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Leena Soudunsaari & Sonja Immonen

Johdanto
Haapavesi valittiin Oulun yliopiston arkkitehtuurin
tiedekunnan vuosittain järjestämän Kuntasuunnittelun kurssin (15 op) ja Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin (5-10 op) kohteeksi syksyllä 2017. Erityisesti kansanmusiikki- ja maailmanmusiikkitapahtuman
Haapavesi Folk Music Festivalin ja Oltermanni-juuston
kotikaupunkina tunnettu Haapavesi haluaa kehittyä
vetovoimaisena asuin- ja yritysympäristönä, jossa paikkakunnan omia voimavaroja hyödynnetään kestävällä
tavalla. Suunnittelutehtävään tarttui kaksitoista innostunutta Oulun yliopiston maisterivaiheen arkkitehtuurin ja maantieteen opiskelijaa.
Kuntayhteistyö on tärkeässä roolissa arkkitehtuurin tiedekunnan yhdyskuntasuunnittelun opetuksessa, koska se mahdollistaa opiskelijoiden käytännön
työelämätaitojen kehittämisen todellisen maankäytön
suunnittelutehtävän parissa. Suunnittelutaitojen ohella
harjoitellaan vuorovaikutustaitoja: kohdekunnan kehittämistä pohditaan tiiviissä yhteistyössä kunnan viranhaltijoista, luottamushenkilöistä, yritysten ja yhdistysten
edustajista sekä asukkaista muodostuvan seurantaryhmän kanssa. Suunnittelun etenemisestä kerrotaan vuorovaikutuksessa paikallismedian kanssa ja kuntalaisia
pyritään aktivoimaan osallistumaan suunnitteluun
myös julkisen Facebook-sivuston kautta. Haapaveden
Kuntasuunnittelun kurssin vuorovaikutusta seurantaryhmän kanssa koordinoi Sonja Immonen. Hän myös
kirjoitti kokousmuistiot.
Maankäytön kehityskuvan päätavoitteena on
tarjota kunnalle strateginen työkalu, jonka avulla yksit-

täisiä pienempiä kehityskohteita on mahdollista liittää
osaksi kokonaisuutta sitä tukevalla tavalla. Opiskelijoiden työstämä maankäytön kehityskuva eteni vaiheittain. Kehityskuvan laadinnassa hyödynnettiin arkkitehti, TkT Emilia Rönkön kehittämää TRIM-työkalua
(Rönkkö 2012, 2015), joka mahdollistaa kohdealueen
fyysisten ja sosio-kulttuuristen ominaispiirteiden rajoitteiden ja mahdollisuuksien kartoittamisen. Haapaveden
tilannetta tarkasteltiin toiminnallisen ympäristön (T),
rakennetun ympäristön (R), aistiympäristön ja ilmiasun
(I) sekä merkitysten ja sosiaalisen ympäristön (M) kautta.
TRIM-analyysien työstö aloitettiin Oulusta käsin. Niitä tarkennettiin ja täydennettiin ensimmäisellä
Haapaveden vierailulla. Ensimmäisessä seurantaryhmän
tapaamisessa paikalliset kertoivat omia näkemyksiään
opiskelijoiden tekemistä havainnoista. Analyyseja muokattiin uusien näkemysten pohjalta, ja päivitetyt analyysit esiteltiin seuraavassa seurantaryhmän tapaamisessa.
Analyysivaiheen jälkeen siirryttiin skenaariovaiheeseen. Seurantaryhmän kanssa pohdittiin Haapaveden kehitykseen vaikuttavia megatrendejä ja kehityssuuntia: millainen Haapavesi voisi olla vuonna 2050?
Näiden pohjalta muodostettiin kolme kehitysskenaariota, joilla jokaisella oli oma kehitysajurinsa ja odotettu
väestönkasvu. Vaihtoehtoisiksi skenaarioiksi muodostuivat Hyvää oloa Haapavedeltä (+-0 uutta asukasta),
Biotalouden pioneeri (+500 uutta asukasta) ja Teollisuuden kasvupyrähdys (+1500 uutta asukasta). Opiskelijaryhmät selvittivät ja tukivat tarkemmin kutakin ke-
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KUVA 0.1

Kuntislaiset Haapaveden kaupungintalolla.

hitysajuria, ja laativat yleispiirteiset kehityssuunnitelmat
taajamaympäristöstä huomioiden sovitun väestönkasvun. Skenaariot esiteltiin seurantaryhmälle ja niistä tehtiin vaikutusten arvioinnit talous- ja elinkeinoelämän,
yhdyskuntarakenteen, taajamakuvan ja maiseman sekä
arkielämän ja paikallisuuden näkökulmista. Keskustelun pohjalta muodostettiin suuntaviivat synteesisuunnitelmalle eli visiolle Haapaveden maankäytön kehityskuvasta vuoteen 2050.
Lopputuotos Haapavesi – voimaa vehreydestä sisältää kehitysajatuksia liikennejärjestelyihin, rakennuskannan laajentamiseen ja ylläpitoon, elinkeinoelämän
kehitykseen sekä vapaa-ajan puitteiden kehittämiseen
ja markkinointiin. Maankäytön kehityskuvan avulla
Haapaveden kaupunki voi parantaa elinvoimaisuuttaan
seuraavan 30 vuoden aikana. Suunnitelma-aineisto esitellään tarkemmin tämän raportin luvussa kolme.
Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin tutkielmapainotteiset harjoitustyöt auttoivat Kuntasuunnittelun kurssilla tehdyn maankäytön kehityskuvan
laatimista. Raportin ensimmäiseen lukuun on koottu
analyysejä Haapaveden kehityshistoriasta ja nykytilasta.
Kristel Tagel selvitti jo kesän 2017 aikana Haapaveden
kehityshistoriallisia vaiheita. Hanna Jokela perehtyi kehitysvaiheisiin erityisesti kaavoituksen näkökulmasta.
Nykytilaa analysoitiin Antti Kumpulan suunnittelemalla asukaskyselyllä, jossa tarkasteltiin haapavetisten näkemyksiä kotipaikkakunnastaan. Nykytilanteen analyysiä
tarkennettiin myös paikkatiedon näkökulmasta. Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssia etäopintoina suoritta-

nut Laura Backman keräsi tietoa Haapaveden kunnan
yhdyskuntarakenteesta muun muassa Tilastokeskuksen
Liiteri-palvelusta. Katja Palosaari tarkasteli haapavetistä
kulttuuriympäristöä ja rakennushistoriallista perintöä.
Topias Yli-Vakkuri pohti koululaisten kanssa Haapaveden keskustan koulumatkojen pyöräiltävyyttä ja käveltävyyttä.
Raportin toisen luvun muodostavat Terve ja
hyvinvoiva Haapavesi -teeman alle kootut tutkielmat.
Terveys ja hyvinvointi ovat osa Haapaveden kaupungin strategista visiota ja Haapavesi kuuluu myös Terve
Kunta -verkostoon. Erikoiskurssin töissä hyvinvointia
tarkasteltiin toiminnan sekä vetovoima- ja inhimillisten
resurssien näkökulmista. Mirva Korhonen laati kyselyn
Haapaveden kulttuuritarjonnasta osana haapavetisten
sosiaalista hyvinvointia. Julia Jokelin lähestyi hyvinvointia energia-asioiden ekologisuuden näkökulmasta. Mari
Lahti tarkasteli terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
kunnan tehtävänä, ja Laura Rontu pohti Haapaveden
luontoympäristöä hyvinvoinnin resurssina. Hyvinvointia tarkasteltiin myös rakentamisen näkökulmasta.
Suvi Jänkälä selvitti mitä maalaisurbaanin maankäytön
suunnittelu tarkoittaa ja miten sillä voidaan tukea asukkaiden hyvinvointia. Luvun lopuksi hyvinvointiteemaa
syvennetään Milla Mikkolan tutkielmassa elinkeinoihin
ja taloudelliseen hyvinvointiin.
Liitteisiin on koottu asukaskyselyn kysymykset
ja Haapaveden maankäytön kehityskuvan planssit.
Toivottavasti vuorovaikutteinen suunnittelu on
virkistänyt paikallista keskustelua ja tuonut uusia näke-
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Lähteet

myksiä Haapaveden vahvuuksien ja kehittämispotentiaalien tunnistamiseen. Kiitos Haapaveden kaupungin
viranhaltijoille, seurantaryhmälle ja muille paikallisille
toimijoille sitoutumisesta vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin. Kiitos kursseille osallistuneille opiskelijoille hyvästä työskentelymotivaatiosta ja innostuneesta otteesta. Kiitos myös kurssien toiselle opettajalle,
tohtorikoulutettava Essi Oikariselle, sekä maankäytön
kehityssuunnitelmaa maisemasuunnittelun, kunnallistekniikan ja liikennesuunnittelun näkökulmasta ohjanneille erityisasiantuntijoille Outi Palosaarelle, Jarmo
Sallangolle ja Tuomo Vesajoelle. Haapavedelle voimaa
vehreydestä!

Kuntasuunnittelun kurssin Facebook-sivu <www.facebook.com/kuntiskurssi>
Rönkkö Emilia (2012) Kulttuuriympäristöselvitykset:
tieto, taito ja ymmärrys maaseudun maankäytön suunnittelussa. Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, Julkaisu A56. <http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-429815-8>
Rönkkö, Emilia (2015). Maaseututaajamien tutkimuksen metodiikka. Teoksessa Aarrevaara, Eeva (toim.).
Suomalainen maaseututaajama muutospaineessa. Suomalainen maaseututaajama 2010-luvulla -tutkimushankkeen loppuraportti. Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n
julkaisusarja, osa 3. Multiprint Oy.

KUVAT 0.2–3 Opiskelijat työstivät
maankäytön kehityskuvaa
yhdessä haapavetisten kanssa.
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Kristel Tagel

Haapaveden
kehityshistoriallinen
katsaus
Haapavesi on kehittynyt 1500-luvun savolaisten asutuskeskittymästä 2010-luvun
pikkukaupungiksi, jossa maataloudella ja eräelinkeinoilla on edelleen suuri merkitys elinkeinorakenteen muutoksesta huolimatta. Myös monet paikalliset teollisuusalan yritykset
ammentavat maataloudesta.
Johdanto

Haapaveden kunta on perustettu 1866 ja kaupunki siitä tuli 1996. Asutus on keskittynyt paikkakunnan läpi virtaavan Pyhäjoen varteen ja Haapajärven
rannoille. Keskustaajama sijaitsee keskellä, Haapajärven rannassa. Keskustaajaman lisäksi alueella on useita
pienempiä asutuskeskuksia, useimmat joko vesistöjen
rannoilla tai maanteiden varsilla. Neljästä suurimmasta
kylästä kaksi, Mieluskylä ja Kytökylä, sijaitsevat jokirannan tuntumassa. Vatjusjärven kylä lounaassa sijaitsee
Vatjusjärvien rannoilla ja Ojakylä maantien risteyskohdassa lähellä Siikalatvan vastaista rajaa.
Haapaveden kehityshistoriaa leimaavat eräelinkeinojen ja maatalouden suuri merkitys alueella.
1960-luvulta alkaen palvelu- ja jalostussektorit ovat
kasvaneet samalla, kun alkutuotannon osuus on vähentynyt (kuva 6, s. 21). Jalostus ja alkutuotanto muodostavat Haapaveden elinkeinorakenteesta kuitenkin edelleen suuremman osuuden kuin Suomessa keskimäärin.
Myös verrattain matala taajama-aste kuvaa alkutuotannon asemaa alueella: vuonna 2014 Haapaveden väestöstä 59,4 % asui kaupungin keskustassa (Tilastokeskus
2017). Naapurikaupunkeihin ja Suomen keskiarvoon
(85,6 %) verrattuna se on varsin vähän.

Haapaveden kaupunki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan eteläosassa. Vuonna 2016 kaupungissa asui
7 098 asukasta. Naapuripaikkakuntia ovat pohjoisessa
Siikalatva, idässä Kärsämäki, etelässä Haapajärvi ja Nivala sekä lännessä Ylivieska, Oulainen ja Vihanti. Haapaveden pinta-ala on 1 086,11 km², josta vesistöä on
36,33 km². (Tilastokeskus 2017) Rajoilta mitattuna
itä-länsisuuntaisesti matkaa on linnuntietä enimmillään
43 kilometriä, pohjois-eteläsuuntaisesti 50 kilometriä.
(Maanmittauslaitos 2016) Pinta-alavertailussa Haapavesi sijoittuu keskivaiheille. Asukaslukunsa puolesta se
on Suomen pienimpiä kaupunkeja.
Haapavesi on osa Pyhäjokilaaksoa. Joki virtaa
luoteesta Oulaisista päin, laajenee Haapaveden keskustaajaman tuntumassa Haapajärveksi ja jatkaa matkaa
kaakkoon Kärsämäen suuntaan. Haaapveden alueen
pohjoisosassa maasto on pääosin soista ja metsäistä,
mutta pinnanmuotoina erottuvat Korkattivuori, Rahkovuori sekä hieman kaempana Osmankivuori. Pohjoisessa sijaitsevat myös kolme suurinta järveä – Pirnesjärvi,
Ainali ja Osmanki. Eteläpuolella on tasaisempaa. Etenkin jokivarren ja Vatjusjärvien ympäristössä maisemaa
hallitsevat pellot. Haapavesi sijaitsee Pohjanmaan maisema-alueella, jota luonnehtivat pellot, suot ja maaston
tasaisuus. Toisaalta alueen vaihtelevat pinnanmuodot ja
vesistöjen runsaus tuovat mieleen myös Vaara-Suomen
ja Järvi-Suomen maisemat.
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TAULUKKO 1.1

Haapaveden ympäristön muuttuminen asutuksen vakiintumisesta tähän päivään.

Toiminnallinen
ympäristö
1550-1600
Asutuksen
vakiintuminen

Elinkeinot: kalastus,
metsästys,
kaskiviljely

Rakennettu
ympäristö

Aistiympäristö

Merkitysympäristö

Kyläyhteisöjen
muodostuminen
vesistöjen ääreen

Alue enimmäkseen
luonnontilaista

Sirpaloituneiden
tilusten uusjako

Pellot, rantaniityt

Karjamajalaitos

Karjamäärien kasvu
Viidennes asukkaista
lisää niittyjen käyttöä kuolee nälkään 1860luvulla
Pyhäjoki tärkeä

Maatilojen pihapiirit

Kristinusko saapuu
uudisasutuksen
mukana

Saloisten
suurseurakunta
1600-1700
Hitaan
väestönkasvun aika

Elinkeinot:
Peltoviljely,
tervatalous,
karjanhoito

Isoviha autioittaa
Puuristikirkosta kylän tupia
maamerkki
Metsien käytön
rajoittaminen

Pyhäjoen
kappeliseurakunta
1800-1880
Itsenäinen kunta ja
nälkävuodet

1880-1950
Vuosisadan
vaihteen
mullistukset

Elinkeinot: meijerit,
myllyt, sahat
Kirkkoherrakunta ja
kunnallinen
itsehallinto
Elinkeinot: teollisuus,
viljelyn
koneistuminen,
kuljetus- ja
rakennusalat
Suuri syntyvyys
Koulutusmahdollisuu
det lisääntyvät

1950-1990
Maaseudun
rakennemuutos ja
teollistuminen

Elinkeinot:
teollisuusalan kasvu,
kunnallinen
rakentaminen
Autoistuminen

1990Tietoyhteiskunta

Kylänraitin
virkamiestalot

kulkureitti, uitot
Peltojen raivaaminen, Laajamittainen
latomaisema
soiden ojittaminen
Silta- ja tieyhteyksien Kirkonkylän
paraneminen
laajeneminen
Sähkö, vesihuolto

Uudet asuinalueet

Kansansivistys
Yhteiskunnallinen
aktivoituminen,
torpparilaki
Sotien tappiot ja
evakkojen
asuttaminen

Koulurakennukset

Teollisuusrakentaminen,
maantieyhteydet

Lestadiolaisuus kerää
kannattajia

Taajamarakenteen
tiivistyminen

Kylien näivettyminen,
koulujen sulkeminen

Matkailijoita
Kylpyläsaareen

Pientaloasuminen,
kunnan vuokratalot

Turpeenotto,
teollisuuden
näkyminen alueella

Laman vaikutukset
työllisyyteen ja
valtionosuuksiin

Rakennusperinnön ja
peltomaiseman
vaaliminen

Venäjänpakotteiden
vaikutukset Valioon

Kunnalliset palvelut
ja kaupanala
keskittyvät taajamaan

Elinkeinot:
palvelualan kasvu

Maatilojen koon
kasvu

Väestön
ikääntyminen,
syntyvyyden lasku,
paluumuuttajien
vähyys

Keskustaajaman
palvelu- ja
asuinrakentaminen
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Kerrostaloasuminen

Varhaiset vaiheet ja asutuksen vakiintuminen
(1550-1600)

mistettiin pienimuotoisemmin potaskaa eli kalilipeää ja
tuotteet kuljetettiin Pyhäjokea pitkin rannikolle. Tervan tuotanto ei katkennut edes isovihan aikaan ja oli
suurimmillaan 1750-luvulla. Vuonna 1784 yhteisten
metsämaiden käyttäminen tervan ja potaskan valmistamiseen kiellettiin, mikä johti tervatalouden hitaaseen
hiipumiseen seuraavan vuosisadan puoliväliin mennessä. Tervanpolton suosio hidasti sahateollisuuden kehittymistä, joka alkoikin Haapavedellä toden teolla vasta
1850-luvulla. (Matinolli 1973: 49-51)
1750-luvulla Ruotsin valtakunnassa ryhdyttiin
uudistamaan maataloutta ja valtiopäivillä hyväksyttiin
asetus tilusten uusjaosta eli isojaosta. Suomen länsirannikolla vasta vuosisadan lopulla toteutuneessa uudistuksessa päämääränä oli jakaa sarkajaon sirpaloittama
maa mahdollisimman vähiin lohkoihin ja näin tehostaa
maatalouden tuotantoa. Haapavedellä, kuten yleisestikin Pohjois-Suomessa isojaossa jaetut tilukset olivat
suurempia, kuin muualla maassa. Suurin osa haapavetisten isäntien maista oli luonnonniittyjä, joilla karja laidunsi. Pelloilla viljeltiin kolmessa vuorossa ohraa
ja ruista, vasta myöhemmin myös kauraa ja perunaa.
(Rantatupa 1973: 79-88)
Haapaveden alue oli alun perin osa laajaa,
Paltamosta Hailuotoon ja Kalajokilaaksoon asti ulottuvaa Saloisten seurakuntaa, josta Pyhäjoen seurakunta erosi omaksi kirkkoherrakunnakseen vuonna
1573. Pitkä ja vaivalloinen kirkkomatka Pyhäjoelle ja
toisaalta kylien väkimäärän kasvu loivat 1650-luvulla
edellytykset Pyhäjoen Haapajärven kappeliseurakunnan
perustamiselle. (Sariola 1948: 33-48) Ensimmäinen
kirkko, vaatimaton 1600-luvun puolivälissä rakennettu saarnahuone, korvattiin muutaman vuosikymmenen
kuluessa korkeakattoisella pitäjäkirkolla. Vuonna 1784
sen tilalle jokirantaan valmistui komea puuristikirkko.
Suunnilleen samoihin aikoihin rakennettiin myös Paakkilan pappila. (Turunen 2013: 36-38)

Haapaveden alueella on viitteitä esihistoriallisesta asutuksesta: kivikautista esineistöä on löydetty runsaasti
vesistöjen varsilta, etenkin nykyisen kirkonkylän alueelta. Todennäköisesti asukkaat ovat olleet suomalais-ugrilaista alkuperää. Kivikauden jälkeen Haapaveden
alue autioitui asutuksen osalta pitkäksi aikaa. Seuduilla
kuitenkin liikkui jatkuvasti satunnaisia eränkävijöitä,
pääasiassa saamelaisia, mistä juontuvat nykyiset paikannimet Ainali, Osmanki ja Korkatti. Runsas turkiseläinkanta veti eteläsuomalaisia heimoja, muun muassa pirkkalaisia, pyyntiretkille alueelle. (Porma 1948: 15-16)
Ensimmäiset vakituiset asukkaat olivat savolaisia, jotka saapuivat alueelle 1500-luvun puolivälissä
kruunun asutuspolitiikan pakottamina. Asutus levisi samanaikaisesti jokilaaksoa pitkin myös rannikolta päin,
mutta suku- ja paikannimistä päätelleen uudisasukkaiden valtavirta koostui savolaisista. Pitkään alueella oli
kolme kylää: Mieluskoski, Haapajärvi ja Ainali, joista
kaksi ensimmäistä sijoittuvat jokivarteen ja kolmas Ainali-, Osmanki- ja Korkattijärvien ympäristöön. (Porma 1948: 17) Vuonna 1560 kolmessa kylässä oli kirkonkirjojen mukaan yhteensä 220 asukasta, eli noin 30
taloa (Sariola 1948: 30).
Haapaveden alueelle asettuneiden ihmisten
toimeentulo perustui metsästykseen ja etenkin kalastukseen. Lukuisat kalaisat järvet loivat pohjan pysyvän asutuksen synnylle. Maanviljelys oli alueella pitkään marginaalista, sillä eräelinkeinojen harjoittaminen vei aikaa
pellonraivaamiselta. Susineva, Karhukangas ja Ansalehto ovat vain muutamia esimerkkejä varhaisia elinkeinoja
ilmentävistä paikannimistä. (Matinolli 1973: 39-42)

Hitaan väestönkasvun aika (1600–1700)
Väestönkasvua hidastivat alkuaikoina heimojen väliset
riidat ja talonpoikien ankara verotaakka, myöhemmin
etenkin sodat ja ravinnon puute. Toistuvat hallavuodet johtivat jopa kokonaisten satojen menettämiseen
ja yleiseen nälänhätään, joka koetteli väestöä useaan
otteeseen 1600- ja 1700-luvuilla. Sodista kenties rankimmin aluetta koetteli Venäjän väkivaltainen miehitys
eli isoviha (1713–1721), jonka seurauksena lähes puolet taloista autioitui. (Porma 1948: 21-22) 1750-luvulla
isovihan jälkeen Haapavedellä oli noin 1700 asukasta
(Sariola 1948: 30).
Jo 1600-luvun alussa aloitetusta tervanpoltosta
tuli alueella erityisen tärkeä elinkeino. Tervan lisäksi val-

Itsenäinen kunta ja nälkävuodet (1800–1880)
Vielä 1800-luvulla lähes kaikki haapavetiset saivat
elantonsa maa- ja metsätaloudesta (Turunen 2013: 9).
Vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi alueella alettiin
keskittyä viljelyn lisäksi karjanhoitoon. Jokivarren rehevät rantaniityt loivat tähän hyvät edellytykset ja karjamäärät olivat suuria. Asutukselle läheisiä heinikoita oli
kuitenkin vain vähän, joten haapavetiset veivät karjansa jo aikaisin keväällä asumattomilla mailla sijaitseville
karjamajoille. Majaemännät lypsivät lehmät ja kirnusivat maidosta piimää ja voita, jotka voitiin säilyvyyten-
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KUVA 1.1 Polku johtaa
Mustikkamäen emäntäkoulun
päärakennukselle.
(Kuva: Kristel Tagel)

KUVAT
1.2
Paakkilan pappila.
(Kuva: Kristel Tagel)

KUVAT 1.3 Haapaveden uusi
kirkko. (Kuva: Kristel Tagel)

sä ansiosta noutaa myöhemmin. Karjamajalaitos toimi
laajimmillaan 1800-luvun puolivälissä ja hiipui lopulta
nurmiviljelyn ja meijereiden perustamisen myötä. (Toivola 1973: 112-115)
Haapavedellä oli pitkään vain vähän ammattia harjoittavia käsityöläisiä ja suurin osa tarve-esineistä
valmistettiin vaatimattomilla välineillä kotona. Väestönkasvun myötä alueelle levisi paitsi ammattitaitoa,
myös muualla yleistyneitä innovaatioita. 1820-luvulla
rakennettiin ensimmäiset luonnonvoimia, kuten tuulta
ja veden virtausta hyödyntävät myllyt, joilla saatettiin
rouhia viljanjyvät aiempaa hienojakoisemmiksi. (Ketola
1948: 140-147) Metsästys ja kalastus olivat tärkeitä sivuelinkeinoja (Ojanperä 1973: 153-154). Kehittymättömän tieverkoston vuoksi joki oli tärkeä vesireitti, jota
pitkin rannikolle vietiin hankalasti kuljetettavia metsätaloustuotteita. Haapavetiset kehittivät myös polttopuiden uittomenetelmän, jossa rangat uitettiin kylälle nippuina kaukana sijaitsevilta metsäpalstoilta. (Fredrikson
1973: 406-413)
Kirkonkylän asutus keskittyi 1800-luvulla
rinnettä myötäilevän kyläraitin varrelle. Virkamiehille
rakennettiin huvilamaisia hirsirakennuksia, joista suuri osa on säilynyt nykypäivään. (RKY 2009) Kunnallisen itsehallinnon perustaminen tuli ajankohtaiseksi,
kun valtiopäivillä 1863-64 päätettiin seurakunnan ja
kunnan välisestä uudesta työnjaosta. Hieman sitä ennen, vuonna 1863 Pyhäjoen Haapajärvestä oli tullut
itsenäinen kirkkoherrakunta, jonka nimi vaihdettiin sekaannusten välttämiseksi Haapavedeksi. Ensimmäinen
kunnallishallitus kokoontui helmikuussa 1866. (Sariola
1948: 33-48)
Kunnan perustaminen jäi kuitenkin rahvaalle
etäiseksi tapahtumaksi, sillä 1860-luvulla keväät olivat
järjestään hyvin kylmiä ja syksy koitti aikaisin. Lähes
koko kansan toimeentulo vaarantui ja nälänhädän hillitsemiseksi järjestettiin Haapavedelläkin hätäaputöitä,
kuten suonkuivausta ja ojankaivuuta. Pahinta ei kuitenkaan pystytty estämään. Kun täydellinen kato iski
vuonna 1867, kulkutaudit levisivät nääntyneiden kerjäläisten joukossa. Ankara elintarvikepula johti lopulta
huippuvuonna 1868 joka viidennen asukkaan kuolemaan 4500 asukkaan pitäjässä. Kuolleisuus olikin neljänneksi suurinta koko maassa. (Ojanperä 1973: 62-65)

ta-ala kasvoi, kun alueella alettiin laajamittaisesti ojittaa soita ja monet laidunniityt otettiin viljelykäyttöön.
Peltojen raivaaminen oli paikkakunnalla pitkälti vuokraviljelijöiden varassa, joita oli runsaimmillaan vuosisadan lopussa yli 400 torpallista. Torpparilain myötä
itsenäistyneiden tilojen määrän lisääntyminen sekä koneistuminen ja viljelymenetelmien kehittyminen loivat
pohjan maatalouden voimakkaalle kasvulle. Noususuhdanne katkesi 1930-luvun lamaan, joka koetteli monia
haapavetisiäkin pien-viljelijöitä: kuudessa vuodessa yli
sata tilaa pakkohuutokaupattiin. (Rantatupa 1973: 9497)
Haapavetiset olivat pitkään vailla kattavaa ja
kunnollista, kyliä yhdistävää tieverkostoa. Yleiset tiet
johtivat kirkonkylän kautta länsi-itä suuntaisesti Oulaisiin ja Kärsämäelle, pohjoiseen Pulkkilaan sekä etelään Nivalaan. Kylätieverkostoa parannettiin tuntuvasti vuosisadan alussa ja se laajeni entisestään sotien
jälkeen. Eteläisten kylien asukkaat olivat vuosisatojen
ajan soutaneet Haapajärven yli ja toivoivat siltaa. Sillan
tarvetta korvattiin jonkin aikaa proomuilla ja losseilla,
mutta rautasilta valmistui vihdoin vuonna 1933. (Turunen 2013: 109-110) Infrastruktuuri kehittyi myös
muilta osin. Sähkönjakelu aloitettiin kirkolla ja lähikylissä vuonna 1912. Puhelinkin alkoi yleistyä. (Turunen
2013: 121, 140)
Meijeritoiminnalla on Haapavedellä pitkät
perinteet ja 1880-luvulta lähtien paikkakunnalla toimi lukuisia pienmeijeriyrittäjiä. Haapaveden meijeriosuuskunta perustettiin 1906 ja laitos valmistui Valiolta saadun lainan turvin vuonna 1907. (Ketola 1948:
156) Vuosisadan vaihteessa kunnassa toimi myös useita
myllyjä ja sahoja sekä kuuluisa kotimarjala (Mäkinen
1973: 187). Kuivatettujen soiden hyödyntäminen myös
muuten kuin viljelyalueena puhututti, ja lämmitykseen
tarkoitettua kuivattua turvepehkua vietiinkin muille
paikkakunnille aina 1920-luvun alkuun asti. (Turunen
2013: 148).
Vuosisadan vaihteessa Haapavesi keräsi mainetta kannelperinteellään, kilpahiihtäjien suosioon
päässeillä suksilla ja tuolle ajalle epätavallisen laajoilla
koulutusmahdollisuuksilla (Keränen 1973: 162-164).
Kansansivistys, käytännön taidot ja yhteiskunnallisen
aktiivisuuden herättäminen olivat uusien oppilaitosten
perustamisen innoittajia. Ruustinna Pöyhösen Paakkilan pappilaan perustaman emäntäkoulun tavoitteena
oli edistää kasvisten käyttöä ja viljelyä Suomessa. Koulu ja kuuluisa puutarha siirtyivät nykyiselle paikalleen
Mustikkamäelle vuonna 1907. (Pöyhönen 1948: 117118) Samoihin aikoihin vuosisadan lopussa perustet-

Vuosisadan vaihteen mullistukset
(1880–1950)
Nälkävuodet antoivat Suomessa lopullisen sysäyksen
maatalouden kehittämiselle. Haapavedellä peltopin-
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KUVA 1.4

Väkiluvun muutos Haapavedellä 1890-2010 (Turunen 2013: 9).

tiin myös Haapaveden kansanopisto, jonka komeasta
uudesta päärakennuksesta tuli valmistuttuaan vuonna
1920 kylänraitin vaikuttavin nähtävyys (Mikkonen
1948: 110-114).
Kiertokoulu yleistyi Haapavedellä vasta
1800-luvun toisella puoliskolla. Sitä ennen orpolapset
saivat opetusta niin kutsutussa Alopaeuskoulussa, jossa
he asuivat ja opiskelivat kolme viikkoa kerrallaan. (Sariola 1948: 57-58) Kiertokoululaitos ehti toimia alueella
verrattain vähän aikaa, sillä ensimmäistä kansakoulua
ryhdyttiin rakentamaan kirkonkylälle jo vuonna 1871.
Uudella vuosisadalla Haapavedellä toimi jo seitsemän
kansakoulua ja kunnan edistyksellisyys sai suitsutusta
ympäri Oulun lääniä. (Ruokonen 1948: 104-107) Lahjakkaimmat saattoivat jatkaa opintiellä vuonna 1920
aloittaneessa yhteiskoulussa (Ruokonen 1948: 124).
Jokainen vuosikymmen 1860-luvulta alkaen
lukuunottamatta 1910-lukua on ollut Haapavedelle muuttotappiollinen (Ojanperä 1973: 67). Korkean
syntyvyyden ansiosta väkiluku kuitenkin kasvoi melko
suoraviivaisesti 1800-luvun lopusta aina 1950-luvulle
asti. Kuten muistakin suomalaisista rannikkoseutujen
maaseutupitäjistä, myös Haapavedeltä lähti 1880-luvulta alkaen nuorta väestöä siirtolaiseksi Amerikkaan.
Siirtolaisuutta luonnehti väliaikaisuus, sillä monet palasivat takaisin tienattuaan riittävästi hyvää elämää varten
kotimaassa. (Ojanperä 1973: 71-72) Sotien välissä ja
niiden jälkeen paikkakunnalle saapui karjalalaisia evak-

koja, yhteensä 324 henkeä. Korkeimmillaan väkiluku
oli 1950-luvun puolivälissä, kun kunnassa asui 8 754
ihmistä. (Turunen 2013: 9-13)

Maaseudun rakennemuutos ja teollistuminen
(1950–1990)
Pientilallisuuteen perustunut elinkeinorakenne muuttui sotien jälkeen, sillä hyvinvointivaltion rakennustalkoissa painotettiin palvelu- ja jalostussektorin kasvua.
Väestö muutti massoittain kaupunkiin ja agraarinen
Suomi painui historiaan. Rakennemuutos kiihtyi entisestään suurten ikäluokkien aikuistumisen myötä,
ja vuosina 1955-1976 Haapavesi menetti 17 % asukkaistaan. Maakuntakeskusten lisäksi nuoret suuntasivat
Ruotsiin, jossa teollisuus työllisti myös kielitaidottomia.
Asukasluvun kehitys kääntyi kuitenkin hitaaseen nousuun 1970-luvun puolivälissä. (Turunen 2013: 9-12)
Maatilojen määrä väheni huomattavasti, mutta tilakoot
kasvoivat ja karjamäärä lisääntyi (Turunen 2013: 223224).
1950-luvulla Haapavedellä oli kunnanteitä yhteensä jo yli 100 kilometriä. Kirkonkylää ja Haapajärven
eteläpuolta yhdistävä uusi silta valmistui 1970-luvun
alussa ja 1980-luvulla toteutui mittava Haapaveden ja
Ylivieskan yhdistävä tiehanke. Keskustaajamaan valmistui Pohjois-Suomen ensimmäinen elementtialikulkukäytävä Kärsämäen- ja Oulaistentien risteykseen vuon-
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KUVA 1.5 Ikäjakauman

muutos Haapavedellä 1987-2016 (Tilastokeskus 2017).

na 1962. (Turunen 2013: 109-112) Taajama-alueen
teitä alettiin valaista ja kunnan sähköverkko ulottui
1960-luvun alussa viimeiseenkin kylään. Vesihuollon
järjestäminen nousi ajankohtaiseksi ensimmäisen rakennuskaavan suunnittelemisen myötä. Haapaveden
vesiosuuskunta perustettiin 1956 ja vedenottamo sekä
-puhdistamo valmistuivat vuosikymmenen loppuun
mennessä. (Turunen 2013: 123-124)
Teollistuminen alkoi Haapavedellä toden teolla
1960-luvulla ja eteni ympäryskuntiin verrattuna suhteellisen nopeasti. Ensimmäisiä suuria toimijoita olivat
Partasen Konepaja, Osuuskunta Pohjolan Maito, puunjalostusyritys K Vahe ja K:nit, valmisvaatealan yritys
Misstex Oy, mootoriajoneuvojen suodattimia valmistava Mekes Oy ja rakennuspuusepäntehdas Haapaveden
Puutyö Oy. (Mäkinen 1973: 187-196) Myöhemmin
metalli- ja konepajateollisuus laajeni uusilla pienyrityksillä. Haapaveden Puukaluste aloitti toimintansa 1976
ja Haapaveden Betoni Oy vuonna 1982. Lisäksi kunnassa toimi lukuisia rakennus- ja maansiirtoalan yrittäjiä. (Turunen 2013: 165-190)
Ajalle ominaisesti kunnalliset rakennushankkeet vauhdittivat maaseututaajamien kasvua: Haapaveden terveyskeskus, kunnanvirasto, nuorisotalo, kirjasto sekä koulukeskus valmistuivat 1960-1970-luvuilla.
Keskustan pohjoispuolella keskityttiin teollisuusrakentamiseen. Kunnan rakennuskaavassa varauduttiin suureen kasvuun, joka näkyi runsaana uusien asuinkortte-

lien määränä. (Turunen 2013: 404-406) Kylpyläsaari
kunnostettiin 1960-luvulla matkailijoiden käyttöön
rakentamalla saareen leirintäalue, mökkejä, tanssilava,
uimaranta ja sauna (Turunen 2013: 409).
Maaltamuutosta johtuva oppilasmäärän nopea
väheneminen kylissä karsi kansakouluverkkoa 1960-luvulla. Kirkonkylässä kansakoulun, keskikoulun, lukion
ja kansalaiskoulun muodostamasta koulukeskuksesta
tuli peruskouluasetuksen myötä yhtenäiskoulu, jossa
aloittivat toimintansa ala-aste, yläaste ja lukio. (Turunen 2013: 313-322) Ammatillisen koulutuksen tarjonta vahvistui vuonna 1960, kun Haapavesi voitti alueella
käydyn kamppailun ammattikoulun sijainnista (Turunen 2013: 333).
1960-luvulla alkanut kaupan alan murros heijastui myös Haapavedelle. Kylien pienet osuuskaupat
lopettivat seuraavina vuosikymmeninä toimintansa yksi
toisensa jälkeen. Kaupankäynti keskittyi keskustaajamaan, jossa toimi erikoisliikkeiden lisäksi useampikin
tavaratalo. (Turunen 2013: 195) Keskustan maamerkki
ja arvokas osa paikallista historiaa katosi savuna ilmaan
keväällä 1981, kun lähes kahdensadan vuoden ikään
ehtinyt puukirkko sytytettiin tuleen. Vanhan kirkon
kivijalka päätettiin jättää paikalleen ja uusi, järjestyksessään neljäs kirkko valmistui parinsadan metrin päähän
vuonna 1985. (Turunen 2013 41-43)
Ajatus turvetta käyttävästä kaukolämpölaitoksesta alkoi itää Haapavedellä jo vuonna 1964 ja valta-
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Alkutuotanto ja jalostus muodostavat Haapaveden
elinkeinorakenteesta edelleen suuremman osuuden kuin
Suomessa keskimäärin.
vuonna 1989 Haapaveden Teknologiakylä Oy:n edistämään kehittynyttä teknologiaa käyttävää yritystoimintaa paikkakunnalla (Turunen 2013: 408).
Turvetuotanto on edelleen merkittävä työllistäjä paikkakunnalla. Muun muassa Piipsannevalta
nostettua turvetta toimitetaan Vapo Oy:n paikalliselle pellettitehtaalle ja lämpövoimalalle, joka on toiminut vaihtelevasti vuodesta 2006 alkaen. 1990-luvun
vaihteessa toimintansa aloittanut maan ensimmäinen
sähköä tuottava turvevoimalaitos ajautui kannattavuusongelmiin vain kymmenen vuotta valmistumisensa
jälkeen. Laitos siirtyi valtionyhtiö Fortumilta Kanteleen Voima Oy:n omistukseen vuonna 2006 ja toimii
nykyään valtakunnan varavoimalaitoksena. (Turunen
2013: 159-160)
Vaikka valtio leikkasi kuntien rahoitusta, valmistuivat 1990-luvulla Hyttikallion ja Vattukylän koulut, uusi vanhainkoti sekä Haapavedentien ja Vanhatien
risteyksen kiertoliittymä. Samalla vuosikymmenellä laaditussa keskustaajaman rakennuskaavassa painotetaan
vanhan rakennuskannan ja kulttuuriympäristön erityispiirteiden säilyttämistä. Uusimmassa osayleiskaavassa
2020 Mustikkamäen rakentamattomat viljelyalueet
määriteltiin maisemallisesti arvokkaiksi ja suojelemisen
arvoisiksi. (Turunen 2013: 405-406) Taajamarakenteseen suurimpia muutoksia 2000-luvulla ovat tuoneet
uudet kerrostalot, S-ryhmän ja Halpahallin päivittäistavarakaupat sekä ABC-liikennemyymälä (Turunen
2013: 197-208).

kunnallisesti turvetuotanto nousi ajankohtaiseksi vuosikymmenen lopulla alkaneen öljykriisin myötä. Hanke
vaati pitkän kypsyttelyn, mutta vihdoin vuonna 1989
maan ensimmäinen turvevoimalaitos aloitti toimintansa Haapaveden Eskolanniemessä. Massiivinen rakennustyömaa oli kunnalle tärkeä taloudellinen piristysruiske, sillä parhaimmillaan työmaalla työskenteli 550
ihmistä kerrallaan. (Turunen 2013: 148-156)

Tietoyhteiskunta (1990–)
Haapaveden asukasluvun kehitys jatkui nousujohteisena aina lamavuoteen 1994 asti. (Turunen 2013: 9-11)
Sen jälkeinen väestönkehitys on ollut negatiivinen
muutamia yksittäisiä vuosia lukuunottamatta (Tilastokeskus 2017). Haapaveden asukkaiden ikäjakauma on
viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana muuttunut valtakunnallisen trendin mukaisesti (Tilastokeskus
2015). Vanhusten osuus on lähes kaksinkertaistunut
samalla, kun nuorten osuus on laskenut muutaman
prosenttiyksikön ja työikäisten osuus yli viiden prosenttiyksikön verran. Huollettavia eli alle 15-vuotiaita ja yli
64-vuotiaita kaupunkilaisia on nyt yhteensä noin kaksi
viidesosaa kaikista asukkaista.
Suomen liittyminen Euroopan unioniin toi
mukanaan suuria muutoksia maataloudessa. Haapavedellä tilojen määrä on vähentynyt vuosina 1994-2009
kolmanneksella, mutta toisaalta viljelty peltoala on samalla aikavälillä lisääntynyt 58 %. Pelloilla viljellään
paljon nurmea, sillä maatalous nojaa edelleen voimakkaasti maidon ja naudanlihan tuotantoon. (Turunen
2013: 223-224) Myös monet paikalliset teollisuusalan
yritykset ammentavat maataloudesta. Maataloustekniikkaa valmistavat Agronic Oy ja Demeca Oy sekä
biokaasulaitoksia kehittävä MetaEnergia Oy toimivat
keskenään kiinteässä yhteistyössä. (Turunen 2013: 236238)
Kaupungissa on myös muita teollisuusalan
työllistäjiä, suurimpina niistä puunjalostukseen erikoistuneet Haapaveden Puukaluste Oy ja Timber-Hirsi Oy,
kulkuneuvoihin suodattimia valmistava M-Filter Oy,
juustoa ja maitojauhetta valmistava Valion meijeritehdas sekä lääketieteen elektroniikkaa ja mekaniikkaa valmistava Darekon Oy. (Turunen 2013: 177-189) Kunta, ammattikoulu ja joukko alueen yrityksiä perustivat

KUVA 1.6 Elinkeinorakenteen muutos Haapavedellä
1960-2014.
Lähteet: Vuodet 1960-2000 (Turunen 2013: 10) ja vuosi 2014 (Tilastokeskus 2017).
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KUVAT 1.7–10

Haapaveden keskustaajaman rakentuminen vuodesta 1955 vuoteen 2016.
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Hanna Jokela

Haapaveden
kaavoituksen vaiheet
Haapaveden rakentumista alettiin ohjata virallisesti ensimmäistä kertaa 1940–50-lukujen
taitteessa, kun voimakas väestönkasvu laajensi kirkonkylää hallitsemattomasti. Taajaman
asemakaavaa on päivitetty ja uusia osa-alueita suunniteltu sen jälkeen jokaisella vuosikymmenellä, mutta pääväylät ovat kuitenkin pysyneet paikoillaan. Tulevaisuudessa
Haapaveden maankäyttöä ja kaavoitusta haastavat muun muassa ilmastonmuutos ja
energiapoliittiset kysymykset.
Suomen kaavoituksen historia

voimaan vuonna 1958 ja siinä esiteltiin hierarkkinen
kaavajärjestys: seutukaava, yleiskaava, asemakaava ja rakennuskaava (Turtiainen 1976: 18-19). Rakennuskaava oli tarkoitettu laadittavaksi haja-asutusalueille, kun
taas asemakaava koski lähinnä kaupunkialueita. Lääninhallituksessa työskenteli 1960-luvun taitteessa kaavoitusarkkitehti, jonka vastuulla oli rakennuskaavojen
suunnittelu. Maalaiskuntien voimakas kasvu kuitenkin
ruuhkautti kaavojen hyväksymisen, minkä seurauksena maalaiskuntien kaavojen hyväksyminen siirrettiin
Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinööreille. (Littow 2006: 23-24)
Rakennuskaavojen laatiminen annettiin lääninhallitukselta kunnalle laadittavaksi vuonna 1966
(Turtiainen 1976: 20). Kaavoituksen siirtyessä kokonaan kuntien vastuulle tehtiin yleinen päätös, että kunta
kaavoittaa vain omia maitaan. Tätä perusteltiin maanomistajien yhdenvertaisena kohteluna, mutta toisaalta
maa-alueiden hankinta yksityisiltä vaikeutti taajamien
kehittämistä. (Littow 2006: 24) Maaseututaajamien
kaavoituksen merkittävin muutos tapahtui 1960-luvulla, kun rakennuskaavoja suunniteltaessa varauduttiin kunnan voimakkaaseen kasvuun ylimitoittamalla
kuntakeskustat. Keskustaajama suunniteltiin yleensä
kokonaan uudelleen rakennettavaksi eikä alueen ominaispiirteitä huomioitu suunnittelussa. (SAM 1983: 7)

Maaseudulla kylät muodostuivat yleisesti maatilojen
läheisyyteen, sellaisille paikoille jotka olivat helposti
raivattavissa viljelysmaiksi. Maaseututaajamat saivat kehittyä ja rakentua melko vapaasti, koska lait säätelivät
lähinnä tilojen osiin jakamista. (Turtiainen 1976: 9)
Kaupungeissa asemakaavat laati 1800-luvun alkupuolella Suomen Intendenttikonttori ja vuodesta 1848 lähtien lääninarkkitehdit, intendenttikonttorin valvonnan
alaisena. Suurin syy, miksi asemakaavojen laatiminen
korostui, oli tarkoitus estää tuhoisat kaupunkipalot.
(Sisäasiainministeriö SAM 1983: 106-108)
Asemakaavalaki ja rakennussääntö tulivat voimaan vuosina 1931 ja 1932. Niissä määrättiin, että
kaupunkeihin on laadittava asemakaava ja maaseudulle
rakennussuunnitelma. Rakennuskaava oli asemakaavaa väljempi ja sallivampi (Turtiainen 1976: 16). Asemakaavalain mukaan ne maaseutujen taajamat, joihin
oli odotettavissa kasvua tuli rakentaa rakennussuunnitelman mukaan. Tälläisen maaseututaajaman tuli olla
maaseutukuntaan kaupunkimaisesti rakentunut, ja se
tarvitsi oman päättävän elimen talous- ja järjestyspäätöksiä varten. Lisäksi voitiin määrittää asemakaavan
takaisia ja rakennussuunnitelman takaisia alueita, joille
laadittiin omia määräyksiä estämään hallitsematonta rakentamisen laajenemista. (Littow 2006: 22-23)
Maaseututaajamien kaavoitus yleistyi 1960-luvulla sotien jälkeen (SAM 1983: 7). Rakennuslaki tuli
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Haapaveden kaavoituksen historiaa
Ennen 1500-lukua Haapaveden kunnan alue oli erämaata, mutta asutusta alkoi hiljalleen muodostua Haapajärven pohjoisrannalle – paikalle johon myöhemmin
muodostui kirkonkylä (Mäkiniemi 2012: 187). Kirkko on ollut maamerkkinä kumpuilevien peltoaukeiden
keskellä ja sen ympärille on rakentunut vuosisatojen
saatossa asutuskeskus. Asutus lisääntyi myös lähiseudulla. 1700-luvulla Haapavedellä oli laajalti maatila-asutusta. (Mäkiniemi 2012: 188). Pyhäjokiseudulla, mihin
Haapavesi sijoittuu, asukasmäärä kasvoi 1800-luvulla.
Haapaveden maa-alueet olivat otollisia rakennuspaikkoja. Tuolloin olemassa olevia tiloja jaettiin ja uudistiloja syntyi runsaasti jakojen yhteydessä. (Mäkiniemi
2012: 188-189) Kunnan alueelle rakennettiin 1800-luvulla useita julkisia rakennuksia, kuten Pohjois-Suomen
ensimmäinen kansakoulu vuonna 1870 (Haapaveden
kaupunki; Mäkiniemi 2012: 194) Haapaveden kunta
perustettiin vuonna 1866. Sitä ennen se oli osa Pyhäjoen suurpitäjää. (Haapaveden kaupunki)
Edelleen 1900-luvulla kunta kasvoi ja asutus
laajeni Haapajärven rannalta kohti pohjoista ja levittyi vanhan maantien reuna-alueille (Mäkiniemi 2012:
200). Vuonna 1947 Haapaveden kunnanvaltuusto
pyysi Oulun lääninhallitukselta rakennussuunnitelman
laatimista, koska voimakkaan väestönkasvun takia kirkonkylä laajeni hallitsemattomasti. Rakentamista varten ei tuota ennen laadittu erillisiä suunnitelmia, jolloin
lopputulos ei noudattanut palomääräyksiä tai esteettisiä
näkökulmia. Kaavoitettavat alueet määriteltiin silloisten taajamarajojen mukaan ja rakennussuunnitelmalle
määrättiin laatija. Rakennussuunnitelmatyö aloitettiin
suunnitelmamittauksen valmistuttua vuonna 1953 ja
sitä määrättiin laatimaan lääninarkkitehti Mikko Huhtela ja kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski. (Mäkiniemi 2012: 207)
Haapaveden rakennuskaava vahvistettiin Oulun lääninhallituksessa vuonna 1962. Kaava käsitti järven pohjoispuolella sijaitseva kirkonkylän keskustaajama alueen sekä vanhan maantien ympärille rakentuneen
asutuksen. Rakennuskaavassa ei määritelty asuin- tai
teollisuusrakennuksille kerroskorkeuksia eikä tehokkuuslukuja. Tonttirajat sekä rakennusalueet esitettiin
kaavassa ohjeellisena. Kaavassa varauduttiin väestönkasvuun ja rakennuspaikkojen kysynnän lisääntymiseen.
Kirkonkylän keskustan palveluiden ja asutuksen laajeneminen huomioitiin kaavaa laatiessa. Rakennuskaavassa ohjeistettiin säilyttämään olevia teitä, rakennuksia
ja kasvillisuutta, mutta erillisiä suojelumerkintöjä rakennuksille ei määritelty. (Mäkiniemi 2012: 207-212)

KUVA 1.11 Vuoden 1962 rakennuskaava (ei mittakaavas-

sa).

KUVA 1.12 ( VIEREINEN SIVU ) Ajantasa-asemakaava vuodelta 1994 (ei mittakaavassa). (Haapaveden maankäyttötoimikunta)

Vuoden 1962 rakennuskaava toimi runkona
1970- ja 1980-luvuilla tehdyille kaavamuutoksille ja
-laajennuksille. Muutokset olivat suurimmillaan yksittäisiä kortteleita koskevia muutoksia ja päivityksiä. Etenkin taajaman länsiosan kaavoja päivitettiin.
(Mäkiniemi 2012: 219). Kun verrataan vuoden 1996
ajantasarakennuskaavaa vuoden 1962 alkuperäiseen rakennuskaavaan on huomattavaa, että tiet ovat jakaneet
korttelialueita edelleen pienempiin osiin. Rakentaminen on levinnyt selvästi kohti valtatietä. Muutokset ovat
kuitenkin yllättävän vähäisiä, eikä 1960-luvun kartasta
ole poistettu juurikaan mitään, vaan ainoastaan lisätty
uusia tielinjauksia ja muutettu käyttötarkoitusmerkintöjä. Kehittymisen pysähtymistä voi selittää 1990-luvun
lama, joka on vaikuttanut kaupungin kehitykseen.

Haapaveden kaavoituksen nykytila
Haapavedellä toimii maankäyttötoimikunta, joka valmistelee kaava-asiakirjat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Kaupunginhallitus hyväksyy kaava-asiakirjat
ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Ensisijaisesti
kaavoitetaan kaupungin omistuksessa olevia maa-aluei-
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Yleiskaavoitus

ta. Myös yksityisen aloitteesta voidaan kaavoittaa, jos
kaupungin ja maanomistajan välillä tehdään maankäyttösopimus. Kaavat laaditaan yhdessä konsulttitoimiston
kanssa. Tällä vuosituhannella on tehty paljon yhteistyötä Sweco Ympäristö Oy:n kanssa, joka on laatinut
Haapavedelle uusimpia asemakaavoja sekä kaavoituskatsauksen. (Teka 2017)
Haapaveden kaupungin kaavoituskatsauksessa
vuodelta 2017 esitellään maankäytön suunnitteluun
osallistuminen ja sen seuranta. Vuosittain julkaistava
kaavoituskatsaus on lakisääteinen tiedote kunnan tai
kaupungin maankäytönsuunnittelusta (MRL 7 §) ja osa
vuorovaikutteista suunnittelua. Kaavoituskatsauksessa
esitellään yleisellä tasolla kaavahierarkia sekä osallisten
mahdollisuudet vaikuttaa kaavansuunnitteluprosessiin.
Lisäksi kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat kaavahankkeet. Vuoden 2017 katsauksesta selviää,
että Haapavedellä on käynnissä kolme asemakaavan
muutosta, yksi uuden asuinalueen asemakaavatyö sekä
Vattukylän osayleiskaavan päivitys. (Haapaveden kaupunki & Sweco Ympäristö Oy 2017)

Haapaveden yleiskaava koostuu kuudesta erillisestä
osayleiskaavasta ja yleiskaavasta. Yleiskaava on laadittu
Pyhäjoen varrelle, Haapajärven, Pienen Vatjusjärven
ja Ison Vatjusjärven ympäröiville alueille sekä Kytökyläntien ja Kärsämäentien varsille. Lisäksi kaupungin
eteläosassa sijaitsee Hankilannevan tuulivoimapuiston
osayleiskaava. Kaikki yleiskaavatyöt on tehty konsulttityönä 1990-luvun lopun ja 2010-luvun välisenä aikana.
Keskustan osayleiskaava 2030 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.3.2011 ja se on saanut lainvoiman
9.5.2011. Kaava on oikeusvaikutteinen. Osayleiskaava-alue sijoittuu Haapaveden keskustaajaman alueelle ja kattaa Haapajärven ranta-alueet sekä pohjoisen
teollisuusalueen. Keskusta-alueen toimintojen alue sijoittuu Vanhatien ja Nivalantien risteystä ympäröivälle
alueelle. Keskusta-alueelle on osoitettu keskustaajaman
kehittämisalue sekä eheyttämis- ja tiivistämistarve, jolla on ohjattu tutkimaan asemakaavalla alueen katu- ja
pysäköintitilan tiivistämistä niin, että taajamakuva paranee. Kylpyläsaari, Haapakosken sekä Mustikkamäen
ja Mustikkalahden alueet on osoitettu maisemallisesti
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KUVA 1.13 Haapaveden osayleiskaavayhdistelmä (ei mittakaavassa). (Sweco Oy, Paikkatietopalvelin, paikkatieto.airix.fi)

arvokkaiksi alueiksi. Järven pohjoispuolelle on osoitettu
pääasiassa asuinpientalojen alueita, joista vanhan raitin
ympärillä olevat alueet on osoitettu kyläkuvallisesti arvokkaiksi alueiksi. Järven eteläpuolelle on osoitettu lähinnä maa- ja metsätalousalueita sekä pienempiä asuinpientalojen alueita. Eskolanniemen teollisuusalue on
osoitettu maankäytön kehittämisalueeksi. Toinen suuri
teollisuusalue sijoittuu keskustaajaman ja Kytökyläntien pohjoispuolelle.
Uusin osayleiskaava käsittää Hankilannevan
tuulivoimapuiston alueen, johon on osoitettu mahdollisuus sijoittaa yhteensä seitsemän voimalaa. Hankilannevan tuulivoimapuisto sijaitsee noin 25 kilometriä
keskustaajamasta etelään. Osayleiskaava on saanut lainvoiman 10.12.2015 ja on oikeusvaikutteinen. Vatjusjärven osayleiskaava on saanut lainvoiman 26.5.2014
ja on oikeusvaikutteinen. Osayleiskaavan käsittämien
Ison ja Pienen Vatjusjärven ympäristöön on osoitettu
lähinnä maa- ja metsätalousalueita, sekä järvien ympärille asumisen ja loma-asumisen alueita. Mieluskylän
osayleiskaava on saanut lainvoiman 9.5.2011 ja on oikeusvaikutteinen. Osayleiskaava sijoittuu Pyhäjoen varrelle, Haapaveden keskustaajamasta länteen sijoittuvalle

maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Kaava-alueelle sijoittuu maatilojen talouskeskuksen alueita,
pientaloalueita sekä maatalousalueita ja huomioitavaa
on etenkin maisemallisesti arvokkaiksi osoitetut peltoalueet. Humalojan yleiskaavan on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.3.2007 ja se on saanut lainvoiman
16.5.2007. Kaava on oikeusvaikutteinen. Osayleiskaavassa on osoitettu asuinalueita, maaseutumaisia asuinalueita, maatalousalueita ja maa- ja metsätalousvaltaisia
alueita keskustaajaman ja Kytökylän osayleiskaavan väliselle alueelle.
Kytökylän ja Vattukylän osayleiskaavat ovat
voimassa ohjeellisina kaavoina, mutta niillä ei ole oikeusvaikutusta. Kytökylän osayleiskaava 2010 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.6.1999. Yleiskaavan
ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja päivittää. Vattukylän
osayleiskaava 2010 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.6.1996. Vattukylän osayleiskaavan päivitys on
tullut vireille vuonna 2016 ja kaavaluonnos on ollut
julkisesti nähtävillä kesällä 2017. Kaavan olisi tarkoitus
valmistua loppuvuodesta 2017.
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titaloalue sekä sen pohjoispuolelle sijoittuva teollisuusalue. Hyttikallion, Raatesuon ja Kotimetsän alueille on
laadittu asemakaavat 1980-luvun aikana. Alueille on
osoitettu asemakaavassa pääosin pientaloja ja rivitaloja.
Kytölänkyläntien eteläpuolelle sijoittuva Myyrinpellon
alue on kaavoitettu suurimmilta osin 1980-luvulla.
Lisäksi 1980-luvulla on kaavoitettu muita pieniä osia
ympäri keskustaajamaa: osa Kylpyläsaaresta, Alarannan
alue, Tähtelän itäpuoli ja Erkkisenniemen asuinalue.
Mieluskyläntien varsi etelä- ja pohjoispuolelta on päivitetty 1990-luvulla, kuten myös suuri osa nykyisistä
teknologiakylän ja ammattioppilaitoksen alueista sekä
Vanhatien itä- ja länsipäätä ympäröivistä alueista.
Keskustaajaman asemakaava on päivitetty
2010-luvun aikana. Nykyinen keskusta muodostuu Nivalantien ja Vanhatien teiden risteyskohtaan ja teiden
varsille. Taajaman ydin muodostuu kiertoliittymän länsipuolelle asuin- ja liikerakentamisen korttelialueista,
joiden keskelle on osoitettu tori. Keskuksen ympärille
sijoittuu kolme liike- ja toimistorakentamisen korttelialuetta, joista luoteisin on varattu vähittäiskaupan
suuryksikölle. Nivalantien varteen on osoitettu asuinja liikerakentamisen korttelialueita ja Vanhatien varteen sijoittuu hallinnollisia ja kirkollisia korttelialueita.
Muutoin taajaman keskusta on kaavoitettu asuinpientalojen ja kytkettyjen asuintalojen korttelialueiksi, luukunottamatta muutamaa kerrostalokorttelia. Viheryhteys
on osoitettu jatkuvaksi koko pohjoisrannan pituudelta
Pokelasta Erkkisenniemelle saakka. Huomioitavaa on,
että ajantasakaavassa vanhan raitin varrelle on osoitettu
paljon suojelumerkittyjä rakennuksia, mikä vaikuttaa
alueen kehittymiseen.
Keskustaajaman kaava-aluetta dominoivat selkeästi ajoväylät, jotka pilkkovat korttelialueet hyvin
pieniin osiin. Selkeää aluejakoa ei ole, vaan hallinnon,
liiketilojen ja asumisen korttelialueet ovat sekoittuneet
laajalle alueelle. Keskustaajamassa ei juurikaan ole viher- ja virkistysalueita, lukuunottamatta Haapajärven
pohjoisrannalle osoitettua viherkaistaletta.

KUVA 1.14 Ote asemakaavayhdistelmästä, jossa alueet
jaettu kaavan laatimisen vuosikymmenien mukaan.
(ei mittakaavassa) (Sweco Oy, Paikkatietopalvelin, paikkatieto.airix.fi)

Ajantasa-asemakaava
Haapaveden keskustaajaman ajantasa-asemakaavan
alueella on 1970-luvun jälkeen laadittuja asemakaavoja. Edelleen ajantasakaavasta näkee, että se on laadittu
alkuperäistä, vuoden 1962 rakennuskaavan pääpiirteitä
noudattaen. Pääteiden linjaukset ovat säilyneet samoina ja keskusta jakautuu neljään osaan kiertoliittymän
ympärille. Haapaveden asemakaavoitettu alue sijoittuu
Haapajärven pohjoispuolelle, jonka lisäksi Kylpyläsaareen, Länsi-Huiskan alueelle sekä Erkkisennniemen
tehdasalueelle on laadittu asemakaavat. Ranta-asemakaavoja on laadittu Pienen ja Ison Vatjusjärven ranta-alueille.
Vanhimmat voimassaolevat asemakaavat ovat
1970-luvulta ja kaavoja on päivitetty myöhemmin.
Haapajärven pohjoisrannan alueet itä- ja länsipuolella
on kaavoitettu ennen 1980-luvun vaihdetta. Samaan
aikaan on kaavoitettu myös Kynttiläkankaan omako-

Kaavoituksen tulevaisuuden näkymät
Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan
1.1.2000. Lain kokonaisuudistus käynnistettiin vuonna 2017 ja tavoitteena on, että lakiuudistus on valmis
seuraavan vuosikymmenen alkupuolella. Maankäyt-

Keskustaajaman kaava-aluetta dominoivat selkeästi
ajoväylät, jotka pilkkovat korttelialueet hyvin pieniin osiin.
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KUVA 1.15 Haapaveden keskustaajaman ajantasakaava 2017 (ei mittakaavassa).
(Sweco Oy, Paikkatietopalvelin, paikkatieto.airix.fi)

tö- ja rakennuslain uudistuksen tavoitteena on vastata
muuttuneiden toimintaympäristöjen kehitykseen. Tulevaisuudessa maankäytön ja kaavoituksen pitää vastata
entistä nopeammin muuttuviin tarpeisiin. Esimerkiksi
digitalisaatio, energia- ja ilmastopolitiikka, väestönmuutos sekä kaupungistuminen vaikuttavat maankäytön suunnittelun toimintamalleihin. Lakiuudistus
vaikuttaa kaavoituksen sujuvuuteen ja etenkin vuorovaikutusmenettelyihin.
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen ne
kohdat, joilla on vaikutusta kunnan tai kaupungin
maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvät
niin yleis- kuin asemakaavoitukseenkin. Yleiskaavan
vaikutuksia muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan tullaan muokkaamaan siten, että yleiskaavan
ollessa selkeästi vanhentunut voidaan asemakaava laatia perustelluin syin sen vastaisesti. Määräys korvaa
maankäyttö- ja rakennuslain 42. pykälän, joka vaatii
viranomaisten osallistumista yleiskaavasta poikkeamiseen. Myös yleiskaavan käyttöä rakennusluvan perusteena muokataan siten, että alue joka on erityisesti
osoitettu lainvoimaisessa yleiskaavassa käy rakennusluvan myöntämisen perusteena. Määräys ei koske alueita,
joilla maankäytön ohjaustarve edellyttää asemakaavan
laatimista. Yleiskaavan perusteella ei myöskään voida
myöntää rakennuslupaa alueelle, jossa rakentaminen on

kaupunkimaista. Tämä vaatii asemakaavan laatimista.
Asemakaavoituksen tarkoituksen määrittelevää
maankäyttö- ja rakennnuslain 50. pykälää muokataan
niin, että asemakaavan muutos on mahdollista toteuttaa
vaiheittain. 52. pykälää lievennetään siten, että asemakaavan hyväksymisestä tehtävän päätöksen voi siirtää
valtuustolta myös muulle toimielimelle, vaikka kaava
olisi vaikutuksiltaan merkittävä. 55. pykälän muutos
liittyy asemakaavan esitystapaan ja 57. pykälän viittaus
kumottuun pykälään poistetaan. Lisäksi ranta-asemakaavojen pykälää, jossa käsitellään loma-asutuksen
sijoittamista yleis- tai asemakaavalla ranta-alueille,
määritellään tarkemmin sisältövaatimuksien osalta.
Osallistumisja
arviointisuunnitelman
viranomaisohjausta vähennetään lakimuutoksen myötä.
Suunnitelmaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei tarvitse toteuttaa kuin merkittävien vaikutusten
kaavoissa. Merkittävin vuorovaikutukseen vaikuttava
lakimuutos koskee 66. pykälän viranomaisneuvottelun
määräystä, jossa esitetään yhteydenpidon ohjaavan viranomaisen kanssa toimivan enemmän ohjaavana niissä
kaavoissa, jotka ovat vaikutuksiltaan valtakunnallisesti
tai maakunnallisesti merkittäviä kaavoja vähäisempiä.
Pelkästään paikallisesti merkittäviin asioihin liittyvä kaavahanke ei vaadi viranomaisten osallistumista
kaavan laadintaan, mutta heillä säilyy kuitenkin valitu-
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soikeus merkityksiltään vähäisessäkin kaavassa. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus toimii lakimuutoksen
tultua voimaan enemmän valvovana kuin ohjaavana
tahona maankäytön suunnittelussa.
Lakimuutoksen myötä kunnalla, kaupungilla ja kaavoittajalla on enemmän vastuuta laadittaessa
kaavoja. Kaavan laatijan tulee tunnistaa merkittävät
vaikutukset ja niiden laajuus ja se, ovatko vaikutukset
valtakunnallisesti, maakunnallisesti vai paikallisesti merkittäviä. Lisäksi esimerkiksi tuulivoimayleiskaavaprosessin yhteydessä tehtävä ympäristövaikutusten arviointi
(YVA) yhdistetään lakimuutoksessa kaavanlaatimisen
yhteyteen, minkä tarkoitus on vähentää YVA-tarkastelun ja vaikutusten arvioinnin päällekkäisyyksiä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tulee jatkossa
osallistumaan ainoastaan niihin kaavahankkeisiin, joilla
arvioidaan olevan valtakunnallisia tai valtion rajat ylittäviä vaikutuksia. Pienempien asemakaavojen prosessiaika lyhenee, kun erillisiä viranomaisneuvotteluja järjestetään entistä vähemmän kaavahankkeisiin liittyen.
(MRL-koulutusmateriaali)
Uudet globaalit haasteet vaikuttavat resursoinnin lisäksi maankäytön suunnitteluun, jossa tulisi
entistä rohkeammin varautua ja vastata tulevaisuuden
haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja energiapoliittisiin kysymyksiin. Jos ja kun lakimuutos sujuvoittaa kaavoitusta, kaavaprosessin läpikäymiseen kuluva
aika lyhenee. Nopeat reagoinnit kaavoituksen kysyntään helpottuvat, mutta tiedottamisen ja osallistamisen
tärkeys kasvaa. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen yksi tavoitteista on siirtää kaavoitus entistä vahvemmin digimuotoiseksi, mikä haastaa kunnat ja kaupungit
päivittämään omia järjestelmiään ja toimintatapojaan.
Kaavoituksen aineiston tulisi olla entistä helpommin
saatavilla ja löydettävissä internetistä kunnan tai kaupungin omilta verkkosivuilta, jotta asukkaiden osallistuminen kaavoitukseen on mahdollisimman selkeää.
Ajankohtaisten hankkeiden tiedottamiseen ja kaava-aineistojen saatavuuteen tulee jatkossa kiinnittää erityistä
huomiota. Maankäytön suunnittelun tulevaisuus myös
Haapavedellä vaatii uuden opettelua ja rohkeutta vastata maankäytön suunnittelun haasteisiin.
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Antti Kumpula

Haapaveden
asukaskysely 2017
Kesällä 2017 toteutettu asukaskysely luotaa haapavetisten näkemyksiä kotipaikkakunnastaan
muun muassa liikkumisen, palveluiden saatavuuden, vetovoimaisuuden, keskustaajaman
viihtyisyyden ja sosiaalisen ympäristön osalta.

Johdanto

Asukaskysely julkaistiin 11.8.2017 ja se oli
avoinna vastauksille 6.11.2017 saakka. Kyselyä levitettiin jakamalla verkkosivun osoitetta Haapaveden
kaupungin internetsivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.
Tämän lisäksi linkki jaettiin sähköpostitse kaupungin
työntekijöiden sähköpostilistalle. Kaikki kyselyn avulla
kerätty tieto käsiteltiin anonyymisti sekä luottamuksellisesti, mistä kerrottiin myös kyselyyn vastanneille. Asukaskyselyn alustavista tuloksista raportoitiin kertaalleen
alkusyksyn aikana yhdyskuntasuunnittelun kurssin seurantaryhmälle järjestetyssä tilaisuudessa.
Tässä raportissa on tarkoituksena tarkastella
ja tuottaa tietoa Haapaveden kaupungin asukkaiden
mielipiteistä kaupungin tämänhetkisestä tilasta ja tulevaisuuden näkemyksistä. Näitä tietoja on tarkoituksena
käyttää tukena kaupungin maankäytön suunnittelussa
ja tulevaisuuden visioiden hahmottamisessa. Raportti
pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin. 1)
Mikä on haapavetinen identiteetti ja mitkä asiat siihen
liittyvät? Mitä on haapavetisyys ja miten se näkyy kaupungin yhteisössä? 2) Ovatko haapavetiset tyytyväisiä
kaupungin keskustaajamaan ja mitä asioita he haluaisivat parantaa sekä kehittää siellä?

Vuoden 2017 kesän ja syksyn aikana Haapavedellä
suoritettiin asukaskysely osana kaupungin yhdyskuntasuunnittelukokonaisuutta. Asukaskyselyn tarkoituksena
oli pohjustaa ja tukea Oulun yliopiston opiskelijoiden
yhdyskuntasuunnittelun kurssin suunnittelutyötä ja
varsinaista alueen suunnittelua. Kyselyn avulla tiedusteltiin Haapaveden asukkaiden ajatuksia ja näkemyksiä
kaupunkinsa maankäytön suunnittelusta, vetovoimatekijöistä sekä toiminnallisesta ja rakennetusta ympäristöstä.
Asukaskysely luotiin Dimenteq Oy:n internetissä toimivalla karttapohjaisella Harava-palvelulla.
Harava on verkossa toimiva kyselyiden suunnittelu- ja
julkaisualusta, jonka avulla pystytään selvittämään esimerkiksi kuntalaisten mielipiteitä ja ajatuksia perinteisillä kyselykysymyksillä tai väittämillä sekä karttaan piirrettävien vastausten avulla. Internetin avulla järjestetyt
kyselyt ovat olleet kasvava trendi viime aikoina, etenkin
niiden helppouden takia. Räsänen ja Sarpila (2013: 68–
72, 82) mainitsevat teoksessaan, että internetissä järjestettävät kyselyt ovat nykyään yhä yleisempiä tutkimusta
tehtäessä sekä yhteiskunnallisessa tiedon keruussa. Heidän mukaansa internetin kautta järjestettävien kyseiden
etuina ovat esimerkiksi kyselyiden kustannustehokkuus
sekä ihmisten saavutettavuus verrattuna perinteisiin kyselymuotoihin.

Taustamuuttujat
Asukaskysely keräsi kaikkiaan 253 vastausta. Näistä vastauksista analysoitavaksi otettiin mukaan 118 loppuun
asti täytettyä vastaustiedostoa. Kyselyn keskenjättänei-
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Lähde
Tilastokeskus
Kysely
TAULUKKO 1.2

0-14-vuotiaat

15-64-vuotiaat

Yli 65-vuotiaat

20,7%

60,6%

18,7%

0%

88,0%

12,0%

Tilastokeskuksen kuntaportaali ja kyselyn ikäjakaumat.

den lisäksi osa vastaajista jätti vastaamatta joihinkin
kysymyksiin kokonaan, mutta vastaamatta jättäneitä
kyselyssä on kysymyskohtaisesti maksimissaan 10 kappaletta.
Kyselyn vastaukset sisältävät niin numeromuotoista eli kvantitatiivista kuin kvalitatiivista eli laadullista aineistoa. Kvantitatiivista aineistoa ovat muun
muassa Likert-asteikollisten kysymysten sekä väittämien vastaukset ja kvalitatiivista aineistoa esimerkiksi
avoimien kysymysten vastukset sekä karttakysymysten
piirrokset. Raportointivaiheessa avointen kysymysten
vastaukset teemoiteltiin. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekkan (2006) mukaan teemoittelun avulla avoimista
vastauksista etsitään yhteisiä tekijöitä ja yhtymäkohtia,
jotka kootaan yhteisiksi teemoiksi.
Asukaskyselyn ensimmäisinä kysymyksinä tiedusteltiin vastaajien taustatietoja. Vastaajat ovat keski-iältään 43 vuotta. Nuorin heistä on 17-vuotias ja
vanhin 78-vuotias. Jotta vastaajien ikä olisi mielekäs
taustamuuttuja vastausten tarkastelussa, vastaajien ikä
on syytä luokitella. Tässä raportissa vastaajien ikä luokitellaan tilastokeskuksen käytäntöjä mukaillen lapsiin
(0–14 vuotta), työikäisiin (15–64 vuotta) ja eläkeikäisiin (yli 65 vuotta). Vastausten perusteella valtaosa kyselyyn vastanneista on työikäisiä (taulukko 1.2). Eläkeikäisiä vastaajia kyselyssä oli toiseksi suurin ryhmä ja
lapsia kysely ei tavoittanut lainkaan. Kun vastaajien ikäjakaumaa verrataan Tilastokeskuksen kuntabarometrin
Haapaveden asukkaiden ikäjakaumaan vuonna 2013
(Tilastokeskus 2013), voidaan havaita, että tulokset eivät ole yhtenevät. Tämän perusteella kyselyn tulokset
antavat kuvan vain työ- ja eläkeikäisten näkemyksistä
Haapavedestä ja lasten sekä nuorten ajatukset jäävät
kyselyn tulosten ulkopuolelle. Tämä on otettava huomioon kyselyn tuloksia arvioitaessa.
Kyselyyn vastanneista oli naisia 76 ja miehiä 42.
Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien perhekokoa. Perhekunnan koot vaihtelevat aina yhdestä kymmeneen.
Perhekoon mediaanikoko on 3 henkilöä ja moodi, eli
yleisin koko, oli 2 henkilöä.
Asukaskyselyn taustatietoina kysyttiin myös
vastaajien elämäntilannetta. 118:sta vastaajasta 76 on

töissä, 19 eläkkeellä, 8 opiskelee, 9 on perhevapaalla ja
6 työttömänä. Tilastokeskuksen (2013) tietojen perusteella Haapaveden työttömyysaste oli vuoden 2012 lopulla 11,8 %. Tämän perusteella kyselyyn vastanneista
118 kuntalaisesta 14 kappaletta olisi oltava työttömiä,
jotta kyselyn tulokset antaisivat parhaan mahdollisen
kuvan sekä työssäkäyvin että työttömien ajatuksista
kaupungista. Valitettavasti asukaskysely ei saavuttanut
työttömiä riittävästi, joten asukaskyselyn tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon työssäkäyvien vastausten
painottuneisuus.
Viimeisenä taustamuuttujana tiedustelimme
vastaajien asuinpaikan sijaintia. Vastaajista 57 (48 %)
asuu keskustaajaman alueella, 29 (25 %) keskustan lähialueella, 25 (21 %) sivukylällä ja 7 (6 %) haja-asutusalueilla. Asumismuotoa kysyttäessä vastaajista 93 (79
%) asuu omakotitalossa, 17 (14 %) rivitalossa, 4 (3 %)
kerrostalossa ja 4 (3 %) palvelutalossa. Asukaskyselyn
vastausten perusteella voidaan siis olettaa, että suuri osa
Haapaveden asukkaista asuu omakotitalossa. Vastauksia
saatiin kuitenkin kaikista eri asumismuodoista.

Toimintaympäristö
Taustatietojen tarkastelun jälkeen kyselyssä siirryttiin
ensimmäiseen varsinaiseen kysymyskategoriaan, jossa
huomio kiinnittyi vastaajien ajatuksiin ja mielipiteisiin
Haapaveden toimintaympäristöstä. Ensimmäiseksi toimintaympäristöä koskevissa kysymyksissä vastanneilta
tiedusteltiin vastaajien harrastuksia. Eri vastausvaihtoehtoja oli kymmeniä, joista vastaaja sai valita haluamiansa tai lisätä omiaan. Eniten vastaajat harrastavat
lenkkeilyä/kävelyä, yleistä hyötyliikuntaa, marjastusta/
sienestystä, pyöräilyä ja hiihtämistä. Lenkkeily/kävely
on harrastuksista yleisin. Sitä vastasi harrastavansa yhteensä 72,9 % vastanneista. Kuva 1.16 (s. 34) näyttää,
miten harrastukset jakautuivat vastaajien kesken.
Seuraavana kysymyksenä vastaajilta tiedusteltiin heidän työ- ja koulumatkojen pituuksia. Koska
suuri osa vastaajista oli joko työikäisiä tai eläkeläisiä,
vastaukset sisältävät pääasiassa työmatkojen pituuksia.
Yli puolet vastaajista (n=73) vastasi tähän kysymykseen.
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KUVA 1.16 Haapaveden asukkaiden harrastukset. Lenkkeilyä tai kävelyä harrastavat lähes kaikki kyselyyn
vastanneet.

Koulu-/työmatka

Matkojen pituudet ovat 0–250 kilometriä. Niiden mediaanipituus on 3,0 kilometriä ja keskiarvo 14,8 kilometriä.
Aineistoa analysoitaessa työmatkat on hyvä
luokitella uudelleen, jotta niiden tarkastelu esimerkiksi
erilaisin tilastollisin menetelmin olisi mielekästä. Tässä
analyysissä päädyin luokittelemaan koulu- ja työmatkat
neljään luokkaan: alle 2,0 kilometriä, 2,0–4,9 kilometriä, 5,0–9,9 kilometriä ja yli 10,0 kilometriä. Luokista alle kahden kilometrin matkat kuljetaan yleisesti
pääasiassa kävellen tai pyörällä, 2–5 kilometriin pyörällä
tai julkisilla kulkuneuvoilla ja näitä pidemmät matkat
joko julkisella kulkuneuvolla tai omalla autolla. Viereinen taulukko 1.3 esittää Haapaveden asukaskyselyyn
vastanneiden koulu- ja työmatkojen uudelleen luokittelut sekä niiden suhteelliset prosenttiosuudet kaikista
kyselyyn vastanneista asukkaista. Uudelleenluokittelun
ja asukaskyselyn perusteella voidaan olettaa, että suurin
osa tähän kysymykseen vastanneista kulkee tai on kykenevä kulkemaan koulu- ja työmatkansa kävellen tai
polkupyörällä.

Lkm.

%

Alle 2,0 km

21

17,8

2,0–4,9 km

22

18,6

5,0–9,9 km

11

9,3

Yli 10,0 km

19

16,1

Puuttuva tieto

45

38,1

118

100

Yhteensä

TAULUKKO 1.3 Haapavetisten koulu- ja työmatkojen
uudelleen luokittelu.

he joidenkin tiettyjen tekijöiden rajoittavan heidän
liikkumistaan kaupungissa. Tarkasteltavia tekijöitä ovat
liukkaus, pimeys, kylmyys, kunnossapidettyjen/valaistujen ulkoilureittien puute ja rakennettujen sisäliikuntapaikkojen puute. Muuttujia tarkasteltiin viisiportaisen
Likert-asteikon avulla, jossa vastausvaihtoehtoina olivat
”Täysin samaa mieltä”, ”Samaa mieltä”, ” Ei osaa sanoa”,
” Eri mieltä” ja ”Täysin eri mieltä”. Vastauksia tarkasteltaessa vastaukset on kuitenkin luokiteltu uudelleen
kolmeen luokkaan, jotka ovat ”Samaa mieltä”, ”Ei osaa
sanoa” ja ”Eri mieltä”. Tämän avulla aineistosta voidaan
helpommin havaita se, kuinka moni kokee eri tekijöiden rajoittavan liikkumistaan.

Liikkumiseen vaikuttavat elinympäristön tekijät

Kyselyn avulla tarkasteltiin myös vastaajien kokemia
rajoitteita kaupungin toimintaympäristössä ja siellä
liikkumisessa. Vastaajilta tiedusteltiin sitä, kokevatko
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Kaikista kysymykseen vastanneista 50,0 %
kokee olevansa eri mieltä ja 40,5 % samaa mieltä siitä,
että liukkaus rajoittaa heidän liikkumistaan kaupungissa. Tarkasteltaessa kysymystä ristiintaulukoimalla sen
saamat vastaukset yhdessä vastaajan pääasiallisen toimen suhteen, käy ilmi, että esimerkiksi työssäkäyvien
ja eläkkeellä olevien vastausten välillä ei ole mainittavaa
eroa. Vastausten perusteella voidaan todeta, että asukkaat kokevat talviajan liukkauden ilmeisen yksilöllisesti.
Kuitenkin suhteellisen suuri osuus on samaa mieltä sen
kanssa, että tutkimusalueen liukkaus rajoittaa heidän
liikkumistaan, joten liukkauden estäminen olisi tärkeää.
Seuraavassa kysymyksessä tarkasteltiin sitä, rajoittaako
pimeys vastaajien liikkumista. Kaikista vastaajista 49,6
% kokee, ettei pimeys ole rajoittava tekijä heidän liikkumiselleen, mutta kuitenkin lähes yhtä moni vastaaja
eli 48,7 % kokee sen olevan rajoittava tekijä. Vastaajien
pääasiallinen toimii vaikuttaa pimeyden kokemiseen.
Eläkkeellä olevat vastaajat kokevat pimeyden vaikeuttavan heidän liikkumistaan jonkin verran enemmän kuin
työssäkäyvät.
Kylmyys koetaan liikkumista rajoittavaksi tekijäksi vain 16,7 % kaikista vastauksista ja kunnossapidettyjen ja valaistujen ulkoilureittien puute 30,7 % vastauksista. Jälkimmäisen kysymyksen perusteella voidaan
olettaa, että kaupungin yleiset ulkoilureitit ovat suurimmalle osalle vastaajista ainakin osittain riittävät. Lisäksi
vastaajilta tiedusteltiin sitä, rajoittaako rakennettujen
sisäliikuntapaikkojen puute vastaajien mielestä heidän
liikkumistaan. Vastaajista 24,3 % kokee, että sisäliikuntapaikkojen puute rajoittaa heidän liikkumistaan.
Liikkumista rajoittavien tekijöiden jälkeen kyselyyn vastanneilta tiedusteltiin sitä, kuinka helppona
he kokevat Haapaveden keskustassa asioimisen autolla
sekä pyörällä tai kävellen. Näitä kysymyksiä tiedusteltiin
viisiportaisen Likert-asteikon avulla, jossa vastausvaihtoehtoina olivat ”Helppoa”, ”Melko helppoa”, ”En osaa
sanoa”, ”Melko vaikeaa” ja ”Vaikeaa”. Vastauskohdan sai
myös jättää tyhjäksi. Asukaskyselyyn vastanneista suurin
osa (65 %) on sitä mieltä, että Haapaveden keskustassa
on helppoa tai melko helppoa (24 %) asioida autolla.
Ainoastaan 4,5 % kysymykseen vastanneista kokee, että
autolla asioiminen keskustassa on melko vaikeaa tai vaikeaa. Vastaajat olivat suurimmaksi osaksi (89 %) myös
sitä mieltä, että Haapaveden keskustassa on helppoa tai

melko helppoa asioida pyörällä tai kävellen. Vain 5,3 %
vastaajista on sitä mieltä, että keskustassa liikkuminen
on melko vaikeaa tai vaikeaa pyörällä tai kävellen. Tähän
kysymykseen jätti vastaamatta viisi kyselyyn osallistujaa
sekä yksi ei osannut sanoa mielipidettään kysymykseen.
Haapavesi on maalaiskaupunki, jossa on myös
useita asuttuja kyliä. Tästä johtuen kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien arviota siitä, kuinka helposti heidän asuinpaikastaan pääsee keskustaajamaan julkisilla
kulkuneuvoilla tai kaupungin tarjoamilla kuljetuspalveluilla. Tätä kysymystä tarkasteltiin myös viisiportaisella
Likert-asteikolla. Vastanneista 48,1 % arvioi, että heidän asuinpaikastaan pääsee vaikeasti Haapaveden keskustaan julkisia kulkuneuvoja tai kaupungin tarjoamia
kuljetuspalveluita käyttäen. Lisäksi 13,9 % vastanneista
kokee liikkumisen keskustaan olevan melko vaikeaa näitä mahdollisuuksia käyttäen. Kyselyyn vastanneista 8,3
% arvioi liikkumisen keskustaan olevan helppoa ja 5,6
% melko helppoa julkisia palveluita käyttäen. Vastaajista 24,1 % ei osannut ottaa kysymykseen kantaa. Aineiston perusteella yli puolet vastanneista on sitä mieltä, että
heidän asuinpaikastaan kulkeminen julkisella liikenteellä tai julkisia palveluita käyttäen on vaikeaa tai melko
vaikeaa. Tämä viestii sitä, että vastaajat kaipaavat julkisen liikenteen palveluiden parantamista asuinalueellaan.

Palveluiden saatavuus
Asukaskyselyn seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin vastaajien mielipidettä Haapaveden keskustan palveluiden
saatavuuteen. Vastaajia pyydettiin arvioimaan palveluiden saatavuutta viisiportaisella Likert-asteikollisella
kyselyllä, joka sisältää väittämiä erilaisten palveluiden
osalta.
Ensimmäisessä väittämässä tarkasteltiin vastaajien mielipidettä päivittäistavarakauppojen saatavuudesta. Vastaajista 93,2 % pitää päivittäistavarakauppojen
saatavuutta kaupungissa hyvänä tai erittäin hyvänä.
Päivittäistavara kauppojen saatavuuteen verrattuna erikoisliikkeiden saatavuus koetaan kyselyyn vastaajien
keskuudessa ongelmallisempana. Kysymykseen vastanneista 61,6 % on jokseenkin tai täysin eri mieltä sen
kanssa, että erikoisliikkeiden saatavuus olisi hyvä kaupungissa.

Vastaajista 93,2% piti
päivittäistavarakauppojen saatavuutta kaupungissa hyvänä
tai erittäin hyvänä.
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Eniten vastaajat toivovat Haapavedelle lisää erikoisliikkeitä,
kuten erätarvikkeita myyviä liikkeitä, vaateliikkeitä sekä
urheiluvälineitä ja -vaatteita myyviä erikoisliikkeitä.
Seuraavaksi asukaskyselyyn vastanneilta tiedusteltiin väittämien avulla heidän mielipiteitään peruskoulun ala-asteen, yläasteen sekä päiväkotien saatavuudesta kaupungissa. Vastaajista 50,0 % on täysin samaa
mieltä sen kanssa, että peruskoulujen saatavuus kaupungissa on hyvä. 36,0 % on jokseenkin samaa mieltä
tämän väittämän kanssa. Yläasteen saatavuutta koskeva
kysymys sai lähes samat tulokset. Täysin samaa mieltä oli 49,1 % vastanneista ja 35,1 % vastanneista on
jokseenkin samaa mieltä siinä, että yläasteen saatavuus
kaupungissa on hyvä. Joka kymmenes vastanneista ei
osannut ottaa kantaa näihin kysymyksiin. Päiväkotien
saatavuutta tiedusteltaessa vastaajista 39,8 % on täysin
samaa mieltä ja 34,5 % jokseenkin samaa mieltä sen
kanssa, että päiväkotien saatavuus kaupungissa on hyvä.
Tämän kysymyksen väittämään ei osannut ottaa kantaa
21,2 % vastanneista.
Peruskoulun ala-asteen, yläasteen sekä päiväkotien saatavuutta koskevien väittämien ristiintaulukointi vastaajien asuinpaikan kanssa ei antanut merkittäviä
eroavuuksia vastaajien asuinpaikan ja vastausten välillä.
Esimerkiksi keskustaajamassa ja haja-asutusalueella asuvien vastaajien mielipiteiden välillä ei ole merkittävää
eroa. Tähän tulkintaan voi kuitenkin osaltaan vaikuttaa
se, että kyselyyn vastanneista suurin osa on keskustaajaman alueella asuvia henkilöitä.
Seuraavassa vaiheessa kyselyssä tiedusteltiin
vastaajien mielipiteitä kulttuuripalveluiden sekä terveyspalveluiden saatavuudesta väittämien avulla. Vastaajista
87,9 % on joko täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että kaupungin kulttuuripalveluiden saatavuus on hyvä. Ainoastaan 6,1 % vastaajista
on jokseenkin eri mieltä eikä yksikään ollut täysin eri
mieltä kulttuuripalveluita koskevan väittämän kanssa.
Terveyspalveluiden saatavuutta koskeva väittämä sai
melko kaksijakoisen vastausjakauman. Vastaajista 37,9
% on jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että terveyspalveluiden saatavuus kaupungissa on hyvä, mutta 27,6
% kysymykseen vastanneista on jokseenkin eri mieltä
tämän väittämän kanssa.
Asukaskyselyssä tiedusteltiin väittämien avulla
myös vastaajien mielipidettä ravintoloiden ja kahviloiden sekä julkisen liikenteen saatavuuteen liittyen. Vastaajista 37,1 % on jokseenkin eri mieltä sen kanssa, että

ravintoloiden ja kahviloiden saatavuus kaupungissa on
hyvä. Kuitenkin 21,6 % vastaajista on väittämän kanssa
jokseenkin samaa mieltä. Julkisen liikenteet puutteet ja
ongelmat näkyvät selvästi asukaskyselyn vastauksissa.
Vastaajista jopa 48,1 % on täysin eri mieltä ja 27,8 %
jokseenkin eri mieltä sen kanssa, että julkisen liikenteen
saatavuus alueella on hyvä. Vain 10,5 % pitää julkisen
liikenteen saatavuutta hyvänä. 15,7 % vastanneista ei
osannut ottaa kantaa tähän kysymykseen.
Asukaskyselyssä tiedusteltiin vastaajien toivomia palveluita myös avoimella kysymyksellä. Tähän
vastaajat saivat kirjoittaa omin sanoin, millaisia palveluita he toivoisivat lisättävän tai kehitettävän kaupungissa. Eniten vastaajat toivovat Haapavedelle lisää erikoisliikkeitä. Erikoisliikkeistä esiin nousevat esimerkiksi
erätarvikkeita myyvät liikkeet, vaateliikkeet sekä urheiluvälineitä ja -vaatteita myyvät erikoisliikkeet. Lisäksi
esiin nousevat julkisen liikenteen puute ja toiveet sen
kehittämisestä. Etenkin parempien julkisenliikenteen
yhteyksien kehittäminen ympäryskuntiin nähdään
alueella puutteena. Muita palveluita, joita kyselystä
nousee esiin ovat vastausten määrän mukaan listattuna
kuntosali, ravintola, tietty päivittäistavarakauppa (kuten Lidl tai Tokmanni), leikkipuisto, kahvila, ulkoliikuntapaikat, julkisten terveydenhuoltopalvelut, puistot,
traktorihuolto, pubi, omaishoidon tukipalvelut, lasten
sisäleikkipaikka ja lapsiperheiden toiminta, senioreiden
viriketoiminta, sähköautojen latauspistokkeet, uimaranta, torihalli ja virastot.
Palveluiden saatavuuden osalta viimeisessä vaiheessa kyselyssä kysyttiin avoimesti vastaajien mielipiteitä siitä, onko Haapavedellä jollain tietyllä alueella
erityisiä kehittämisen tarpeita ja millaisia ne ovat. Vastauksissa esiin nousevat eniten julkisen liikenteen vuorojen puutteet. Lisäksi kaupungin eri alueiden kevyen
liikenteen väylät kaipaisivat kunnostusta tai niitä toivotaan lisää esimerkiksi Länsi-Huiskaan. Kaupungin viheralueet koetaan myös puutteellisiksi sekä Kirkkojärveä
toivottiin kunnostettavan.
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Kaupungin vetovoimatekijät

Tämän jälkeen Haapaveden asukkailta tiedusteltiin heidän mielipidettään alueen asuinkustannuksista ja siitä ovatko he tyytyväisiä alueen palveluihin sekä
ovatko nämä hyviä vetovoimatekijöitä. Vastaajista vain
44,7 % on samaa mieltä siitä, että alueen asuinkustannukset ovat hyvä vetovoimatekijä. 32,5 % on eri mieltä
väittämän kanssa. 22,8 % vastaajista ei osannut ottaa
kantaa väittämään. Vastanneista 44,8 % kokee olevansa
samaa mieltä sen kanssa, että alueen palvelut ovat hyvä
vetovoimatekijä Haapavedellä. Vastaajista kuitenkin
33,6 % on eri mieltä tämän väittämän kanssa eikä 21,6
% osannut ottaa asiaan kantaa. Vastausten perusteella
siis lähes puolet vastaajista kokee, että alueen asuinkustannukset eivät ole ainakaan edulliset. Lisäksi lähes
puolet vastanneista kokee, että palvelut eivät ole alueella
hyvät.
Kaupungin vetovoimatekijöitä tarkastelevan
osion viimeisessä vaiheessa kysyttiin vastaajien mieliteitä kaupungin yhteisöllisyydestä sekä yksityisyydestä ja
siitä, kokevatko he nämä hyviksi vetovoimatekijöiksi
alueelle. Vastaajista 37,1 % kokee, että alueen yhteisöllisyys on hyvä vetovoimatekijä, mutta kuitenkin 33,6
% on eri mieltä tämän väittämän kanssa, eikä 29,3 %
osaa ottaa kantaa väittämään. Yhteisöllisyyteen verrattuna yksityisyyden koetaan olevan hyvä vetovoimatekijä
alueelle 59,6 % vastauksista. 21,9 % vastanneista ei koe
kuitenkaan yksityisyyden olevan hyvä vetovoimatekijä
alueelle ja 18,4 % ei osannut ottaa kantaa tähän kysymykseen.

Seuraavassa kysymyskokonaisuudessa tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä Haapaveden kaupungin vetovoimatekijöistä. Eri vetovoimatekijöitä tiedusteltiin väittämien avulla, johon vastaajat vastasivat viisiportaisen
Likert-asteikon avulla.
Ensimmäisessä väittämässä vastaajilta kysyttiin
sitä, onko heidän asuinpaikkansa sijainti suhteessa työja/tai opiskelupaikkaan hyvä vetovoimatekijä alueella.
Vastaajista 69,4 % on samaa mieltä tämän väittämän
kanssa ja vain 9,9 % väittämää vastaan.
Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin, onko heidän asuinpaikkansa hyvä sijainti hyvien liikenneyhteyksien varsilla hyvä vetovoimatekijä. Vastaajista peräti
60,7 % on eri mieltä tämän väittämän kanssa. Suuri osa
haapavetisistä pitää siis asuinpaikkansa hyvää sijaintia
suhteessa työ- ja opiskelupaikkoihinsa hyvänä vetovoimatekijänä. Toisaalta suuri osa on eri mieltä sen kanssa,
että heidän asuinpaikkansa sijainti suhteessa hyviin liikenneyhteyksiin ei ole hyvä vetovoimatekijä.
Kaupungin vetovoimatekijöitä tarkasteltaessa
vastaajilta tiedusteltiin heidän mielipidettään siitä, onko
heidän asuinympäristönsä lapsille sopiva, kokevatko he
alueen harrastusmahdollisuudet hyvinä ja kokevatko he
asuinympäristönsä luonnonläheiseksi sekä ovatko nämä
hyviä vetovoimatekijöitä kaupungille. Kysymykseen
vastanneista 80,0 % kokee, että heidän asuinympäristönsä on lapsille sopiva ja sen vuoksi hyvä vetovoimatekijä ja vain 5,5 % on eri mieltä tämän väittämän kanssa.
Harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksia pitää hyvinä vetovoimatekijöinä 72,8 % vastanneista ja vain 8,8 % on eri
mieltä väittämän kanssa. Lisäksi vastaajista peräti 86,3
% on samaa mieltä siitä, että heidän asuinympäristönsä
luonnonläheisyys on hyvä vetovoimatekijä Haapavedelle.
Seuraavissa väittämissä tarkasteltiin vastaajien
mielipidettä alueen kevyen liikenteen mahdollisuuksista ja niiden merkitystä Haapaveden vetovoimatekijöinä. Vastaajista 75,7 % on samaa mieltä sen kanssa, että
alueen pyöräily- ja jalankulkumahdollisuudet ovat hyvä
vetovoimatekijä. Kuitenkin 12,2 % on eri mieltä tämän
väittämän kanssa, eikä 12,2 % vastanneista osannut ottaa kantaa tähän väittämään.

Rakennettu ympäristö
Haapaveden asukkailta kysyttiin heidän mielipiteitään
myös keskustaajaman rakennetusta ympäristöstä. Kyselyssä tiedusteltiin sitä, pitävätkö haapavetiset keskustaajaman ympäristöä tiiviisti rakennettuna ja onko alueen
rakennettu ympäristö heille mieluinen. Kysymykseen
vastanneista 56,6 % on sitä mieltä, että keskustaajama
on rakennettu sopivan tiiviisti. Kuitenkin 22,6 % vastanneista kokee, että keskustaajaman rakennetun ympäristöä voisi tiivistää entisestään.
Keskustaajaman tiiveyden jälkeen vastaajilta
tiedusteltiin erilaisten väittämien avulla heidän mielipiteitään keskusta-alueen viihtyisyydestä. Vastaajista 42,7

Yli puolet vastaajista kokee, että vanhoja rakennuksia tulee
säilyttää keskustaajaman maisemassa ja että vanha raitti
tulee säilyttää ennallaan.
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% on eri mieltä sen kanssa, että keskustan rakennukset
ovat hyväkuntoisia, mutta toisaalta 37,6 % on tämän
väittämän kanssa samaa mieltä. Vastaajista peräti 80,5
% on sitä mieltä, että kerrostalot sopivat Haapaveden
keskustaan. Yli puolet vastaajista kokee, että vanhoja
rakennuksia tulee säilyttää keskustaajaman maisemassa ja 54,5 % vastaajista haluaisi säilyttää Haapaveden
historiallisestikin merkittävän vanhan raitin ennallaan.
Vastaajista 75,7 % on samaa mieltä siinä, että taajamaan
tarvitaan lisää uudisrakentamista. Vastaajista yli kolme
neljästä eli 78,6 % on samaa mieltä sen kanssa, että
Haapaveden kotitalousoppilaitoksen sekä Mustikkamäen viljelysmaiseman säilyttäminen ennallaan on tärkeää.

ja liikenteen melun aiheuttamaa häiriötä. Vastaajista
57,3 % on eri mieltä sen kanssa, että keskustaajamassa
on viihtyisiä katunäkymiä. Tämän perusteella voidaan
olettaa, että yli puolet asukaskyselyn vastaajista kokee,
että keskustaajaman katunäkymät kaipaavat muutosta.
Liikenteen melun kokee keskustassa häiritseväksi vain
17,2 % vastaajista. Liikenteen melu ei ole kuitenkaan
suoraan verrannollinen siihen, aiheuttaako itse liikenne
haittaa keskusta-alueella.
Asukaskyselyssä tiedusteltiin myös sitä kuinka
turvalliseksi asukkaat tuntevat Haapaveden ja kuinka
maaseutumaisena he kokevat kaupungin yleispiirteet.
Turvallisuudesta kysyttiin kuusiportaisen Likert-asteikon avulla. Vastaajista 51,3 % kokee Haapaveden melko turvalliseksi. Turvalliseksi kaupungin kokee 22,6 %
ja erittäin turvalliseksi 14,8 % vastaajista. Yhteensä siis
88,7 % vastanneista kokee Haapaveden keskustan ainakin turvalliseksi ja vain 11,3 % turvattomaksi tai ei osaa
sanoa. Haapaveden maaseutumaisuutta kysyttiin myös
samanlaisella kuusiportaisella Likert-asteikolla. Vastaajista 40,9 % kokee kaupungin melko maaseutumaiseksi.
Maaseutumaiseksi Haapaveden kokee 29,6 % vastanneista ja erittäin maaseutumaiseksi 13,0 %. Kyselyyn
vastanneista 83,5 % kokee kaupungin vähintään maaseutumaiseksi. 16,5 % vastaajista kokee ettei kaupunki
ole maaseutumainen tai ei osaa vastata kysymykseen.

Aistiympäristö
Seuraavassa vaiheessa asukaskyselyssä tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä Haapaveden keskustaajaman viihtyisyydestä eri väittämien avulla. Ensimmäisenä kysyttiin
vastaajien mielipidettä keskustaajaman viihtyisyydestä
sekä kesällä että talvella. Vastaajista hieman yli puolet
53,8 % ovat eri mieltä sen kanssa, että Haapaveden
keskustaajama on viihtyisä ja miellyttävä kesällä, kun
taas 34,2 % vastaajista pitää keskustaajamaa viihtyisänä
kesällä. Enemmän eroa vastausten välillä syntyy keskustaajaman viihtyisyydestä talvella. Vastaajista vain 18 %
kokee, että keskustaajama on viihtyisä talvella ja jopa
60,7 % ei pidä sitä talvella viihtyisänä ja miellyttävänä.
Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajien mielipidettä siitä,
ovatko vesistöt heidän mielestään näkyvä osa Haapaveden taajamaa. Vastaajista 81,7 % on sitä mieltä, että
vesistöt ovat näkyvä osa kaupungin taajamaa. Kuitenkin 13,9 % kysymykseen vastanneista kokee, etteivät
vesistöt ole taajamassa näkyvässä osassa. Haapaveden
keskustaajama sijaitsee Haapajärven pohjoisrannalla.
Suurin osa kyselyyn vastanneista kokeekin sen ja alueen
muiden vesistöjen olevan merkittäviä tekijöitä alueelle.
Tämän perusteella Haapajärven kunnossapito voidaan
olettaa olevan merkittävä tekijä alueen aistiympäristön
miellyttävyydelle.
Kyselyssä esitettiin myös väittämä Haapaveden
keskustaajaman viheralueista. Vastaajista 65,0 % on samaa mieltä sen kanssa, että keskustassa on liian vähän
viheralueita ja puustoa. Eri mieltä tämän väittämän
kanssa oli 19,7 % vastaajista. Tämän vastauksen perusteella voidaan ymmärtää, että asukaskyselyn vastaajat
toivovat keskustaajamaan lisää vihreyttä ja viherrakentamista. Näiden avulla keskustan rakennettua ympäristöä
saadaan asukkaille viihtyisämmäksi.
Alueen aistiympäristöä koskevista väittämistä viimeiset käsittelivät keskustaajaman katunäkymiä

Sosiaalinen ympäristö
Kysely sisälsi kysymyksiä myös Haapaveden sosiaalisesta
ympäristöstä. Kyselyyn vastanneista hieman yli puolet
kertoi osallistuvansa erilaisiin talkoisiin vähintään kerran vuodessa, kun taas 37,9 % vastaajista kertoo, ettei
osallistu talkootoimintaan. Vastaajista 54,8 % kertoo
vierailevansa usein tuttaviensa luona. 28,7 % vastaajista taas ei vieraile usein tuttaviensa luona. Suurin osa
vastaajista nauttii myös yhteisistä harrastuksista muiden
ihmisten kanssa (74,1 %). Vain 15 vastaajaa kertoi, ettei
nauti yhteisistä harrastuksista. Kyselyyn vastaajat tuntevat myös hyvin lähimmät naapurinsa (70,1 %).
Haapaveden asukaskyselyn vastaajat ovat myös
halukkaita osallistumaan lähiympäristönsä kehittämiseen. Vastaajista 74,1 % ilmoittaa halunsa olla osallisena
lähiympäristön kehityksessä ja vain 6,0 % ei halua olla
osallisena. Hieman yli puolet (55,2 %) vastaajista kokee,
että erilaiset kulttuurit rikastuttavat heidän elinympäristöään. Vastaajista 27,6 % on kuitenkin eri mieltä tämän
väittämän kanssa. Valtaosa (74,1 %) vastaajista kokee
myös, että heidän omaisuutensa on turvassa oman asunnon lähiympäristössä. Kuitenkin 15,5 % vastaajista kokee, ettei omaisuus ole täysin turvassa.
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KUVA 1.17

Haapavetisten merkkaamia hyviä täydennysrakentamisen paikkoja.

Vastaajilta tiedusteltiin myös sitä, onko heidän
mielestään Haapaveden keskustaajamassa selkeää tilaa, kuten toria, jossa ihmiset mielellään kokoontuvat.
Vastaajista 78,6 % on sitä mieltä, ettei keskustaajamassa ole tämän kaltaista julkista tilaa. 12,0 % vastaajista
ei osannut ottaa kantaa tähän kysymykseen ja 9,4 %:n
mielestä keskustassa on julkinen tila kokoontumisia varten.
Lopuksi asukaskyselyn vastaajia pyydettiin pohtimaan, mitä on haapavetisyys, mitkä ovat Haapaveden
yhdistäviä tekijöitä ja mikä on haapavetisin asia, minkä
he keksivät. Avoimet vastaukset teemoiteltiin ja tulokset taulukoitiin. Tulosten mukaan haapavetisyys on kotiseuturakkautta, yhteisöllisyyttä, kulttuuria ja etenkin
musiikin arvostamista, vaatimattomuutta ja hieman sisäänpäinkääntyneisyyttä. Vastausten perusteella haapavetisyys on pienen kaupungin yhteenkuuluvuutta, jota
hieman varjostaa naapurikateus. Yhdistäviä tekijöitä
Haapavedellä on ennen kaikkea musiikki ja siihen liittyvät tapahtumat kuten Haapavesi Folk. Musiikin lisäksi urheilu ja etenkin hiihto sekä muu yhdistystoiminta
yhdistävät haapavetisiä. Kyselyssä tiedusteltiin myös
sitä, mikä on vastaajien mielestä haapavetisin asia, jonka

he tietävät. Esiin nousevat niin musiikki, Valion Oltermanni, hiihto kuin myös alueen omintakeinen ja kaunis
maisema.

Karttakysymykset
Asukaskysely toteutettiin internetissä toimivan Harava-palvelun avulla, joka mahdollistaa perinteisen strukturoidun kyselylomakkeen lisäksi paikkatietojen keräämisen. Tällöin vastaajilta kyetään keräämään vastauksia
myös esimerkiksi heidän käyttämistään reiteistä tai alueellisista kehitysehdotuksista. Kyselyyn suunniteltiin
kaikkiaan yhdeksän karttakysymystä, joiden avulla vastaajilta tiedusteltiin työ- ja koulumatkoista, harrastusreiteistä, vapaa-ajan kohteista, täydennysrakentamisen
kohteista sekä kauniista ja rumista paikoista.
Ensimmäisessä karttakysymyksessä kyselyyn
osallistuneita pyydettiin piirtämään Haapaveden karttapohjalle heidän työ- ja koulumatkansa. Suurin osa
vastauksista keskittyy kaupungin keskustaajamaan. Vastaajien käyttämistä reiteistä erottuvat selkeästi vanha
kylänraitti ja etenkin Vanhatie. Tämän lisäksi vastaajat
käyttävät osana työ- ja koulumatkoillaan paljon Kytö-
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KUVA 1.18 Haapavetisten

KUVA 1.19

merkkaamia kauniita paikkoja taajamassa

Haapavetisten merkkaamia rumia paikkoja taajamassa
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kyläntietä etenkin keskustaajaman alueella. Keskustaajaman pääteiden lisäksi joitakin työ- ja koulumatkoja
on piirretty kulkemaan myös naapurikaupunkeihin Ylivieskaan ja Nivalaan. Pääasiassa kaikki vastaajat käyvät
asuvat ja käyvät töissä keskustaajaman alueella.
Toisena karttakysymyksenä vastaajilta tiedusteltiin heidän käyttämiään erilaisia harrastusreittejä.
Harrastusreitteinä erottuvat selkeästi keskustaajaman
vanha kylänraitti ja Vanhatie. Lisäksi useita harrastusreittejä on merkitty kulkemaan myös Haapaveden keskustaajaman eteläpuolella sijaitsevan Haapajärven ympäri. Järven ympäri ei kulje yhtenäistä ulkoilureittiä tai
pyörätietä, vaan harrastusreitit on piirretty kulkemaan
autoteitä pitkin. Muutamia harrastusreittejä on piirretty
kulkemaan myös latuverkostoa pitkin keskustaajaman
eteläpuolelle, keskustaajaman Lumimaahan sekä Aakonvuoren alueelle keskustaajamasta noin 10 kilometrin päähän koilliseen.
Kolmantena karttakysymyksenä vastaajilta tiedusteltiin yksittäisiä vapaa-ajanviettokohteita. Eniten
merkintöjä sai uimahallin alue. Lisäksi vastausmerkintöjä on myös Kylpyläsaaressa sekä Hyttikallion koulun
läheisyydessä. Yksittäisiä vapaa-ajanviettokohteita on
merkitty myös keskustaajaman itäosaan Pappilan ja
Huikarinniemen alueille.
Seuraavissa karttakysymyksissä asukaskyselyn
vastaajilta tiedusteltiin kaupungin kauniita ja rumia
paikkoja sekä heidän mielestään hyviä täydennysrakentamisen kohteita. Kauniita paikkoja ja rakennuksia
on merkitty kuvaan 1.18 (viereinen sivu). Selkeimmin
kauniiksi paikoiksi kartasta erottuvat kirkon lähiympäristö, Pappilan ja Huikarinniemen alueet sekä Kylpyläsaari. Lisäksi joitain kauniita paikkoja on merkitty
keskustaajaman ulkopuolelle, joista esiin nousee etenkin Mustikkamäen maatalousalue. Vastaajien merkitsemiä rumia paikkoja on esitetty kuvassa 1.19. Kartan
perusteella vastaajat pitävät rumina paikkoina ja alueina
aivan ydinkeskustaa ja siellä sijaitsevan liikenneympyrän
ympäristöä. Etenkin Tähtelänkuja, Kansanpellontie ja
Tapaninkuja nousevat alueina selkeästi esiin. Yksittäisiä
merkintöjä on tehty myös Kylpyläsaareen sekä Haapajärveen. Hyviä täydennysrakentamisen kohteita vastaajat merkitsivät runsaasti (kuva 1.17, s. 39) Hyvinä
täydennysrakentamisen kohteina kartasta nousee esiin
erityisesti Haapaveden ydinkeskusta ja siellä sijaitsevan
liikenneympyrän ympäristö. Yhtenä yksittäisenä paikana erottuu etenkin vanha K-marketin rakennus Kansanpellontien ja Nivalantien välisellä alueella. Yksittäisiä
hyvien täydennysrakentamisen alueita erottuu myös
Kylpyläsaaresta, Tapaninkujalta, Alarannan alueelta,
Itä-Huiskasta ja Laitakalliolta.

Asukaskyselyn avulla saatiin kerättyä paljon hyöyllistä
tietoa Haapaveden kaupungin asukkailta ja ulkopaikkakuntalaisilta, jotka käyvät kaupungissa esimerkiksi
töissä. Kyselyn avulla kerättyjä tuloksia voidaan käyttää
hyväksi kehitettäessä Haapaveden kuntasuunnittelua ja
alueellisia strategioita. Vastaajia saatiin paljon suhteessa
kunnan asukaskokoon. Pieneksi ongelmaksi kyselyaineistossa nousee kuitenkin se, että vastaajiksi ei valitettavasti saatu alle 15-vuotiaita. Tästä syystä kyselyaineiston analysoinnista jää uupumaan lasten mielipiteiden ja
tarpeiden analysointi kuntasuunnittelun näkökulmasta.
Yksi merkittävistä huomioista taustatekijöiden
ja vastaajien liikkumisen kohdalla on vastaajien tarve
jonkinlaiselle julkiselle liikenteelle. Kyselyn mittaan
nousee toistuvasti esiin ongelma, että Haapavedellä
kulkee melko huonosti linja-autoliikenne, jolla pääsisi
lähipaikkakunnille. Tästä johtuen ihmiset joutuvat matkustamaan esimerkiksi Ylivieskaan rautatieasemalle tai
ostoksille yksityisautoilla. Kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta ajatellen yksityisautoilun vähentäminen
liikkumismuotona olisi suotavaa. Yksityisautoilun sijaan kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen parantaminen sekä myös kimppakyytien tai yhteiskäyttöautojen
järjestämisen helpottaminen olisi alueen liikkumisen
kannalta kestävämpää.
Kaupungin rakennetun ympäristön osalta esiin
nousee vastaajien mielipide siitä, että keskustaajaman
rakennukset eivät pääsääntöisesti ole hyväkuntoisia.
Todennäköisesti keskustan pääosin 1970–1990-luvuilla rakennettu rakennuskanta saa vastaajat kokemaan
alueen rakennetun ympäristön pääosin huonokuntoisena. Mahdollisuuksien mukaan rakennuskannan uusiminen tai entisöiminen lienevät paras ratkaisu tähän tuloksista nousevaan mielipiteeseen. Rakennetun ympäristön
osalta vastaajat ovat myös merkinneet runsaasti mahdollisia täydennysrakentamisen kohteita. Vastaajilla on siis
paljon mielipiteitä etenkin siitä, minne rakennuskannan
uusiminen kannattaa ensisijaisesti keskittää.
Haapaveden aistiympäristön osalta vastaajien
huomioista nousee esiin muun muassa Kirkkojärvenä
paikallisesti tunnetun Haapajärven merkitys kaupungille. Järvi on näkyvässä osassa kaupungin maisemaa sijaitessaan välittömässä läheisyydessä keskustaajaman eteläpuolella. Muun muassa karttakysymysten vastausten
perusteella asukkaat käyttävät järveä paljon esimerkiksi
vapaa-aikanaan tai harrastuksissaan. Kyselyn tuloksista
käy kuitenkin ilmi järven tämänhetkinen kunto. Järveen
kasvaa kesäisin paljon kasvillisuutta, joka laskee järven
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käyttöarvoa niin kaupunkilaisille itselleen, kuin myös
alueen matkailijoille.
Kysely sisälsi kysymyksiä myös Haapaveden
sosiaalisen ympäristön osalta. Tulosten mukaan haapavetisyys on vastaajille etenkin kotiseuturakkautta,
yhteisöllisyyttä, kulttuurin ja musiikin arvostamista,
vaatimattomuutta ja hieman sisäänpäinkääntyneisyyttä.
Haapavetisimmiksi asioiksi vastaajat mainitsevat musiikin, Oltermannin, hiihdon sekä omintakeisen ja kauniin maiseman.

Lähteet
Tilastokeskus (2013). Haapavesi – Kuntaportaali.
Päivitetty 31.12.2016 <http://www.tilastokeskus.fi/tup/
kunnat/kuntatiedot/071.html> 15.1.2018.
Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. (2006).
KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.
<http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/
L7_3_4.html> 23.10.2017.
Räsänen, P. & Sarpila, O. (2013). Internet-lomake vai
ei? Verkkokyselylomake postikyselyitä täydentävänä tiedonkeruun menetelmänä. Teoksessa Laaksonen, S-M.,
Matikainen, J. & Tikka, M. (toim.) Otteita verkosta:
Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät, 68-83.
Osuuskunta Vastapaino, Tampere.

Haapaveden maankäytön kehityskuva 2050

40

Laura Backman

Paikkatietoa Haapavedeltä
Mitä Haapavedestä paljastuu paikkatietoa lukemalla? Useat valtion laitokset pitävät yllä tietojärjestelmiä, joista löytyy karttakoordinaatistoon sijoitettua paikkatietoa. Karttojen ja tilastojen avulla voi luoda silmäyksen esimerkiksi muuttoliikkeeseen maalta kaupunkiin ja kylistä
taajamaan.
Historia

Tämä työ käsittelee Haapaveden kunnan yhdyskuntarakennetta ja sen muutoksia. Teemakartat on koottu käyttäen Tilastokeskuksen Elinympäristön tietopalvelu Liiteriä ja ArcGIS-paikkatieto-ohjelmistoa. Palvelut-kartta
on tehty itse Google Maps -ohjelman avulla ja saattaa
täten olla tiedoiltaan vajaa tai päivittämätön. Vertailukartat on otettu noin viiden vuoden välein ensimmäisestä saatavilla olevasta kartta-aineistosta uusimpaan.
Tuotettu materiaali eli teemakartat palvelivat kuntasuunnittelukurssin opiskelijoita kurssin aikana ja niissä on kiinnitetty huomiota suunnittelutyön kannalta
mielenkiintoisiin tilastoihin. Työtä on syvennetty tutkimalla väestötilastoja ja lopulta analysoimalla hieman
tarkemmin muuttoliikettä ja sen syitä.

Haapaveteen kuuluu 24 kylää: Ainali, Aittokylä, Alasydänmaa, Etelälahti, Humaloja, Karhunkangas, Karsikas, Kirkonkylä, Koivikonperä, Kytökylä, Käräjäoja,
Leppioja, Metsonperä, Mieluskylä, Myllyperä, Ojakylä,
Ollala, Ollilanperä, Rytkynkylä, Salmenniemi, Vaitiniemi, Vatjusjärvi, Mustikkamäki ja Vattukylä. Varhaisimmat löydökset Haapavetisistä sijoittuvat kivikaudelle ja
erityisesti Ainalin kylään. Kalaisan Pyhäjoen ympärille
sijoittuva Haapavesi sai ensimmäiset pysyvät asukkaansa 1500-luvulla. Heistä suurin osa oli Savosta kotoisin,
osa rannikolta. (Ruokonen 1948)
Ensimmäisten haapavetisten elinkeinoina toimivat kalastus, metsästys ja maatalous. Haapavesi oli
merkittävä tekijä tervanpolttajana. Jo 1600-luvulla aloitettu tervanpoltto oli järkevää Haapavedellä sijaintinsa
ansiosta, sillä kuntaa halkova Pyhäjoki mahdollisti vaivattoman tervankuljetuksen rannikolle.

Luonto

Haapavesi sijoittuu
Pyhäjoen varrelle
Pohjois-Pohjanmaan
eteläosaan.
KUVA 1.20

Haapavesi poikkeaa muista pohjalaisista jokikunnista
mäkisyytensä ja järvisyytensä ansiosta. Maisemaa leimaa
kuitenkin Pohjanmaalle tyypillinen lakeus: mäkimaat
ovat loivarinteisiä ja järvet matalia. Kunnan korkein
kohouma, Korkattivuori, on 186 metriä korkea. Pohjois- ja eteläosassa maisemaa hallitsevat laajat suoalueet.
Kunnan keskiosa on vaihtelevampaa, vesistöjen elävöittämää mäkimaastoa. Peltoalueet keskittyvät Haapaveden keskiosaan, Pyhäjoen varrelle.
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Väestöntiheys
Suurin asukastiheys Haapavedellä sijoittuu tyypillisesti keskusta-alueelle, mutta sielläkään tiheys ei ylitä yli
5000 asukasta/km2. Haapavedellä on selkeitä asukaskeskittymiä, joissa on tyypillisesti muutamia kymmeniä
asukkaita. Asukaskeskittymät ovat keskittyneet voimakkaasti tien 786 lähettyville (Oulaistentie sekä Kärsämäentie).
Vuosien 2005–2015 välillä asukastiheydessä
on tapahtunut muutoksia lähinnä Haapaveden pienillä asukaskeskittymillä, joissa esimerkiksi Myllyperässä
asukkaiden määrä on vähentynyt merkittävästi 20–49
asukkaasta vain 5–19 asukkaaseen neliökilometriä kohti. Oulaistentien varressa sijaitseva Mieluskylä taas on
kohdannut asukastiheyden tiivistymistä tien lähettyvillä,
mutta asukaskeskittymän reunamilla asukkaiden määrä
on vähentynyt. Keskustassa taas ei ole tapahtunut suurempia muutoksia asukastiheydessä. Vain reuna-alueilla
on havaittavissa pientä asukaskatoa. Haapaveden reuna-alueilla Kärsämäen ja Nivalan suuntaan on tapahtunut lievää asukastiheyden laskua.

KUVA 1.21

Haapaveden väestöntiheys vuonna 2014.

Työpaikat
Työpaikkojen suurin keskittymä on keskustassa palveluiden ja kauppojen alueella, mutta myös tie
786:n lähettyvillä on merkittävä osa työpaikoista.
Työpaikkojen sijoittuminen tien varteen perustuu
hyviin liikenneyhteyksiin sekä tavaran että ihmisten
liikkumisen myötä. Myös järvien ja lampien läheisyydessä on yllättävän paljon työpaikkoja. Nämä työpaikat
luultavasti palvelevat mökkeilijöitä ja alkutuotannon,
eli maa-, riista- ja metsätalouden parissa työskenteleviä
ihmisiä.
Yritystoiminta Haapavedellä perustuu suurelta
osin sähköntuotantoon erilaisin tuotantokeinoin. Haapavedellä onkin suurin yksinomaan sähköä tuottava
turvevoimalaitos. Haapaveden suurimmat työnantajat
ovat BM Haapavesi Oy, Oy Darekon Ltd, Hasa Agronic Oy, M-Filter Ab, Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä sekä Valio. (Wikipedia, Haapavesi)
Työpaikkojen määrä ei ole muuttunut paljoakaan vuosien varrella. Niiden sijainti on vain muuttunut hivenen keskustampaan. Haja-asutusalueilta on kadonnut enemmän työpaikkoja, mutta toisaalta tilalle on
syntynyt myös uusia.
KUVA 1.22 Työpaikkojen sijainti Haapavedellä
vuonna 2014.

Kaupat
Suurin osa kaupoista on sijoittunut keskusta-alueelle,
kuten olettaa saattaa. Muutamia kauppoja on myös
pienempien kylien ja asutuskeskittymien keskellä, samoin Haapaveden läpi kulkevan tie 786:n lähettyville
sijoittuu muutamia kauppoja. Suuria ostoskeskuksia ei
ole, vaan kauppatoiminta perustuu marketeille ja pienille kivijalkaliikkeille.
Kauppojen kehitystä on seurattu vain vuodesta 2010 lähtien ja uusimpaan karttatietoon verrattuna
(vuodelta 2014) hirveästi muutosta ei ole tapahtunut.
Kauppojen määrä on hiukan vähentynyt ja niiden sijainti painottuu nykyään yhä enemmän keskusta-alueelle. Oikeastaan kaikki kaukaisimmat kyläkaupat ovat
kadonneet, mikä on luonnollinen suunta myös asukasmäärien vähentyessä haja-asutusalueilla.

KUVA 1.23 Haapaveden kauppojen sijainti
vuonna 2015.

Oppilaitokset

KUVA 1.24 Haapaveden oppilaitosten sijainti
vuonna 2015.

Oppilaitokset jakautuvat joko keskusta-alueelle tai kunnan reunamille, jolloin kouluista hyötyvät luultavasti
myös naapurikunnat. Eniten Haapavedellä on ala-asteita. Lisäksi löytyy kaksi yläastetta ja kaksi lukiota, joista
toinen sijaitsee lukio aivan Haapaveden ja Siikalatvan
rajalla. Kartalle listattujen koulujen lisäksi Haapavedellä
on ammattiopisto, kansalaisopisto, sekä kansanopisto.
(Wikipedia, Haapavesi)
Oppilaitosten määrä on pysynyt vuodesta
2000 melko stabiilina yläasteiden sekä lukion osalta. Ala-asteiden määrä taas on merkittävästi laskenut.
Vuonna 2000 ala-asteita oli 12 ja uusimmassa tilastossa
vuodelta 2015 kouluja on enää vain kuusi. Luultavasti
kadonneet koulut ovat haja-asutusalueilta tai pieniltä
asukaskeskittymiltä, joista ovat ajan kuluessa kadonneet
vanhat kyläkoulut. Tämä trendi on hyvin samanlainen
kuin muillakin pienemmillä paikkakunnilla, joissa
julkisia palveluja tehostetaan ja muuttoliike suuntautuu
lähemmäs keskustaa. Kouluista ei ollut saatavilla karttamateriaalia tarkempaa vertailua varten.

Tuotanto- ja teollisuuslaitokset

Teollisuuslaitosten määrä on karkeasti ottaen puolittunut vuodesta 1990 vuoteen 2014 varsinkin keskusta-alueella. Määrän puolittumisen taustalla voi olla myös
vuonna 1989 perustettu teknologiakylä, joka kerää yhteen 25 yritystä sekä seitsemän Haapaveden kaupungin
yksikköä. Kartasta ei löytynyt tietoa, lasketaanko tämä
teknologiakylä vain yhdeksi tekijäksi. Yleisesti ottaen
teollisuuslaitokset sijaitsevat Oulaistentien varressa sekä
keskustassa muiden palveluiden läheisyydessä ja hyvien
kulkuyhteyksien päässä.

1990

2014
KUVAT 1.25–26 Haapaveden tuotanto- ja teollisuuslaitosten sijainti vuosina 1990 ja 2014.
Teollisuuslaitosten määrä on vähentynyt,
mutta Teknologiakylän perustaminen saattaa
vääristää karttatietoa.

Maatalous (alkutuotanto)

1990

Kuvien 1.27 ja 1.28 kartat sisältävät tiedon kaikista
työpaikoista maa-, riista-, ja metsätaloudessa. Nykytilannetta kuvaavassa kartassa työpaikkoja on melko tasaisesti koko Haapaveden alueella, mutta enemmistö
sijaitsee teiden, järvien tai joen varrella. Sijainti tien tai
vesistön äärellä saattaa selittyä hyvillä kulkuyhteyksillä,
ja esimerkiksi vesistöt tarjoavat maanviljelijöille kasteluvedet ja kalastajille kalat.
Vuodesta 1990 tähän päivään alkutuotannon työpaikat
ovat vähentyneet merkittävästi. Vuoden 1990 kartassa
on noin kaksi kertaa enemmän alkutuotannon työpaikkoja kuin uusimmassa karttatiedostossa. Väheneminen
johtunee siitä, että toiminta on nykyään taloudellisesti
melko tuottamatonta ulkomailta saapuvien halvempien
kilpailijoiden takia. Lisäksi muuttoliike suuntautuu
koko ajan maalta kaupunkeihin, eivätkä tilallisen lapset sukupolven vaihtuessa välttämättä haluakaan jatkaa
vanhempiensa jalanjäljissä.
Maa-, riista- ja
metsätalouden
työpaikkojen
sijainti Haapavedellä vuosina
1990 ja 2014.
KUVAT 1.27–28

2014

Palvelut
(kirjastot, päiväkodit, terveydenhuolto.)
Haapaveden keskustassa on kaikki peruspalvelut: kirjasto, terveyskeskus, päiväkodit, jäähalli sekä urheilukenttä. Kaikki palvelut sijaitsevat melko tiiviisti keskustassa
tai sen välittömässä läheisyydessä. Karttaan kerätyt tiedot eivät olleet saatavilla Liiteri-palvelusta ja siksi ne on
kerätty Google Maps -palvelun avulla. Täten ne saattavat olla myös hieman vajavaiset tiedoltaan, ainakin
päiväkotien osalta.
KUVA 1.29 Haapaveden
keskustaajaman palvelut
Google Mapsin mukaan.

Kesämökit
Kesämökkejä on melko tasaisesti koko Haapaveden
kunnan alueella, mutta selkeät keskittymät ovat vesistöjen ympärillä. Melko epätyypillisesti kesämökkejä
löytyy myös keskusta-alueelta. Ilmiö voinee selittyä sillä, että kyseessä on kuitenkin melko pieni kunta, joka
houkuttelee pääkaupunkilaisia lomailemaan ja keskusta-alueella palvelut ovat helposti saavutettavissa.
Kesämökkien määrä on pysynyt melko vakiona
vuodesta 2005, josta lähtien kartta-aineistoa mökeistä
oli saatavilla. Mitään merkittäviä muutoksia kartoissa ei
ole nähtävissä. Kunta on siis säilyttänyt suosionsa mökkeilijöiden keskuudessa.
KUVA 1.30 Kesämökkien sijainti
Haapavedellä vuonna 2015.

Liikuntapaikat

Haapavedellä on runsaasti ulkoilureittejä ja mahdollisuuksia liikkua sen otollisen sijainnin takia. Kartassa
näkyvät ulkoilureitit on kerätty Lipas-paikkatietojärjestelmästä. Lipas on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän
yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa
opetus- ja kulttuuriministeriö.

KUVA 1.31 Haapaveden ja naapurikuntien ulkoilureitit
Lipas-paikkatietojärjestelmän mukaan.

Asumismuodot

2000

Kaaviossa 1.32 kuvataan millaisissa asuntotyypeissä haapavetiset asuvat. Uusimmat tilastot ovat vuodelta 2016.
Suosituin asumismuoto on omakotitalo. Tämä tuntuu
varsin luonnolliselta ja sopivalta niinkin pieneen kuntaan kuin Haapavesi, jossa asukkaita on viimeisimpien
laskujen mukaan 7098 (Liiteri 2017) ja tilaa rakentaa
on reilusti. Tilastoissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia sitten vuoden 2000.

Asumismuotojen
suhteelliset osuudet
Haapavedellä

2016

Rakentaminen
Vuonna 2016 Haapavedellä rakennettiin yhteensä vain
18 uutta rakennusta, joista 17 oli erillispientaloja ja
yksi muu kuin asuinrakennus. Kerros- tai rivitaloasuntoja ei rakennettu yhtään. (Liiteri 2017) Vanhimmissa
saatavilla olevissa tilastoissa vuodelta 2000 uusia taloja
rakennettiin vain kuusi kappaletta ja ne kaikki olivat
erillispientaloja. Keskimääräinen koko taloilla oli 109,5
neliömetriä. Talojen koko on hieman kasvanut vuosien
mittaan: vuoden 2016 tilastossa asuntojen keskimääräinen koko on 140,6 neliömetriä.

KUVA 1.32

Asumismuotojakauma
Haapavedellä. 2000luvulla ei ole tapahtunut
suuria muutoksia.

Asukaskunnat

2000

Vuonna 2014 Haapaveden asuntokuntien yleisin koko
oli, yllättävää kyllä, yhden henkilön kotitalous, vaikka
yleisin asuntotyyppi on omakotitalo ja talojen keskimääräinen kokokin on kasvanut. Asukaskuntia on yhteensä 3 032 kappaletta ja keskimääräinen henkilömäärä on 2,3 henkilöä.
Vuonna 2000 asukaskuntien määrä oli hieman
pienempi, 2 895. Keskimääräinen henkilömäärä per
asukaskunta oli 2,7. Silti yleisin asuntokunnan henkilömäärä oli yhden hengen talous, vaikkakin asukaskuntien koot jakautuivat tasaisemmin. Olisi mielenkiintoista nähdä vielä vanhempia tilastoja aiheesta, jotta tietäisi
milloin muutos suurista asukaskunnista pieniin on tapahtunut. Valitettavasti vanhempaa materiaalia ei kuitenkaan ollut saatavilla. Oletettavaa on, että erillistaloja
suosivalla Haapavedellä on joskus ollut suurempia asukaskuntia, etenkin silloin kun alkutuotanto on näytellyt
isompaa roolia.

Asukaskuntien koko
Haapavedellä

2014

KUVA 1.33

Asukaskuntien koko Haapavedellä. Yksinasujien
määrä on lisääntynyt 14
vuodessa.
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Väestömäärän kehitys ja ennuste vuoteen 2040

KUVA 1.34

Väestömäärän kehitys Haapavedellä vuodesta 1980 alkaen. Ennusteen mukaan Haapaveden väkiluku jatkaa
tulevaisuudessa laskuaan viime vuosien vauhtia.

Väestön määrä

Ikärakenne ja sukupuolijakauma

Haapavedellä on vuoden 2016 tilastojen mukaan 7 098
asukasta. Väkiluku pieneni vuoden aikana 69 henkilöllä eli noin prosentilla. Asukkaita tuli seitsemän lisää ja
yhteensä 75 asukasta muutti Haapavedeltä pois. Näin
ei kuitenkaan ole ollut aina. Vuodesta 1980 vuoteen
1995 Haapaveden väkiluku kasvoi. 1995 lähtien Haapaveden väkiluku on ollut laskussa. Väestöntiheys on
tällä hetkellä Haapavedellä 7 asukasta neliökilometrillä. Väkilukuennuste vuodelle 2040 on 6 308 asukasta.
Haapaveden väestö olisi siis vähenemässä merkittävästi
seuraavien vuosikymmenten aikana. Ennuste on myös
muuttunut negatiivisempaan suuntaan. Vuonna 2012
ennustettiin luvun olevan vuonna 2040 vain hieman
alle 7 000 asukasta. (Airix Ympäristö Oy & Haapaveden kaupunki 2013)

Haapavedellä noin 40 % väestöstä on 30–64-vuotiaita.
Lapsia on noin 20 %, nuoria 4 %, nuoria aikuisia (1829 vuotiaat) 10 %. Eläkeläisiä on noin 20 %. Naisia ja
miehiä on suunnilleen saman verran: naisia on 48,6 %
ja miehiä 50,6 % väestöstä. Nuorten aikuisten määrä
laskenut merkittävästi: vuonna 1980 väestössä oli kaksi kertaa enemmän nuoria aikuisia kuin vuonna 2016.
Muutoin kaaviot näyttävät melkein tismalleen samoja
lukuja. Nuorten aikuisten katoaminen Haapavedeltä
kertoo karua kieltään yleisestä muuttoliikkeestä maalta kaupunkiin. Varsinkin tähän ikäryhmään sopivat
selitykseksi myös paremmat sekä monipuolisemmat
opiskelu- ja työmahdollisuudet muualla. Sukupuolijakaumasta ei ole tilastotietoja 1980-luvulta.

KUVA 1.35

Ikäjakauma 1980 ja 2016

Haapaveden asukkaiden ikäjakauma
vuosina 1980 ja
2016.
Vanhusten
osuus väestöstä on
kasvanut, kun taas
nuoria on nykyisin
pienempi osa väestöstä.
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Muuttoliike

vaikuttanut Haapaveden Teknologiakylä Oy, joka perustettiin vuonna 1989. Haapaveden Teknologiakylä Oy on elinkeinojen kehittämisyhtiö, yhteisö, joka
perustettiin antamaan tukea ja helpotusta yrittämisen
arkeen. (Haapaveden Teknologiakylä Oy 2010) On
uskottavaa, että tämä yhteisö on auttanut teknologiabuumin aikaan kasvattamaan Haapaveden väkilukua
tarjoamalla yrittäjille apua. Kun 1980-luvun talouskasvun huuma katkesi ja lama iski Suomeen vuonna 1991
(Sommar 2012), joutuivat ihmiset tekemään kaikkensa
työpaikkojen säilyttämiseksi. Haapaveden kaltaisessa
pienessä kunnassa tämä on haastavaa, mikä lieneekin
nähtävissä 1995 jälkeen laskuun kääntyneessä väkiluvussa.

Muuttoliike on suuntautunut Haapavedeltä poispäin
jo pidemmän aikaa. Tilastokeskuksen tilastot kattavat
ajanjakson 1980-luvulta tähän päivään. Lisäksi Tilastokeskus tarjoaa myös oman ennusteensa vuoteen
2040 asti. Tarkempia arvoja asukasluvusta on käsitelty Väestön määrä -otsikon alla. Tässä pohdin hieman
syvemmin, mitkä asiat ovat mahdollisesti vaikuttaneet
muuttoliikkeeseen ja mitkä voisivat olla tulevaisuudessa
muutoksia, jotka johtaisivatkin takaisin maallemuuttoon.

Syitä muuttoliikkeeseen

Tulevaisuus

Vaikka Haapavedellä riittääkin työmahdollisuuksia, vähenee asukkaiden määrä koko ajan merkittävästi. Kuten
monissa muissakin pienemmissä Suomen kaupungeissa, myös Haapavesi menettää viehätysvoimaansa, eikä
muuttoliike kaupunkeihin näytä päättyvän lähiaikoina.
Nykyajan ihminen kaipaa enemmän mahdollisuuksia ja
vaihtoehtoja kuin ennen. Niitä ei Haapaveden kaltaisessa kunnassa ole yhtä paljon tarjolla kuin suuremmissa
kaupungeissa, kuten Helsingissä, Turussa, Tampereella
tai lähimmässä suurkaupungissa Oulussa.
Suuremmat kaupungit houkuttelevat muun
muassa paremmilla ja monipuolisemmilla koulutus ja
työpaikkamahdollisuuksilla. Tämä suuntaus on luontaista nuorille ihmisille, jotka haluavat kehittää itseään
ja varmistaa hyvän työuran. Vaikka opiskeluiden jälkeen
nuorilla aikuisilla olisikin haluja palata kotiseudulleen,
on se usein vaikeaa työpaikkojen vähäisen tarjonnan
vuoksi. Suuremmat kaupungit tarjoavat paitsi useampia työpaikkoja, myös suuremman kirjon työnantajissa.
Lisäksi suuret kaupungit tarjoavat myös tietynlaista parempaa elintasoa monipuolisten palveluiden ja virikkeiden avulla.
Sama muuttotrendi on nähtävissä myös Haapaveden sisällä, kun syrjäkylien ihmiskeskittymät ovat
alkaneet vähetä. Ironista on, että vähenemisen myötä
muutos ruokkii itse itseään, kun peruspalvelut vähenevät. Kyläkaupat eivät pysty kilpailemaan isompien kauppakeskusten kanssa ja vähenevien asukkaiden
myötä myös linja-autoyhteydet vähenevät. Suurimpina
kärsijöinä ovat autottomat henkilöt, tyypillisesti vanhukset ja lapset. (Wikipedia, Maaltamuutto)
Vuosina 1980-1995 Haapavedelle virtasi uusia
asukkaita. Vuoden 1995 jälkeen tilanne on kääntynyt
päälaelleen, eikä muutosta ole näkyvissä ennusteidenkaan mukaan. 1980-luvun lopussa kasvuun on varmasti

Vaikka tulevaisuus onkin hämärän peitossa, voidaan
joitakin oletuksia tehdä. Määristä on hankala puhua,
mutta jossakin vaiheessa trendi saattaa kääntyä takaisin
maallemuutoksi. Viitteitä tähän antavat entistä vihreämmät arvot. Ihmiset ovat kiinnostuneita kasvavissa
määrin lähituotannosta sekä siitä, missä ja miten heidän
ruokansa valmistetaan. Tämä auttaa luomaan lisää työpaikkoja maaseudulle.
Robotiikan ja automatisoinnin lisääntyessä
ihmisten täytyy hakeutua uudenlaisiin työtehtäviin.
Yksinkertaiset, toistettavat työt ovat jäämässä pois ja
työpaikat keskittyvät enemmänkin ohjaamaan näiden
robottien toimintaa ja kehittämään niitä. Erilaiset palvelualat nostanevat päätään ja etätyön mahdollisuus
kasvaa. Etenkin etätyön ansiosta ihmiset eivät ole rajoittuneita asumaan työpaikkojensa lähellä, vaan voivat
muuttaa esimerkiksi maaseudun rauhaan. Punainen
tupa ja perunamaa saattaa olla tulevaisuudessa taas entistä useampien unelma.
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Katja Palosaari

Haapaveden
rakennushistoriallinen
perintö
Haapavedellä historia on läsnä. Taajamaa kaunistavat muun muassa Myyrilän museo ja Paakkilan vanha pappila. Mustikkamäkeä vartioi Ruustinnanhovin puuhuvila. Kulttuuriympäristöllä on
monenlaisia arvoja, mutta muun muassa monimutkainen lainsäädäntö haastaa niiden suojelun
ja säilyttämisen seuraaville sukupolville.
Johdanto

Tässä työssä tarkastelen mitä on kulttuuriympäristö, etenkin rakennettu kulttuuriympäristö, miten
sitä voidaan suojella ja mitä haasteita suojelutyöprosessi voi kohdata. Käyn lisäksi läpi merkittävimmät
rakennushistoriallisesti tärkeät kohteet Haapavedellä,
ja arvioin, miten niitä on hyödynnetty Haapaveden kehittämisessä. Lisäksi tarkastelen rakennushistoriallisen
perinnön mahdollisuuksia ja niitä voimavaroja, mitä
näiden kohteiden säilyttäminen voi tarjota.

”Kulttuuriympäristö on yhteisön ja ihmisten muistin
ja identiteetin perusta. Siihen sisältyy merkittäviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia arvoja. Hyvin hoidettuna,
alueellisesti omaleimaisena ja eri aikakausista rakentuvana se lisää ihmisten hyvinvointia.” (Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 2014: 30).
Rakennushistoriallinen perintö on mittava osa
kulttuuriympäristöämme. Eri aikakaudet ovat kerrostuneet rakennettuun ympäristöömme, jonka säilyttämisellä voidaan turvata perinnön siirtyminen merkityksineen myös tuleville polville. Rakennusperintö on
hyvinvoinnin lisäksi kestävän kehityksen, taloudellisen
kasvun, sekä sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman voimavara ja lähde.
Haapaveden keskustaa hallitsee Vanhatien raitti, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennushistoriallinen perintökohde. Sen lisäksi kaupungin alueelta
löytyy lukuisia muita merkittäviä kohteita, joita hyödyntämällä voitaisiin saavuttaa niin taloudellisia, sosiaalisia kuin kulttuurisiakin etuja. Jatkuva ja kehittyvä
suojelutoiminta on välttämätöntä rakennusperinnön
säilyttämisen turvaamiseksi, mutta suojelutoiminta ei
ole aina ongelmatonta. Usein erilaiset haasteet ja resurssivaatimukset hidastavat suojelua, mikä nostaa esille
ristiriidan suojelun tärkeyden ja sen vaatimien toimien
välille.

Kulttuuriympäristö ja rakennusperintö
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö määrittävät Kulttuuriympäristöstrategiassaan
(2014: 8–9) kulttuuriympäristön tarkoittavan erilaisia
ympäristökokonaisuuksia, joita ihmisten toiminta, sekä
ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus luovat. Ihmiset ovat luoneet luontoon ja rakennettuun ympäristöön
merkityksiä, joiden säilyttäminen nähdään arvokkaana
asiana. Kulttuuriympäristö vahvistaa ihmisen suhdetta
ympäristöön ja historialliseen jatkumoon, joka on rakentanut kyseisen ympäristön. Kulttuuriympäristö on
ihmisyhteisön identiteetin perusta. Se nähdään suurena
kansallisena omaisuutena, johon sisältyy sekä kulttuurisia että yhteiskunnallisia arvoja, joten kulttuuriympäristöjen ylläpito ja suojelu ovat merkittävässä roolissa näi-
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den eri tavoin merkittävien kohteiden säilyttämiseksi
(Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 2014: 8).
Kulttuuriympäristö voidaan jakaa kahteen
keskeiseen kokonaisuuteen: kulttuurimaisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön (Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 2014: 9). Ensimmäinen pitää
sisällään ihmisen ja luonnon välisessä vuorovaikutuksessa syntyneen ympäristön, ja jälkimmäinen nimensä
mukaisesti rakennetut alueet, rakennukset ja erilaiset
rakenteet. Rakennettu kulttuuriympäristö tunnetaan
myös nimellä rakennusperintö. Näiden kahden lisäksi
kulttuuriympäristöstä voidaan jakaa omaksi osa-alueekseen arkeologinen kulttuuriperintö. Tähän käsitteeseen
lukeutuvat muun muassa ihmisen aikoja sitten tekemät
muinaisjäännökset, kuten rakenteet ja esineet, joita voi
maisemasta ja ympäristöstä löytää.
Laki rakennusperinnön suojelusta (2010/498
§ 8) arvioi rakennusten merkittävyyttä kuudella eri
mittarilla. Merkittävyyteen vaikuttavat rakennuksen
tai rakenteiden harvinaisuus, historiallinen tyypillisyys
alueelle, aluetta tai aikaa edustavat piirteet, alkuperäistä
tai sitä vastaavan arkkitehtuurin, tyylin, rakentamistavan tai sen käytön ilmeneminen, historiallinen merkitys
ja eri aikakausien näkyvyyden kerroksellisuus ja jatkuvuus.

kennuskannasta asemakaava-alueilla. Tarkempia tuloksia tarvittaisiin, jotta kaavasuojeltujen kohteiden määrä
saataisiin selville, ja kaavasuojelun seuranta ja suojelun
ohjaus- ja lupaprosessit helpottuisivat.
Mittavampaa suojelutyötä voidaan ylläpitää
erityislainsäädännön avulla. Tällöin suojeltava kohde on
yleensä valtakunnallisesti merkittävä ja sen sisätilat tai
sen piirteet ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. (Rakennetun ympäristön suojelu 2017). Suojelun tarkoituksena on varmistaa merkittävinä pidettyjen kohteiden
säilyminen tuleville sukupolville. (Kulttuuriympäristön
hoidon keinot 2015). Käytännössä suojelutoimet määrittelevät suojeltavat ominaisuudet ja missä kunnossa
nämä kohteet tulisi säilyttää. Korjaukset ja muutokset
tulee tehdä siten, että säilytettävien kohteiden arvo ei
vaarannu. Isojen korjauksien tai muutosten kohdalla
on tarpeen pyytää lausunto maakuntamuseolta tai Museovirastolta, jonka pohjalta kohteen alueella vaikuttava
ELY-keskus tekee lupapäätöksen muutostöille. Suojelutoimiin kuuluu lisäksi rakennusperinteen tutkimusta,
perinteisten korjaustaitojen ylläpitoa ja kehittämistä,
taloudellista tukea esimerkiksi valtiolta ja kehittämishankkeita. (Rakennetun ympäristön suojelu 2017).
Rakennushistoriallisesti merkittävänä pidettyjen kohteiden suojelu alkaa suojeluesityksestä, jonka
voi tehdä rakennuksen omistaja, kunta, valtion viranomainen tai rekisteröity yhteisö, kunhan esityksen liikkeellepanija toimii kohteen sijaintipaikkakunnalla sekä
sen toimintaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen.
Esityksessä tulee käydä ilmi rakennuksen sijainti, sen
perustiedot sekä tietysti perustelut suojelutyön aloittamiseksi. Tärkeää olisi myös tuoda ilmi rakennuksen ikä,
käyttöhistoria ja muut sen historiallisuutta ja säilyttämisen tärkeyttä perustelevat ominaisuudet. Esitys tehdään
ELY-keskukselle, jonka toimialueella kohde sijaitsee.
Prosessin lopuksi ympäristöministeriö vahvistaa päätöksen. (Rakennusperintölailla suojellut rakennukset
2016).

Rakennetun kulttuuriympäristön suojelu
Rakennettuja kulttuuriympäristöjä suojellaan joko rakennusperintölain tai kaavasuojelun avulla. Näistä jälkimmäinen on Suomessa yleisin suojelun muoto, ja sitä
käytetään kaavoituksen kaikilla tasoilla niin asema-,
yleis- kuin maakuntakaavoissakin. (Rakennetun ympäristön suojelu 2017). Suojeluratkaisut päätetään yleiskaavan suunnittelun yhteydessä, mutta yksityiskohtaiset rakentamiseen ja joskus myös korjausrakentamisen
liittyvät ohjeet ilmenevät asemakaavassa. Asemakaavassa mukana olevat suojelumääräykset voivat koskea yksittäisiä rakennuksia tai laajempia ympäristöjä. (Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus 2017). Kaavasuojelun
avulla voidaan kuitenkin suojella vain kohteiden julkisivuja. Suomen ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön yksikön (2013) tekemässä selvityksessä todetaan,
että Suomen rakennusperinnön kaavasuojeltujen kohteiden lukumäärää voidaan vain arvioida, sillä vuosien
2006–2011 tarkastelujaksolla mukana olleet kunnat
ilmoittivat vaihtelevasti kaavasuojeltujen kohteiden
määrän. Selvityksessä kuitenkin arvioidaan asemakaavalla suojeltujen rakennusten lukumäärän olevan välillä
8000–10 000, mikä on vain prosentin verran koko ra-

Suojelutyön haasteet
Kulttuuriympäristön suojelu kärsii ensisijaisesti suojelutyöhön kohdistuvien lakien moninaisuudesta. Kokonaisvaltainen suojelutyö on haastavaa, kun suojelu
perustuu monimutkaiselle lainsäädännölle. (Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 2014: 11). Laki rakennusperinnön suojelemisesta (2010/498 § 2) on ensisijainen rakennusperinnön suojeluun sovellettava laki, ja
”lain tavoitteena on turvata rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen monimuotoisuus, vaalia
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KUVA 1.36 Haapaveden Opiston päärakennus Lönninkartano otettiin käyttöön vuonna 1920. Rakennus on yhä opiston käytössä. (Kuva: Kristel Tagel)

sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen
kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä” (Laki rakennusperinnön suojelemisesta 2010/498 § 1). Rakennusperinnön suojeluun voidaan myös soveltaa maankäyttö- ja rakennuslakia (1999/132), muinaismuistolakia
(1963/295), kirkkolakia (1993/1054) sekä ortodoksista
kirkkolakia (2006/985). Vastuu eri kohteiden suojelusta on moniportainen, riippuen kohteen omistajasta.
ELY-keskukset toimivat linkkinä yksityisomistajien ja
Museoviraston välillä.
Lisäksi haasteita suojelutyöhön luovat historiallisesti merkittävien rakennusten kunnostamisen
vaikeudet, sillä vääränlaisella hoidolla ja kunnostamisella voidaan tehdä jopa peruuntumattomia vahinkoja kohteille. Yhteiskunnan kehittyessä ja kuntien sekä
kaupunkien muuttuessa vanhat rakennukset voivat
jäädä vähemmälle huomiolle, uuden rakennuskannan
jalkoihin. Uusien rakennustekniikoiden kehittyessä
vanhojen, perinteisten tekniikoiden kysyntä laskee, joten osaavia kunnostajia ei ole enää saatavilla niin hyvin
kuin aiemmin. Usein vanhojen rakennusten rakenteet
ja ominaisuudet vaativat perinteisen rakennus- ja kunnostustekniikan osaamista (Kulttuuriympäristön hoidon keinot 2015).
Valtion ja Euroopan Unionin kulttuuriympäristöjen hoitoon ohjattujen varojen väheneminen
vaikeuttaa myös kulttuuriympäristöjen suojelutyötä
(Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 2014: 16).

Kulttuuriympäristöjen ylläpitoon määrättyjen avustusten määrä Suomessa on suuri, mutta yksittäisten toimijoiden käytettävissä olevat varat ovat yleensä pieniä.
Tieto näistä avustuksista on pirstaleista ja myöntökriteerit poikkeavat suuresti toisistaan, joten avustusten
hakeminen voi olla vaikeaa. Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 (2014: 16) ottaa huomioon tämän,
ja sen 2020-tavoitetilaskenaariossa tieto avustuksista
ja vaatimuksista niiden saamiseksi on helposti löydettävissä. Toimenpiteiksi tämän tilan saavuttamiseksi
Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 listaa kulttuuriympäristöjen taloudellisen merkityksen selvitys- ja
tutkimustyön tukemisen, elinkeinoelämän ja julkisen
sektorin välisen yhteistyön vahvistamisen kulttuuri- ja
ympäristöstrategioissa sekä suojelutyötä tukevien kannustimien ja avustusmenettelyjen kehittämisen.

Haapaveden rakennushistoriallinen perintö
Haapaveden tunnetuimmat rakennusperintökohteet
ovat valtakunnallisesti merkittävät Vanhatien raitti ja
Haapaveden kotitalousoppilaitos. Kumpaakaan kohteista ei löydy Ympäristöministeriön Rakennusperintölain kohdelistalta (2014), vaan niitä kaavasuojellaan.
Tämä tarkoittaa, ettei niiden suojeleminen koske niiden sisätiloja, vaan pelkästään niiden ulkoista ilmettä
suojellaan lainsäädännöllä. Haapavedeltä löytyy valtakunnallisesti merkittävien kohteiden lisäksi kymmeniä
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maakunnan tasolla merkittäviä kohteita, kuten Myyrilän museo ja Paakkilan vanha pappila.
Vanhatien raitti on Museoviraston kohdeluettelossa valtakunnallisesti merkittävä kohde. Raitti kuvastaa 1900-luvun vaihteessa tapahtunutta kirkonkylien kehitystä, mikä näkyy mittakaavaltaan yhtenäisenä
rakennuskaavana, joka koostuu lukuisista asuin- ja liikerakennuksista. (Haapaveden Vanhatien raitti 2009).
Kenties tunnetuin rakennus Vanhatien raitilla on Lönninkartano (kuva 36, s. 58), joka on Suomen ensimmäisen oman arkkitehtitoimiston perustaneen naisarkkitehdin, Wivi Lönnin, suunnittelema. Kohde sijaitsee
Vanhatien raitin länsiosassa. Nykyään Lönninkartano
on Haapaveden opiston käytössä opiskelija-asuntolana,
juhlasalina ja ruokalana (Haapaveden opisto 2017).
Toinen Haapavedellä sijaitseva valtakunnallisesti arvokas kohde on Haapaveden kotitalousoppilaitos ja sen pihapiirissä sijaitseva Ruustinnanhovi. Myös
jälkimmäinen on Wivi Lönnin käsialaa. Kotitalousoppilaitoksen pihapiiri rakennuksineen luo idyllisen,
puistomaisen alueen. (Haapaveden kotitalousopisto ja
Mustikkamäen viljelymaisema 2009). Ruustinnanhovi
toimii nykyään Haapaveden kaupungin tapahtumatilana, jossa voi järjestää esimerkiksi kokouksia, häitä tai
muita tilaisuuksia (Nähtävyydet 2013).

riympäristöstä mahdollisesti saatavia taloudellisia ja
imagohyötyjä ei ole selvitetty. Tutkimustyö voisi lisätä
mielenkiintoa suojelu- ja kunnostustyöhön. (Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 2014: 16).
Kestävän kehityksen näkökulmasta jo olemassa olevien rakennusten ja rakennettujen ympäristöjen
kunnostaminen ja niistä huolenpito on erityisen tärkeää (Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 2014:
14). Uudisrakentamisen sijaan on usein kannattavampaa pitää huolta jo olemassa olevasta rakennuskannasta,
joten rakennetun kulttuuriympäristön ylläpito on myös
kestävyyden kannalta perusteltua. Lisäksi kulttuuriympäristöjen ylläpidon ja kestävän kehityksen välisen yhteyden tiedostamisella voidaan saavuttaa esimerkiksi
matkailualalla kilpailuetua. Ympäristövastuullisuus on
nouseva menestystekijä kansainvälisessä kilpailussa ja
tärkeä osa kestävää matkailua (Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 2014: 14). Kestävä kehitys ja etenkin
energiatehokkuus luovat kuitenkin omat haasteensa
rakennetun kulttuuriympäristön näkökulmasta (Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 2014: 15). Uudet
vaatimukset energiatehokkuuden osalta nostavat esille
ristiriidan energiatehokkuutta parantavien korjaustöiden ja vanhempien rakennusten ominaispiirteiden
säilyttämisen tärkeyden välillä. Historiallisesti merkittäviin kohteisiin tehtävät energiatehokkuutta parantavat
korjaustyöt vaativat suunnittelijoilta ja toteuttajilta paljon tietotaitoa, jotta korjaustöissä onnistuttaisiin samalla rakennusten ominaispiirteitä suojellen. Yhdyskuntarakentamisen tiivistämisellä on myös merkittävä rooli
kestävässä kehityksessä. Kulttuuriympäristöjen säilyttäminen estää usein tiiviin rakentamisen, joten tässäkin
nousee esille ristiriita suojelutyön ja tehokkuuden sekä
kestävyyden välille.
Rakennetulla kulttuuriympäristöllä on myös
historiallinen ja kulttuurinen arvo, jota ei voi mitata
rahassa. Eri ihmisille eri asiat ja ympäristöt voivat olla
tärkeitä, riippuen mitä asioita, muistoja tai tunteita ihminen ympäristöön tai kohteeseen liittää. Museoviraston työntekijä voi nähdä yhdessä kohteessa vain osan
historiallista jatkumoa, kun taas paikalliselle kohteeseen
voi liittyä tärkeitä muistoja ja tapahtumia. Tämän takia
eri tasojen välinen vuorovaikutus on tärkeää, jotta kohteiden monet eri arvot saadaan selville. (Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 2014: 21).

Rakennushistoriallisten kohteiden merkitys ja
rakennusperintö voimavarana
Ympäristöministeriön Kulttuuriympäristöstrategiassa
vuosille 2014–2020 (2014) nostetaan esille lukuisia
voimavaroja, joita kulttuuriympäristöjen suojelulla ja
terveellä hyödyntämisellä voidaan saavuttaa. Nämä voimavarat mahdollistavat niin sosiaalisen, kulttuurisen,
kuin taloudellisenkin kehityksen tavoin, joita muiden
keinoin ei voisi olla mahdollista saavuttaa (Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 2014: 14).
Matkailun kannalta kulttuuriympäristöillä ja
rakennushistoriallisesti merkittävillä kohteilla on suuri arvo. Rakennusperintökohteet voivat toimia matkailuvalttina ja houkutella alueelle matkailijoita, jotka
käyttävät myös alueen muita palveluita tuoden lisätuloja alueelle. Ympäristöministeriön Kulttuuriympäristöstrategian 2014–2020 (2014:16) mukaan kulttuu-

Kestävän kehityksen näkökulmasta jo olemassa olevien
rakennusten ja rakennettujen ympäristöjen kunnostaminen ja
niistä huolenpito on erityisen tärkeää.
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Pohdinta

nekään. Kohteiden suojelutyö vaatii resursseja, joten
sen hyödyt ja kustannukset täytyy arvioida tarkkaan.
Perintökohteiden kulttuurista ja tunnepohjaista arvoa
on vaikea määritellä, mikä vaikeuttaa hyötyjen arviointia. Muistoille ja kiintymykselle ei voi määritellä hintaa,
mutta perintökohteiden säilyttämisen vaativille remonteille voi. Jotta rakennushistoriallisen perinnön mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää Haapavedellä, tulisi
niiden merkityksiä ja hyötyjä paikallisille ja kaupungille tutkia tarkemmin, sekä arvioida mitkä kohteet tulee
säilyttää myös tuleville sukupolville. Rapistuvat vanhat
rakennukset eivät palvele ketään. Säilytettävät kohteet
tulisi ylläpitää ja säilyttää, jotta ne kukoistaisivat ja niitä
voitaisiin hyödyntää voimavaroina.

Haapaveden kaupungin nettisivuilla (haapavesi.fi) monet rakennushistoriallisesti merkittävät kohteet ovat
esillä ja helposti löydettävissä. Yhteistä näille kohteille on, että niiden avulla markkinoidaan Haapaveden
matkailupalveluita. Esimerkiksi Nähtävyydet-sivulta
löytyvät Lönninkartano ja Myyrilän museo, joista vain
jälkimmäinen on toimialaltaan suoranaisesti matkailupalveluiden alaisessa toiminnassa museona. Rakennusperintökohteet nähdään siis matkailuvaltteina, vaikka
ne eivät suoraan tuottaisi palveluita tai tekemistä matkailijoille. Lönninkartano on nykyisin opistokäytössä,
ja matkailijoille siitä ei ole oikein kuin visuaalista iloa.
Tämä kuitenkin osoittaa, että Haapaveden kaupunki
tiedostaa rakennusperintökohteiden arvon matkailuvaltteina. Haapaveden kaupungin nettisivuilta löytyvä Ihmeen hyvä Haapavesi – Strategia 2020 -diaesitys
(2012) ei kuitenkaan mainitse sanallakaan rakennusperintöä voimavarana. Kaupunki kuitenkin nostaa esille vahvuutenaan maiseman ja ympäristön, joiden alle
rakennusperinnön voi laskea. Arvoissa mainitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen,
mihin rakennusperinnön suojelutyö mahdollisesti kuuluu. Ihmeen hyvä Haapavesi (2012) on kuitenkin hyvin
pelkistetty esittely kaupungin tavoitteista ja toimista
näiden saavuttamiseksi, joten kulttuuriperintökohteiden voimavarojen esille nostaminen siinä ei olisi kovin
merkittävää.
Air-ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy:n ja
Haapaveden kaupungin (2001) tekemässä Haapavesi:
Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus: Tavoitteet -selvitystyössä ilmenee ristiriitaisia mielipiteitä
rakennushistoriallisesti merkittävien kohteiden säilyttämisestä ja suojelusta. Osana selvitystyötä järjestetyssä
tavoiteseminaarissa esille nousi kohteiden merkityksen
historiallisen kerroksellisuuden ja muistojen ylläpitäjinä, mutta kritiikkiä saivat korjaustöiden vaikeus ja kalleus (Air-ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy & Haapaveden kaupunki 2001: 13). Asukaskyselyssä ja 31.5.2001
pidetyssä yleisötilaisuudessa ei haluttu muutoksia merkittävinä pidettyihin kohteisiin, esimerkiksi Vanhatien
raittiin, mikä osoittaa tiettyjen rakennushistoriallisesti
merkittävien rakennuksien olevan tärkeitä asukkaille
(Air-ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy & Haapaveden
kaupunki. 2001: 15). Selvitys on kuitenkin vanha, ja
ajankohtaisen tiedon keräämiseksi tulisi teettää vastaava
selvitystyö.
Kritiikissä esille nousseet suojelu- ja kunnostustyön haasteet eivät ole kuitenkaan kadonneet min-
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Topias Yli-Vakkuri

Haapaveden keskustan
koulumatkojen
pyöräiltävyys ja käveltävyys
Haapaveden keskustaajaman kevyen liikenteen verkko on kattava, mutta ei muodosta selkeitä
reittejä. Myös risteysalueilla on useita vaaranpaikkoja. Koululaisten liikkumisympäristöä voisi
kehittää esimerkiksi lisäämällä valaistusta ja rajoittamalla nopeuksia vilkkailla risteysalueilla.
Johdanto
Haapaveden kaupunki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan
maakunnassa. Kaupungissa on hieman yli 7 000 asukasta, jotka ovat sijoittuneet keskustaajaman lisäksi läheisiin kyliin. Alue on maastoltaan vaihtelevaa verrattuna ympäröiviin kuntiin. Haapaveden alueella on jokista
peltomaisemaa, kaislikkoista järvimaisemaa ja kallioisia
metsäkukkuloita. Kaupungin alueella on Pohjanmaalle
epätyypillisen paljon korkeusvaihteluita ja erikoisuutena Haapavedellä sijaitsee laajoja turvesoita, jotka houkuttelevat lintuja pesimään alueella.

tää sallituissa rajoissa pääväylillä. Tästä on aiheutunut
haasteita kevyen liikenteen järjestämiselle luontevasti ja
turvallisesti. Ratkaisuksi on aikanaan rakennettu kiertoliittymä Nivalantien ja Vanhantien risteyskohtaan.
Uusi kiertoliittymä on suunnitteilla pohjoiseen risteykseen, jossa pääväylät kohtaavat. Mieluskyläntielle ja
Kytökyläntielle on rakennettu useita alikulkuja helpottamaan ja turvaamaan tien ylitystä. Alikulkuja löytyy
myös Nivalantieltä. Mäkirinteen koulun läheinen Kytökyläntien, Sulkakyläntien ja Vanhatien risteys täytyy
kuitenkin ylittää suojatietä pitkin, ja se on koettu turvallisuudeltaan puutteelliseksi.

Liikenneverkon nykytila

Kevyt liikenne

Kevyen liikenteen verkko on Haapaveden alueella laaja,
ja sitä on vuosien varrella parannettu pala palalta. Kevyen liikenteen väylät sijaitsevat enimmäkseen pääväylien
läheisyydessä. Asuinalueiden sisäisiä tai niiltä poisjohtavia kevyen liikenteen väyliä on vähäisesti. Väylät ovat
osin pirstaleisia, eivätkä ne muodosta selkeitä reittejä.
Pyöräilijän täytyy välillä siirtyä pyörätieltä ajoradan
reunaan ja takaisin. Kevyen liikenteen verkko on kuitenkin pääpiirteittäin kattava.
Olen esittänyt kartassa parannusehdotuksia
etenkin pyöräteiden yhtenäistämiseksi. Uusien kevyen
liikenteen väylien tavoite on parantaa asuinalueiden
saavutettavuutta ja luoda yhtenäisiä, viihtyisiä reittejä
rohkaisemaan kävelyä ja pyöräilyä Haapaveden keskustaajaman alueella.

Autoliikenne

Haapaveden kaupungin alue on laaja ja siellä liikutaan pääasiassa omilla ajoneuvoilla. Julkinen liikenne
on vähäistä ja suuntautuu lähinnä ympäröiviin kyliin
ja kaupunkeihin. Liikenneverkon pääväylinä toimivat pohjois-eteläsuunnassa Pulkkilantie ja Nivalantie
sekä itä-länsisuunnassa Mieluskyläntie ja Kytökyläntie.
Taajaman alueella nopeusrajoitukset vaihtelevat välillä
40–50 kilometriä tunnissa ja taajaman ulkopuolella
rajoitukset nousevat kuudestäkymmenestä aina sataan
kilometriin tunnissa.
Pääväyliä pitkin kulkee paljon läpikulkuliikennettä ja raskasta liikennettä. Haapaveden asukkaiden
kokemusten mukaan nopeuksia on ollut vaikea pi-
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KUVA 1.37 Haapaveden keskustaajaman olemassa olevat kevyen liikenteen väylät ja kirjoittajan ehdottamat parannukset karttaan merkittyinä. (Topias Yli-Vakkuri 2018)

Koulukysely

Kevyen liikenteen väylien kunto koettiin keskustaajaman alueella yleisesti hyväksi ja kattavuus
riittäväksi. Ongelmakohtina nousivat esille pyörätien
puuttuminen osalta matkaa, valaistuksen puuttuminen
reitiltä, epämiellyttävät alikulut sekä vaarallisena koettu
vilkas risteys. Mielipaikkoina korostuivat omat ja kaverien kodit, kirjasto ja muut harrastuskohteet. Koulumatkojen lisäksi usein kuljettuja reittejä olivat matkat
kauppaan ja harrastuksiin. Keskusteluissa oppilaat esittivät parannusehdotuksina risteyksien kehittämistä, nopeuksien rajoittamista hidasteilla sekä valaistuksen että
väyläverkoston yhtenäisyyden parantamista.

Haapaveden keskustaajamassa sijaitsee kaksi alakoulua,
yksi yläkoulu, ammattioppilaitos ja lukio. Otan ensisijaisesti huomioon alakoululaiset, sillä he saattavat
kokea liikenteessä liikkumisen haastavaksi ja liikkuvat
paljon jalan ja pyörällä. Koulukyselyn kohteeksi valitsin
Mäkirinteen koulun.
Pidin koulumatkojen pyöräiltävyydestä ja käveltävyydestä Mäkirinteen koulun kuudennen luokan
oppilaille kyselytunnin. Luokkalaisista noin puolet kulkee koulumatkansa pyörällä ja noin puolet vaihtelevasti
joko pyörällä tai kävellen. Pieni osa liikkuu vanhempien kuljettamana. Oppilaat merkitsivät Haapaveden
karttaan koulureittinsä ja paikat reitillä jotka he kokivat
ongelmallisiksi tai vaarallisiksi. Lisäksi heiltä kysyttiin
miellyttäviä tai ikäviä paikkoja keskustaajamassa tai
koulureitin läheisyydessä.

VIEREISEN SIVUN KUVAT:
KUVA 1.38 ( YLHÄÄLLÄ) Yhteenvetokartta koulukyselyn
tuloksista. (Topias Yli-Vakkuri 2018).

Esimerkki koululaisen karttamerkinnöistä. (Mäkirinteen koulu, 6. luokka, 2017)
KUVA 1.39 (ALHAALLA)
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Risteyksien turvallisuus ja
turvallisuuden parantaminen

Muutosehdotukset on toteutettu vuosien 2009
ja 2011 välillä. Viimeisin Haapavedellä laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma on vuodelta 2014. Alueella
on myös voimassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma 2015–2018.
Viimeisimmässä muutoksessa (Haapaveden
liikenneturvallisuussuunnitelma 2014: 21) on esitetty esimerkiksi toteutetun Sulkakyläntien pyörätien
jatkamista Tötterönperän liittymästä pohjoiseen sekä
keskikorokkeellista suojatietä Sulkakyläntien yli Kumparetielle. Koulukyselyssä kävi ilmi myös tarve suojatieyhteydelle Puistotieltä johtavalta polulta Sulkakyläntien yli pyörätielle.

Käytän esimerkkinä Mäkirinteen koulun läheisyydessä
sijaitsevaa vilkasta risteystä, jossa Kytökyläntie, Sulkakyläntie ja Vanhatie risteävät. Keskustaajama alkaa välittömästi risteyksen itäpuolella ja saapuvan liikenteen
nopeus on 60 kilometriä tunnissa vielä sata metriä ennen risteystä. Risteyksen länsi- ja pohjoispuolella nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa ja eteläpuolella 40
kilometriä tunnissa. Risteyksen läheisyydessä on useita
asuinalueita, joista kuljetaan päivittäin kouluun risteyksen kautta. Länsipuolella Teollisuustien kohdalla Kytökyläntien voi alittaa alikulun kautta, mutta Vanhatien
risteyksessä tällaista mahdollisuutta ei ole.
Risteyksen vaarallisuuden ja kevyen liikenteen
väylien puutteellisuuden on huomioinut myös arkkitehtiylioppilas Outi Järvinen (2001: 8) vuonna 2001
laaditussa liikenneturvallisuussuunnitelmassa osana
keskustan osayleiskaavan tarkistus- ja laajennusprosessia.

KUVA 1.40 ( YLEMPI ) Risteys ennen muutoksia
vuonna 2009. (Google Maps 2009)
KUVA 1.41 (ALEMPI ) Risteys muutosten jälkeen
vuonna 2011. (Google Maps 2011)
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Risteysalueella on toteutettujen muutosten jälkeen edelleen puutteita turvallisuudessa. Kytökyläntiellä
sijaitsevalle linja-autopysäkille johtaa keskikorokkeeton
suojatie suoraan penkereelle, mihin ei ole varattu aluetta
bussin odottamiselle. Suojatien pää sijaitsee vaarallisesti
paikassa, jossa Sulkakyläntieltä kääntyvä ajorata liittyy
Kytökyläntiehen. Tiheä puusto tien vieressä voi myös
haitata näkyvyyttä suojatielle. Suojatielle on suositeltavaa rakentaa suoja-alueet jalankulkijoille ja keskikoroke
helpottamaan tien ylitystä. Pääväylän varressa olevalla
bussipysäkillä olisi myös suotavaa olla suojakatos bussin
odottamiselle.Risteysalueelle olisi mahdollista asentaa
liiketunnistimella varustetut merkkivalot, jotka varoit-

tavat ajoneuvoliikennettä jalankulkijoista. Risteysalueella voidaan myös käyttää esimerkiksi heijastinpaaluja
helpottamaan sen havaitsemista ja luomaan
porttimainen vaikutelma rajoittamaan ajonopeuksia
(Suojateiden turvallisuuden parantaminen 2014: 13).
Sulkakyläntiellä lähelle risteysaluetta voitaisiin lisätä
esimerkiksi hidasteita rajoittamaan lähestymisnopeuksia. Sulkakyläntiellä risteyksen läheisyydessä tulisi myös
parantaa penkereelle johtavaa suojatietä, joka ei liity
kevyen liikenteen väylään. Risteysalueen viihtyvyyden
parantamiseen voidaan käyttää matalia istutuksia. Pensasistutuksia ja matalalehvästöisten puiden käyttöä tulee
kuitenkin välttää.

KUVA 1.43 Penkereelle johtava suojatie Sulkakyläntiellä.
(Google Maps 2011)

KUVA 1.42 Penkereelle johtava suojatie Kytökyläntiellä.
(Google Maps 2011)

KUVA 1.44 Risteyksen turvallisuuden
parantamisehdotuksia.
(Topias Yli-Vakkuri 2018)
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Yhteenveto

Lähteet

Haapaveden kevyen liikenteen verkko on pääpiirtessään
kattava. Keskustaajaman alueelta johtaa myös pyöräteitä läheisiin kyliin itään, länteen ja etelään. Pyörä- ja
kävelytiet ovat kuitenkin pirstaloituneet, eivätkä ne
aina muodosta selkeitä reittejä keskustaajaman alueella.
Kulkija saattaa joutua kulkemaan osan matkastaan ajoradan reunassa. Tämä aiheuttaa vaaratilanteita etenkin
tien ylityksissä, risteyksissä ja siirtymäkohdissa kevyen
liikenteen väylältä ajoradalle. Koulumatkoja kuljetaan
myös pimeän aikaan, eikä osaa kevyen liikenteen väylistä ole valaistu. Etenkin keskustaajamasta ulospäin suuntautuvat reitit ovat heikosti valaistuja.
Kevyen liikenteen reittien parantamisella on
merkittävä vaikutus kaupungin asukkaiden turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Pyöräilyn tai kävelyn suosimisella
liikkumisvälineenä on myös terveydellisiä vaikutuksia.
Kevyen liikenteen väylien ja reittien parannusten lisäksi
liikenneturvallisuuteen on pyrittävä vaikuttamaan monipuolisesti. Liikennenopeuksia voidaan rajoituksien
lisäksi laskea esimerkiksi pyrkimällä vaikuttamaan asenteisiin liikenteessä ja lisäämään asukkaiden tietoisuutta
turvallisista liikennetavoista.

Air-ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy & Haapaveden kaupunki (2001). Haapavesi – keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet. Haapavesi.
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19.2.2018.
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Kevyen liikenteen reittien parantamisella on merkittävä
vaikutus kaupungin asukkaiden turvallisuuteen ja
viihtyisyyteen.
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Mirva Korhonen

Kulttuuri ja
sosiaalinen hyvinvointi
Haapavedellä
Haapavedellä on kattava ja laadukas valikoima erilaisia vapaa-ajan tapahtumia, mutta niistä
tiedottaminen on puutteellista ja tapahtumat ovat kuppikuntaisia. Kulttuurielämä kehittyisi
esimerkiksi tehostamalla tiedotusta ja ottamalla nuoret mukaan tapahtumien suunnitteluun.
Johdanto

esille nousevia potentiaalisia kehitysideoita, päädyin
toteuttamaan tutkielmani ohjana olevan kyselyn avoimilla kysymyksillä. Avointen kysymysten vaarana on
vastaamatta jättäminen taikka liian suppeat vastaukset
(Valli 2001: 45), joten oli tärkeää pitää kysymykset selkeinä ja helposti ymmärrettävinä. Kysymysmäärän piti
olla sopivan rajattu, jotta kukaan potentiaalinen vastaaja ei jättäisi vastaamista kesken. Oikeanlaisten kysymysten kartoittamiseksi lähetin kaupunkilaista kootun seurantaryhmän jäsenille kutsun vapaamuotoiseen
haastattelutilaisuuteen, jossa tahdoin vapaamuotoisella
ja rennolla keskustelulla kartoittaa, miten asukkaat itse
kokevat tapahtumien määrän ja laadun. Haastattelutilaisuuteen osallistui yksi seurantaryhmän jäsen. Laadin
kysymykset tämän avoimen haastattelutilaisuuden pohjalta.

Halusin selvittää tutkielmassani erilaisten sosiaalisten
tapahtumien vaikutusta Haapaveden asukastyytyväisyyteen sekä kaupungin identiteettiin. Tarkoitus oli myös
kartoittaa kuinka haapavetiset itse kokevat tapahtumien
laadun. Tätä varten toteutin lyhyen kyselytutkimuksen.
Vastauksia analysoidessani kiinnitin laadun lisäksi huomiota tapahtumien järjestämisen problematiikkaan ja
pohdin kuinka ne voisi ratkaista.
Tutkielma on osa Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnan järjestämää yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssia, joka kytkeytyi tiiviisti yhteen Haapaveden kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavan
kuntasuunnittelukurssin kanssa. Kuntasuunnittelun
kurssin tavoitteena on luoda muuttotappiokunnalle
uusi toimintamalli elinvoimaisuuden säilyttämiseksi
kartoittamalla kunnan olemassa olevia vahvuuksia ja
heikkouksia.

Kyselytutkimuksen esittely
Kyselytutkimuksen kysymysten määrä rajattiin pieneksi
vastauskynnyksen madaltamiseksi. Ennen kysymysten
lähettämistä suoritettiin esitestaus kolmella eri koevastaajalla kysymysten laadun tarkastamiseksi. Kaksi
esitestaukseen valituista henkilöistä ei ollut osallisena
kuntasuunnittelukurssilla. Ensimmäisen kyselykierroksen jälkeen vastaamattomille seurantaryhmän jäsenille
lähetettiin niin sanottu karhukirje vastausprosentin kohottamiseksi.
Riittävänä vastausprosenttina voidaan useimmiten pitää kuuttakymmentä. Myös pienempi osuus
riittää, mikäli pystytään osoittamaan, etteivät vastaamatta jättäneet ole muusta ryhmästä olennaisesti poik-

Tutkimusmenetelmät
Alustin tutkimusprosessia vierailemalla Haapavedellä ja
tutustumalla kaupunkiin. Vierailu oli osa kuntasuunnittelun kurssikokonaisuutta. Vierailuun sisältyi jalkautumista kaupunkiin, kattava kiertoajelu sekä tutustuminen seurantaryhmään, johon oli kerätty aktiivisia
kaupunkilaisia edustamaan mahdollisimman kattavasti
kaikkia haapavetisiä.
Vierailulla selvisi nopeasti mielipiteiden kirjon
olevan todella laaja. Koska tehtävän tutkimuksen osatavoitteena oli myös kartoittaa vastaajien keskuudesta
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Kysymykset ja niiden analyysi

keavia. (Valli 2001: 32) Kyselyyn vastasi kuusi seurantaryhmän jäsentä. Vastausprosentti jäi alle luotettavana
pidetyn 60 prosentin rajan (ks. kuva 2.1). Jotta kyselytutkimuksen tuloksen luotettavuus varmistuisi, olisi
valittua otosta analysoitava ja suoritettava arvio siitä,
edustaako kyselytutkimuksen otos tarpeeksi laajalti
koko seurantaryhmää ja haapavetisiä vai onko jokin
yksittäinen ryhmä erityisen korostunut, mikä aiheuttaa
tulosten vääristymää. Kyselyssä ei kuitenkaan kerätty
tarvittavia vastaajien lähtötietoja, joten tarvittavaa analyysia ei voida suorittaa muun kuin sukupuolijakauman
kautta (ks. kuvat 2.2 ja 2.3). Kaavioista havaitaan, että
vastanneiden sukupuolijakauma noudattaa pääpiirteittäin seurantaryhmän edustamaa sukupuolijakaumaa, joten ainakin tältä osin tutkimuksen tulosta voidaan pitää
luotettavana. Luotettavuutta lisäävänä tekijänä voidaan
myös pitää seurantaryhmän jäsenten läpikäymää esivalintaprosessia, joka itsessään parantaa vastaajien monipuolisuutta.

1. Käytkö Haapaveden tapahtumissa?
(Miksi? / Miksi et? / Kuinka usein?)
2. Koetko että Haapaveden tapahtumavalikoima on riittävä vai toivoisitko kenties jotain uutta? (Mitä? Miksi?)
3. Yhdistävätkö tapahtumat erilaisia ihmisiä (esim. ikä,
ammatti, kulttuuritausta) vai koetko tapahtumien olevan pienehkön piirin pyörittämiä?
4. Millaisia tapahtumia voitaisiin järjestää nuorille?
5. Miten tapahtumista informoidaan ja voitaisiinko tiedotusta parantaa?
6. Tuleeko mieleen jotain muuta? Mitä?

Kysymyksillä oli tarkoitus analysoida Haapaveden kunnan – ei pelkästään keskustan alueen – jo olemassa olevien tapahtumien määrää, aktiivisuutta ja potentiaalia.
Lisäksi tarkoitus oli kartoittaa millaiset ihmiset käyvät
tapahtumissa aktiivisesti, kuinka yleistä osallistumisastetta voitaisiin kohottaa, ja kuinka tapahtumien luonnetta voitaisiin parantaa.

KUVA 2.1 Seurantaryhmäläisistä kyselyyn vastasi lähes
joka kolmas. (n=22)

Vastausten yhteenveto
Kaikki vastaajat kertoivat käyvänsä tapahtumissa aktiivisesti vapaa-ajan määrittämissä puitteissa. Osa mainitsi aktiivisuuden syyksi yleisen kiinnostuksen lisäksi
ammattivelvoitteet. Tapahtumissa käydään myös lasten
ja ”yleisen kannatuksen” vuoksi. Kannatushalukkuus
tarkoittaa kehityshalukkuutta. Tapahtumatyypeistä vastauksien pohjalta esiin nousivat konsertit ja musiikkiesitykset, teatteriesitykset sekä Kylpyläsaaren tapahtumat.
Järjestäjistä mainittiin erikseen yhdistykset, kaupunki,
yksityiset henkilöt sekä kirkko.
Valikoima koettiin kattavaksi ja laadultaan riittäväksi. Musiikkitapahtumia on määrällisesti paljon,
mutta ne eivät ole kovin vaihtelevia. Tilaisuuksissa soi
pääasiassa klassinen musiikki, kansanmusiikki tai vanhemmalle väelle suunnattu tanssimusiikki. Vastaajista
useat toivoivat tapahtumissa soitettavan erilaista musiikkia, jotta tapahtumat eivät olisi keskenään turhan
samanlaisia. Sama ilmiö koettiin myös muun tyyppisissä tapahtumissa; tapahtumatarjonnan määrä on hyvä,
mutta tasapaksun sisällön takia tilaisuudet eivät erotu
toisistaan, mikä johtaa kilpailuun osallistujista. Tapahtumia järjestetään myös tahattomasti päällekkäin. Näis-

KUVA 2.2 Seurantaryhmän jäsenten
sukupuolijakauma.

(n=22)

KUVA 2.3 Kyselyyn vastanneiden
seurantaryhmäläisten
sukupuolijakauma.
(n=6)
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Kaikki vastaajat kokivat tapahtumat
kaupunkilaisia yhdistäväksi asiaksi.
tä syistä tapahtumat jäävät väkimäärältään vähäisiksi,
vaikka järjestäminen ja tapahtumien markkinointi olisikin kunnossa.
Kaikki vastaajat kokivat tapahtumat kaupunkilaisia yhdistäväksi asiaksi. Toisaalta yleisesti oltiin myös
sitä mieltä, että tapahtumat ovat pääasiassa pienen piirin järjestämiä. Tätä pidettiin erottavana tekijänä, sillä
vastaajien mukaan tapahtumiin jätetään osallistumatta
järjestäjän edustaman eri uskontokunnan, tapahtuman
alkoholitarjoilun tai omien ennakkoluulojen vuoksi.
Esimerkkinä mainittiin Venäjä-seuran järjestämät kulttuuritapahtumat, jotka moni yhdistää virheellisesti politiikkaan. Vastaaja korosti, että ihmisille olisi tähdennettävä tapahtumien olevan suunnattu kaikille iästä,
rodusta, uskonnosta tai poliittisesta suuntautumisesta
riippumatta.
Nuorten osoittama epäaktiivisuus nähtiin ongelmallisena, sillä vaikka osa heistä osallistuu aktiivisesti urheilu-, musiikki-, tanssi- ja muihin järjestettyihin
aktiviteetteihin, iso joukko jättäytyy kaiken yhteistoiminnan ulkopuolelle. Internetiä, mobiililaitteita, tietokonepelaamista ja tarkoituksetonta hengailua vastaajat
pitivät huonoina asioina. Tavoitteellista harrastamista pidettiin hyvänä, mutta mainittiin että aktiivinen
harrastustoiminta lähtee varhain kotioloista. Yleisesti
vastaajat eivät osanneet sanoa, mitä nuoret haluaisivat
järjestettävän. Yleinen asenneilmapiiri nuoria kohtaan
oli negatiivinen. Yksikään vastaajista ei lukeutunut itse
13–20-vuotiaiden ikäryhmään. Vastaajat peräänkuuluttivat sosiaalista kanssakäymistä oikeassa elämässä. Herää
kysymys, olisiko kyselyn tulos toinen, mikäli vastaajiksi
olisi saatu myös nuoria.
Pääasiallisena tapahtumista tiedottamisen
kanavana mainittiin Facebook, mutta myös kaupungin internetsivut sekä sähköpostilistat ovat aktiivisessa
käytössä, kun halutaan tavoittaa potentiaaliset kävijät.
Vähemmässä käytössä olivat tienvarsikyltit sekä perinteiset ilmoitukset paikallislehdessä. Osa tapahtumanjärjestäjistä luottaa vakaasti myös siihen, että tieto leviää
sukkelasti suusta suuhun. Informointi koettiin kaikesta
huolimatta erittäin puutteelliseksi, ja se herättikin eniten mielipiteitä kyselytutkimuksen vastauksissa. Vastaajien mukaan tapahtumia järjestetään usein päällekkäin
ja markkinointi on heikkoa. Joissain tilanteissa vastaajat
kokivat tapahtumien kilpailevan keskenään.

Vastakkainasettelua tiedotuksen suhteen näkyi
kaupungin ja tapahtumien järjestäjien välillä. Tuntui
olevan epäselvää, kenen tulisi kantaa päävastuu tiedotuksesta. Varsinkin kaupungin rooli koettiin ongelmallisena. Osan mielestä kaupungin tulisi ottaa enemmän
osaa ilmoittamiseen, mutta toisten mielestä taas kaupungin tehtävä on mahdollistaa asioita varsinaisesti
osallistumatta itse ilmoittamiseen tai järjestämiseen.
Mahdollistamiseksi miellettiin esimerkiksi edullisten
toimitilojen tarjoaminen, lehti-ilmoitusten rahoittaminen sekä internetsivujen tapahtumakalenterin ylläpitäminen.
Haapaveden imago koettiin vastauksissa huonoksi, mihin kaupunkilaiset toivovat pikaista muutosta.
Kilpailu suurempien paikkakuntien kanssa on hankalaa, koska tapahtumien järjestäminen yhtä suurella volyymillä ei onnistu resurssien puuttumisen vuoksi. Yksi
vastaajista osuin kuitenkin asian ytimeen pohtiessaan,
että Haapavedellä voisi kuitenkin olla jotain sellaista,
mitä ympärillä olevissa suurissa paikoissa ei ole. Haapavedellä järjestämisen hyvä puoli on, että voidaan järjestää edullisemmin, ruuhkattomammin, turvallisemmin,
aikaa säästämättä, järkevään aikaan vuorokaudesta, kaikille ikäryhmille. On mahdotonta pitää yökerhoja tai
monipuolisia ravintoloita kaikkea tarjolla -periaatteella,
mutta liki kaikkea saadaan pienellä viiveellä.
Nuorten käsitys suurempien paikkakuntien paremmuudesta johtaa työikäisen väestön poismuuttamiseen. Työikäinen väestö, pääasiallisena veronmaksajana,
on kunnan selkäranka, joten muuttoliike olisi tärkeää
saada pysäytettyä. Monipuoliset, onnistuneet tapahtumat vahvistavat kunnallista identiteettiä, joka osaltaan
sitouttaa nuoria jäämään – tai peräti muuttamaan –
Haapavedelle.

Olemassa olevat tapahtumat,
niiden jakautuminen ja määrä
Haapaveden kaupungissa tapahtuu ympäri vuoden! Kuvassa 2.4 on esitetty tapahtumien jakautuminen vuoden
2017 eri kuukausille. Aktiivisinta on kevättalvella ja kesällä, josta määrä lähtee hiipumaan vuoden loppua kohden. Tammikuu on ainut kuukausi, jolloin ei ole yhtään
järjestettyä tapahtumaa. Helmikuun aktiivisuus selittyy
osittain tammikuun hiljaisuudella.
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Haapavedellä vuonna 2017 järjestetyt tapahtumat kuukausittain

KUVA 2.4 Haapavedellä ei järjestetty tammikuussa 2017 yhtään tapahtumaa. (Lähde: Haapaveden kaupungin
tapahtumakalenteri)

Vuoden 2017 tapahtumat
tyypin mukaan jaoteltuna

KUVA 2.5 Haapavededellä järjestettiin vuonna 2017 eniten musiikkitapahtumia. (Lähde: Haapaveden
kaupungin tapahtumakalenteri)

Järjestämisen ongelmat sekä
ratkaisuehdotukset

Tapahtumia järjestetään kaupungin nettisivustolta löytyvän tapahtumakalenterin mukaan 63 kappaletta vuodessa. Kuvasta 2.5 nähdään tapahtumien painottuvan pääosin musiikkiin ja urheiluun. Muut-kohta
sisältää markkinoita, kirpputoreja, tietokonepelitapahtuman, ikäihmispäivän sekä erilaisia leirejä.

Yhtenä suurena ongelmana kyselytutkimuksessa korostuivat kaupungissa vallitsevat pienet piirit, ”kuppikunnat”, jotka voisi määritellä vapaamuotoisesti sisäänpäin
lämpiäviksi, tarkkaan rajattujen henkilöiden muodostamiksi porukoiksi. Kuppikuntia voi muodostua peri-
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aatteessa minkä tahansa ihmisiä yhdistävän asian ympärille. Asiaa ei pidä sekoittaa yhteisöllisyyteen, joka on
itsessään asia jota tulisi jokaisessa ihmisyhteisössä vaalia.
Kuppikuntaisuudessa on kyse ryhmien vastakkain asettelusta. Vaikka ryhmän sisällä vallitsisi
hyvä henki, laajassa mittakaavassa ilmiö on kuitenkin
yhteisöllisyyttä hajottava tekijä. Kysetutkimuksen vastauksista käy ilmi, että kuppikuntia on muodostunut
esimerkiksi poliittisen suuntautumisen, ikäluokkien ja
etnisen taustan ympärille. Kuppikuntaisuus on itseään
ruokkivaa. Haapavedellä on päädytty tilanteeseen, jossa
tapahtumia boikotoidaan, koska järjestävä taho koetaan
vieraana, epämieluisana tai epäilyttävänä. Esimerkiksi,
vastauksissa epäiltiin ennakkoluulojen maahanmuuttajia kohtaan heijastuneen Ravintolapäivän kävijämääriin
negatiivisesti. Ilmiö on maailmanlaajuinen eikä siihen
ole olemassa helppoa ratkaisua.
Tilanteeseen voisi tuoda helpotusta tarkastelemalla järjestettävien tapahtumien mainontaa ja
ilmoituksia niin sanotusti ulkopuolisin silmin. On
mahdollista, että kulttuuritapahtumaksi tarkoitettu
Venäjä-seuran illanvietto tulkittiin poliittiseksi tapahtumaksi puutteellisen informoinnin – ei ennakkoluulojen
– takia. Tapahtuman järjestäjien olisi hyvä irrottautua
vanhoista toimintamalleista ja aloittaa tapahtuman
brändin rakentaminen täysin alusta, jotta mielikuviin
vaikuttavat tahattomat markkinointivirheet saataisiin
eliminoitua.
Nuorten aktiivisuutta olisi hyvä lähteä parantamaan viihtyisän kokoontumispaikan hankkimisella.
Kaupungilla tällä hetkellä nuorille suunnattu nuorisotalo, joka on auki arki-iltaisin. Nuorisotalolla on muun
muassa nuorisotiedotuspiste Settinetti, TV-huone ja
lehtinurkkaus. Lisäksi siellä voi pelata muun muassa
biljardia, pingistä, flipperiä ja PlayStationia. Nuorisotiloissa voi järjestää sopimuksen mukaan nappuladiskoja torstaisin ja diskoja yli 13-vuotiaille keskiviikkoisin.
(Haapaveden kaupunki – nuorisopalvelut) Vastauksissa
mainitut ajanvietteet, kuten tietokoneen pelaaminen
kotioloissa, ABC:lla kokoontuminen sekä autoilla kaupungin ympäri ajeleminen kertovat mielestäni siitä,
ettei nuorilla ole olemassa viihtyisää kokoontumispaikkaa, jonne voisi tulla kavereiden kanssa viettämään aikaa. Vaikka nuorisotalo on olemassa, se ei tunnu ajavan
asiaansa riittävän hyvin. Nuorisotalon käyttötapa tulisi
uudistaa kokonaan ja muutoksen pohjana tulisi käyttää nuorten omia ideoita siitä, mikä heidät houkuttelisi
viettämään iltaa yhdessä.
On olemassa useita yrityksiä, jotka myyvät
markkinoinnin ja sosiaalisen median koulutuksia. Haa-

paveden kaupunki voisi kustantaa tällaisen koulutuksen,
johon kutsuttaisiin kaikki asiasta kiinnostuneet paikalliset yrittäjät ja muut organisaattorit. Koulutuksen yhteydessä olisi helppo tehdä rajanvetoa kaupungin roolista
tapahtumien mahdollistajana, jotta kaupungin ja tapahtumanjärjestäjien välille syntynyt kahtiajako saataisiin kurottua umpeen. Kaupungin syyllistäminen saattaa kieliä jopa arkuudesta. Haluttaisiin jonkun muun
ottavan vastuu markkinoinnista ja tiedotuksesta, koska
se tuntuu itsestä pelottavalta ja kaukaiselta. Ilmaisen
markkinointikoulutuksen voisi jopa ajatella kaupungin
investointina yrittäjiin. Markkinointikoulutuksen yhteyteen voisi järjestää myös innovointi- ja ideapäivän,
johon kaikki halukkaat voisivat tulla ehdottamaan omia
ideoitaan tapahtumien suhteen. Tarkoitus olisi löytää
myös uutta verta vanhaan järjestäjäjoukkioon ja saada
ihmiset innostumaan. Kyselyn vastauksien mukaan tapahtumien järjestäminen koettiin työläänä, ja kynnys
osallistumiselle vaikutti olevan hyvin korkea.
Haapaveden tilanne on siinä mielessä positiivinen, että tapahtumakirjo on nykyisellään kattava. On
helpompaa lähteä jalostamaan jo olemassa olevaa kuin
luoda täysin uutta. Haapavedeltä löytyy myös halua
oppia ja kehittyä. Kaupungin olisi tehtävä selkeä linjanveto ja pyrkiä osaltaan auttamaan kaupunkilaisia
kehittymään esimerkiksi rahoittamalla koulutuksia. Sosiaalisen median jalostamisella entistä tehokkaammaksi
markkinointikanavaksi saataisiin todennäköisesti myös
aktivoitua nuoria. Sosiaalinen media ei ole myöskään
paikkaan sidottua, joten sen avulla voitaisiin houkutella kävijöitä myös lähikunnista. Vierailijat ulkopaikkakunnilta ja isommista kaupungeista olisivat varmasti
omiaan kohottamaan Haapaveden imagoa paikallisten
silmissä, sillä tällä hetkellä kotikaupunki koetaan paikkana, jonne kukaan ulkopuolinen ei halua tulla.
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Energia ja ekologisuus
hyvinvoinnin perustana
Energia-asioiden ekologisuus on osa kunnan ja kuntalaisten hyvinvointia. Haapaveden
energiantuotannon ekologisuutta kurittaa turvetuotanto, mutta siitä huolimatta on olemassa
useita keinoja vastata kaupunkina Euroopan unionin asettamiin päästötavoitteisiin.

Johdanto

Puhtaan, terveen ja hyvinvoivan ympäristön
ja ekosysteemien säilyttämiseen pyritään löytämään
vastauksia erilaisten ilmastosopimusten, -hankkeiden,
säädösten ja -tukien avulla. Joulukuussa 2015 Pariisissa
lähes kaikki maailman maat allekirjoittivat historiallisen sopimuksen, Pariisin ilmastosopimuksen, jonka
päätavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen
1,5 celsiusasteeseen. Ympäristöministeriön mukaan
”päästövähennystavoitteiden lisäksi sopimuksessa on
asetettu pitkän aikavälin tavoite ilmastonmuutokseen
sopeutumiselle sekä tavoite sovittaa rahoitusvirrat kohti
vähähiilistä ja ilmastokestävää kehitystä”. Pariisin ilmastosopimus voidaan nähdä jatkona vuoden 1992 YK:n
ilmastomuutoskoventille (UNFCCC) ja Kioton pöytäkirjalle, joka astui voimaan vuonna 2005 (Kioton pöytäkirja s.a).
Maailmanlaajuiset sopimukset ohjaavat myös
Euroopan unionin ilmastopolitiikkaa, jonka avulla
pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, lisäämään uusiutuvan energian osuutta energian kokonaistuotannossa sekä lisäämään energiatehokkaita
ratkaisuja. Päästöjen vähentämiseksi Euroopan unioni
on ottanut käyttöön päästökauppajärjestelmän, jonka
avulla pyritään vähentämään päästöjä mahdollisimman
kustannustehokkaasti ja markkinapohjaisesti (Euroopan unionin… s.a.). Päästövähennyksiä pyritään siis
allokoimaan alueille, joilla päästöjen vähentäminen on
taloudellisesti kannattavinta (Kunnilta… s.a.).
Tässä tekstissä käsitellään Haapaveden energiantuotantoa, energiankulutusta yleisesti sekä pyritään

Hyvinvointi jaetaan perinteisesti terveyden, materiaalisen hyvinvoinnin sekä koetun hyvinvoinnin ja elämänlaadun osatekijöihin. Hyvinvointi ja sen lisääminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla on lähes poikkeuksetta
yksilöiden, kaupunkien ja valtioiden keskeisimpiä tavoitteita. Hyvinvointi jaetaan lisäksi usein yhteisötason
ja yksilötason hyvinvointiin. Yhteisötasolla siihen liitetään elinolojen, työn ja koulutuksen sekä toimeentulon
ulottuvuudet – yksilötasolla keskeisessä roolissa ovat sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus, terveys, sosiaalinen pääoma ja yleinen elämänlaatu. Suomessa on suuria alueellisia eroja jokaisella hyvinvoinnin
ulottuvuudella. (Hyvinvointi s.a.).
Vaikka hyvinvointiin perinteisesti liitetään
ympäristö- ja luontoarvot, sekä ymmärretään puhtaan
luonnon parantava vaikutus, loistaa ekologisuus hyvinvoinnin perustana usein poissaolollaan yleisistä keskusteluista, määritelmistä hyvinvoinnille ja jopa useista
tutkimuksista. Energia-asiat ja ekologisuus liittyvät kuitenkin vahvasti hyvinvoinnin lisäämiseen ja vihreiden
ratkaisujen tärkeys tulisi ymmärtää osana hyvinvoinnin
kokonaisuutta. Ympäristön hyvinvointi lisää elämänlaatua ja vaikuttaa positiivisesti sekä yksilö- että yhteisötasoilla. Useissa tutkimuksissa onkin todettu vahva yhteys
luonnon ja hyvinvoinnin välillä (Hirvilammi 2015:
42). Ekosysteemien, luonnon, ympäristön sekä ihmisen
välillä on merkittävä riippuvuussuhde – ilman toista ei
ole toista. Tai no, ainakaan ilman toimivia ekosysteemejä ei ole ainakaan ihmistä.
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selventämään keinoja, joiden avulla Haapavesi voi kaupunkina vastata Euroopan unionin asettamiin päästötavoitteisiin. Tekstin tarkoituksena on antaa yleiskuva
Haapaveden tämän hetkisestä tilanteesta, sekä osoittaa
yhteys ekologisuuden ja hyvinvoinnin välillä. Tarkastelussa ovat lisäksi koalitioiden vaikutukset energiaan liittyvissä päätöksissä sekä asenteiden aiheuttamat haasteet
Haapavedellä.

pidetyn lähiruuan merkitys on Haapaveden asukkaille
tärkeähköä, ilmenee vuonna 2006 julkaistusta opinnäytetyöstä (Knuutinen et al. 2006).

Energiantuotannon lähteet
Energiantuotannon lähteet jaetaan uusiutumattomiin
ja uusiutuviin. Uusiutumaton energia on peräisin luonnonvaroista, jotka eivät uusiudu tai uusiutuvat hyvin
hitaasti. Uusiutuva energia taas on peräisin energianlähteistä, jotka uusiutuvat jatkuvasti tai joita on loputtomasti saatavilla. Suomessa uusiutuviin energianlähteisiin lasketaan vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia,
lämpöpumpuilla talteen otettu maa- ja ilmalämpöenergia, biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut kasvi- ja
eläinperäiset polttoaineet (Uusiutuvat energianlähteet
s.a.). Uusiutumattomiin energianlähteisiin luetaan kivihiili, ruskohiili, maakaasu ja raakaöljystä jalostetut
polttoöljyt (Fossiiliset polttoaineet s.a.). Sekä turve,
että ydinvoima ovat usein vaikeasti luokiteltavia. Uusiutumattoman ydinvoimasta tekee siinä raaka-aineena
käytetty uraani. Turpeen uusiutumisajan ollessa todella
hidas (1 mm / vuosi tai 1000 vuotta) katsotaan sekin
usein uusiutumattomaksi.
Vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon
merkittävimmät energiantuotannon lähteet energian
kokonaiskulutuksessa olivat Suomessa puupolttoaineet
(27 %), öljy (22 %) ja ydinvoima (17 %). Hiilellä tuotetun energian osuus oli 9 %, maakaasun 6 %, vesivoiman 4 % ja tuulivoiman 1 %. Turpeen osuus energianlähteenä kokonaiskulutuksesta oli 4 %. Lisäksi sähköä
tuotiin nettona yhteensä 6 %. (Energian kokonaiskulutus… 2017).

Energiantuotanto ja -kulutus
Energiasektoria tarkastellaan usein energiantuotannon ja energiankulutuksen näkökulmista. Perinteisesti
energiantuotannon lähteet jaetaan uusiutumattomiin ja
uusiutuviin, joskin jako ei kaikkien energianlähteiden
kohdalla ole yksiselitteinen. Energiankulutuksella tarkoitetaan tuotetun energian hyödyntämistä. Energiantuotanto- ja kulutuskysymykset ovat merkittävä osa
Suomessa, Euroopan unionissa ja koko maailmassa vallitsevaa energia- ja ilmastokeskustelua.
Energiantuotanto- ja kulutuskysymykset ovat
keskeinen osa myös kuntien ja kaupunkien toimintaa.
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ekologisuuteen
tähtäävät ratkaisut näkyvät nykyään usein kuntien ja
kaupunkien toimintastrategioissa, rakentamisessa, kaupunkisuunnittelussa, julkisten palvelujen järjestämisessä sekä yksittäisten yritysten ja asukkaiden toiminnassa.
Ekologisuuteen ja hyvinvoinnin lisäämiseen virittäytynyt ajattelu näkyy myös Haapaveden kaupungissa.
Esimerkiksi Strategia 2020:ssa mainitaan Haapaveden
tulevaisuuden mahdollisuudeksi uusiutuvan energian
käyttö (puu, turve (sic!), bio) ja jo olemassa olevaksi
vahvuudeksi sen luonto, maisemat ja ympäristö. Strategian keskeisin tavoite on luoda hyvinvointia niin, että
kaupungin kaikissa keskeisissä päätöksissä huomioidaan
ensisijaisesti aina kaupunkilaisten terveys ja hyvinvointi. Strategiassa kannustetaan ihmisiä kantamaan vastuu
omasta, läheistensä ja ympäristön hyvinvoinnista - tavoitteena on jättää tuleville sukupolville perinnöksi hyvinvoiva kaupunki. Haapavesi on mukana Terve Kunta
-verkostossa, jonka tavoitteena on kehittää ja edistää hyvinvoinnin ja terveyden strategista johtamista, toimintakäytäntöjä sekä jakaa kokemuksellista tietoa terveyden
ja hyvinvoinnin kehittämiseen liittyvistä mahdollisuuksista, keinoista ja hyvistä käytänteistä myös muille kunnille, seutukunnille, valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti (Terve…s.a.). Haapavesi pyrkii toiminnallaan
edistämään ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä (Strategia 2020 s.a.). Myös yleisesti ekologisena

Suomen ja Haapaveden
kasvihuonekaasupäästöt

Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2015
55,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiasektori aiheutti
samaisena vuotena 73 % Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Energiasektoriin kuuluvista osa-alueista energiateollisuus aiheutti 40 % päästöistä, kotimaan liikenne 27 %, teollisuus ja rakentaminen 21 %,
rakennusten lämmitys, maa-, metsä- ja kalatalous sekä
sektorin työkoneet 9 %, muu polttoainekäyttö 3 % ja
haihtumapäästöt 0,4 % Energiateollisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sähkön- ja kaukolämmöntuotantoa. Toiseksi suurin päästölähde oli maatalous (12 %),

Haapaveden maankäytön kehityskuva 2050

74

Päästökaupassa ilmastonmuutosta kiihdyttävät
hiilidioksidipäästöt hinnoitellaan, ja yritykset kilpailevat
keskenään päästöluvista.
kolmannelle sijalle ylsi teollisuuden prosessipäästöt (11
%) ja neljänneksi eniten päästöjä aiheutti jätesektori (4
%). (Suomen kasvihuone… 2017: 15-16).
Kuntakohtaisten päästöjen laskeminen on lähtökohtaisesti haastavaa ja osittain jopa harhaanjohtavaa.
Päästöjä voidaan laskea joko tuotantoperusteisesti tai
kulutusperusteisesti. Tuotantoperusteisesti kunnittain
julkaistaan vain Euroopan unionin päästökaupan
ulkopuoliset (non_ETS) päästöt. Luottamuksellisuussyistä päästökauppaan kuuluvia (ETS) päästöjä
ei julkaista ollenkaan. Maakunnittain julkaistaan sekä
päästökaupan ulkopuoliset (non_ETS) päästöt että
siihen kuuluvat (ETS) päästöt, joskin energiasektori,
teollisuusprosessien ja tuotteiden päästöt on yhdistetty
niissä yhdeksi kokonaisuudeksi. Käytännössä päästölaskelmat allokoituvat kuntakohtaisissa, tuotantoperusteisissa laskelmissa aina energiantuotannon perusteella,
eivätkä ne välttämättä kerro mitään kuntien todellisesta
energiankulutuksesta. (Alueellisten… s.a.). Koska Haapaveden alueella on turvetuotantoon perustuvaa energiantuotantoa, lienevät Haapaveden päästöt suuret, kun
päästöjä tarkastellaan tuotantoperusteisesti. Eräiden laskelmien mukaan Haapavesi sijoittuu päästömittausten
perusteella energiaperäisten ja teollisuusprosessipäästöjen sekä maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen osalta
korkealle riskitasolle, jätesektorin kasvihuonekaasupäästöjen osalta keskitasolle ja liikenteen päästöjen osalta
matalalle riskitasolle (Alueelliset päästötiedot s.a.).

asetettuja ilmasto- ja energiapoliittisia päästötavoitteita.
20-20-20 -paketiksi kutsutussa mallissa tavoitteet olivat:
1. 20 % leikkaukset kasvihuonekaasupäästöissä
vuoden 1990 tasosta
2. 20 % uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiantuotannosta
3. 20 % parannus energiatehokkuudessa.
Euroopan unionin edellä mainitut päästötavoitteet koskevat virallisesti niitä toimialoja, jotka kuuluvat päästökauppajärjestelmään. Suomessa päästökauppajärjestelmään kuuluu noin 600 laitosta ja niiden toiminnan
yhteydessä syntyvät hiilidioksidipäästöt. Laitokset käsittävät polttoaineiden polttolaitosten ja niiden kanssa
samaan kaukolämpöverkkoon liitettyjen laitoksien,
öljyjalostamoiden, koksaamoiden, eräiden teräs-, mineraali- ja metsäteollisuuden, joidenkin petrokemialaitosten prosessien, kivivillan ja nokimustan valmistuksen
polttoprosessien yhteydessä syntyvät päästöt. Vuonna
2008 päästökauppaan otettiin mukaan myös ilmailusta
syntyvät päästöt. (Yleistä päästökaupasta s.a.). Päästökauppaan kuuluvista laitoksista polttoainelaitokset aiheuttavat noin 50 % kaikista hiilidioksidipäästöistä.
Päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle jäävät esimerkiksi rakentamisesta, asumisesta, rakennusten lämmityksestä, maataloudesta, liikenteestä ja jätehuollosta
aiheutuvat päästöt sekä teollisuuden F-kaasut. Päästökaupan ulkopuolelle jäävien toimialojen päästöjä
pyritään sääntelemään taakanjakomenetelmän avulla. Euroopan unionin jäsenmaiden yhteinen tavoite
päästökaupan ulkopuolelle jäävien toimialojen osalta
on vähentää niistä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä
10 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Suomessa päästötavoite on 16 %. (Euroopan unionin… s.a.).
Päästökaupan ideana lyhykäisyydessään on se,
että päästökauppaan kuuluva laitos tarvitsee päästöluvan, jonka avulla se saa oikeuden päästää kasvihuonekaasuja ilmakehään. Päästökaupassa ilmastonmuutosta
kiihdyttävien hiilidioksidipäästöt hinnoitellaan ja yritykset kilpailevat keskenään päästöluvista. Päästöjen
kokonaismäärälle on asetettu katto, jota lasketaan joka

Euroopan unionin päästötavoitteet ja
päästökauppajärjestelmä

Osana Euroopan unionia Suomi, kuten myös Haapavesi, on sitoutunut sen asettamiin energia- ja ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Vuonna 2014 Euroopan unioni
asetti jäsenmaidensa päästötavoitteiksi vuoteen 2030
mennessä seuraavat toimet:
1. 40 % leikkaukset kasvihuonekaasupäästöissä
vuoden 1990 tasosta
2. 27 % uusiutuvan energian osuus
kokonaisenergiantuotannosta
3. 27 % parannus energiatehokkuudessa.
Edellä mainitut tavoitteet ovat jatkumoa vuodelle 2020
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Suomessa voidaan nähdä olevan
kolme energia-asioihin vaikuttavaa ryhmittymää:
energian taloudellisia asioita ajava ryhmä,
ydinvoiman ympärille muodostunut kannustuskoalitio ja
kotimaisten energiaresurssien edistämiseen pyrkivä koalitio.
vuosi. Tämän avulla Euroopan unionin jäsenvaltioiden
uskotaan saavuttavan tavoitteensa hiilidioksidipäästöjen
vähentämisessä. Päästökaupan keskeisenä tavoitteena
on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen heikentämällä
fossiilisten polttoaineiden kilpailuasemaa.

yritysten tai markkinatoimijoiden välillä on nähtävillä
vahva yhteys, joka on näkynyt Suomessa jo vuodesta
1970 lähtien, kun ensimmäiset kansalliset energiaohjelmat syntyivät. Energiaan liittyviä poliittisia päätöksiä
näyttäisivät värittävän lobbauksen, edunvalvonnan ja
markkinavetoisen ajattelun synkät värit. (Salo 2015).
Suomessa voidaan nähdä olevan kolme energia-asioihin vaikuttavaa koalitiota, eli ryhmittymää.
Uusiutuvaa energiaa tukeva koalitio ja ydinvoiman
ympärille muodostunut kannustuskoalitio ajavat selkeästi tai osittain energian taloudellisia asioita. Kolmas
koalitio on kotimaisten energiaresurssien edistämiseen
pyrkivä koalitio. Ydinvoiman koalitiossa vaikuttavina
etujärjestöinä ovat muun muassa Kokoomus, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Energiateollisuus ry ja Metsäteollisuus ry. Taustalla vaikuttavia yrityksiä ovat muun
muassa UPM, Stora Enso ja Metsä Group. Ydinvoiman
koalitio on pysynyt yhtenäisenä. Kotimaisten energiaresurssien edistämiseen pyrkivä koalitio muodostuu
puolestaan Keskustasta, turveteollisuuden edustajista
(erityisesti Vapo Oy), Suomen Luonnonsuojeluliitosta, tuulivoimayhdistyksistä, Puuenergia ry:stä, Suomen
Bioenergia ry:stä sekä maa- ja metsätalousministeriöstä
ja sen alaisista virastoista. Kotimaisuuteen pyrkivä koalitio on ollut kuitenkin rikkonainen sisäisten, eriävien
mielipiteiden takia. Kolmas koalitio, uusiutuvaa energiaa tukeva koalitio, muodostuu Vihreistä, ympäristöministeriöstä ja isosta joukosta ympäristöjärjestöjä (mm.
Greenpeace, Maan ystävät, Suomen luonnonsuojeluliitto). (Salo 2015).
Koalitioiden vaikutukset näkyivät erittäin selkeästi esimerkiksi turpeen syöttötariffiin liittyvissä päätöksentekojen valmisteluissa. Vuonna 2007 turpeen
syöttötariffiin liittyvän päätöksenteon valmistelussa
syöttötariffin puolelle asettuivat taloudellisia arvoja
tukevat koalitiot ja vastaan asettui ympäristöarvoja ja
ekologisuutta puolustava koalitio. Päätös turpeen syöttötariffista hyväksyttiin. Syöttötariffi, eli tuotantotuki,
maksetaan turvetuotannon lisäksi myös tuulivoimaan,
metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineisiin perustuville sähköntuotantotavoille. Syöttötariffin lisäksi
Suomessa muun muassa tuettiin verojen avulla turve-

Koalitiot ja energiaan liittyvät päätökset

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan maailman valtiot antoivat 550 miljardia euroa tukia fossiilisten polttoaineiden käytölle vuonna 2013 (World
Energy Outlook 2014). Samaan aikaan uusiutuville
energianlähteille annettiin tukia vain neljäsosa fossiilisille polttoaineille suunnatuista miljardeista. Maailman
valtiot tukevat siis yhä edelleen toimia, jotka voimistavat ilmastonmuutosta. Valitettavasti samanlaiset käytännöt näkyvät myös Suomessa.
Vaikka aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntäminen on maailmalla suuressa kasvussa, on Suomi
jäänyt auttamattomasti jälkeen kansainvälisestä kehitysvauhdista. Syitä voi olla monia, mutta yhtenä merkittävänä syynä uusiutuvien energianlähteiden käyttöönottamattomuudelle voidaan pitää erilaisia koalitioita,
jotka ohjaavat energiapoliittisia päätöksiä. Suomessa
uusiutuvan energian käyttöönottoa on hidastanut energiahallinnon ja keskeisten sidosryhmien sekä heikon
parlamentaarisen ja poliittisen ohjauksen muodostama
yhdistelmä. Energiatalouden järjestely ja sääntely on
ollut erityisesti ennen 1990-lukua vähäistä, mikä on
mahdollistanut monipuolisen energianlähteiden kirjon
syntymisen, sekä tätä kautta kilpailukykyisen hinnan
energialle. Vähäisestä ohjauksesta ja säädöksistä johtuen
energia-asioihin liittyvä päätöksenteko on laskeutunut
isoilta osin erilaisten sidosryhmien ja poliittisten ryhmien mielipiteiden hartioille ja on syntynyt jako ekologiseen ja taloudelliseen koalitioon. (Salo 2015).
Suomen energiapoliittisia päätöksiä tutkittaessa
on huomattu, että usein päätöksentekoon osallistuvilla
toimijoilla on erilaiset energianäkemykset. Näkemyksissä ovat painottuneet energian näkeminen markkinahyödykkeenä, maaseudun elinvoiman kohentajana ja
hyödynnettävänä resurssina. Energiaan liittyvien päätösten, energiahallinnon päätöksenteon valmistelun ja
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tuotantoa 86 miljoonalla eurolla vuonna 2015 (Valtion
talousarvioesitykset 2015 s.a.).

vihiilitehdas työllistäisi jo rakennusvaiheessaan satoja
henkilöitä (Vapon hiilitehdas…2016).
Sekä Kanteleen Voima Oy:n omistama Haapaveden voimalaitos, että Vapo Oy:n pienvoimalaitos ovat
mukana päästökaupparekisterissä. Päästövähennykset
koskevat täten molempia Haapaveden alueella sijaitsevia voimalaitoksia. Alla olevasta taulukosta on nähtävillä voimalaitosten hiilioksidipäästöt vuosilta 2013-2016.
Kanteleen Voima Oy:n voimalaitoksen hiilidioksidipäästöissä näkyy selvä trendi päästöjen vähenemisessä,
mikä johtuu yksinomaan tehoreservijärjestelmään siirtymisestä vuonna 2015.

Haapaveden energiantuotanto
Turvetta tupaan

Haapaveden energiantuotanto perustuu lähes yksinomaan turvetuotantoon. Energiaviraston voimalaitosrekisterin (2017) mukaan Haapaveden kunnan alueella toimii kaksi voimalaitosta; Haapaveden voimala ja
Haapaveden pienvoimalaitos. Haapaveden voimalan
omistaa vuonna 2006 perustettu sähköntuottaja Kanteleen Voima Oy, joka muodostuu 28 yksityis- ja kuntaomisteisesta pienestä- ja keskisuuresta energiayhtiöstä (Kanteleen voima s.a.). Haapaveden voimalaitos on
maailman suurin vastapainevoimalaitos, joka tuottaa
kaukolämpöä, sähköä ja prosessihöyryä. Haapaveden
voimalaitoksen polttoaineena toimii jyrsinturve. Lisäksi
poltetaan puupohjaisia polttoaineita ja kuivattua jätevesilietettä (Haapaveden voimalaitoksen vuosiraportti
2015). Haapaveden pienvoimalaitoksen omistaa Vapo
Oy, joka on 51,1-prosenttisesti valtio-omisteinen.
Pienvoimalaitoksella tuotetaan tällä hetkellä sähköä
Haapaveden voimalan tapaan niin ikään jyrsinturpeella
(POPELY/2392/2016).
Vuodesta 2015 lähtien ja ainakin kesään 2020
saakka Kanteleen Voima Oy:n voimalaitos on tehoreservijärjestelmässä. Tehoreservijärjestelmällä turvataan sähkön toimitusvarmuus tilanteissa, joissa sähkön markkinaehtoinen tarjonta ei riitä kattamaan sähkönkulutusta
(Tehoreservijärjestelmä s.a.). Lisäksi Kanteleen Voima
Oy:llä on tytäryhtiö Puhuri Oy, joka tuottaa tuulivoimaa Raahessa. Vapo Oy puolestaan suunnittelee teknisen hiilen tuotantolaitosta Haapavedelle, Seinäjoelle
tai Ilomantsiin – päätös sen toteutumisesta tehtäneen
vuoden 2017 loppuun mennessä. Yleensä aktiivihiilen
valmistus perustuu öljyyn ja kivihiileen, mutta Vapo Oy
käyttäisi raaka-aineenaan turvetta. Toteutuessaan aktii-

TAULUKKO 2.1

Turve ja ympäristöongelmat			

Haapaveden energiantuotanto perustuu siis lähes yksinomaan turpeeseen. Tunnetusti turve on kuitenkin yksi
ympäristölle suhteessa haitallisimmista energiantuotannon lähteistä. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan
turpeen käyttö tulisi lopettaa turpeen ollessa kivihiiltäkin
pahempi kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. Lisäksi
turpeenkaivuu köyhdyttää suovarantoja ja pilaa vesistöjä.
Jos energiantuotanto turpeenpoltolla korvattaisiin
uusiutuvilla energianlähteillä, hiilidioksidipäästöt
vähenisivät jopa 20 %. Turvepoltosta syntyvät
kasvihuonekaasupäästöt ovat 17 % energiantuotannon
kokonaispäästöistä, vaikka vuodesta riippuen vain noin
6–7 % Suomen energiasta tuotetaan turpeella. (Turpeenkaivuun ympäristövaikutukset s.a.).
Ilmastolle ja ympäristölle haitallisten vaikutusten lisäksi turvetuotantoa voidaan pitää myös terveydelle haitallisena. Ympäristöministeriön raportista käy
ilmi, että turpeen ja puun poltossa syntyy pienhiukkasia, jotka ovat ihmisen terveydelle erittäin vaarallisia.
Nykyään kuitenkin Suomessa suurin osa energiantuotantolaitoksista on varustettu sähkö- ja kuitusuodattimilla, jotka vähentävät tehokkaasti hiukkaspäästöjä
(Hyyrynen 2013). Sähkösuodatin on käytössä myös
Vapo Oy:n voimalaitoksella Haapavedellä (Haapaveden
voimalaitoksen vuosiraportti 2015: 11). 			

Haapaveden voimalaitosten hiilidioksidipäästöt (t CO2) 2013-2016. (Lähde: Energiavirasto)

2013

2014

2015

2016

Vapo Oy –
Haapaveden voimalaitos

32 972

30 754

34 184

31 747

Kanteleen Voima Oy –
Haapaveden voimalaitos

176 127

345 426

49 882

3 830
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Mitä Haapavesi voi tehdä?

kaupunkien joukko, joka on sitoutunut vähentämään
vuoteen 2030 mennessä 80 % hiilidioksidipäästöistään.
HINKU-verkostossa mukanaolo antaa kunnille konkreettisia neuvoja, tukea ja hyviä käytäntöjä, joiden avulla ne voivat tehokkaimmin saada päästövähennyksiä
omassa kunnassaan aikaan. Päästövähennyskeinoiksi
HINKU-verkosto luettelee erilaiset ilmastotyön johtamistavat, päätöksenteon, energiantehokkaan suunnittelutyön ja uusiutuvien energianlähteiden lisäämisen.
HINKU-verkoston tarjoamien työkalujen avulla kunnat ja kaupungit voivat tehdä säästöjä ja vähentää osaltaan hiilidioksidipäästöjä kiinteistöissä, maankäytössä ja
kaavoituksessa, liikkumisessa, ruoassa ja jätehuollossa.
Omien sanojensa mukaan HINKU-foorumi tarjoaa
verkostoitumismahdollisuuksia, päästölaskentapalveluja ja -työkaluja, viestintäyhteistyötä, tiedonvaihtoa ja
hyviä käytänteitä sekä tukea erillishankkeiden valmisteluun. (HINKU-foorumi s.a.)

On ehkä epärealistista ajatella, että Haapavesi voisi, tai
sen edes kannattaisi, heti pyrkiä kokonaan eroon turvetuotannostaan. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen
kannalta siirtymistä vähitellen uusiutuviin energianlähteisiin, esimerkiksi vesi-, tuuli- ja aurinkovoimaan,
olisi kuitenkin pidettävä tärkeänä tavoitteena tulevaisuudessa. Haapaveden pitää ehdottomasti muiden
kaupunkien ohella tavoitella päästöttömän kaupungin
titteliä, mutta alueen turvetuotantopotentiaalia ja nykytilannetta ajatellen se ei käy käden käänteessä. Se mikä
kuitenkin on realistista, on se, että Haapavesi voi, ja sen
ehdottomasti kannattaa, pyrkiä toiminnassaan mahdollisimman ekologiseksi, vähäpäästöiseksi ja ympäristöystävälliseksi kaupungiksi ainakin aluksi muilla keinoin.
Yhteen hiileen, toivottavasti lopulta yhteen aurinko- tai
tuulivoimalaan, voivat puhaltaa Haapaveden kaupunki,
siellä asuvat asukkaat ja sen alueella toimivat yritykset.
Tässä kappaleessa käsitellään erilaisia keinoja, joilla voidaan vastata Euroopan unionin päästötavoitteisiin. Tarkastelunäkökulmina on Haapaveden kaupungin, Haapaveden kaupungin asukkaiden ja Haapaveden alueella
toimivien yritysten mahdollisuudet ja keinot toimia
ekologisesti. Päälähteenä toimii HINKU-verkoston, eli
hiilineutraalien kuntien verkoston, asettamat tavoitteet
ja sen tarjoamat hyvät käytänteet. Vaikka turpeeseen
perustuva energiantuotanto Haapavedellä vielä jatkunee, voidaan Haapavedellä ottaa käyttöön muita HINKU-verkoston tarjoamia hyviä käytänteitä.

Mitä Haapaveden kaupunki voi tehdä?

Kaupungit voivat päätöksillään ja toiminnallaan rakentaa kestävämpää, vihreämpää ja hyvinvoivempaa yhteiskuntaa. HINKU-foorumiin liittyessään Haapaveden
kaupunki voisi saada konkreettisia neuvoja työn organisoinnin, energiantuotannon, kiinteistöjen, maankäytön, kaavoituksen, liikkumisen, ruoan, jätehuollon sekä
opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseksi. Uusiutuvaan
energiaan siirtymällä Haapavesi pystyisi vähentämään
kaupungin rakennusten lämmityskuluja ja niistä aiheutuvia päästöjä. Kiinteistöjen ja erilaisten rakennusten
lämmitysjärjestelmien vaihto uusiutuvalla energialla
saatuun kaukolämpöön voi vähentää päästöjä kaupungin alueella runsaasti. Lisäksi esimerkiksi talonmiesten
ja muiden kiinteistöjä hoitavien henkilöiden hyvällä
koulutuksella on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti
päästövähennysten toteutumiseen. Lisäksi Haapaveden
kaupunki voisi tukea toiminnallaan joukkoliikenteen
kehittämistä, parantaa kevyen liikenteen väyliä, edistää
sähkö-, biokaasu- ja etanoliautojen käyttöä, parantaa
kimppakyytimahdollisuuksia ja tukea jakamiskulttuuria. Ruoan osalta HINKU-foorumi antaa konkreettisia
neuvoja ruokahävikin vähentämiseksi, oikeaoppiseen

HINKU-verkosto

Osana Euroopan unionia ja Suomea, myös Haapaveden
tulee kantaa kortensa kekoon Euroopan unionin asettamissa päästötavoitteissa. Päästötavoitteisiin vastaaminen
edistää niin Haapaveden kaupungin hyvinvointia, kuin
koko Suomenkin hyvinvointia ja ekologisuutta. Ympäristöongelmat eivät koskaan jää paikallisiksi ulottuessaan
yli kunta-, maakunta- ja valtiorajojen. Yksi keino saavuttaa näkyviä päästövähennyksiä kaupungin tai kunnan
alueella on liittyä HINKU-verkostoon. HINKU-verkosto on hiilineutraalisuuteen tähtäävien kuntien ja

On ehkä epärealistista ajatella, että Haapavesi voisi
tai sen edes kannattaisi heti pyrkiä kokonaan eroon
turvetuotannostaan. Ilmastonmuutoksen kannalta siirtymistä
uusiutuviin energianlähteisiin olisi kuitenkin pidettävä
tärkeänä tavoitteena.
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kierrätykseen ja energiantehokkaaseen ruoanvalmistukseen. Lisäksi sisällyttämällä energia- ja ympäristötietoutta osaksi opetusta ja kasvatusta saadaan energiatehokas elämäntapa osaksi kaupungin asukkaiden arkea.
(HINKU-foorumi s.a.).

että ekologiset valinnat lisäävät yksilötasolla hyvinvointia, taloudellisia säästöjä ja niiden avulla voidaan vastata
myös Euroopan unionin päästötavoitteisiin, vaikka ne
kuuluvatkin päästökaupan ulkopuolisiin tavoitteisiin.

Mitä minä voin tehdä?

Yhteiskunnan ja yksittäisten henkilöiden lisäksi yrityksillä on merkittävä vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, siihen sopeutumisessa ja päästötavoitteiden
saavuttamisessa. Euroopan unionin päästövähennystavoitteet koskevat, kuten aiemmin todettua, noin 600
laitosta Suomessa. Näillä 600 laitoksella ja ne omistavilla yrityksillä on erittäin keskeinen rooli ympäristöongelmiin vastaamisessa ja päästövähennystavoitteiden
saavuttamisessa. Laitosten lisäksi myös muiden Suomessa toimivien yritysten on osallistuttava ilmastonmuutostalkoisiin.
Yritys voi useilla toimillaan vähentää toiminnassaan syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Yrityksille
HINKU-verkosto tarjoaa hyviä käytänteitä, malleja
ja toimintatapoja ympäristötekojen saavuttamiseksi ja
valjastamiseksi osaksi yritysten toimintakulttuureja.
Työkaluna on esimerkiksi HINKU-mappi, jossa yritykset voivat jakaa omia ekotehokkaita toimiaan muiden
nähtäväksi. Lisäksi HINKU-foorumi tarjoaa yrityksille
tukea rahoituksen hakemiseen.

Yritysvastuu

Vuonna 2016 asumisen energiankulutuksista 68 %
Suomessa aiheutui asuntojen ja tilojen lämmityksestä.
Käyttöveden lämmitys energiankulutuksesta oli 15 %,
muiden sähkölaitteiden 9 %, saunojen lämmitys 4 %,
valaistus 3 % ja ruuan lämmitys 1 % (Asumisen energiakulutus 2016: 5). On siis sanomattakin selvää, että
asuntojen lämmityksen pienentämisellä voidaan saavuttaa merkittävät päästövähennykset.
HINKU-verkosto tarjoaa konkreettisia neuvoja yksilöille ja kotitalouksille asumiseen, ruokaan,
liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyen. Myös HINKU-foorumin mukaan suurimmat päästöt asumisessa syntyvät kotitalouksien lämmityksestä. Yksittäinen
ihminen voi vaikuttaa positiivisesti kulutuksen vähentämiseen rakennusten energiaremonteilla ja LVI-järjestelmien säädöillä, mutta myös käyttötottumuksilla.
HINKU-foorumi listaa useita keinoja, joiden avulla
yksilöt voivat tehdä taloudellisia säästöjä, mutta jotka samalla hyödyttävät myös ympäristöä ja pienentävät yksilön ekologista jalanjälkeä. Toimia, joita kuka
tahansa voi pyrkiä tekemään asumisen osalta, ovat
muun muassa lämpötilan laskeminen (yhden asteen
vähentäminen säästää 5 % kuluissa), lämpimän veden
käytön vähentäminen lyhyemmillä suihkuilla ja hanan
sulkemisella saippuoinnin ajaksi, uusiutuvaan sähköön
siirtyminen kotitaloussähkössä, LED-valaistus, turhien
valojen sammuttaminen, sähkösaunan lämmityskertojen vähentäminen ja kylpyhuoneen lattialämmityksen
pienentäminen sekä elektronisten laitteiden sammuttaminen niiden käytön jälkeen. Yksittäinen ihminen
voi lisäksi vaikuttaa tuottamiin päästöihinsä kasvisruokapainotteisella ruokavaliolla, liikkumalla pyöräillen,
kävellen tai joukkoliikenteellä ja kuluttamalla viisaammin. HINKU-foorumin mukaan ihmisen arjessa syntyvistä päästöistä 20 % aiheutuu ruokavalinnoista, 20 %
liikkumisvalinnoista ja 20 % kulutusvalinnoista.
Erityisesti ruokavalinnat ja liikkumisvalinnat
vaikuttavat suuresti myös yksilön terveyteen ja hyvinvointiin. Kasvisruokapainotteista ruokavaliota pidetään
yleisesti erittäin terveellisenä ja kulkemalla jokapäiväiset
matkat pyörällä tai kävellen saavuttaa yksilö merkittäviä
terveysetuja ja parantaa kuntoaan. Voidaankin arvioida,

Pohdinta
HINKU-verkosto on vain yksi esimerkki niistä monista
väylistä, joiden avulla yksittäinen kunta tai kaupunki
voi pienentää ekologista jalanjälkeään. HINKU-verkoston ohella on olemassa vielä kunnianhimoisempi
FISU-verkosto, joka pyrkii hiilineutraalisuuden ohella
myös jätteettömyyteen ja ylikulutuksen vähentämiseen.
Sekä HINKU- että FISU-verkostot ovat molemmat
oivia kanavia, jos halutaan saada vertaistukea ja löytää
hyviä käytänteitä ekologisuuden tavoitteluun. Myös
Haapavesi voisi hyötyä edellä mainittujen verkostojen tarjoamasta tukiverkosta päästökaupan ulkopuolisilla toimialoilla. Päästökauppaan kuuluvat toimialat
eli Haapaveden turvetuotantolaitokset muodostavat
kuitenkin isoja haasteita Haapaveden alueella. Miksei
Haapavesikin voisi olla valmis satsaamaan uusiutuvaan
energiaan?
Yhtenä suurimmista ongelmista Haapaveden
energiantuotannon antiekologisuudessa voidaan pitää
valtion antamia verotukia fossiilisille polttoaineille.
Vuonna 2015 verotuilla maksettiin 86 miljoonaa euroa
turpeen polttoon perustuville tuotantolaitoksille. Tuet
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perustuvat poliittisiin päätöksiin, joihin vaikuttavat taloudelliset koalitiot, talouden ja sähköntuotannon turvaaminen sekä erilaisten sidosryhmien aktiivinen lobbaus turvetuotannon puolesta. Vaikka tuulivoimaakin
tuetaan tällä hetkellä aktiivisesti, pienennetään tuulivoimaan annettuja tukia merkittävästi lähivuosina. Haapaveden kannattaisi viimeistään nyt tarttua tarjottuihin
tuulivoimatukiin, jos se haluaa olla osa uusiutuvan
energian menestystarinaa.
Valtion verotukien, turpeen syöttötariffin ja
taloutta puolustavien koalitioiden lisäksi myös ihmisten asenteet vaikuttavat esimerkiksi tuulivoimalaitosten
perustamiseen Haapaveden alueella. VSB Uusiutuva
Energia Suomi Oy kaavaili rakentavansa tuulipuiston
Riskalankankaan alueelle, Pyhäjoen eteläpuolelle noin
kahdeksan kilometriä keskustasta länteen, mutta kaupunginhallitus kaatoi suunnitelman. Tuulipuistoon oli
tarkoitus rakentaa 25-30 tuulivoimalaa, kaupunki ja
yhtiö olivat tehneet kaavoitussopimuksen alueesta ja
maakuntakaavoituksessa oli huomioitu aluevaraus tuulipuistolle. Kaupunginhallituksen silloisen puheenjohtajan, Heikki Halla-ahon, mukaan tuulivoimaa vastustettiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti erityisesti
asukkailta tulleen runsaan palautteen takia (Haapaveden…2017). On vaikea arvioida, johtuiko tuulivoimapuiston rakentamisen torjunta oikeasti asukkaiden mielipiteistä vai mahdollisesti Heikki Halla-ahon (kesk.) ja
Haapaveden kaupunginjohdon keskustalaisista arvoista.
Haapaveden kaupunginjohdosta 65 % on keskustalaisia
(Kaupunginhallitus s.a.).
Jotta Haapaveden kaupunki pystyisi vastaamaan Euroopan unioniin päästötavoitteisiin, olisi yhteys ekologisuuden ja hyvinvoinnin välillä ymmärrettävä. Kuten aikaisemmin todettua, ympäristön, luonnon
ja maisemien merkitykset korostuvat usein hyvinvoinnin ja luonnon yhteyksiä käsittelevissä tutkimuksissa. Kun fossiilisia polttoaineita, Haapaveden kohdalla
turvetta, poltetaan, syntyy runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat haitallisia sekä ympäristölle, että ihmisten terveydelle. Pilaantunut, köyhtynyt ja saastunut
maaperä ei tuota hyvinvointia ja terveyttä, vaikka taloudellisia hyötyjä sen avulla saavutettaisiinkin. Luonnon
kiertokulku ja ekosysteemit takaavat, että haitalliset
aineet kostautuvat lopulta esimerkiksi ruoantuotannon
vaikeutena, arvokkaan makean veden pilaantumisena
ja monina muina haittoina, jotka näkyvät ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Turvesoita voidaan pitää myös
arvokkaina maisemakohteina. Maisemien tärkeys näkyi
myös Haapaveden Strategia 2020:ssa alueen merkittävänä vahvuutena.

Uskon, että ekologisen ja hyvinvoivan Haapaveden vetoketjun alkupää voisi löytyä Haapaveden
kaupungin asukkaista ja päättyä Haapaveden alueella
toimiviin yrityksiin ja päättäjiin. Vaatimalla energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä toimintamalleja kaupungilta ja kaupungin alueella toimivilta yrityksiltä, äänestämällä kaupunginhallitukseen enemmän ekologista
koalitiota edustavia henkilöitä ja toimimalla itse ekologisesti kaupunkilaiset asettavat toiminnallaan vaateen
paremmalle ilmastotoiminnalle. Haapaveden yhtenä
tärkeimpänä tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden
lisääminen, jolloin myös ekologisten arvojen tulisi olla
keskeisessä osassa päätöksentekoa.
Yhtenä keinona päästötavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa Haapavedellä voitaisiin poistaa
laskelmista yksittäisten suurien teollisuusyritysten vaikutus ja keskittyä tekemään päästövähennyksiä lähtökohtaisesti vain päästökaupan ulkopuolisissa päästöissä.
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Mari Lahti

Terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen
kunnan tehtävänä
Terveellisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä erityisesti
kunnan asukkaiden näkökulmasta. Haapavedellä on omat hyvinvointiin liittyvät tavoitteensa.
Kaupunkilaisten liikuntaharrastusta on tuettu viime vuosina esimerkiksi rakentamalla jäähalli.

Johdanto

den ja hyvinvoinnin käsitettä Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, WHO) ja Suomessa
toimivan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
mukaan. Sosioekonomisten väestöryhmien väliset erot
hyvinvoinnissa ovat myös Suomessa huomattavia. Kerron myös lyhyesti näiden ryhmien terveyseroista.
Terveyserojen kaventaminen on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä, jossa myös kunnilla on oltava
merkittävä rooli. Teen lyhyen katsauksen siihen, miten
vuonna 2020 voimaan tuleva maakunta- ja sote-uudistus muuttaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Seuraavaksi
tarkastelen kuntien lakisääteisiä tehtäviä terveydenhuolto- ja kuntalain mukaan. Näiden tehtävien pohjalta
tarkastelen sitä, mitä Haapaveden kaupungin Strategia
2020:ssä sanotaan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteista, ja teen katsauksen siihen,
mitä kunnassa tehdään ja on tehty näihin tavoitteisiin
nähden.

Terveellisyys ja terveyden tavoittelu ovat nykypäivänä
yleinen elämäntapa ja vallitseva trendi. Monet ihmiset
pyrkivät omilla valinnoillaan kohti terveellisempää elämää ja monipuolista hyvinvointia. Omien valintojen
lisäksi terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet
muut tekijät, joihin yksilö ei itse voi välttämättä edes
vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi asuinpaikka ja sosioekonominen asema. Hyvinvointierojen tasaamiseksi
Suomessa on sekä kuntalaissa että terveydenhuoltolaissa määritelty kunnille kuuluvia tehtäviä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi (ks. Finlex 2017a, Finlex
2017b).
Tämän raportin tarkoituksena on tarkastella
terveellisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä
seikkoja kunnan näkökulmasta ja selvittää, mikä rooli
asuinpaikalla on ihmisten hyvinvoinnissa ja terveellisyydessä. Tarkastelen kunnan lakisääteisiä tehtäviä terveellisyyden ja hyvinvoinnin osalta sekä miten asukkaiden
terveyttä ja hyvinvointia seurataan ja miten terveyttä
pyritään edistämään Haapavedellä, millaisiin toimiin
kunnassa on ryhdytty ja mitä terveyteen liittyviä tavoitteita kunnalla on. Lopuksi tarkastelen vielä lyhyesti sitä,
miten näissä tavoitteissa on onnistuttu Haapaveden hyvinvointiraporttien ja -suunnitelmien pohjalta.
Terveys ja hyvinvointi voivat tarkoittaa eri
asioita eri ihmisille. Raportin alussa määrittelen tervey-

Terveys, hyvinvointi ja terveyserot
Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan terveys on
täydellisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, ei pelkästään sairauden tai vanhuudenheikkouden poissaoloa (WHO 2017a). WHO:n (2017a)
mukaan terveellisyys kuuluu jokaisen ihmisen perusoikeuksiin rotuun, uskontoon, poliittiseen kantaan, taloudelliseen tai sosiaaliseen tilaan katsomatta. Jokaisen
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Hyvinvoinnin osatekijät jaetaan kolmeen ulottuvuuteen;
terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun
hyvinvointiin eli elämänlaatuun.
ihmisen terveys on perusoletus rauhan ja turvallisuuden
saavuttamisessa sekä yksilöiden ja valtioiden välisessä
yhteistyössä. Nämä seikat liittyvät oleellisesti sekä yksilön että yhteisön hyvinvointiin.
Kansanterveyslaitoksen entisen pääjohtajan
Jussi Huttusen (2015) mukaan WHO:n terveyden määritelmää on arvosteltu paljon, sillä määritelmän mukaista täydellistä terveydentilaa on käytännössä mahdoton
saavuttaa ja määritelmää onkin myöhemmin korjattu
korostamalla terveydentilan jatkuvaa muuttumista.
Huttunen (2015) korostaa myös oman kokemuksen
sekä arvojen ja asenteiden merkitystä terveydentilan arvioinnissa. Koetun terveyden yksi tärkeimmistä osa-alueista on riippumattomuus: kyky ja mahdollisuus päättää itse teoistaan ja toimistaan ja huolehtia itse itsestään
(Huttunen 2015). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL 2014) mukaan koettu terveys ennustaa kuolleisuutta, toimintakykyä ja terveyspalveluiden käyttöä väestössä. Siksi koettu terveys on myös tärkeä osa-alue
terveyttä ja terveellisyyttä.
Hyvinvoinnin osatekijät jaetaan Marja Vaaraman, Pasi Moision ja Sakari Karvosen (2010a) mukaan kolmeen ulottuvuuteen; terveyteen, materiaaliseen
hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Materiaalisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan
elinoloja ja toimeentuloa, ja sen eroja tarkastellaan tuloerojen perusteella. Palkkatyöhön perustuvassa yhteiskunnassa tulot ovat tärkein toimeentuloa ja elinoloja
määräävä tekijä (Vaarama ym. 2010a). Koettua hyvinvointia määrittää usein ihmisen tyytyväisyys omaan elämäänsä. Siihen vaikuttavat sekä terveys että materiaalinen elintaso. Ihminen vertaa asemaansa yleensä siihen
yhteisöön, jossa hän elää, ja siksi koettuun hyvinvointiin vaikuttaa voimakkaasti myös elinympäristö. Oman
aseman vertaaminen muuhun yhteisöön selittää myös
sen, miksi väestön keskimääräinen tyytyväisyys ei kasva
yhteiskunnan elintason ylittäessä tietyn rajan (Vaarama
ym. 2010a).
Koettua hyvinvointia siis määrittävät hyvinvoinnin muut ulottuvuudet, terveys ja materiaalinen
hyvinvointi, mutta myös yksilön odotukset hyvästä
elämästä, ihmissuhteet, omanarvontunto ja mielekäs
tekeminen, esimerkiksi työ tai opiskelu (Vaarama ym.
2010a: 280). Suomen kielessä hyvinvointi-käsite viittaa sekä yksilölliseen hyvinvointiin että yhteisötason

hyvinvointiin. Yksilöllisen hyvinvoinnin osatekijöiksi
lasketaan muun muassa edellä mainitut elämänlaadun
mittarit. Yhteisötason hyvinvoinnin ulottuvuuksiin taas
kuuluvat muun muassa elinolot, kuten asuinolot ja ympäristö, työ, työolot ja toimeentulo sekä koulutusmahdollisuudet (THL 2015).
Suomessa hyvinvointipolitiikan tavoitteena
on turvata kaikille kansalaisille mahdollisuudet hyvinvointiin ja hyvään elämään (Vaarama ym. 2010b).
Huono-osaisuuden kasautuminen voi johtaa yhteiskunnallisen jakautumisen syventymiseen ja se hajauttaa
yhdyskuntarakennetta (Kauppinen ym. 2010). Vaikka
Suomessa terveys ja hyvinvointi ovat kokonaisuudessaan lisääntyneet, sosioekonomisten ryhmien välinen
terveydellinen eriarvoisuus on kasvanut ja kasvaa jatkuvasti, ja se myös näkyy terveyspalveluiden käytössä
(Vaarama ym. 2010a). Terveyseroihin vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä ovat muun muassa tulojen epätasainen
jakautuminen, työttömyys ja koulutus. Rakenteellisten
erojen lisäksi myös elintavat, kuten alkoholinkäyttö ja
tupakointi, vaikuttavat eroihin terveydessä. Elintapoihin taas vaikuttavat taloudelliset mahdollisuudet, eli
elämäntapavalinnat eivät ole vain yksilön päätettävissä
(Vaarama ym. 2010a). On myös huomattava, että myöhemmän hyvinvoinnin perusta luodaan jo lapsuudessa
ja siksi on tärkeää, että lasten ja nuorten hyvinvointiin
ja terveisiin elintapoihin panostetaan. Huono-osaisuus
ja siihen liittyvät hyvinvoinnin ongelmat, kuten kouluttautumattomuus, mielenterveys- ja toimeentulo-ongelmat kasautuvat ja ne ovat myös Suomessa laaja ja monitahoinen yhteiskunnallinen ongelma (Paananen ym.
2012). Tutkimusta terveyseroista eri sosioekonomisten
ryhmien välillä on tehty kansainvälisesti melko paljon.
Catherine E. Rossin ja Chia-ling Wun (1995) mukaan
koulutus on erittäin merkittävässä osassa terveyserojen
kaventamisessa. Korkeasti koulutetut tupakoivat epätodennäköisemmin, harrastavat liikuntaa enemmän,
käyttävät alkoholia kohtuullisesti ja käyvät säännöllisissä terveystarkastuksissa. Kaikki nämä yhdistetään
terveelliseen elämäntapaan. Kouluttautuneet ihmiset
saavat todennäköisemmin töitä, eli koulutuksen myötä
myös työssäkäynti on oleellinen osa koettua terveyttä
(Ross & Wu 1995).
Maakunta- ja sote-uudistuksessa uudistetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelu ja ra-
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hoitus, sekä perustetaan uudet maakunnat ja siirretään näille uusia tehtäviä (Maakunta- ja sote-… 2017).
Uudistus on tämän hetkisten tietojen mukaan tulossa
voimaan 1.1.2020. Uudistuksen myötä itsehallinnolliset maakunnat järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja
terveyspalvelut. Uudistuksella tavoitellaan yhdenvertaisempia palveluita, hyvinvointi- ja terveyserojen
kaventamista sekä kustannusten alentamista. Uusien
maakuntien rahoituksesta vastaa ensisijaisesti valtio. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta
on tarkoitus yksinkertaistaa ja ihmisten valinnanvapautta palveluntarjoajien välillä lisätä (Maakunta- ja sote… 2017). THL:n pääjohtaja Juhani Eskola kommentoi
14.12.2017 julkaistussa tiedotteessa, että sote-uudistuksen toimeenpanon kaavailtu aikataulu on aivan liian
tiukka, ja realistisempaa olisi ajoittaa uudistuksen toimeenpano esimerkiksi 5–10 vuoden ajalle maakuntien
toiminnan käynnistymisestä (THL 2017a).
Sote-uudistuksessa suurin yksittäinen muutos
on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun
siirtyminen kunnilta maakunnille. Uudistuksella tavoitellaan yksilöllisempää palvelua ja valinnanvapauden
lisäämistä. Perinteisten terveyspalveluiden lisäksi sote-uudistuksen myötä asiakkaiden digitaalisia palveluita
lisätään ja varmistetaan sujuva tiedonkulku toimijoiden
välillä (Sote-uudistuksen tavoitteet 2017). Sote-uudistusta perustellaan muun muassa Suomen vaikealla taloustilanteella ja julkisen sektorin velkaantumisella, nykyisten sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatapojen
tehottomuudella ja alueellisella epätasa-arvoisuudella
sekä Suomen ikääntyvällä väestöllä. Sote-uudistuksen ei
ole tarkoitus muuttaa työnantajan kustantamaa työterveyshuoltoa, eikä yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita.
Maakunta- ja sote-uudistuksessa kunnille jää kuitenkin
tehtäväksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

sairausongelmien ehkäiseminen ja mielenterveyden
vahvistaminen. Lisäksi sen tavoitteena on väestöryhmien terveyserojen kaventaminen sekä suunnitelmallinen voimavarojen kohdentaminen terveyttä edistävällä
tavalla (Finlex 2017b: 3 §). Terveydenhuoltolaissa on
määritelty terveydenhuollon toimintaedellytykset, joiden mukaan kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin (Finlex 2017b: 4 §).
Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä
ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Kunnan tulee myös seurata palveluissa
toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, mikä lisäksi valtuustolle
on kerran valtuustokaudessa laadittava laajempi hyvinvointikertomus (Finlex 2017b: 12 §). Myös kunnan
strategisessa suunnitelmassa on asetettava terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, jotka perustuvat
paikallisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin. Perustana tavoitteille käytetään kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia, kuten esimerkiksi sairastavuusindeksejä.
Kunnan on myös määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Näille toimenpiteille kunta määrää vastuutahot. Eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden
ja hyvinvoinnin edistämisessä kunnan eri toimialojen
kesken, sekä myös yhteistyössä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa (Finlex 2017b: 12 §).

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Haapavedellä
Haapaveden kaupungin nettisivuilla esillä oleva strategia vuodelle 2020 nostaa terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen yhdeksi kaupungin päätehtävistä. Suunnitelman mukaan Haapavesi haluaa olla vuonna 2020
”Terve ja hyvinvoiva – Ihmeen hyvä Haapavesi” (Strategia 2020 2017). Suunnitelman mukaan tämä tarkoittaa, että kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö ja
kaupungin talous ovat terveitä, sekä kaikissa kaupungin
toiminnoissa tavoitteena on kaupunkilaisten terveys ja
hyvinvointi. Haapavesi haluaa erottua hyvänä asuinpaikkana, yrittämisen ympäristönä, työnantajana sekä
harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksillaan.
Strategian mukaan kaupungin yksi tärkeimmistä arvoista on vastuullisuus. ”Kannamme yhdessä
vastuuta jokaisesta haapavetisestä sekä yhteistyökuntien
asukkaista. Kannustamme aktiivisesti jokaista kanta-

Kunnan tehtävät terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat kuntien perustehtäviä (Finlex 2017a: 1 §). Kuntalaissa sekä
terveydenhuoltolaissa on määritelty kuntien tehtävät
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveydenhuoltoon sisältyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.
Terveyden edistämisellä tarkoitetaan yksilöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka
tavoitteena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, sekä terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden
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maan vastuuta omasta, läheistensä ja ympäristön hyvinvoinnista. Toimimme vastuullisesti niin, että tulevat
sukupolvet saavat meiltä perinnöksi terveen ja hyvinvoivan kaupungin.” (Strategia 2020 2017: 9). Strategia
siis korostaa hyvinvoinnin ja terveyden merkitystä kunnan toiminnassa. Kaupungin strategisissa linjauksissa
otetaan myös huomioon kaupunkilaisten hyvinvointi.
Strategian mukaan tavoitteena on järjestää laadukkaat
hyvinvointipalvelut kaupunkilaisille kustannustehokkaasti, ja nämä saavuttaakseen Haapavesi on Strategia
2020:n mukaan avoin erilaisille järjestämistavoille ja aikoo harkita tapauskohtaisesta sopivimman järjestämistavan löytämiseksi (Strategia 2020 2017). Strategisten
tavoitteiden toteutumista Haapaveden kaupunki aikoo
seurata terveyden ja hyvinvoinnin osalta esimerkiksi
sairastavuusindeksin avulla. Tavoite vuodelle 2016 oli
laskea sairastavuusindeksiä 5 % (Strategia 2020 2017).
Haapavesi kuuluu Terve Kunta -verkostoon, ja
on kuulunut siihen vuodesta 2008 lähtien (Haapaveden
kaupunki 2017). Terve Kunta -verkosto on Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima verkosto,
jonka tarkoituksena on tukea kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä (Haapaveden kaupunki 2017).
Terve Kunta -verkosto on osa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan laajuista The WHO European
Healthy Cities Network -verkostoa (WHO 2017b).
WHO European Healthy Cities Network koostuu
yhteensä lähes sadasta kaupungista ja kunnasta, ja jäseniä on kolmessakymmenessä eri maassa. Suomesta
Terve kunta -verkostoon kuuluu 24 jäsentä, joista 19
on kuntia, neljä seutukuntia sekä yksi maakunta (THL
2017b). Näiden kuntien, seutukuntien ja maakunnan
alueella asuu yhteensä yli 1,5 miljoonaa suomalaista.
Terve Kunta -verkoston tavoitteena on kehittää verkostokuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
strategista johtamista, toimintakäytäntöjä ja toiminnan
arviointia. Sen tarkoituksena on myös tuottaa ja välittää kokemuksellista tietoa terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista
verkoston jäsenten kesken kansallisesti ja kansainvälisesti. Terve Kunta -verkoston jäsenkunnat ovat sitoutuneet toiminnassaan WHO:n Healthy Cities -ohjelman
tavoitteisiin, joita on tiivistetysti kehittää kaikkien terveyttä ja vähentää terveyteen liittyvää epäarvoisuutta,

sekä kehittää johtamista ja terveellisyyden osallistumiselle avointa hallintoa (WHO 2017b).
Terve Haapavesi -ryhmä on Haapavedellä toimiva Haapaveden kaupungin hyvinvointiryhmä, joka
vastaa muun muassa Terve Kunta -verkoston toiminnasta (Haapaveden kaupunki 2013). Ryhmän tehtäviä
on Terve Kunta -verkoston tehtävien mukaisesti seurata ja arvioida asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia
sekä niihin vaikuttavia tekijöitä, sekä laatia kaupungille
valtuustokausittainen hyvinvointikertomus sekä vuosittaiset hyvinvointiraportit ja -suunnitelmat. Näiden
hyvinvointiraporttien ja suunnitelmien perusteella
tarkastelen Haapaveden kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita ja miten tavoitteissa on edetty. Hyvinvointiryhmän tehtävänä on myös
tukea, seurata ja arvioida hyvinvointisuunnitelmien ja
-ohjelmien paikallista toimeenpanoa. Terve Haapavesi -ryhmä myös välittää ja tuottaa tietoa terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, keinoista
ja työtavoista kunnassa sekä tukee niiden käyttöä. Ryhmä myös toimii yhteistyössä muun muassa nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston, järjestöjen,
yhdistysten, yritysten, seurakunnan ja oppilaitosten
kanssa kaupunkilaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja
yhteisöllisyyden edistämiseksi. Ryhmä koordinoi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hanketyötä myös
koko sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella, sekä ohjaa
kaupungin ja Helmen hyvinvointia edistävien ryhmien
toimintaa. Lisäksi se toimii Haapaveden liikenneturvallisuustyöryhmänä (Haapaveden kaupunki 2013).
Terve Haapavesi -ryhmä koordinoi siis yleisesti paikallista hyvinvoinnin edistämistä, ja käytännössä
Terve Kunta -verkosto ja Terve Haapavesi -työryhmä
huolehtivat terveydenhuoltolaissa määritellyistä toimista (ks. Finlex 2017b). Ryhmään kuuluu kaupungin eri
hallinnonalojen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä,
ja ryhmää täydennetään eri toimijoilla ja asiantuntijoilla
ajankohtaisesti (Haapaveden kaupunki 2013). Ryhmä
käsittelee yhdessä Pyhännän hyvinvointiryhmän kanssa
sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kuntia koskevia asioita.

Tavoitteet ja niissä edistyminen

Terve Haapavesi -työryhmän laatimia hyvinvointiraportteja on Haapaveden nettisivuilla saatavilla vuosil-

Terve Kunta -verkosto on Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen koordinoima verkosto,
jonka tarkoituksena on tukea kuntien terveyden
ja hyvinvoinnin edistämistä.
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Alue

THL:n sairastavuusindeksi

2010

2011

2012

2013

2014

Haapavesi

ikävakioitu

144,4

146,9

144,6

139,2

132,6

ikävakioimaton

149,1

152,4

150,9

145,2

137,9

ikävakioitu

107,0

106,2

104,8

102,8

100

Koko maa

TAULUKKO 2.2 THL:n

sairastavuusindeksi vuosina 2010–3014 Haapavedellä ja koko maassa.

le 2013–2014 ja 2014–2015. Raportteihin sisältyvät
hyvinvointisuunnitelmat vuosille 2015 ja 2016. Lisäksi Haapaveden kaupungin nettisivuilta löytyy laaja
hyvinvointikertomus vuosille 2013–2016 joka sisältää
hyvinvointikertomuksen valtuustokaudelta 2009–2012
ja hyvinvointisuunnitelman valtuustokaudelle 2013–
2016. Hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat on hyväksytty kaupunginvaltuustossa (Haapaveden kaupunki
2017).
Raportit sisältävät hyvinvointitietoja kunnan
rakenteista, taloudesta ja elinvoimasta, sekä eri ikäryhmistä (mm. lapset ja lapsiperheet, nuoret ja nuoret
aikuiset, työikäiset, ikäihmiset). Kunnan rakennetta,
taloutta ja elinvoimaa on arvioitu perusindikaattoreilla, kuten väestömäärällä, huoltosuhteella, väestöennusteella, koulutustasolla ja työssä käyvien osuudella.
Haapaveden asukkaiden ikäryhmittäistä terveyttä ja hyvinvointia on arvioitu muutaman tunnusluvun avulla,
kuten Kelan ja THL:n sairastavuusindekseillä, tapaturmaindeksillä ja oman koetun terveyden indekseillä.
Raporteissa on käytetty Kelan sairastavuusindeksiä, jonka arvoja ei voida vertailla ajallisesti yhdellä
alueella, sillä koko maan sairastavuusindeksi on jokaiselle
vuodelle 100, ja jokaisen vuoden indeksiä verrataan sen
vuoden koko maan sairastavuuteen (Kansaneläkelaitos
2017). Kelan sairastavuusindeksin perusteella voidaan
siis verrata kunnan sairastavuutta yhtenä vuonna kerrallaan muihin kuntiin, alueisin tai koko maahan. Indeksistä on saatavilla ikävakioitu ja vakioimaton versio.
Ikävakioitu versio häivyttää ikärakenteiden vaikutukset
sairastavuusindeksiin, jolloin alueellinen vertailu helpottuu. Ikävakioimaton sairastavuusindeksi taas kuvaa
todellista sairastavuustaakkaa. Kelan sairastavuusindeksiä voidaan tarkastella myös vakioimalla indeksiluvut
sukupuolen mukaan. Luvut perustuvat kolmeen muuttujaan: (1) kuolleisuuteen, (2) työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja (3) erityiskorvattaviin
lääkkeisiin, rajoitetusti peruskorvattaviin lääkkeisiin
tai ruokavaliokorvauksiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Muuttujat suhteutetaan maan keskiarvoon yksi

kerrallaan, ja sairastavuusindeksi on näiden kolmen
osaindeksin keskiarvo (Kansaneläkelaitos 2017). Vaikka Kelan sairastavuusindeksiä ei siis voi vertailla ajallisesti, sen avulla voidaan kuitenkin todeta, onko jonkin
alueen, esimerkiksi Haapaveden, sairastavuus laskenut
kohti koko maan keskiarvoa, vai ovatko erot kasvaneet.
Toinen raporteissa käytetty sairastavuusindeksi on THL:n sairastavuusindeksi, jota ei saa sekoittaa
Kelan sairastavuusindeksiin, sillä se lasketaan täysin
eri tavalla. THL:n sairastavuusindeksi on vertailukelpoinen myös ajallisesti, sillä siinä aina uusimman tilastovuoden koko maan arvo on 100, ja myös edellisten
vuosien arvot suhteutetaan viimeisimmän tilastovuoden
arvoon (THL 2016). Tulee siis huomata, että indeksin
arvot ovat eri vuosina tarkasteltuna erisuuria, jolloin eri
vuosina määritettyjä arvoja ei tule sekoittaa keskenään.
Indeksi siis kuvaa kuntien ja alueiden sairastavuutta
koko maan tasoon nähden, ja arvo on sitä suurempi,
mitä yleisempää sairastavuus on. THL:n sairastavuusindeksi ottaa huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja
neljä painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä
arvioidaan. Indeksin sisältämiä sairausryhmiä ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja
liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Kaikista näistä on saatavilla myös
oma indeksi. Kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on sairausryhmän merkitys
väestön kuolleisuuteen, työkyvyttömyyteen, elämänlaatuun ja terveydenhuollon kustannuksiin. Myös THL:n
sairastavuusindeksin luvut ovat saatavilla ikävakioituna
ja vakioimattomana (THL 2016).
THL:n sairastavuusindeksi on laadittu sairastavuuden alueellisen vaihtelun ja yksittäisten alueiden
sairastavuuden muutosten mittariksi. Sitä tulkittaessa
tulee muistaa, että eri sairausryhmien yleisyys vaihtelee
ikäryhmittäin, joten alueen ikärakenne vaikuttaa indeksin suuruuteen. Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi THL:n sairastavuusindeksi on laskettu aina kolmen
vuoden tiedoista. Esimerkiksi vuoden 2013 luku koostuu vuosista 2012–2014 (THL 2016). THL:n sairas-
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Vuodelle 2015 tehdyssä hyvinvointisuunnitelmassa
tavoitteeksi mainitaan kaupunkilaisten terveys, hyvinvointi,
omatoimisuuden edistäminen sekä terveyserojen
kaventaminen.
tavuusindeksi 2012–2014 -tilastokatsauksessa huomautetaan, että myös hyvin toimiva terveydenhuolto voi
näkyä korkeampana sairastavuusindeksinä. Kun tauteja
seulotaan tehokkaasti, niin niitä myös havaitaan ja hoidetaan enemmän (Koskinen 2016: 4).
Haapaveden kaupungin strategiassa vuodelle
2020 on määritelty terveellisyyden tavoitteeksi vuoden 2012 ikävakioimattoman sairastavuusindeksin 5
%:n lasku vuoteen 2016 mennessä. Strategiassa ei ole
määritelty mikä sairastavuusindeksi on kyseessä, joten
tavoitteen täyttymisen arviointi on näillä perusteilla
vaikeaa. Tarkastellaan kuitenkin terveyden kehittymistä
Haapavedellä THL:n sairastavuusindeksin perusteella,
sillä se on ajallisesti vertailukelpoinen. Taulukossa 1.
näkyy Haapaveden ja koko maan THL:n sairastavuusindeksin arvot vuosille 2010–2014. Sekä ikävakioitu,
että -vakioimaton indeksi nousivat vuodesta 2010 vuoteen 2011, mutta sen jälkeen arvot laskivat ja laskivat
edelleen vuosina 2012–2014. Indeksiluvut on katsottu THL:n terveytemme.fi -palvelusta (Terveytemme.fi
2017). Taulukon 1. lukujen perusteella voidaan sanoa,
että ainakin THL:n ikävakioimaton sairastavuusindeksi on laskenut Haapavedellä vuoden 2012 arvosta jopa
yli 8,6 %. Haapavedellä sairastavuus on vuoteen 2014
mennessä jo saavuttanut strategiassa mainitun tavoitteen. Toki samaa hyvää kehitystä on pidettävä yllä. Samasta taulukosta voi koko maan sairastavuusindeksistä
huomata koko maan sairastavuuden laskeneen samoina
vuosina 2012–2014 noin 4,6 %.
Hyvinvointikertomuksissa ja -raporteissa kerrotaan erilaisista tavoitteista ja toimista hyvinvoinnin ja
terveellisyyden lisäämiseksi. Hyvinvointisuunnitelmassa raportoituja tavoitteita ja toimenpiteitä oli runsaasti, ja tässä raportissa olen keskittynyt kaikki ikäryhmät
-kohdan tavoitteisiin.
Vuodelle 2015 tehdyssä hyvinvointisuunnitelmassa tavoitteeksi mainitaan kaupungin pyrkimykset
kaupunkilaisten terveyden, hyvinvoinnin, ja omatoimisuuden edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen.
Toimenpiteiksi tavoitteen saavuttamiseksi on esimerkiksi erilaisten elämäntaparyhmien kehittäminen ja
uuden videovälitteisen painonhallintaryhmän aloittaminen. Kaupunkilaisten terveyttä pyritään edistämään
myös kaupunkilaisten neuvontapalveluita kehittämällä,

vammoja, tapaturmia ja myrkytyksiä ehkäisemisellä
sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluilla. Terveyserojen kaventaminen huomioidaan kaikissa toiminnoissa. Kaupunkilaisten liikuntaharrastusta pyritään
tukemaan uuden jäähallin rakentamisella, liikuntahallin korjaustarpeen selvittämisellä ja korjaamisella, sekä
pesäpallokentälle on tarkoitus saada hiekka-tekonurmi
(Terve Haapavesi… 2017a).
Vuosien 2014-2015 hyvinvointiraportissa todetaan, että kokonaisuutena kaupunkilaisten terveydentilassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia
edelliseen raporttiin verrattuna (Terve Haapavesi…
2017b). Sairastavuus on pysynyt lähes ennallaan, ja se
on korkeampaa, kuin koko maassa tai Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin. Sairaalahoitoisia tapaturmia,
vammoja ja myrkytyksiä oli myös paljon kaikissa ikäryhmissä, ja suunnitelmassa vuodelle 2016 onkin tehty
edellistä raporttia tarkempia suunnitelmia tapaturmien
ennaltaehkäisyyn, koskien muun muassa pyöräilykypärän käyttöä. Painonhallintaan tarkoitettuja Helmen
elämäntaparyhmiä ei pystytty järjestämään sairauksien
ehkäisemiseksi tavoitteiden mukaan. Videovälitteiset
painonhallintaryhmätkään eivät toteutuneet vuonna
2014 eivätkä vuonna 2015. Näiden elämäntaparyhmien
järjestäminen on kuitenkin osa vuoden 2016 suunnitelmaa. Kaupunkilaisten harrastustoimintaa ja osallisuutta
tuettiin hyvinvointisuunnitelman tavoitteinen mukaisesti (Terve Haapavesi… 2017b) ja vuonna 2016 aiottiin ottaa Haapatori käyttöön tanssi- ja liikuntaryhmien
tilaksi.
Vuodelle 2016 hyvinvoinninedistämisen painopisteitä olivat kaikkien ikäryhmien turvallisuuden
edistäminen sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen (Terve Haapavesi… 2017b). Kaupunkilaisten
liikuntaharrastusta tuettiin uudella jäähallilla, joka ilmeisesti valmistui vuonna 2015. Uimahallin kävijämäärää pyrittiin lisäämään, pesäpallokentälle saatiin vuonna
2014 hiekka-tekonurmi, ja skeittiparkki aiottiin toteuttaa vuonna 2016. Muita suunnitelmia kaupunkilaisten
terveyden edistämiseksi oli rakentaa lähiliikuntapaikka,
liikuntapuisto, jonka tarkoitus on palvella kaikenikäisiä
kaupunkilaisia, ja hankkia kaiken ikäisten liikuntaan
sopivia sisäliikuntavälineitä. Uudemman raportin ja
suunnitelman puuttuessa ei voi arvioida, kuinka tavoit-

Haapaveden maankäytön kehityskuva 2050

88

Lähteet

teissa on onnistuttu ja kuinka suunnitelmia on pantu
toimeen. Vuoden 2015 suunnitelmista kuitenkin monet on toteutettu (Terve Haapavesi… 2017a & 2017b).
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Terveys ja hyvinvointi ovat terveydenhuoltoa laajempi
kokonaisuus. Jokaisen ihmisen perusoikeuksiin terveys
ja hyvinvointi kuuluvat huolimatta taloudellisesta tilasta tai sosiaalisesta taustasta. Monipuoliseen hyvinvointiin kuuluu eri osa-alueita liittyen terveyteen, koettuun
terveyteen ja hyvinvointiin sekä materiaaliseen hyvinvointiin. Nämä toimivat elämänlaatua määrittävinä
tekijöinä, ja elämänlaatuaan ihminen vertaa aina ympäristönsä elämänlaatuun. Lisäksi hyvinvoinnilla voidaan tarkoittaa yhteisön hyvinvointia, jonka kannalta
tärkeitä osa-alueita ovat esimerkiksi elinolot, ympäristö
ja toimeentulo. Hyvinvoiva ympäristö vaikuttaa ihmisen terveyteen sekä henkisesti että fyysisesti, esimerkiksi
liikenteen ja teollisuuden ilmansaasteiden muodossa.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on erityisesti kunnan asukkaiden kannalta kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Haapavedellä terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseen liittyviä tehtäviä toteuttava ja valvova Terve Haapavesi -työryhmä on onnistunut sairastavuuden
alentamisessa, ja hyvinvointi raporttien ja -suunnitelmien tavoitteiden mukaan onnistunut tehtävissään hyvin.
Sairastavuusindeksien mukaan myös koko maan sairastavuus on laskenut viime vuosina, vaikka esimerkiksi
tutkimusten mukaan erityisesti tulotason mukaiset
terveyserot ovat kasvaneet (esim. Karvonen ym. 2017).
Eroja terveydessä väestöryhmien välillä on erityisesti
sosioekonomisen aseman mukaan, eli tarkasteltaessa
terveyden vaihtelua koulutuksen, ammattiaseman tai
tulojen mukaisesti (Karvonen 2017).
Suomalaisen hyvinvointipolitiikan tärkeimpiä
ja samalla vaativimpia tehtäviä on eri väestöryhmien
välisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen
sekä tietysti yleinen hyvinvoinnin lisääminen. Sosioekonomisten ryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja
voidaan pyrkiä kaventamaan esimerkiksi syrjäytymistä
ehkäisevillä toimilla. Syrjäytymisen ehkäisyssä tärkeänä
voidaan nähdä erilaiset harrastus- ja kulttuuritoiminnat, joiden edistäminen on tärkeää koetun hyvinvoinnin kannalta. Myös tasapuoliset kouluttautumismahdollisuudet on tärkeä taata kaikille.
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Laura Rontu

Haapaveden luonto
hyvinvoinnin resurssina
Haapaveden vaihteleva luonto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia niin paikallisten
hyvinvoinnille kuin myös matkailulle ja taloudelle. Haapaveden kaupungin
kehittymispotentiaali piilee luonnon arvojen ymmärtämisessä ja niiden jalostamisessa.
Haapaveden kaupunki sijaitsee Pyhäjoen varrella Pohjois-Suomessa. Haapaveden keskusta rajautuu kauniiseen Haapajärveen, jonka läheisyys antaa ilmeen koko
Haapaveden taajama-alueelle. Pohjois-Pohjanmaalle
epätyypilliset korkeuserot erottavat Haapaveden muista
lähialueen kaupungeista.
Haapavesi ei ole vielä tullut tunnetuksi vihreänä ekokaupunkina, mutta edellytykset siihen olisivat
olemassa. Luonnonläheisyys ja puhtaus ovat nykypäivän nousevia hittejä, ja nopean kaupungistumisen myötä ihmiset ovat alkaneetkin kaivata takaisin luonnon
rauhaan. 				
Ihmisten luontosuhde on heikentynyt viime
vuosikymmenten kaupungistumisen myötä. Suurin osa
ihmisistä asuu nykypäivänä kaupunkien sykkeessä. Kaupunkien tiivistyminen ja kasvaminen luo haasteita viheralueiden rakentamiselle ja luonnontilaiset alueet vetäytyvät yhä kauemmaksi keskustoista. Tässä ei ole kyse
ainoastaan suurista kaupungeista. Myös Haapavedellä
tämä on nähtävillä selvästi. Keskustaa leimaavat suuret
asfaltoidut parkkialueet, eikä alueella ole kunnollista,
hoidettua puistoaluetta oleskeluun. Ihmiset liikkuvat
paljon autoilla, eivätkä nouse kyydistä kuin hoitamaan
asiansa. Kulkuyhteydet on suunniteltu ajoneuvoliikenteen ehdoilla, eikä luontoon pääsyä esimerkiksi tauoilla
rohkaista.
Kaupungistumisesta huolimatta yhteys luontoon koetaan kuitenkin usein todella tärkeäksi. Luontoympäristö tarjoaa mahdollisuuksia rauhoittumiseen ja
arjesta irtautumiseen. Suomalaiset viettävät perinteisesti

vapaa-aikaansa mielellään luonnossa liikkuen ja pakenevat arkea kesämökeilleen maaseudulle. Tätä samaa
ilmiötä todistavat myös kansallispuistojen kasvaneet kävijämäärät. Luonnon positiivisia terveysvaikutuksia on
tutkittu paljon, ja elinympäristömme vaikuttaa terveyteemme kiistattomasti.

Terveyttä ja hyvinvointia luonnosta
Luonnon näkeminen, kokeminen ja aktiivinen luonnossa liikkuminen parantavat tutkitusti ihmisten elämänlaatua. Luonnosta saatavat hyvinvointivaikutukset
näkyvät ihmisissä nopeasti, mutta ovat samalla myös
pitkävaikutteisia.
Ihmisen fyysinen aktiivisuus lisääntyy luonnossa. Luonto jo itsessään houkuttelee ihmistä liikkumaan.
Liikumme luonnossa huomaamattamme reippaammin
ja suurempia määriä, kuin sisällä liikkuisimme. Luonto myös elvyttää ja palauttaa ihmistä stressistä. Ihmisen
syke ja verenpaine voivat madaltua ja keskittymiskyky
paranee luonnossa vietetyn ajan jälkeen.
Terveyshyötyjen saamiseksi tarvitaan monipuolisia luontoalueita sekä rauhoittumista että liikuntaa
varten. Parhaat terveyshyödyt saadaan toistuvilla käynneillä omilla mielipaikoilla, joten luonnon tulee sijaita
mahdollisimman lähellä jokapäiväistä elinympäristöä
hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tällä hetkellä luontoa käytetään sosiaali- ja terveyspalveluissa voimavarana vielä varsin vähän, vaikka se voisi säästää tuntuvasti
terveydenhuollon kustannuksissa. Erityisesti ennaltaeh-
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käisevässä terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa luonnon vaikutus voisi olla merkittävä. Luonnon terveysvaikutusten avulla voitaisiin mahdollisesti vastata myös
paremmin ikääntyvän väestön ja työurien pidentämisen
haasteisiin, myös Haapavedellä.
Se, millainen luonto toimii parhaiten virkistysympäristönä, riippuu suuresti kävijän taustasta ja on
jossain määrin myös kulttuurisidonnaista. Suomalaiset
kokevat erityisesti metsän ylivertaisena virkistysympäristönä. Myös muut riittävän laajat viherympäristöt
tuovat metsän tuntua ja luontoelämyksiä. Varsinkin
kaupungeissa asuvat ihmiset kokevat luonnonmukaiset
metsäalueet, liikuntaan liittyvät viheralueet ja rannat
voimakkaimmin elvyttäviksi mielipaikoikseen. Myönteiset tuntemukset korreloivat tutkimuksissa suoraan
paikassa vietetyn ajan määrään.
Ikääntyneillä viherympäristön aistimusten ja
muutosten havainnointi voi vahvistaa olemassaolon
kokemusta, kuten myös luonnon herättämät muistot ja
menneisyyden mielikuvat. Elämän tarkoituksellisuuden
tunnetta voivat lisätä luonnon jatkuvuus ja kiertokulku
vuodenaikoineen ja kasvukausineen. Haapavedellä on
suurista ikäluokista johtuen paljon ikääntyviä ihmisiä,
joille varsinkin lähellä palveluita sijaitsevat, helposti saavutettavat viheralueet ovat tärkeitä. Hyvien luontoyhteyksien tulee olla kaikkien saatavilla, sillä esimerkiksi
ajokykynsä menettäneillä tai autottomilla ei ole pääsyä
kaupungin reunoilla sijaitseville virkistysalueille.
Haapavedellä on upeat maastot, mutta kevyen
liikenteen reitistö on paikoitellen hieman heikossa kunnossa. Varsinkin pimeinä talvi-iltoina heikko valaistus ei
houkuttele ihmisiä ulos kodeistaan liikkeelle. Mäkinen
maasto ja paikoitellen todella suuret korkeuserot estävät
vanhuksia nauttimasta ulkoilmasta, sillä he eivät pääse
vanhainkodista liikkeelle rinteeseen. Varsinkin talvisin
tilanne on paikoitellen todella huono esimerkiksi jyrkissä alikulkutunneleissa. Kevyen liikenteen väylien priorisointi ja parantaminen helpottaisivat myös huonokuntoisemman väestön mahdollisuuksia omaehtoiseen
luontotutkiskeluun.
Jos kevyen liikenteen väylät ovatkin jääneet
toisarvoisiksi, on liikuntamahdollisuuksiin luonnossa
panostettu senkin edestä. Talvella latuvalikoima on hyvin laaja ja valaistuja hiihtolatuja on yli 50 kilometriä.
Latuvalikoiman lisäksi Hyttikallion valaistun ladun yhteydessä on lapsille lumiliikuntapaikka, jossa on mah-

KUVA 2.6 Näkymä Korkattivuorelta Haapajärvelle.
(Kuva: Laura Rontu)

dollisuus pulkkailuun.
Kesäisin toiminnassa on myös Aakonvuoren
urheilukeskus ampumaratoineen ja moottoriurheilukeskuksineen. Maastoon on myös merkitty polkujuoksureitistö. Matalan kynnyksen luonnossa liikkumiseen
kannustaa myös muun muassa frisbeegolfrata, joka sijaitsee keskusta-alueella. Toinen rata on tällä hetkellä
vielä rakenteilla.
Haapavedellä on luontoliikuntapaikkojen lisäksi useita uniikkeja luontokohteita. Lintuharrastajille
tärkeimpänä kohteena ovat Ainalin lintujärvet, jotka
sijaitsevat kymmenen kilometriä pohjoiseen Haapaveden keskustasta. Ainalin pinta-ala on 709 hehtaaria ja
muiden järvien yhteensä 1 242 hehtaaria. Ne sijaitsevat
Haapaveden pohjoisosissa. Järvet ovat hyvin matalia.
Ainalikin on syvimmillään ainoastaan 95 cm. Ainalin
lintujärvi on yksi Suomen merkittävimpiä lintujärviä.

Terveyshyötyjen saamiseksi tarvitaan monipuolisia
luontoalueita sekä rauhoittumista että liikuntaa varten.
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Järvellä bongari voi saada kiikariinsa monia harvinaisiakin lintulajeja keväisten ja syksyisten muuttojen yhteydessä.
Haapavedellä on lisäksi hyvin aktiivista kalastusta ja metsästystä, sillä ympäröivät maastot tarjoavat
siihen loistavat puitteet. Pyhäjokivarren kalastusalue
soveltuu erinomaisesti rannalta tapahtuvaan vapakalastukseen kevyillä välineillä. Joen leveys vaihtelee 20–80
metrin välillä ja on lähes kaikista merkittävistä kohdista
kahlattavissa.
Haapaveden maastot tarjoavat myös muunlaisia nähtävyyksiä, joihin luontoretken voi suunnata.
Haapavedellä sijaitsee esimerkiksi Oulun läänin läntisen osan korkein kohta, Korkattivuori. Pohjois-Pohjanmaalla poikkeukselliset korkeuserot luovat upeat näköalat suoalueille ja useille järville. Korkattivuoren huippu
kohoaa 186,6 metriä merenpinnan yläpuolelle. Vuoren
kallioisella laella sijaitsevan entisen palovartiotornin alin
taso on kunnostettu näköalapaikaksi, ja myös ylemmille
tasoille kiipeäminen onnistuu. Korkattivuoren lakiosa
on vuonna 1993 suojeltu, 33 hehtaarin laajuinen van-

hojen metsien suojelualue, missä kiertää myös luontopolku houkutellen ihmisiä tutustumaan luontoon.
Luontopolun alkuun vievän tien varrelle soranottopaikkaan on syntynyt pohjavesimonttu, joka on
suosittu uimapaikka. Luontopolun varrella on alueen
luontoa esitteleviä opastauluja. Alueella saa liikkua vain
jalan tai hiihtäen.
Ihmiset haluavat usein asua kauniin maiseman
äärellä. Sanotaan, että jo pelkkä luontomaiseman näkeminen kuvassa rauhoittaa sekä auttaa keskittymään.
Haapavedellä ei tarvitse tyytyä kuvien katseluun, sillä
huomattavien korkeuserojen takia tontteja kauniilla
vesinäkymällä riittää usealle ihmiselle. Tontit on myös
sijoiteltu niin että niiden väliin muodostuu pitkiä kauniita näkymiä suoraan Haapajärven vesipeiliin. Kaupunkiasumisen sijaan ihmiset innostuvat maaseutumaisemmasta ja väljemmästä asumisesta, jossa palvelut
kuitenkin sijaitsevat kohtuullisen matkan päässä. Oma
piha ja oma rauha houkuttelevat ihmisiä muuttamaan
pois tiiviimmiltä alueilta. Varsinkin vesistön eteläpuolella sijaitseva uusi Huiskan asuinalue on hyvin potentiaalinen kasvualue.
Haapavedellä ei ole juurikaan kesämökkeilijöitä,
eikä mökkitontteja ole tarjolla. Juuri tämän tyyppiset
ympäristöt kuitenkin houkuttelevat ihmisiä luonnonmukaiseen ympäristöön viettämään vapaa-aikaa. Kesämökkitonttien tarjoamisella voisi saada kaupunkiin
mökkiläisiä kesäkuukausiksi, ja siten myös uusia palveluita käyttäviä kuluttajia kaupunkiin.
Haapajärvi sijaitsee aivan keskustan tuntumassa, sen eteläpuolella. Järven keskellä sijaitsee Kylpyläsaareksi nimetty saari, jossa sijaitsi ennen kylpylä. Nykyisin
saaressa on pienimuotoista majoitustoimintaa ja uimaranta.
Saaresta on todella hyvät melontayhteydet ja
kylpyläsaaresta onkin hyvä suunnata tutkimaan Haapaveden rantoja. Saaren toinen puoli on kokonaan villiintyneessä luonnontilassa, eikä sitä ole kunnostettu hetkeen.
Valitettavasti myös Haapajärvi on pahasti rehevöitynyt rannoiltaan. Järvi ei ole kovin syvä ja kasvusto on paikoitellen kasvanut todella tiheäksi, mikä
estää järven virkistyskäytön osassa vesialuetta. Järven
kunnostaminen edellyttäisi järeää ruoppausta.
Haapaveden voimalaitoksen jäähdytysvesien
johtaminen Haapajärveen aiheuttaa järven jäätymisen
viivästymistä ja järvellä voi olla laajoja sula-alueita talvellakin. Tämä vaikuttaa suuresti vesialueen talvikäytettävyyteen ja estää tehokkaasti esimerkiksi hiihtämisen
ja luistelun järven jäällä. Vaihtoehtoisesti hukkalämpö

KUVA 2.7 Näkymä Haapajärven rannasta.
(Kuva: Laura Rontu)
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Myös muut kuin paikalliset ihmiset voivat hyötyä luonnosta. Varsinkin Aasian maista turismi on tällä
hetkellä erittäin suuressa nousussa. Esimerkiksi Kiinasta
tulee paljon ihmisiä tutustumaan Suomeen ja sen luontokokemuksiin. Useat tiiviit, aasialaiset suurkaupungit
ovat hyvin saastuneita ja turistit etsivät elämyksiä puhtaasta luonnosta ja raikkaudesta. Jo pelkkä hiljaisessa
metsässä kävely on osalle turisteista suuri elämys. Näitä metsiä Haapaveden ympäristössä kyllä riittää. Vielä
suurempia ihmetyksiä turisteille ovat puhdas ruoka itse
kerättynä metsästä ja ulkona yöpyminen. Syömäkelpoiset marjat ja sienet ovat harvinaisuus jossain päin maailmaa.
Lisäksi talvisesonkina lumiretket ja revontulet
ovat maailmalla valtava matkailuvaltti. Tiiviin kaupunkiasumisen aiheuttaman valosaasteen keskeltä ei näe
edes revontulia. Haapavedeltä puuttuu selvästi kunnollinen näköalatorni. Korkattivuoren torni on varsinkin
talviaikaan hyvin epäkäytännöllinen, vaikka sinne kiipeäminen onnistuukin paremman puuttuessa.
Matkailupalveluiden tuottaminen on valtava
potentiaali Haapaveden kaltaisilla alueilla. Turistien
viihtyminen ei tarvitse suuria investointeja, kunhan
majoituspalvelut ovat kunnossa. Tämänhetkinen hotelli
ei tule riittämään turismin kasvaessa, mutta Kylpyläsaareen kaavaillut majoituspalvelut parantavat tilannetta.
Lisäksi paikalliset asukkaat voisivat saada lisätienestiä
majoittamalla turisteja Airbnb-tyylisesti, sillä väljää
asuinkantaa on hyvin runsaasti. Matkailupalveluiden
tuottaminen vaikuttaisi alueen työllisyyteen positiivisesti. Lisäksi turistit käyttävät alueen muitakin palveluita ja jättävät rahojansa kaupunkiin.
Ihmisiä ei tule kuitenkaan ainoastaan Suomen
ulkopuolelta. Myös kotimaan turismi luontokohteisiin on lisääntynyt viime aikoina suuresti. Ihmiset ovat
vieraantuneet perinteisestä maaseudusta ja ovat kiinnostuneita tutustumaan taas suomalaiseen kulttuuriin
ja maalaismaisemiin. Haapavedellä on selkeät neljä eri
vuodenaikaa, jotka jo varsinkin eteläisessä Suomessa ovat osittain sulautuneet yhteen. Kunnollinen talvi
houkuttelee ihmisiä lämpimämmiltä alueilta.
Haapavesi sijaitsee keskellä hyviä liikenneyhteyksiä. Silti sen turismipotentiaali on jäänyt todella vä-

KUVA 2.8 Näkymä Mustikkamäen Ruustinnankartanolle.
(Kuva: Laura Rontu)

voitaisiin ohjata kaukolämmitysjärjestelmään, jolloin
vaikutus ympäristölle olisi erittäin positiivinen.

Materiaalinen hyvinvointi
Luonnosta saatava hyvinvointi ei kuitenkaan ole ainoastaan terveydellistä hyvinvointia, vaan sieltä saadaan myös materiaalista hyvinvointia kuten raaka-aineita. Erityisesti Haapaveden turvealue Piipsanneva on
yksi Euroopan suurimmista yhtenäisistä turvealueista.
Alueen koko on valtavat 3400 hehtaaria. Jättimäisiä
turvevaroja hyödynnetään muun muassa lämmöntuotannossa. Myös Haapaveden sahateollisuus saa paljon
raaka-aineita ympäröivistä metsäalueista.

Matkailupalveluiden tuottaminen on valtava potentiaali
Haapaveden kaltaisilla alueilla. Turistien viihtyminen ei
tarvitse suuria investointeja, kunhan majoituspalvelut ovat
kunnossa.
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hälle hyödyntämisasteelle, eikä se ole tarpeeksi tunnettu
ulkomailla. Luonnonmukainen elämäntyyli kiinnostaa
ihmisiä ja esimerkiksi maatilavierailuilla olisi todella
suuri potentiaali houkutella kotimaan turisteja.
Haapavedellä on puutarha-alan oppilaitos,
mutta se ei näy juuri laisinkaan katukuvassa. Keskusta-alueella ei ole hoidettuja istutuksia juuri laisinkaan.
Oppilaitos sijaitsee hieman kauempana keskustasta. Sen
yhteydessä on puutarha, jota opiskelijat hoitavat. Puutarha on kuitenkin hyvin kaukana kaupunkilaisten ja
varsinkin hyvin lyhyellä säteellä elävien vanhusten silmistä.
Haapaveden kaupungin potentiaali piilee nimenomaan luonnossa ja sen arvoissa. Vihreät arvot ovat
tällä hetkellä hyvin pinnalla ja luonnonmukaisuus on
trendi. Haapavedellä on kaikki mitä tarvitaan. Haasteena on sen potentiaalin hyödyntäminen, brändäys ja
tuominen turistien tietoisuuteen.
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Suvi Jänkälä

Maalaisurbaanin
maakäytön suunnittelun
lähtökohtia ja konsepteja
Maalaisurbaanilla tarkoitetaan asumisen ja elämisen muotoja, jotka sijoittuvat maaseutu- ja
kaupunkielämän välimaastoon. Jo yli sadan vuoden ajan se on ollut kaupunkisuunnitteluaate,
jossa pyritään tietoisesti yhdistämään molempien parhaat puolet. Maalaisurbaanit konseptit
voivat tarjota näkökulmia myös tulevaisuuden maankäytön suunnitteluun esimerkiksi
pikkukaupungeissa.
Johdanto ja käsitteet

tut välimatkat ja mittakaavat sekä kohtaamisten laatu.
Suomessa on käytössä asuinalueen tyypin määrittelemiseksi Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston maantieteen laitoksen yhdessä kehittämä seitsemän
alueluokan järjestelmä, joka ottaa huomioon useita
mitattavia muuttujia. Kaupunkialueiksi luetaan tiiviimmin rakennetusta alkaen sisempi kaupunkialue, ulompi
kaupunkialue sekä kaupungin kehysalue (Helminen et
al. 2014). Näistä viimeinen on tavallisesti luonteeltaan
maalaisurbaani. Maaseutualueita ovat maaseudun paikalliskeskukset, kaupungin läheinen maaseutu, ydinmaaseutu sekä harvaan asuttu maaseutu (Helminen et
al. 2014), joista kaksi ensiksi mainittua voivat olla luonteeltaan maalaisurbaaneja ympäristöjä.

Tuodakseni esille maalaisurbaanin ympäristön moninaisuutta ja toisaalta universaaliutta, esittelen tässä viisi
näkökulmaa maalaisurbaaniin maankäytön suunnitteluun. Maalaisurbaani reuna-alue on vanhin maaseudun
ja kaupungin välimaastoon sijoittuva asuinympäristö.
Puutarhakaupunki on ensimmäinen maailmanlaajuiseen tietoisuuteen noussut kaupungin ja maaseudun
parhaita puolia yhdistelevä kaupunkiteoria. Vihreät
kaupungit, joilla tässä tarkoitan tiivistä kaupunkimallia,
pyrkivät olevien kaupunkien ekologisesti ja sosiaalisesti
kestävään kehittämiseen kokonaisuutena. Kaupunkikylä on kaupunginosan laajuudessa sovellettava konsepti.
Lisäksi esittelen ajatuksia maaseudun kaupunkien roolista suurten kaupunkien ja harvaan asutun maaseudun
yhdyslinkkeinä. Lopuksi pohdin maalaisurbaanien kaupunkiteorioiden merkitystä. Sisällytän tekstiini myös
käsitteiden vakiintuneet englanninkieliset termit.

Maalaisurbaanin määrittely

Maalaisurbaanin käsite pitää sisällään moninaisen joukon asumisen ja elämisen muotoja, jotka sijoittuvat
maaseudun ja kaupunkielämän välimaastoon. Siinä yhdistyy molempien asuinympäristöjen ominaispiirteitä.
Maalaisurbaania asuinympäristöä voi muodostua ikään
kuin itsestään ihmisen tasapainoillessa kaupungin tarjoamien synergiaetujen ja maaseudun rauhan kaipuun
välillä. Tällaista ympäristöä luodaan myös suunnitelmallisesti, jolloin pyritään tietoisesti yhdistämään molempien parhaat puolet kohderyhmää parhaalla tavalla
palvelevaksi elinympäristöksi. Etenkin Iso-Britanniassa

Kaupungin ja maaseudun määrittely

Maaseudun ja kaupungin raja on häilyvä ja riippuu käytetyistä mittareista. Arvioitavia ja mitattavia tekijöitä
ovat muun muassa asukasmäärä, asukastiheys, työpaikkojen määrä, rakentamisen tehokkuus ja palveluiden
saavutettavuus. Vaikeammin mitattavia ominaisuuksia
ovat kokemuspohjaiset tekijät, kuten ilmapiiri, koe-
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on kehitetty ja tutkittu maalaisurbaaneja kaupunkiteorioita, sillä teollistumisen ajan voimakas, ohjaamaton
kaupungistuminen, maaseudun tyhjeneminen ja kaupunkirakenteen hajaantuminen ovat koetelleet yhdyskuntarakennetta maanlaajuisesti.

tuna rauhallinen ja väljä ympäristö, sekä yleensä hyvin
järjestetty saavutettavuus autolla. Varjopuolena yhdyskuntarakenteen yksipuolisuus voi pelkistää asuinalueet
pelkiksi nukkumalähiöksi. Riskeinä ovat virikkeetön ja
identiteetitön ympäristö, päivittäisiin matkoihin kuluva
aika ja energia, tuhlaileva maankäyttö sekä haavoittuvuus kaupunkien muutosten edessä. Nämä seikat tekevät reuna-alueiden kehittämisestä ja suunnitelmallisesta
rakentamista välttämätöntä.

Näkökulmia ja suunnittelukonsepteja
Maalaisurbaani reuna-alue

Maalaisurbaani reuna-alue (rural-urban fringe) tarkoittaa kaupungin laidalle syntynyttä asuinaluetta
tai asuinalueiden kehää (Geocases 2018), jonka väestö työskentelee kaupungissa, mutta hakee asumiselta maaseutumaista väljyyttä ja rauhaa. Reuna-alue on
muodostunut kaupunkien hintatason karattua tavallisen työväenluokan ulottumattomiin ja samalla
liikennemuotojen kehittyessä, autoilun mahdollistaessa
pidemmät päivittäiset työmatkat. Reuna-alueelle ovat
ominaisia pitkät välimatkat ja riippuvaisuus toisaalta
kaupungin palveluista ja toisaalta maaseudun alkutuotannosta. Alue toimii yksityisautoilun varassa, sillä asukastiheys suhteessa pitkiin välimatkoihin ei riitä
joukkoliikenteen järjestämiseen kannattavasti, ainakaan
nykyisillä keinoilla ja palveluiden saavutettavuus kevyenliikenteen keinoin on heikko.
Asumisen lisäksi vyöhykkeellä esiintyville toiminnoille on ominaista, etteivät ne suoranaisesti sovi
kaupunkiympäristöön, mutta eivät ole myöskään maatalouteen liittyviä. Näitä ovat esimerkiksi lentokentät,
golf-radat ja muut tilaa vievät harrastuspaikat, kookkaat
erikoiskaupan yksiköt, ympäristöhäiriötä aiheuttava
tuotantolaitokset ja jätevedenpuhdistamot. (Geocases
2018) Nämä eivät kuitenkaan riitä työllistämään reuna-alueen asukkaita eivätkä tarjoa kaikkia heidän tarvitsemiaan palveluita. Näin ollen suurimman osan arkeen
kuuluu pendelöinti kaupunkiin.
Kasvavan kaupungin laitamilla reuna-alueilla
on taipumus sulautua ajan myötä osaksi kaupunkirakennetta, ja ulkopuolelle muodostuu uusi välivyöhyke,
joka tunkeutuu maatalousalueelle (Geocases 2018).
Toisaalta kaupungin kasvun pysähtyminen tai taantuminen voi romahduttaa kiinteistöjen arvon ja olla tuhoisaa siitä riippuvaiselle reunavyöhykkeelle.
Maalaisurbaanin reuna-alueen suurin vetovoimatekijä varsinkin lapsiperheille on kaupunkiin verrat-

Puutarhakaupunki

Tavoitteellisen maalaisurbaanin kaupunkisuunnittelun juurten voidaan katsoa olevan puutarhakaupunkiliikkeessä (Garden City Movement), jonka taustalla on
sir Ebenezer Howardin 1900-luvun taitteessa esittämä
edistyksellinen kaupunkisuunnittelun teoria. Se on
vahvasti aatteellinen, sosiaalisiin ongelmiin pureutuva
konsepti. Howard pyrki muutamien aikalaistensa tapaan ratkaisemaan tilallista, taloudellista ja sosiaalista
ongelmaa, jonka teollistumisen aiheuttama nopea kaupungistuminen nosti esiin: vilkkaan muuttoliikkeen
myötä kaupungit täyttyivät, kävivät ahtaiksi, kalliiksi ja
epäviihtyisiksi, ja samaan aikaan maaseutu autioitui ja
ränsistyi (Ward 1992).
Raakamaan ostivat varakkaat sijoittajat, joiden
intressi oli kaavoittaa ja rakennuttaa niin, että he saivat
sijoituksestaan parhaan tuoton, jolloin ympäristön viihtyisyys kärsi ja hinnat karkasivat miellyttävillä paikoilla
tavallisen ihmisen ulottumattomiin. Ratkaisuksi Howard tarjosi kaupunki-maaseutua (town-country), jossa
yhdistyisivät maaseudun ja kaupungin hyvät, mutta
eivät huonot puolet. Maa olisi paikallisten asukkaiden
hallinnoimaa kunnan omaisuutta. (Ward 1992)
Puutarhakaupunki ei ollut ensimmäinen maalaisurbaani kaupunkiteoria, mutta varmasti eniten näkyvyyttä saavuttanut. Vuosikymmeninä ilmestymisensä
jälkeen sitä vietiin kaikille mantereille ja käännettiin
useille kielille, muun muassa ranskaksi, saksaksi ja japaniksi. Paikallisesta tarpeesta nouseva teoria on kuitenkin luonteeltaan kulttuurisidonnaista. Käännöstyön
yhteydessä sisältökin muuttui vastaamaan kulloistakin
paikallista, poliittista agendaa. Ajatus maaseudun ja
kaupungin kulloinkin parhaiksi koettujen ominaisuuksien yhdistämisestä kuitenkin säilyi, vaikka sosiaalinen
ja poliittinen sanoma Howardin suunnitelmien taustal-

Maalaisurbaanin reuna-alueen vetovoimatekijöitä varsinkin
lapsiperheille ovat rauhallinen ja väljä ympäristö
sekä hyvät autoyhteydet.
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Tavoitteellisen maalaisurbaanin kaupunkisuunnittelun
juurten voidaan katsoa olevan 1900-luvun taitteessa
syntyneessä puutarhakaupunkiliikkeessä.
la eli sovelluskohteissa omaa elämäänsä eikä toteutunut
missään sellaisenaan. (Hardy 1992)
Kaupunki-maaseudun malliin, kuten muihinkin utopioihin, on helppo ihastua. Iskevissä esittelykaavioissa korostetaan heikkouksia esiteltäessä vallitsevan
tilanteen kaupunkia ja maaseutua, ja synteesimalli keskittyy sen sijaan vahvuuksiin. Monelta osin Howardin
esittämät havainnot ovat kuitenkin edelleen relevantteja, vähintään mielikuvien tasolla.
Kaupungin ominaisuuksiksi Howard esittää
kolmen magneetin kaaviossaan luonnosta eristäytymisen, kuppikuntaistumisen, pitenevät työmatkat, korkean vuokra- ja hintatason, pitkät työpäivät, sumun
ja pulan puhtaasta vedestä, työttömien määrän, kalliin
infrastruktuurin, huonon ilmanlaadun, synkeän taivaan, slummiutumisen ja kapakat; toisaalta yhteisölliset
mahdollisuudet, viihteen, korkeat palkat, työllistymismahdollisuudet, valaistut kadut ja hulppeat rakennukset. Maaseudulla hän näki yhteisöllisyyden puutetta ja
välinpitämättömyyttä yhteisistä asioista, joutomaata ja
joutilaita ihmisiä, ulkopuolisten torjumisen, pitkät työpäivät ja pienet palkat, puutteellisen infrastruktuurin,
tylsyyden, ahtaat asunnot ja autioituvat kylät ja ennen
muuta tarpeen muutokseen. Toisaalta hän arvosti luonnon kauneutta, metsiä ja niittyjä, raikasta ilmaa, puhdasta vettä, alhaisia elinkustannuksia ja auringonpaistetta. (Aalen 1992)
Puutarhakaupungissa elo olisi auvoisaa: Kaupunki-maaseudun vetovoimana Howard esittää luonnon kauneus, yhteisöllisyys, helposti saavutettavat puistot ja pellot, matalat vuokrat, korot ja hinnat, korkeat
palkat, ajanvietteet, kevyt työpäivä, yrittäjyyden mahdollisuudet, pääomien kertyminen, puhdas ilma ja vesi,
hyvä infrastruktuuri, valoisat kodit ja puutarhat, ei savua eikä slummeja, vapaus ja yhteistyö. (Aalen 1992)
Howardin mukaan maalaisurbaanin hyvinvoinnin tavoittelu vaati täysin uusien kaupunkien perustamista ja alusta asti etenkin maanomistajuuden
osalta hänen esittämiensä periaatteiden noudattamista.
Tavoitteena oli työväenluokan olojen parantaminen
mahdollistamalla asuminen ja työskentely viihtyisässä
mutta edullisessa kaupunkimiljöössä pois slummeista
tai taantuvalta maaseudulta. Maata tuli hankkia edullisesti ja riittävä määrä entuudestaan heikommin hou-

kuttelevalta alueelta, jotta hintataso pysyisi matalana.
Kutakin kaupunkikeskusta ympäröisi kuusi kuntaa,
jotka liittyisivät tiestön lisäksi metro- ja kanaaliyhteydellä kaupunkiin sekä kehärautatieyhteydellä toisiinsa.
Näiden väliselle alueelle sijoittuisi viljelysmaata ja julkisia palveluita. Väljyys ja viihtyisät puistot ja julkiset
tilat olivat keskeisiä suunnitelmassa. Kukin kaupunki
sekä sitä ympäröivä kunta olisivat omavaraisia ja hallinnollisesti demokraattisia ja itsenäisiä yksikköjä. Täyteen
mittaansa kasvanut puutarhakaupunki ei enää kasvaisi
vaan väestönkasvu suunnattaisi aina uuteen kaupunkiin
verkostossa. (Ward 1992 viit. Howard 1989)
Alkuinnostuksessa 1900-luvun alussa nousi
useita nimellisesti puutarhakaupunkihankkeita, joista
tosin vain kaksi noudatti lähestulkoonkaan riittävässä
laajuudessa Howardin tarkoittamia periaatteita. Sotien
välisenä aikana puutarhakaupunkiajatus sai uutta kannatusta, tosin monelta osin alkuperäisestä aatteestaan
irrotettuna ja pakon edessä. 1930-luvun lama-aikana
yhtiövetoinen maankäyttö ja kehitys pysähtyivät, jolloin julkishallinnon oli osallistuttava entistä enemmän
kaupunkisuunnitteluun ja kehityshankkeisiin. (Hardy
1992). Myös puutarhakaupunki-ideasta poimitut omakotitontit omine takapihoineen olivat tulleet englantilaiseen lähiömaisemaan jäädäkseen.

Kaupunkikylä:
West Silvertown, Lontoo, Iso-Britannia

Puutarhakaupunki-idean puutteena on nähty väljän ympäristön aiheuttama välimatkojen kasvu ja sen
myötä edelleen yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja
yksityisautoilun välttämättömyys. Myös teorian lähtökohtana oleva täysin uuden kaupungin perustaminen
tyhjästä olemassa olevien kaupunkien kehityksen ohjaamisen sijaan jättää kokonaisvaltaiset käytännön toteutukset kuriositeeteiksi. 1950-luvulta lähtien ja jatkuvasti vilkastuen on etsitty ratkaisuja kestävän ja viihtyisän
urbaanin ympäristön saavuttamiseen jo rakentuneissa
kaupungeissa.
Walesin prinssi Charlesin julistaman suunnitteluhaasteen tuloksena syntyi kaupunkikylän (urban
village) konsepti, jota edistämään perustettiin Iso-Britanniassa 1980-luvun lopulla Urban Villages Group.
Kaupunkikylä on omavaraisuuteen pyrkivä taaja-
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ma-alue, joka puutarhakaupungeista poiketen toimii
kiinteästi osana kaupunkia. Suunnittelun keskiössä
ovat tiivis, muttei ahdas asuinrakentaminen, asumista
ja muita toimintoja yhdistelevät sekakorttelit, viihtyisät
julkiset tilat ja hyvät liikenneyhteydet jalan ja julkisella
liikenteellä. (Biddulph, Franklin & Tait 2002) Kaupunkikylä pyrkii nimensä mukaisesti olemaan urbaani kyläyhteisö, joka tarjoaa kehittäjiensä mukaan useita etuja
kohti ekologisempaa ja miellyttävämpää asuinympäristöä. Kaupunginosan pinta-ala ja sisäiset välimatkat ovat
riittävän pienet, jotta päivittäiset asiat hoituvat jalan tai
pyöräillen, mikä on paitsi ekologista, myös lisää ihmisten välisiä ennalta suunnittelemattomia kohtaamisia.
Asukasmäärä alueella vastaa kylää, jossa on mahdollista
tunnistaa suurin osa asuinalueensa väestä. Tuttuuden
varaan rakentuva yhteisöllisyys ja keskinäinen luottamus luovat edellytyksiä turvallisuudentunteelle, talkoohengelle ja jopa jakamistaloudelle.
West Silvertownin kaupunginosa Lontoossa
rakennettiin 1990-luvulta alkaen vaiheittain kaupunkikyläajatuksen mukaisesti käytöstä poistetulle satama-alueelle. Kaupunkikylä oli jo 1990-luvun alussa
tunnettu konsepti, mutta Urban Villages Forum kaipasi
yhä lippulaivaa. Vaadittiin muutama vuosi rahoituksen
hankintaa, lobbausta sekä kilpailutuksen voitto kaupunkikylää suosivalle taholle, ennen kuin West Silvertownin suunnittelu ja toteutus pääsivät todella vauhtiin.
(Tait 2003)
Uusi yhteisö käsitti sekä omistus- että vuokra-asumista, työpaikkarakentamista sekä alueen asukkaille suunnattuja palveluita. Sen oli määrä tuottaa
itsenäisesti kauppa-, terveydenhuolto-, virkistys-, harrastus- ja opetustoiminta asukkaiden tarpeisiin. Tarkoitus oli rakentaa tiivis yhteisö, jossa erilaisista taustoista
tulevat ihmiset tutustuisivat ja kokisivat yhteenkuuluvuutta kotipaikkaan sitoutumisen ja viihtymisen kautta. (Tait 2003)
2000-luvun alussa, ensimmäisten vaiheiden toteuduttua tehdyistä asukaskyselyistä saatu aineisto viittaa siihen, että vaikka uudet ja vanhat asukkaat kokivat
alueen omakseen, ajatus kaikkia yhdistävästä yhteisöllisyydestä ei vaikuta toteutuneen. Matalamman tulotason
asuinkortteleissa ihmiset tunsivat toisensa ja osallistuivat yhteisölliseen toimintaan. Sen sijaan korkeamman
tulotason omistusasuntojen kortteleissa useimmat tunsivat vain naapurinsa. Tulotason lisäksi ikäryhmä ja
koulutustausta vaikuttivat asuinympäristöä enemmän
yhteisöllisyyden muodostumiseen ja yhteisöjen rajautumiseen. Paikallisten palveluiden ja oleskelupaikkojen
sijaan työpaikkojen läheiset supermarketit ja harrastus-

paikat olivat kaupunkikylän ulkopuolella työssäkäyvien
joukossa houkuttelevampia. Kaikissa ryhmissä koettiin,
että sisäiset hyvät kulkuyhteydet eivät yksin riitä, vaan
liikkumisen muun muassa ostoskeskuksiin täytyisi olla
sujuvampaa. (Tait 2003)
Nykyisellään alue on viihtyisä ja haluttu, ja se
poikkeaa pikkukaupunkimaisen mittakaavansa ansiosta
ympäröivästä kaupunkirakenteesta. Paikallisidentiteetin
luominen ja miellyttävät näkymät katutasolla osoittavat
fyysisen ympäristön osalta onnistunutta kehitystyötä,
mutta ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta kaupunkikylän rakentaminen ei yksinään ole riittävä toimenpide. Kestävää kaupunkirakennetta ei voi tuottaa
pieninä palasina irrotettuna ympäristöstään.
Kaupunkikylän arvo konseptina ei täysin kaadu siihen, ettei se pysty lunastamaan kaikkia lupauksiaan – tuskin mikään yhdyskuntasuunnittelun konsepti pystyy. Sen tuoma ihmisen mittakaava, käsitettävän
kokoinen ja omaleimainen alue sekä osaltaan yhteisöllisen kehityksen mahdollistaminen auttavat rakentamaan
asukkaita sitouttavaa ja kodikkuutta lisäävää paikallisidentiteettiä.

Vihreät kaupungit:
Freiburg, Saksa

Kestävän kaupunkikehityksen tavoittelu tuo maalaisurbaaneja piirteitä kaupunkien taajamiin. Kaupunkiympäristössä maaseutumaiset piirteet näyttäytyvät tänä
päivänä muun muassa viihtyisyyttä lisäävänä vehreytenä, rakentamisen inhimillisenä mittakaavana, yhteisöllisen viljelyn tilavarauksina ja materiaalivalintoina,
kuten puurakentamisen lisäämisenä. Vihreä kaupunki
poimii urbaanista maailmasta lyhyiden välimatkojen,
hyvän palveluverkon ja joukkoliikenteen edut.
Tarkastelun kestävänä esimerkkinä Freiburgin
kaupunki Saksassa on tehnyt uraauurtavaa työtä kestävän kaupunkikehityksen ja vihreän kaupunkiympäristön parissa 1950-luvulta lähtien tärkeimpänä keinonaan
maankäytönsuunnittelu ja kaavoitus. Nykyään yli 200
000 asukkaan kaupunki pyrkii tiiviiseen rakentamiseen,
jonka ansiosta tilaa jää vehreydelle. Metsien, puistojen
ja muiden viheralueiden osuus kaupungin pinta-alasta
on 47 %. Tiivis kaupunkirakenne suosii jalkaisin ja pyörällä liikkumista kuten myös julkista liikennettä, joiden
yhteenlaskettu osuus tehdyistä matkoista oli vuonna
2011 huimat 68 %. Kaupungin kannustuksen ja paikallisen yliopiston tutkimus- ja kehitystyön ansiosta uusiutuvien energiamuotojen, varsinkin aurinkoenergian
osuus on merkittävä. (Beatley 2012)
Freiburg on historiallisesti jäänyt syrjään
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1800–1900-lukujen voimakkaasta teollistumisesta metsien lisäksi vähäisten luonnonvarojensa vuoksi, joten
se on välttänyt myös teollisuuskaupunkien lieveilmiöt.
Alueen vuotuinen auringonpaisteen määrä on Saksan
korkein, joten aurinkoenergian hyödyntäminen on ollut luonteva kehityssuunta. Lisäksi energiatehokkuutta
on määrätietoisesti kehitetty muun muassa kaukolämpöverkon, rakennusmääräysten, muiden uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämisen ja tehokkaan liikennesuunnittelun avulla. Toisen maailmansodan pommituksissa tuhoutuneen keskustan jälleenrakennus on
käännetty kaupungin eduksi huolellisen, kulttuuriarvoja ja viihtyisyyttä kunnioittavan suunnittelun ansiosta.
(Beatley 2012)
Tie yhdeksi Euroopan vihreimmistä kaupungeista ja pyrkimys yhä kestävämpään kaupunkiympäristöön ei ole sattuman varassa. Kaupunki on noudattanut
kulloinkin parhaan saatavilla olevan tiedon mukaista
ekologista maapolitiikkaa. 12 kohdan kehitysohjelma
tiiviin kaupungin (compact city) suunnittelun lähtökohtana on Freiburgin nykyisen kestävän kaupunkikehityksen perusta (Beatley 2012). Tiiviin kaupungin
konsepti on luonteeltaan monialainen ja nivoutuu olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja sen kehittämiseen hajauttamista välttäen (Jenks, Burton & Williams
1996). Kompaktin kaupunkisuunnittelun tavoitteelliset näkökulmat Freiburgissa voi tiivistää kahteentoista
kohtaan. (Beatley 2012) Ne jaetaan tilaa (spatial I-IV),
sisältöä (content V-VIII) ja toimintamalleja (process IXXII) ohjaaviin.
I. Monimuotoisuus, turvallisuus ja suvaitsevaisuus
II. Naapurustojen kaupunki
III. Lyhyiden etäisyyksien kaupunki
IV. Julkinen liikenne ja tiiviys
V. Koulutus, tiede ja kulttuuri
VI. Teollisuus ja työpaikat
VII. Luonto ja ympäristö
VIII. Suunnittelun korkea laatu
IX. Pitkän aikavälin visio
X. Viestintä ja osallistaminen
XI. Luotettavuus, sitoutuneisuus ja reiluus
XII. Yhteistyö ja kumppanuus

Konkreettisesti nämä näkyvät muun muassa siten, että
kaikki uudisrakentaminen ja väestönkasvun sijoittaminen tapahtuu jo rakennetuilla alueilla kaupunkirakennetta tiivistämällä ja uudistamalla. Viheralueita
kehitetään virkistys- ja luonnonympäristöinä. Kevyen
liikenteen verkkoon panostetaan jatkuvasti ja julkinen
liikenne toimii hyvin. Alueita, joilla väestön ja rakennuskannan nähdään ikääntyvän, virkistetään sijoittamalla niille täsmätoimenpiteenä uutta, lapsiperheille
suunnattua täydennysrakentamista. (Beatley 2012)
Tiiviin kaupungin kiistattomiin etuihin kuuluvat lyhyet etäisyydet, julkisen liikenteen kannattavuus
ja edullisuus sekä lähipalvelujen tarvitseman väestöpohjan riittävyys. Myös kritiikkiä voi esittää siitä, onko
rakentamattomana säilyvän ympäristön tuoma etu niin
arvokas, että kompaktin kaupungin asukkaiden asuintilasta tinkiminen kannattaa. (Jenks et al. 1996)

Urbaani taajama
maaseudun ja kaupungin välissä

Maaseudun pikkukaupunkien merkitys suuria kaupunkeja ja harvaanasuttua maaseutua yhdistävänä tekijänä
ei ole yhdentekevä. Kaupunkien riippuvuus maaseudun
alkutuotannosta ja maaseudun riippuvuus kaupunkien
tarjoamista palveluista ja asiakaskunnasta aiheuttavat
väistämättä näiden ympäristöjen välille vuorovaikutusta
ja dynamiikkaa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen
on kaikkien osapuolten etu (Tacoli 2017). Eri toimintoihin keskittyvien ympäristöjen näkeminen verkkona
sen sijaan, että ne olisivat toisistaan irrallisia ja erillään
suunniteltavia osa-alueita ehkäisee haitallista ja keinotekoista vastakkainasettelua.
Pienten kaupunkien asema osana maaseudun
ja kaupungin välistä vuorovaikutuksen verkostoa (rural-urban linkage) on kuitenkin haasteellinen määriteltävä. Fyysisesti ja tilallisesti yhteydet muodostuvat
tavaroiden, ihmisten ja tiedon liikuttelusta alueiden
välillä. Ihmisten ja yhteisöjen välinen vuorovaikutus ja
suhteet yhdistävät sosiaalisesti. Toiminnallisia yhteyksiä muodostuu taajamien toimiessa osana taloudellista
maatalouden, teollisuuden ja palvelujen verkostoa. Esimerkiksi pääomat ja materiaalit siirtyvät teollisuuskau-

Kaupunkiympäristössä maaseutumaiset piirteet
näyttäytyvät muun muassa vehreytenä,
rakentamisen inhimillisenä mittakaavana,
yhteisöllisen viljelyn tilavarauksina
ja materiaalivalintoina, kuten puurakentamisen lisäämisenä.
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Teknologinen kehitys tuo
niin läheisten kaupunkien kuin kansainvälisten yritystenkin
palvelut, tuotteet ja kulutusmahdollisuudet
aiemmin syrjäisiin maaseututaajamiin.
Tätä voisi kutsua virtuaaliseksi kaupunkilaistumiseksi.
pungeista maatalouden tarpeisiin ja vastaavasti maataloustuotteiden ja -jalosteiden kuljetus ja jakelu tapahtuu
kaupunkien suuntaan. (Tacoli 2017)
Maaseututaajamien ja pienten kaupunkien
roolina on perinteisesti ollut toisaalta maataloustuotteiden jakelu, jalostus ja kuljetus, toisaalta palveluiden
tuominen maaseudun väestölle. Näiden tuoman lisäarvon jääminen alueelle sekä työllistävä vaikutus ovat
olleet keskeisin tekijä pikkukaupunkien taloudellisen
kehityksen kannalta. Lisäksi houkuttelevat ja viihtyisät
taajamat helpottavat urbaanien kasvukeskusten painetta
maalta muuttavan väestön asuttamisen suhteen. (Tacoli
2017)
Moderni maaseututaajama voi hyödyntää nykyaikaisen teknologian tuomia mahdollisuuksia uusien
työpaikkojen synnyttämiseen. Etätyömahdollisuudet,
maaseudun virkistys- ja matkailuvaltit sekä verkkokaupan yleistyminen mahdollistavat elinkeinorakenteen
kehityksen kaupan ja palvelualojen suuntaan. Toisaalta
sama kehitys tuo niin läheisten kaupunkien kuin kansainvälistenkin yritysten palvelut, tuotteet ja kulutusmahdollisuudet aiemmin syrjäisiin maaseututaajamiin.
Tätä voisi kutsua virtuaaliseksi kaupunkilaistumiseksi.
Olisiko siinä kaupunkeihin muuton sijaan mahdollinen
tuleva trendi?
Kansallinen aluepolitiikka ja maailmanlaajuiset
trendit voivat joko mahdollistaa tai estää maaseututaajamien kehitystä. Maaseudun ja kaupungin välisen alueen
kehitys voi tapahtua ainoastaan osana verkostoa, johon
se kuuluu ja siksi yhteyksien luonteen ymmärtäminen
ja niiden paikallisten erityispiirteiden tiedostaminen on
välttämätöntä.

Pohdinta
Nyt on meneillään jo kolmas vuosisata, jolloin maalaisurbaania kaupunkiteoriaa kehitetään ja tutkitaan.
Tässä kirjoitelmassa esitetty poikkileikkaus käsittää
vain pienen osan kaikista kehitetyistä ja erilaisissa laajuuksissa käytäntöön laitetuista konsepteista. Vaikka
teknologian kannalta nähtynä maailma on muuttunut
puutarhakaupunkiliikkeen alkuajoista, jo silloin esille

nousseet asuinympäristöjen ja kaupunkirakenteiden
haasteet eivät ole tulleet ratkaistuiksi. Ajasta ja paikasta
riippumatta myös tavoitteina pysyvät yhdenmukaisesti
niin kaupunkien hallittu kasvu, maaseudun pitäminen
elinvoimaisena, puhtaan ympäristön suojelu kuin turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinympäristökin.
Tilanne, jossa näiden tavoitteiden koetaan täyttyvän,
vaihtelee kulttuurin ja aikakauden myötä, joten keinojenkin on muututtava. Silti jo sir Ebenezer Howardin
kirjaamat ajatukset kaupunkien ja maaseudun hyvistä
puolista ja niiden yhdistämisestä näyttävät pitävän pintansa.
Maalaisurbaani unelma näyttäytyy moninaisilla tavoilla. Se on maaseutukunnan taajama, jossa
varsin pienellä alueella asukastiheys on suurempi ja läsnä on joitakin kaupungille ominaisia mukavuuksia ja
palveluja. Se on keidas suurkaupungin keskellä, missä
rakennukset tavoittelevat taivaiden sijaan ihmisen mittakaavaa ja ruoka kasvaa istutusaltaassa. Se on pyrkimys
tuoda käden ulottuville molempien maailmojen parhaat puolet kestäväksi elinympäristöksi.
Konseptien ja tutkimuksen tavoite ja merkitys ei ole siinä, että kehittyvän ja muuttuvan ympäristön haasteet olisivat ratkaistavissa yksinkertaistetulla
mallilla. Ne ovat kuitenkin hyvä työkalu haasteiden
tunnistamiseen ja hallintaan kunkin hetken parhaan
saatavilla olevan tiedon ja tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkisuunnittelun ideoiden pioneerihankkeet ovat
kuin suuria ihmiskokeita, joiden tarkoitus on tuottaa sekä käyttäjilleen että muille yhteisöille parempaa
elinympäristöä.
Näyttää siltä, että vaikka maalaisurbaaneja kaupunkiteorioita on lukuisia eikä niiden toteutusta tai toimivuutta ole laajasti dokumentoitu, luo jokainen aikakausi niitä lisää. Osa teorioista päätyy aina toteutukseen
saakka, vaikkakin vaihtelevuutta esiintyy siinä, kuinka
laajasti ja tarkalleen noudatettuna. Tarvitaan lisää tutkimusta ja luontevia tutkimus- ja seurantamenetelmiä,
jotta syntyisi objektiivisempi käsitys siitä, ovatko konseptit päässeet lähellekään asetettuja tavoitteita tai ratkaisseet ongelmia, joita ne kehitettiin ratkaisemaan.
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Milla Mikkola

Haapaveden elinkeinot ja
taloudellinen hyvinvointi
Suomi on siirtynyt hyvinvointivaltiosta pikkuhiljaa kohti kilpailuvaltiota, mikä on sysännyt
kunnille enemmän vastuuta omasta taloustilanteestaan ja elinkeinopolitiikastaan.
Haapaveden kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma 2012–2016 tuo esille useita keinoja, joilla
Haapavesi houkuttelee kaupunkiin yrittäjiä ja pitää heistä huolta. Kaupungin suurimpana
haasteena on muuttotappiollisuus.
Johdanto
Anke Niehof (2004) kuvaa elinkeinon olevan moninainen käsite, joka yhdistää ihmistoiminnan ja sen saavutukset. Siihen sisältyvät kaikki elintason ylläpitämiseen
tarvittavat resurssit sekä näiden resurssien ylläpito. Työ
ja elinkeinoministeriön (2017) mukaan elinkeinopolitiikan tavoitteena on kestävä talouskasvu. Keskeisenä
pyrkimyksenä on taata valtion globaali kilpailukyky.
Tähän valtion yhteiseen tavoitteeseen kunnat pyrkivät
kehittämällä omaa kilpailukykyään.
Tässä tutkielmassa tarkastelen Haapaveden elinkeinopolitiikkaa ja taloudellista hyvinvointia. Tutkielma
jakaantuu teoria- ja tutkimusosaan. Aloitan teoriaosan
tarkastelemalla kunnan aseman muutosta elinkeinopolitiikassa. Kuvaan miten valtiotasolla olemme siirtyneet
hyvinvointivaltiosta pikkuhiljaa kohti kilpailuvaltiota,
ja mitkä ovat tämän kehityssuunnan vaikutukset kunnalle. Tässä osiossa sivuan myös pienten kuntien yleistä
elinkeinopoliittista ongelmaa eli muuttoliikettä. Seuraavaksi keskityn vertailemaan muutamia Haapaveden
avaintunnuslukuja koko Suomen tunnuslukuihin. Näin
muodostan käsityksen kaupungin elinkeinopoliittisesta
kehityksestä ja sen suhteesta koko valtion kehitykseen.
Tutkimusosassa sovellan sisällönanalyysiä Haapaveden
vuosien 2012–2016 elinkeinopoliittisen ohjelman tar-

kastelussa. Tarkastelun tukena käytän haastatteluaineistoa. Lopuksi kokoan koko tutkielman pääkohdat yhteen.

Teoria
Elinkeinopolitiikan muutos

Kuntien asema elinkeinojen tuottajana on muuttunut vuosien varrella. Sami Moisio kuvaa kirjassaan
Valtio, alue ja politiikka (2012), miten sotien jälkeen
1950-luvulla koko maa pyrittiin asuttamaan tasaisesti
tarjoamalla evakoille ja veteraaneille mahdollisuuden
ryhtyä pienviljelijäksi. Moisio toteaa hyvinvointivaltion
kehityksen alkaneen tuolloin. Asutuksen hajaantuessa
voimakkaasti syrjäseuduille syntyi vaatimus alueiden
tasa-arvoisuudesta. Kohti tuota tavoitetta pyrittiin lisäämällä kansalaisten hyvinvointiin tähtääviä palveluita ja
toimintoja. Julkisen sektorin kasvaessa sen vaatiman infrastruktuurin rakentaminen työllisti monia suomalaisia.
Samaan aikaan valtio hajautti yhtiöidensä tuotantolaitoksia ympäri maata. Moision mukaan viimeisin suuri
muutos tapahtui 1990-luvun alussa, kun Suomen talous
vajosi lamaan muun muassa Neuvostoliiton hajoamisen
vuoksi. Viennin hyytyminen ajoi valtion velkaantumiseen ja suurtyöttömyyteen. Tämä johti luonnollisesti
rahoituksen vähenemiseen, joka näkyi kunnissa julkisen
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sektorin työntekijöiden irtisanomisina ja lomautuksina.
Laman jälkeen työttömyys jäi pysyvästi korkeammalle
tasolle ja monet julkisen sektorin työpaikat katosivat tai
siirtyivät keskittämispolitiikan myötä suurempiin yksikköihin. 2000-luvulla keskittämisen lisäksi lisääntyvä digitalisoituminen on osaltaan vähentänyt palvelusektorin
työpaikkoja.
Työpaikkojen katoaminen ja siitä johtuva asukkaiden väheneminen kiristi alueiden tasa-arvoisuuteen
tähtäävää aluepolitiikkaa. Moision ja Leppäsen (2007)
mukaan syntyi uusi niin kutsuttu uusliberalistinen kilpailuvaltio, jonka tavoitteena on saavuttaa hyvinvointia
kilpailun tuoman taloudellisen kasvun avulla. Systeemi on kuitenkin herkkä taloussuhdanteiden vaihtelulle ja toisaalta jatkuvaan kasvuun nojaava järjestelmä ei
kunnioita kestävän kehityksen periaatteita, kuten tarpeettoman kulutuksen vähentämistä tai ihmisten ja
eläinten eettistä kohtelua. Kilpailuvaltiossa alueiden on
yhä enemmän oltava itse aktiivisia toimijoita taloustilanteensa kohentajina ja täten ottaa vastuuta omasta
elinkeinopolitiikastaan (Dannestam 2008). Kilpailullisen ympäristön kehitys korostuu ja erityisesti keskeisten
kaupunkialueiden asemaa halutaan vahvistaa (Moisio &
Leppänen 2007). Tukea valtiolta ja Euroopan unionilta
saavat yleensä alueet, jotka on katsottu markkina-arvoltaan merkittäviksi. Näin ollen pienemmät ja syrjäisemmät kunnat jäävät helposti toissijaisiksi. Toisaalta niilläkin on mahdollisuudet menestykseen taloudellisen tuen
ja pitkäjänteisen kehitystyön avulla.
Valtion päätavoitteet ovat muuttuneet omavaraisuuden tavoittelusta globaalilla kaupankäynnillä
saavutettavaan taloudellisen hyödyn maksimointiin
(Dannestam 2008). Valtioiden tavoitteena on saada
mahdollisimman monien investoijien rahavirrat kohdistettua itseensä luomalla mahdollisimman houkuttelevia
miljöitä yrittäjyydelle. Tämä aiheuttaa myös yksittäisille kunnille paineen houkutella yrittäjyyttä pysyäkseen
kilpailukykyisenä ja valtion tuen arvoisina. Dannestamin mukaan kansainvälisesti näkyvät yritykset vetävät huomiota alueeseen ja sen asukkaiden osaamiseen.
Tämä johtaa alueen muidenkin yritysten näkyvyyden
lisääntymiseen ja siten kunnan aseman parantumiseen
alueiden välisessä kilpailussa. Vaikka alueilla olisi samankaltaiset resurssit, menestystekijät eroavat toisistaan
(Rannisto 2004: 10). Edellytyksenä on yksilöllisyys ja

muiden joukosta erottautuminen, sekä lisäksi resurssitehokkuus kilpailijoihin verrattuna. Tehokkuuden ja
näkyvyyden tavoittelulla on kuitenkin vaarana johtaa
toisten matkimiseen lopulta kuntien samankaltaistumiseen. Esimerkiksi monessa kunnassa teknologiateollisuus on tuonut kilpailukykyistä näkyvyyttä, minkä
seurauksena helposti uskotaan, että juuri teknologiateollisuuden osuuden kasvu kunnan elinkeinorakenteessa
on potentiaalisin ja jopa ainoa keino kilpailukykyisen
elinkeinopolitiikan saavuttamiseen. Näin kunnat päätyvät kilpailemaan paitsi yleisestä näkyvyydestä, myös
samojen yritysten mielenkiinnosta.
Kuten Moisio (2012) kirjassaan ilmaisee, tähän
asti Suomen kuntien tärkeimpiä tehtäviä on ollut hyvinvointipalveluiden tuottaminen asukkailleen. Rahaa
toteutukseen on jaettu valtion puolesta, ministeriöiden
linjauksia noudattaen. Nämä varat on pääosin kerrytetty verotuloilla, jotka on kerätty yrittäjiltä ja kansalaisilta
itseltään. Vuonna 2018 valmistuvan maakunta- ja soteuudistuksen myötä kuntien hallinnon pääpaino tulee
kuitenkin siirtymään lähes yksinomaan elinkeinopolitiikkaan, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien hoidettavaksi. Yrittäjyydelle suotuisan ympäristön mahdollistamisesta ja infrastruktuurin ylläpidosta
tulee kunnan keskeisimpiä tehtäviä. Uudistuksen myötä
kuntien välinen kilpailu investoijista tulee kiihtymään.
Kunnat ovat alkaneet jo toteuttaa markkinointistrategioitaan erottuakseen kilpailijoistaan. Erottautumisen
tavoittelu on väistämätön kehityssuunta, sillä kilpailu
vallitsee kaikkialla ja kaikki ovat tahtomattaankin osana
sitä.
Myös yksilöt ovat osa kilpailuyhteiskuntaa ja
toteuttavat omia elinkeinostrategioitaan. Loc Duc Nguyen et al. (2015) toteavat artikkelissaan muuttamisen
olevan yksilöille yksi elinkeinostrategian muoto, sillä
muuttaminen voi mahdollistaa yksilölle kasvavat ja vakaammat tulot. Syitä muutolle ovat esimerkiksi opiskelu- tai työpaikan tavoittelu. Timo Aron (2007) mukaan
maaseudulta kaupunkeihin suuntautuva muuttoliike
kiihtyy aina yhteiskunnallisissa käännekohdissa. Kuitenkin sotavuodet ja hyvinvointivaltion rakentamisen
kiihkeimmät vuodet lievensivät osaltaan maaseudun
muuttotappiota. Aron mukaan julkinen valta on aina
vaikuttanut muuttoliikkeeseen, joko kannustamalla tai
jopa pakottamalla muuttamaan. Erilaisista valtion kehi-

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä yrittäjyydelle
suotuisan ympäristön mahdollistamisesta tulee kunnan
keskeisimpiä tehtäviä.
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Haapaveden
muuttovoitto/-tappio
2005–2016

KUVA 2.9 Haapaveden muuttovoiton/-tappion kehitys 2005–2016. Haapavesi on ollut muuttotappiollinen
vuodesta 2005 saakka. Ainoa poikkeus on vuosi 2010, jolloin saatiin 11 haapavetistä lisää.

tysvaiheista huolimatta muuttovoittoisten ja -tappiollisten alueiden välinen suhde on säilynyt lähes samanlaisena viimeiset 130 vuotta.

Haapavesi ja Suomi

Tilastokeskuksen (2017) mukaan Haapaveden väkiluku vuonna 2016 oli 7 098 asukasta. Tuolloin keskimääräinen kunnan väkiluku Suomessa oli noin 17 695
asukasta, joten Haapaveden voidaan todeta olevan
melko keskikoinen kunta. Väkiluvun kehitys on ollut
tasaisen laskevaa vuodesta 1994 lähtien, siinä missä
koko maan väkiluku on ollut kasvava koko tarkastelujakson ajan vuodesta 1987 vuoteen 2016. Haapaveden väkiluvun muutokseen vaikuttaa erityisesti alueen
muuttotappiollisuus. Vuonna 2016 alueen muuttotappio oli Tilastokeskuksen mukaan 84 henkilöä. Kuvasta 9 voidaan kuitenkin nähdä, että Haapavesi on ollut
muuttotappiollinen lähes koko vuosien 2005–2016
seuranta-ajan. Ainut muuttovoiton piikki osuu vuodelle
2010, jolloin muuttovoitto alueella oli 11 henkeä.
Muuttotappiollisuuteen vaikuttavat mitä todennäköisimmin nuorten ihmisten muuttaminen
alueelta. Taulukosta 3 (s. 108) voidaan lukea, että alle
15-vuotiaiden osuus Haapaveden väestöstä on 5,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin saman ikäisten osuus
koko Suomen väestöstä. Tämä johtunee alueen melko
korkeasta 7 henkilön syntyneiden enemmyydestä, eli
elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotuksesta. Tämän
perusteella alueen väestöpyramidin tulisi olla kasvava.
Kuitenkin katsottaessa 15–64-vuotiaiden määrää Haapavesi jää 57,6 prosenttiosuudessaan alle koko Suomen

prosentuaalisen arvon 62,9. Merkittävin poismuutto
aiheutuu siis nuorien työikäisten ihmisten liikkumisesta, eikä syntyvyys riitä korvaamaan sitä. Syiden voidaan
ajatelle löytyvän Haapaveden vähäisestä koulutustarjonnasta. Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden
prosentuaalinen osuus vähintään 15 vuotta täyttäneistä on alueella 3,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin
muualla Suomessa. Kuitenkin massiivisin ero on havaittavissa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden prosenttiosuudesta 15 vuotta täyttäneistä. Luku on Haapavedellä huimat 13,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin
vastaava luku koko Suomessa. Koulutetut ihmiset evät
täten vaikuta palaavan alueelle. Vanhuusiässä ero Suomeen verrattaessa kuitenkin kuroutuu, sillä tarkasteltaessa yli 64-vuotiaiden osuutta väestöstä, voidaan Haapaveden prosenttiosuuden havaita noudattavan koko
Suomen linjaa.
On vaikea arvioida, minkä vuoksi paluumuutto alueelle on jokseenkin vähäistä. Kuten taulukosta 3
nähdään, Haapaveden työllisyysaste, eli 18–64-vuotiaiden työllisten osuus saman ikäisestä väestöstä, on 3,8
prosenttiyksikköä pienempi kuin koko Suomessa. Työttömien määrä Haapavedellä on kuitenkin vain prosenttiyksikön suurempi kuin koko Suomessa. Työllisyysnäkymät Haapavedellä ovat siis jokseenkin samanlaiset
kuin muualla Suomessa keskimäärin. Tämä voidaan
havaita myös kuvasta 10, joka näyttää koko Suomen ja
Haapaveden työllisyysasteen muutoksen vuosina 1987–
2016. Käyrät mukailevat merkittävimmissä muutoksissa
toisiaan, ja molemmissa näkyvät 1990-luvun ja vuoden
2008 lamat. Kuitenkin Haapaveden haavoittuvaisuus
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koko Suomi

Haapavesi

Työllisyysasteen kehitys
Suomessa ja Haapavedellä
1990–2015

KUVA 2.10 Haapaveden työllisyysaste noudattelee pääpiirteissään koko Suomen kehitystä. Kehityksessä
näkyvät 1990-luvun ja vuoden 2008 lamat.

Haapaveden
elinkeinojakauma

Koko Suomen
elinkeinojakauma

Haapaveden ja Suomen elinkeinojakaumat. Haapavedellä alkutuotanto ja jalostus korostuvat, kun taas palveluita on suhteessa vähemmän.
KUVAT 2.10–11

pienempänä yksikkönä on selkeästi havaittavissa, sillä
sen käyrässä erottuvat pienemmät muutokset koko Suomen käyrää selkeämmin.
Merkittävin ero Haapaveden ja koko Suomen työllisyydessä lienee siinä, mihin elinkeinoelämän osa-alueisiin työpaikat jakaantuvat. Kuvia 11 ja
12 vertailemalla voidaan elinkeinojakaumassa havaita
pientä eroavaisuutta. Siinä missä Suomen elinkeinoista
palvelualan työpaikkojen prosentuaalinen osuus on peräti 75,1 Haapavedellä vastaava prosenttiosuus on jopa
22,9 prosenttiyksikköä pienempi eli 52,2 prosenttia.
Vastaavasti jalostuksen ja alkutuotannon työpaikkojen
prosentuaalinen osuus on suurempi kuin koko Suomen
mittakaavassa. Juuri tämä työpaikkojen jakautuminen
eri aloille saattaa olla syy heikkoon opiskelun jälkeiseen

paluumuuttoon. Tällä on merkitystä varsinkin tilanteissa, joissa poismuuttanut on opinnoissaan suuntautunut
esimerkiksi palvelualalle.

Tutkimus
Tutkimusmenetelmät

Sisällönanalyysissä tutkimuskohteena on se, mitä teksti
esittää, miten se kuvaa maailmaa ja millaisia asenteita se
välittää (Väliverronen 1998: 15). Tämän tutkimuksen
sisällönanalyysin kohteena on Haapaveden kaupungin
elinkeinopoliittinen ohjelma 2012–2016. Ohjelmassa käsitellään Haapaveden kaupungin tavoitteita elinkeinopolitiikkansa osalta, sekä tapoja joilla tavoitteisiin
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Haapavesi

Koko Suomi

7 098

5 503 297

Väkiluvunmuutosedellisestä vuodesta prosentteina, 2016

-1,0

0,3

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä prosentteina, 2016

21,5

16,2

15-64 vuotiaiden osuus väestöstä prosentteina, 2016

57,6

62,9

Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä prosentteina, 2016

20,9

20,9

7

-1109

66,8

70,7

16,7

30,0

64

67,8

Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus prosentteina, 2015

78,5

66,4

Työttömien osuus työvoimasta prosentteina, 2015

15,2

14,2

Väkiluku, 2016

Syntyneiden enemmyys henkilöinä, 2016
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15
vuotta täyttäneistä prosentteina, 2016
Korkean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta
täyttäneistä prosentteina, 2016
Työllisyysaste prosentteina, 2015

TAULUKKO 2.3 Tunnuslukuja

Haapavedeltä ja koko Suomesta (Tilastokeskus 2017)

päästään. Valitsin kyseisen asiakirjan tarkasteluun, sillä
se antaa selkeän kuvan juuri kaupungin elinkeinopoliittisista näkemyksistä ja tavoitteista. Tarkasteltavana oleva
ohjelma on uusin ilmestynyt, joten se sisältää kaikista
ajankohtaisimman tiedon kaupungin elinkeinopoliittisista linjauksista.
Sisällönanalyysini tukena käytän haastatteluaineistoa. Haastateltavaksi valikoitui Haapaveden kunnan
edustaja, koska oletin hänellä olevan työnsäkin kautta
näkemyksiä kaupungin elinkeinoelämää ja taloudellista
hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Tein strukturoidun
haastattelun, eli pyrin vaikuttamaan mahdollisimman
vähän haastateltavan vastauksiin. Tämän vuoksi lähetin
hänelle kahdeksan kappaletta avoimia kysymyksiä koskien Haapaveden kaupungin elinkeinopoliittista ohjelmaa 2012–2016. Kysymykset oli jaettu kahteen osioon
koskien kaupungin nykyistä elinkeinopoliittista visiota
ja vastaajan näkemyksiä siitä mihin suuntaan kaupungin visiota ja talouspolitiikkaa tulisi tulevaisuudessa alkaa viemään. Molemmissa osioissa oli neljä kysymystä,
jotka käsittelivät vastaajan mielipiteitä aiheesta, sekä ajatuksia siitä, miten visiota on konkreettisesti toteutettu ja

miten sitä tulisi vastaisuudessa toteuttaa.
Elinkeinopoliittisen ohjelman analyysi
Haapaveden kaupungin elinkeinopoliittinen
ohjelma on jaettu neljään osioon. Aluksi käsitellään kaupungin tehtävää elinkeinopolitiikan edistäjänä, jota seuraa elinkeinopolitiikan lähtökohdat, elinkeinopolitiikan
toteutus ja lopuksi yhteenveto. Kaupungin tavoitteena
on ohjelman mukaan olla aktiivinen ja jopa itsenäinen
toimija. Tätä kautta se pyrkii keskeisenä tavoitteenaan
saavuttamaan ja ylläpitämään korkeaa työllisyysastetta.
Ensimmäisen osion alussa kerrotaan kaupungin visio:
”Visio vuodelle 2016 on, että Haapaveden kaupunki
on arvostettu, luotettava ja aktiivinen kumppani alueensa yrityksille ja yrittäjille. Edelleen kaupungin päämääränä on olla kilpailukykyinen ja vetovoimainen
yritysten sijoittautumis- ja niiden työntekijöiden sekä
heidän perheidensä asuinpaikkakunta.”
Visio on erittäin yrittäjämyönteinen ja antaa mielikuvan, että kaupunki on ja toimii yrittäjiä ja heidän
perheitään varten. Visio ottaa kuitenkin kantaa myös
kaupungin suurimpaan ongelmaan poismuuttoon, tavoitteenaan tarjota asuinpaikka niin työntekijöille kuin
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Haapaveden kaupunki on selvästi omaksunut itsenäisen
roolin elinkeinoelämänsä edistäjänä.
yrittäjien perheillekin. Haastateltavankin mielestä visio
kuvastaa nimenomaisesti positiivista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Hän mainitseekin tarkoituksena olevan,
että yrittäjien tarpeisiin vastattaisiin mahdollisimman
joustavasti ilman korkeaa kynnystä. Keskeistä ei ole vain
itse yritystoiminnan edistäminen vaan myös työntekijöiden ja perheiden auttaminen asettumaan alueelle.
Vision asettamiin tavoitteisiin on pyritty pääsemään ottamalla yrittäjyyden tarpeet huomioon lähes
kaikessa alueen toiminnassa. Haastateltavan mukaan toteutus on onnistunut yllättävän hyvin huolimatta kaupungin logistisesti ongelmallisesta sijainnista pääväylien
välissä tai infrastruktuurin kattavuuden ongelmista.
Kaupunki pyrkii kuitenkin pysymään yrittäjien tarpeiden perässä muun muassa ennakoivan kaavoituksen
avulla ja osallistamalla yrittäjiä kaupungin elinkeinopolitiikkaa koskevia linjauksia tehtäessä. Yrittäjyyttä
pyritään myös tukemaan aktiivisilla yhteistyöhankkeilla
ja erilaisilla kannusjärjestelmillä, kuten Nuori Yrittäjä
-palkitsemisjärjestelmällä ja Yritysidea -kilpailulla. Lupaapa kaupunki jopa muistaa yrityksien merkkipäiviäkin. Lisäksi yritysilmastoa pyritään ohjelman mukaan
seuraamaan joka toinen vuosi julkaistavan Elinkeinopoliittinen mittaristo -tutkimuksen avulla. Haastateltavan
mukaan yrittäjyyden tukeminen onkin myös tulevaisuudessa erityisen tärkeää. Hän kuitenkin huomauttaa, että tulevaisuudessa olisi eriarvoisen tärkeää myös
kannustaa yrityksiä kasvuyrityksiksi, ja että kasvua tulisi
tukea kaikin mahdollisin keinoin. Erityisesti alueelle
potentiaalisesti sijoittuvien isojen yritysten merkitys korostuu. Haastateltavan mukaan VAPO:n teknisen hiilen
tuotantolaitoksen ja Kanteleen Voiman biojalostamon
sijoittumisella kaupunkiin olisi iso merkitys alueen vetovoimaisuuteen. Hänen mukaansa myös tuulivoima
tulisi nähdä mahdollisuutena.
Kaupungilla näyttää olevan paljon suunnitelmia yrittäjyyden lisäämiseen alueella. Se on selvästi
omaksunut itsenäisen roolinsa elinkeinoelämänsä edistäjänä. Haapaveden oma aktiivisuus mainitaan useaan
otteeseen läpi koko ohjelman. Oikeastaan jos johonkin tavoitteiseen ei ole saatu mitään konkreettista toteutusajatusta, korostetaan kaupungin aina aktiivisesti
edistävän asiaa. Haastateltavan mukaan tavoitteet ovat
kuitenkin realistisia kaikilta niiltä osin kuin ne ovat kaupungin vaikutuspiirissä. Vetovoimaisuuttaan kaupunki
on pyrkinyt lisäämään ilmeen uudistuksella vuonna

2009 sekä keskustan kaupunkimaisemmalla kehittämisellä. Toistaiseksi kaupunkimaisuus näkyy kuitenkin
vain muutamina uusina rakennuksina.
Haapavesi haluaa olla arvostettu, luotettava ja
aktiivinen kumppani yrityksille ja yrittäjille. Lisäksi tiivis yhteydenpito valtiohallinnon ja maakuntatason yksiköiden kanssa kuuluu kaupungin tavoitteisiin. Vaikka
yhteistyötä korostetaan ja määrärahoja varataan elinkeinopolitiikan investointeihin ohjelman mukaan, on
haastateltavan mielestä resurssipula elinkeinokehittämisessä todellinen. Hänen mukaansa paperilla resurssit
näyttävät riittäviltä, mutta käytännön työtä tekeviä on
liian vähän. Myös oppilaitosyhteistyö on mainittu ohjelmassa. Tällä pyritään tuomaan alueelle innovatiivista kehitystä, jonka voidaan nähdä palvelevan myös asukkaita.
Kaupunki haluaa myös kartoittaa palvelumarkkinoita ja
parantaa alan toimijoiden mahdollisuuksia.

Yhteenveto
Timo Aro (2007) mainitsee artikkelissaan muuttotappioalueiden olleen samoja jo useiden vuosien ajan.
Myös Haapaveden tilanne on ollut pitkään samantyyppinen. Kaupungin elinkeinopoliittiset ongelmat näyttävätkin kumpuavan pitkälti muuttotappiosta, joka
yhdessä vähenevien työpaikkojen kanssa muodostaa helposti vaarallisen kierteen, joka syö alueen kilpailukykyä.
Väkiluvun ja työikäisen väestön väheneminen näkyy
kunnan elinkeinopolitiikassa. Kuten jo aiemmin toin
esille, valtion tuki menee yleensä jo markkina-arvoltaan
merkittäville kaupungeille. Täten pienten kuntien tulee
olla itse aktiivisia saadakseen ulkoista rahoitusta ja parantaakseen itse omaa kilpailukykyään. Ja aktiivisuutta
Haapaveden elinkeinopoliittinen ohjelma kyllä korostaa. Kasvavassa kilpailuvaltioasetelmassa pienet kunnat
kohtaavat helposti loppunsa, elleivät ne kykene itse parantamaan mahdollisuuksiaan.
Toinen Haapavedellä havaittavista puutoksista
on palvelualan työpaikkojen suhteellinen vähyys. Tämä
saattaa olla syy sille, etteivät korkeakoulutetut ihmiset
palaa enää alueelle. Heille ei joko ole työpaikkoja, tai
sitten alueelta puuttuu palveluita, joihin he muualla
asuessaan ovat tottuneet ja osaavat siten kaivata niitä. Saattaa myös olla, että tarvittavia palveluita löytyy
alueelta, mutta niiden tarjonta ei ole riittävän monipuolista. Elinkeinopoliittisen ohjelman mukaan asiaa
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aiotaan kuitenkin edistää siltä osin kuin se kaupungin
puolesta on mahdollista.
Dannestam (2008) mukaan kilpailukyiset yritykset nostavat alueen kilpailukykyä. Kuntien markkinoinnissa kohderyhmänä ovatkin yleensä yritykset. Näin
on myös Haapavedellä. Läpi koko elinkeinopoliittisen
ohjelman paistaa positiivinen suhtautuminen yrittäjyyteen. Samainen asenne välittyi myös haastateltavalta.
Kuten Rannisto (2004) toteaa kirjassaan, erottautuminen houkuttelee yrityksien lisäksi myös asukkaita
alueelle. Toisaalta markkinointi joudutaan yleensä kohdentamaan tietylle ihmisryhmälle. Haapaveden tapauksessa molemmat kohderyhmät on kuitenkin otettu huomioon, sillä uusien asukkaiden oletetaan ensisijaisesti
olevan uusia yrittäjiä sekä heidän työntekijöitään ja perheitään.
Loppujen lopuksi Haapaveden kohdalla nousee
esiin valtiotasollakin pohdittavia kysymyksiä. Halutaanko kaupungin palvelevan ensisijaisesti yrittäjyyttä ja kilpailullisuutta vai asukkaitaan ja heidän viihtyisyyttään?
Kilpailukykyisyys vaikuttaa olevan nykypäivän elinehto.
Voidaan kuitenkin miettiä, onko yrittäjyyden ja talouden painottaminen kaikessa päätöksenteossa järkevää
ja välttämätöntä, kuten helposti annetaan ymmärtää.
Toisaalta ovatko hyvinvointi ja kilpailullisuus loppujen lopuksi edes toisiaan poissulkevia vai onko mahdollista keskittyä molempiin? Näiden asioiden kanssa
tasapainottelu onkin kuntien elinkeinopolitiikkaa
parhaimmillaan.
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Haapaveden elinkeinopoliittiset ongelmat näyttävät
kumpuavan pitkälti muuttotappiosta, joka yhdessä
vähenevien työpaikkojen kanssa muodostaa helposti
vaarallisen, kilpailukykyä syövän kierteen.
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Jenni Ervasti, Sonja Immonen, Hanna Jokela, Suvi Jänkälä, Jonna Kallinen, Mirva Korhonen, Antti Kumpula,
Milla Mikkola, Laura Rontu, Juho Sippala, Kristel Tagel & Topias Yli-Vakkuri

Kuntasuunnittelun kurssin työskentely eteni kolmessa vaiheessa. Aluksi kurssilaiset laativat
Haapaveden keskustaajaman nykytilanteesta analyysin. Tämän jälkeen muovattiin yhdessä
haapavetisistä kootun seurantaryhmän kanssa kolme erilaista skenaariota eli tulevaisuudensuuntaa, johon Haapavesi voisi lähteä kehittymään. Kurssilaiset työstivät skenaariot suunnitelmiksi, jonka jälkeen he arvioivat yhdessä seurantaryhmän kanssa skenaarioiden hyvät ja huonot
puolet sekä vaikutukset. Tämän pohjalta muodostettiin synteesisuunnitelma, joka muodostaa
varsinaisen strategisen maankäytön suunnitelman vuoteen 2050 (ja siitä eteenpäin) tähyävälle
Haapavedelle.
Analyysi
Analyysi tuotettiin opiskelijoiden ensimmäisen kuntavierailun lopputuloksena. Sen aineistona on käytetty paitsi opiskelijoiden maastokäynneillä suorittamaa
ympäristöhavainnointia myös paikallisista koostuvan
seurantaryhmän kanssa käytyä keskustelua alueen ominaispiirteistä.

Rakennettu ympäristö
Haapaveden keskustaajama on rakentunut Haapajärven
rantaan ulottuvan selänteen etelärinteelle, viljeltyjen
laaksojen väliin ja metsäisen maaston suojaan. Muodoltaan taajama on pyöreähkö ryhmä liikenteen solmukohdassa. Se sijoittuu suuressa mittakaavssa Pulkkilantien,
Mieluskyläntien ja Kytökyläntien risteyksen ympärille,
kun taas ydinkeskusta muodostuu Pulkkilantien ja Vanhatien risteyksen ympärille. Päätiet jakavat taajaman
eriytyneisiin lohkoihin. Asutus levittäytyy nauhamaisesti Pyhäjokea myötäilevien teiden varsille tiivistyen
paikoitellen rypälemäisiksi kyliksi. Keskustaajama rajautuu idässä Mustikkamäen maisemapeltoalueeseen,
etelässä vesistöön ja pohjoisessa teollisuusalueeseen.
Rakennuskanta on pientalovoittoista. Seassa on
myös rivitalokortteleita sekä muutama kerrostalo. Rakennusten korkeus vaihtelee yhdestä kolmeen kerrokseen. Lisäksi kaupungissa on yksi 4-kerroksinen asuinkerrostalo. Keskusta-alueen rakennuskanta on ajallisesti
kerroksellista. Katuverkko on rakenteeltaan vaihtelevas-

Katuverkko on rakenteeltaan
vaihtelevasti kampamaista,
verkkomaista ja rypälemäistä.
Selkeä hierarkia puuttuu.

ti kampamaista, verkkomaista ja rypälemäistä. Selkeä
hierarkia puuttuu. Välimatkat kaupungissa ovat lyhyet.
Alikulkutunnelit, luonnollisten pinnanmuotojen vaihtelut, jyrkät luiskat ja portaat luovat haasteita kevyelle
liikenteelle sekä esteettömälle liikkumiselle.
Kaupunkirakenteessa on aukkoja. Yleistä oleskelutilaa ja kohtaamispaikkoja on vähänlaisesti. Useat
vanhat rakennukset ovat vajaakäytöllä tai tyhjillään ja
siksi vaarassa rapistua. Tyhjäksi jääneet liiketilat ovat
vanhentuneita tai liian suuria yritysten tarpeisiin. Pitkään tyhjillään olleita pientalotontteja on kahdesta
syystä: osa myynnissä olevista tonteista sijaitsee vähemmän houkuttelevilla alueilla ja toisaalta monet keskusta-alueen yksityiset maanomistajat eivät ole halukkaita
rakentamaan tai myymään.

Toiminnallinen ympäristö
Haapaveden keskustaajama sijaitsee noin kuuden neliökilometrin sisällä. Alueen palvelut sijoittuvat hajanaisesti ympäri keskustaajamaa mukaillen alueen läpi
kulkevia pohjois-eteläsuuntaisia ja länsi-itäsuuntaisia
pääteitä. Keskustaajaman toiminnallinen keskus sijaitsee kaupungintalon ja S-marketin välisellä alueella ja sen
sisälle rajautuvat muun muassa tapahtumatori, pankki,
hotelli, ravintola, muutama erikoisliike ja muita palveluita. Keskustaajaman puuttuvina palveluina koetaan
kahvilat, ravintolat, yökerhot ja lasten sisäharrastuspaikat. Muun muassa vaate- ja erikoisliikkeiden palveluita asukkaat hakevat yleensä Ylivieskasta, Oulusta tai
verkkokaupoista. Keskustaajaman alueen keskeisimpinä
tapahtumapaikkoja ovat urheilukentän lähialue, jäähalli, Kylpyläsaari sekä ammattiopiston alue, jossa järjestetään kesäisin Haapavesi Folk -festivaali.
Kaupungin alkutuotannon työpaikat sijoittuvat pääasiassa keskustaajaman ulkopuolelle, jossa
maanviljely ja turvetuotanto ovat vahvoja työllistäjiä.
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Keskustaajaman toiminnallinen
keskus sijaitsee kaupungintalon ja
S-marketin välisellä alueella.
Jalostuksen ja teollisuuden työpaikat sijoittuvat keskustaajaman teknologiakylään, jossa toimivat esimerkiksi
Valio Oy, Oy M-Filter Ab sekä Ha-Sa Oy.
Taajama-alueella asukkaat liikkuvat usein
omalla autolla. Yksityisautoilua tukevat taajama-alueen
runsaat paikoitusalueet. Taajama-alueen ulkopuolelta
toimintojen pariin pääsee pääasiassa vain omalla autolla
tai arkipäivisin koulukyytejä käyttäen. Kaupungin saavutettavuuden kannalta ongelmaksi koetaan etenkin
julkisen liikenteen puute naapurikaupunkeihin ja Ouluun.

Aistiympäristö
Haapaveden seutu erottuu ympäristöstään vaihtelevilla pinnanmuodoilla. Keskustaajama ja sitä ympäröivät
alueet ovat laajalti kumpuilevia: pellot sijoittuvat paikoin rinteisiin ja rannat kallistuvat vahvasti Haapajärveä
kohti. Miellyttävinä näkyminä erottuvat Kytökyläntien
varren peltomaisemat, Lallunniemi, Huikarinniemen
kärki sekä Haapajärven ylittävän sillan järvimaisemat.
Säännöllisiä hajuhaittoja tai melusaastetta keskustaajamassa ei seurantaryhmän mukaan ole. Sen sijaan satun-

Miellyttävinä näkyminä
erottuvat Kytökyläntien varren
peltomaisemat, Lallunniemi,
Huikarinniemen kärki sekä
Haapajärven ylittävän sillan
järvimaisemat.
naista melua kuuluu muun muassa sahalta, mopoliikenteestä ja Kylpyläsaaren kesätapahtumista. Vuodenajan
vaihtelu, etenkin valoisuuden vaihtelu koetaan merkityksellisenä. Pimeinä vuodenaikoina ikävinä näkyminä
korostuvat teollisuusalue sekä alikulkutunnelit.
Haapaveden kirkonkylän taajamakuva voidaan
jakaa karkeasti neljään erityyppiseen alueeseen. Keskeiselle paikalle Pulkkilantien varteen sijoittuvaa teollisuusaluetta hallitsevat Valion ja Vapon tehtaat. Aluetta
leimaavat teollisuuden lisäksi varastorakennukset ja ammattiopisto. Alueen puusto häivyttää osaltaan tehdasmaista maisemakuvaa. Keskustan alueella erottuvat valkoisen ja harmaan sävyt, punatiili sekä 1950–90-lukujen

rakennuskanta. Keskustan ympäristöstä välittyy samankaltaisuus, jota maaston korkeusvaihtelut elävöittävät.
Autotiet ja parkkipaikat hallitsevat katutason näkymiä.
Keskustan itäpuolen sekä vanhan raitin ympäristö huokuu asuinalueena ajallista kerrostumaa. Omistusasuntovaltaisuus näyttäytyy hyvin hoidettuina rakennuksina
ja pihoina. Teollisuusalueen länsipuolen asuinalue sitä
vastoin on metsäisempi ja sen vuoksi myös pimeämpi.
Alueen runsas vuokra-asuntokanta näyttäytyy talojen ja
piha-alueiden vaatimattomampana yleisilmeenä.

Merkitysympäristö
Mustikkamäen aluekokonaisuus ja vanhan raitin ympäristö ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita
(RKY-inventointi 2009). Haapavedellä on runsaasti
valtakunnallisesti merkittäviksi todettuja rakennuksia,
joista suurin osa sijaitsee vanhan raitin varrella. Maisemallisesti tärkeitä alueita ovat vesistön rakentamattomat
rannat, etenkin Kylpyläsaari. Haapaveden kaupungin
aluekuvaan kuuluvat myös olennaisesti maisemallisesti
arvokkaat lähikylät, kuten Sulkakylä, Mieluskylä ja Vattukylä.
Tärkeät ja merkittävät paikat ovat sijoittuneet
hajanaisesti taajama-alueelle. Lisäksi suuret työllistäjät,
kuten Valio, koetaan merkittäviksi toimijoiksi alueella.
Paikallisten kohtaamispaikat sijoittuvat keskustan pääteiden läheisyyteen. Kohtaamispaikat ovat luonteeltaan
arkisia, kuten kauppojen parkkipaikat, huoltoasema ja
liikuntakeskus. Taajama-alueen läheisyydessä sijaitsee
myös tärkeitä ulkoilumahdollisuuksia tarjoavia kohteita, kuten Lumimaa ja Korkattivuoren virkistysalue.
Haapaveden identiteetti pohjautuu alueellisesti ainutlaatuisiin maisemiin, monipuoliseen harrastuskulttuuriin ja valtakunnallisesti tunnettuun Oltermanni-juustoon. Historiallisesti identiteetti pohjautuu
hiihto- ja kannelkulttuuriin, joista nykyiset laajat harrastusmahdollisuudet periytyvät. Alueella on aktiivista
yhdistys- ja talkootoimintaa, jotka kehittävät aluetta.
Lisäksi alueella on ollut useita yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan luoneet pohjan erinäisille harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksille.

Haapaveden identiteetti
pohjautuu alueellisesti
ainutlaatuisiin maisemiin,
monipuoliseen
harrastuskulttuuriin ja
Oltermanni-juustoon.
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KUVA 3.1 Haapaveden nykytilanteen analyysi
koottuna kartalle.

Vaihtoehtoiset skenaariot
1. Hyvää oloa Haapavedeltä
+ 0 uutta asukasta
Ensimmäisessä skenaariossa Haapaveden asukasluku
säilyy ennallaan noin 7 000 asukkaassa. Alueen matkailun kehittämiseen ja sen myötä asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyisyyden lisäämiseen panostetaan. Matkailun kehittämisen pohjana tuodaan esiin kaupungin
luonnonmaiseman omaleimaisuutta sekä historiallista
rakennettua maalaismaisemaa, joiden avulla kaupungista luodaan kansainvälisesti tunnettu maaseutu-, hiljaisuus- ja terveysmatkailun keskus. Haapavedellä on
vahvaa ammatillista osaamista etenkin puutarha-, ravintola- ja maatalousaloilla. Paikallisten koulutusalojen
hyödyntäminen kaupungin kehittämisessä huomioidaan entistä vahvemmin järjestämällä yhteisiä projekteja kaupungin, yritysten ja ammattioppilaitosten kesken.
Haapavedelle suuntautuva matkailu on perinteisesti
ajoittunut heinäkuulle Haapavesi Folkin ympärille,
mutta matkailijavirtaa tasoitetaan muun muassa ympärivuoden järjestettävillä pienillä tapahtumilla ja Korkattivuoren hiihtomahdollisuuksia markkinoimalla.
Ydinkeskustan kevyen liikenteen väylät muutetaan miellyttävämmäksi poistamalla keskustaajamasta
alikulut ja nostamalla jalkakäytävät samaan tasoon autoliikenteen kanssa. Muutoksella hidastetaan keskustan
läpi virtaavaa liikennettä ja tuodaan palvelut asukkaille
ja matkailijoille helpommin saavutettavammiksi. Tiealueiden esteettisyyttä parannetaan lisäämällä valaistusta ja kaistojen välisiä puurivejä. Risteys- ja torialueet
erotetaan toisistaan erilaisilla ja erivärisillä kiveyksillä.
Kaupungin tori siirretään Osuuspankin talon eteen, jolloin liikenteelle muodostuu hidaskatualue. Torialueen
liikkumisreittejä rajataan istutuslaatikoilla sekä uudella
esiintymislavalla, joka toimii muun muassa kaupunkifestivaalien keskuspaikkana.
Vanhan raitin varrella on runsaasti historiallisia rakennuksia, joista osa kunnostetaan majataloiksi.
Rakennusten uuden käyttöönoton myötä omaleimainen kulttuuriperintö säilyy alueella ja tarjoaa uniikkia
majoitusta turisteille ja ohikulkijoille. Keskustaajaman
uudisrakentaminen keskitetään Nivalantien varrelle ja

Haapavedestä luodaan
kansainvälisesti tunnettu
maaseutu-, hiljaisuus- ja
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sen avulla korvataan vanha rakennuskanta, joka vuonna
2050 on tullut elinkaarensa päähän. Uuden rakennuskannan lisäksi keskustaajamaan sijoitetaan katosmainen
matkakeskus, joka toimii matkailun infopisteenä ja
joukkoliikenteen lähtöpaikkana. Lähialueelle suuntautuvat matkat hoidetaan automaatiobusseilla. Matkakeskuksen ympärille sijoitetaan matkailua tukevia palveluita, kuten sähköpyörän vuokrauspiste, kahvila, ravintola
ja muita palvelutarjoajien toimitiloja.
Haapaveden matkailun painopisteet sijoittuvat
Korkattivuoren, Mustikkamäen ja Kylpyläsaaren alueille. Kylpyläsaareen rakennetaan terveyskylpylä-hotelli,
joka tarjoaa vaativimmillekin matkailijoille elämyksiä ja
rentoutumista suurkaupunkien hektisestä arjesta. Saari
ja sen lähiympäristö tarjoavat kesäisin mahdollisuuden
vesiurheiluun. Saaren ulkoesiintymislava tuo kulttuuria
järviympäristöön. Kanteleen Voiman varavoimalaitoksen sulkemisen myötä Haapajärvessä on mahdollista
uida talvella avannossa tai hiihtää järven jäällä. Kylpyläsaaren kautta kulkevat uudet kevyen liikenteen väylät
liittävät järven etelä- ja pohjoisrannan virkistysalueet
keskenään yhtenäiseksi reitistöksi. Pohjoisrannan vihervyöhyke toimii kaupunkilaisten virkistysalueena. Järven
eteläpuolelle sijoittuu urheilupuisto, jossa voidaan kesäisin harrastaa muun muassa lentopalloa, jalkapalloa
tai tennistä.
Korkattivuoren aluetta kehitetään luonto- ja
hiljaisuusmatkailun näkökulmasta. Maastonmuodoiltaan vaihtelevat hiihtoreitit ja niiden varrella sijaitseva
Aakonmaja muine toimintoineen muodostavat alueelle
monipuolisen luontomatkailukeskuksen. Alueelle rakennetaan mökkimajoitusta, jossa on ympäri vuoden
miellyttävä lomailla. Ulkoilureittejä parannetaan ja
täydennetään, jotta kaupunkilaisilla ja matkailijoilla olisi pienempi kynnys lähteä liikkumaan luontoon.
Mustikkamäen historiallisen kotitalousoppilaitoksen
ympäristöä kehitetään maatilamatkailun näkökulmasta. Viljelypalstoja laajennetaan ja niihin pohjautuvaa
matkailutoimintaa lisätään. Maatilojen läheisyyteen rakennetaan pienimuotoisia majoitusrakennuksia ja matkailijoille tarjotaan mahdollisuutta tutustua ja osallistua
maatilan toimintaan.

2. Biotalouden pioneeri
+ 500 uutta asukasta
Toisessa skenaariossa Haapavedelle muuttaa vuoteen
2050 mennessä 500 uutta asukasta ja kaupungista tulee
biotalouden pioneeri. Biotalous on luonnollinen jatkumo fossiilitaloudelle ja vastaa tulevaisuuden haasteisiin,
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joita luonnonvarojen kasvava kysyntä ja nouseva hinta
asettavat. Siinä yhdistyvät biopohjaisten, uusiutuvien
luonnonvarojen hyödyntäminen, materiaalien tehokas
kierrättäminen sekä ympäristöä säästävän teknologian
käyttö. Pyrkimykset kestävään tulevaisuuteen vaativat
panostuksia myös kiertotaloudessa, mikä tarkoittaa talousmallin muuttamista kulutusperusteisesta palvelupe-

Kanteleen Voiman
varavoimalaitoksen yhteyteen
rakennetaan biojalostamo,
joka tuottaa nestemäistä
biopolttoainetta.
rusteiseen. Kaikkea ei tarvitse omistaa, vaan tavaroita
voi jakaa, vuokrata ja kierrättää.
Eskolanniemessä sijaitseva Kanteleen Voiman varavoimalaitoksen yhteyteen rakennetaan biojalostamo, joka tuottaa nestemäistä biopolttoainetta.
Raaka-aineena käytetään lähialueen biomassaa kuten
metsäraaka-aineita, sahateollisuuden sivutuotteita ja
kierrätyspuuta. Turpeen ja puuraaka-aineen lisäksi Kanteleen Voima alkaa hyödyntää lämmön ja sähkön tuotannossa biokaasua, jota tuotetaan biohajoavasta yhdyskuntajätteestä ja jätevesistä. Haapaveden kaupungin,
biopolttoainejalostamon ja Oulun yliopiston tiheä yhteistyö poikii tuotantolaitoksen yhteyteen bioenergian
tutkimuskeskuksen. Kaupungin asukkaat suhtautuvat
kokeellisiin hankkeisiin uteliaan kannustavasti, sillä Eskolanniemen biotalouskeskus on valtakunnallisesti tunnettu innovatiivisuudestaan. Tehokkaiden suodattimien
ansiosta tehtaasta ei ole hajuhaittaa, vaikka se sijaitseekin varsin lähellä keskustaajamaa. Myös raskas liikenne
ohjataan kulkemaan keskustaajaman ohi.
Kaupunkirakenne tiivistyy, kun Haapaveden
keskustaajamaan rakennetaan uusia puurakenteisia
kerrostaloja, jotka esteettöminä sopivat etenkin vanhemman väen asumiseen. Keskustan viihtyisyyttä parannetaan rauhoittamalla kaupungintalon edusta yhteiseksi torialueeksi, jonka asemaa kokoontumispaikkana
korostetaan rullilla liikuteltavilla penkeillä, kojuilla ja
istutuksilla. Keskustaajaman yhtenäinen viheralue ja
ulkoilureitti ulottuvat Huikarinniemestä Kylpyläsaaren
kautta Itä-Huiskaan asti. Vihervyöhykkeellä on siirtolapuutarha-alue sekä istutuspalstoja kaupunkilaisten
vuokrattavaksi. Itä- Huiskan alueelle kaavoitetaan yhteisöllisen asumisen ekokylä. Kylä on erityisen houkutteleva asuinpaikka nuorille perheille ja pariskunnille,

sillä biotalouskeskuksen työpaikat ovat lähellä. Tiiviiksi
rykelmiksi rakennettavissa pari- ja pientaloista ei ole liikaa huollettavaa, vaan asukkailla on yhteinen pihapiiri.
Energiaomavaraisuuden lisäämiseksi uusien talojen katoille asennetaan aurinkopaneelit.
Haapaveden kylät profiloituvat elinvoimaisina
kyläkeskuksina, joista on hyvät yhteydet keskustaajamaan. Viidestä suurimmasta kylästä ainakin kahdessa
on edelleen toimiva kyläkoulu. Kytökylä ja Vattukylä
ovat houkuttelevia asuinpaikkoja Eskolanniemen biotalouskeskuksen työntekijöille. Yrittäjyyshenki kylillä
on jo vanhastaan vankka ja uutena elinkeinona pelloilla
kohoavat kasvihuoneet ja hyönteiskasvattamot, jotka
toimivat yhteistyössä keskenään: hyönteisiä ruokitaan
myyntiin kelpaamattomilla kasviksilla. Hyönteisistä ja
kasviksista jalostetaan maukkaita, maankuuluja sirkkapihvejä, jotka ovat ekologinen ja proteiinipitoinen vaihtoehto lihalle. Hyönteisiä käytetään myös karjan rehun
proteiinipitoisuuden lisäämiseen.
Mieluskylä ja Vatjusjärvi ovat rauhallisia maaseutukyliä vesistöjen äärellä. Viime vuosisadalle tyypillisiä pientilallisia ei enää juuri ole, vaan maatilat ovat
fuusioituneet suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Suuren
koon ja kasvaneiden tuotantomäärien ansioista niillä
on riittävästi kapasiteettia maatalousjätteen prosessoimiseen biokaasuksi ja näin ollen ne ovat energiaomavaraisia. Ylijäävä biokaasu myydään muille paikallisille
käyttäjille suoraan tilalta. Miellyttävä vehreä ympäristö,
valokaapeliyhteyksien mahdollistama työskentely kotona ja hyvät kulkuyhteydet keskustaajaman palveluiden
pariin houkuttelevat kyliin uusia asukkaita. Yksikään
asukas ei ole enää ajokortin ja oman auton tai harvojen
linja-autoyhteyksien varassa: kyläläisten omistamat yhteiskäyttöautot ovat autonomisesti ohjautuvia ja ne tankataan paikallisella polttoaineella. Samaa jakamistalouden periaatetta noudatetaan myös harvoin tarvittavien
työkalujen ja koneiden suhteen. Yhteisten ajoneuvojen
ja työkoneiden käyttö ja huolto organisoidaan kylävarikoilla.

Miellyttävä vehreä ympäristö,
valokaapeliyhteyksien
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Täydennysrakentamisessa
suositaan massiivipuurakenteita,
jolloin voidaan hyödyntää
paikallisia materiaaleja ja
työvoimaa.

3. Teollisuuden kasvupyrähdys
+ 1 500 uutta asukasta
Kolmannen skenaarion lähtökohtana on voimakas teollisuuden keskittyminen ja sen myötä tapahtuva väestönkasvu 1 500 hengellä vuoteen 2050 mennessä. Haapavedelle rakennetaan sekä Vapon teknisen hiilen tehdas
että Kanteleen Voiman biojalostamo. Lisäksi Valio Oy
keskittää tuotantoaan paikkakunnalle. Kaupungin väestönkasvuennusteessa lähtötilanne vuonna 2020 on 7
098 asukasta, ja vuoteen 2050 mennessä määrä nousee
8 598 asukkaaseen. Ensimmäisen viiden tarkasteluvuoden aikana väestö kasvaa jyrkästi 675 asukkaalla ja tämän jälkeen jokaisella viiden vuoden tarkastelujaksolla
105–225 asukkaalla. Väestönkasvuarvio perustuu teollisuushankkeiden tuomaan suoraan ja välilliseen työllistävään vaikutukseen, tehdastyöpaikkojen lisäksi esimerkiksi raaka-ainetuotannon ja palvelualan työpaikkojen
määrä kasvaa. Työikäisen väestön osuuden kasvaessa
luonnollinen väestönkasvu ohittaa luonnollisen poistuman ja paikkaa mahdollista muuttotappiota. Väestönkasvuennusteessa huomioidaan myös maahanmuuton
lisääntyminen.
Neljäkymmentä tehdastyöpaikkaa tuova Vapon
teknisen hiilen tehdas sijoittuu entisen pellettitehtaan
alueelle, ja sen rakennusvaihe työllistää 150 henkeä.
Teknistä hiiltä hyödyntävä hiilikuitutehdas (20 työpaikkaa), sijoitetaan Pulkkilantien vastakkaiselle puolelle.
Kanteleen voiman biojalostamo tulee Eskolanniemeen
nykyisen turvevoimalan ja biopolttoaineterminaalin
väliin työllistäen laitoksessa 30 henkeä ja raaka-aineen
hankinnassa Haapavedellä 40. Kaupungin varikko sekä
logistiikka- ja kuljetusalan toimitilat (20 työpaikkaa)
keskitetään Jouhtenennevan kaavoitetulle teollisuusalueelle Pulkkilantien pohjoispuolelle. Rakennusalan
pysyvää kasvua on odotettavissa teollisuushankkeiden
sekä uudis- ja korjausrakentamisen myötä 50 työpaikkaa. Valion laajentuminen ja viennin elpyminen tuovat
takaisin vuoden 2015 yt-neuvotteluissa menetetyt 28
työpaikkaa sekä 25 uutta työpaikkaa.
Voimakas väestönkasvu vaatii asumisen sijoittamisen suunnittelua ja palveluverkoston uudelleentarkastelua. Palveluiden tarve lisääntyy kahdella uudella
päiväkodilla ja koulukeskukseen tehdään laajennus. Rakennettavien kerrostalojen kivijalkaan lisätään liiketilaa
ja keskustaan sijoitetaan yksi uusi päivittäistavarakauppa sekä vanhusten ja vammaisten eriasteisesti tuettua
palveluasumista esteettömille alueille. Lisäksi kehitetään
sekä kaupungin sisäisiä että ulkoisia julkisia liikenneyh-

teyksiä. Kaupungin uuteen ilmeeseen ja yhteyksiin tulee
panostaa, jotta kaikki uudet asukkaat saadaan kotiutumaan ja sitoutumaan Haapavedelle.
Keskustaajaman kaupunkirakennetta tiivistetään uudella rakennuskannalla, johon haetaan vaikutteita maalaisurbaanin asumisen konseptista. Täydennysrakentamisessa suositaan massiivipuurakenteita,
jolloin voidaan hyödyntää paikallisia materiaaleja ja
työvoimaa. Vanhat suojelurakennukset kunnostetaan
avustetusti asuinkäyttöön. Keskustan läpi pohjois-eteläsuunnassa kulkevan tie muutetaan bulevardimaiseksi hidaskaduksi, joka suljetaan raskaalta liikenteeltä.
Katuympäristöä muokataan ihmisen mittakaavaan, ja
kiertoliittymä muutetaan yhteen tasoon jalankulkua ja
pyöräilyä suosivaksi. Autopaikoitus toteutuu tienvarsipaikoituksena tukien keskustan kehittymisen visiota.
Istutusalueiden lisääminen ja jäsentäminen katukuvaan
voidaan toteuttaa yhteistyössä paikallisen puutarha-alan
oppilaitoksen kanssa.
Keskustan lisäksi kehittämistoimenpiteet keskittyvät Raatesuon ja Huiskan asuinalueille, joiden
nykyinen infrastruktuuri on vajaakäytöllä. Alueiden
houkuttelevuutta lisätään yleisilmettä ja kulkuyhteyksiä parantamalla. Raatesuolta rakennetaan suora kevyen
liikenteen väylä Hyttikallion koululle ja teollisuusalueelle. Eskonkujan asunnot remontoidaan ja piha-alueet
siistitään. Länsi-Huiskassa näkyvyyttä järvelle parannetaan ja alueelle rakennetaan uusia rivitalo- tai muita
yhtiömuotoisia asuntoja. Kokkorannantie yhdistetään
Länsi-Huiskaan kunnollisella kevyenliikenteenväylällä.
Yhteyksien parantaminen keskustan ja Huiskan välillä
toteutetaan tuulelta ja sateelta suojatulla kevyen liikenteen sillalla, josta tulee arkkitehtoninen ja maisemallinen elementti, Haapaveden maamerkkirakennus. Osa
asutuksesta, yhteensä n. 300 asukasta, ohjataan elinvoimaisiin kyliin; Mieluskylään, Humalojalle, Vatjusjärvelle, Kytökylään ja Vattukylään.
Teollisuusalueen yleistä ilmettä kohennetaan
ja huomiota kiinnitetään erityisesti turvalliseen liikkumiseen ja melunhallintaan. Raskas liikenne ohjataan
kulkemaan Teollisuustietä ja Allastietä pitkin, ja sen
myötä Pulkkilantien, Kytökyläntien ja Mieluskylän-
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tien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä. Turvetielle,
Kärsämäentielle ja Kytökyläntielle tehdään parannukset vastaamaan lisääntyvän raskaan liikenteen tarpeita.
Kynttiläkankaan asuinaluetta ympäröivät viheralueet
säilytetään suojavyöhykkeinä ja Mäkirinteen laajeneva
koulukeskus suojataan pensasistutuksilla Teollisuustien
ja Kytökyläntien liikennemelulta.
Teknologiakylän ja yrityspuiston ympäristöä
tiivistetään. Uudet, Pulkkilantien eteläpuolelle keskittyvät liiketilat korvaavat vajaakäytöllä olevat varastotiloja
ja joutomaita. Nykyisen Halpa-Hallin kohdalle perustetaan Oulun ammattikorkeakoulun Haapaveden yksikkö, joka palvelee kunnan ja seutukunnan elinkeinoelämää kouluttamalla osaajia rakennustekniikan, kone- ja
tuotantotekniikan sekä agrologian aloille. Teknologiakylän yhteyteen rakennettaan kunnan liiketoimintaosaamista kokoava Technopoliksen yksikkö Haapapolis,
johon sijoittuu myös julkisia työllisyys-, työterveys- ja
elinkeinopalveluyksiköitä sekä lounasravintola. Kasvavan väestön ja teollisuuden tarpeet huomioidaan jätevedenpuhdistamon laajentamisella. Hakakujan kulmalle
sijoitetaan huoltoasema ja sähköautojen latauspiste.

Haapavesi - Voimaa vehreydestä
Synteesisuunnitelma vuodelle 2050
Tulevaisuudenkuva ja suunnitteluperiaatteet
Tässä synteesisuunnitelmassa Haapaveden asukasluku kasvaa 400:lla asukkaalla vuoteen 2050 mennessä.
Suunnitelma on laadittu skenaariovaiheessa saadun palautteen perusteella, mutta myös yleisesti ihmiskuntaa
koskevia tulevaisuuden haasteita silmällä pitäen. Voimaa
vehreydestä on suunnitelman kantava teema ja se toteutuu kolmella tapaa: taajaman uusilla toiminnallisilla virkistysalueilla, bioenergian ja muun uusiutuvan energian
osuutta lisäämällä sekä luonto- ja maaseutumatkailua
kehittämällä. Haapavesi ammentaa yhä enemmän jo
nyt havaittavissa olevista asioista kuten sisukkaasta yrittäjyydestä, vireästä yhteisöllisyydestä, monipuolisesta
vapaa-ajan toiminnasta ja kauniista maaseutumaisemasta. Arkkitehtoninen suunnitelma paneutuu tarkemmin
ydinkeskustan, Länsi-Huiskan ja Raatesuon alueilla tapahtuviin muutoksiin.
Tulevaisuudessa Haapavesi hyödyntää mittavia
biomassavarojaan innovatiivisesti ja kestävästi. Eskolanniemen biovoimalaitos jalostaa bioetanolia ja syöttää
prosessissa syntyvän ylijäämäenergian sähköverkkoon.

Biokaasua tuotetaan paikallisesti etenkin maatalousjätteestä, mutta myös lähiseudun kotitalousjätteistä ja
jätevesistä: kylissä suurten maatilojen yhteydessä toimivat laitokset vähentävät kuljetuksista syntyviä kustannuksia ja ympäristökuormitusta. Maalämpö lämmittää
erillistaloja taajaman ulkopuolella ja keskustan väljillä
asuinalueilla. Talokohtaisessa sähköntuotannossa hyödynnetään aurinkopaneeleja.
Aitous, puhtaus, kokemuksellisuus ja kestävän
kehityksen mukaiset, ympäristöystävällisyyttä ja eettisyyttä korostavat arvot ovat nykyisten matkailutrendien
valossa Haapaveden luonto- ja maaseutumatkailun kehittämisen suunnannäyttäjiä. Korkattivuoren revontulitorni, alueen luonnonläheiset majoitusmahdollisuudet,
retkeilyreitit ja Piipsannevan maankuulut lintukosteikot muodostavat luontomatkailun keskuksen. Mustikkamäen kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa peltomaisemassa matkailija voi nauttia maaseudun rauhasta,
hiljaisuudesta ja lähiruoasta.
Kaupungin viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta niin matkailijoiden kuin paikallistenkin silmissä
lisätään jo olemassa olevia viheralueita siistimällä. Viheralueet muodostavat yhtenäisen vyöhykkeen, joka
jatkuu keskustaajaman rannoilta Kylpyläsaaren kautta
Länsi-Huiskaan asti. Uudistettujen puistoalueiden monipuoliset toiminnot palvelevat kaikenikäisiä kaupunkilaisia. Suunnittelussa huomiota on kiinnitetty erityisesti lähiliikuntareitistöihin ja kokoontumispaikkoihin.
Haapapaanuilla vuoratut lavarakenteet, laatoitetut
alueet, istutukset, kohdistettu valaistus sekä porrastukset ovat ympäristöä elävöittäviä visuaalisia elementtejä,
jotka toistuvat kaikkialla kaupungissa.
Vuonna 2050 Haapavedestä välittyy elinvoima.
Eletään suurten ikäluokkien jälkeistä aikaa, jossa Suomen ja Haapaveden ikärakenne on tasoittunut vastaamaan yhteiskunnan kantokykyä. Sekä väestöllinen, että
taloudellinen huoltosuhde on tasapainossa, jolloin työllistyneiden määrä on suuri suhteessa lapsiin, vanhuksiin ja työttömiin. Haapavesi on taloudellisesti vakaa,
uskaltaa satsata asukkaiden hyvinvointiin ja toteuttaa
itsenäistä kaupunkikehitystä. Uusi imago kulminoituu
koko väestöpohjaa koskevaan yhteisöllisyyteen: meikäläisyyden ja teikäläisyyden sijaan kaupungissa vallitsee
entistä vahvemmin haapavetisyys.
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KUVA 3.2

Elinvoimaisia alueita korostava kartta.

”Voimaa vehreydestä” on
suunnitelman kantava teema
ja se toteutuu kolmella tapaa:
taajaman uusilla toiminnallisilla
virkistysalueilla, bioenergian
ja muun uusiutuvan energian
osuutta lisäämällä sekä luonto- ja
maaseutumatkailua kehittämällä.

KUVA 3.3 Viheralueiden verkosto kiertää koko
Haapajärven ympäri.
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Katsaus kehityskohteisiin
Keskusta

Keskustan kehittäminen alkaa länsipuolisen pusikkoisen metsäalueen siistimisestä kaupungin puistoksi.
Puisto jatkaa jo ennestään siistin kirkkopuiston ilmettä ja ne muodostavat yhtenäisen viheralueen. Jyrkässä
maastossa kulkemista helpotetaan porrastuksien avulla
ja puistoon rakennetaan laatoitettu aukio, jonne voidaan tarvittaessa sijoittaa esiintymislava. Aukiolta on
sujuva kulku portaita ja lukuisia viihtyisiä polkuja pitkin kaupungintalon läheisyyteen sijoittuvalle torille.
Torialue jäsennellään niin, että autoille ei osoiteta erillisiä ajoreittejä. Torilla viihtyisyyttä lisäävät istutuslaatikot, valaistus ja penkit. Torin keskiön muodostaa uusi
tapahtumalava, joka Haapaveden nimen mukaisesti on
verhoiltu haapapaanuilla.
Keskustan alueelle halutaan mahdollistaa esteetön kulku myös kevyelle liikenteelle, joten merkittävimpiä muutoskohteita on kiertoliittymän ympäristö.
Tien nopeuksia hidastetaan, jolloin tilasta saadaan kaupunkimaisempi ja turvallisempi jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Samalla raskas liikenne ohjataan kulkemaan
keskustan ulkopuolelta. Alikulut täytetään ja jalankulkijoille luodaan useita ylityspaikkoja Nivalantielle keskustan alueelle. Turvallisuussyistä vanhan raitin länsi- ja
itäpuolta yhdistävä alikulku kuitenkin säilytetään, sillä
Nivalantie on siinä kohta rinteessä ja siksi turvaton ylittää. Viihtyisyyttä tunnelissa lisätään kunnollisella valais-

tuksella ja kaikumista vähentävällä puuvuorauksella.
Nivalantietä jakaa siisti viherkaista koko matkan Kytökyläntieltä Kylpyläsaareen johtavalle sillalle.
Tienvarteen sijoittuu myös pyörätie esteettömän kevyen
liikenteen kulun mahdollistamiseksi. Keskustaajaman
laajoille pysäköintialueille rakennetaan 2–4-kerroksisia kerrostaloja, joiden katutasossa on liiketiloja. Pysäköinti järjestetään Vanhatien kadunvarsipysäköintinä.
Vanhatien itäpuolella katutason liiketilojen edustalle
järjestetään viherkaistalla ajoväylistä erotetut jalkakäytävät.
Kiertoliittymän koilliskulmaan rakentuu uusi
matkakeskus, jonka yhteydessä sijaitsee linja-autopysäkki. Matkakeskusta ja uutta toria yhdistävät haapapaanut, joilla verhotaan lavan lisäksi myös uusi matkakeskuksen katos. Vanha, torina toiminut asfaltoitu
alue tulee osaksi uutta rivitaloyhtiötä. Yhtiön vieressä
on kuntoilupuisto. Lähempänä rantaa alueelle sijoittuu
viisi pientä, noin kolmen talon taloyhtiötä. Kiertoliittymän pohjoispuolen kehittämisessä keskiössä on asutuksen lisääminen ja tiivistäminen. Alueelle rakentuu
kerros- ja rivitaloja, jotka sidotaan kaupungin uuteen
yhtenäisempään ilmeeseen puuverhouksella ja harjakatoilla. Samat elementit toistuvat myös muissa keskusta-alueen uusissa rakennuksissa. Vanhoja, hyväkuntoisia
rakennuksia puolestaan voidaan hyödyntää liiketiloina,
kuten tunnelmallisina kahviloina.

KUVA 3.4 Keskustaajaman
laajoille pysäköintialueille
rakennetaan uusia kerrostaloja, joiden katutasossa
on liiketiloja.

KUVA 3.5 Torin keskiön muodostaa uusi tapahtumalava,
joka Haapaveden nimen
mukaisesti on verhoiltu
haapapaanuilla.

KUVA 3.6 Uusi matkakeskus
rakentuu
kiertoliittymän
koillispuolelle, purettavan
K-marketin
rakennuksen
tilalle.

KUVA 3.7 Raskas liikenne
ohjataan kulkemaan keskustan ulkopuolelta.

Länsi-Huiska ja Kylpyläsaari

Länsi-Huiska rakentuu keskustan tiivistyttyä. Alueelle
sijoittuu pääasiallisesti omakotitaloja sekä kaksi rivitaloa. Jokaisesta asunnosta tulee olemaan näköala järvelle.
Tontit eivät kuitenkaan ulotu rantaan asti, vaan ranta-alue on osa viihtyisää virkistysaluetta, joka levittyy
myös syvemmälle maastoon. Osittain talot muodostavat pieniä taloyhtiöitä, joissa kannustetaan yhteisöllisyyteen ja kestävyyteen. Yhteisön keskellä on asukkaiden jakama piha-alue, jossa on viljely- ja istutusaltaita.
Kylpyläsaari palvelee aluksi pääsääntöisesti paikallisia asukkaita, myöhemmin myös matkailijoita. Saaren
itäpuoli säilyy yleisenä alueena yritystoiminnan keskittyessä länsipuolelle. Itäisellä puolella saarta on siisti
uimaranta vieras- ja mattolaitureineen. Lähelle rantaa
sijoittuvat lasten leikkipaikka, minigolfrata ja yleinen
sauna. Saaren länsipuolella keskiössä ovat tulevaisuudessa kylpylä ja erilaiset pop-up -hoitohuoneet, joissa
aloittelevat yrittäjät voivat helposti kokeilla liiketoimintaansa. Länsipuolella on myös tapahtumalava, jonka ääreen niin paikalliset, kuin matkailijatkin voivat kerääntyä nauttimaan elävästä musiikista tai kesäteatterista.

Ilmeeltään lava toistaa keskustan torin tapahtumalavan
muotokieltä.
Saaren ympäri kiertää viihtyisä maisemareitti,
joka huipentuu saaren läntisessä niemenkärjessä sijaitsevalle laavulle. Myöhemmässä vaiheessa saareen voidaan
sijoittaa myös hotelli. Parkkialue sijoittuu lähelle saaren keskusta, josta on helppo kävellä saaren eri osiin.
Jalankulkijat voivat ylittää Kylpyläsaaren jakavan Nivalantien turvallisesti keskisaarekkeisilla suojateillä saaren
pohjois- ja eteläpäässä.
Kylpyläsaari yhdistää Länsi-Huiskan ja Haapaveden keskustan. Synteesisuunnitelman viimeisessä
vaiheessa (vuonna 2050) saaren ja Länsi-Huiskan välille rakennetaan arkkitehtuurisesti näyttävä kevyen
liikenteen silta, joka toimii Haapaveden tunnistettavana maamerkkinä. Katettu silta suojaa kulkijaa ja tekee
tuulisesta järvenylityksestä miellyttävämmän parantaen
näin Länsi-Huiskan vetovoimaisuutta. Sillan sijoittelussa hyödynnetään aiemmin tehtyjä pengerryksiä.

KUVA 3.8 Länsi-Huiskan taloyhtiöissä kannustetaan yhteisöllisyyteen ja kestäviin
elintapoihin.

KUVA 3.9 Kylpyläsaaren länsipuoli kehittyy tapahtumapaikaksi. Katettu silta johtaa
Haapajärven eteläpuolelle.
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KUVA 3.10 Tekolammet tuovat Raatesuolle vesistönäkymiä. Lammet keräävät hulevedet ja kuivattavat
kosteaa maastoa.

Raatesuo

Raatesuon muutos aloitetaan tiestön uudelleen nimeämisellä. Uudistuksella pyritään luomaan positiivisempia mielleyhtymiä alueesta. Nimistön aihepiiri pysyy
yhä luonnonläheisenä. Koska alueella ei ole Haapavedelle ominaista järvimaisemaa, tuodaan vesistö sinne
tekolampien muodossa. Raatesuon uusi keskiö muodostuu kahdesta toisiinsa yhdistyvästä lammesta, jotka
keräävät alueen hulevedet ja kuivattavat kosteaa maastoa. Lampien kaivamisesta saatavalla maa-aineksella
luodaan Haapavedelle ominaista pinnanmuotojen vaihtelua asuinalueen länsipuolelle. Viihtyisyyttä pyritään
lisäämään väljällä rakentamisella, siistityillä viheralueil-

la ja valaistuksella. Kulkuyhteyksiä alueelta parannetaan
huolletulla kevyen liikenteen reiteillä, joka mahdollistaa
lyhyet ja turvalliset koulu- ja työmatkat.
Raatesuon asuinalueen miellyttävyyden kannalta merkittävässä asemassa ovat rivitaloyhtiöt, jotka
ovat vuoteen 2050 tultaessa jo korjauksen tarpeessa.
Yhtiöt siistitään korjaamalla rakennuksia ja osittain rakentamalla kokonaan uudelleen. Korjaukset tapahtuvat
samalla periaatteella kuin muissa kaupungin vanhoissa
rakennuksissa. Raatesuolla korjauksilla tavoitellaan ensisijaisesti väljyyttä ja energiatehokkuutta, mutta myös
parempaa visuaalista ilmettä: remontin myötä viherkaton saaneet talot sulautuvat kauniisti ympäristöön.
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Biotalous, palvelut ja elinkeinot
Tilastokeskuksen ennusteen (2015) mukaan Suomessa tulee nykyisen kehityksen myötä olemaan vuonna
2030 yhtä vähän alle 15-vuotiaita kuin viimeksi vuonna
1894. Syynä trendiin on jatkuvasti pienenevä syntyvyys.
Haapavesi kokee kaupungin menestyksen kannalta välttämättömänä puuttua kehityskulkuun ja haluaa pitää
alle 15-vuotiaiden osuuden kunnassa vähintään nykytilanteessa eli jatkuvasti yli viidenneksessä. Ensiarvoisena
keinona nähdään perheitä tukevan elinympäristön kehittäminen monipuolisilla työmarkkinoilla, houkuttelevilla asuinalueilla sekä ajanmukaiset vaatimukset täyttävällä palvelutarjonnalla.

Kaupunkikehitystä metsäbiotaloudesta

Sysäyksen kaupungin kehitykselle antaa kuntatasoa
laajempi muutosvoima, jonka aallonharjaan Haapavesi
pääsee mukaan: Haapavesi profiloituu kansallisen metsäbiotalouden eturintamaan. Yleisesti biotaloudella tarkoitetaan tuotantoa, jossa hyödynnetään luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja sekä kehitetään ja otetaan
käyttöön niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita.
Biotalouteen kuuluu olennaisena osana myös se, että
luonnonvaroja ei tuhlata, vaan niitä käytetään ja kierrätetään tehokkaasti (Sitra 2017a).
Maa- ja metsätalousministeriö määrittelee tarkemmin metsiin ja puuhun perustuvan biotaloustuotannon vihreäksi biotaloudeksi eli metsäbiotaloudeksi.
Se kattaa lukuisia erilaisia puuraaka-aineeseen pohjautuvia tuotantoprosesseja. Myös lopputuotteiden kirjo
on laaja. Samalla uusia käyttökohteita ja -tapoja etsitään ja kehitetään voimakkaasti. Sen lisäksi, että metsät
tuottavat raaka-ainetta erilaisiin teollisiin prosesseihin ja
tuotteisiin, metsäbiotaloutta ovat myös metsien tarjoamat virkistysmahdollisuudet, marjat ja riista (Maa- ja
metsätalousministeriö 2017a). Näin ollen esimerkiksi
Haapaveden edistyvä luontomatkailu liittyy osaksi metsäbiotaloutta.
Suomen biotalous on valtionhallinnon tukemana parhaillaan vahvassa nosteessa. Biotalous ja
puhtaat ratkaisut ovat Sipilän ensimmäisen hallituksen
kärkihankkeita, joita hallitusohjelma perustelee muun
muassa talouden vaihtotaseen parantamisella, omavaraisuudella, uusilla työpaikoilla sekä ilmastotavoitteiden
täyttämisellä (Valtioneuvosto 2017). Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut vuodesta 2014 alkaen yli
30 biotaloushanketta (Maa- ja metsätalousministeriö
2017a).

Biotaloutta voidaan ajatella myös strategiana,
jolla ratkaistaan haasteita kuten ilmastonmuutos, lisääntyvä kilpailu luonnonvaroista sekä maaseudun ja
alueiden kehittäminen. Biotalous tuleekin nähdä uutena talous- ja yhteiskuntajärjestyksenä, joka haastaa valtaosan nykyisistä käytännöistämme ja rakenteistamme
(Sitra 2017a). Metsäbiotaloustuotannon kasvaminen
hakkuiden lisääntyessä johtaa samalla huoliin metsien
biomassan riittävyydestä ja ekologisesta kestävyydestä.
Esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto (2017) korostaa biotalouden toteuttamista, jossa metsäluonnon
tilanne paranee ja päästöt vähenevät. Lisäksi EU:n metsästrategia sekä etenkin ympäristö- ja ilmastopolitiikan linjaukset vaikuttavat Suomen metsäbiotalouteen
(Maa- ja metsätalousministeriö 2017b).
Valtioneuvoston hyväksymän Suomen biotalousstrategian (2014) mukaan kansallisena tavoitteena
on nostaa biotaloutemme tuotos 100 miljardiin euroon
vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 työpaikkaa.
Haapavedellä on kirjaimellisesti enemmän kuin tuhannen taalan paikka tarttua tilaisuuteen ja hypätä biotalousbuumin vankkureihin. Ala yhdistää monia alkutuotannon ja jalostustoiminnan aloja sekä lopputuotteiden
markkinoita. Näin ollen metsäbiotalous voi muodostaa
uuden kiintopisteen kuntatason elinkeinorakenteeseen
ja luoda Haapaveden oman biotalousimagon, jota on
helppoa markkinoida osana kaupunkibrändinä.
Haapavedellä on perinteitä ja vankkaa osaamista omien
luonnonvarojen hyödyntämisestä ennen muuta turpeenotossa ja sen polttamisessa. Sillä on myös turvetta
huomattavasti nopeammin uusiutuvia metsävaroja runsaasti hyödynnettäväksi metsäbiotuotantoon. On kuitenkin kestävyyden kannalta tärkeää, että paikallinen
tuotanto ei ole riippuvainen ainoastaan Haapaveden
resurssipohjasta.
Ennen kaikkea kaupungissa on jo pitkälle
edennyt ulkoinen investointihanke. Haapavetisen biotalouden keihäänkärjeksi muodostuu Kanteleen voiman
biojalostamohankkeen toteutuminen Eskolanniemen
reservikäytössä olevan turvevoimalan tontille. Jalostamo
toimii bioetanolia tuottavana laitoksena, joka käyttää
raaka-aineenaan pääasiassa rankapuuta, sahateollisuuden sivutuotteita sekä myöhemmin myös peltobiomassoja. Näin ollen biojalostamo hyödyntää ja tukee
paikallista sahateollisuutta ja maataloutta. Prosessissa
tuotettua bioetanolia käytetään autojen polttoaineena,
mistä kehkeytyy paikallinen ylpeydenaihe: Ekoautoilusta tulee Haapavedellä asukaslukuun suhteutettuna
maamme suosituinta.
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KUVA 3.11

Biotalouskaupunki muodostuu eri alojen yhteistyönä.

Haapaveden omavaraisuus kasvaa entisestään,
sillä jalostamon sivutuotteena syntyvää biokaasua hyödynnetään kaupungin energiaverkossa. Biojalostamo
sijoittuu voimalaitosalueen ja biopolttoaineterminaalin
väliin, ja nykyinen voimala toimii jalostamon toimintaa tukevana ja lämpöenergiaa tuottavana säätötehovoimalaitoksena. Biojalostamo houkuttelee kuntaan myös
korkeakoulutettua työvoimaa ja raaka-aineen hankinta
mukaan lukien työllistävä vaikutus on 100–200 henkilöä lisää. Vuoteen 2050 tultaessa tuotantolaitos alkaa
saapua elinkaarensa päähän (ÅF-Consult Oy 2017).
Biojalostamon rooli kytkeytyy osaltaan paitsi
Haapaveden kehittyvään elinkeinoelämään myös kaupunkikuvan muutokseen. Haapaveden biojalostamon
tuotantoa kehitetään alati kestävämmäksi, sillä luontoarvot ja cleantech ovat liiketoiminnallisesti ja imagon
kannalta edellytys tulevaisuuden teolliselle yritystoiminnalle. Erityisenä merkkipaaluna ympäristövaikutusten ehkäisemisessä Eskolanniemen teollinen toiminta
ei tuota enää hukkalämpöä ympäristöön, ja Haapajärvi
jäätyy talvikuukausiksi ulkoilu- ja virkistyskäyttöön.
Biojalostamon rakentamisen myötä kaupungin
toiminnallinen painopiste kallistuu entisestään myös
Haapajärven eteläpuolelle. Biojalostamon yhteyteen ja
ympäristöön on mahdollista sijoittua välillistä yritystoimintaa sekä esimerkiksi bioetanolin tankkausasema

tuotannon sisäisiin rahtikuljetuksiin ja yksityisautoille. Eskolanniemi vahvistuu työssäkäyntialueena ja luo
uutta identiteettiä kaupungille biotalouden keskuksena. Seurauksena Länsi-Huiska asuinalueena kasvaa
ja tiiviimpi yhteys keskustaajamaan päätetään luoda
uudella kevyen liikenteen sillalla.

Digitalisaatio uudistaa terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta on valmisteltu Suomen politiikassa kuin iisakinkirkkoa pitkin
2000-lukua. Riippumatta siitä, vastaavatko tulevaisuudessa maakunnat vai kunnat lakisääteisten palveluiden
tuottamisesta, palvelut tulevat toteutumaan kunnissa,
ihmisten lähellä. Tulevien vuosikymmenten varsin maltilliselle asukasmäärän kasvulle Haapaveden nykyinen
palvelutarjonta riittää kattamaan peruspalvelut monelta
osin. Palvelujen kokonaismäärä ei näin ollen merkittävästi kasva, mutta sen sijaan niiden saatavuus paranee
selvästi.
Kyse on laajemmasta palvelurakenteen murroksesta, joka kohdistuu tavallisiin kuluttajiin – tavallisiin haapavetisiin. Perinteiseen palvelutarjontaan
kytkeytyy vähitellen suunnanmuutos, jossa palveluihin
ei aina enää kuljeta, vaan ne osittain saapuvat kuluttajan luokse ja ovat yhä kattavammin käden ulottuvilla.
Muutoksen taustalla vaikuttaa digitalisaatio, joka tuo
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digitaaliset teknologiat ja sähköiset palvelut vääjäämättä
osaksi arkielämää.
Suomalaiset ovat Euroopan kärkeä sähköisessä
asioinnissa, ja viranomaiset sekä julkiset palvelut tarjoavat jo nyt yleisesti mahdollisuutta hoitaa asioita internetissä (Tilastokeskus 2014). Eduskunnalle tuotetussa
tulevaisuusselonteossa (Sitra 2017b) vuoteen 2030
mennessä Suomi on digitaalisen hallinnon edelläkävijä.
Julkiset palvelut ovat helposti saatavilla verkosta ja myös
kasvokkain niille, jotka sitä tarvitsevat. Kaikki tieto on
sähköistetty. Yritykset ja hallinto velvoitetaan antamaan
käyttäjälle häntä koskevat tiedot raakadatana. Jokainen
voi hallita ja käyttää omia tietojaan. (Sitra 2017b)
Yleisesti sähköisen asioinnin odotetaan lisääntyvän, sillä sen helppous viehättää. Teknologinen
kehitys vie tarjontaa eteenpäin ja leikkaa kustannuksia. Kustannustehokkuus korostuu etenkin sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämisessä. Käytössä jo olevat
sähköiset terveyspalvelut, joita ovat esimerkiksi sähköinen ajanvaraus, tiedonhankinta terveydestä ja reseptien
uusiminen sähköisesti, koetaan käyttäjien keskuudessa
erittäin hyödyllisiksi (Sitra 2013).
Yhteiskunta terveydenhuollon ympärillä on
jo digitalisoitunut. Valtiojohtoisesti sote-palveluiden
sähköistämistä on edistetty erilaisissa kokeiluhankkeissa.
Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -hanke
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2016) tuottaa palveluihin
uudenlaisen toimintamallin, jonka myötä valmiissa
palveluissa hyödynnetään asiakas- ja potilastietoja sekä
kansalaisen itse tuottamia tietoja, jotka ovat kansalaisen
salliessa myös ammattilaisen hyödynnettävissä.
ODA-hankkeen tavoitteena on, että itsepalvelua
ja automaatiota lisäämällä joitakin ammattilaisten
perinteisesti tekemiä tehtäviä voidaan nopeuttaa,
siirtää kansalaisten itsensä tekemiksi tai automatisoida
kokonaan (Sitra 2015).
Digitalisaation ja palvelutarjonnan kehityksessä korostuu jatkossa etenkin tekoälyn hyödyntäminen.
Terveydenhuollossa tekoäly voi korvata monia terveydenhoitajan ja lääkärin tehtäviä. Suomalaiset voisivat
jo lähivuosina tehdä sairauksien oirearvioita, arvioida
palveluntarpeensa ja suorittaa terveystarkastuksensa
verkossa virtuaalisella klinikalla (Sitra 2015). Myöhemmin tiedonkeruun ja -hallinnan parantuessa tekoäly voi

tuottaa paljon tarkempia diagnooseja kuin ihmislääkäri
(Vähäkainu & Neittaanmäki 2017).
Kehitys johtaa parhaimmillaan byrokratian ja
jonotuksen vähenemiseen terveydenhuollossa. Pienten
paikkakuntien asukkaat ovat myös vähemmän riippuvaisia keskussairaaloista, ja terveydenhuollon järjestäminen ei vaadi kalliiden fyysisten tilojen rakentamista ja
ylläpitämistä. Haapavedellä positiivinen muutos näkyy
asukkaiden elämässä pieninä terveydenhuoltokuluina ja
vähenevinä lääkärikäynteinä. Myös kunnan taloudellisia resursseja vapautuu sosiaali- ja terveydenhuollosta
enemmän esimerkiksi virkistys- ja liikuntapalvelujen
kehittämiseen. Olennaista on, että elintason kasvaessa
haapavetinen kokee saavansa kotikaupungissaan yhä
parempaa palvelua ja miellyttävän elinympäristön.

Haapavesi kehityksen suunnannäyttäjänä

Tulevina vuosikymmeninä Haapaveden elinkeinoelämä
tulee kehittymään suuntaan, jossa mikroyritykset eli alle
kymmenen työntekijän yritykset vastaavat yhä suuremmasta osasta kaupungin työpaikkoja. Digitalisaation
seurauksena kaupunkiin nousee useita tietotekniikan ja
ohjelmistosuunnittelualan yrityksiä. Kaupunkirakenne
eriytyy palveluiden osalta. Päivittäispalvelut keskittyvät
Haapaveden tiivistyvään ydinkeskustaan. Keskustan
pohjoispuolen teollisuusalueen, Haapaveden Teknologiakylän ja Kynttilän yrityspuiston kattava alue profiloituu yhä vahvemmin teollisuus- ja yrityskeskittymänä.
Teknologiakylän ja kunnallishallinnon roolit ovat tärkeitä elinkeinoelämän koordinaattoreina, uusien teollisuusinvestointien houkuttelussa ja yrittäjyyden tukemisessa. Pulkkilantien varteen kaavoitetut teollisuusalueet
toimivat aluevarauksina kasvavaa kuljetusalaa palvelevalle logistiikkakeskukselle ja uusille teollisille investoinneille kuten mahdolliselle teknisen hiilen tehtaalle.
Valion meijeritoiminta säilyy merkittävänä työllistäjänä ja on biotalouden ohella kaupungin tunnusmerkki
muualla Suomessa.
Sähköisten palveluiden kasvu ja verkkokauppa
haastavat kivijalkaliikkeiden tulevaisuuden, mutta palvelurakenteen muutos myös luo uusia fyysisiä palvelumuotoja. Työelämässä riippuvuus työpisteen sijainnista tulee vähenemään, ja sen sijaan työympäristön
laatu korostuu. Haapavedellä tunnistetaan tarve tarjota

Haapaveden julkisen ja yksityisen liikenteen polttoaineena
käytetään omasta maasta tuotettua bioetanolia, todellista
lähienergiaa.
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vuokrattavia korkean tason työtiloja yritysvierailuja, lyhytaikaista projektityötä sekä läpikulkumatkalla olevia
yksityishenkilöitä varten joustavien työtilojen ratkaisuilla.
Joustavat työtilat ovat vuokrattavia toimistotiloja esimerkiksi väliaikaista projektityöryhmää tai
työmatkailijan etätyöskentelyä varten. Joustavien työtilojen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat viihtyisyys, tilan
ensiluokkainen varustelu ja muokkautuvuus työntekijän tai -ryhmän tarpeisiin. Tilat sisältävät ajanmukaisen
teknologisen laitteiston verkkoyhteyksineen, ergonomian kannalta laadukkaan kalustuksen sekä motorisoidut ja liikuteltavat työtasot. Pyrkimyksinä on, että joustavassa työtilassa voi suorittaa mahdollisimman erilaisia
työtehtäviä, ja että tila koetaan tehokkaan työskentelyn
kannalta tarpeeksi toimivana (Yu 2017). Joustavien työtilojen yksiköt tulevat sijoittumaan Haapavedellä ydinkeskustaan nykyisiin virastotalon tiloihin ja Teknologiakylään.
Modernit palvelut luovat myös mahdollisuuksia parantaa keskustan ja kylien välistä yhteyttä. Globaaleina ilmiöinä muuttovirrat kaupunkeihin heikkenevät,
ihmiset alkavat yhä enemmän arvostaa asuinpaikkavalinnassa luontoympäristöä, ja vastakaupungistuminen eli muutto kaupungeista maalle vähitellen alkaa.
Vuonna 2050 Haapaveden vahvoja kyliä ovat Kytökylä,
Mieluskylä, Vatjusjärvi ja Vattukylä, jotka tunnetaan
erityisesti lapsiperheiden asuinpaikkoina. Yhteinen tekijä niiden menestykselle on omat kyläkoulut, jotka
toimivat kylän asukkaita yhdistävinä monitoimitiloja
opetustoiminnan ohessa.
Kylät toimivat pitäjämäisinä paikallisyhteisöinä, joiden saavutettavuus keskustasta on sujuva, sillä
etäisyydet menettävät merkitystään liikenteen kehityksen myötä. Palveluita tuotetaan ajan hengen mukaisesti myös liikkuvina. Esimerkiksi julkista liikennettä on
kannattavaa tuottaa ja ylläpitää automaation keinoin
myös Haapavedellä. Kyse on älykkäästä liikkumisesta,
jossa liikenne on infrakeskeisyyden sijaan käyttäjälähtöistä palvelua, ja joka toteutuu tieliikenteessä lopulta
itseohjautuville autoilla. Robotiikan ja tekoälyn keinoin
tulevaisuuden liikkuminen on yhä luotettavampaa, turvallisempaa ja nopeampaa (Liikennevirasto 2015).
Haapavetisenä erikoisuutena maaseutu, biotalous ja liikenne yhdistyvät kiinteästi toisiinsa. Maatalouden uusi tuotantosektori painottuu peltobiomassan tuotantoon biojalostamon raaka-aineena. Näin
ollen Haapaveden julkisen ja yksityisen liikenteen
polttoaineena käytetään omasta maasta tuotettua
bioetanolia, todellista lähienergiaa.

Matkailun tulevaisuuden näkymät
Suomen matkailu kasvaa tällä hetkellä hieman koko
maailman tasoa nopeammin. Visit Finlandin (2017c)
tilastojen mukaan matkailu kasvaakin Suomessa noin
5 % vuosivauhtia, joka on prosenttiyksikön verran nopeampaa kuin keskimäärin muualla maailmassa (kuva
12). Matkailusta onkin tullut viime vuosina Suomessa
yksi merkittävimmistä vientitoimialoista ja työllistäjistä. Se on kasvanut elinkeinona suoraviivaisesti ja kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin. Sen tuomat tulot ovat olleet koko Suomen mittakaavassa yli 13
miljardia jo useamman vuoden ajan. (TEM 2014, 2–3)

Matkailijoiden yöpymiset ovat lisääntyneet
Suomessa koko 2000-luvun ajan

KUVA 3.12 Matkailijoiden vuotuiset yöpymiset Suomessa
1995-2016. (Tilastopalvelu Rudolf/Tilastokeskus)

Matkailutoimialat muodostavat Suomen bruttokansantuotteesta 2,5 %, joka on saman suuruinen osuus kuin
maa-, metsä- ja kalataloudella ja jopa puolitoista kertaa
enemmän kuin elintarviketeollisuudella. Vuonna 2016
matkailutoimiala saavutti vientiin rinnastettavia tuloja
yhteensä 3,9 miljardia. Matkailutulot ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Nykyään ne ovat jopa yli kaksi kertaa suurempia, kuin terveysteknologian viennistä
saatavat tulot sekä suurempia kuin Suomen kaikki korkean teknologian vientitulot yhteensä. (Visit Finland
2017a)
Matkailutoimiala on Suomessa merkittävä
työllistäjä. Vuoden 2015 aikana se työllisti yhteensä
140 000 työntekijää ja toimialalle odotetaan syntyvän
40 000 uutta työpaikkaa jo vuoteen 2025 mennessä.
Matkailu työllistää hyvin myös nuoria, nuorten työntekijöiden osuus toimialan työntekijöistä on 30%. Vuonna 2017 matkailualalla toimi yhteensä 28 000 yritystä.
(Visit Finland 2017a)
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Suomessa suurin matkailijaryhmä ovat kotimaanmatkailijat. Kotimaan matkailijat kattavat kaikesta matkailusta noin 70%, mutta ulkomaalaisten
matkailijoiden osuus kasvaa kuitenkin noin 4-5 % vuosivauhtia. Esimerkiksi vuonna 2016 Suomessa kirjattiin
yhteensä yli viisi miljoonaa ulkomaisen matkailijan yöpymistä. Suurin osa Suomen ulkomaisista matkailijoista
ovat venäläisiä, mutta suurina matkailijoiden lähtömaina tulevat myös Ruotsi, Saksa, Britannia sekä Kiina ja
Hong Kong, joista kiinalaisten matkailijoiden osuus on
noussut viime vuosina eniten. (Visit Finland 2017d)
Matkailu on Suomessa kausiluonteista. Kuten
kuvasta 13 selviää, esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan
matkailu painottuu tällä hetkellä vahvasti kesäkuukausiin, jolloin suuri osa suomalaisista viettää kesälomaa.
Kesäloma-ajan lisäksi nousevina piikkeinä lomakausissa
on havaittavissa myös kevättalven hiihtoloma-aika.

Pohjois-Pohjanmaalla matkaillaan
eniten kesäkuukausina

Matkailun markkinoinnin toisena teemana
nousee esiin ”Wild & Free”, joka korostaa sitä, että jokainen matkailija haluaisi rauhoittumisen ja hyvinvoinnin lisäksi kokea lomallaan ainakin yhden mieleenpainuvan seikkailun tai elämyksen (Visit Finland 2017b).
Tähän matkailijoiden kysyntään Suomen turvallinen
luonto tarjoaa hyvät mahdollisuudet, sillä luonnossa
on hyvät edellytykset erilaisille elämyksille ja aktiviteeteille. Tällaisia aktiviteetteja voivat olla esimerkiksi
moottorikelkka- ja koirasafarit sekä lumeen ja jäähän
liittyvät elämykset. Kolmas matkailun markkinointiteema ”Cultural beat” markkinoi suomalaisen kulttuurin
erityislaatuisuutta ja sen esiin nostamista (Visit Finland
2017b). Suomi ja sen kulttuuri tunnetaan jo nykyään
maailmalla muun muassa designin, joulun, musiikin
sekä herkullisen suomalaisen ruoan kautta. Matkailussa suomalaisen kulttuurin erityislaatuisuutta voidaan
tuotteistaa esimerkiksi suomalaisen elämäntavan, folkja metallimusiikin, joulupukin tai erilaisten festivaalien
kautta.

Haapaveden matkailun mahdollisuudet

KUVA 3.13 Pohjois-Pohjanmaan matkailijoiden
yöpymiset, kuukausittain, keskiarvo 2013–2016.
(Tilastopalvelu Rudolf)

Suomen matkailua markkinoidaan nykyisin
neljän eri teeman kautta. Visit Finlandin (2017b) mukaan matkailumarkkinoinnin teemat voidaan Suomessa kiteyttää seuraaviin kategorioihin: ”Silence, please”,
”Wild & Free” sekä ”Cultural beat”. Näiden teemojen
kautta tuodaan etenkin ulkomaalaisille matkailijoille
esiin Suomen omaleimaisuutta matkailumaana ja sen
merkittävimpiä mahdollisuuksia. Ensimmäinen matkailuteema ”Silence, please” korostaa Suomea hiljaisena
ja rauhallisena matkailumaana, jossa matkailijoilla on
tilaa hengittää ja irrottautua maailman metropolien jatkuvasta kohinasta. Suomi ja sen luonto ovat otollinen
vastapaino arjen kiireelle ja stressille. Matkailumuotoina
ja omaleimaisina elämyksinä korostetaan muun muassa
mökkeilyä, saunaa, erilaisia hyvinvointipalveluja ja suomalaista terveysruokaa.

Haapavesi on perinteikäs suomalainen maalaiskaupunki, josta löytyy monia matkailun kehittymiselle potentiaalisia tekijöitä. Alueen luonto ja sen maisema ovat
kauniita, omaleimaisia ja hyvin muista lähikaupungeista erottuvia. Haapavesi sijaitsee keskellä Suomea, lyhyen
ajomatkan päässä suurimmista kulkuväylistä, kuten valtatie 4:stä sekä rautatiestä, mutta kuitenkin sen verran
kaukana niistä, että kaupunki erottuu pääväylien varsilla olevista kaupungeista rauhallisena ja jopa mystisenä
paikkana. (Kuva 3.)
Haapavesi sijoittuu Suomen matkailualuejaossa Järvi-Suomen sekä rannikko- ja saaristoalueiden
rajavyöhykkeelle (Visit Finland 2017b). Kaupungin
maisema pitääkin sisällään niin keskisuomalaista järvimaisemaa kuin Pohjanmaan jokien muovaamaa peltolakeutta. Näiden maisematyyppien lisäksi kaupungin omaleimaiset ja lähikaupungeista selvästi erottuvat
kumpuilevat pinnanmuodot tuovat Haapavedelle myös
Lapin tunturien sekä Kainuun vaarojen tuntua.

Elämyksiä ja rauhaa luonnosta

Haapavedeltä löytyy useita hyviä ja mielenkiintoisia
alueita matkailun kehittämisen näkökulmasta. Näistä
ensimmäisenä esiin nousevat Pulkkilantien ja Karhukankaantien varsille sijoittuvat Korkatti, Aakonvuori
sekä Ainali-järven alue. Yhtenäisesti alue sijaitsee noin
10 kilometrin päässä Haapaveden keskustasta koilliseen
päin. Sen ominaispiirteinä ovat poikkeavat pinnan-
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KUVA 3.14 Haapaveden

matkailun mahdollisuudet.

muodot, joiden ansiosta esimerkiksi Korkattivuori nousee merenpinnan tasosta aina 185 metrin korkeuteen.
Pinnanmuotojen lisäksi alue on luonnonkaunista suomalaista metsä- ja maatalousmaisemaa, jossa kiireisen
kaupunkilaisenkin sielu lepää.
Tulevaisuuden matkailutrendin kannalta alue
näyttäytyy erinomaisena kohteena muun muassa luonto-, elämys- ja hiljaisuusmatkailulle. Sen monipuolinen
ja rikas luonto tarjoaa matkailijoille oivallisia mahdollisuuksia tutustua puhtaaseen suomalaiseen luontoon
erilaisten elämysten kautta. Alueella on jo nyt mahdollisuus harrastaa esimerkiksi retkeilyä, metsästystä,
hiihtoa, polkujuoksua tai vaikkapa jokkis-autoilua. Jo
näillä harrastusmahdollisuuksilla on hyvät lähtökohdat tarjota erilaisia matkailuelämyksiä. Tulevaisuudessa
erilaisten harrastusreittien, kuten esimerkiksi kattavan
latuverkoston sekä juoksu- ja maastopyöräilypolkujen
kehittäminen olisi alueelle merkittävä matkailuvaltti. Haapavesi tunnetaan jo tänä päivänä hyvin muun
muassa ensilumen ladustaan, jota tullaan käyttämään
pitempien matkojen päästä sekä polkujuoksutapahtumastaan, joka on päässyt mukaan valtakunnalliseen televisio-ohjelmaankin.
Lähivuosikymmeninä maailman yhä kasvava kaupungistuminen saa aikaan sen, että kiireisissä ja
stressiä aiheuttavissa kaupunkiympäristöissä elävät ihmiset toivovat matkakohteiltaan myös mahdollisuuksia rauhoittumiseen. Rauhoittumisen kannalta etenkin
luonnollinen pimeys on tulevaisuudessa yhä harvinai-

sempaa. Suurten kaupunkien valosaaste saa aikaan sen,
että kaupunkilaiset kokevat elämyksenä esimerkiksi jo
kuutamon luoman loisteen pimeällä talvikankaalla tai
tähtien tuikkeen taivasta vasten. Matkailun kannalta
pimeyttä ja luonnon rauhan avulla voidaan luoda matkailijoille elämyksiä muun muassa erilaisten majoituspalveluiden avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi lasikattoiset iglut, jotka ovat jo nyt olleet Lapissa kansainvälisen
huomion kohteena. Lasikattoiset rakennukset antavat
illan ja yön lomassa majoittujalle mahdollisuuden tarkastella rauhassa taivaan tähtikuvioita, kuutamoa tai
leiskuvia revontulia.
Etenkin Ainali-järvi ja Piipsannevan turvetuotantoalueet ovat tunnettuja runsaan linnustonsa ansiosta. Matkailun kannalta nämä alueet tarjoavat matkailijoille hyvän mahdollisuuden tutustua luontoon ja sen
tarjoamiin elämyksiin. Etenkin muuttolintujen muuton
aikaan alueella lepäilee runsaasti eri muuttolintulajeja,
joiden tarkkailu esimerkiksi erilaisista lintutorneista antaa viehättävän kokemuksen monelle luonnosta nauttivalle matkailijalle. Tulevaisuudessa matkailijat voisivat
nauttia myös alueen kauniista maisemista Korkattivuorella sijaitsevasta näköalatornista. Paikalla sijaitsee jo
tällä hetkellä vanha metsäpalojen tarkkailutorni, josta
näkymät jatkuvat silmän kantamattomiin. Matkailua
ajatellen Korkatin näköalatornia voisi kehittää esimerkiksi revontulitornin kaltaiseksi konseptiksi, josta matkailijat voisivat tarkkailla esimerkiksi yöllistä maisemaa
ja taivasta.
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Hyvinvointia maaseudulta

Haapavedellä on kulttuurihistoriallisestikin merkittävää
maataloutta ja etenkin maatalousmaisemaa. Nämä soveltuvatkin hyvin kaupungin yhdeksi matkailuvaltiksi
tulevaisuuden matkailutrendien näkökulmasta. Matkailijat ovat entistä kiinnostuneempia luontoon, kestävään matkailuun, ruokaan, puhtauteen ja paikallisiin
kulttuureihin. Näiden trendien kautta erilaisten maaseutumatkailun muotojen voidaan nähdä tulevan yhä
kysytymmiksi niin kotimaisten kuin myös ulkomaisten
matkailijoiden näkökulmasta.
Haapavedellä on myös useita kauniita ja maaseutumatkailuun sopivia alueita. Matkailun kehittämiseen soveltuu hyvin etenkin Mustikkamäen alue,
joka on kaunista maaseututasankoa Haapajärven pohjoisrannalla. Tulevaisuuden matkailutrendien kannalta Mustikkamäen maatalousaluetta olisi hyvä kehittää
maatilamatkailun kannalta. Alueella voisi olla esimerkiksi maatilamajoitusta ja -toimintaa tarjoavia matkailuyrittäjiä. Tämän kaltaisilla palveluilla matkailijoille
tarjottaisiin elämysten mahdollisuuksia esimerkiksi yöpymällä maatilalla ja pääsemällä osallistumaa maatilan
toimintaan. Erilaisella maatilamatkailulla ja maatilan
toiminnalla matkailijoille tarjottaisiin mahdollisuuksia
tutustua ruoan alkuperään, joka jo nykyisin kiinnostaa
monia matkailijoita. Suomalainen maatilatoiminta on
samalla tavoin eksoottista ja matkailijoita viehättävää,
kuten esimerkiksi Etelä-Euroopan viinitilat, jotka toimivat alueiden matkailuvaltteina jo nykypäivinä.
Maatilamajoituksen ja -toiminnan lisäksi mielenkiintoisia, matkailutrendejä puoltavia palveluita ja
toimintoja Mustikkamäellä olisivat esimerkiksi tämän
hektisen ammattioppilaitoksen toimipisteen alueelle
perustettavat kaunis maalaispuutarha, josta tulevaisuuden suurkaupunkien kaupunkipuutarhurit voisivat
käydä ottamassa oppia ja hakemassa uusia ideoita omiin
koti- ja siirtolapuutarhoihinsa. Puutarhan lisäksi alueelle sopisi hyvin myös kotieläinpuisto, jossa matkailijoilla
olisi mahdollisuus tutustua erilaisiin kotieläimiin, jotka
käyvät kaupungistumisen myötä ihmisille yhä vieraammiksi. Puutarhan ja kotieläinpuiston lähettyvillä olisi
hyvä paikka myös puhdasta ja perinteikästä suomalaista
maalaisruokaa tarjoavalle ravintolalle. Tämä kokonaisuus antaisi matkailijalle hyvän kuvan siitä, mistä suomalainen ruoka on kotoisin. Samalla se soveltuisi hyvin
matkailijoiden lisääntyvään mielenkiintoon ekologisuutta ja kestävyyttä kohtaan.
Mustikkamäen alueen maatilamajoituksen lisäksi Haapavedelle soveltuisi hyvin maalaiskaupunkimainen sovellus yhä yleistyvästä Airbnb-majoituksesta.

Haapavedellä on useita kauniita ja historiaa huokuvia
maalaisrakennuksia, joiden huoneiden kunnostus ja
vuokraus matkailukäyttöön voisi olla hyvä ja toimiva
palvelu. Tämän tyyppinen majoituspalvelu on hyvä
vaihtoehto esimerkiksi omaehtoisille ulkomaanmatkailijoille, jotka eivät toivo matkatoimistojen järjestämiä
matkoja, vaan tahtovat järjestää matkansa itse ja viettää
sen alueen ihmisten parissa.
Matkailu on usein jaksottunut sesongeittain
ja ajoittuu tyypillisesti esimerkiksi lomakausiin ja juhlapäiviin. Näiden lisäksi matkailua lisäävät paikallisesti
järjestetyt tapahtumat. Tästä syystä erilaisten tapahtumien järjestäminen olisi matkailun kehittämisen kannalta hyödyllistä. Haapavedellä järjestetään jo nyt hyviä
ja mielenkiintoisia tapahtumia, jotka toimivat matkailun vetovoimatekijöinä. Näistä suurimpana esiin nousee kesä-heinäkuun vaihteessa järjestettävä Haapavesi
Folk -festivaali, jossa esimerkiksi vuonna 2017 vieraili
yhteensä 11 000 kävijää (KP24.fi). Matkailun tulevaisuutta ajatellen tapahtumia olisi hyvä kehittää eteenpäin esimerkiksi paikallista kulttuuria ja yhteistä teemaa
mukaillen. Mikäli Haapaveden alueen matkailua kehitetään esimerkiksi maaseutumatkailun kautta, siihen
liittyvinä tapahtumina voisivat hyvin sopia esimerkiksi
perinteikkäät perhejuhlat kuten pääsiäinen, juhannus
ja joulu. Näiden kaltaisten perhejuhlien kehittäminen
matkailua tukeviksi tapahtumiksi sopisi hyvin yhteen
tulevaisuuden monisukupolvisen perhematkailun lisääntymisen kanssa.
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Haapaveden asukaskysely 2017
1/12 Haapaveden asukaskysely 2016
Tervetuloa kehittämään Haapaveden taajamaa!
Haapaveden kaupunki tekee yhteistyötä Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan kanssa
syksyllä 2017 käynnistyvän Kuntasuunnittelun kurssin eli tuttavallisemmin ”Kuntiksen” merkeissä.
Kurssin puitteissa ideoidaan Haapaveden keskustaajaman maankäyttöä ja tulevaisuutta
v u o r o v a i k u t t e i s e n s u u n n i t t e l u n k e i n o i n . Laadimme strategisen maankäytön kehityskuvan, sekä
kohdennamme suunnittelua myös yksittäisiin kehittämiskohteisiin. Kerro meille oma näkemyksesi
kaupungin nykytilasta ja kehittämiskohteista!
Kyselyssä kartoitetaan Haapaveden vetovoimatekijöitä, toiminnallista ja rakennettua ympäristöä,
sekä paikkoja ja reittejä. Kysely on jaettu neljään osaan ja kokonaisuudessaan niiden täyttämiseen
menee noin 2 0 m i n u u t t i a .

Käsittelemme tietoja a n o n y y m i s t i ja l u o t t a m u k s e l l i s e s t i .
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Jokseenkin
samaa mieltä

Ei samaa eikä
eri mieltä

Jokseenkin eri Täysin eri mieltä
mieltä

aa)) K
Keesskku
ussttaaaajjaam
maa oon
n vviiiih
httyyiissää jjaa
m
miieellllyyttttäävvää kkeessäällllää
bb)) K
Keesskku
ussttaaaajjaam
maa oon
n vviiiih
httyyiissää jjaa
m
miieellllyyttttäävvää ttaallvveellllaa
cc)) VVeessiissttöött oovvaatt n
nääkkyyvvää oossaa
ttaaaajjaam
maaaa
dd)) K
Keesskku
ussttaassssaa oon
n lliiiiaan
n vvääh
hään
n
vviih
heerraallu
ueeiittaa jjaa ppu
uu
ussttooaa
ee)) K
Keesskku
ussttaaaajjaam
maassssaa oon
n vviiiih
httyyiissiiää
kkaattu
un
nääkkyym
miiää
ff)) LLiiiikkeen
ntteeeen
nm
meellu
u eeii h
hääiirriittssee
kkeesskku
ussttaaaa

1133.. K
Ku
uiin
nkkaa ttu
urrvvaalllliisseekkssii kkooeettttee
H
Haaaappaavveeddeen
n kkeesskku
ussttaaaajjaam
maan
n??
1144.. K
Ku
uiin
nkkaa m
maaaasseeu
uttu
um
maaiisseekkssii
kkooeettttee H
Haaaappaavveeddeen
n
kkeesskku
ussttaaaajjaam
maan
n??
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O
OSSA
A IIIIIIII:: SSO
OSSIIA
AA
ALLIIN
NEEN
N YYM
MPPÄ
ÄR
RIISSTTÖ
Ö
1155.. SSeeu
urraaaavvaatt kkyyssyym
myykksseett kkoosskkeevvaatt yyh
htteeiissöölllliissyyyyttttää.. Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto,
joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne.
Täysin samaa
mieltä
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Jokseenkin
samaa mieltä

Ei samaa eikä
eri mieltä

Jokseenkin eri Täysin eri mieltä
mieltä
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aa)) O
Ossaalllliissttu
un
n ttaallkkooiissiiiin
n vvääh
hiin
nttääään
n
kkeerrrraan
n vvu
uooddeessssaa
bb)) K
Kääyyn
nu
usseeiin
n ttu
uttttaavviieen
n llu
uoon
naa
kkyylläässssää
cc)) N
Naau
uttiin
n yyh
htteeiissiissttää h
haarrrraassttu
ukkssiissttaa
m
mu
uiiddeen
n iih
hm
miisstteen
n kkaan
nssssaa
dd)) TTu
un
nn
neen
n llääh
hiim
mm
määtt n
naaaappu
urriin
nii
h
hyyvviin
n
ee)) H
Haallu
uaan
n oossaalllliissttu
uaa
llääh
hiiyym
mppäärriissttöön
nii kkeeh
hiittttääm
miisseeeen
n
ff)) EErriillaaiisseett kku
ullttttu
uu
urriitt rriikkaassttu
uttttaavvaatt
eelliin
nyym
mppäärriissttööää
gg)) A
Assu
un
nttoon
nii llääh
hiiyym
mppäärriissttöössssää
oolleevvaa oom
maaiissu
uu
utteen
nii oon
n ttu
urrvvaassssaa
h
h)) K
Keesskku
ussttaaaajjaam
maassssaa oon
n sseellkkeeää
jju
ullkkiin
neen
n ttiillaa,, kku
utteen
n ttoorrii,, jjoossssaa
iih
hm
miisseett m
miieelleellllääään
n kkookkoooon
nttu
uvvaatt
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SSeeu
urraaaavvaatt kkyyssyym
myykksseett kkoosskkeevvaatt ppaaiikkaalllliissiiddeen
nttiitteeeettttiiää
11.. M
Miitteen
n kku
uvvaaiilliissiittttee
h
haaaappaavveettiissyyyyttttää??

22.. M
Miin
nkkäällaaiissiiaa yyh
hddiissttäävviiää tteekkiijjööiittää
ttaaii aakkttiiiivviitteeeetttteejjaa m
miieelleessttään
nn
nee
h
haaaappaavveettiissiillllää oon
n ((eessiim
m.. ttaallkkoooott,,
ttaappaah
httu
um
maatt))??

33.. M
Miikkää oon
n ""h
haaaappaavveettiissiin
n"" aassiiaa??
M
Miih
hiin
nh
haaaappaavveettiissyyyyss kkiitteeyyttyyyy??
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Karttakysymykset:
OSA1. Toimintaympäristö
Piirrä käyttämäsi reitti kartalle:
a) Työmatka, koulumatka
b) Harrastusreitit (esim. lenkkeilyreiti, ladut, maastoreitit, polut)
c) Merkitse kartalle usein käyttämiäsi tai sinulle tärkeitä vapaa-ajan kohteita (esim. laavu, leikkipuisto, hevostalli, tanssilava)
OSA 2. Rakennettu ympäristö
1. Merkitkää kartalle mielestänne hyviä täydennysrakentamisen kohteita keskustaajamassa.
Tontti voi olla tyhjä, tai mielestänne olemassa oleva rakennus voidaan korvata uudella.
2. Merkitkää kartalle tärkeitä rakennuksia ja kohteita, joiden suojelu sekä ennallaan pitäminen
on mielestänne tärkeää.
3. Voitte piirtää kartalle myös alueen, jonka suojelu sekä ennallaan pitäminen on mielestänne
tärkeää
OSA 3: Aistiympäristö
1. Merkitse kartalle erityisen kauniita paikkoja tai rakennuksia Haapavedellä.
2. Halutessasi voit myös merkitä kartalle erityisen kauniita alueita Haapavedellä.
3. Merkitse kartalle erityisen rumia paikkoja tai rakennuksia Haapavedellä.
4. Halutessasi voit myös merkitä kartalle erityisen rumia alueita Haapavedellä.
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