016).
 Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaava ei 

ole vielä valmistunut, mutta osayleiskaavaehdotuksessa 
alueen maisema- ja kulttuuriympäristöä on käsitelty jon-
kin verran. Vieremän puolelta puiston vaikutusalueella 
ei ole yhtään valtakunnallisesti merkittävää kulttuuri-
ympäristökohdetta. Maakunnallisesti arvokkaina koh-
teina alueella pidetään alueelta 6 kilometrin päässä si-
jaitsevaa Nissilän kylää, 12 kilometrin päässä sijaitsevaa 
Pehkolanniemen aluetta, 6 kilometrin päässä sijaitsevaa 
metsäkämppä Honkapirttiä sekä 7 kilometrin päässä 
sijaitsevaa työnjohtajan asunto Karsikkoa (Murtomäen 
tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus 2016: 50-55). 
Näistä Nissilän kylä on mainittu myös Pohjois-Savon 
tuulivoimakaavassa alueena, jolle voimalat näkyvät, 
joskin tiheän puuston on arvioitu muodostavan suojaa 
tuulivoimapuiston suuntaan (Pohjois-Savon tuulivoima-
kaava 2015: 47)
 Viimeksi Murtomäen tuulivoimapuistoa kä-
siteltiin Vieremän hallinnollisissa elimissä joulukuussa 
2016, jolloin Vieremän kunnanhallitus päätti jättää esi-
tyksen tuulivoimapuiston perustamisesta pöydälle odot-
tamaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) selvitystä 
tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista (Vieremän 
kunnanhallituksen kokous 12.12.2016). Työ-ja elinkei-
noministeriön selvityksen epäselvän aikataulun myötä 
onkin tällä hetkellä epäselvää myös se, koska Murtomä-
en tuulivoimapuiston käsittely Vieremän hallinnollisissa 
elimissä jatkuu (Tegelberg 2016).
 Julkisessa keskustelussa Murtomäen tuulivoi-
mapuisto on kohdannut vastatuulta myös muista kuin 
maisemallisista syistä. Tuulivoimapuistoa on vastustettu 
esimerkiksi vetoamalla alueen tärkeyteen metsäpeurojen 
ja susien reviirialueena. (Niiranen 2016)

Linnalankangas

Linnalankangas on pieni alue Vieremän pohjoisosassa 
ja se on osa Kainuun ja Pohjanmaan puolelle suunni-
teltua tuulivoimapuistoa. Alueella ei ole Pohjois-Savon 
tuulivoimakaavan mukaan erityistä maisemallista arvoa. 
Tuulivoima-alueen lähin asutus sijaitsee Rahajärven 
tuntumassa, missä rakennettu ympäristö koostuu loma-
asutuksesta. Tiheän rantapuuston johdosta mahdolliset 
tuulivoimalat eivät todennäköisesti aiheuttaisi maisema-
haittoja tälle alueelle. Alueen dominanssivyöhykkeen 
tuntumassa, reilun 5 kilometrin päässä sijaitsee maakun-
nallisesti arvokas Nissilän kylä, jonka kulttuuriympä-
ristöön ja maisemaan voimaloilla todennäköisesti olisi 
vaikutusta. Kuten Murtomäen tapauksessa, niin myös 
Linnalankankaan tapauksessa tiheän puuston on arveltu 
suojelevan kylää pahimmilta maisemavaikutuksilta. Voi-
malat näkyisivät paikoittain myös 20 kilometrin päässä 
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sijaitsevalle Sahlamin valtakunnallisesti arvokkaalle alu-
eelle sekä yhtä kaukana sijaitsevalle maakunnallisesti-
arvokkaalle Palosenmäen maisema-alueelle. Etäisyyden 
vuoksi voimaloiden maisemavaikutuksia pidetään kui-
tenkin vähäisenä (Pohjois-Savon tuulivoimakaava 2010: 
48-49).

Kurvilanmäki

Kurvilanmäen tuulivoima-alue sijaitsee Sonkajärven ja 
Vieremän rajalla Vieremän koillisosassa niin, että suu-
rempi osa alueesta sijoittuu Vieremän kunnan alueel-
le. Alueelle on mahdollista sijoittaa 15 voimalaa. Alue 
on korkeussuhdanteiltaan melko tasaista ja maasto on 
pääosin karua, metsävaltaista ja soista. Alueen maisema-
arvo on määritelty alhaiseksi. Maisema kestää suuripiir-
teisyytensä johdosta muutoksia paremmin kuin pieni-
piirteinen maisema. Suurin maisemavaikutus alueella 
kohdistuu noin kahdeksan kilometrin päähän sijaitseval-
le, valtakunnallisesti arvokkaalle Sukevan vankilan ja sen 
ympäristön alueelle. Etäisyys alueelle on kuitenkin mel-
ko pitkä, jonka vuoksi maisema-vaikutusten arvioidaan 
olevan melko vähäisiä. (Pohjois-Savon tuulivoimakaava 
2010: 50).

Pohdinta

Tuulivoimaloiden vaikutus kulttuurimaisemaan on ai-
heena ristiriitainen ja runsaasti tunteita herättävä. Tuu-
livoimaloiden sijoittaminen aiheuttaa julkisessa keskus-
telussa hyvin herkästi NIMBY-ajattelua, jonka mukaan 
tuulivoimaloihin suhtaudutaan positiivisesti niin kauan, 
kun ne sijoitetaan kauas haastateltavan omasta näköpii-
ristä. Ongelmana on myös maisemavaikutusten arvioin-
nin subjektiivisuus: Maisemavaikutuksia on vaikeaa tai 
käytännössä mahdotonta mitata täysin objektiivisesti, 
sillä jokainen kokee maiseman omalla tavallaan. Tyy-
pillistä esimerkiksi Vieremän Murtomäen tapauksessa 
on, että kaavoituksessa maisemavaikutuksia on pidetty 
virallisissa selvityksissä kohtuullisina, mutta tuulivoima-
loiden läheisyydessä maata omistavien henkilöiden vas-
tustus tuulivoimaloita kohtaan on ollut melko suurta ja 
vaikutukset nähdään paljon vakavampina kuin virallisis-
sa selvityksissä. Syynä tähän voi olla esimerkiksi kaavoit-
tajien halu ajaa tuulivoima-aluetta läpi vähättelemällä 
tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia. Toisaalta tuuli-
voimaloiden sijoittaminen sopivien etäisyyksien päähän 
ja taloudellisesti ilman minkäänlaisia kulttuurimaisemal-
lisia vaikutuksia on hyvin vaikeaa ja voi hyvin olla, että 
vaihtoehtoiset paikat kohtaisivat vielä enemmän vastus-
tusta osakseen.

 Julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa 
kulttuurimaisemalliset arvot ovat aina olleet läsnä tuu-
livoimasta puhuttaessa, mutta varsinkin viime aikoina 
maisemalliset asiat ovat jääneet jonkin verran taka-alalle, 
kun on alettu puhua laajemmin tuulivoimaloiden aihe-
uttamasta meluhaitasta sekä tuulivoimaloiden yleisestä 
energiataloudellisuudesta. Kuitenkin keskustelu myös 
tuulivoimaloiden vaikutuksesta maisemaan tulee toden-
näköisesti jatkumaan melko vilkkaana niin kauan, kun 
tuulivoiman rakentaminen jatkuu johtuen jo jatkuvasti 
suuremmista tuulivoimaloista, jotka luonnollisesti nä-
kyvät entistäkin kauemmas. Kuitenkin kun energiata-
loutta ajatellaan maiseman kannalta, niin paremmin 
maisemaan sulautuvia ratkaisuja löytyy jonkin verran. 
Haasteena on ensisijaisesti vaihtoehtoisten ratkaisujen 
soveltuvuus juuri Suomen energiatalouden käyttöön. 
Esimerkiksi aurinkopaneeleja Suomessa on jonkin ver-
ran käytetty niin yksityishenkilöiden kuin myös julkisten 
rakennusten osalta, mutta niin kauan kun ei ole olemas-
sa käytännöllistä tapaa säilöä suurta määrää sähköener-
giaa, suuren osan vuodesta aurinkopaneelit ovat lähes 
hyödyttömiä Suomen leveysasteilla.
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Melu ja hiljaisuus

Hiljaisuus on suhteellista ja subjektiivista, se on koki-
jasta riippuva käsite ja yksi äänimaiseman ominaisuus. 
Täyttä hiljaisuutta elinympäristössämme on mahdoton-
ta saavuttaa, joten äänettömyydestä puhuttaessa käyte-
täänkin usein termejä suhteellinen hiljaisuus ja luonnon-
hiljaisuus. Eri maissa hiljaisuuden kriteerit ja ohjearvot 
vaihtelevat suuresti, sillä tiedeyhteisö ei ole vielä päässyt 
yksimielisyyteen siitä, miten ja mitkä asiat vaikuttavat 
ihmisten kokemaan hiljaisuuteen. (Uudenmaan liitto 
2007, 10; Pesonen 2004, 5-6.)
 Melu on ei-toivottua, epämiellyttävää ja häirit-
seväksi koettua ääntä, jolle altistuminen voi haitata ih-
misen terveyttä ja vähentää ympäristön koettua viihty-
vyyttä. Suomessa melu on määritelty toimia vaativaksi 
ympäristöongelmaksi jo useamman vuoden ajan, mikä 
onkin tärkeää, sillä Suomessa jo lähes miljoona ihmis-
tä asuu melualueilla. Melualueiksi määritellään alueet, 
joiden keskiäänitaso ylittää päivisin (klo 7-22) 55 dB. 
Melualueita ja melulle altistuneiden ihmisten määrää 
ovat lisänneet väestönkasvu, kaupungistuminen, tiivis-
tyvä asuminen sekä teollisuuden ja liikenteen lisäänty-
minen. Määrän odotetaan tulevaisuudessa yhä kasvavan 
samoista syistä. Keskimääräisen melutason lisäksi me-
lun ominaisuuksiin vaikuttavat muutkin tekijät kuten 
meluhuiput, toistuvuus ja melun ajallinen jakautuma. 

(Ampuja 2014, 42; Saarinen 2014, 59; Uudenmaan liitto 
2007, 20-21.)
 Melun torjumiseksi yhteiskunnissa on asetet-
tu erilaisia sääntöjä ja määräyksiä esimerkiksi melua 
tuottavien toimintojen sijoittamisesta. Alueidenkäytön 
suunnittelu eli kaavoitus on keskeinen meluntorjunnan 
keino, jolla voidaan tehokkaasti vaikuttaa moniin melua 
aiheuttaviin toimintoihin. Meluntorjunnassa käytetään 
myös muita keinoja, kuten muun muassa meluesteitä 
ja hiljaisia tienpäällysteitä tieliikennemelun torjumi-
seksi. Meluntorjunnan tekee haastavaksi se, että se on 
poikkitieteellistä ja kohdistuu moniin yhteiskunnan eri 
toimintoihin. Yhteiskunnalliseen keskusteluun melun 
torjunnasta vaikuttaa lisäksi se, että ihmiset kokevat me-
lun hyvin monin eri tavoin. Mikä on toiselle miellyttä-
vää ääntä, voi olla toiselle sietämätöntä melua. (Saarinen 
2014, 59, 73.)

Melun vaikutukset ja melulähteet

Melulle altistumisen vaikutuksia on tutkittu jo vuosia 
ja sen tiedetään olevan haitallista ihmisten fyysiselle ja 
psyykkiselle terveydelle sekä hyvinvoinnille. Kuulovau-
rioiden lisäksi melualtistus kuuluu kohonneen verenpai-
neen, sepelvaltimotaudin sekä sydän- ja aivoinfarktien 
riskitekijöihin. Yleisimpiä melun aiheuttamia terveys-
haittoja ovat levon, unen, nukahtamisen ja nukkumisen 

S i i r i  Mur to l a

Hiljaiset alueet maakuntakaavoituksessa
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häiriöt. Meluherkät ihmiset aistivat ja reagoivat meluun 
muita voimakkaammin ja he ovat myös alttiimpia melun 
negatiivisille terveyshaitoille. (Ampuja 2014, 10; Vuori-
nen & Heinonen-Guzejev 2014, 110-113; Heinonen-
Guzejev 2014, 120.)
 Terveysvaikutusten lisäksi melu huonontaa 
elinympäristömme laatua sekä sen viihtyvyyttä monella 
eri tavalla. Meluisilla alueilla ihmiset voivat esimerkiksi 
välttää oleskelua ulkona ja melu voi vaikuttaa negatiivi-
sesti myös tonttien sekä kiinteistöjen rahalliseen arvoon. 
Melusta on arvioitu aiheutuvan myös merkittäviä kus-
tannuksia yhteiskuntataloudellisesti. (Ympäristöminis-
teriö 2004, 13.)
 Liikenne on ehdottomasti suurin yksittäinen 
melun aiheuttaja tämän päivän yhteiskunnassa (Ampu-
ja 2014, 42). Uudenmaan liiton tekemässä selvityksessä 
(2007) hiljaisia alueita rajaavat tai niiden laatua mää-
rittävät melunlähteet jaettiin kolmeen ryhmään: jatku-
van taustamelun lähteet, säännöllisesti toistuvat mutta 
ei-jatkuvat melutapahtumat sekä harvemmin toistuvat, 
satunnaiset melutapahtumat. Jatkuvaa taustamelua tuot-
tavat vilkkaasti liikennöidyt väylät, raideliikenne sekä 
prosessiteollisuus ja vilkkaimmat satamat. Säännölli-
sesti toistuvia melutapahtumia ovat muun muassa reit-
tikoneiden ylilennot, vilkas veneliikenne sekä toiminta 
ampuma-alueilla ja moottoriurheiluradoilla. Satunnaista 
melua aiheuttavat pikkuteiden liikenne, traktorit, metsä-
työkoneet sekä asutus.

Hiljaiset alueet

Hiljaisella alueella tarkoitetaan yleensä ympäristöä tai 
tilaa, jossa ei ole lainkaan ihmisen toiminnasta aiheutu-
via ääniä tai ne puuttuvat kokonaan. Koska hiljaisuus 
ei ole absoluuttista, luonnon äänet ovat näillä alueilla 
sallittuja ja jopa toivottuja. Valtioneuvoksen päätöksen 
(933/1992) melutasojen ohjearvoista mukaan virkistys- 
ja luonnonsuojelualueilla melutaso ei saa päivisin ylittää 
45 dB sekä öisin 40 dB ohjearvoa. Asuin- ja taajama-
alueilla ohjearvot ovat 10 dB korkeammat, sillä hiljai-
suudesta sekä luonnon äänistä nauttiminen pyritään 
ensisijaisesti turvaamaan luonnon virkistysalueilla. Hil-
jaisuuden kokeminen on voimakkaasti sidoksissa myös 
aikaan, sillä tietyn alueen äänimaailma saattaa muuttua 
merkittävästi vuodenaikojen tai vuorokauden aikojen 
mukaan. (Karvinen & Savola 2004; Pesonen 2004, 8; 
Päijät-Hämeen liitto 2012.)
 Hiljaisia alueita ei voida määritellä pelkästään 
keskimääräisten melutasojen perusteella, sillä myös ym-
päristölle asettamamme odotusarvot vaikuttavat alueen 
hiljaiseksi kokemiseen voimakkaasti. Ihmiset tarvitsevat 

hiljaisuutta ja nauttivat siitä eri tavoin, joten hiljaisuu-
desta keskusteltaessa voitaisiin puhua myös mieluisasta 
äänimaisemasta. Hiljaisen alueen arvon määrittää objek-
tiivisen melutason lisäksi myös alueen muut arvot sekä 
alueen sijainti ja saavutettavuus. Hiljaisuuden kriteerien 
saavuttaminen vaihtelee alueittain sekä kokijan perus-
teella, joten lopputuloksena saamme kirjon erilaisia hil-
jaisia alueita. (Karvinen & Savola 2004, 21; Uudenmaan 
liitto 2007, 10; Pesonen 2004, 39.)

Hiljaisten alueiden vaikutus/merkitys

Melun negatiivisten vaikutusten vastapainoksi pyritään 
muuta ympäristöä hiljaisempia alueita säilyttämään viih-
tyisän ja terveellisen elinympäristön saavuttamiseksi. 
Tutkimuksissa käy jatkuvasti ilmi, että luontoympäristöt 
koetaan tärkeimmiksi elvyttäviksi ympäristöiksi ja että 
hiljaisuudella on suuri merkitys ihmisten terveydelle ja 
hyvinvoinnille. Hiljaiset alueet voivat lievittää haittoja, 
joita meluisat alueet tuottavat. Ihmisten lisäksi myös 
monimuotoinen luontomme tarvitsee hiljaisuutta. Tie-
tyt eläin- ja lintulajit saattavat kärsiä melusta. Hiljaiset 
alueet vaikuttavat myönteisesti luonnon monimuotoi-
suuteen auttamalla estämään yhtenäisten luontoaluei-
den pirstoutumista pienemmiksi. (Uudenmaan liitto 
2007, 7-8; Mehto 2016.)
 Luonnonrauhaa ja hiljaisia alueita voidaan 
käyttää myös matkailun imago- ja vetovoimatekijöinä. 
Luonnon hiljaisuus ja rauha ovat luonnon tarjoamia 
aineettomia ja kokemuksellisia hyötyjä, kulttuurisia 
ekosysteemipalveluita, joiden nauttimisesta ihmiset ovat 
valmiita maksamaan ja matkustamaan. Hiljaisuutta tar-
joavaan luontomatkailuun, erityisesti maaseutumatkai-
luun, Suomella tuhansien järvien ja metsien maana on 
oikein hyvät lähtökohdat. Muun muassa Pohjois-Karja-
lassa hiljaisuusmatkailua on alettu kehittämään ja tuot-
teistamaan. Hiljaisuusmatkailu tarjoaa kokonaisvaltaisia 
elämyksiä ja se toteutuu parhaiten luonnon rauhassa. 
Tänä vuonna maailman arvostuimpia matkailuoppaita 
julkaiseva Lonely Planet valitsikin Suomen kolmannek-
si parhaaksi matkailukohteeksi vuodelle 2017, mainiten 
erityisesti laajat rauhalliset ja puhtaat luontoalueemme. 
Oikeanlaisen hiljaisuuskokemuksen saavuttamiseksi tu-
lee kuitenkin tiedostaa matkailijan tarpeet ja pyrkiä oh-
jaamaan heidät oikeanlaisen palvelun luo.  Levollinen 
äänimaisema voidaan herkästi pilata sijoittamalla sinne 
epähuomiossa ääntä tuottavaa matkailutoimintaa. (Kai-
nuun liitto 2016, 5, 47; Hiljaisuusmatkailu; Lonely Pla-
net.)
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Hiljaisten alueiden kartoitus maakunnissa

Huoli hiljaisten alueiden säilymisestä on herännyt koko 
ajan meluisammaksi muuttuvassa yhteiskunnassamme 
ja Valtioneuvosto (2003) onkin toivonut maakuntaliitto-
jen selvittävän luonnon virkistyskäytön sekä luontomat-
kailun kannalta merkittävimmät hiljaiset alueet ja niiden 
hiljaisina säilymisen ehtoja. Jo maankäyttö- ja rakennus-
laki velvoittaa, että ympäristömme suunnitellaan viihtyi-
säksi ja terveelliseksi, mikä luonnollisesti koskee myös 
meluhaittoja ja niiden vähentämistä. Valtakunnallisen 
meluntorjuntaohjelman yhtenä päämääränä ja tavoit-
teena on kiinnittää huomiota hiljaisten alueiden säilymi-
seen myös tulevaisuudessa (Ympäristöministeriö 2004). 
 Hiljaisille alueille ei ole yhtenäistä kartoitus-
menetelmää tai kaavoituskäytäntöä, joten hiljaisuuden 
monimuotoisuuden vuoksi aluekohtainen liikkumavara 
on paikallaan. Maakunnallinen tarkastelumittakaava on 
todettu toimivaksi hiljaisia alueita selvitettäessä. Kartoi-
tusta tai selvitystä hiljaisista alueistaan ovat tehneet Sa-
takunnan, Kainuun, Uudenmaan, Pohjois-Savon, Kan-
ta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, 
Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakunnat. Töissä 
on käytetty erilaisia kriteerejä sekä menetelmiä, mutta 
Satakunnan pilottiselvitys on toiminut pohjana useim-
mille maakuntien selvityksille. Toistaiseksi merkinnät 
hiljaisista alueista on tehty vain Satakunnan ja Pohjois-
Savon maakuntakaavoihin. Kaikki maakunnat eivät ole 
edes aikeissa merkitä kartoittamiaan alueita maakunta-
kaavaan asti, mutta aineistoa hyödynnetään muuten alu-
eidenkäytön suunnittelussa sekä kaavoitusprosesseissa 
(Trafi).
 Edellä mainituissa maakunnissa nähdään tär-
keänä oman alueen hiljaisten alueiden tiedostaminen 
kaikkine potentiaaleineen. Myös alueiden mahdollisesta 
kehittämisestä aiheutuvat hyödyt ja haitat tulee huomioi-
da. Useissa kunnissa huoli hiljaisuudesta ja melun nega-
tiivisista vaikutuksista on herännyt suunnitteilla olevien 
tuulivoimahankkeiden ympärille, joita koskeva keskus-
telu käy ajoittain hyvinkin kiivaana. Hiljaisten alueiden 
kartoittaminen ja säilyttäminen pidetään tärkeänä osa-
na suomalaista luontomatkailua, mutta niiden merkitys 
myös elinympäristömme viihtyvyydelle, turvallisuudelle 
sekä terveellisyydelle nähdään tärkeänä. Lisääntyvän lii-
kennemelun ja tiivistyvien asuinalueiden vuoksi, ennen 
kaikkea pääkaupunkiseudulla, asukkaille tulisi turvata 
mahdollisuus kokea hiljaisuutta ja luonnonrauhaa myös 
tulevaisuudessakin. Hiljaisten alueiden tulisi myös olla 
kaikkien saavutettavissa. Kuva 1: Hiljaisten alueiden luokittelu Satakunnan HiljaPi-

Sa-selvityksessä.

Hiljaisten alueiden luokittelua

Maakuntien selvityksissä hiljaisia alueita on luokiteltu 
hieman eri tavoilla. Useimmiten potentiaalinen hiljainen 
alue muodostuu ympäristöön, jossa äänitaso pysyy alle 
30 dB. Silti maakuntamittakaavassa 35 dB äänitaso ylei-
sin hiljaisen alueen kriteeri, sillä se sallii alueella muitakin 
hiljaisuuden arvoja kuten luonto- ja matkailuarvoja. Sel-
vityksissä ollaan valittu kuhunkin maakuntaan sopivat 
kriteerit, joita määrittävät erilaiset tavoitellut äänitasot. 
Todellisuudessa äänitasot vaihtelevat ajan sekä paikan 
mukaan, sillä niihin vaikuttavat muun muassa vuoden- 
ja vuorokauden ajat, vallitsevat maastonmuodot, sääolo-
suhteet sekä luonnon tuottamat taustaäänet.
 Satakunnan tekemässä pilottiselvityksessä 
(2004) hiljaiset alueet luokiteltiin neljään kategoriaan: 
luonnonrauha-alueet, maaseutumaiset hiljaiset alueet, 
kaupunkimaiset hiljaiset alueet ja erikoiskohteet (kuva 
1). Mahdollisuus kuulla luonnon ääniä on kaikissa luo-
kissa lähtökohtana, erot syntyvät hiljaisuuden odotusar-
voista, alueiden äänimaisemista ja ihmisen toimillaan ai-
heuttavien äänien määrästä. Tätä luokittelua on käytetty 
tavalla tai toisella lähtökohtana useimmissa maakuntien 
selvityksissä. Uudellamaalla luokkina ovat syvä, tyydyt-
tävä ja välttävä hiljaisuus ja esimerkiksi Pohjois-Savossa 
käytettiin vain yhtä hiljaisuusluokkaa: luonnon virkistys-
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käytön ja luontomatkailun kannalta merkittävät alueet 
(Uudenmaan liitto 2007; Pohjois-Savon liitto 2008).

Kartoitusmenetelmiä ja valintakriteerejä 

Hiljaisten alueiden kartoittaminen ja määrittely on 
useimmiten tehty maakunnissa käyttämällä ns. poissul-
kevaa menetelmää. Siinä paikannetaan alueen pääasialli-
set melunlähteet ja niiden ympärille lisätään kartalla tai 
paikkatieto-ohjelmassa puskurivyöhykkeet, joiden ulko-
puolelle jäävän keskiäänitason arvioidaan olevan riittä-
vän hiljainen (kuva 2). Nämä vyöhykkeet perustuvat siis 
erilaisiin laskentamalleihin tai arvioihin ja ne ovat aina 
keskiarvoihin perustuvia ja likimääräisiä. Todellisuudes-
sa alueen melutaso voi vaihdella huomattavastikin eri-
laisten olosuhteiden sekä maaston muotojen mukaan. 
Useimpien maakuntien selvityksissä lähtökohta aluei-
den kartoittamiselle on mekaaninen puskuritekniikka, 
mutta muun muassa Uudenmaan raportissa otetaan 
huomioon myös alueen arvoista kumpuava näkökulma. 
Voisiko hiljaisuus korostaa jonkun alueen arvoja tai so-
pisiko se yhteen joidenkin jo olemassa olevien arvojen 
kanssa? (Päijät-Hämeen liitto 2012, 2; Uudenmaan liitto 
2007, 13, 18.)
 Poissulkevan menetelmän jälkeen on usein siir-
rytty tarkempaan karttatarkasteluun, jonka pohjalta va-
likoidaan maakunnan potentiaalisimmat hiljaiset alueet. 
Työmenetelminä käytetään myös asiantuntija-arvioita ja 
esimerkiksi Satakunnan pilottihankeessa melumittauk-
sia ja maastoon tehtyjä kuuntelukäyntejä. Myös asuk-
kaiden paikallistuntemus ja matkailijoiden mielipiteet 
voidaan ottaa huomioon, kuten muun muassa Kainuun 
liiton toteuttaman kuvatarkastelun avulla. Selvityksessä 
tutkittiin Flickr- ja Panoramio-palveluista saatuja ku-
vakeskittymiä maakunnan alueelta, jotka nostivat esiin 
uusia potentiaalisia luontomatkailukohteita työryhmän 
tarkasteltavaksi. Erilaisin menetelmin saatuja tuloksia 
verrataan keskenään kattavamman lopputuloksen saa-
vuttamiseksi. (Karvinen & Savola 2004, Kainuun liitto 
2016).
 Tarkastelun edetessä hiljaisten alueiden koko 
sekä yhtenevyys otettiin myös huomioon. Maakuntata-
son tarkasteluun sopimattomiksi alueiksi rajattiin muun 
muassa Päijät-Hämeessä alle neliökilometrin ja Uudel-
lamaalla alle viiden neliökilometrin kokoiset alueet, kun 
taas Keski-Suomessa laskuista jäivät pois alle 50 heh-
taarin ja Kainuussa alle 100 hehtaarin kokoiset hiljaiset 
alueet. Tässä huomataan hyvin se, kuinka erilaisia hil-
jaiset alueet voivat maakunnittain olla. Maakuntakaa-
vatason yleispiirteisestä tarkastelusta pois rajautuneita 
pienempiä alueita voidaan nostaa esiin esimerkiksi yleis- 

Kuva 2. Esimerkki puskurivyöhykkeiden käytöstä hiljaisten 
alueiden kartoittamisessa Pohjois-Savossa.

Kuva 3 & 4. Ote Satakunnan maakuntakaavasta ja hiljaisia 
alueita koskevasta kaavamääräyksestä.
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ja asemakaavojen yhteydessä. Myös kaupunkimaisten 
hiljaisten alueiden käsittely tarkemmilla kaavatasoilla on 
enemmän tarkoituksenmukaista. (Päijät-Hämeen liitto, 
6; Karvinen & Savola 2004, 19; Jäntti 2013, 6, 28; Kai-
nuun liitto 2016, 39.)
 Alueen pääkäyttötarkoituksen tulee olla sopu-
soinnussa hiljaisuusvaatimusten kanssa, jotta toivottu 
äänimaisema voidaan saavuttaa. Yleisimpien meluläh-
teiden lisäksi voidaan tiettyjen toimintojen sijoittamista, 
kuten loma-asutusta tai vaikkapa tuulivoimaloita, näille 
alueille kieltää tai rajoittaa. Suurimmassa osassa selvityk-
sissä hiljaisilla alueilla sallitaan luonnon virkistyskäyttö 
sekä luontomatkailu ja usein olemassa olevat suojelu- ja 
virkistysalueet sekä luontoreitit olivat painavia kriteerejä 
potentiaalisia alueita valittaessa. Muun muassa Pohjois-
Savossa hiljaisia alueita pyrittiin löytämään merkittävien 
matkailupalveluiden läheisyydestä. Muita hiljaisuutta tu-

kevia toimintoja voivat olla maa- ja metsätalous sekä 
alueen kulttuurinen sekä maisemallinen arvo. Alueella 
voidaan sallia haluttaessa satunnaisia ja lyhyitä meluta-
pahtumia sekä alueen äänimaisemaan kuuluvia ääniä, 
kuten maataloustöistä syntyviä ääniä. (Karvinen & Sa-
vola 2004, 22-23; Päijät-Hämeen liitto 2012, 8; Pohjois-
Savon liitto 2008, 11.)

Kaavamerkinnät

Muuta ympäristöä hiljaisemmat alueet voidaan mer-
kitä maakuntakaavaan omalla osa-aluemerkinnällään 
tai tavoite alueen säilymisestä hiljaisena voidaan liittää 
muihin kaavamerkintöihin suunnittelumääräyksellä. 
Viimeinen vaihtoehto sopii varsinkin pienialaisille koh-
teille. 

Ympäristöministeriön maakunta-
kaavamerkintöjen ja -määräysten 
oppaassa, annetaan ohjeita maa-
kuntakaavojen kaavamerkintöihin ja 
määräyksiin. Alueen pääasiallinen hil-
jaisuusvaatimuksiin soveltuva maan-
käyttömuoto ilmoitetaan aluevaraus-
merkinnällä ja hiljainen alue voidaan 
osoittaa osa-alueiden erityisominai-
suuksia ilmaisevalla merkinnällä, joko 
viiva- tai rasterimerkinnällä. Merkin-
tätapaa valittaessa tulee kiinnittää 
huomiota kaavakartan luettavuuteen. 
(Ympäristöministeriö 2003.)
 Satakunnan maakuntakaavas-
sa hiljaiset alueet merkattiin osa-alu-
eiden erityisominaisuutta kuvaavalla 
viivamerkinnällä ja “hil”-tunnuksella 
(kuva 3&4). Hiljaisuuden perusluon-
teen ja määritelmien vuoksi käytetään 
katkoviivaa täsmällisen rajauksen 
sijaan. Kaavamääräyksessä koroste-
taan Ympäristöministeriön ohjeista 
hieman poiketen alueen lisäksi sen 
lähiympäristöä sekä painotetaan 
hiljaisuuden kokemista. Alueen hil-
jaisuutta ei täysin takaa se, että sen 
sisälle ei sijoiteta melua tuottavia toi-
mintoja, vaan alueen lähiympäristöllä 
toimintoineen on myös vaikutusta 
sen äänimaisemaan. 

Pohjois-Savon maakuntakaavaan (kuva 5&6) hiljai-

Kuva 5 & 6. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta ja hiljaisia alueita koskevasta kaavamääräyksestä.
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set alueet on merkitty viivarajauksella sekä “hilj1”-
tunnuksella. Määräysteksti poikkeaa hieman Satakun-
nan vastaavasta. (Satakuntaliitto 2011a; Satakuntaliitto 
2011b; Pohjois-Savon liitto 2010; Pohjois-Savon liitto 
2011.) 

Hiljaiset alueet maakunnittain

Satakunta

Satakunnassa toteutettiin vuosina 2003-2004 maakun-
nallinen pilottiselvitysprojekti HiljaPiSa (melutasoltaan 
hiljaisten alueiden pilottiselvitys Satakunnassa). Projek-
tin tavoitteena oli kehittää hiljaisten alueiden kartoit-
tamiseen soveltuvia menetelmiä ja toimintatapoja eri-
tyisesti maakuntakaavan mittakaavaan. Tavoitteena oli 
lisäksi synnyttää keskustelua hiljaisuus-teeman ympärille 
sekä lisätä vuoropuhelua eri toimijoiden välille, jotta 
perinteisen meluntorjunnan lisäksi alettaisiin yhä enem-
män kiinnittämään huomiota myös hiljaisuuden ja miel-
lyttävien äänimaailmojen vaalimiseen. Projektin aikana 
pohdittiin ja kehitettiin teemaan liittyvää terminologiaa 
sekä nostettiin esiin elinkeinojen kehittämisnäkökulmia. 
HiljaPiSan tavoitteena oli tietenkin myös löytää maa-
kunnallisesti merkittävät hiljaiset alueet, sillä se toimi 
myös Satakunnan maakuntakaavan taustaselvityksenä. 
(Karvinen & Savola 2004.)
 Taustaselvityksessä Satakunnasta löydettiin 
25 maakunnallisesti merkittävää hiljaista aluetta, joista 
9 oli luonnonrauha-alueita, 12 maaseutumaisia hiljai-
sia alueita ja 4 erityiskohteita. Kaupunkimaiset hiljaiset 
alueet jätettiin tarkasteltavaksi yleiskaavatasolle. Maa-
kuntakaavan valmisteluvaiheessa kaavaan ehdotettiin 
merkittäväksi viisi melutasoltaan hiljaista aluetta. Kaikki 
nämä alueet ovat pilottiselvityksen luokittelun mukaan 
luonnonrauha-alueita ja suuri osa niiden pinta-alasta on 
jonkinlaisen suojelun piirissä. Lopullinen valinta perus-
tui taustaselvityksestä saatuihin palautteisiin ja niiden 
perusteella tehtyihin tarkastuksiin sekä siihen, että va-
litut alueet muodostivat selkeimmät hiljaiset aluekoko-
naisuudet. Nämä viisi aluetta löytyvät 13.3.2013 lain-
voimaiseksi merkitystä Satakunnan maakuntakaavasta. 
(Karvinen & Savola 2004, Savola 2005; Satakuntaliitto 
2011a.) 

Kainuu

Hiljaiset alueet kartoitettiin Kainuussa ensimmäistä ker-
taa jo vuonna 2005. Selvityksessä valikoitui 28 luonnon 
virkistyskäyttöä ja luontomatkailua edistävää hiljaista 
aluetta. Kainuun aidot hiljaiset alueet selvitettiin tar-

kemmin uudelleen osana ELMA-hanketta (Ekologiset 
yhteydet, Luontomatkailu ja hiljaiset alueet Kainuun 
Aluekehityksessä) vuonna 2016. Matkailunäkökulma 
oli voimakkaasti mukana myös uudessa selvityksessä 
ja tarkoituksena oli tuottaa kartta-aineistoa suunnit-
teluprosessien tausta-aineistoksi tulevaisuuteen. Siinä 
selvitettiin maakunnan potentiaaliset hiljaiset alueet, 
luonnonrauha-alueet sekä erityiskohteet keskittymällä 
väestökeskittymien ulkopuolelle jääviin riittävän laajoi-
hin (yli 100 ha) aluekokonaisuuksiin. 56% Kainuun maa-
kunnan pinta-alasta todettiin potentiaaliseksi hiljaiseksi 
alueeksi, erämaamatkailuun ja virkistymiseen soveltuvia 
luonnonrauha-alueita löytyi 8044 neliökilometriä (33 
%). Vertaamalla potentiaalisia luonnonrauha-alueita 
Kainuun maakuntakaava 2020:n matkailun vetovoima-
alueisiin ja luontomatkailun kehittämisalueisiin syntyivät 
erityiskohteet, jotka soveltuisivat erittäin hyvin hiljaisuu-
teen perustuvan luontomatkailun ja virkistyksen kehittä-
miseen. Hiljaiset alueet Kainuussa painottuvat selkeästi 
itärajan tuntumaan ja selvityksessä pohdittiinkin myös 
valtioiden välisen yhteistyön kehittämistä asian tiimoilta. 
(Kainuun liitto 2016.)

Pohjois-Savo

Pohjois-Savon maakuntakaavan valmistelussa ja hiljais-
ten alueiden suunnittelussa käytettiin pohjana Satakun-
nan pilottiselvitystä ja sen määrittämää luonnonrauha-
aluetta. Selvityksessä tarkasteltiin kahta tapaa määrittää 
puskurivyöhykkeitä tiestölle, liikennemääriin sekä tie-
luokkiin perustuvaa. Tuloksena saatiin siis kaksi erilais-
ta vaihtoehtoa potentiaalisista Pohjois-Savon hiljaisista 
alueista. Puskurivyöhykkeiden määritelmästä riippuen 
alueita löytyi joko 53% tai 23% maakunnan pinta-alasta 
ja huomattavin osa niistä sijoittuu metsä- ja vesialueille. 
Maakuntakaavassa on tarkoitus osoittaa luonnon virkis-
tyskäytön ja luontomatkailun kannalta merkittävät hiljai-
set alueet, joten tästä syystä Pohjois-Savossa potentiaa-
lisista hiljaisista alueista maakuntakaavaan osoitettaviksi 
valikoituivat tarkemman karttatarkastelun kautta sellai-
set alueet, jotka sijaitsevat lähellä merkittäviä matkailu-
palveluiden alueita. Muita valintaan puoltavasti vaikutta-
via tekijöitä olivat olemassa olevat retkeilyreitistöt sekä 
kiinnostavat luontokohteet. Selvityksessä valikoidut 
kuusi aluetta on merkitty Pohjois-Savon 7.12.2011 vah-
vistettuun maakuntakaavaan. (Pohjois-Savon liitto 2008; 
Pohjois-Savon liitto 2011.)
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Uusimaa

Uudenmaan monipuolisessa selvityksessä on tarkas-
teltu maakunnan alueella olevien hiljaisten alueiden 
muodostamisessa kyseeseen tulevia valintakriteerejä, 
rajaustapoja, kaavamääräyksiä ja merkintätapoja, sekä 
eri menetelmillä alustavasti määriteltyjen alueiden si-
joittumista maakunnassa. Myös eri ratkaisumallien toi-
mivuutta ja vaikutuksia on arvioitu työssä, joka oli yksi 
Uudenmaan maakuntakaavan ensimmäisen vaihekaavan 
taustaselvityksistä. Valintakriteerien toimivuutta on tar-
kasteltu tarkemmin kahdella pilottialueella Siuntiossa ja 
Kirkkonummella. Selvityksessä uusmaalainen hiljainen 
alue määriteltiin pienipiirteiseksi ja mosaiikkimaiseksi, 
jota merellisyyden lisäksi leimaavat runsas asuinrakenta-
minen, valtakunnan vilkkain ja tihein tieliikenteen väy-
läverkko sekä runsas lentoliikenne. (Uudenmaan liitto 
2007.)
 Työssä esiteltiin kuusi erilaista Uudellemaalle 
ja maakunnalliseen perusselvitykseen sopivaa hiljaisten 
alueiden karkeaa rajaustapaa, joita yhdistelemällä pääs-
tään todennäköisesti parhaaseen lopputulokseen. Ne 
olivat inventointi, syvä hiljaisuus, tyydyttävä hiljaisuus, 
välttävä hiljaisuus, arvokohteet sekä toivotut äänimaise-
mat. Rajausvaihtoehdoissa otetaan huomioon alueella 
vallitseva melutilanne, alueen muut arvot tai nämä mo-
lemmat yhdessä. Rajaustapoja testattiin pilottialueilla ja 
niiden avulla löydettiin muutamia eri kokoisia potenti-
aalisia hiljaisia alueita. Varsinkin pääkaupunkiseudulla 
voimistuva kaupungistuminen ja liikenteen määrällinen 
kasvu nähdään hiljaisten alueiden säilymistä uhkaavana 
tekijänä. Niiden määrätietoisella kartoittamisella ja vaa-
limisella voidaan mahdollisuus luonnonrauhan kokemi-
sesta säilyttää tulevaisuudessakin, toteutuminen riippuu 
loppujen lopuksi päättäjistä ja heidän tavoitteistaan. 
(Uudenmaan liitto 2007.)

Kanta- Häme 

Kanta-Hämeen hiljaiset alueet selvitettiin Teknillisen 
korkeakoulun vuonna 2007 tehtynä opinnäytetyönä, 
jonka tavoite oli palvella alueen maakuntakaava- ja alue-
suunnittelua. Työssä käytettiin Satakunnan pilottisel-
vityksen hiljaisuusluokitusta keskittymällä maakunnan 
haja-asutusalueille ja kaupunkimaiset hiljaiset alueet 
jätettiin tarkoituksella kartoitettavaksi yleis- ja asema-
kaavatasoille. Alueita kartoitettiin paikkatieto-ohjelmien 
ja suuntaa-antavien puskurivyöhykkeiden avulla, mutta 
työssä tutkittiin myös erilaisia paikkatietoanalyysejä ja 
niiden hyödyntämismahdollisuuksia hiljaisten alueiden 
jatkokäsittelyssä. Hiljaisia alueita löytyi yhteensä 47, jois-

ta 23 pääsi jatkotarkasteluun. Yhteispinta-alaltaan hiljai-
sia alueita on 1845 neliökilometriä, joista maaseutumai-
sia hiljaisia alueita on 72 % ja luonnonrauha-alueita 4 %. 
(Mustonen 2007.)

Päijät- Häme

Päijät-Hämeessä selvitettiin maakunnallisesti merkittä-
vät hiljaiset alueet monien muiden maakuntien tapaan 
poissulkevalla menetelmällä hyödyntäen paikkatieto-
pohjaista karttatarkastelua. Tarkasteltavat alueet jaettiin 
luonnonrauha- ja maaseutumaisiin hiljaisiin alueisiin 
hyödyntäen YKR-aineistoa, joka on valtakunnallinen 
Suomen ympäristö- ja tilastokeskuksen ylläpitämä viiden 
vuoden välein päivittyvä yhdyskuntarakenteen seuran-
ta-aineisto. Jatkotarkastelussa otettiin vielä huomioon 
muun muassa maiseman kannalta merkittävät kohteet ja 
alueet, valtakunnallisesti arvokkaat lintukohteet, ohjeel-
liset ulkoilureitit sekä julkisen liikenteen verkosto. Näi-
den avulla tarkastelussa löydettiin 12 maakunnan luon-
non virkistyskäyttöä ja luontomatkailua tukevaa hiljaista 
aluetta. (Päijät-Hämeen liitto 2012.)

Keski-Suomi

Keski-Suomessa tarkasteltiin melulähteiden puskuri-
vyöhykkeitä alustavasti jo 2005 ja 2013 Keski-Suomen 
Liiton tekemä selvitys jatkaa hiljaisten alueiden kartoi-
tusta. Työssä lähdettiin myös kartoittamaan potentiaa-
lisia alueita puskurivyöhykkeiden kautta, poistamalla 
maakuntatarkastelusta liian pienet alueet (alle 50 ha) ja 
tekemällä muun muassa maastokäyntejä tärkeimmille 
alueille. Kartoituksessa otettiin huomioon myös naapu-
rikuntien melunlähteitä, jolloin moni maakunnan rajalla 
sijaitseva alue suljettiin pois laskuista. Yhteys luonnon 
virkistyskäyttöön ja luontomatkailun kannalta merkit-
täviin alueisiin nähtiin valintaan suuresti vaikuttavaksi 
tekijäksi. (Jäntti 2013.)
 Maakunnallisesti merkittäviä luonnon hiljaisia 
alueita Keski-Suomessa löydettiin 36, joiden yhteispin-
ta-ala on 157 587 ha, 7,9 % Keski-Suomen pinta-alasta. 
Valtaosa näistä hiljaisista alueista sijoittuu ilmavoimien 
lentoharjoitusalueilla, joissa melua tuottava toiminta on 
arkipäivinä pääsääntöisesti päivittäistä. Kartoitetuista 
alueista kahdeksan, jotka eivät sijaitse lentoharjoitusalu-
eilla, merkitys hiljaisina alueina luonnollisesti korostuu. 
(Jäntti 2013.)
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Pirkanmaa

Pirkanmaan melualueet on kartoitettu suppeasti vuon-
na 2014. Runsas Puolustusvoimien lentoliikenne sekä 
siviililentoliikenne leimaavat Pirkanmaalaista äänimaise-
maa voimakkaasti, joten maakunnan hiljaisia alueita on 
päätetty lähestyä ennemmin kartoittamalla Pirkanmaan 
melua tuottavia alueita. Työn tuloksena syntyi kartta-
aineisto maakunnan melualueista puskurivyöhykkei-
neen suunnittelun apuvälineeksi maakuntakaavatyöhön. 
Lähtökohtana mahdollisten hiljaisten alueiden säilyttä-
miseen on löytää melua tuottaville toiminnoille sijoitus-
paikka nykyisiltä melualueilta. (Pirkanmaan liitto 2014.)

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaalla hiljaisia alueita kartoitettiin 2014 
osana maakunnan virkistysverkkoselvitystä, joka taas 
toimii taustaselvityksenä 2. vaihemaakuntakaavaan. Sel-
vityksessä käytettiin kolmea eri hiljaisuusluokkaa: po-
tentiaaliset hiljaiset alueet, maaseutumaiset hiljaiset alu-
eet ja luonnonrauha-alueet. Potentiaalisia alueita löytyy 
runsaasti ympäri maakuntaa rannikkoaluetta lukuunot-
tamatta. Maaseutumaiset hiljaiset alueet keskittyvät har-
vemmin asutuille alueille ja yhtenäisiä luonnonrauha-
alueita löytyy eniten laajimmilta suo- ja metsäalueilta, 
jotka ovat samalla myös laajoja suojelualueita. Merkille 
pantavaa on se, että hiljaisuutta voidaan kokea  myös 
maankuntakeskus Oulun tuntumasta. (Pohjois-Pohjan-
maa 2015.)

Pohjanmaa

Pohjanmaalla hiljaiset alueet kartoitettiin opinnäytetyö-
nä, joka toimi osaselvityksenä Pohjanmaan maankunta-
kaavaa 2040 varten. Maakuntakaavassa nähdään paras 
potentiaali säilyttää laajoja yhtenäisiä hiljaisia alueita ja 
niihin huomion kiinnittäminen suunnitelmallisesti tur-
vaa alueiden säilymisen hiljaisena pitkässä juoksussa. 
Kattavan melulähteiden tutkinnan tuloksena maakun-
nasta löytyi potentiaalisia hiljaisia alueita, jotka jaoteltiin 
luonnonrauha-alueiksi ja maaseutumaisiksi hiljaisiksi 
alueiksi. Pinta-alaan suhteutettuna niitä on kuitenkin 
aika vähän, alle 10 %. Pohjanmaan äänimaisemaa lei-
maavat merellisyys sekä maatalous ja maakunnan po-
tentiaaliset hiljaiset alueet sijoittuvatkin pääasiassa pirs-
toutuneena hiljaisille rannikko- ja saaristoalueille sekä 
viljelylakeuksien suojeluille suoalueille. (Niemi 2016.)

Pohdintaa

Hiljaisten alueiden tärkeyteen sekä niiden vähenemiseen 
ollaan herätty yhteiskunnassa ja viimeisen kymmenen 
vuoden aikana niiden kartoittaminen onkin alkanut 
useimmissa maakunnissa. Hiljaiset alueet nähdään ensi-
sijaisesti käyttämättömänä matkailupotentiaalina, mutta 
niiden merkitystä alueen asukkaille sekä luonnon moni-
muotoisuudelle ei pitäisi myöskään unohtaa. Nykyajan 
hektisessä maailmassa mahdollisuus poiketa kiireen ja 
hälinän keskellä äänimaisemaltaan rauhalliseen ja hil-
jaiseen ympäristöön on tärkeää. Kaupunkien ääniin ja 
meluun tottuu helposti eikä hiljaisuutta osata ehkä kai-
vata ennen kuin siitä pääsee toden teolla nauttimaan. 
Elinympäristömme monimuotoisuutta tulisi vaalia myös 
äänimaailman osalta ja hiljaisten alueiden säilyttämiseen 
tulisikin kiinnittää huomiota tarpeeksi ajoissa. 
 Hiljaisia alueita on selvitetty erilaisin menetel-
min ja kriteerein ainakin kymmenessä Suomen maakun-
nassa, mutta kartoituksen tulos näkyy tällä hetkellä vain 
kahdessa maakuntakaavassa. Tehtyjen selvitysten konk-
reettista vaikutusta maankäytönsuunnittelun prosesseis-
sa on vaikea osoittaa, mutta uskoisin että monipuolinen 
ja huolellisesti toteutettu selvitys antaa merkityksellistä 
tietoa sekä tukea ympäristön suunnitteluun. On tieten-
kin jokaisen maakunnan päätettävissä, kuinka tärkeänä 
hiljaiset alueet nähdään ja millaisiin toimenpiteisiin nii-
den säilyttämiseksi tai kehittämiseksi ryhdytään. Tästä 
syystä onkin hyvä, ettei hiljaisille alueille ole asetettu 
tiukkoja kriteerejä, vaan maakunnittain alueet voidaan 
luokitella omiin tarpeisiin sopiviksi. Toki vertailun kan-
nalta jonkinlainen yhteneväisyys ei olisi pahitteeksi. 
Tutkittu tieto hiljaisten alueiden merkityksestä sekä vai-
kutuksesta tulee varmasti lisääntymään ja alueiden säi-
lyttämisestä tulee entistä perustellumpaa. On hyvä, että 
aihe on nostettu maakunnissa pöydälle ja keskustelu sii-
tä kasvaa varmasti tulevaisuudessa. 
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Johdanto

Yhdysvaltojen uudeksi presidentiksi valittiin syksyllä 
2016 yhdysvaltalainen yritysjohtaja ja miljardööri Do-
nald Trump. Hän aloittaa tehtävässään tammikuussa 
2017. Trump iskostui presidentinvaalikampanjansa ai-
kana eurooppalaisiin mieliin monienkin populististen 
näkökulmiensa kautta, joista yksi oli kielteinen suhtau-
tuminen ympäristöpolitiikkaan, jolla pyritään vähentä-
mään hiilidioksidipäästöjä. 
 Trump kampanjoi presidentiksi aikana, jolloin 
Yhdysvaltojen talouskasvu on vähitellen kääntynyt posi-
tiiviseksi vuoden 2008 romahduksen jälkeen. Taloudelli-
sen epävakauden lisäksi ajantunnelmia värittävät popu-
lististen, usein äärioikeistolaisia näkemyksiä edustavien, 
poliittisten ryhmittymien esiinnousu paitsi poliittiseen 
johtoon, niin myös nationalististen ryhmittymien ilmes-
tyminen katukuvaan kautta Euroopan. Perinteisesti on 
totuttu ajattelemaan, että taloudellisessa taantumassa 
ympäristöä ja kansainvälisyyttä koskevat poliittiset pon-
nistelut jäävät sivuun valtioiden ajaessa omia etujaan. 
Tilanteessa onkin yllättävää se, että vaikka kovin pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä ei vielä voidakaan Yhdysvalto-
jen tulevasta suunnasta tehdä, niin presidentiksi valittu 
Trump on jo nyt tarkistanut joitakin populistisia kan-
nanottojaan ympäristöä ja tasa-arvoa koskien. Trumpin 
kohdalla on tuskin kyse ”ympäristöherätyksestä”, vaan 
taloudellisten voimasuhteiden tunnustamisesta. Esimer-
kiksi pian presidentinvaalin tuloksen selvittyä useat kan-

sainvälisellä toimintakentällä operoivat yritykset vetosi-
vat Trumpiin Pariisin ilmastosopimuksen puolesta (Hel-
singin Sanomat 16.12.2016). 
 Viimeisen vuosikymmenen aikana ympäristö-
politiikan edistämisen areena on vähitellen muuttunut 
niin, että ympäristöasioihin ovat tarttuneet asiantuntija- 
ja poliittisten ryhmien lisäksi yritysmaailman edustajat ja 
jakamistalouden myötä yksilöidenkin on helpompi toi-
mia ympäristöystävällisesti, riippumatta ideologisesta 
taustasta. Kehitys ei toki ole äkillinen tai edes ehkä yllät-
täväkään, mutta mielenkiintoinen se on. Tässä artikke-
lissa pohdin, mikä tähän tilanteeseen on johtanut ja va-
lotan ilmiötä pohjois-suomalaisesta näkökulmasta, kun 
teoreettisen pohdinnan lisäksi tutustutan lukijat Iin kun-
nan kunnianhimoiseen ekologisen modernisaation ee-
tokseen ja pohdin pienten kuntien suhdetta ympäristö-
näkökulmiin, joita on yleensä totuttu pitämään Suomes-
sa pääkaupunkiseudun nk. punavihreän kehän itseoike-
utena. 

Artikkelin käsitteellinen tausta

Perehtyessäni haastatteluiden ja hallinnollisten asiakirjo-
jen kautta Iin kunnan ympäristöohjelmaan ja selvitelles-
säni pohjaa kunnan myönteiselle ympäristösuhtautumi-
selle, löysin toimintatavan, joka asettui nähdäkseni suo-
rastaan kauniisti ekologisen modernisaation käsittee-
seen. Vuonna 1995 julkaisemassaan teoksessaan Maar-
ten Hajer avaa ympäristöpolitiikan retoriikkaa diskurssi-
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analyysin kautta ja nostaa esiin ekologisen modernisaati-
on käsitteen ympäristödiskurssina. Käsitteen juuret 
voidaan nähdä muun muassa Rooman klubin raportissa 
”Kasvun rajat” vuodelta 1972 (Hajer 1995, 100). 
 Ekologisen modernisaation käsite on rantautu-
nut myös kansalliseen hallintoon ja politiikkaan viimei-
sen kymmenen vuoden aikana. Tässä 2016 vuoden Ou-
lun arkkitehtiosaston kuntasuunnittelun kurssiin liitty-
vässä suppeassa artikkelissani raapaisen ekologisen mo-
dernisaation pölyistä ja elinvoimaista käsitettä erityisesti 
julkishallinnon näkökulmasta, mutta totean lisäksi lyhy-
esti käsitteen kelpoisuuden myös jakamistaloutta koske-
vassa keskustelussa. Koska kyse on lyhyestä artikkelista 
ja ekologisen modernisaation käsite on monitahoinen, 
en voi tehdä käsitteestä laajaa selvitystä ja olenkin rajan-
nut aiheeseen liittyvät lähteet Maarten Hajerin teokseen 
vuodelta 1992 sekä toiseen kohtuullisen tuoreeseen 
teokseen “Global Ecological Politics” (Barry, J. & L. 
Leonard (ed.) 2010.), jossa keskitytään käsitteeseen eri-
tyisesti julkisen sektorin näkökulmasta. Niin ikään artik-
kelin johtopäätöksissä esittämäni aluetieteeseen liittyvät 
pohdinnat olisivat ansainneet osakseen alan uusimpaan 
kirjallisuuteen perehtymistä. Uskon kuitenkin, että ar-
tikkelini taustoittaa kaupunki- ja kuntasuunnittelun ym-
pärillä käytävää keskustelua taantuvien kuntakeskuksien 
mahdollisuuksista ja on näine käsitteellisine taustoituk-
sineen tarkoituksenmukainen. 

Ekologinen modernisaatio dialogin työkaluna

Ympäristönäkökulmat eivät edusta yhtä tiettyä näkökul-
maa, vaan useita eri lähestymistapoja. On olemassa sy-
viä vihreitä ympäristönäkökulmia, jotka arvottavat ym-
päristöasiat taloudellisen kasvun edelle, mutta toisaalta 
on kevyempien näkemysten kannattajia, jotka uskovat, 
että ympäristöongelmat ovat ratkaistavissa teknologisin 
keinoin ilman kulutuksen vähentämisen tavoitetta. 
”Vihreintä” ympäristöliikehdintää kuvaa nimenomaan 
ympäristönäkökulmien asettaminen muiden poliittisten 
näkökulmien edelle. Perusperiaatteet lepäävät ympäris-
tön oikeutuksen ja ihmisoikeuksien varassa. (Leonard 
2010, 5-6)
 Ympäristöpoliittisessa retoriikassa vallitseekin 
harmillisen usein dualistinen rakenne, jossa ympäristö ja 
talous asetetaan vastakkain. Näkemyksen taustalla vai-
kuttaa ajatus siitä, että taloudellisen kasvun on oltava 
jatkuvaa ja kumuloituvaa, jotta yksilöiden työllisyys ja 
sitä kautta hyvinvointi on turvattu. Talouden keinoin 
voidaan mitata yhteiskunnallista kehitystä, mikä johtaa 
siihen, että taloudellinen kehitys nähdään riippuvaisena 
kulutuksen kasvusta. Rinnastus toimiikin kohtuullisen 
hyvin lyhyillä aikaväleillä, mutta koska se ei ota huomi-
oon resurssien rajallisuutta, se luo kestämättömän kehi-
tyskaaren (Honor 2010, 223).

Kestävän kehityksen näkökulmassa on yhteiskunnan 
kuvattu lepäävän kolmen eri pilarin varassa, joita ovat 
ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Näi-
den kaikkien tulisi olla tasapainossa, jotta myös tulevien 
sukupolvien elinmahdollisuudet maapallolla turvataan. 
Käsitteestä tekee jännitteisen sen, että poliittisen retorii-
kan näkökulmasta nämä kolme pilaria nähdään usein 
toisilleen vastakkaisina. Sen lisäksi, että näkökulmat voi-
daan nähdä toisilleen vastakkaisina, edustavat kaikki nä-
kökulmat erilaista puhunnan kehystä, eli sitä käsitteellis-
tä avaruutta, jonka sisällä asioita tarkastellaan. Ymmär-
rys taloudesta on erilainen sekä ympäristökehyksen että 
sosiaalisen kehyksen sisällä. Samoin ympäristön merki-
tys ja rooli nähdään toisessa valossa sosiaalisessa ja talo-
udellisessa kehyksessä. Voitaisiin puhua myös sosiaali-
sesta, taloudellisesta tai ekologisesta diskurssista. Ekolo-
gisen modernismin kautta voidaan ympäristökysymyk-
siä tarkastella kestävän kehityksen näkökulmasta niin, 
että kaikkia kolmea pilaria kehitetään tasapainossa.
 John Barry huomauttaa, että kestävän kehityk-
sen kolmesta näkökulmasta on heikoimmin ymmärretty 
talousnäkökulma. Hän valottaa artikkelissaan ”Towards 
a model of  green political economy: From ecological 
modernization to economic security”, ekologisen mo-
dernisaation näkökulmaa hedelmällisenä lähtökohtana 
kestävän kehityksen konseptoinnissa (Barry 2010, 109-
128).
 Barry kritisoi voimakkain sanankääntein ”sy-
vän vihreää” ympäristönäkemystä haavekuvaksi, jotka 
perustuvat siihen epätodennäköiseen kehityskulkuun, 
että koko moderni yhteiskunta ja talous muuttuvat ja 
että se on edellytys sille, että ekologinen katastrofi välte-
tään. Näissä haavekuvissa tavoitetaan usein ympäristö-
politiikan perustana marxistisia ja sosialistisia näkökul-
mia ja kapitalistisen talousjärjestelmän heikkoudet näh-
dään perusteena suunnanmuutoksen vaatimukselle 
(Barry 2010, 110).
 Barry näkee ekologisen modernisaation strate-
giana, jonka kautta voidaan luoda kestävämpää taloutta 
sekä yhteiskuntaa. Mikäli ympäristöpolitiikka halutaan 
kytkeä yhteiskunnallisen päätöksenteon tavoitteeksi, on 
se pystyttävä perustelemaan taloudellisesti. Ekologisen 
modernisaation käsitekehys asettaa vastakkainasettelun 
(ympäristö – talous) sijaan talouden ja ympäristön sa-
maan tulkintakehykseen, jolloin dualistisesta ajatteluta-
vasta päästään irti ja on mahdollista nähdä laajempi rat-
kaisuvaihtoehtojen kirjo (Barry 2010, 125). 
 Ekologinen modernisaatio tarjoaa Barryn mu-
kaan innovatiivisia, markkinaperusteisia politiikan työ-
kaluja siihen, miten kestävän kehityksen kaikki osa-alu-
eet voitaisiin saada tasapainoon. Ekologinen moderni-
saatio luo tavan suunnata liiketoimintaa kohti ekotehok-
kaita käytäntöjä jotka eivät ylikorosta kilpailukykyä ja se 
kannustaa vapaaehtoistyöhön ja kumppanuuteen. Eko-
loginen modernisaatio tarkoittaa toimintatapaa, jossa 
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pyritään resurssitehokkuuteen. Perusajatus on, että jäte 
on tuhlausta ja materiaalien käytössä pyritään mahdolli-
simman suljettuihin kiertoihin.1 Ekologisen moderni-
saation näkökulma on, että tehokkuutta tulee nostaa 
pääasiassa jätteen synnyn minimoimisella, kierrättämi-
sellä, energiatehokkuudella ja saastuttamisen estämisel-
lä.2 Myös markkinalähtöiset ratkaisut ovat mahdollisia 
ohjauskeinoja valtiollisella tasolla. Barryn mukaan eko-
tehokkuus suuntautunut ajattelu on edellytys sille, että 
ekologinen modernisaatio on yhteinen tulkintakehys 
sekä valtiollisella tasolla, että liiketoiminnassa, mutta 
myös ympäristötahojen keskuudessa (Barry 2010, 113-
114).
 Ekologisen modernisaation ideaa on usein kri-
tisoitu siitä, että se on heikko toimija ekologisen kestä-
vyyden luomisessa. Prosessien tehostamista ei ole nähty 
riittävän tehokkaana vastapainona kasvavalle kulutuk-
selle (Barry 2010, 115). On myös todettava, että ekolo-
gisen modernisaation periaate täysin suljetusta kierrosta 
on mahdoton saavuttaa täydellisesti. Ekologinen mo-
dernisaatio näyttäytyy kuitenkin itselleni tänään toisessa 
valossa kuin aikaisemmin. Elinkaariajattelu on yhä use-
ammin vakiintunut näkökulma erilaisissa tuotantopro-
sesseissa, mutta merkittävämpänä muutoksena näen 
sen, että ekologisella modernisaatiolla on kosketuspin-
taa myös yksilötasolla. 
 Ekologinen modernisaatio on totuttu näke-
mään tulokulmana, jolla on annettavaa erityisesti  teol-
listen ja liiketaloudellisten toimijoiden ympäristöystäväl-
lisenä toimintatapana. Ekologiselle modernisaatiolle 
onkin syntynyt tuotantoprosessien piirissä oma sisarkä-
sitteensä ”teollinen ekologia”.3 Teollisen ekologian kä-
sitteellä on oma akateeminen historiansa, mutta pääpe-
riaatteidensa kautta, jossa korostetaan riittävien (vs. tuh-
lailevien) resurssien tehokasta käyttöä, teollisen ekologi-
an ajatusmaailma kulkee ekologisen modernisaation 
polkuja.
 Sosiaalisen median myötä ekologinen moderni-
saatio näyttäytyy paitsi julkishallinnon työvälineenä ja 
teollisten prosessien toimintaperiaatteena, myös ajatus-
maailmana, jolla voidaan vaikuttaa yksilötasolla. Uudella 
omistamisen tavalla, josta on alettu käyttää nimitystä 
”jakamistalous”, on niin ikään vahva ekologiseen mo-
dernisaatioon viittaava perusvire. Jakamistalouden vai-
kutuksia moderniin, tuotantoperusteiseen talouteen ei 
voida vielä arvioida luotettavasti. Jakamistaloudesta on 
julkisuudessa ollut useita esimerkkejä viimeisten viiden 
vuoden aikana liittyen muun muassa korttelikohtaisiin 
autoihin. Kehitys esimerkiksi lastenhoitotarvikkeiden 
jälkimarkkinoissa on ollut hyvin nopeaa, käytettyjen las-
tenhoitotarvikkeiden markkinat ovat lähes syntyneet 
viimeisen kymmenen vuoden aikana ja toiminta on hi-
outunut erittäin ostajaystävälliseksi. Nämä epämuodolli-
set, jatkuvasti kasvat jälkimarkkinat, johon vaikuttavana 
tekijänä on ollut informaatioteknologian kehittyminen. 

Sosiaalisen median myötä jakamistalouden eri muodot 
kehittyvät jatkuvasti ja avoimesti.

”Hinku ja Fisu” Mitä?

Ekologinen modernisaatio on osoittanut käytettävyy-
tensä myös käytännön tasolla paitsi teollisten prosessien 
ympäristönäkökulmana, myös julkishallinnon keinona 
raamittaa ympäristöpolitiikkaa. Suomessa on tällä het-
kellä käynnissä kaksi perusperiaatteiltaan ekologiseen 
modernisaatioon nojaavaa ympäristöhanketta, Hinku ja 
Fisu, joista molemmissa on mukana Iin kunta.4

Hinku-foorumi, eli hiilineutraalit kunnat, perustettiin 
nykyisessä muodossaan vuonna 2013. Hinku-foorumi 
on yhteisö, joka kokoaa yhteen päästövähennyksiin si-
toutuneet kunnat. Se jakaa tietoa ilmastonmuutoksen 
hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmasto-
työtä sekä edistää ilmastoystävällisten tuotteiden ja pal-
veluiden kysyntää. Hinku-foorumi onkin selvästi ilman-
päästöjen vähentämiseen keskittynyt foorumi. Suomen 
ympäristökeskuksen luotsaama Hinku hanke on ollut 
käynnissä jo ennen vuotta 2013, mutta sittemmin, foo-
rumina, se on avautunut kaikille kiinnostuneille kunnil-
le. Kunnan tulee kuitenkin täyttää tietyt kriteerit pääs-
täkseen mukaan. Foorumin kautta kunnilla on mahdol-
lista saada monenlaista apua päästöjen vähentämiseksi, 
joista merkittävimpänä asiana Iin kunnanjohtaja Ari 
Alatossava koki päästönlaskentapalvelut sekä työkalut 
(Alatossava 29.9.2016) (http://www.hinku-foorumi.fi/
fi-FI/Tietoa_foorumista).
 Kunnanjohtaja Ari Alatossava pyrki saamaan 
Iin osaksi silloin vielä suljettua Hinku-hanketta jo vuon-
na 2010, jolloin Iissä oli alettu rakentaa aiempaa suu-
remman mittaluokan tuulivoimapuistoja ja luottamus-
henkilöiden suunnasta oli tullut päätöksentekoon mu-
kaan ympäristönäkemyksiä. Alatossava oli kiinnostunut 
Hinku-hankkeesta ensisijaisesti siksi, että sen kautta 
kunnalla olisi mahdollista luoda ympäristöohjelma, jos-
sa poliittinen tahtotila saataisiin asetettua raameihin. Iin 
kunnanvaltuusto päätti hakeutua mukaan toimintaan 
vuonna 2012. 
 Fisu-verkosto (Finnish sustainable communi-
ties) on Sitran toimeenpanema hanke ja sen koordinaat-
toreina toimivat Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä 
Motiva. Hankkeessa pyritään vähähiilisyyden lisäksi 
myös jätteettömyyteen ja ylikulutuksen lopettamiseen. 
Niin ikään Fisu verkoston tärkein anti jäsenilleen on 
mittaustiedon tuottaminen mutta myös hyvien käytän-
töjen pilotointi. Kasvihuonepäästöjä indikoidaan pääs-
töinä asukasta kohti, jätteettömyyttä materiaalihäviöi-
den määrällä ja ylikulutusta yksittäisen asukkaan ekolo-
gisen jalanjäljen avulla (http://www.fisunetwork.fi/fi-
FI/Indikaattorit).
 Fisu-verkostoon Ii hakeutui keväällä 2016. Fi-
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suun päätettiin hakeutua, sillä tekeillä olevan ympäristö-
ohjelman todettiin sopivan hankkeen raamituksiin hy-
vin. Iin ympäristöohjelma laadittiinkin Sitran tiekartta-
malliin, jota käytettiin myös Fisun tavoitteiden asettami-
seksi. Ympäristöohjelma käytettiin Iissä laajalla lausun-
tokierroksella, missä huomioitiin myös alueella toimivi-
en yhteisöjen näkemyksiä. Fisun myötä Iissä nousi ym-
päristöagendalle vähähiilisyyden lisäksi jätteettömyys 
sekä ylikulutuksen ehkäiseminen. 
  Hankkeiden myötä Iissä on tehty nyt investoin-
teja 1,7 miljoonalla eurolla ja energiansäästö on ollut 
7707 MWh, minkä taloudellinen merkitys riippuu voi-
massaolevasta energian hinnasta. Investointipäätöksiä 
perustellaan luottamushenkilöille taloudellisilla säästöil-
lä. Iissä on siis ekologisen modernisaation hengessä 
päästy sekä ympäristöä että taloutta tasapainottaviin tu-
loksiin. 

”Kunnassa on ollut ympäristöajatuksille sekä työntöä että 
imua. Ollaan oltu kiinnostuneita ympäristötavoitteista ja jo 
edellinen kunnanjohtaja vei asiaa määrätietoisesti eteenpäin.” 
(Alatossava 29.9.2016)

Resurssiviisaita toimenpiteitä Iissä

Iissä ympäristöasioita lähdettiin Hinkuun liittymisen jäl-
keen viemään konkreettisesti eteenpäin. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi työhön otettiin energia-insinööri. Tar-
koitus oli päästä kunnan kiinteistöjen osalta ”öljyvapau-
teen” muuttamalla lämmitysjärjestelmiä maalämmöksi 
ja hakelämmöksi. Jotta turhaa sähkönkulutusta voitiin 
ehkäistä, asennettiin kunnan kiinteistöjä reaaliaikaiseen 
sähkönseurantaan. 

”Toimenpiteet alkoivat puhaltaa ympäristötavoitteisiin hen-
keä.” (Alatossava 29.9.2016)

Kunnan liikkumavara ympäristökysymyksissä on koh-
tuullisen pieni. Esimerkiksi Iissä suurin hiilidioksidin 
päästö tulee liikenteestä, sillä E4-tien päästöt jyvitetään 
Iille. Liikenteen päästöihin voidaan vaikuttaa ainoastaan 
kansainvälisellä tasolla. Toisaalta myöskään maatalou-
den tai yksityistalouksien päästömääriin kunta ei voi juu-
rikaan vaikuttaa. Iin kunta on kuitenkin kantanut liiken-
teen päästöjenkin vähentämisessä oman kortensa ke-
koon hankkimalla kunnan käyttöön sähköautoja ja niille 
latauspisteitä kuntakeskuksen alueelle. Jo kuntakeskuk-
seen rakentuneen latausverkoston lisäksi tulevissa kiin-
teistöhankkeissa otetaan huomioon latauspisteiden tar-
ve. Kunnanjohtajan mukaan tulevien vuosien vähentä-
mistavoitteet liikenteen hiilidioksidipäästöjen osalta 
ovat realistisia 30 prosentin vähennyksiin saakka mutta 
ilman liikenteen sähköistymistä ei voida päästä 80 pro-
sentin hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. 
 Tällä hetkellä Iissä ajatellaan, että ensimmäisen 

askeleen ”helpot” ympäristötavoitteet on saavutettu ja 
Iin liityttyä Fisu-verkostoon keväällä 2016, on jatkossa 
tarkoitus jalkauttaa ympäristöohjelman tiekarttaan kir-
jattuja ympäristötoimenpiteitä koko kuntaorganisaati-
oon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ympäristö-
ohjelma pyritään samaan voimaan kaikissa kunnan toi-
missa, kaikilla tasoilla. (Vuotovesi ja Manninen 
2.12.2016)
 Iissä on lähdetty järjestelmällisesti tavoittele-
maan kunnan toiminnassa ympäristötehokkuutta ja eri-
laisten toimenpiteiden vaikutuksia mitataan ja niitä kir-
jataan ylös ”pilotteina” niin, että muut Fisu ja Hinku-
verkostoihin kuuluvat kunnat voivat hyödyntää tietoja 
omassa päätöksenteossaan. 

”Iissä on kokonsa puolesta helppo pilotoida uusia asioita, 
kunta ei ole liian iso. Suomen kunnista 80 prosenttia on sa-
mankokoisia kuin Ii.” (Vuotovesi 2.12.2016)

Iissä on kiinteistöjen kunnostuksiin ja hankintoihin liit-
tyen tehty lukuisia pilotteja, mutta kunnassa viedään 
eteenpäin myös maakunnallisia vähähiilisyyteen tähtää-
viä hankkeita. Iin kunnan omistama yhtiö, Micropolis, 
toteuttaa muun muassa ”Vähähiilisyydestä kilpailuetua 
kunnalle” –hanketta. Iissä on otettu käyttöön ”etätyö-
hubi”, jotta Iistä Ouluun pendelöivät kuntalaiset voivat 
tehdä osan työpäivistään etätyönä asianmukaisissa tilois-
sa. Iiläisissä kouluissa on käytäntö, jossa koululaiset saa-
vat käyttää puolet aikaansaamistaan säästöistä oman 
päätöksensä mukaan. Lähitulevaisuuden suurin ponnis-
tus on energiatehokkuussopimuksen vaatimusten täyt-
tämisessä. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitun 
sopimuksen perusteella energiatehokkuuteen on pyrit-
tävä koko kuntakonsernissa ja lisäksi toimintojen ener-
giatehokkuutta mitataan vuosittain.5 

Tavoitteiden toteutuminen

Hinku-hankkeessa päästövähennystavoitteet ovat olleet 
ilmastopäästöjen vähentäminen vuoden 2007 tasosta 15 
prosenttia vuoteen 2016 mennessä, 30 prosenttia vuo-
teen 2020 mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 2030 men-
nessä. Päästövähennystavoitteet koskevat kaikkea toi-
mintaa kunnanrajojen sisällä, mutta päästökauppaa niis-
sä ei huomioida. 
 Iissä vuoteen 2015 mennessä toteutunut hiilidi-
oksidipäästöjen väheneminen on tuulivomakompensaa-
tion laskentaperusteista riippuen (nimellisteho vs. toteu-
tunut tuotto) 41-67 prosenttia. Tavoitteeksi on nyt ase-
tettu muuta hanketta tiukempi tavoite, 80 prosentin vä-
hentämisestä vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2030 Ii 
aikoo vähentää hiilidioksidipäästöjään 86 prosenttia ja 
vuoteen 2050 mennessä 92 prosenttia. 
 Jätteen suhteen Ii tavoittelee materiaalihäviön 
(jätteettömyys) vähentämistä vuoteen 2020 mennessä 
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20 prosenttia, vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia ja 
vuoteen 2050 mennessä 50 prosenttia. Ylikulutusta on 
tarkoitus vähentää vuoteen 2020 mennessä kymmenen 
prosenttia, vuoteen 2030 mennessä 20 prosenttia ja 
vuoteen 2050 mennessä 40 prosenttia. Lisäksi Iitä sitoo 
kunta-alan energiatehokkuussopimus vuosille 2017-
2025. Sen piirissä kunta sitoutuu tehostamaan energian-
käyttöään asettamiensa tavoitteiden mukaan, laatimaan 
toimintasuunnitelman ja toteuttamaan kustannustehok-
kaita energiaratkaisuja. Energiatehokkuus tulee ottaa 
huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa ja energian-
käytön tehostamisesta raportoidaan vuosittain. Lisäksi 
pyritään uuden energiatehokkaan teknologian ja uusiu-
tuvien energialähteiden käyttöönottoon ja lisäämiseen. 
 Iin ympäristöohjelmassa on listattu toimenpi-
teitä energian tuotannosta ja kulutuksesta, liikkumisesta 
ja yhdyskuntarakenteesta, kulutuksesta ja materiaalikier-
rosta, ruuan tuotannosta ja kulutuksesta, vedenkäytöstä 
ja luonnonvesistä, jotta tavoitteisiin päästäisiin.

Yhteenveto

Ekologinen modernisaatio on akateemisena käsitteenä 
kohtuullisen vanha. Voitaneen ajatella sen nousseen 
yleiseen keskusteluun ja opetukseen vuodesta 1995 läh-
tien, jolloin professori Maarten Hajer julkaisi kirjan 
”The politics of  environmental discourse: ecological 
modernization and the policy process”. (Hajer 1995) 
Teoksessaan Hajer nostaa ekologisen modernisaation 
käsitteen ympäristöretoriikan yhdistäväksi sillaksi. Ym-
päristöstä ja taloudesta puhutaan poliittisessa retoriikas-
sa eri ”diskursseissa”, eli tulkintakehyksissä, jolloin he-
delmälliseen ja ratkaisuihin pyrkivään dialogiin on vai-
kea ja ehkä mahdotontakin päästä. 
 Ekologisen modernisaation ajatukset ovat jal-
kautuneet akateemisesta maailmasta yrityspuolelle sekä 
julkiseen hallintoon sen eri tasoille alkaen ylivaltiollises-
ta (EU) aina kunnalliselle tasolle saakka (Fisu, Hinku). 
Viimeaikainen informaatioteknologian kehitys näyttää 
jatkavan käsitteen elinvoimaa niin, että se on tavoitetta-
vissa myös uudenlaisessa omistamisen ajatuksessa, jaka-
mistaloudessa, joka saattaa muuttaa modernin, kasva-
vaan tuotantoon perustuvan, talousjärjestelmän meka-
nismeja merkittävästi. Ekologisen modernisaation aja-
tusmaailma läpäisee siis tällä hetkellä yhteiskunnallisen 
toiminnan tasot sekä julkisella että yksityisellä sektorilla 
mutta myös yhteiskunnan kaikilla hierarkisilla tasoilla 
alkaen ylikansallisesta päätöksenteosta kansalliseen, 
kunnalliseen ja edelleen yksilötasolle. 
 Tässä artikkelissa on esitetty lyhyesti ajatus eko-
logisen modernisaation käsitteen jalkautumisesta yksi-
löiden käytännön arkeen. Käsitteen menestyksekkää-
seen elinkaareen uskon vaikuttaneen informaatiotekno-
logian kehittymisen, mutta syvällisempi analyysi muista 
vaikuttavista tekijöistä, kuten kehittyvä tietoisuus niu-

koista resursseista, olisi tarpeellinen. Tässä artikkelissa 
esitetyn ilmiön kautta olisi mielenkiintoista valottaa ym-
päristöajattelun näkökulmasta informaatioteknologian 
ja erityisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia mutta 
jo pelkästään käsitteen eri näköalojen ja niiden syiden 
selvittäminen, miksi se on näinkin menestyksekkäästi 
omaksuttu 2010-luvun Suomessa olisi kiinnostavaa ava-
ta.
 Toinen kysymys, jonka tämä artikkeli herättää, 
on se, voidaanko ympäristöarvot lukea alueelliseksi kil-
pailutekijäksi? Tämän artikkelin aineiston ja lähteiden 
valossa asiasta voidaan esittää vain valistuneita arvauk-
sia. Karkeasti yksinkertaistaen voidaan ajatella, että alu-
eellisina kilpailutekijöinä on totuttu pitämään seikkoja, 
jotka turvaavat alueella toimivien yritysten toiminta-
mahdollisuuksia. Aluepolitiikassa on pyritty minimoi-
maan haittoja jotka saattavat johtua esimerkiksi alueen 
tavoitettavuudesta, mutta myös korostamaan paikallisia 
vahvuuksia. Yksilöiden suhde alueelliseen kilpailuky-
kyyn on siinä, että alueella tulee olla mahdollisuus tarjo-
ta yrityksiin sopiva henkilöstöresurssi. Yrityksen pohti-
essa sijoittumispäätöstään on vaakakupissa muiden mu-
assa sellaisia seikkoja, kuin alueen saavutettavuus ja alu-
een yritystoimintaa palveleva infrastruktuuri sekä alueen 
työvoimakapasiteetti. Näiden ja muiden sijoittumispää-
tökseen vaikuttavien seikkojen painoarvo on tapaus-
kohtainen, riippuen yritystoiminnan luonteesta. 
 Ympäristöarvoja ei voida pitää suorana alueelli-
sena kilpailutekijänä. Sen sijaan ne vaikuttavat kilpailu-
kykyyn välillisesti, alueen asukkaiden kautta. Ympäristö-
arvojen lisäksi välillisiä kilpailutekijöitä voivat olla esi-
merkiksi alueen kulttuuritarjonta, koulutustarjonta ja 
yleinen ilmapiiri. Näiden kautta kunta luo itselleen pro-
fiilin, joka kutsuu ympärilleen profiilista hyötyviä yrittä-
jiä ja yrityksiä. Asetelma tekee aluekehittämisestä epä-
varmaa, eikä esimerkiksi Iin kunnassa voida vielä tietää 
tarkasti, miten ympäristöarvojen nostaminen kuntahal-
linnon pääteemaksi vaikuttaa alueen tulevaan elinkeino-
elämään vai vaikuttaako mitenkään. Siksikin resurssivii-
saat toimenpiteet on pystyttävä perustelemaan kuntalai-
sille ennen kaikkea taloudellisina säästöinä ekologisen 
modernisaation hengessä. Toimenpiteillä saavutettava 
säästö on joka tapauksessa niukkojen resurssien alueella 
voitto kunnan taloudessa. Iissä ympäristöarvoja ollaan 
kuitenkin viime vuosista lähtien nostettu esiin myös sel-
keästi poliittisena arvona ja tulevaisuuden suunnitelmat 
ovat kunnianhimoiset, joten pohjatyö laadukkaan 
aluebrändin rakentamiselle on aloitettu. 
 Jää nähtäväksi, kuinka Ii selviää lähivuosikym-
menten ympäristötavoitteista. Tavoitteiden saavuttami-
seksi töitä on tehtävä paitsi kunnan omassa organisaati-
ossa, niin kansallisella kuin ylikansallisellakin tasolla. 
Tällä hetkellä esimerkiksi Iin kunnan omistamat sähkö-
autot ovat pisara  pois hiilidioksidipäästöjen merestä, 
mutta ne saattavat olla juuri se perhosen siivenisku, joka 
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omalta osaltaan avaa uusia kehityskaaria kestävämmän 
yhteiskunnan saavuttamiseksi. 

1 Suljettu kierto, ”closed-loop”, tarkoittaa prosessia, jossa jätteen 
synty on mahdollisimman vähäistä ja että mahdollinen jäte käytetään 
tehokkaasti hyväksi jossain muussa prosessissa (Barry 2010:114).

2 Kulutuksen kasvaminen on johtanut muun muassa jätteenhallin-
nan ongelmaan läntisissä teollisuusmaissa, mikä kuvastaa konkreetti-
sesti jatkuvan kasvun mahdottomuutta rajallisilla resursseilla. Ympä-
ristöhuoleen on sekoittunut sen myötä huoli terveydestä ja ympäris-
töriskeistä, joita päästöt aiheuttavat. Kierrättämisen ja jätteenvähen-
tämisen näkökulmat ovat tulleet yhdeksi ympäristötavoitteeksi (Leo-
nard 2010:6-7). Muun muassa Euroopan unioni on jätedirektiivis-
sään linjannutkin eurooppalaisen jätehierarkian, jossa ensisijaista on 
jätteen synnyn ehkäisy, uudelleen käyttäminen, kierrätys, muu hyö-
dyntäminen ja loppukäsittely (Direktiivi 2008/98/EY). 

3 Teollisen ekologian piirissä ollaan kiinnostuneita materiaalin ja 
energian kierrosta teollisissa prosesseissa. Esikuvaksi on nostettu 
luonnollisten ekosysteemien materiaalin ja energian kierto. Ajatus-
tavan ajatellaan johtavan ympäristön kannalta kestävämpään tuo-
tantoon. Materiaalille ja energialle voidaan luoda yksittäistä yrityksiä 
laajempia ”ekosysteemejä”, joissa resurssien tehokkaasta käytöstä 
vastaavat yritysten lisäksi myös esimerkiksi sosiaaliset toimijat yh-
teistyössä. Työkaluina käytetään esimerkiksi materiaalinkierron ana-
lysointia ja elinkaariajattelua. Aluesuunnittelussa ajatusmaailman 
piirissä voidaan rakentaa esimerkiksi ekologisia teollisuuskyliä, joissa 
toimijat luovat teollisen symbioosin. (Korhonen 2004, 62)

4 Ii on Pohjois-Pohjalainen kunta Iijoen suistossa, Pohjanlahden ran-
nalla. Asukkaita Iissä on tällä hetkellä noin 9600 ja väestömäärä on 
viime vuosia lukuunottamatta ollut kasvava. Iin kappeli mainitaan 
asiakirjoissa ensimmäisen kerran vuonna 1374 ja itsenäinen seura-
kunta Iihin muodostui 1445. Iijoen suu on ollut tärkeä kauppa- ja sa-
tamapaikka keskiajalla, jolloin Iin Hamina oli tunnettu kauppapaikka 
Itämeren alueella.

5 Energian säästön lisäksi mittaaminen edesauttaa riskinhallintaa. 
Kun toimintojen energiankulutusta mitataan, voidaan toteutumaa 
seurata ja poikkeustilanteet huomataan helposti ja niihin voidaan 
puuttua.
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Strategiateksti ja suunnitelmaplanssit

Valovoimainen Vieremä

Lähtötilanteen analyysi

Vieremä on noin neljäntuhannen asukkaan kunta Poh-
jois-Savossa. Kunnan halki kulkee kantatie 88 eli Ou-
luntie. Lähin kaupunki on Iisalmi 25 km päässä etelään. 
Vieremällä on myös Vuoksen vesireitin pohjoisin sata-
ma. Asutus ja maatalous ovat keskittyneet kunnan ete-
läosaan järvimaisemiin, kun taas pohjois- ja koillisosissa 
on laajoja asumattomia alueita. Kirkonkylä sijaitsee har-
jun laella 88-tien läheisyydessä. Arvioimme kirkonky-
lältä toiminnallista, rakennettua, havaittua ja sosiaalista 
ympäristöä ja muodostimme näiden pohjalta analyysi-
kartan (kuva 1).
 Toiminta Vieremällä kietoutuu vahvasti maa-
talouden sekä kansainvälisen metalli- ja teknologiate-
ollisuuden ympärille. Kaupallinen toiminta sekä osa 
julkisista palveluista sijaitsevat taajaman keskustassa 
lyhyiden ja käveltävien välimatkojen päässä. Taajaman 
koillisosassa sijaitseva teollisuuskylä työllistää vieremä-
läisten lisäksi myös ulkopaikkakuntalaisia ja työmatka-
liikenne kylän läpi onkin merkittävää. Keskustassa on 
monipuoliset virkistys- ja liikuntamahdollisuudet, mutta 
niiden välisissä yhteyksissä on kehitettävää.
 Fyysiseltä kokonaisrakenteeltaan Vieremää 
kuvaa pientalomaisuus sekä suhteellisen harva asutus 

harjualueella, mutta poikkeuksena kuvassa näkyvät suu-
ret teollisuuskiinteistöt sekä palveluiden keskittyminen. 
Infrastruktuurin keskipisteenä toimii liikenneympyrä, 
jonka läpi virtaa suurin osa liikenteestä aina mopoista 
raskaaseen liikenteeseen. Tyhjistä tonteista suhteellisen 
suuri määrä sijaitsee erityisesti Riutankallion, Sotkun ja 
Mäntykankaan alueella. Laajentumissuunta kaavoissa on 
yksityisomistuksissa oleville pelloille.
 Vieremän vahvuutena on monien katujen päis-
tä ja asuinalueilta aukeavat maisemat. Toisaalta taaja-
massa on jonkin verran pusikoita ja jäsentymättömiä 
laveita aukeita, joista osa on asfalttikenttiä. Rakennusten 
mittakaava laajenee Petterintiellä koululle tultaessa ra-
justi. Ponssen tehdasalue on vaikuttava, mutta hajanai-
nen. Melua tulee vilkkaimmilta teiltä pulsseina. Kirkon 
ympäristö on kaunis, mutta kirkon torni ei näy kovin 
moneen suuntaan. Luonnollisessa painumassa keskellä 
kirkonkylää sijaitseva viheralue, meijerin monttu, on 
omalaatuinen kohde hoidettuna taajamapuistoalueena.
 Kohtaamispaikat keskittyvät pääasiassa kylän 
palvelujen ja liikuntapaikkojen luo. Ponsse on muovan-
nut Vieremälle yhteisöllisen tekemisen kulttuurin. Pai-
kan henkeen kuuluu teknologian ja yrittäjyyden lisäksi 
maaseutumaisema, joka on keskeinen osa Vieremän 
identiteettiä. Kylältä löytyy myös kulttuurihistoriallisesti 
merkittäviä ja arvokkaita rakennuksia sekä alueita. Vie-
remällä on lisäksi monia paikkoja, joiden merkitys ra-
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kentuu niihin liittyvien tarinoiden ja historian kautta. 
 Kuten kartasta näkyy, kirkonkylän ympäristös-
sä on paljon pieniä vesistöjä, ja eteläpuolella Haaponie-
mi kurottaa Vieremänjärveen. Pohjoispuolella Aarni-
kotkanpolun ulkoilureitti suuntaa mäkiseen maastoon. 
Kylän keskellä olevasta liikenneympyrästä 88-tielle lou-
naaseen päin lähtee Vieremäntie, kaakkoon Kirkonmä-
elle päin Petterintie (kylänraitti), koilliseen Ponssentie ja 
luoteeseen Myllyjärventie, jota kutsutaan myös vanhaksi 
Ouluntieksi.
 Kävimme opastetuilla tutustumiskierroksil-
la kirkonkylän lisäksi Salahmilla ja Valkeiskylällä sekä 
Juha Vidgrenin omistamissa savolaista rakennusperin-
nettä edustavissa kohteissa kunnan itäosassa. Analyysin 
jälkeen kurssilaiset jaettiin kolmeen ryhmään suunnit-
telemaan kolme toisistaan eroavaa skenaariota. Läh-
tökohtaisia eroja tehtiin sekä erilaisilla väestönkasvun 
odotuksilla että eri painotuksilla strategioissa. Seuraa-
vaksi esitellään nämä skenaariot lyhyesti, minkä jälkeen 
siirrytään niistä muodostetun synteesisuunnitelman 
esittelyyn.

Vaihtoehtoiset skenaariot

1. Skenaario – Hyvin voi Vieremä

Ensimmäisen skenaarion linjana on pieni kasvu, jossa 
Vieremän asukasluku vuonna 2040 on noin 4000. Ske-
naariossa panostetaan hyvinvointiin ja pikkukuntaan so-
piviin ”pieniin ja oveliin” ratkaisuihin. Kunnan olemassa 
olevia resursseja pyritään hyödyntämään monipuolisesti 
muun muassa parantamalla arkisia liikuntamahdolli-
suuksia, ylläpitämällä olemassa olevaa rakennuskantaa, 
elinkeinoelämän elinvoimaisuudella, hyvinvointimat-
kailulla sekä eläkeläisten toimimisella perhepäivähoito-
poolissa. Tavoitteena on lisätä lapsiperheiden osuutta ja 
näin nuorentaa ikärakennetta. Tämän skenaarion osat 
tukevat hyvinvoinnin eri osa-alueita: fyysistä, psyykkistä 
ja sosiaalista hyvinvointia.
 Koko kunnan tasolla Vieremälle luodaan pyö-
räily- ja luontopolkuverkosto. Tämä verkosto hyödyn-
tää kauniita maalaismaisemia sekä kunnan pohjoisosien 
hiljaisia salomaita. Verkostoa tukemaan luodaan myös 
kestikievareita joka kylälle sekä design-elämysmökkejä 
pohjoiseen. Tämä omalla kyltityksellä ja selkeällä opas-
tuksella varustettu verkosto houkuttelee matkailijoita ja 
on myös kuntalaisten hyödynnettävissä. Kirkonkylällä 
laajennetaan virkistysreittiverkostoa, jotta mahdollisim-
man monella olisi lyhyt matka lenkkipoluille sekä laduil-
le. Uudella valaistuksella korostetaan hienoja kohteita 
kirkonkylällä sekä mahdollistetaan ympärivuotinen ul-

koilu uusilla reiteillä.
 Kirkonkylän rakennetussa ympäristössä tapah-
tuu myös muutoksia. Kohokohtana on uusi maisemato-
ri, jonka ympärille sijoittuu lava, maitobaari sekä paik-
koja pop-up konteille. Linja-autoasema puretaan, jolloin 
vapautuu tilaa kirjastolta torille kulkevalle taidepolulle. 
Asuinrakentaminen on maltillista täydennysrakentamis-
ta. Petterintien varteen, torin tienoille, siirretään perin-
nepirttejä muualta kunnasta. Näissä pirteissä voi olla 
liiketilaa katutasossa sekä pienimuotoista majoitusta 
yläkerrassa. Koulua vastapäätä Petterintien varteen ra-
kennetaan uusia yhteisöpihakortteleita, joissa eri-ikäiset 
ihmiset asuvat saman turvallisen ja viihtyisän pihan ää-
rellä. Rakentamisessa suositaan perinteistä puurakenta-
mista. Meijeristä tehdään nuorison luova kesanto, jossa 
on bänditilaa, skeittipaikka, nuorisotalo, kiipeilyseinä 
sekä tilaa toteuttaa itseään. Urheilukentän alue moder-
nisoidaan ja laajennetaan monitoimihallilla, majoitus-
palveluilla sekä viereisen ”Kaken pajan” infopisteellä. 
Kunnan tapahtumien vuosikelloon lisätään muun mu-
assa Peltomelonnan MM-kisat parhaaseen tulva-aikaan.

2. Skenaario - Vieremän Voima

Toisessa skenaariossa Vieremälle tulee vuoteen 2040 
mennessä 1000 uutta asukasta. Tämä suunnitelma tekee 
Vieremästä kiertotalouden mallikunnan. Pääasiassa se 
tarkoittaa kestävän kehityksen perusperiaatteiden nou-
dattamista, prosessien huolellista suunnittelua ja yhteis-
työtä eri toimijoiden välillä. Maatalous on ja tulee ole-
maan vahva elinkeino. Maatalouden rakennemuutoksen 
seurauksena tilat keskittyvät ja Vieremälle muodostuu 
myös suuryksiköitä. Moderniin maatalouteen kuuluvat 
myös automaatio ja robotiikka sekä bioenergian poltto-
aineet eli lanta ja viljelyn biomassa. Vieremällä saadaan 
perustettua yksi tai useampia tehokkaita biovoimalai-
tosyksiköitä, jotka hyödyntävät kunnan tiloilta tulevaa 
lantaa. Myös energiakasvien viljely tulee tärkeäksi osaksi 
kestävää energiaa jo lähitulevaisuudessa.
 Ihannetilanteessa Vieremästä tulee energiayli-
omavarainen, ja kunnan sähköä viedään valtion verk-
koon. Jotta kestävä kiertotalous pyörisi tehokkaasti, 
kunta tarvitsee toimivan ja modernin liikennejärjestel-
män. Sen polttoaineena toimivat Vieremällä tuotetut 
biokaasu ja sähkö eikä fossiilisia polttoaineita näy enää 
käytössä. Uudet ajoneuvotyypit voidaan jakaa karkeasti 
kahteen tyyppiin: autonomisesti ajaviin sekä normaalis-
ti kuljettajan ajamiin autoihin. Toinen suuri ero nykyi-
seen on muutos, että yksityisautoilu vähenee radikaalisti 
ja sen korvaavat yhteiskäyttöautot. Yhteiskäyttöauton 
omistaa esimerkiksi perhekunta keskenään ja niitä käy-
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tetään aina tarpeen mukaan vuoron varaamalla. Tässä 
tulevaisuusskenaariossa halutaan myös elvyttää liikkuvat 
palvelut, jotka tuovat esimerkiksi hammashuollon lähel-
le tai aina kotiovelle asti. Julkiset ajoneuvot ovat aktiivi-
sia noin 24 tuntia vuorokaudessa, esimerkiksi koulukyy-
tiautoihin asennetaan kylmätilat ruokakuljetusten tekoa 
varten. Uusia työpaikkoja 1000 henkilön kasvulle tarvi-
taan noin 400. Eniten työpaikkoja syntyy teknologiaan 
eli automaatioon ja robotiikkaan sekä etätyöhön.
 Vieremän kunnan kylille luotiin omia profiile-
ja, joiden avulla kylät on helpompi pitää elinvoimaisi-
na. Kyläkoulujen perusteella profilointiin valikoituivat 
Salahmin, Valkeiskylän ja Pyöree-Niemisen kylät, joita 
markkinoidaan omina kokonaisuuksinaan. Salahmille 
keskitetään pienimuotoista luomuviljelyä ja kartanolla 
ravintolatoiminnan yhteydessä tarjotaan viikoittainen 
ylijäämäbrunssi. Valkeiskylällä hevostalous voimistuu ja 
laajenee myös hoivapuolelle. Pyöree-Niemisellä panos-
tetaan hiljaisuuteen ja nostalgiaan, mykyrokkaan ja lava-
tansseihin.
 Rakennuskannan tyyli mukailee edellisen ske-
naarion ehdotuksia eli perinteistä puurakentamista kus-
tomointimahdollisuuksineen. Uudet rakennukset ovat 
1- tai 2-kerroksisia ja mahtuvat tälläkin väestönkasvulla 
olemassa olevalle taajama-alueelle täydennysrakentami-
sena. Virkistysreiteillä merkittävin uudistus on polku 
meijerin montulta Sotkulammelle ja sen ylitys ponttoo-
nisiltaa hyödyntäen. Eniten uutta vaatii kirkonkylän taa-
jama-alue. Suurimmat muutokset koskevat torin aluetta 
sekä bussiasemaa, joka siirretään kirjaston yhteyteen. 
Aseman rakennus korvataan kahdella uudella, joiden 
välistä torilta avautuu upea maalaismaisema. K-market 
siirtyy vanhalta paikaltaan meijerin montun viereen, 
jolloin se yhdessä S-marketin kanssa muodostaa veto-
voima-akselin, jolle kaikki toiminta ja tapahtumat sijoit-
tuvat. Torille tulee myös maitobaarin nimellä kulkeva 
kahvila-ravintola, jonka edestä avautuu suuri terassi ja 
esiintymislava.

3. Skenaario - Vau Vieremä!

Tämän suunnitelman pohjana on Vieremän asukaslu-
vun kaksinkertaistuminen. Yhteensä uusia työpaikkoja 
tarvitaan 1500 kappaletta, joista uusi Ponssen koko-
luokkaa oleva robotiikka-alan yritys työllistää suurim-
man osan, noin 600 työpaikkaa. Voimakkaan väkiluvun 
kasvun seurauksena myös taajama-aste lisääntyy merkit-
tävästi ja etenkin kirkonkylän alue kasvaa. Skenaariossa 
ennustetaan väkiluvun kääntyvän kasvuun noin vuonna 
2020 Vieremän ikäjakauman nuorentumisen myötä. Jot-
ta näihin tavoitteisiin päästään, skenaariossa mainitaan 

neljä toisiinsa linkittyvää strategiaa: yhteistyö, yrittäjyys, 
huipputeknologia sekä kestävä kehitys. Näihin neljään 
liittyvät uudenlaiset yrittämisen ja bisneksen teon mah-
dollisuudet, jotka tuovat myös huomattavia määriä tar-
vittavaa pääomaa.
 Ekologinen yrittäjyys pitää sisällään uusia aloit-
teita, investointeja ja innovaatioita, jotka tarvitsevat tu-
ekseen uutta huipputeknologiaa. On tärkeää noudattaa 
kestävän kehityksen periaatteita. Robotiikalla on käy-
tännössä rajoittamattomat mahdollisuudet, esimerkiksi 
Vieremälle jo erittäin tärkeässä maataloudessa.
 Tässä skenaariossa alueen infrastruktuuri ke-
hittyy voimakkaasti ja raskaalle liikenteelle rakennetaan 
uusi tie teollisuusalueen ja 88-tien välille. Kirkonkylästä 
tulee vuoteen 2040 mennessä kaupunkimainen keskus-
taajama, jossa rakennuksia on huomattavasti enemmän. 
Keskusta-alueelle rakennetaan urbaaneja puukerrosta-
loja ja Petterintiestä tulee bulevardimaisempi. Kaikki 
toiminnot ja suuri osa uudesta rakentamisesta keskittyy 
torin ympäristöön. Uusia asuntotyyppejä on perintei-
semmästä omakotitalosta moderniin townhouse-tyyp-
piseen pienkerrostaloon. Kestävää kehitystä kunnioitta-
en Vieremälle tulee niin ekokoteja kuin myös ekokyliä, 
joissa eletään kestävin periaattein omavaraisesti. Lisäksi 
Vieremälle syntyvät kauppakeskus, hyvinvointikeskus 
kylpylöineen, etätyö-/etäopiskelukeskus sekä Ponsse 
Park -teemapuisto, jossa työkoneista on tehty huvittelu-
laitteita. Yhdysvalloista löytyvä Diggerland on esimerkki 
tällaisesta teemapuistosta. Kunnan ominaista peltomai-
semaa säilytetään uudistuksista huolimatta ja lähemmäk-
si 88-tietä leviävät asuinalueet saavat ylleen viherkattoja, 
jotka sulautuvat maisemaan. Vieremän satamaa uudiste-
taan vesiurheilukeskuksella ja tyylikkäillä mökkimäisillä 
asumuksilla, jotka näkyvät helposti ohimenevältä tieltä.

Tulevaisuudenkuva ja suunnitteluperiaatteet

Esiteltyjen skenaarioitten hyviä ja huonoja puolia sekä 
vaikutuksia arvioimalla yhdessä seurantaryhmän kanssa 
muodostettiin lopullisen suunnitelman pääperiaatteet. 
Tässä synteesisuunnitelmassa Vieremän väkiluku kasvaa 
500 asukkaalla vuoteen 2040. Suunnittelussa huomioi-
tiin skenaariot, ohjausryhmän kommentit, kurssin vaati-
mukset ja yhteiskunnan- ja ilmastonmuutos. Keskeisiksi 
strategian osa-alueiksi nousivat vahva maatalous, kes-
tävä bioenergia, virkistys ja hyvinvointi, omaleimainen 
elämysmatkailu sekä elinvoimaiset kylät. Asutus ja maa-
talous keskittyvät jatkossakin eteläiseen osaan kuntaa ja 
pohjoisosia kehitetään hiljaisina erämaa-alueina. Maati-
lojen keskittyminen parantaa mahdollisuuksia kannatta-
vien biovoimalaitosten perustamiseen. Strategiakartassa 
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(kuva 2) on esitettynä myös kunnan laajuisia luontopol-
kuja ja pyöräilyreittejä, matkailuun suunnattuja elämys-
mökkejä ja parannettu kevyen liikenteen yhteys 88-tien 
varrella. Kirkonkylän lisäksi käsitellään tarkemmin Sa-
lahmia ja Valkeiskylää, jotka valittiin niiden sijainnin ja 
koon perusteella. Kyliä käsitellään myös yleisellä tasolla 
brändäämisen kannalta, valitut kylät toimivat esimerk-
keinä.
 Seuraavaksi esitellään tulevaisuudenkuvaan vai-
kuttaneita ideoita kiertotaloudesta liikenteen sähköisty-
miseen. Kiertotalouteen ja robotiikkaan panostaminen 
voivat tehdä Vieremää tunnetuksi maailmalla, ja maa-
talouden kehitykselle luonnollinen kasvusuunta on bio-
energian tuottaminen, mikä liittyy myös liikenteen kehi-
tykseen. Sen jälkeen esitellään Vieremän hyvinvoinnin 
tunnuslukuja, sillä kaikki kehitystoimenpiteet kannattaa 
suunnitella asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia 
ajatellen. Tämän jälkeen kerrotaan yksityiskohtaisem-
mista suunnitelmista, lähtien viheralueista, valaistuk-
sesta ja elämysmatkailusta, jatkuen asumismuotoihin ja 
kylien brändäykseen ja päättäen kirkonkylän toiminta-
keskusten ja reittien suunnitteluun. Valoisuus ja viihtyi-
syys ovat kantavia teemoja. Lopuksi vedetään suunnitel-
ma yhteen käymällä läpi sen vaiheistusta.

Kiertotalous

Kiertotalous tarkoittaa taloutta, jossa prosessit ja re-
surssien käyttö on suunniteltu kestäviksi (Sitra 2016). 
Materiaali, ideat ja palvelut kiertävät. Tämä tarkoittaa 
muutosta nykyisin vallalla olevaan lineaariseen ”ota-
valmista-käytä-hävitä”-talousjärjestelmään (EU 2014). 
Lineaariseenkin talouteen kuuluu kierrätystä, huoltoa, 
kompostointia ja muita kiertoja, mutta ideaalisessa 
kiertotaloudessa jätettä ei ole olemassa. Tuotteet suun-
nitellaan jo lähtökohtaisesti huollettaviksi, uudelleen 
käytettäviksi ja kierrätettäviksi, osa tuotteista korvataan 
tai niitä täydennetään palveluilla ja suositaan uusiutuvia 
luonnonvaroja ja energianlähteitä (Sitra 2016). Tuotteita 
myydään palveluina, esimerkiksi vuokraamalla, liisaa-
malla ja jakamalla (Stahel 2016). Tavoitteena on vastata 
globaaleihin ympäristöhaasteisiin korvaamalla haitalliset 
materiaalikierrot haitattomilla (Seppälä ym. 2016).
 Seppälä ym. ovat hyvin selittäneet kiertotalou-
den periaatteet, siihen liittyviä ongelmia ja muutokseen 
tarvittavia toimia vuonna 2016 ilmestyneessä valtioneu-
voston julkaisussa ”Kiertotalous Suomessa – toimin-
taympäristö, ohjauskeinot ja mallinnetut vaikutukset 
vuoteen 2030”. 

Kiertotalouden perusperiaatteet (Seppälä 2016 Stege-
mania 2015 mukaillen): 

Uudelleenkäyttö ja jätteettömyys – Tuotteiden 
suunnittelu niin, että ne voi purkaa osiin tai käyttää uudel-
leen kierrossa pienellä energian kulutuksella ja ilman mate-
riaalin laadun heikkenemistä. 
Järjestelmätason kestävyys – Tuote- ja palvelujärjes-
telmät ovat monipuolisia ja sopeutumiskykyisiä. Esimerkiksi 
valmistaja huolehtii myös huollosta, jolloin tuote on kannat-
tavaa suunnitella modulaariseksi. 
Uusiutuvan energian käyttö.
Systeemitason ajattelu – Kiertojärjestelmän optimointi 
vaatii kokonaisuuden ymmärtämistä.
Biopohjaiset tuotteet – Kaskadikäyttö vähentää neit-
seellisten luonnonvarojen kulutusta.

Kaskadikäyttö tarkoittaa tuotteiden ja materiaalien tois-
tuvaa uusiokäyttöä alkuperäisestä käyttötarkoituksesta 
eroavalla tavalla. Uusiokäyttö ja huoltaminen ovat tär-
keämpiä kuin kierrätys, koska jälkimmäiseen tarvitaan 
enemmän energiaa. Kaatopaikalle ja polttoon menevä 
materiaali poistuu kierrosta ja on hukkaa. Tästä hukkaan 
menevästä materiaalista voidaan kuitenkin tuottaa ener-
giaa.
 Ongelmia seuraa jos neitseellisten luonnonva-
rojen käyttö on halvempaa, lajittelupisteiden järjestämi-
nen ei kannata varsinkaan harvaan asutulla seudulla tai 
lupaviidakko ja verotus eivät tue materiaalien takaisin-
keräystä. Kierrätetylle materiaalille ei aina löydy mark-
kinoita, mihin voi vaikuttaa myös materiaalin imago. 
Valmistajille kiertotalous voi tarkoittaa tulonmenetyksiä, 
kun taas palveluntuottajat ja kierrätystoimijat hyötyvät 
(EU 2014). Seppälä ym. jatkavat, että muutokseen tar-
vitaan uudenlainen toimintaympäristö sekä kysynnän 
että tarjonnan puolesta. Oikein kohdennetut politiik-
katoimet, arvomaailman muutos sekä tutkimus ja inno-
vaatiotoiminta edistävät kehitystä. Kulutuksessa tulee 
suosia ympäristöystävällisyyttä, pitkää käyttöikää (poik-
keuksena tuotteet joiden käyttö vaatii paljon energiaa ja 
jotka kehittyvät koko ajan vähemmän kuluttaviksi), uu-
delleenkäyttöä ja jakamista. Omistamisen tarve vähenee 
kun verkkoteknologia edistää sosiaalisia ja taloudellisia 
jakamistalouden järjestelmiä, mukaan lukien taitojen 
jakamisen. Jätehuolto kokee statuksen muutoksen, kun 
vahvistetaan sitä edeltävien vaiheiden merkitystä. Lisä-
tutkimusta kuitenkin tarvitaan kiertotalouden todellisis-
ta vaikutuksista ympäristölle ja työllisyydelle.
 Vaikka kiertotalous on yhdistelmä erilaisia vuo-
sien varrella esitettyjä tapoja tehostaa resurssien käyttöä, 
se on terminä suhteellisen uusi. Sen suhde muihin kestä-
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vään kehitykseen tähtääviin talouden muotoihin on osin 
vielä muotoutumassa. Esimerkiksi jakamistalous, biota-
lous, vihreä talous ja palvelutalous ovat osa kestävien 
kiertojen suunnittelua (ks. Seppälä ym. 2016: 65, Sitra 
2016). Sipilän hallitusohjelmassa kiertotaloudella tavoi-
tellaan erityisesti ravinnekierron kehittämistä maatalo-
udessa (Valtioneuvoston kanslia 2015). Tavoitteena on 
myös nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysaste vähintään 
50 prosenttiin ja sallia hevosen lannan käyttö energian 
tuotannossa.
 Sitran selvityksessä ”Kierrolla kärkeen – Suo-
men tiekartta kiertotalouteen 2016–2025” (2016) esitel-
lään kiertotalouden käyttöönottoon nopeita kokeiluja, 
konkreettisia pilotteja ja pitkän tähtäimen muutospoli-
tiikkaa. Toimet on jaettu viiteen painopistealueeseen: 

1. Kestävä ruokajärjestelmä
2. Metsäperäiset kierrot
3. Tekniset kierrot
4. Liikkuminen ja logistiikka
5. Yhteiset toimenpiteet

Näihin sisältyvät muun muassa biojätteen hyödyntämi-
nen biopolttoaineissa ja lannoitteissa, sesonki- ja kas-
visruoka, energiatehokas pakkaaminen, puupohjaiset 
älypakkausmateriaalit, tuotteiden suunnittelu kestäviksi 
ja eroteltaviksi, käytettynä ostaminen ja yhteiskäyttö, 
uusiomateriaalit ajoneuvoissa ja liikennepalvelujen digi-
talisoituminen. Yhteiset toimenpiteet tarkoittavat julkis-
ten hankintojen, verotuksen, politiikan ja tutkimuksen 
suuntaamista kiertotaloutta tukeviksi, viestintää ja valis-
tusta.

 Näitä ja muita esimerkkejä on kuvassa 3 jaet-
tu alkutuotannolle, jalostukselle, kaupalle ja kuluttajalle. 
Niitä kaikkia läpileikkaa hävikin vähentäminen, kuljetus-
ten yhdistäminen, tiedon jakaminen toimijoiden kesken 
ja sivuvirtojen hyödyntäminen. Myös kestävä metsän-
hoito ja eläinten hyvinvointi ovat osa kiertotaloutta.
 Seppälä ym. (2016) mukaan muutoksen pitäisi 
tapahtua nopeasti ja koskea kaikkia yhteiskunnan tasoja 
ja toimijoita, mikä on mahdollisuus ketterille toimijoil-
le mutta uhka niille, joille sopeutuminen on hankalaa. 
Kiertotalouden systeeminen muutos on vuoropuhelua 
ylätason (julkinen) ja ruohonjuuritason (yritykset, kan-
salaiset) välillä. Ruohonjuuritason toiminnalla on mer-
kitys kokeilukulttuurina: Mikä toimii, menestyy ja on 
mahdollista, mikä ei. Kiertotalouden tavoitteena on, 
että kestävät ratkaisut olisivat samalla taloudellisesti 
kannattavia. Vieremällä on hyvät mahdollisuudet kehit-
tää alkutuotantoa yhteisölliseen suuntaan sekä kokeilla 
biomateriaalin kiertoja, kuten biokaasun tuotantoa. Ja-
lostuksen tulisi tapahtua mahdollisimman lähellä tuo-
tantoa, suunnittelua ja pakkaamista myöten. Kauppojen 
on hyvä mahdollisuuksien mukaan suosia paikallisia 
tuotteita, suunnitella tilaukset täsmällisiksi ja tuottaa nii-
hin liittyviä palveluita. Kyläkaupan kotiinkuljetuspalvelu 
on jo esimerkki tästä. Ruokahävikkiä voi vähentää esi-
merkiksi tarjoamalla laitoskeittiöistä ylijäänyttä ruokaa 
viikonloppuna buffetissa, mikä tässä suunnitelmassa on 
nimetty Kartanon ylijäämäbrunssiksi. Tavoitteena voi 
olla omavaraisen kunnan luominen, mutta toisaalta val-
tion rajatkaan eivät ole esteenä kiertojen luomiselle jos 
logistiikka järjestyy. Seuraavaksi käsitellään vielä tarkem-
min maataloutta ja bioenergian tuotantoa.

Kiertotalouden
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• Uusiutuvat luonnonvarat
 - Biokaasu
• Tehokkuus, säästäväisyys, 

yhteisöllinen tuottaminen
• Eläinten hyvinvointi

• Kestävät kulutusvalinnat
• Jakamistalous
 - Kartanon ylijäämäbrunssi
 - Tavaroiden yhteiskäyttö
• Tuote käytetään loppuun   
• Kierrätys
• Myös julkisen puolen 

investoinnessa

• Paikallinen jalostus
 - Vieremän Voi
 - Härkis
• Sivuvirtojen hyödyntäminen
• Energiatehokkaat 

pakkaukset
• Osien vaihdettavuus ja 

korjattavuus

• Palvelukeskeisyys
 - Ruokapalvelu 
• Kestävien tuotteiden 

suosiminen, paikallisuus
• Täsmätilaukset
• Yhteiskuljetukset
 - Ei vajaita kuormia

Alkutuotanto Jalostus

KauppaKuluttaja

Kiertotalous, biotalous, 
jakamistalous, cleantech, 

hajautettu talous...
=> Kestävä kehitys 

Kuva 3: Kiertotalous-kaavio.



Maatalous

Maatalouden rakennemuutoksen myötä tilojen määrä 
vähenee ja koko kasvaa. Vaikka muutos on ollut käyn-
nissä jo pitkään, suomalaiset tilat ovat yhä eurooppa-
laisittain pieniä (Turvallista ruokaa… 2016). Nykyisellä 
vauhdilla Vieremän maatilojen, erityisesti maitotilojen, 
määrä vähenee rajusti vuoteen 2040 mennessä (SVT 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 
 Maatalouteen liittyy monia epävarmuusteki-
jöitä. Suomen maatalous on pitkälti riippuvainen EU:n 
maatalouspolitiikasta ja -tuista, mutta politiikan heilah-
duksia on välillä hankala ennakoida. Lisäksi ilmaston-
muutoksen uskotaan pidentävän satokautta Suomessa 
(esim. Ollikainen ym. 2014). Kasvilajit monipuolistuvat 
ja esimerkiksi palkokasveja voidaan viljellä pohjoisem-
pana. Palkokasvien viljely antaa mahdollisuuksia sekä 
rehuna kotieläintilojen valkuaisomavaraisuuteen että 
viljana vaihtoehtoisten proteiinien tuottamiseen ihmis-
ravinnoksi (Rautaisannos proteiinitietoa 2016). Toi-
saalta myös sään ääri-ilmiöt ja paikallinen säänvaihtelu 
lisääntyvät ja tuholaiset ja rikkakasvit leviävät pohjoi-
seen. Maan kasvukunto ja vesitalouden hallinta, kasvien 
sadontuottokyvyn kasvu ja toisaalta suurempi ravinnon 
ja veden tarve vaikuttavat viljelyn onnistumiseen (Olli-
kainen ym. 2014; Peltonen-Sainio & Hakala 2014). Hy-
vän maaperän rakenteen merkitys kasvaa. Maatalouden 
kasvihuonepäästöjä voi vähentää energiatehokkuuden 
lisäämisellä, uusiutuvan energian käytöllä ja siirtymällä 
luonnonmukaisempiin viljelytapoihin. Monet tuotanto-
kyvyn sopeuttamistoimet ovat samalla ilmastonmuutos-
ta hillitseviä toimia (Peltonen-Sainio & Hakala 2014).
 Voidakseen varautua sekä ilmaston, markki-
noiden että politiikan muutoksiin maatalousyrittäjät 
tarvitsevat tutkimustietoa, vuoropuhelua ja yhteistyötä 
(Savikko 2014). Myös neuvotteluasema ja aktiivisuus 
mediassa ovat tärkeitä. Viljelijöiden ja ylipäätään maa-
seutuväestön ikääntyminen vaikeuttaa tulevaisuuteen 
varautumista muutenkin epävarmassa kannattavuusti-
lanteessa (Maitoyritysten investointien… 2014). Tilojen 
toiminnan monipuolistaminen koetaan työlääksi. Suku-
polvenvaihdokset ovat ajankohtaisia, ja uusiutuvan lä-
hienergian tuotanto voi houkutella nuorempaa polvea 
viljelijöiksi. Maito tuskin tulee häviämään suomalaisten 
ruokavaliosta, mutta sen kysyntä voi laskea muuttuvien 
tottumusten myötä. Jaksamisensa mukaan tilat voivat 
varautua kysynnän heilahteluihin monipuolisuudella, 
esimerkiksi omalla energiantuotannolla tai maatilamat-
kailulla (Tammi 2016).
 Vuonna 2040 Vieremä tunnetaan käänteente-
kevästä maataloudestaan. Suomen suurin navetta tuot-
taa enemmän energiaa kuin kuluttaa, ja samalla saadaan 
tiloilta biokaasua autojen polttoaineeksi. Kokonaispel-
toalassa ei tapahdu suuria muutoksia, tarvittaessa nyt 
koivua kasvavia vanhoja peltoja voidaan ottaa uudes-

taan viljelykäyttöön. Rakennemuutoksen myötä tiloja 
on vähemmän, mutta niiden joukossa on myös yli 500 
lehmän suuryksiköitä. Suurtilan paikan valintaan vaikut-
tavat monet asiat hyvistä liikenneyhteyksistä maisemaan 
ja pohjaveteen. Suurtilan rakennuksia on mahdollista 
maisemoida esimerkiksi ruohokatoilla. Tilan yhteydessä 
voi myös olla oma jalostamo lähiruokatuotteille. Kierto-
taloudenkin mukaisesti jalostus kannattaa lähellä. 

Robotiikka Vieremän elinkeinoksi

Robotit, koneet ja tekoäly ovat tämän vuosituhannen 
nousevat voimat. Robottien taidot ovat jatkuvassa ke-
hityksessä ja tekoälyn tuoma oppimiskyky ja luovuus 
tulevat mullistamaan tehdyt työt sellaisena, kuin ne on 
totuttu näkemään. Tämä johtuu siitä, että koneet kyke-
nevät kustannustehokkuudeltaan ja työteholtaan mo-
ninkertaiseen suoritukseen ihmiseen verrattuna, minkä 
takia ne ovat jo korvanneet osan ihmisten tekemistä 
töistä. Freyn ja Osbornen (2013) tutkimus arvioi, että 
tietokoneistumisen ja teknologian myötä USA:n työpai-
koista jopa 47 % on vaarassa korvaantua. Ennustavat 
ja nopeasti oppivat algoritmit kehittyvät kovaa vauhtia 
ja koneet pystyvät suorittamaan laajalti niin rutiinin-
omaisia kuin kognitiivisiakin työtehtäviä. Edistyksel-
liset robotit ovat saamassa myös aisteja ja ketteryyttä, 
mikä mahdollistaa niiden monipuolisen hyödyntämisen 
usealla teollisuudenalalla. Tutkimuksen mallin mukaan 
työpaikat kuljetus- ja logistiikka-alalla sekä valtaosa toi-
misto- ja hallintopuolella ovat siirrettävissä automaation 
ja robotiikan alaiseksi jo seuraavina vuosikymmeninä. 
Kyseessä ei ole tieteiselokuvien utopiaa, vaan lähitule-
vaisuuden muutoksia elinkeinorakenteisiin. (Frey & Os-
borne, 2013: 47–48).
 Robotiikka on suuri osa tulevaa, mutta jo ny-
kypäivää. Lääketieteessä niin sanotut pehmeät robotit 
osallistuvat yhä enemmän leikkauksiin ja potilaan hoito-
tehtäviin, kun taas maataloudessa mobiilit robotit kyke-
nevät esimerkiksi seuraamaan istutusrivejä senttimetrien 
tarkkuudella (Murphy ym. 2006: 743; Åstrand & Baer-
veldt 2004: 255–256). Molemmat toimialat hyödyntävät 
robotiikkaa, mutta hyvin erilaisista näkökulmista. Onkin 
tyypillistä, että robotiikkaa jaetaan suuriin koneisiin ja 
mikrorobotteihin. Mahdollisuudet molemmilla koko-
luokilla ovat lähes äärettömät. Esimerkiksi maatalou-
dessa käytetty mikrorobotti RoboBee toimii pölyttäjänä 
ja myös hasardien ongelma-alueiden etsintätehtävissä 
(Wyss Institute 2016). Suuret koneet tulevat lähivuosina 
edistyksellisten informaatioteknologian avulla navigoi-
maan pelloilla itsenäisesti, kontrolloimaan rikkaruoho-
kasvillisuutta ja mahdollistamaan näin ollen entistä pa-
remmat sadot. (Fountas ym. 2014: 136-138; Slaughter 
ym. 2007: 76). 
 Robotiikka tulee mullistamaan maailmaa lukui-
silla eri toimialoilla ja on erityisen tärkeää, että sen hyö-



dyt ja mahdollisuudet osataan valjastaa alueellisen elin-
voiman takaamiseksi varhaisessa vaiheessa. Koneet ja 
sen tuomat kustannustehokkuudet tulevat korvaamaan 
työntekijöitä, minkä takia on oleellista panostaa sellaisiin 
elinkeinoihin, jotka tulevat kukoistamaan tulevina vuo-
sikymmeninä. Freyn ja Osbornen tutkimuksen mukaan 
keskipalkkaiset ja korkean osaamisen työpaikat tulevat 
säilymään lähivuosikymmenet.
 Vieremällä on erityislaatuista osaamista koneis-
tuksen ja automaation puolelta jo entuudestaan Ponsse 
Oyj:n metsäkoneiden muodossa. Ponssen metsäkoneet, 
nosturit ja kuormaimet käyttävät monipuolisesti hyd-
raulirobotiikkaa ja informaatioteknologiaa tietojärjes-
telmissään. Niiden avulla koneet pystyvät käsittelemään 
valtavia määriä metsää lyhyessä ajassa. Tulevaisuuden 
haasteiden edessä on syytä laajentaa robotiikkatoimi-
alalla myös maaseutupuolelle etenkin tuotanto- ja huol-
totoiminnan kautta. Vieremällä on paljon huippuosaa-
mista automaatiotoimialalla ja olemassa olevaa resurssia 
kannattaa hyödyntää jatkossakin.

Bioenergiaa biomassasta

Uusiutuvien energialähteiden käytöstä on jo pitkään ol-
lut tulossa tarpeellista, jotta ihmiskunta voisi saavuttaa 
tähtäimensä ilmaston muutoksen hillitsemiseksi. Vielä 
vuoden 2002 artikkelissaan McKendry (2002) toteaa, 
että länsimaissa biomassan hyödyntäminen energian-
tuotannossa on ollut vielä vähäistä. Korkeaa se on ollut 
kolmansissa, kehittyvissä maissa. Maatilavaltaisen Vie-
remän profiiliin tämä sopisi todella upeasti ja tässä kap-
paleessa käydään läpi sopivia tapoja ja lähteitä vihreän ja 
paikallisen energian tuottamiseen.
 Biomassaa käytetään bioenergian polttoainee-
na ja se terminä viittaa kaikkeen orgaaniseen materiaan, 
joka juontaa juurensa kasveista. Näitä kasveja ovat siis 
muun muassa levät, viljakasvit sekä eri puulajit. Kysees-
sä on täysin luonnonmukainen prosessi, joka lähtee fo-
tosynteesistä liikkeelle ja toimii sykleissä, mikä tarkoittaa 
sitä, että polttamalla syntyvä hiilidioksidipäästö on jo 
olemassa, joten tämä prosessi ei itsessään lisää maapal-
lon kasvihuonepäästöjä. Tämä kiertoprosessi tarvitsee 
toimiakseen uusien kasvien jatkuvaa istuttamista ja huo-
lellista suunnittelua. Tämä onkin monin paikoin ongel-
mana kehittyvissä maissa, joissa ei ole pantu täytäntöön 
suunnitelmia uusien kasvien kasvattamiseksi (McKend-
ry 2002).
 Koska Vieremä on jo suuri maataloustuotta-
jakunta, sille olisi jo ominaista tuottaa energiakasveista 
kunnan omaa vihreää energiaa. Kaikki kasvit eivät kui-
tenkaan käy tähän prosessiin, vaan niiden täytyy täyttää 
muutamia ehtoja, jotta hyödyntäminen energiantuotan-
tomuotona olisi kannattavaa myös taloudellisesti. Ideaa-
linen kasvi tuottaisi useamman sadon vuodessa (haastava 
asia Vieremän ja Suomen oloissa), vaatisi tuottamiseen 

mahdollisimman vähän energiaa, rahaa ja ravintoainei-
ta ja siinä olisi mahdollisimman vähän epäpuhtauksia 
(McKendry 2002). Suomessa parhaana energiakasvina 
pidetään tällä hetkellä monivuotista ruokohelpiä (Ala-
kangas ym. 2016; Vesanto 2004). Se kasvaa myös luon-
nossa, sille on ominaista korkea biomassasato ja sitä voi 
käyttää monipuolisesti esimerkiksi paperin valmistuksen 
raaka-aineena (Alakangas ym. 2016: 139). Ruokohelpiä 
voidaan hyödyntää sellaisenaan polttoaineena sähkön 
ja lämmön tuotannossa sekä raaka-aineena biokaasun 
tuottamisessa. Hinnaltaan ruokohelven tuottaminen on 
melko edullista ja voimalakäyttöön menevän korsisadon 
korjuu ajoittuu usein kasvukauden ulkopuolelle, jolloin 
se olisi hyvä täytekasvi muun tuotannon väliin (Vesanto 
2004: 16).
 Kaikkia bioenergian lähteitä ei tarvitse kuiten-
kaan erikseen kasvattaa, vaan esimerkiksi maatalouden 
sivutuotteena syntyvä olki soveltuu energian tuottami-
seen (Vesanto 2004: 17). Se soveltuu hyvin niin maa-
tilojen kuin maaseututaajamienkin lämpökeskuksiin 
sekä pientaloihin (Alakangas ym. 2016: 131). Keruu- ja 
sadonkäsittelykoneetkin ovat samanlaisia kuin ruoko-
helven viljelyssä, mutta ongelmana on vaihteleva sää 
(Vesanto 2004: 17). Oljen kerääminen ajoittuu sadon-
korjuuseen syksyyn, jolloin myös sataa paljon. Tämä ai-
heuttaa ongelmia, koska olki ei saa olla liian kosteaa ke-
rättäessä, jotta se pystytään polttamaan (Alakangas ym. 
2016: 131; Vesanto 2004: 17). Toinen suuri ongelma on 
oljen tiheys, joka aiheuttaa varastoinnille hankaluuksia 
sekä nostaa kuljetuksen hintaa (irto-oljen tilavuus on 
30–40 kg/i-m3 ja paalattuna 100–150 kg/i-m3). Omi-
naisuuksiltaan olki muistuttaa puuta. Sen tehollinen 
lämpöarvo on hyvin saman tyyppinen ja se palaa pitkäl-
lä valaisevalla liekillä, joten tulipesän tulee olla riittävän 
suuri. Oljen ongelmat verrattuna puuhun johtuvat sen 
alhaisesta energiatiheydestä, suuresta tuhkapitoisuudes-
ta sekä tuhkan alhaisesta sulamislämpötilasta (Alakan-
gas ym. 2016: 131).
 Lähes koko Suomi ja myös Vieremä on profii-
liltaan metsäistä seutua. Se on huomattava luonnonva-
ra, josta tuotetaan jo nykyisin paljon ja kehitetään vielä 
enemmän uutta. Metsä tarjoaa myös biopolttoainetta, 
jolloin puhutaan metsäpolttoaineista. Sitä saadaan niin 
sanotusta energiapuusta, joka on yleensä muuhun ja-
lostukseen sopimatonta. Esimerkiksi kantoja voidaan 
hyödyntää tähän kuivattamisen jälkeen (Energiaa met-
sästä 2016). Muita energiaksi käytettäviä hakkuujätteitä 
ovat oksat ja puunlatvat. Varsinainen runkopuu menee 
muihin tarpeisiin, kuten paperiteollisuuteen (Hirvonen 
2013: 9). Suomessa aloitettiin kantojen hyödyntäminen 
bioenergian polttoaineena jo 2000-luvun alussa ja sit-
temmin Suomesta on tullut Euroopan pioneeri kanto-
jen raivauksessa (Persson 2012), joten tietotaito on jo 
täällä.



Biokaasua eläinten ja kotitalouksien jätteistä

Taistelussa kiihtyvää ilmastonmuutosta vastaan biokaa-
su on todella hyvä vaihtoehto liikuttamaan sekä ihmi-
siä että tavaroita. Se koostuu pääosin metaanikaasusta 
(Vesanto 2004: 21; Abraham 2007), jota saadaan esi-
merkiksi mätänevien kasvien ja eläinperäisten jätteiden 
tuottamasta kaasusta. Sen raaka-aineeksi sopivat rehuksi 
ja elintarvikkeeksi viljeltyjen kasvien osat, markkinakel-
vottomat jakeet sekä karjan lanta (kuva 4). Biokaasun 
tuottaminen tarvitsee siis biologisperäistä jätettä, jonka 
syntypaikkana toimii maatilojen lisäksi myös elintarvi-
keteollisuus (Vesanto 2004: 21). Näiden lisäksi vielä pie-
nessä, mutta tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä, roolissa 
ovat orgaaniset kotitalousjätteet (Abraham 2007). Suo-
messa esimerkiksi Haminan Energia tuottaa jo paikalli-
sella orgaanisella biojätteellä sähköä omaan verkkoonsa. 
Sitä biovoimalaitos saa ympäröivän seutunsa teollisuu-
den sivuvirroista, kaupoista ja keskuskeittiöistä (Paikal-
lista biokaasua, olkaa hyvä 2016).
 Suomessa suurin osa tuotettavasta lannasta on 
naudanlantaa, mutta sen kyky tuottaa kaasua on suh-
teellisen pieni. Tästä syystä nautatilojen tulisi olla kyllin 
suuria, että biokaasun tuottaminen olisi taloudellises-
ti kannattavalla pohjalla. Jotta mädättämöstä saadaan 
kannattava, tulisi siellä olla raaka-aineina ainakin sadan 
naudan tuottama määrä lantaa. Selkeää hyötyä saadaan 
suuremmista 200–600 naudan yksiköistä (Vesanto 2004: 
21). Vieremällä on tällä hetkellä noin 4000 nautaa, joten 
alueelta löytyy jo nyt potentiaalia keskitetylle biokaasun 
tuotannolle naudan lannasta.
 Tällaisen biokaasulaitoksen saaminen kannatta-
vaksi on kuitenkin haasteellista pelkästään lannan tuot-
tamasta kaasusta. Yksi suuri syy ovat logistiset kustan-
nukset, koska maatilojen väliset etäisyydet ovat yleensä 
pitkät. Tähän ratkaisu on mädättää muutakin tuotetta 
kuin lantaa, kuten nurmea, muita märkiä biomassoja, 
energiapitoisia elintarvikevalmistuksen sivutuotteita 
sekä jätteitä (Vesanto 2004: 22). Eli kaikkea orgaanis-
ta, mitä Vieremältäkin löytyy, voidaan hyödyntää lannan 
ohella ja samalla kaatopaikalla menevä jätteen määrä 
pienentyisi. Tuotettua biokaasua hyödynnetään pienissä 
erissä lämmitykseen sekä ruoan valmistukseen (Abra-
ham 2007), mutta suuremmassa mittakaavassa ne voivat 
haastaa perinteiset voimalat. Siitä saadaan sähköä, läm-
pöä sekä puhdistusprosessin jälkeen kaasuajoneuvojen 
polttoainetta (Vesanto 2004: 22). 

Älykäs liikkuminen

Digitalisaatio on osa jokapäiväistä elämäämme, missä 
ikinä liikummekin. Ihmiset kantavat mukanaan älylait-
teitaan yhä kasvavissa määrin ja älykännyköiden määrä 
lähentelee jo sataa prosenttia. Kaikki nämä lukuisat lait-
teet ovat jatkuvasti kytköksissä internettiin ja näin ollen 

Kuva 4: Kaavio biovoimalaitoksen raaka-aineista.

ne myös levittävät tietoa esimerkiksi sijainnista ja no-
peudesta tauotta. Ihmiset käyttävät jo älypuhelinten tar-
joamia mahdollisuuksia esimerkiksi oman liikkumisensa 
sujuvoittamiseksi (Heiskala ym. 2016).
 Liikenne ei ole poikkeus. Se on tila, jossa lii-
kumme ja jonka kanssa elämme jatkuvassa vuorovaiku-
tuksessa. Varsinkin julkinen liikenne ja logistiikka digita-
lisoituvat jo huimaa vauhtia ja yksityisliikennekin seuraa 
heti sen perässä. Tarvetta digitaaliselle, älykkäälle liik-
kumiselle on eniten suurkaupungeissa ja metropoleissa. 
Siellä on yhä tiiviimpää ja ihmiset sekä tavarat täytyy 
saada liikkumaan yhä nopeammin, luotettavammin sekä 
ympäristöystävällisemmin (Heiskala ym. 2016). Nämä 
suurkaupungit toimivat ikään kuin koealueina, mistä 
uusi teknologia pääsee levittäytymään muualle, kuten 
Vieremälle ja pienempiin maalaistaajamiin.
 Esimerkkejä älykkäästä ja jaetusta liikkumisesta 
löytyy suurista kaupungeista maailmalta. Artikkelissaan 
Chen ym. (2016) tutkivat yhteiskäyttöautojen hyöty-
jä Austinissa Texasissa. Mielenkiinnon kohteena olivat 
etenkin sähköautot, joissa piilee yhteiskäyttöautoilun 
ja uuden, vihreän tekniikan sisältämä yhdistävä tekijä. 
Autonomisten eli itseään ajavien autojen yhteisomis-
tajuuden ja sähköisen ajamisen välillä piilee luontaista 
synergiaa, koska se ratkoo nykyisten itseomistettujen 
sähköautojen ongelmia, kuten toistuvaa lataamista ja 
siihen tarvittavaa aikaa. Kaikista suurin este sähköautoi-
lun massayleistymiselle on niiden vielä verrattain pieni 
käyttösäde. Se tulee ilmi jo kaupunkiliikenteessä, kuten 
esimerkin Austinissa, ja etenkin pidemmillä etäisyyksillä, 
kuten Vieremällä. Tästäkin syystä yhteiskäyttöautot ovat 
ratkaisevassa osassa tämän ongelman voittamisessa tai 
ainakin tasapainottamisessa. Tällaisia autoja käytetään 
tarvittaessa ja muulloin ne parkkeerataan lataukseen. 
On sanomattakin selvää, että sähköisten yhteiskäyttö-
autojen omistaminen tulisi huomattavasti yksityistä hal-
vemmaksi (Chen ym. 2016; Jian 2016). Silloin käyttäjä ei 
joudu maksamaan kaikkea itse, kuten auton hintaa sekä 



sen ylläpitoon meneviä kuluja (Jian 2016). Vieremän 
tapauksessa yhteiskäyttöautot voisivat hyödyntää myös 
kunnan itse tuottamaa biokaasua.
 Kuten Austinin esimerkissä, yleensä suurkau-
pungeissa yhteiskäyttöautoiluun ohjataan ”autojen lai-
vueilla”. Tällöin ihminen varaa auton jostain tietystä 
paikasta käyttöönsä ja jättää sen käytön jälkeen jollekin 
ympäri kaupunkia sijoitetuista sähköautojen latauspai-
koista (Chen ym. 2016). Tietysti meidän tulevaisuuden 
suunnitelmamme fokus on Vieremä, jolloin vastaava 
systeemi on liian suuressa mittakaavassa, mutta silti ar-
tikkelin kaltaiset yhteiskäyttöautot ovat jo nyt toteutet-
tavissa tekniikan puolesta. Esimerkiksi lähekkäin asuvat 
perhekunnat voisivat omistaa yhteisen auton tai kaksi 
ja käyttää näitä aina, kun on tarvetta. Lisäksi tämä pa-
rantaisi yksityisautoilun heikkoa käyttöastetta, koska 
autohan seisoo suurimman osan ajasta parkissa. Yhteis-
omistajuus on myös ympäristöystävällistä ja vähentää 
ruuhkia (Jian ym. 2016).

Liikenteen sähköistymisen ensiaskeleet

Vieremä tarvitsee myös linja-autoja asukkaidensa liikut-
tamiseen ja jo ensimmäisellä vierailukerralla kuulimme, 
että koulukyydit toimivat kunnassa hyvin ja täsmällisesti. 
Juuri tähän saumaan alueen liikenteen ensimmäisen aal-
lon sähköistyminen voisi iskeä. Linja-autoilla on se etu, 
että ne kulkevat ennalta määrättyä ja optimoitua reittiä, 
joten kuljettava matka pysyy vakiona. Tällöin sähköbus-
sin akkukapasiteetin ei tarvitse olla kovinkaan suuri ja se 
latautuu nopeasti. Esimerkiksi Suomessa ajaa jo sähkö-
busseja reiteillään Espoossa (Rytkönen & Sinervä 2015). 
Niiden käyttösäde yhdellä latauksella on noin 70 kilo-
metriä, mikä ei kuulosta paljolta, mutta akut latautuvat 
täyteen jo 3–6 minuutissa. Ongelmana on kallis hankin-
tahinta, mutta sen jälkeen käyttö on huokeaa (Rytkönen 
& Sinervä 2015).
 Suomalaista osaamista on jo alalla, kuten Gran-
vik (2016) tuo esille. Linkker -yhtiö rakentaa poikke-
uksellisen kevyitä sähköbusseja hyödyntäen koreissaan 
alumiinia, mikä puolestaan pienentää liikkumiseen tar-
vittavaa energiaa. Akkukapasiteetti esimerkissä on vain 
55 kWh, mutta sillä pääsee noin 50 kilometrin matkan. 
Tällaisen akun lataamiseen menee vielä vähemmän aikaa 
kuin yllä: noin 1,5–3 minuuttia. Sähkönbussit eivät vain 
liiku päästöttömästi, vaan ne ovat myös energiatehok-
kaampia kuin nykyiset dieselbussit. Sähköbussin ener-
gian tarve on noin 1,1 kWh/km, kun taas dieselmalli 
tarvitsee samaan matkaan yli 3 kWh (Granvik 2016).
 Sähköbussit ovat hyvä alku vihreälle liikku-
miselle, mutta kestävä liikkuminen tulee ulottaa myös 
yksityisautoiluun, tarkemmin sanottuna yhteiskäyttö-
autoiluun. Myös Zoepfin ja Keithin (2016) mukaan yh-
teiskäyttö on tärkeässä roolissa uuden tekniikan esitte-
lyssä käyttäjämassoille. Uutta tekniikkaa voidaan aluksi 

vieroksua ja artikkelissaan Zoepf  ja Keith löysivät tälle 
käyttäytymiselle faktoja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 
käyttäjä valitsee vielä mieluummin normaalisti bensii-
niauton tavoin toimivan hybridin kuin lataushybridin 
tai täyssähköauton. Yhteiskäyttöautoilu kannustaa tes-
taamaan uutta tekniikkaa enemmän kuin yksityisautoilu 
koeajoineen ja itsenäisine auton hankkimisineen (Zoepf  
& Keith 2016). Koska ihmisiä ei voida pakottaa siirty-
mään totutusta johonkin uuteen, ovat yhteiskäyttöau-
ton tuomat edut ja niiden kautta syntyvät kokemukset 
tärkeässä roolissa, jotta normaali liikenne saadaan myös 
Vieremän tyyppisissä taajamissa vihertämään enemmän.

Hyvinvointi

Hyvinvointi on yksi tärkeimpiä hyvän ja onnellisen elä-
män osia. Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sen kehit-
täminen on otettu suunnitelmassamme huomioon laa-
jasti; moni ratkaisu tukee sitä muiden hyötyjensä lisäksi. 
Ratkaisujen pohjaksi olemme ottaneet kunnan nykyti-
lanteen.
 Vieremän hyvinvointikertomuksesta (Vie-
remän kunta 2015) ilmenee, että parantamisen varaa 
hyvinvoinnin suhteen on olemassa. Moni hyvinvointi-
tunnusluku on koko maan keskiarvoa heikompi. Sairas-
tavuusindeksi, joka koko maan osalta on 100, on Vie-
remällä 120. Tähän indeksiin vaikuttavat kuolleisuus, 
työkyvyttömyyseläkeläisten osuus sekä lääkekorvauksiin 
oikeutettujen määrä. Vieremän osalta tämä tarkoittaa 
siis sitä, että kunnassa on keskimääräistä ikääntyneempi 
väestö, enemmän työkyvyttömiä sekä enemmän lääkkei-
tä tarvitsevia ihmisiä. Toinen merkittävä teema Viere-
män kohdalla on nuorten hyvinvointi, jossa tilanne on 
heikko. 8.- ja 9.-luokkalaisten tupakointi on 2,4 kertaa 
yleisempää kuin koko maassa, lisäksi joka neljäs tuntee 
vanhemmuuden puutetta sekä peruskoulun jälkeisen 
työn tai koulutuksen puutetta. Raskauden keskeytyksiä 
15–25-vuotiailla naisilla on yli kaksi kertaa enemmän 
koko maan keskiarvoon nähden. Ikäihmisissä esiin nou-
see dementiaindeksi, joka Vieremällä on 21 % suurem-
pi kuin koko maan 100. Tämäkin ilmentää Vieremän 
vanhenevaa väestöä. Säännöllisen kotihoidon piirissä 
on neljäsosa 75 vuotta täyttäneistä, kun koko maassa 
osuus on n. 12 %. Vaikka indeksit eivät aina kerro koko 
totuutta kunnan tilanteesta, ja vuosittaista vaihteluakin 
ilmenee kunnan pienuudesta johtuen, on hyvinvointi-
kertomuksen sanoma silti selkeä. Hyvinvointiin täytyy 
panostaa. Tätä varten olemme jakaneet kokonaisvaltai-
sen hyvinvoinnin kolmeen osioon: fyysiseen, psyykki-
seen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
 Fyysistä hyvinvointia tukee yhdyskuntaraken-
ne, joka kannustaa ihmisiä liikkumaan niin arkena kuin 
vapaa-ajalla. Uudet kevyenliikenteen väylät kirkonkyläl-
lä mahdollistavat helpomman työmatkan jalan tai pyö-
rällä. Uudet ulkoilureitit ja luontopolut taas innostavat 



liikkumaan monipuolisesti: lenkkeilyä, patikointia, hiih-
toa, kuntoilua Einarinpuistossa ja melontaa vesistöillä. 
Psyykkistä eli henkistä hyvinvointia voi parantaa esimer-
kiksi juurevuudella ja kunnan historian esiintuomisella, 
toimeentulo- ja opiskelumahdollisuuksia parantamalla, 
ympäristön viihtyisyyttä kohentamalla sekä esteettö-
mällä ja turvallisella yhdyskuntarakenteella. Tärkeää on 
myös varmistaa, että kuntalaiset kokevat kunnan omak-
seen ja pystyvät vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. 
Sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiseen vaikuttavat yh-
teisölliset asumisratkaisut, yhteisöllisyyttä tukevat julki-
set tilat, kuten uusi tori, uudet kaikille avoimet tapah-
tumat, verkostoituminen muun maailman kanssa sekä 
kunnan oma ”narratiivi”, johon kaikkien on helppo sa-
maistua.
 Lopullisena tavoitteena on saada Vieremälle 
aikaiseksi ”hyvän kierre”, jossa panostus hyvinvointiin 
tukee monia muita asioita. Kun kunta panostaa asuk-
kaiden hyvinvointiin, säästöä syntyy niin kunnalle kuin 
kuntalaisille itselleenkin. Paikalliset yritykset saavat ter-
veempää ja työkykyisempää työvoimaa. Rahassa mittaa-
maton kokemus omasta hyvinvoinnista paranee myös. 
Säästyneet rahat ja kasvaneet verotulot voi sitten taas 
sijoittaa tukemaan hyvinvointia, ja kierre jatkuu.

 Vieremän alueen tapahtumia kootaan vuosikel-
lon muotoon esimerkiksi kunnan verkkosivuille (kuva 
5). Osana hyvinvointi-teemaa kunnan tapahtumia on 
myös kehitetty ja keksitty lisää. Pääpaino on isoissa, 
kaikille avoimissa ilmaistapahtumissa, joista moni hyö-
dyntää uusia rakennettuja ympäristöjä. Kumpparikäve-
lyiden seurana järjestetään esimerkiksi joulukuusen heit-
tokilpailu, Ponssen talvipäivät, peltomelontaa ja -hiihtoa 
sekä savolaeset mualaismarkkinat Tapahtumiin liittyen 
voisi myös kehittää niin sanotun tapahtuma-passin, jo-
hon saa merkintöjä monista eri tapahtumista ympäri 
vuoden. Aina vuoden lopussa, vaikkapa kulttuurimäen 
joulun yhteydessä, aktiivisimmat tapahtumissa kävijät 
palkittaisiin pienillä palkinnoilla. Tapahtumapassi sopii 
erityisen hyvin koululaisille, jolloin tapahtumiin saatai-
siin lapsia ja nuoria ja koulu voisi koordinoida passe-
ja. Liikunnallisista tapahtumista saa koottua erityiset 
”Vieremän Olumppialaeset”. Vuoden lopussa eri lajien 
kokonaistilanteen parhaat palkitaan. Tapahtumapassi ja 
Olumppialaeset ovat esimerkkejä siitä, miten yksittäisiä 
tapahtumia voi sitoa osaksi laajempaa koko kunnan hy-
vinvointi- ja yhteisöllisyyspalettia. 

Kuva 5: Tapahtumien vuosikello.



Viheralueet ja virkistysreitit

Virkistysreitit ja -alueet ovat merkittävä osa hyvinvointia 
tukevaa kuntaa. Suunnitelmassa Vieremän ulkoilureitte-
jä ja -alueita laajennetaan (kuva 6). Yhdistetään urhei-
lukenttä Rientolaan nykyistä ladun linjausta seuraillen. 
Rientolasta tehdään uusi reitti Haaponiemeen, johon 
syntyy noin kilometrin mittainen lenkki. Uudesta sata-
masta rakennetaan reitti Haaponiemen lenkille. Lisäksi 
yhdistetään Einarinpuisto urheilukenttä–Rientola -reit-
tiin pistolla. Kaikki edellä mainitut reitit ovat valaistua, 
hiekkapohjaista polkua, joka on tarpeeksi leveä vapaan 
hiihtotavan ja perinteisen ladulle. Nämä reitit muodos-
tavat “Kylän kiepin”, joka sijoittuu taajaman itä- ja ete-
läosiin, mistä asukkailla nykyisellään on pitkä matka ur-
heilukentän pururadalle. 
 Haaponiemi on maisemallisesti hyvin erilainen 
verrattuna nykyisen pururadan alueeseen. Niemi muut-
tuu paljon vuodenaikojen mukaan ja on kulttuurimaise-
man ja vesistöjen ympäröimä. Ulkoilija voi tällä alueella 
seurata mm. lintujen muuttoa ja jäiden lähtöä. Haapo-
niemi on suureksi osaksi entistä ja nykyistä hakamaata, 
mikä tekee sen luonnosta ainutlaatuisen. Jotta niemen 
luonne säilyisi, siellä voidaan pitää kesäisin lampaita 
molemmin puolin virkistysreittiä. Lyhyt pitkospuureitti 
rakennetaan kulkemaan Helvetinlähteen kautta Niku-
lanlahden länsipuolelle. Meijerin montusta rakennetaan 
pitkoksilla “Sotkunpolku” notkoa pitkin Sotkulle ja 
edelleen lammen yli erityistä maisemalaituria pitkin ur-
heilukenttä–Rientola -reitille. Tällä polulla myös monttu 
yhdistyy osaksi koko virkistysreitistöä. Mykän ympärille 
tulee pitkosreitti, jota voi hyödyntää myös kalastuksessa, 
jos lampeen istutetaan taas kaloja. Heinäjärven ympäril-
le rakennetaan pitkospuupolkuja. Tämä rehevä ja osin 
umpeenkasvanut järvi tulee näin ihmisten saavutetta-
ville. Pitkoksien varrelle voi rakentaa myös lintutornin. 
Kaikki pitkosreitit sijoittuvat lähelle uusia ulkoilureitte-
jä, joten niistä saa yhtenäisen verkoston.
 Aarnikotkan polun alkua linjataan uudestaan 
kiertämään Pienen Myllyjärven rannan kautta Juortin-
notkoon, ja sieltä edelleen Pikkupöytämäen kallioille. 
Tämän jälkeen polku laskeutuu Kuorejärven rantaan, 
josta lähtien se seuraa entistä linjaustaan. Tätä uutta lin-
jausta voi myös käyttää lyhyenä luontopolkuna, koska 
sen läheisyydessä risteilee monia muita polkuja.
 Luontopolkuja kehitetään myös kunnan tasolla. 
Kauppis-Heikin polku jatketaan Valkeiskylältä kirkon-
kylälle asti. Aarnikotkan polusta haarautuu uusi polku 
Kotvakon kohdalla kohti Marttisenjärveä. Tämä uusi 
haara kulkee Marttisenjärven länsipuolelta Rotimojoel-
le ja Mammonhaudalle, josta se jatkuu Nissilän kylän 
kautta Hällämönharjulle. Tästä reitti yhdistyy edelleen 
Pyhännän puolelle Ahvenjärven luontopoluille. Kaikki-
en virkistys- ja ulkoilureittien varsille rakennetaan leväh-
dyspaikkoja. Yksinkertaisimmillaan ne voivat olla kiviä 

ja penkkejä, hienoimmillaan laavuja sekä elämysmökke-
jä. Tärkeää on, että levähdyspaikat ovat helppohoitoisia 
ja viihtyisiä sekä tukevat teemallisesti sitä virkistysreittiä, 
jonka varrella ne sijaitsevat. 

Valaistus

Toimiva ja tarkoituksenmukainen valaistus on tärkeä osa 
miellyttävää ja turvallista ympäristöä. Valaistus onkin 
yksi keskeinen teema Vieremän uusissa suunnitelmissa 
aina nimiä myöten. Hyvä valaistus innostaa ihmisiä liik-
kumaan ulkona myös pimeään vuodenaikaan, korostaa 
hienoja paikkoja maisemassa sekä takaa kaikkien turval-
lisuuden liikenteessä.
 Ulkotilavalaistuksen voi jakaa kahteen osaan va-
laistustarpeen mukaan: valoa tarvitaan näkemiseen, esi-
merkiksi liikennealueilla ja puistoissa. Valoa voi käyttää 
myös katsomiseen, jolloin tärkeitä kohteita maisemassa 
korostetaan esimerkiksi kohdevalaistuksella. Tekniikal-
taan LED-valaisimet ovat paras ratkaisu: valon väri on 
miellyttävä, ne ovat energiatehokkaita sekä ohjattavissa 
tulevaisuuden älykkäillä ratkaisuilla, mikäli tarvetta il-
menee. Vieremällä on hiljattain uusittu kirkonkylän ka-
tuvaloja, mutta niiden valon väri on kelmeän keltainen. 
Tämä tulee vaihtaa miellyttävämpään valkoiseen. Uutta 
aluevalaistusta, eli valoa näkemiseen tarvitaan kaikille 
uusille ympärivuotisille ulkoilureiteille, sataman alueel-
le, Helvetinlähteelle ja Sotkun maisemalaiturille (kuva 
7). Keskustassa aluevalaistusta tarvitaan Kirkkotielle ja 
SEO-huoltamon ja Kellopuodin liikerakennuksen väli-
selle parkkialueelle. Uusi tori tulee muodostamaan va-
laistuksen suhteen aivan oman luovan kokonaisuutensa. 
Valaistuksella korostetaan myös uutta kevyen liikenteen 
reittiä kirjastolta Einarinpuistoon.
 Valaistuksella myös korostetaan kylän ilmeen 
kannalta oleellisia kohteita. 88-tien ja Vieremäntien liit-
tymässä nykyään sijaitseva valototeemi siirretään kau-
emmas Finnritilän tehtaan luo. Tämän toteemin sijaan 
liittymäaluetta valaisevat ja ihmisiä Vieremälle houkutte-
levat uusittuun satamaan rakennettava infomajakka sekä 
Räisälänrinteen kohdevalaistu komea kuusi. Pohjoisesta 
päin tulijoita tervehtii Pitkälän tilan kohdevalaistu kui-
vaamorakennus. Kirkonkylällä kohdevalaistaan Viere-
mänmänty, mäntyjä Kipinän pihassa sekä Ponssentien ja 
Mäntytien liittymän tienoilla, vesitorni, Matin ja Liisan 
patsas ja kirkon torni. 

Valokeinut

Valokeinut ovat suuria hohtavia keinuja, jotka viihdyttä-
vät kyläläisiä ja jäävät varmasti mieleen myös kunnassa 
vieraileville (ks. kansikuva). Led-valoin valaistut ovaalit 
kutsuvat ihmisiä keinumaan useassa eri paikassa Vie-
remän kylällä. Pari keinua hohtaa uuden sataman in-
fomajakassa ja ydinkeskustassa loistavista keinuista voi 



nauttia esimerkiksi torilla ja koulukeskuksen pihalla. 
Persoonallisiin keinuihin voi myös istahtaa Tihilänlah-
della nauttimaan edessä avautuvasta maalaismaisemasta. 
Käyttäjättömät keinut hohtavat pehmeästi lämpimän 
valkoisen sävyissä valaisten ympäristöään, mutta keinu-
va liike saa ne muuttamaan väriään. Valo voidaan myös 
ohjelmoida vaihtumaan eri tapahtumien ja teemojen 
mukaan. Erämarkkinoilla toukokuussa kiikut hohtavat 
vihreinä, Ponsse-päivänä tietenkin keltaisena ja joulun 
avajaisissa punaisina. 

Elämysmatkailu

Valokeinut ovat Vieremän mieleenpainuva toiminnalli-
nen vetonaula, joka tuo leikkisyyttä jo ennestäänkin lup-
sakkaan savolaiseen maalaiskylään. Vieremän matkailu 
painottuu kuitenkin kauniiseen luontoon ja sen tarjo-
amiin mahdollisuuksiin samoilusta metsästykseen. Uu-
situt virkistysreitit kutsuvat vaeltajien lisäksi myös maas-
topyöräilijöitä sekä vesitse liikkuvia matkaajia. Erilaiset 
matkaajat on otettu huomioon erilaisilla yöpymisvaihto-
ehdoilla. Heti kirkonkylälle saavuttaessa Lepokatin yh-
teydestä löytyy pieni karavaanialue. Petterintien myymä-
läaittojen ja torin eteläosan liiketilojen “yliset” tarjoavat 
persoonallisen majoitusvaihtoehdon kylän keskustassa 
Bed & Breakfast -tyyliin niin turisteille kuin kausityönte-

kijöillekin. Kaikkein tärkeimpänä elementtinä matkailus-
sa on kuitenkin hiljaisuus, jota kaupungistuneet ihmiset 
kaipaavat. Jo nyt Kyrönniemen hiljaisuuden keskus on 
elämyksellinen yöpymispaikka. Erähenkisemmille mat-
kaajille rakennetaan luontoreittien varrelle vaiheittain 
pieniä, alle 10m² kokoisia, selväidentiteettisiä elämys-
majoja, joista löytyy jokaiselle juuri se oikea vaihtoehto. 
Elämysmajoissa panostetaan korkeaan laatuun, pieneen 
jalanjälkeen ja brändäykseen; tavoitteena on saada maa-
ilmanlaajuista huomiota ja majat Finnairin esitteeseen. 
Rakentamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon 
paikallista yhteisöä ja resursseja niin materiaaleissa, si-
joittamisessa kuin itse rakentamisessakin. Majat ovat irti 
kunnallisverkosta ja ne on suunniteltu niin, että ne kai-
paavat vain vähän huoltoa. Yhden majan kustannus on 
noin 10 000€.
 Ensimmäinen elämysmaja on satamaan ra-
kennettava puinen majakka, jonka valo kutsuu 88-tien 
kulkijoita tutkimusmatkalle (kuva 8a). Majakan sisällä 
nousevien kierreportaiden välitasanteilta löytyy tietoa 
kunnan tapahtumista, harrastus- ja ulkoilureiteistä sekä 
huippuarkkitehtuuria edustavista elämysmajoista. Reit-
tejä pääsee tähystämään kauttaaltaan lasitetulta valokei-
nutasanteelta, joka näyttäytyy majakan lamppuna. Luon-
toon sijoitettavista majoista ensimmäinen on maailman 
pienin kylpylä, joka tarjoaa pienen mittakaavan luksusta 

Kuva 6: Kirkonkylän viheralueet ja virkistysreitit. Kuva 7: Kirkonkylän valaistussuunnitelma.
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kauempaakin tuleville matkailijoille. Luonnonmukaista 
jokivesipaljua ympäröivät kolme pientä rakennusta: sau-
na, huoltorakennus ja yöpymismaja (kuva 8b). Paljun 
vesi vaihdetaan joesta ja voidaan halutessa myös lämmit-
tää. Toinen ehdotus on lähisaaren kanoottitupa. Maja 
laskeutuu kalliolta veden päälle, jolloin siihen on helppo 
pysähtyä suoraan melomasta (kuva 8c). Kolmanneksi 
keskellä peltoa seisova vanha lato muokataan skandi-
naaviseksi teehuoneeksi, joka ulkopuolelta näyttää edel-
leen ladolta (kuva 8d). Vadelman ja nokkosen lehdistä 
keitettyä teetä tulee nauttia peltomaisemaa ja alas avau-
tuvaa sinistä horisonttia ihastellessa. Neljäs maja sijoi-
tetaan metsään hyvän marjapaikan yhteyteen (kuva 8e). 
Suomalaisille tavanomaiset marjastus ja sienestys voivat 
olla ylellisyyttä ulkomaalaisille. Tällä majalla voi pitkän 
marjastuspäivän päätteeksi levätä hetken tai koko yön 
ihastellessa Suomen kauneimpia mäntymetsiä, hiljai-
suutta ja tähtitaivasta. Viidentenä noustaan futuristiseen 
puumajaan, joka on ulkopuolelta päällystetty peileillä 
(kuva 8f). Peilipintansa avulla ympäristöön maastoutuva 
maja toimii niin hirvijahdissa, muuttolintujen bongauk-
sessa kuin lakkojen nautiskelupaikkana. Tavoitteena on 
rakentaa majoja Aarnikotkan polun yhteyteen luonnon-
suojelualueiden lähelle, paikallistuntemusta hyödyntäen.
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Uudenlaista asumista perinteistä ammentaen

Suunnitelmassamme Vieremän kunnan väkiluku kasvaa 
500:lla asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Tässä tule-
vaisuudenkuvassa uudet asukkaat keskittyvät kirkon-
kylälle, Salahmille ja Valkeiskylälle. Väestörakenne on 
Vieremällä vuonna 2040 melko tasainen. Uusista talo-
uksista valtaosa on yhden hengen talouksia (165 kpl), 
joista kunnan keskustaan keskittyy nuorten aikuisten 
yhden hengen talouksia, kun taas Valkeiskylällä ja Sa-
lahmilla yksinasuvat ovat enimmäkseen seniori-ikäisiä, 
kylällä pitkään asuneita. Myös kahden hengen talouksia 
on paljon, 83 kappaletta. Niistä suurin osa sijaitsee kylän 
keskustassa, mutta myös kylillä on jonkin verran seni-
ori-ikäisten kahden hengen talouksia. Kolmen hengen 
taloudet sijaitsevat keskustassa ja suuret taloudet (4+ 
henkilöä) sijaitsevat Salahmilla ja Valkeiskylällä.
 Koska Vieremän väestönkasvu on maltillinen, 
ei uusilla omakotitaloalueilla ole haluttu lähteä hajaut-
tamaan tiiviinä säilynyttä kylärakennetta, vaan uusi ra-
kentaminen täydentää vanhaa. Lähestymistapa turvaa 
olemassa olevien omakotitalojen arvoa, kun infrastruk-
tuuria kehitetään aktiivisesti ja asuinalueiden rakenne 
uudistuu ja kerrostuu. Vieremän keskustassa uutta ra-
kentamista syntyy vanhaa omakotitaloaluetta täydentä-
mään Petterintien varteen, Mykän lammen rannalle sekä 
aivan keskustaan, torin läheisyyteen.
 Uusia asuintyyppejä Vieremällä ovat yhden 
hengen asuttavat minikodit, yhteisöpihakorttelit, taa-
jamapientalot ja senioriparitalot. Vieremän keskustan 
asuinalueita täydennetään minikoti-konseptilla, jossa 
1500 neliömetrin tontille on sijoitettu neljä yhden hen-
gen asuttavaa 28 neliömetrin minitaloa. Maailmanlaajui-
sestikin suosiotaan kasvattavan minikodin (tinyhouse) 
kiinnostavuus on siinä, että pieni talo on kuljetettavissa 
eri paikkoihin. Aluksi yhden hengen asuntona palvellut 
rakennus voidaan myöhemmin käyttää esimerkiksi ke-
sämökkinä perheen kasvaessa ja siirtää maisemallisesti 
kauniille paikalle. Vieremän keskustaan mahtuu noin 16 
minitalokorttelia nykyistä asutusta täydentämään.
 Petterintien varteen rakennetaan seitsemän yh-
teisöpihakorttelia. Korttelin muodostavat kaksi kulma-
taloa, jotka on sijoitettu vastakkain. Väliin aukeaa intiimi 
piha-alue, jossa eri asuntojen asukkaat kohtaavat luonte-
vasti toisensa. Yhteisöpihan kortteleissa pyritään eriko-
koisilla asunnoilla luomaan asuinyhteisöjä, joissa ikära-
kenne on sekoittunut. Yhteisillä sauna- ja pesutiloilla ja 
ehkäpä leivinhuoneilla säästetään kallisarvoisia neliöitä 
ja luodaan yhteisöllisyyttä. Yhteisökortteleiden lävitse ei 
sallita moottoriajoneuvoliikennettä, vaan korttelien lii-
kennöinti tukeutuu Petterintiehen. Korttelit rajautuvat 
Meijerin montusta Sotkulammen rantaan kulkevaan vir-
kistysreittiin.
 Mykänlammen rantaan ja entisen Yrittäjätalon 
kortteliin rakennetaan tiivistä asumista taajamapienta-

lo-konseptilla. Taajamapientalot ovat korkeita, tiiviiksi 
riveiksi ryhmittyviä yksittäisiä pientaloja vieri vieressä. 
Rakentamistapa luo mielenkiintoista ja elävää taaja-
maympäristöä, kun taajamapientalojen rivistöt luovat 
kadulle näkymän yhtenäisestä rakennusmassasta, jossa 
kuitenkin jokainen pientalo erottuu omana mielenkiin-
toisena kokonaisuutenaan. Taajamapientaloissa asuu eri 
kokoisia talouksia, yhdestä hengestä yli neljän hengen 
talouksiin, mutta suosituin asuintapa on kahden ja kol-
men hengen perhekunnissa.
 Suuremmissa talouksissa Valkeiskylällä asumi-
nen painottuu hevostalouden ympärille, kun taas Salah-
mille ovat hakeutuneet omavaraistaloudesta kiinnostu-
neet. Sekä omavaraistilojen että hevostilojen yhteyteen 
on rakennettu senioriparitaloja. Asukkaiden hyvään elä-
mään panostetaan koko elämänkaaren ajan. Paikallisten 
tilojen yhteyteen sijoitetuilla senioriparitaloilla tarjotaan 
ikääntyville kyläläisille turvallinen asuinympäristö, jonka 
palvelutaso on räätälöitävissä tarpeen mukaan. Pienti-
loille asumisratkaisu luo uusia elinkeinoja vanhusten 
palveluiden järjestämisessä, mutta sen uskotaan myös 
mahdollistavan aktiivisen ja virikkeellisen vanhuuden 
tutuissa maisemissa. Yksittäisen pientilan viereen on 
sijoitettavissa yksi tai useampia senioriparitalotontteja, 
missä noin 3000 neliömetrin tontilla sijaitsee neljä pari-
taloa, joista kussakin on kaksi asuntoa. Alueella voi siis 
asua 8–16 asukasta. Senioriparitalojen korttelit rakenne-
taan tiiviiksi ja esteettömiksi. Päivittäinen happihyppely 
on turvattu rospuuttokelinkin aikaan laajoilla katetuilla 
terasseilla ja pihoilla suositaan pensas- ja puuistutuksia.
 Valkeiskylällä hevostalous on raviurheilun 
myötä merkittävää. Alueelle hakeutuu hevosista kiin-
nostuneita perhekuntia ja hevostalous on monipuolis-
tunut raviurheilun ja perinteisen hevostalli-elinkeinon 
lisäksi hevoshoiva-puolelle, jossa koulutettujen hevos-
ten kanssa voidaan auttaa esimerkiksi kehityshäiriöisiä 
tai uupuneita ihmisiä. Valkeiskylällä pienet 1–2 hevosen 
tilat voivat ryhmittyä isommiksi kokonaisuuksiksi niin, 
että tallit tai laidunalueet sijoitetaan vierekkäin. Hevos-
talouksien on lisäksi luontevaa tarjota omia palvelujaan 
räätälöidysti viereen sijoitettaviin senioriparitaloihin. 
Ikääntyneet ihmiset hyötyvät myös hevosen hoitavasta 
läsnäolosta.
 Salahmin idyllisen kartanon ja ruukin lähei-
syyteen rakentuu elinvoimainen ja aktiivinen omava-
raistalouksien verkosto. Noin 3000 neliömetrin tontilla 
on mahdollista kasvattaa osa perheen ravinnosta itse. 
Salahmille perinteisesti ominaisten yksikerroksisten 
asuinrakennusten pihapiirit rajautuvat toiselta sivultaan 
aittarivistöön, johon sijoitetaan omavaraistaloudessa 
tarvittavia koneita ja tarvekaluja sekä kasvihuoneita. 
Omavaraistilojen yhteyteen on luontevaa sijoittaa se-
nioriparitalokortteli. Pientalojen on mahdollista moni-
puolistaa elinkeinorakennettaan vanhuksille tarjottavilla 
palveluilla, ja omavaraistalous on myös virikkeellinen lä-



hiympäristö ikääntyvälle väestölle ja synnyttää luontevia 
tilanteita hiljaisen maanviljelytiedon siirtämiselle.

Kylät ja brändäys

Alueiden brändäys on monimutkaisempaa kuin tava-
roiden. Luodulla brändillä on kuitenkin mahdollista 
vaikuttaa alueen imagoon ja maineeseen, ja sitä kautta 
houkutella alueelle esimerkiksi yrityksiä, asukkaita ja 
matkailijoita. Tärkeää brändin luomisessa on tunnistaa 
alueella jo olevat vahvuudet ja haasteet, ja visioida mil-
laiseen tulevaisuuteen halutaan päätyä. Tämän jälkeen 
kyse on huolellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. 
Brändiä ei pidä temmata tuulesta, sillä hyvä brändi su-
lautuu alueen identiteettiin niin että asukkaat ovat siitä 
ylpeitä ja omalta osaltaan ylläpitävät ja vahvistavat alu-
een imagoa (ks. Nousiainen 2015).
 Paikallisidentiteetti, tai alueen narratiivi, kan-
nattaa tehdä näkyväksi sekä vierailijoille että paikallisil-
le. Ouluntien varteen pystytettävä taide tai mainokset 
voivat yhtä aikaa sekä tukea paikallisidentiteettiä että 
houkutella matkailijoita. Esimerkiksi Valkeiskylä jää 
ohiajavallekin mieleen jos hevosteemaisten kylttien li-
säksi pellolla laukkaa lauma valaistuja patsaita. Kyltit voi 
ymmärtää laajemminkin kuin tien varteen pystytettyinä 
tauluina: Voihan olla, että 2040-luvun navigointi teh-
dään ensisijaisesti kuulon tai automatiikan perusteella. 
Joka tapauksessa opasteisiin kannattaa panostaa. 
 Vieremän vahvuutena ovat ehdottomasti kau-
niit pelto- ja harjumaisemat, sekä vahva yrittäjyys ja 
monipuoliset vientituotteet metsäkoneista hiekkaan ja 
veteen. 88-tie toimii porttina Vieremälle, ja sen varrella 
ovat kirkonkylän lisäksi Salahmi ja Valkeiskylä. Näiden 
kolmen kylän yhteistyöllä Vieremää ei voi ohittaa ajatte-
lematta mitä menettää. Etelästä päin tullessa Valkeiskylä 
hohkaa hevosaiheisella taiteellaan, pohjoisesta päin taas 
Salahmin kulttuurin keskus on näkyvästi esillä. Viere-
män kylän kohdalle saavuttaessa 60 km/h nopeusra-
joitus ja useat pimeän aikaan valaistut kohteet kertovat 
kuljettajalle, että nyt saavutaan jonnekin. Tien varressa 
kohoava puinen majakka herättää huomiota ja maise-
maa tieltä kylälle on raivattu. Kylän saavutettavuus myös 
pyöräillen parantuu, kun kevyenliikenteen yhteyksiä Sa-
lahmille ja Valkeiskylälle kunnostetaan, esimerkiksi hyö-
dyntäen vanhaa Ouluntietä. Vuonna 2040 kirkonkylä on 
vireä maaseutukeskus, joka kokoaa yhteen toimijat ja ta-
pahtumat. Vaikka muualla kunnassa tapahtuisi mitä, niin 
kirkonkylällä tapahtuu vielä enemmän, ja se mielletään 
kunnan toiminnalliseksi keskipisteeksi. Muilla kylillä 
toimintaa järjestävät aktiiviset asukkaat ja kyläyhdistyk-
set. Pienipiirteisyys ja nostalgia ovat asukkaiden ylpeys 
ja hiljaiset alueet arvostettuja. Kylätalot ovat eläviä ko-
koontumispaikkoja, jotka tarjoavat vaihtelevia palveluja 
tarpeen mukaan. Jokaisella kylällä on jokin oma juttu: 
paras tanssilava, “salainen” uimaranta, mielettömin mä-

enlaskupaikka, kammottavin kummitustalo tai etevin 
metsästysseura. Tieto näistä erikoisuuksista on helposti 
saatavilla jo kunnan nettisivuilta lähtien, polut ovat sel-
keästi merkittyjä ja kopit ja kodat hoidettuja. Vain ne 
parhaat marja- ja kantarellipaikat pidetään salaisuutena.
 Vieremäläiset ovat myös innokkaita lähtemään 
mukaan kaikenlaisiin isomman maailman humpuukei-
hin, kuten WWOOFer-toimintaan, jossa maailman-
kansalaisnuoret tulevat ihan vapaaehtoisesti maatiloille 
töihin ruokapalkalla, kunhan työt ovat mahdollisimman 
vanhanaikaisia. Vieremä tunnetaan Suomen WWOOF-
keskittymänä, ja mikäs sen mukavampaa, kun majoitus-
takin löytyy paikallisten kotoa perinteisten kievareiden 
tapaan.
 Salahmi ja Valkeiskylä hyötyvät sijainnistaan 
88-tien varrella. Erityisesti Valkeiskylän sijainti suhtees-
sa Iisalmeen vaikuttaa myös paikkakunnan identiteet-
tiin, sillä palvelut haetaan ensisijaisesti sieltä. Vieremän 
kunta tarjoaa alueelle kuitenkin uusinta teknologiaa ja 
biokaasua hyödyntävän kunnallistekniikan puhumatta-
kaan Valkeiskylän maailmankuuluista raveista. Hevosta-
lous on korkealaatuista ja ympärivuotista, yhteistyössä 
lähikuntien kanssa. Paitsi että oman hevosen pitämis-
tä tuetaan, alueelta saa myös hevosterapiaa ja kuntou-
tuspalveluja. Kauppis-Heikin koti ja kansakoulumuseo 
ovat osa monipuolisten kulttuurikohteiden verkostoa. 
Lähikoulu ja monipuoliset urheilu- ja harrastusmah-
dollisuudet houkuttelevat lapsiperheitä, onhan alueelta 
kotoisin monta kuuluisaa hiihtäjääkin. Kauppis-Heikin 
polku yhtyy kunnan laajuiseen virkistysreittiverkostoon, 
jonka reitistöön kuuluvat myös monipuoliset ravi- ja rat-
sastuspolut. 
 Salahmia luonnehtivat aika ja muuttoliikkeet. 
Pohjois-Savon näyttävin kivikautinen pyyntikuoppaket-
ju Lehmimäellä ja muut muinaisjäännökset ovat suojel-
tuja nähtävyyksiä retkeilyreittien varrella. Lappalaisten ja 
evakkojen historiasta sekä varhaisesta raudanvalmistuk-
sesta on saatavilla hyvin tietoa. Kartano ja ruukki joki-
maisemineen muodostavat kulttuurikeskuksen, jota tul-
laan katsomaan kauempaakin. Tertin kartano ja Jyrkän 
ruukki ovat saaneet kovan haastajan Salahmin kylästä. 
Yrityksenä toimivalta kartanolta löytyy kotieläimiä kivi-
navetasta, pienimuotoista luomuviljelyä, majoituspaik-
koja sekä ravintola- ja myymälätoimintaa. Ravintolassa 
tarjotaan lähiruokaa sekä kartanon omaa Kuohu-juo-
maa. Osana kunnan kiertotalousstrategiaa Salahmilla on 
tarjolla koko kylän yhteinen ylijäämäbrunssi, johon koo-
taan kunnan ruoanvalmistuksen taidonnäytteet viikoit-
tain tarjolle. Kulttuurikeskittymältä on lyhyt matka sekä 
karavaanarialueelle että menestyvälle kyläkaupalle, jon-
ka kotiinkuljetustoiminnan ansiosta kylältä on harvoin 
asiaa muualle. Omavaraisuus, etätyöskentely ja mahtava 
kotiinkuljetuspalvelu tekevät mahdolliseksi asua juuri 
niin paikallisesti kuin itse haluaa. Omille autoille on näin 
vähemmän tarvetta ja yhteiskäyttöautot ovat yleisiä. Ou-



luntien varressa asuvat käyttävät myös joukkoliikennet-
tä, joka tullessaan tuo kävijöitä nähtävyyksille. Salahmi 
onkin tunnettu omavaraisuudestaan ja rikkaasta histo-
riastaan.

Kirkonkylän kehityssuunnitelma

Vieremän keskustan persoonallinen ominaispiirre löytyy 
ehdottomasti ydinkeskustasta avautuvista ja sitä ympä-
röivistä kauniista ja idyllisistä maalaismaisemista, joiden 
säilymistä tulisi vaalia. Tästä syystä kauniit peltoaukeat 
molemmin puolin Vieremäntietä sekä Kirkkotietä tulisi 
jättää rakentamatta tulevaisuudessakin. Alueidenkäytön 
strategiassa on osoitettu teollisuuden laajentumisalueet 
ja virkistysalueet. Liiketoiminta keskitetään tiiviille alu-
eelle Petterintien varteen, jolloin yritysten sijainnit tu-
kevat toisiaan. Asuinrakentamiselle ei osoiteta kirkon-
kylältä täysin uusia alueita vaan uudet asuinrakennukset 
täydentävät luontevasti olemassa olevaa taajamaraken-
netta. Suunnitelman tavoitteena on vastata analyysivai-
heessa huomattuihin ongelmiin ja säilyttää hyviksi koe-
tut asiat (vrt. kuva 1).
 Vuonna 2040 Vieremän kirkonkylän toimin-
nalliset keskittymät muodostavat monipuolisen toimin-
tojen verkoston, joiden välillä liikkuminen on helppoa 
(kuva 9). Uusi satama (1) Ouluntien varressa toivottaa 
tervetulleeksi niin kyläläiset kuin matkailijatkin ja joh-
dattaa saapujan tapahtumatorille (2) palveluiden ääreen. 
Monttu (3) on vehreä rauhallinen keidas, kun taas vanha 
meijerin alue yhdessä koulukeskuksen (4) kanssa tarjoaa 
nuorille monipuoliset tilat harrastuksille. Montusta pit-
kospolkua pitkin pääsee Sotkun uimarannalle (5) sekä 
lammen ylittävälle uudelle maisemalaiturille. Einarin-
puisto (6) aktivoi kyläläisiä vauvasta vaariin ja urheilu-
kenttä (7) kokoaa yhteen liikkuvia vieremäläisiä. Vahva 
yrittäjyys, timantinkova osaaminen sekä uuden oppimi-
nen nivoutuvat tuottavaksi kokonaisuudeksi kumppa-
nuuskylässä (8). 
 Satamassa tyylikäs puinen majakka valokeinui-
neen on näyttävä niin valoisaan kuin pimeäänkin aikaan. 
Majakka toimii maamerkkinä Vieremälle ja sen valo kut-
suu 88-tien kulkijoita tutkimusmatkalle. Infomajakkaan 
on kaikille vapaa pääsy ja sen sisällä nousevien kierre-
portaiden välitasanteilta löytyy tietoa kunnan tapahtu-
mista, harrastus- ja ulkoilureiteistä sekä huippuarkkiteh-
tuuria edustavista elämysmajoista. Satama on kaikkien 
ulkoilureittien lähtöpiste, ja sieltä pääsee aina muutaman 
kilometrin reiteiltä kymmenien kilometrien vaelluksille 
saakka. Reittejä pääsee tähystämään kauttaaltaan lasi-
tetulta valokeinutasanteelta, joka näyttäytyy majakan 
lamppuna. Uusitun pienvenesataman yhteydessä toimii 
myös vene- ja kanoottivuokraamo, josta pääsee uusittua 
vesireittiä pitkin meloen Iisalmeen ja pidemmällekin. 
Talvenkin tullessa satama jatkaa eloaan. Kanoottien si-
jaan sieltä voi vuokrata luistimia ja potkukelkkoja joen 
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Kuva 9: Kylän toiminnalliset keskukset.

ja järven jäällä liikkumista varten. Suunnitelma tuo sata-
maan elämää ja sitä elävöittävät vielä entisestään erilaiset 
tapahtumat, kuten peltomelonnan MM-kisat. Mielen-
kiintoinen sataman ympäristö houkuttelee matkailijat 
jäämään pidemmäksikin ajaksi ja poikkeamaan muualla-
kin Vieremällä.
 Torialueen suunnitelman tavoitteena on luoda 
omintakeinen, viihtyisä ja monipuolinen toriaukio. Au-
kio jäsennetään erityyppisiksi alueiksi uusilla pintama-
teriaaleilla ja tekemällä sinne monipuolisia istuskelu- ja 
oleskelupaikkoja (kuvat 10–13). Torin keskiöön peruste-
taan paikallisia tuotteita tarjoava koko perheen kahvila, 
maitobaari sekä älykäs lava tapahtumia varten. Sekä mai-
tobaari että lava edustavat modernia suomalaista puuark-
kitehtuuria. Maitobaarin katolla on näköalaterassi, josta 
voi ihailla Vieremän kauniita, pitkälle jatkuvia maisemia. 
Näköalan lisäksi tarjotaan laadukkaita paikallisia tuot-
teita lupsakan palvelun kera. Lava on monipuolinen ja 
älykäs, ja sillä voidaan esimerkiksi näyttää videoita valko-
kankaalta. Muulloin sillä voi oleskella. Lava ja maitobaari 
rajaavat välilleen valaistun tapahtuma-aukion, jolle eri-
laiset tapahtumat keskitetään ensiluokkaisten puitteiden 





Kuvat 10-13: Ydinkeskustan ja torialueen suunnitelma.
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vuoksi. Pintamateriaalina ovat suorakaiteen muotoiset 
kivilaatat, joiden väleihin on integroitu valoja. Tapah-
tuma-aukion vieressä on viihtyisä ja vehreä oleskelualue 
jossa on myös varaus torikojuille. Kellopuodin edustalla 
on terassi ravintoloille sekä vihreä oleskeluvyöhyke. Au-
kiolle tuodaan myös valokeinuja. Hieman lisää liiketilaa 
tarjoavat Petterintien varteen muualta kunnasta tuota-
vat vanhat aittarakennukset. Myöhemmässä vaiheessa 
linja-autoasema puretaan ja sen tilalle rakennetaan har-
jakattoista liiketilaa sekä toiseen kerrokseen Bed & Bre-
akfast -majoitusta mahtavilla maisemilla. Liikekiinteis-
töt tarjoavat tilat pienelle päivittäistavarakaupalle sekä 
muutamalle erikoismyymälälle ja ravintolalle. Jäsennelty 
puinen rakennusmassa rajaa maisemaa, jolloin halu-
tut näkymät nousevat paremmin esille. Uudet liiketilat 
hyödyntävät olemassa olevaa parkkialuetta S-marketin 
edustalla, lisäksi muutama parkkipaikka löytyy raken-
nuksen edustalta. Rakennukset ovat harjakattoisia ja nii-
hin tulee viherseinä. Myös Kellopuodin rakennukseen 
tulee viherseinä. 
 Toriaukiolta kirjastolle johtaa porrastettu valo-
reitti. Portaiden lomassa kulkee luiska, joka mahdollistaa 
myös esteettömän kulun S-marketin ja toriaukion välil-
lä. Portaisiin on integroitu valot ja niiltä pääsee mäessä 
sijaitseville istuskelutasanteille. S-marketin edessä pol-
ku rauhoittaa ja kaunistaa kaupan edustaa jättäen inva-
parkkipaikat edelleen sisäänkäynnin viereen. Nykyinen 
Huoltotie rauhoitetaan autoliikenteeltä ja muutetaan 
osittain bulevardimaiseksi kävelytieksi. Nykyisellään 
samansuuntainen autotie kilpailee turhaan Petterin-
tien kanssa. Muutos tekee reitistä koulun ja torin välillä 
miellyttävämmän kevyelle liikenteelle ja ensimmäisessä 
vaiheessa tukee sekä Yrittäjätalon että Kellopuodin lii-
ketoimintaa. Myöhemmin myös Yrittäjätalon toiminta 
keskitetään torin välittömään ympäristöön, ja tilalle ra-
kennetaan asuntoja. Kävelytien kiveys jatkuu samanlai-
sena kuin torilla ja reitin varrelle tehdään istutuksia ja is-
tutetaan puita ”valometsäksi”. Suunnitelman valoteema 
jatkuu puiden monimuotoisella valaisemisella.
 Historian havinaa Vieremän keskustaan tuo 
linjakkaalla arkkitehtuurillaan vanha paloasemarakennus 
Kipinä, joka kunnostetaan monipuoliseksi etätyösken-
telyn keskukseksi. Keskustan kupeessa Kipinä tarjoaa 
tulevaisuuden etätyöskentelijöille erilaisia muuntautu-
via työtiloja, työskentelyä tukevia laitteita ja teknologiaa 
sekä synergiaetuja toisista saman katon alla työskentele-
vistä kuntalaisista. Rautakauppa siirtyy keskustasta väl-
jemmälle tontille Ouluntien varteen ja vanha kiinteistö 
tarjoaa hyvän alustan tulevaisuuden innovatiivisille start 
up-yrityksille. Näin uudelle torialueelle muodostuu aktii-
vinen toiminta-akseli, jonka varrella vieremäläiset saavat 
vaivatta hoidettua päivittäiset asiansa ja pitävät torin elä-
vänä.
 Meijerin monttu on Vieremän kirkonkylän vih-
reä keidas. Siinä missä Einarinpuisto tarjoaa kyläläisille 

Kuva 14: Havainnekuva Montusta.
Kuva 15: Havainnekuva meijeristä nuorten luovana kesantona.
Kuva 16: Havainnekuva Petterintiestä.



aktiivista toimintaa ja tapahtumat keskittyvät uudelle 
torille, montussa kävijät voivat rauhoittua vehreässä 
ympäristössä (kuva 14). Kirkonkylän virkistysreitit ovat 
saavutettavissa uimarannalle johtavan Sotkunpolun tai 
Einarinpuistoon vievän kevyenliikenteen reitin päässä. 
Rauhallinen monttu ottaa kävijänsä kaikki aistit huo-
mioon. Puiston vehreät puut sekä värikkäät istutukset 
miellyttävät silmää, kukat tuoksuvat huumaavasti ja 
makuhermoja voi hemmotella nappaamalla puusta ma-
koisan omenan. Karheat luonnonkivet, rahiseva hiekka 
ja pehmeä nurmi tuntuvat montussa kulkijan jalanpoh-
jissa. Montun äänimaailmaa hallitsee sadesään jälkeen 
veden solina, kun kauniiden luonnonkivien rajaama sa-
depuutarha kerää hulevesiä ydinkeskustan alueelta joh-
dattaen ne aina Sotkulammelle asti.
 Kasvavan maitotalouden ja uuden oman mei-
jerin myötä toiminta keskustan meijerin kiinteistöstä 
siirtyy suurempiin tiloihin Ouluntien varteen. Mel-
ko hyväkuntoiset kiinteistöt aivan keskustan vieressä 
muodostavat vieremäläiselle nuorisolle aivan oman 
paikkansa kohtaamisille ja luovalle toiminnalle. Yhteis-
työssä koulukeskuksen kanssa tontti ja siinä olevat neljä 
rakennusta ovat nuorten itsensä muokattavissa (kuva 
15). Koulukeskuksen läheisyydessä sijaitseva paikka 
on vaivattomasti saavutettavissa ja helposti lähestyttä-
vä matalan käyttökynnyksen nuorisotila. Nuorisotalo ja 
4H-kerho kotiutuvat entisen myymälärakennuksen ti-
loihin. Vihreä varastorakennus sopii hyvin vaikka auto-
tallibändeille harjoituspaikaksi tai traktorin rassaukseen 
suuremmallakin porukalla. Rakennusten väliin jäävästä 
asfalttikentästä muodostuu urbaani skeittipuisto ramp-
peineen ja reileineen. Skeittaus onnistuu myös sadesääl-
lä, sillä entiset maitoautojen tallit ovat nyt skeittaajien 
käytettävissä. Tontin eteläosassa olevat rakennukset toi-
mivat monipuolisena alustana nuorisolle ja heidän pro-
jekteilleen erilaisista pop up-tapahtumista yrittäjäkokei-
luihin yhdessä koulun opetustoiminnan kanssa.
 Koulukeskuksen uusittu piha-alue yhtyy luon-
tevasti keskustaan yhteisöllisen jaetun tilan kautta. Kou-
lu- ja huoltokuljetukset tapahtuvat koulukeskuksen itä-
päädystä, mihin ajoneuvoille on varattu oma ajokaista. 
Pihalla on otettu huomioon monet eri-ikäiset käyttäjät: 
Erilaisia leikkivälineitä on pienille ja vähän suuremmille-
kin käyttäjille, kun taas lukioikäisille ja varttuneemmille 
on suunniteltu oma pieni puistoalue, johon on varattu 
monimuotoisen kasvillisuuden lisäksi paljon istuske-
lupaikkoja. Pihalle on tuotu useampi muuallakin Vie-
remällä nähtävä valokeinu, ja valoteema jatkuu myös 
osassa muita leikkivälineitä kuten kiipeilytelineessä. Lii-
kuntapaikkoja on uusittu tuomalla pihalle uusi kaukalo, 
tekonurmikenttä, koripallokenttä sekä pyöreä pienaree-
na esimerkiksi pallopelejä varten. Liikkuminen on otettu 
huomioon myös pihan pintamateriaaleissa, jotka toimi-
vat samalla erilaisina pihapeleinä.
 Einarinpuistoa ja urheilukenttää kehitetään 

käyttäjien toiveiden mukaan, kiinnittäen huomiota myös 
niiden ympäristön viihtyisyyteen. Urheiluseura Viere-
män Koiton omistama Rientola herätetään myös uudel-
leen henkiin. Yli satavuotisen historiansa aikana kiinteis-
tö on toiminut erilaisten urheilu- ja liikuntatapahtumien 
näyttämönä ja jatkossakin sillä tulee olemaan tärkeä 
rooli lasten ja nuorten liikuttamisessa. Kunnostetuissa 
tiloissa toimii tasokas Rientolan liikuntapäiväkoti, joka 
kannustaa lasten luontaista liikkumista. Päiväkodissa 
päivittäinen liikkuminen tapahtuu pihapiirin lisäksi kes-
kustan monipuolisilla ja helposti saavutettavilla liikunta-
paikoilla ja poluilla. Monipuolisen liikunnan ja touhun 
lisäksi lasten liikkumista tukevat muun muassa urheili-
jakummit; oman kylän olympiatason hiihtäjät Kerttu ja 
Iivo Niskanen. 60-luvun loppupuolella rakennettu huo-
nokuntoinen lisäosa puretaan ja uusi toiminta keskittyy 
kokonaan historialliseen hirsiosaan. Hirsirunkoinen 
rakennus korjataan vanhaa kunnioittaen ja nykyaikais-
ta tekniikkaa hyödyntäen, jolloin varmistetaan terveyttä 
ja hyvinvointia edistävä käyttö pitkälle tulevaisuuteen. 
Päiväkoti työllistää myös kylän eläkeläisiä viereisistä Pet-
terintien yhteisöpihoista, kun he toimivat päiväkodissa 
“hoitajapoolina” omien voimavarojensa mukaisesti. 
Ilta-aikaan Rientola jatkaa toimimista tilana Vieremän 
Koiton erilaisille tapahtumille aivan kirkonkylän keskus-
tassa.
 Ponssen ja muiden yritysten toiminta laajenee 
kumppanuuskylässä edelleen koilliseen sekä myös Ou-
luntien varteen. Oulun yliopiston uusi maatalousrobo-
tiikan tiedekunta ja virtuaaliyliopisto löytävät paikkan-
sa sulavasti Ponssen aktiivisen yritystoiminnan kyljestä 
teollisuusalueella. Tehdasalueen yhtenäisyyttä koroste-
taan yhtenäisellä valaistuksella ja kevyenliikenteen yh-
teyttä jatketaan. Muutenkin kevyenliikenteen verkostoa 
täydennetään ja ydinkeskustan liikennejärjestelyt muut-
tuvat jalankulkijaystävällisemmiksi. Petterintie (kuva 16) 
muuttuu torin kohdalta jaetuksi katutilaksi, jossa auto-
liikenne hidastaa vauhtiaan ja jalankulkijat voivat liikkua 
vapaasti. Jaettu tila jatkuu koululle päin pitkin entistä 
Huoltotieltä, mistä autoliikenne lopetetaan. Uusi bus-
sipysäkki sekä bussien latauspiste tulevat maitobaarin 
edustalle, jolloin bussista pääsee edelleen luontevasti to-
rille. Myös matkahuollon palvelut siirtyvät maitobaariin. 
Torilta Einarinpuistoon vedetään kevyenliikenteenväylä, 
joka risteää Mäntytien kanssa. Mäntytielle tehdään ko-
rotettu kevyenliikenteentie tien reunaan, ja risteymä-
kohtaan mutkassa lisäksi korotettu suojatie, jossa muun 
muassa pintamateriaalilla ohjataan autoja hidastamaan. 
Kirkon ympäristössä moottoriliikenne ohjataan kauem-
mas kirkosta ja kevyelle liikenteelle tehdään uusi, viihtyi-
sämpi ja turvallisempi reitti.
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Vaiheistus

Suunnitelmassa esitetyt muutokset eivät tapahdu yh-
dessä yössä. Muutostyö on jaettu kolmeen vaiheeseen. 
Lähivuosina 2017–2019 tehdään sekä kaikkein kiireel-
lisimmät muutokset että helpot pienet niksit. Kevyen 
liikenteen väylien parantaminen helpottaa ja ohjaa kul-
kua kylällä ja tukee sekä Kellopuodin että Yrittäjätalon 
toimintaa. Sotkunpolku avaa uuden reitin uimarannalle. 
Uusi tori päällystetään ja varustellaan, minkä jälkeen 
sinne ohjataan liiketoimintaa ja tapahtumia. Myös valo-
keinuja asennetaan ja valaistusta kehitetään. Uusia asu-
mismuotoja pilotoidaan. Keskipitkällä välillä 2020–2027 
rakennetaan kiihkeästi ja Vieremän kehittyvä maine hou-
kuttelee kuntaan uusia toimijoita aina kuninkuusraveja 
myöten. Torille rakennetaan maitobaari. Sotkunpolku 
jatketaan ponttonisillalla lammen yli, meijerin monttua 
ja satamaa kehitetään ja maatalousrobotiikan tuotanto 
alkaa. Viimeisessä vaiheessa 2028–2040 nykyisin käy-
tettävä rakennuskanta on osin vanhentunutta ja sitä uu-
sitaan, hyviksi todettuja innovaatioita kehitetään eteen-
päin ja verkostot laajenevat. Torin ympäristöön syntyy 
uusia liiketiloja ja yhteiskäyttöautot ovat menestys. Elä-
mysmajat ja minikodit yhdessä koulutuksen ja teknolo-
gian kanssa nostavat Vieremän maailmankartalle. 
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