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Esipuhe

Tarja Outila

Vuosi 2020 on ollut erityinen. COVID-19 pandemia on pakottanut meidät muokkaamaan 
toimintatapojamme.  Tulevaisuus näyttää tällä hetkellä erilaiselta kuin vielä viime vuonna 
olisimme ennustaneet. Aiemmin hitaasti ennakoimamme muutokset ovat edistyneet harppauksin. 
Vuonna 2020 digiloikka on tehty, etätyö on todellisuutta ja monipaikkaisuus on realismia.  Terveys 
ja turvallisuus määritellään tästä lähtien uudella tavalla. 
 Maankäytön suunnittelu on monialaista ja monitieteistä työtä, jossa pyritään 
mahdollisimman luotettavasti ennakoimaan tulevaisuuden maankäytön kehitystä. Strateginen 
maankäytön suunnittelu sisältää myös aktiivisen toimijan näkökulman ja kunnan tahtotilan 
kehittyä haluamaansa suuntaan. Yleispiirteisessä maankäytön suunnittelussa aikajänne on pidempi 
kuin yksityiskohtaisessa maankäytön suunnittelussa ja siksi tulevaisuuden hahmottaminen ja 
ymmärtäminen ovat keskiössä.  Vaikutusten arviointi ei suinkaan ole vähäisessä roolissa, sillä 
suunnitelmamme seuraukset tulee saattaa ymmärrettäviksi, jotta yhteiskunnassa voidaan tehdä 
kestäviä päätöksiä. 
 Lukuvuoden 2020-2021 syksyllä kuntasuunnittelun kurssin ja yhdyskuntasuunnittelun 
erikoiskurssin kohdekunta oli Hailuoto. Oulun kaupungin vaikutusalueella oleva, 
kulttuuriperinnöltään ja paikallisidentiteetiltään vahva kunta on lauttayhteyden varassa oleva 
idyllinen saari. Tulevaisuudessa pengertie yhdistää saaren mantereeseen, joten Hailuoto on 
nopeammin ja helpommin saavutettavissa. Miten kunta muuttuu vuonna 2040, jos pengertie 
valmistuu ennen sitä? Tästä oletuksesta lähdimme syksyllä 2020 laatimaan Hailuodon 
kehityskuvaa vuodelle 2040 Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kuntasuunnittelun ja 
yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin opintojaksoilla. 
 Tähän raporttiin on koottu opintojaksojen tulokset. Tekijänoikeudet ovat nimetyillä 
tekijöillä, jotka ovat myös antaneet suostumuksensa työnsä liittämiseen raportin osaksi.  Raportissa 
esitellään yhdyskuntasuunnittelun erikoikurssin työt, kuntasuunnittelun opintojaksolla laaditut 
keskeiset selvitykset, otanta kuntasuunnittelun kurssilla laaditun Harava-kyselyn vastauksista, 
kuntasuunnittelun kurssin yhdessä laatima kehityskuva 2040 sekä erikoiskurssilaisten laatimat 
vaikutusten arvioinnit. Raportin liitteenä on yleissuunnitelmakartta A3-koossa. Kuntasuunnittelun 
opintojaksolla laadittiin lisäksi neljä vaihtoehtoa, jotka esiteltiin Hailuodon kunnanhallitukselle 
17.11.2020. Saatu palaute sekä kyselyjen vastaukset on otettu huomioon erillisselvityksissä ja 
kehityskuvassa. Työ luovutettiin Hailuodon kunnanhallitukselle 15.12.2020. 
 Syksyn 2020 kuntasuunnittelun opintojaksolle (15 op) osallistui 22 opiskelijaa, joista 17 
arkkitehtuurin ja viisi maantieteen opiskelijaa.  Yhdyskuntasuunnittelun erikoikurssille (10 op) 
osallistui myös yhteensä 22 opiskelijaa, joista 14 arkkitehtiopiskelijaa ja kahdeksan maantieteen 
opiskelijaa.  Kummallakin opintojaksolla osallistujamäärä on poikkeuksellisen suuri. Haluan 
osoittaa henkilökohtaisesti kiitokset kaikille opiskelijoille. Olitte joustavia, paneuduitte huolellisesti 
tehtäviin ja olitte esimerkillisen ahkeria. Ryhmässä työskentely ja merkittävän opintomäärän 
suorittaminen etänä vaatii ammattimaista suhtautumista ja joustavaa otetta. 
 Kiitämme Hailuodon kuntaa, kunnanhallitusta ja erityisesti kunnanjohtaja Aki Heiskasta 
ja kunnansihteeri Maarit Alikoskea mielenkiintoisesta ja konkreettisesta suunnittelutehtävästä. 
Kiitämme kuntaa tuesta ja yhteistyöstä hankkeen aikana sekä virtuaalimaastokäyntiemme ja 
esittelytilaisuuksiemme organisoinnista. Toivomme, että kehityskuvamme palvelee tarkoituksensa 
mukaisesti Hailuodon kuntaorganisaatiota ja päätöksentekoa. 

15.12.2020 Professori Tarja Outila



I Erikoisselvitykset



With the world transforming into urban fabric 
in an unprecedented rate, it became crucial 
to review this change from a sustainable 
perspective. It became a tool to solve global 
challenges and if managed in a controlled 
framework can improve living standards for 
people both in developing and developed 
countries. UN Urban Agenda 2030 is aimed 
to create a future world where cities are 
sustainable, offering equal opportunities for 
everyone in collaboration with the global 
Sustainable Development Goals (SDG) 2030. 

Hence, urban planning practices across 
the globe should work in reverence with this 
global joined effort to establish this shared 
vision. It is important to take this into account 
at an early stage of design process: from setting 
the goals of the project, the formula process and 
finally assessing its impacts. 

UN Urban Agenda 2030 seeks to bring 
this transformation through its five focal points: 
national urban policies, urban legislations and 
regulations, urban planning and design, local 
economy and municipal finance, and local 
implementation (United Nations, 2017a, p. 
iv). While enhancing the quality of life, it will 

parallelly develop livelihood opportunities 
and create new scopes of employment. As  a 
result, it resonates to all the SDG’s however 
particularly emphasize on Goal 11: Sustainable 
cities and communities.

Even though the goals are set on a global 
scale, it is only feasible to achieve them if worked 
from a bottom-up model. This study will reflect 
on this idea from the perspective of Finland and 
further  focusing on Northern Ostrobothnia 
and its municipality of Hailuoto. It will take 
into account how the UN Urban Agenda 2030 
influences the future development of Hailuoto, 
its effects on the  planning process and finally 
finding suitable approaches towards achieving 
its goals. On this report, the answers to the 
following questions will be highlighted:

• How does UN Urban Agenda 2030 generally 
influences the Urban Planning Practice? 
• Where does Finland currently stand on 
achieving the Sustainable Development Goals 
2030?
• What are the best approaches for the 
municipality of Hailuoto to achieve the goals 
of UN Urban Agenda 2030 through its town 
development method? 

Arpa Aishwarya

Parhaat Soveltamisen Keinot

YK:n Agenda 2030 kestävän 
kehityksen tavoitteiden 
toimeenpano Hailuodossa



The structure of the report will be as follows: 
as background the goals and objectives of 
the UN Urban Agenda 2030 will be studied 
to understand its influence on the process of 
urban planning and design. It will be followed 
by the position of Finland’s national status and 
strategies at present time in correspondence to 
the Sustainable Development Goals. This will 
clarify the positive strategies which should 
remain unaltered and explore the ones that 
needs monitoring or urgent attention. Finally, 
its implications on the development of Hailuoto 
municipality will be investigated in detail where 
municipality’s current policies will be analysed 
as a base study. Further, new strategies will be 
explored that will guide Hailuoto to process 
towards sustainable urbanization.

Background

New Urban Agenda (NUA): Habitat III

Founded on the year of 2016, the New Urban 
Agenda was proposed on a United Nations 

Conference targeted to achieve the Sustainable 
Development Goals through a unified 
process of participation of Member States and 
stakeholders (Caprotti et al., 2017, p. 367). In 
relation with other goals, it amplifies on Goal 
11 of making cities and human settlements 
inclusive, safe, resilient and sustainable through 
a bottom-up method (Figure 1). 

In comparison with Habitat II, the 
new policies are universal, taking into 
account not just the global south but also the 
northern nations. Two decades ago, cities 
were considered to be ‘sites’ of development 
whereas now the urban experts believe them 
to be the ‘vectors’ of change (Parnell, 2016, p. 
533) ). It emphasizes the strengthening of states 
not just civil societies and focuses on inequality 
not only poverty. Previously,  migration 
was considered to be a negative aspect of 
urbanization, however, Habitat III finds it to 
be an opportunity for moving urban poor to 
improved living settlements (Figure 2).

Figure 1. SDG 11 and its inter-relationship with other goals.  (Kabisch et al., 2019, p. 3)



 The significance behind this policy is 
quite crucial at this point of the timeline as 
the Preamble of Zero Draft of the New Urban 
Agenda states “For the first time in history, 
more than half of humanity lives in urban areas 
(United Nations, 2016, p. 1)”.  Approximately 
70% of the world’s population will be living 
in urban areas by the year 2050. As a result of 
which, urbanization can be classified to be one 
of the revolutionary events of 21’ st century. 
However,  it is believed that similarly like other 
ideal visions, the SDG goals are highly aspiring 
to achieve within the next 15 years (Watson, 
2016, p. 439). On the other hand, the agenda for 
the first time created a clean outline of the inter-
relationships between national, regional and 
local levels. For the achievement of the goals on 
a national scale, its important for an integrated 
collaboration of all levels. Subsequently, 
national urban policies will play a prime role 
to create the bridge inbetween the urban order. 

A guide to future Urban Planning Practice

Planning practice around the world is often 
dominated by institutions and politics due to its 
close link with land acquisition and its decision 
making. Although since 2008, planning policies 
are given more consideration as its impacts 
on shaping future cities and global economy 
crystallized. According to the policies in New 
Urban Agenda, it is considered to reconstruct 
the current planning system targeting to achieve 
‘inclusion of all’ (United Nations, 2017a, p. 7). 
 

On the big picture, the agenda sets global 
criteria of future cites and human habitations 
(United Nations, 2017a, p. 17). It envisions to 
have sufficient standard housing for everyone 
despite their social backgrounds. Settlements 
will have access to safe water and sanitation 
and quality goods and services will be available 
for all. Public spaces will be safe and inclusive 
as well. It will promote social integration and 
cultural interactions. Urban policies and services 

Habitat II, 1996 Habitat 111, 2016

1. Goal on sustainable urban settlements. 1. Connects sustainable urban development to 
sustainable development.

2. Inequality was not part of the agenda 2. Inequality is being integrated into the 
development agenda.

3. Agenda focus on poverty 3. Agenda on poverty and inclusion.

4. Promotoes gender equality and gender-
sensitivity. 

4. Programmatic mainstreaming of gendering.

5. Human rights and freedom. 5. Adoption of Human Rights-Based Approach.

6. Poverty and HR. 6. Promotes a regulatory mechanism and 
stronger presence of State and civil society.

7. RIghts and land (evictions). 7. New Urban Agenda promotes policies to 
foster migration to enable the poor to move to 
more dynamic areas.

8. Promotoes and enable environment that 
resulted in the deregulation of housing market.

8. Cities are considered as “vectors” of change.

9. Migration was considered as a negatice 
aspect of urbanization.
10. Cities were considered as ‘‘platforms’’.

Figure 2. Changes in perspectives among urban agendas over time (adapted from Parnell, 2017, p. 535)



Our Shared Vision

Sustainable urban 
development for social 
inclusion and ending 

poverty

Building the urban 
governance structure: 

establishing a supportive 
framework

Sustainable and inclusive 
urban prosperity and 
opportunities for all

Planning and 
managing urban spatial 

development

Environmentally 
sustainable and 
resilient urban 
development

Means of 
implementation

Our Principal and Commmitments

Transformative Commitments for Sustainable Urban Development

Effective Implementation

Follow up and Review

Call for Action

Figure 3. UN Agenda Framework (adapted from PMO, 2020)



will provide equal scope for men and women. 
Women empowerment in decision-making 
skills will be enhanced while maintaining their 
security and safety in both private and public 
spaces. A sustainable economy is foreseen 
where local economies will be strengthened 
which will accumulatively support the national 
economy. Regional and provincial authorities 
will fullfill their territorial duties and maintain 
co-operation across administrative boundaries 
to establish sustainable urban growth in all 
scales. Significant attention will be given to 
transport and mobility keeping in mind they 
are both age and gender-responsive. While 
doing so, keeping the natural landscape and 
ecosystem intact and minimizing the effects 
of climate change, natural and man-made 
disasters.

To achieve the above-mentioned goals, 
a massive change in urban planning practice 
will reform in many countries. Previously most 
of the planning theories were sourced from 
authors or publisher mainly from the North 
reflecting the Northern context. However, 
lately, it has begun to evolve and more global 
perspectives have come under focus with New 
Urban Agenda merging a common objective for 
all. 

Throughout the entire UN Urban 
Agenda, the concept of inclusiveness has been 
frequently used. Not just that, it pays more 

attention to vulnerable participants whose 
involvement is often left unaccounted. It states 
that

“We recognize the need to give particular 
attention to addressing multiple forms of 
discrimination faced by, inter alia, women and girls, 
children and youth, persons with disabilities, people 
living with HIV/AIDS, older persons, indigenous 
peoples and local communities, slum and informal-
settlement dwellers, homeless people, workers, 
smallholder farmers and fishers, refugees, returnees, 
internally displaced persons and migrants, 
regardless of their migration status (United Nations, 
2017a, p. 9).’’

Urban planning practice often overlooks 
these stakeholders as challenges but the New 
Urban Agenda brings a fresh perspective of 
using existing vulnerabilities as opportunities 
for a positive future.

The framework of the agenda has its  
own inbuilt process which sets a base example 
of how urban planning practice should be 
exercised globally (Figure 3). Initially, starting  
off with the shared vision which should 
be generalized for all projects and finally 
aiming into focused goals complimenting 
the opportunities and challenges of a more 
specific scenario. It also generates awareness 
for participation during the decision making 
process and inclusion of all as target groups. 
Through sustainable development strategies 

Figure 4. Finland’s top positive and negative trends at achieving the SDG’s (adapted from PMO, 2020, 
pp. 142 - 143)

Finland’s Positive Trends Finland’s Negative Trends



and means of a contributory system of 
implementation, it creates an urban policy of 
equal opportunities for all, symbiotic to nature 
and mitigating global issues. It ends with 
follow up and review, which makes the process 
itself dynamic, flexible and sustainable with 
development and time.

Implementation of 2030 Sustainable 
Development Goals: Finland

Overview 2016-2020:

On a global scale, Finland is one of the 
frontrunners on achieving its sustainable 
aspirations. According to the results of the SDG 
index report, it has been constantly ranked 
3rd after Sweden and Denmark. However in 
comparison with them, the country is lacking 
behind on sectors related to the gender pay 
gap, carbon dioxide emissions per capita, the 
number of youth not pursuing education, 
employment, and development finance. 
Despite the challenges, by 2019 Finland 
is(Prime Minister’s Office [PMO], 2020, p. 

103) . close to achieving the goals reflecting 
on poverty eradication, health and well-being, 
quality education, clean water, energy, decent 
employment and economic growth, industry 
and innovation, reduction of inequalities, and 
the functioning of institutions and the judicial 
system.

Before the implementation of new 
developments, it is crucial to analyse the 
current position of Finland on the grounds of 
SDGs (PMO, 2020, p. 103). Also according to the 
report, the current positive and negative trends 
of the country were evaluated (Figure 4). It is 
equally important to take both the potentials 
and threats under account for foreseeing a 
effective output. While the country follows 
up on its national indicators to evaluate its 
progress, it also opens a participatory platform 
for 5000 citizens to self-assess the results from 
these indicators creating a fourfold table for 
decision making. It evaluates the ongoing 
national policies under four segments of – ‘’ 
Worry, Secure, Strengthen and Attack’’ (Figure 
5). 

According to the assessment of the 
citizen panel, serious attention needs to be given 

Figure 5. Four-fold table by citizen’s panel based on natural indicators (PMO, 2020, p. 146)

Top Right: Secure – continue
existing policies that function well. 

Top left: Worry – check if existing 
policies are working.

Bottom right: Strengthen – existing 
policies seem to be working but may 
need to be strengthened. 

Bottom left: Attack – existing policies 
seem not to be working, take new 
measures.



Figure 6. Basic Services and Infrastructure from Year 1996 - 2013 (Ministry of Envinronment of Finland, 
2016)

Figure 7. Level of Effective Decentralization from Year 1996 - 2013 ((Ministry of Environment of Finland, 
2016)



Figure 8. Urban Housing Indicator from Year 1996 - 2013 (Ministry of Environment of Finland, 2016)

Figure 9. Indicators for Urban Policies, Legislation and Economy from Year 1996 - 2013 (Ministry of 
Environment of Finland, 2016)



to the loss of biodiversity (PMO, 2020, p. 146) 
. They worry about the increasing amount of 
subsidies which harm the environment, carbon 
footprint per capita and levels of eutrophication 
of Baltic sea. On the bright side, they were quite 
content with the quality of life, education and 
decreasing levels of morbidity. Altogether, this 
platform for citizen participation regarding the 
nation’s progress towards achieving the SDG’s 
acts a great tool to promote awareness and 
sense of active citizenship among the people.

Habitat III forum and SDG 11

Land Use and Building Act of the country 
has laid a strong foundation to holistically 
plan out issues of housing, road network and 
spatial zoning. It is shifting further to achieving 
a polycentric approach which involves 
coherently facilitating all opportunities from 
different corners of the border. According to the 
2020 review, this approach not only focuses on 
the urban cores but at the same time improves 
the quality of peri-urban and rural areas 
(PMO, 2020, p. 126). Furthermore, Finland’s 
national strategies aspire to reduce the building 
stock emissions by 90% at the end of 2050 by 
introducing “ The Wood Building Program”.

While Habitat III agenda aims to 
improve inter-relationships between the local, 
regional and national levels on decision-
making authority regarding urban planning, 
Finland has already progressed quite ahead 
on it. Local governments have participated in 
generating all policies and legislation on urban 
issues from 1996 till 2013 which has contributed 
to effective decentralization of power (Image 
6). Also regarding infrastructure and services, 
approximately 100% of the urban population in 
the country has access to safe drinking water, 
clean domestic energy, adequate sanitation 
and regular waste collection. However, access 
to public transport hasn’t improved effectively 
in past years which opens new room for 
improvement (Image 7).

Throughout the country, the quality 
of all housing meets the satisfactory margin 
(Image 8), however, affordability is still 
questionable in the largest urban cities. As the 
population concentrates more on the three 

urban regions of Tampere, Helsinki and Turku, 
meanwhile remote areas lose their vitality. Due 
to the lack of public services and road network, 
people are forced to migrate to the core urban 
zones for a better life. The civil society fears that 
this will lead to a future that is unsustainable 
and worrying (PMO, 2020, p. 127). They believe 
the nation should apply its digital revolution 
to create job opportunities which provide 
flexibility in terms of location. Also, with the 
population ageing, special attention is targeted 
to support people above 75 years old in their 
own homes. This makes them an integral target 
group for future construction planning as their 
accessibility and usability of spaces needs to be 
taken into consideration.

On the other hand, there is an increase 
in the use of rail transport, bicycle and 
pedestrian traffic. Bike-sharing schemes are 
introduced in many cities to promote energy-
efficient solutions, along with Turku tramway 
and expansion of Helsinki metro. Despite its 
positive stand on achieving Goal 11, the country 
still needs to sustain its position by further 
implementing sustainable strategies.  All in all, 
urban planning practise should ensure more 
landfill development strategies, revision of 
functional zoning and accessibility to nature. 
In total, urban areas have contributed 67% of 
the country’s GDP in the year of 2013 (Image 
9). This confirms the improved vitality of urban 
areas but at the same time indicates the decline 
in the quality of living in peri-urban and rural 
areas. 

Achieving “ Quality of Life” through         
“ The Right to the City” 

Reflection from the New Urban Agenda

Usually, when a city fails to sustain a certain 
standard of living, inhabitants migrate to 
neighbouring options searching for better 
opportunities. Ashkatova and Kazan (2014, 
p. 354) state that, “One of the main objectives of 
the development of a region is a constant quality-
of-life improvement of its population.’’ However, 
at the same time, there is a conflict regarding 



the generalized meaning of the term. Quality 
of life can be different between people living 
in developing and developed countries. New 
Urban Agenda considers this indifference on 
their vision. It believes that an individual can 
pursue to contribute to his/her own “quality 
of city’’ if given with “the right to the city’’.   

“Right to the city” is defined as, “the right 
of all inhabitants present and future, to occupy, use 
and produce just, inclusive and sustainable cities, 
defined as a common good essential to the quality 
of life (United Nations, 2019b, p. 26).” While a 
lot of countries have successfully established 
these policies into their national and regional 
legislation, there is still room for improvement 
for many others. Turok and Scheba (2018, p. 
495) emphasize that it is crucial to implement 
these rights in the cities which continue to 
differentiate those who migrate into the 
urban cores in desperate need for jobs and 
services. Everyone including, government 
bodies, institutions and residents should 
work towards encouraging and promoting 
these rights. Not just  in the urban area, it 
is also recommended to be practised in the 
surrounding peri-urban and rural areas around 
its territory for uniform sustainable growth. 
 

According to the Policy Paper 1: The 
Right to the City and Cities for All (United 
Nations, 2019b, p. 24), there are three pillars 
to establish the right to the city. They are Pillar 
1: Spatially just resource distribution, Pillar 2: 
Political agency and Pillar 3: Social, economic 
and cultural diversity. These pillars elaborate 
on its complimenting issues regarding city 
planning and overall generate discussions 
covering the five major themes of core 
challenges. (Figure 10). The final aim of this 
policy is to establish a sense of belonging for its 
residents towards the city through which they 
recognize their rights to achieve the aspiring “ 
Quality of Life”.

Application of sustainable strategies to 
enhance “Quality of Life” in Hailuoto: 

Located in the Gulf of Bothnia, Hailuoto is 
one of the largest islands of Finland, currently 
linked to the mainland with ferry connection. 
It is an independent municipality with cultural 
traditions and natural landscapes that is unique 
even to the country. The Hailuoto church acts 
as the core of public gathering and is located 
by the central transport corridor. Rural housing 
clusters around the villages of Kironkylä and 
Ojakylä whereas the tourist attractions are 
located by the public beach of Marjaniemi. By 
the year 2019, the island abodes total permanent 
residents of 974 with an increasing population 
of senior citizens (Statistics Finland, 2020). The 
source of local income is primary production 
and tourism services. Altogether the island is 
segregated from the mainland and continues 
to sustain as a self-sufficient municipality. 

The primary aim of the fixed connection in-
between Hailuoto and the mainland of Oulu 
is to improve regional accessibility, quicker 
passenger and freight movements and to 
support local businesses within the island 
(ELY- keskus Oulu, 2010, p. 208). Consequently, 
it is estimated to increase the mobility of both 
permanent and temporary residents, the 
demand for housing supply, tourism and 
business services. While these positive trends 
reinforce the development of the municipality, 
it can parallelly hinder the Hailuoto’s cultural 
and natural values if not implemented 
sustainably.

According to the New Urban Agenda 
(United Nations, 2017a), the municipality of 
Hailuoto should provide its inhabitants with 
the ‘right to the city’ to achieve a sustainable 
‘quality of life’. To provide that, certain 
practices should be implemented during the 
planning procedure. The applicable strategies 
in this report have been developed from the 
analysis of the Habitat III Policy Papers: Policy 
Paper 1 The Right to the City and Cities for All 
(United Nations, 2017b) and Habitat III Issues 
Papers (United Nations, 2017c) and focuses on 
those that complement Hailuoto’s context. The 
strategies are as follows:



Five themes of
Core challenges.

Quality of Life

The Right to the 
city

Pillar 1: Spatially just resource 
distrbutions

Issue 1.1 - land for housing 
and livelihoods, and the de-
commodification of urban space

Issue 1.2 - urban commons, 
public space and biodiversity.

Issue 1.3 - access to basic 
services and infrastructures, and 
controlling pollution.

Issue 1.4 - unplanned and 
informal settelements  - 
habitation

1.5 resilience, climate change, 
disaster and risk management.

Urban spatial 
strategies:
Access for all to 
the resources and 
opportunities of city 

Urban governance:
Access for all to 
transparent and 
inclusive urban 
governance.

Urban economy:
Economic rights as 
a core component of 
the right to the city.

Social aspects:
Right to safety, 
security and well-
being.

Built environment:
Access for all to 
resilient cities 
encompassing 
biodiverse and 
unpolluted urban 
environments.

Pillar 3: Social, economics and 
cultural diversity.

Issue 3.1 - livelihoods, well-being 
and welfare

Issue 3.2 - poverty risk and 
employment vulnerabilities.

Issue 3.3 - inlcuisve economy and 
and solidatory economy.

Issue 3.4 - embracing 
identity,culture practice, diversity 
and hertiage.

3.5 - safer cities.

Pillar 2: Politcal agency

Issue 2.1 - inclusive governance

Issue 2.2 - inlcuisve urban 
planning

Issue 2.3 - citizenship

Issue 2.4 - enabling 
participation, transparency and 
democratizations

Issue 2.5 - recognition of gender, 
social actors, migration and 
refugees.

Sense of belonging and 
ownership

Figure 10. Establishing ‘Quality of Life’ through ‘ The Right to the City’ (adapted from United Nations, 
2017b)



Social Mix: This can be established when 
neighbourhoods have residents with various 
backgrounds in terms of age, economic support 
and tenure of residency (United Nations, 
2017c, p. 61). Availability of various housing 
options solves this issue. The fixed connection 
to Hailuoto will increase the turnover of night 
stays on the island as the tourists become 
more flexible with their schedules. Allowing 
tourists to live alongside the local residents in 
the villages provides an essential opportunity 
to promote social mix and improve tourist 
experiences at the same time.

Cultural diversity: Habitat III Issue 
Papers (United Nations, 2017c, p. 37) states that 
“ Culture is now recognized as a key resource and 
asset for sustainable urban development”. Despite 
its intrinsic value, traditions and heritage are 
at increasing risk over the last ten years. As a 
result of which, the identity of a city disappears 
as new developments take over disrespecting 
local assets. Hailuoto itself is no exception. 
Hailuoto Kuntastrategia 2020-2025 (Hailuoto 
Municipality, 2019, p. 4) mention’s the SWOT 
analysis for the municipality where the loss of 
traditional skills and jobs is determined to be 

a threat. However, there are still opportunities 
on reviving them as cultural buildings in 
Hailuoto are protected satisfactory as per legal 
bindings under MRL, Architectural Heritage 
Protection Act, Church Act, Antiquities Act 
and the Constitution. To retrace lost traditions, 
culturally rich sites such as fishing villages, 
Marjaniemi and Kironkylä Primary School can 
be remodelled.

Quality Public Spaces: Public spaces 
are are indicators of active life in a city. 
These spaces diminish segregation between 
inhabitants allowing them to work, learn and 
celebrate together (United Nations, 2017c, 
p. 82). At the same time, it can also improve 
livelihoods by providing new opportunities 
for services and jobs. These public spaces 
can come in various scales, both indoors 
and outdoors. Indoor environments like 
university campus are currently absent in the 
municipality of Hailuoto. Outdoor spaces 
like a marketplace in the city centre and 
active communal courtyards in individual 
villages can help bring people together. 
 

Figure 11. Land Policy Program 2020 of Hailuoto Municipality (Hailuodon Municipality, 2011, p. 62).



Mixed-used developments:  The fixed 
connection of Hailuoto will improve the flow 
of services and goods into the island for which 
people had to commute to Oulu previously. 
To reduce the hours of commuting, mixed-use 
developments in the city centre of Hailuoto 
can support all: commercial, communal and 
public services to sustain daily livelihoods 
of the residents. Multi-functional spaces are 
also sustainable as they remain operative for 
longer periods of the year and encourages social 
integration.

Local economic development: It 
strengthens partnerships between public and 
private sectors of the municipality increasing 
local revenues and skills. As a result, the city 
becomes resilient even when a national crisis 
appears maintaining a stable ‘’quality of life” 
for its residents. This development strategy will 
improve the economic activity to support the 
self-sufficient and independent municipality 
of Hailuoto. As the island compiles of valuable 
natural landscapes, it attracts tourism which 
can play a critical role in earning local revenues.   
   

Urban-Rural Linkages: It serves as a 
bridge between urban and rural areas allowing 
accessibility of services, livelihoods and 
opportunities between them. As urban core 
develops its liveliness, it results in threatening 
the “quality of life’’ in its surrounding peri-
urban or rural areas (United Nations, 2017c, 
p. 76). As a result, people move out from these 
areas to these central cores in seeking a better 
standard of living. This fixed connection of 
Hailuoto with the mainland would successfully 
strengthen the urban-rural linkages and 
improve communication of the island with the 
city of Oulu.

Inclusion: For a city to be sustainable, it 
has to allows its residents to feel they are part 
of its system. According to the Habitat III Policy 
Papers (UN) (2017),

 “A core dimension of the right to the city is 
a city with inclusive citizenship, which means the 
recognition of all inhabitants — whether permanent 
or transitional, living in legal or informal condition 

— as legal citizens of the city.”

 For this reason,  a  transparent 
participation model has to be applied that will 
monitor urban policies and spatial planning 
decisions to provide equal opportunities 
for public services and goods. Particpatory 
approaches will not only reduce social 
segregation but generate a sense of active 
citizenship (Terama et al., 2019). Thus, inclusion 
remains as one of the primary strategies 
for Hailuoto to achieve a sustainable living 
standard for its residents. Predominantly, a 
communal spirit was always present in the 
working culture of Hailuoto. The municipality 
looks forward to implementing its inclusion 
model as a core pillar for its future development 
plan (Hailuoto Municipality, 2019, p. 11). 

Among all the positive trends the fixed 
connection will bring in for the municipality, a 
potential challenge still stays, the collaboration 
of the private landowners. Hailuoto consists 
of few municipal-owned plots on the island 
where most of the land is in the hands of private 
landowners (Figure 11). This leads to a debate 
on how much will they be willing to sell their 
land for new developments of the municipality 
and give up on the option to keep their land for 
future family expansion. Contextually, it makes 
them strong actors of the planning process 
where their participation impacts the changes 
abruptly. Hailuoto’s inclusion model will come 
into play as a solution to this issue, where 
collaboration among stakeholders will help 
resolve challenges to support the best interests 
of the municipality.

Summary:

While cities urbanize, New Urban 
Agenda creates a framework to ensure 
sustainable approaches are put into 
effect throughout their planning process.  
It reinforces the bottom-up model to strengthen 
collaboration between local, regional and 
national authorities. Analysing the current 
drawbacks of urban planning practice, it 
creates awareness against the discrimination 
towards vulnerable groups who thrive in 



the cities. While the urban cores of Finland 
attract more population with their advanced 
vitality factor, it is generating endangered 
peri-urban and rural areas. A poly-centric 
approach of urban planning with strong urban-
rural linkages seems to encounter the trend. 
Urban areas develop to provide people with 
valued services. The agenda assures that these 
opportunities are accessible by all, allowing 
them the right to determine the quality of 
their own lives. Additionally, for people of 
Hailuoto, understanding their contribution 
to the built environment of the municipality 
is essential. Everyone has an active role in the 
planning process to manifest the future of 
Hailuoto. Sustainable strategies with inclusive 
participation will lay down the pillars for a 
resilient town development.
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Selvityksen tavoitteena on tarjota tietoa siitä, 
kuinka osallisuuden kautta voidaan toteuttaa 
Hailuodossa onnistuneesti kestävän kehityksen 
mukaista ja kansalaislähtöistä maankäyttöä. 
Selvityksen sisältö jakautuu kolmeen eri osioon. 
1. osa käsittelee kansalaislähtöisyyttä, 

osallisuutta ja niiden toteuttamisen 
metodeja. 

2. osa käsittelee Agenda 2030:n kestävän 
kehityksen tavoitteita ja Suomen hallituksen 
strategiaa niiden saavuttamiseksi. 

3. osiossa läpikäydään syksyllä 2020 laaditun 
Hailuodon tulevaisuuskuvasuunnittelun 
aikana saatua käyttäjäaineistoa, 
jota verrataan hallituksen kestävän 
kehityksen tavoitteisiin sekä tarkastellaan 
Hailuodon kuntastrategian edellytyksiä 
kansalaislähtöisyyteen.

Kansalaislähtöinen kehittämistyö edel-
lyttää osallisia ja osallisuutta

Kansalaisvaikuttaminen ja osallisuus 
tapahtuu kahta reittiä käyttäen: virallista ja 
epävirallista. Virallista osallistamista sitoo 
juridisuus; lainsäädännön tehtävänä on taata 
kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet 
kunnan prosesseissa, kuten maankäytön 
suunnittelussa. 
 Toinen reitti osallisuuden 
toteutumiseen on niin sanottua epävirallista 
kansalaisvaikuttamista, joka tapahtuu virallis-
ten prosessien ulkopuolella. Kuvatunlaiselle 
”top down, bottom up”-vaikuttamiselle 

ominaista on se, että se ohjautuu kansalaisista 
kuntaan suuntautuen. Prosessin ulkopuolisen, 
vapaan ja aktiivisen kansalaisvaikuttamisen 
edistämiseksi kunnassa voi työskennellä 
osallistamisen asiantuntijoita.
 Virallinen ja epävirallinen osallistamis- 
ja osallistumistapa eivät ole toisiaan poissulkevia 
lähestymistapoja kansalaislähtöisen kehittä-
mistyön toteutumiseen, vaan ihanteellisesti 
ne ovat toinen toisiaan tukevia ja täydentäviä 
menetelmiä. Virallisen ja epävirallisen 
osallisuuden vuoropuhelu on olennainen 
tekijä kansalaislähtöisen vaikuttamisen 
toteutumiselle.

Virallisesti säädelty osallisuus
Suomi on avoin yhteiskunta, jonka 
päätöksenteossa vaikuttamisenvapaus ja 
osallisuus ovat keskeisiä, sisäänkirjoitettuja 
arvoja. Laki velvoittaa ja painottaa osallisten, 
kunnan kaavoituksessa työskentelevien 
virkamiesten välistä vuorovaikutusta, 
yhteistyötä valtion viranomaisten kanssa, 
vuorovaikutteisuutta ja tiedonvaihtoa, 
yhteisen kielen ja tietopohjan löytämistä 
sekä suunnitelmien luettavuuden ja 
havainnollisuuden mahdollistamista 
kaavaprosessissa. Kaavan valmisteluvaiheessa 
tapahtunut vuorovaikutus ja yhteistyö 
vaikuttavat kaavan sisältöön ja laatuun 
sekä niiden kautta kaavaa toteutettaessa 
konkreettisesti tapahtuvaan elinympäristön 
muotoutumiseen (kaavio 1). (Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 2020)

Fiia Tryyki

YK:n Agenda 2030 kestävän 
kehityksen tavoitteiden   
toimeenpano Hailuodossa 
Kansalaislähtöisyyden näkökulmasta



 Jo Maankäyttö- ja rakennuslain 1 
§:ssä todetaan, että lain tavoitteeksi järjestää 
rakennetun ympäristön edellytykset hyvälle 
elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, 
taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävää 
kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen 
osallistumismahdollisuus, suunnittelun 
vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen 
monipuolisuus ja avoin tiedottaminen 
prosessissa ja osallisten osallisuus 
kaavoituksessa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
2020)
 62 § Vuorovaikutus kaavaa 
valmisteltaessa todetaan, että kaavoitus-
menettely tulee järjestää niin, että osallisilla 
on mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 2020).
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
käsittelevässä momentissa 63 § kuvataan 
kaavaprosessiin vaikuttamista. Kaavaa 
laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia osallistumis- ja 
vuorovaikutussuunnitelma. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma-asiakirja on 
lakisääteisesti jätettävä kuntalaisten vapaasti 
saataville. Nimensä mukaisesti kyseisestä 
asiakirjasta selviää kaavaprosessissa 
tapahtuvan osallistamisen ja vuorovaikutuksen 
suunnitelmat ja toteutusmuodot, osalliset 
kaavan valmisteluun sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta vastuussa olevan 
henkilön yhteystiedot, joka antaa prosessista 
ja vaikuttamisesta enemmän tietoa. Tämä 
suunnitelma luo puitteet asemakaavan 
laatimistyölle. Kaavoituksen vireilletulosta 
ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa, jossa on 
oas:n lyhennelmä tai tieto siitä, missä asiakirjaan 
voi tutustua. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
2020)

Epävirallinen osallisuus

Suomalaisessa demokratiassa perustuslaki 
takaa yksilön oikeuden osallistua ja 
vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä 
kehittämiseen. ”Kaikki osallisuus ja 
vaikuttaminen ponnistaa lähtökohtaisesti 
perustuslain kirjaimesta ja on siten 
kansalaislähtöisyyden ilmentymää” (Alikoski, 
M. 2020). Marinin hallituksen kestävän 
kehityksen selonteossa muun muassa osal-
lisuutta ja aktiivista kansalaisyhteiskuntaa 
alleviivataan osana pohjoismaista hyvinvointi-
mallia (Valtioneuvosto, 2020). Suomalaisen 
kansalaisyhteiskunnan erityispiirteitä ovat sen 
autonomisuus ja yhteistyö julkisen sektorin 
kanssa ja sen vahvuuksia ovat toiminnan 
rakentuminen vahvalle arvopohjalle, 
solidaarisuus ja yhdessä tekeminen (Seppo, M. 
2013).
 Kansalaisvaikuttamista on esimerkiksi 
mielenosoitus, lakko, boikotti, painostusryhmä, 
ryhmän perustaminen sosiaalisen median 
kanavalle, lukijakirje, adressi, kansalaisaloite, 
kuntalaisaloite, lausunto, yhteydenotto 
kansanedustajaan sekä valitus Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimeen. (Malinen A. 
2019)
 Kansalaisyhteiskunta tarkoittaa ylei-
sesti hyväksytyimmän määritelmän mukaisesti 
kaikkea vapaaehtoisesti järjestäytynyttä ja 
voittoa tavoittelematonta kansalaistoimintaa ja 
instituutioita, joka ei ole osa julkista sektoria. 
Suomalainen kansalaisyhteiskunta koostuu 
toimijoista ja toimintakokonaisuuksista 
kuten järjestötoiminta, uskonnolliset järjestöt, 
ammatti-yhdistystoiminta, säätiöt, vapaa 
sivistystyö ja puolueet (ks. kaavio 2). Kunnan 

Kaavio 1. Osallisuus kaavoituksen eri vaiheissa. (Mukaillen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus)



näkökulmasta kumppanuuksien edistäminen 
ja yhdistysten perustoiminta-avustukset 
järjestöasiakirjaan perustuen tukevat 
omaehtoisen osallisuuden ja vaikuttaminen 
toteutumista käytännössä (Alikoski, M. 2020, 
Harju, A,)
 Kansalaisvaikuttamista edistää se, että 
yksilöllä on riittävät tiedot käytettävissä olevista 
vaikuttamismahdollisuuksista ja kanavista, 
sekä hän omaa vaikuttamistaidot ja motivaation 
vaikuttamiseen (Finto). Kunnan ja demokratian 
uudistumisen keinoiksi ja työkaluiksi 
nousevatkin muun muassa saatavilla 
olevan tiedon avoimuus ja selkokielisyys 
ja kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset taidot 
osallistua yhteiskunnan kehittämiseen, jolloin 
tarvitaan esimerkiksi demokratiakasvatusta 
ja viestintätaitoja (Alikoski, M. 2015, Kumu 
Communications 2015). 
 Tieto on valtaa – on mahdotonta ottaa 
kantaa asiaan, jonka sisältö ei ole selkeä tai se on 
kuvattu ekspertiisiä vaativalla sanastolla. Jopa 
joka 10. kansalainen on selkokielen tarpeessa, 
joten tiedon yksiselitteisyys ja selkeys on 
tasa-arvon kysymys. Selkokielestä hyötyvät 
varsinkin erityisryhmät, maahanmuuttanut 
väestö sekä ikääntyneet - ryhmät, joiden 
osallisuus muutoinkin voi yhteiskunnassa 
olla heikommassa asemassa. Selkeys ja tiedon 
saavutettavuus ovat tärkeitä myös graafisen 
aineiston osalta; esimerkiksi suunnitelmien ja 
kaavioiden osalta selkeys ja luettavuus ovat 
erityisen tärkeitä. (Kumu Communications 
2015)
 Suomessa on havaittu ihmisten halu 
vaikuttaa yksilönä toimijayhteisön jäsenyyden 
sijaan ja digitalisaation myötä monet kannanotot 
käynnistyvätkin esimerkiksi sosiaalisen median 
kautta. Yksilövaikuttamisen mahdollisuuksia 
tulevaisuudessa tullaan kehittämään ja 
esimerkiksi uudessa hallitusohjelmassa 
kansalaisyhteiskuntamerkitys on korostettuna. 
Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten 
vahvistaminen on priorisoitu esi-merkiksi 
kansalaisaloitetoiminnan kehit-tämisenä 
ja selvityksen kirjoitushetkellä tarkastelun 
alla on myös allekirjoittamisen ikärajan 
laskeminen 15 ikävuoteen. Ajankohtaisia 
ovat myös lainvalmisteluprosessit, joissa 
kansalaisnäkökulmat huomioidaan aiempaa 
vahvemmin. (Oikeusministeriö 2019, Malinen, 
A. 2019)

Kaavio 2. Yhteiskunnan kolme toimintalohkoa   
           (Mukaillen Harju, A.)  

Osallisuus arvona
Osallisuus on laaja termi, jonka on nähty 
toimivan sateenkaariterminä muille käsitteille. 
Osallisuus on liittymistä, kuulumista, 
yhteisyyttä, inkluusiota, osallistumista, 
vaikuttamista ja demokratiaa. Osallisuus on 
edellä mainittujen asioiden järjestämistä ja 
johtamista. Osallisuus-käsite on monitahoinen 
ja abstrakti, mutta sen ansiosta se voi 
rakentaa hallinnonalojen, oppiaineiden ja 
metodologioiden ylittävää ymmärrystä. (Isola, 
ym. 2017)
 Osallisuus ja osallisuutta lisäävät 
toimintatavat sosiaali-, käyttäytymis- ja 
terveystieteelliseen tutkimukseen perustuen 
jaotellaan kolmeen osa-alueeseen.
• Osallisuus omassa elämässä, mahdollisuus 

elää omannäköistä elämää; määritellä, 
mihin toimintaan tai palveluun 
osallistuu. Ihmiselle on suotava 
mahdollisuus omaehtoisuuteen ja siihen, 
että hän voi osallistua toimintaan tai 
palveluun omilla ehdoillaan, kutsuen 
osallistumaan ”superdemokratian” ja 
pakko-osallistamisen sijaan (Isola, ym. 
2017). 

• Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen 
prosesseissa; mahdollisuus kuulua 
itselle tärkeisiin ryhmiin ja yhteisöihin 
sekä mahdollisuutta vaikuttaa itselleen 
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tärkeisiin arvoihin ja asioihin ja myös 
saada tukea vaikuttamiseen.

• Osallisuus yhteisestä hyvästä, joka 
mahdollistaa yhdessä tekemisen ja 
sen, että voi nauttia yhteisestä hyvästä, 
osallistua yhteisen hyvän tuottamiseen ja 
jakamiseen. Yhteinen hyvä on toimintaa 
ja arvoja, josta seuraa arvostusta, kiitosta 
ja yhteyksiä muihin ihmisiin ja täten 
myös kokemuksia yhteisöllisyydestä ja 
kuuluvuudentunteesta. (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 2020)

Osallisuuden periaatteelle ominaista 
on osallistamisen mahdollistamisen 
samanarvoisuus – kaikilla on siihen yhtäläiset 
mahdollisuudet. Toimialasta riippumattoman 
tasapuolisen osallistamisen ohjenuorina 
voidaan pitää seuraavia periaatteita. 
• Yksilöllisten ratkaisuiden etsiminen. 

Osallistujaan täytyy voida suhtautua 
kunnioittaen ja kategorisoimatta. 

• Yksinjääneet ja vetäytyneet tulee löytää ja 
tarjota heille mahdollisuutta osallistua. 

• Toimintaa ja palvelua kehitetään yhdessä. 
• Toiminta vahvistaa osallistujan vaikutta-

mismahdollisuuksia myös toiminnan 
ulkopuolella. 

• Ihminen voi päästä osaksi itselleen tärkeään 
yhteisöön; pääsee tekemään, jakamaan ja 
nauttimaan yhteisesti luodusta hyvästä 
tasavertaisesti muiden kanssa. 

• Ihminen saa arvostusta ja yhteyksiä 
muihin ihmisiin, jolloin yhteiskuntaryhmät 
kohtaavat. 

• Osallisuutta edistävät keinot juurtuvat 
osaksi jatkuvaa toimintaa. 

Osallisuuden on tutkittu olevan vahvasti 
yhteydessä hyvinvointiin - matalan osallisuuden 
kokemuksen on todettu liittyvän muun muassa 
vakavaan psyykkiseen kuormittuneisuuteen, 
yksinäisyyteen ja alentuneeseen työkykyyn. 
Osallisuuskokemus lisää hyvinvointia, 
turvallisuudentunnetta, uskoa tulevaisuuteen 
ja omiin mahdollisuuksiin. Yhteiskunnan 
osallistamisen tavoitteena on vähentää 
eriarvoisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja 
syrjintää. Osallisuuden kokemus suuntaa 
yksilön toimijuutta: myönteisesti virittynyt 
ihminen huomaa ympärillään ja elämässään 
enemmän mahdollisuuksia, motivoituu ja 
rohkaistuu tarttumaan mahdollisuuksiin.  
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020)
 Osallisuus ilmenee vaikuttamisena 

asuinympäristöön, palveluihin ja yhteiskuntaan. 
Ymmärrettävänä, hallittavana ja ennakoitavana 
toimintaympäristönä, merkityksellisyyden 
luomisena ja kokemisena sekä vastavuoroisina 
suhteina. (Isola, ym. 2017)
 Olennaista on, että yhteiskunnan tulisi 
edistää sellaisia olosuhteita ja toimintatapoja, 
joissa heikommassa asemassa olevat voivat 
vaikuttaa omaan elämäänsä, elinympäristöönsä 
sekä saisivat osaamisensa näkyväksi ja siten 
myös tunnustusta muilta ihmisiltä. (Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos 2020)

Osallisuusjärjestelmä osana kunnan perus-
järjestelmää
Kunnan edustuksellisen järjestelmän ja 
suoran osallistumisen muodostamassa 
toteutuksessa olennaista on toteuttaa 
osallisuuden tukemista kokonaisuutena -  niin 
strategisella, operatiivisella ja taktisella tasolla. 
Osallistumisjärjestelmän tehtävänä on  koota 
asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamista. 
(Alikoski, M. 2015)
 Ihmiset kokevat osallisuuden 
hyvin yksilöllisesti niin sen määrässä 
kuin laadussakin. “Toiselle osallisuus 
voi olla konkreettista mukanaoloa 
kansalaistoiminnassa tai äänestämistä, toiselle 
osallisuus on kokemus kuulluksi tulemisesta, 
oman mielipiteen esittämisestä ja mahdollisuus 
olla mukana valmistelemassa viranomaisten 
tekemää ratkaisua”. (Rantanen, Toikko. 2006)
 Olennaista osallisuutta 
ja vuorovaikutusta edistävässä 
asiantuntijatyössä on löytää keinot ja 
metodit osallisten kuulemiseksi. Tätä 
kutsutaan osallisuusmuotoiluksi. Tärkeää 
on, että osallisilla on mahdollisuus tutustua 
käsiteltävään aineistoon, esimerkiksi 
vaihtoehtoihin ja tavoitteisiin, hyvissä 
ajoin. Lisäksi osallistumiseen vaaditaan 
osallisilta ajan resursointia - tärkeää on, että  
suunnitelluista vaikuttamistapahtumista on 
tieto saatavilla hyvissä ajoin, jotta ihmisillä 
on mahdollisuus järjestää osallistumisensa 
tapahtumaan. Esimerkiksi ihmisten käytössä 
oleva aikaresurssi ei voi olla este osallisuudelle 
tai vaikuttamiselle, kyse on tällöin 
oikeudenmukaisuuskysymyksestä. (Elinkeino- 
hyvinvointi- ja ympäristökeskus. 2016)  
Huomioitavaa on myös se, että kaikilla ryhmillä  
tulisi olla tasavertainen edustus käsiteltävässä 
prosessissa. Tärkeää on pohtia, mitä keinoja on 



nustaminen, poikkitieteellisyys, asiantun-
tijoiden verkostoituminen ja yhteistyö 
ovat sisäänkirjoitettuja tälle uudelle asian-
tuntijuuden paradigmalle, joka saa aikaan 
kollektiivista asiantuntijuutta. (Rantanen, T. & 
Toikko, T. 2006)
 Kansalaislähtöinen näkökulma muut-
taa asiantuntijuuden ja tiedon tuottamisen 
käsitystä. Ammattilaisten kannalta aiheeseen 
liittyvän asiantuntijuuden rinnalle nousee 
osallistamisen asiantuntijuus, joka tukee 
kuntalaisten täyden kansalaisuuden 
saavuttamista. Kansalaislähtöisessä kehit-
tämisessä korostuu kunnan dialoginen 
suhde kansalaisiin, joka tarkoittaa myös 
sitä, että kehitysprosesseja voidaan joutua 
uudelleenarvioimaan ja muokkaamaan 
kansalaislähtöisen kehittämisprojektin 
aikana, jolloin toiminnassa voi olla kyse myös 
toimintatutkimuksesta. Tässä yhteydessä 
kansalaislähtöinen kehittäminen liittyy 
läheisesti prosessikehittämisen kenttään. 
(Rantanen, T. & Toikko, T. 2006)
 Kansalaislähtöisyyteen ja osallisuuteen 
liittyy läheisesti myös yhteiskehittäminen. 
Rajat ylittävän yhteiskehittämisen merkitystä 
korostetaan, kun ratkaistaan rakenteellisia, 
systeemisiä ja monitahoisia ongelmia, kuten 
kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisen 
tapoja. Toisena yhteiskuntatason esimerkkinä 
mainittakoon väestön vanheneminen ja 
siihen liittyvät terveydelliset, taloudelliset ja 
työ-elämää koskevat ongelmat, jotka niiden 

käytettävissä siihen, että hiljaisen enemmistön 
äänen saisi kuuluviin. Samoin myös kunnan 
viestiminen tulisi olla monipuolista, jotta 
viestinnälle luodaan rinnakkaisia väyliä.
 Tapoja edistää kuntalaisten 
osallisuutta on monia ja innovaatiopotentiaali 
kunkin kunnan, ryhmän ja tavoitteen 
onnistuneen osallisuusmetodin löytämiseen 
on suuri. Käytetyt osallisuuden metodit voivat 
itsessään luoda jalansijaa yhteisöllisyydelle ja 
voimaantumiselle (ks. kaavio 3). (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos)

Kehittämistyön ja asiantuntijuuden muutos
Yhteiskunnallisten kysymysten ratkominen 
ja päätöksenteko pohjautuu aina asian-
tuntijuudelle ja tietoon. Demokratiassa 
on ollut viimeisten vuosikymmenten ajan 
käynnissä perustavanlainen asiantuntijuuden 
muutos - menneinä vuosikymmeninä 
päätösten teko on tapahtunut niin sanotun 
suljetun asiantuntijuuden kautta. Suljetulla 
asiantuntijuudella tarkoitetaan sitä, että 
asiantuntijoilla on tutkimustieto, jota he 
jakavat kansaisille pelkistettyinä ohjeina. 
Tämän hetken demokratiassa vakiintumassa 
olevassa avoimessa asiantuntijuudessa ei ole 
hierarkkisesti ajateltuna edelläkuvatunlaisia 
ylimmän tiedon vartijoita, vaan asiantuntijat 
keskustelevat osallisten kanssa oman tie-
totaitonsa pohjalta ja molemmat osapuolet 
oppivat toisiltaan. Valta-asetelmien pur-
kaminen, kokemusasiantuntijuuden tun-
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Onnistuneessa yhteiskehittämisessä nousee 
uteliaisuus oppimiseen muilta ja muiden 
kanssa. (Ahlstrand 2019) 
 Fasilitaattori muotoilee kysymykset, 
osallistujien tehtävänä on pohtia vastaukset. 
Fasilitaattorin työ on epäsuoraa johtamista; 
koska hän toimii eri sidosryhmien välillä, tärkeää 
on vahvistaa ryhmän yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja kommunikaation avoimuutta (Co-
Creation Orchestration). (Ahlstrand, 2019) 
 Yhteiskehittäminen on enemmän kuin 
osapuolten kuulemista ja siinä onnistumisen 
edellytykset voidaan kiteyttää viiteen teemaan:
• Yhteiskehittäminen edellyttää tasavertaista 

osallistumista; tarvitaan laaja edustus eri 
sidosryhmistä kehitystyön varhaisessa 
vaiheessa, jossa osallistumisen hyödyt 
konkretisoidaan. Tavoitteena on tuoda 
osapuolten erilaiset osaamiset ja 
näkökulmat yhteen.

• Yhteiskehittämisen työskentelyssä 
tunnistetaan osallisien erilaiset tavoitteet 
ja yhteistyössä pyritäänkin erilaisten 
tavoitteiden joukosta löytämään yhteinen, 
jaettu tavoite. 

• Yhteiskehittäessä edetään tekemällä: 
ideoista edetään nopeasti konkretiaan, 
jossa kaikilla on lupa kokeilla, epäonnistua 
ja täten oppia. Keskeisenä ajatuksena on, 
että pienten kokeilujen kautta voidaan 
päästä kiinni suuriinkin tavoitteisiin. 
Osallisien arvokkaan panoksen merkitys 
osoitetaan.

• Yhteiskehittäminen tarvitsee oikeanlaiset 
tilat ja fasilitoinnin. Tila ohjaa tekemisen 
tapoja ja tunnelmaa.

• Yhteiskehittäminen perustuu 
ryhmän sisäiseen luottamukseen. 
Kuitenkin se saa aikaan monen-
laisia tunteita ja se on olennaista kai-
kessa kehittämistyössä, tunnetaidot 
korostuvat. Yhteiskehittämisessä ope-
tellaan hyväksymään ja olemaan avoimia 
uusille ideoille ja kanavoimaan tunteet 
toiminnaksi. Pohditaan, miten käsitellä 
negatiivisia tunteita kun-nioittavasti ja 
syyllistämättä. Osallistujien pitää kokea 
itsensä arvostetuiksi ja tasavertaisiksi, 
mikä vaatii aktiivista tekemistä kaikilta 
osallistujilta. (Turun yliopisto. 2016)

 Maankäytön ja rakennetun ympäristön 
osalta yleisesti onnistuneena pidetty 
yhteiskehittämisen esimerkki rakennetun 

perusluonteessaan kompleksisia ja niiden 
ratkaiseminen vaatii erilaisia osaamisen ja 
roolituksen ylittävää yhteistyötä. Suurten 
ikäluokkien vanheneminen on esimerkki 
kansainvälisestä rakenteellisesta haasteesta, 
jonka ratkaisemiseen tarvitaan toimijoita 
monista eri viitekehyksistä; tarvitaan 
yritysten, julkisen sektorin, koulutuksen sekä 
kansalaisten yhteistyötä. Kansalaiset ovat 
osaltaan keskeisessä avainasemassa yhtälön 
ratkaisemisessa, koska yksilön tekemien päivit-
täisten havaintojen ja valintojen avulla voidaan 
ennaltaehkäistä ongelmia niiden hoitamisen 
sijaan, edistää hyvää elämää ja hyvinvointia 
sekä terveyttä tukevia rakenteita ja ympäristöä. 
(Co-Creation Orchestration 2020) 

Kuva 1. Nyky-yhteiskunnassa osallisuus ja 
avoin asiantuntijuus ovat tunnustettuja arvoja. 

(Co-Creation Orchestration)

Yhteiskehittämisen keskeisintä antia on valta-
asetelmien murentaminen, joka konkreettisesti 
raivaa tietä ennakkoluulottomalle 
osallisuudelle. Yhteiskehittäminen antaa 
toiminnallisen viitekehyksen sille, että 
loppukäyttäjä ei ole vain passiivinen kokija, 
vaan toimija, aktiivinen käytännön rakentaja. 
Yhteiskehittäminen nivoo yhteen osalliset, 
kolmannen sektorin toimijat ja julkisen tahon 
virallisen edustuksen ja osapuolet sitoutuvat 
yhteiseen päämäärään. Yhteiskehittämisessä 
vahvistetaan yhteistä ymmärrystä, jossa 
vuorovaikutus on välitöntä ja tiedonkulku 
molemminpuolista. Yhteiskehittämisen 
yhteydessä jaetaan tasa-arvoisina oma 
osaaminen, kokemus, kysymykset ja halu 
olla mukana asiassa. Yhteiskehittämisessä 
tutkitaan osapuolten kokemuksia, ideoidaan, 
kokeillaan ja haetaan yhdessä vastauksia 
projektin ja tavoitteen kannalta tärkeimpiin 
kysymyksiin; mitä? Miten? Missä? Miksi? 



ympäristön ja kaupunkisuunnittelun hierark-
kisten rakenteiden ja asenteiden purkamisesta 
löytyy Tanskasta, jossa 2000-luvulta lähtien 
on suoritettu arkkitehtuurin populärisoinnin 
strategiaa. Nykyään Kööpenhamina onkin 
yleisesti arvostetuimpia kaupunkisuunnittelun 
näyteikkunoita ja sen kaupunkitilat ja 
rakennettu ympäristö luo hyvinvoinnin 
kokemuksia niin matkailijoille kuin alueella 
asuvillekin. Osasyy tähän piilee julkisissa 
tiloissa, joka on tehty yhteistyössä kansalaisten 
kanssa, ei kansalaisille. Täten ihmiset kokevat 
tilan omakseen – ja koska ihmiset houkuttelevat 
ihmisiä, vahvistaa positiivinen kehä itseään 
luoden elävää ja vireää kaupunkikulttuuria, 
yhteisöllisyyttä ja vireää elinkeinoelämää 
ympäristössä, joka on toteutettu kansalaisten 
omilla ehdoilla. (Maddox, K. 2012)
 Kaupunki- ja kunta-ajattelu on tällä 
hetkellä hallinnollisestikin uudistumassa 
voimakkaasti yhteistoiminnallisempaan ja 
luonteeltaan kumppanuudellisempaan suun-
taan avoimen asiantuntijuuden henkeen. 
Esimerkiksi Espoo on ottanut Kaupunki 
palveluna- eli City as a Service -mallin käyttöön, 
jonka tehtävänä on vastata kuntien kasvaviin 
ja monimuotoistuviin palvelutarpeisiin. 
Kaupunki palveluna -malli tuottaa palveluja 
verkostomaisesti ja hyödyntäen digitalisaation 
mahdollisuuksia ja olemassa olevia resursseja, 
kuten tiloja, varusteita ja osaamista. Espoossa 
data-analytiikalla pyritään edistämään 
kaupunkikehityksen ja hyvinvoinnin suuria 
teemoja, kuten työllisyyttä, kotouttamista, 
lastensuojelua ja lapsiperheköyhyyden en-
naltaehkäisyä. Kaupunki palveluna -malli 
näkee keskeisenä asukkaiden osallistumisen 
palveluiden muotoiluun ja samalla kau-
punki avaa mahdollisuuksia siihen, että 
kuka tahansa voi kehittää kunnan tai kau-
pungin palveluteknologiaa; kuinka kehittää 
asiakaslähtöisesti palveluita yhdessä yri-
tysten, tutkimuslaitosten, yhdistysten ja 
asukkaiden kanssa asukkaiden arkea hel-
pottaen. Tällaisen kehysajattelun ansiosta 
Espoo ainoana suomalaisena kaupunkina 
valittiin kuuden parhaan joukkoon Euroopan 
Innovaatiokaupunkikisassa vuonna 2019. 
Espoon kisastrategia perustui kolmen 
y-kirjaimen varaan; yhteisö, yhteistyö ja 
yhteiskehittäminen. (Urban Mill, 2019, Espoon 
kaupunki, 2019)

YK:n Agenda 2030 ja kansalais-
lähtöisyys

Ilmastonmuutos on suurin koko ihmiskuntaa 
kollektiivisesti koskettava haaste, jonka 
tuomat muutokset vaikuttavat kaikkien 
maapallon organismien elinympäristöön 
merkittävällä tavalla. Ilmastonmuutosta 
vastaan tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä, 
jotka tähtäävät ilmastonmuuton hidas-
tamiseen tai sen aiheuttamiin muutosten 
sopeutumiseen. Ilmastonmuutoksen hi-
dastamiseksi keskeisimmät toimenpiteet liit-
tyvät luonnonvarojen kestävään käyttöön 
sekä hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseen 
ja hiilinieluista huolehtimiseen, jotta hiili-
dioksidia saadaan sidottua esimerkiksi met-siin 
sen sijaan, että se olisi ilmakehässä. (Ilmasto-
opas 2019)
 Hiilidioksidipäästöjen vähentämi-
nen vaikuttaa ilmakehän hiilidioksidi-
pitoisuuksiin kuitenkin hitaasti. Päästö-
jen hillintätoimenpiteiden vaikutus 
maapallon keskilämpötilaan näkyy vasta 
vuosikymmenten päästä hiilidioksidin elinajan 
ollessa ilmakehässä erittäin pitkä. Maapallon 
ilmasto lämpenee siis vielä kauan ja maapallon 
muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin täytyy 
varautua sopeutumistoimenpiteillä. (Ilmasto-
opas 2019)
 Ilmastonmuutoksen sopeuttamista 
tarvitsee niin ihmiskunta kuin luontokin ja 
sopeutumistoimenpiteillä pyritään ehkäi-
semään ja vähentämään ilmastonmuutosten 
kielteisiä vaikutuksia molempiin sekä 
hyötymään ilmastonmuutoksen myönteisistä 
seurauksista. Sopeutumistoimen-piteiden 
vaikutukset näkyvät tyypillisesti nopeammin 
ja paikallisemmin. Ilmastonmuutos-
sopeutumistoimenpiteisiin lasketaan 
keskeisesti myös ihmisten toiminnan 
aiheuttama paine ympäristölle; esimerkiksi 
käyttäytymis- sekä kulutustottumukset. 
 Ihanteellista on, että hillitsemis-
toimenpiteet ja sopeuttamistoimenpiteet 
kulkevat käsi kädessä, mutta ne voivat 
kuitenkin joissain tapauksissa olla myös 
ristiriidassa keskenään – tärkeää on tarkastella 
toimenpiteitä etukäteen kokonaisuutena. 
Kaupunkirakenteen tiivistäminen on esimerkki 
toimenpiteestä, jolla pyritään vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä, mutta joka kui-
tenkin saman aikaisesti saattaa vaikeuttaa 
alueellista sopeutumista ilmastonmuutokseen – 



kaupunkialueiden rakentamisen tiivistäminen 
karsii hiilidioksidia sitovia viheralueita 
ja lisää vettä läpäisemättömien alueiden 
pinta-alaa. Tämä taas voi johtaa tulvimiseen 
ilmastonmuutoksen lisätessä sademääriä, 
joka puolestaan lisää alueen haavoittuvuutta 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille, kun yhä 
suurempi väestömäärä voi altistua paikallisille 
tulvatilanteille ja toisaalta taas myös helteiden 
haittavaikutuksille. (Ilmasto-opas 2019)

Kestävä kehitys
Ilmastonmuutoksesta keskusteltaessa 
nousee usein esille kestävä kehitys. Kestävän 
elämäntavan saavuttamiseksi täytyy yhdistää 
ilmastonmuutosta hillitsevät toimet kestävää 
kehitystä edistävään  työhön. Kestävän 
kehityksen mukainen ohjeistus pyrkii 
vaikuttamaan ilmastonmuutokseen sekä 
hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi, että sen 
negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi 
tarkastellen kokonaisuutta niin sosiaalisesta, 
ekologisesta että taloudellisesta näkökulmasta. 
(Ilmasto-opas 2019, Kestävä kehitys)
 Kestävä kehitys on  maailmanlaajuisesti, 
alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa 
ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta. Sen 
päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville 
sukupolville hyvät elämisen ja hyvinvoinnin 
mahdollisuudet. Kestävä kehitys pyrkii 
toteuttamaan harmonisesti ja tasavertaisesti 
päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka edesauttavat 
ympäristön, ihmisen ja talouden kestävyyttä ja 
hyvinvointia. (Kestävä kehitys) 
 Kestävän kehityksen näkökulmasta 
ympäristön hyvinvointi sisältää esimerkiksi 
sopeuttamistoimenpiteet luonnon säilyttämi-
seen ja palauttamiseen. Ihmisen hyvinvointi 
ja sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys 
koostuvat esimerkiksi terveydenhuollon, 
tasa-arvon, koulutuksen edistämisestä ja 
järjestämisestä sekä köyhyyden estämisestä. 
Näiden epäkohdilla on merkittäviä 
vaikutuksia ekologiseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen.  Kestävällä pohjalla oleva 
talous auttaa varautumaan haasteisiin, kuten 
väestön ikääntymiseen liittyviin kasvaviin 
sosiaaliturva- ja terveyskustannuksiin. Kestävä 
talous on sosiaalisen kestävyyden perusta. 
(Kestävä kehitys, Valtioneuvosto 2017)

Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet
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kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 
alatavoitetta muodostavat yhtenäisen tavoite-
kokonaisuuden, joka tähtää kestävään 
tulevaisuuteen. Tavoitekokonaisuudet 
käsittelevät taloudellista, sosiaalista ja 
ympäristöllistä kestävyyttä. Tavoitteet pyritään 
saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä. 
(Yhdistyneet Kansakunnat. 2015).
 
1. Ei köyhyyttä – köyhyyden poistaminen 

kaikissa muodoissa, kaikkialta
2. Ei nälkää – muun muassa ruokaturva, 

kestävä maatalous
3. Terveyttä ja hyvinvointia – terveellinen 

elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille
4. Hyvä koulutus – kaikille avoin, 

tasa-arvoinen koulutus, elinikäiset 
oppimismahdollisuudet

5. Sukupuolten tasa-arvo – muun muassa 
sukupuolten välisen tasa-arvon 
saavuttaminen

6. Puhdas vesi ja sanitaatio – muun muassa 
veden kestävä käyttö

7. Edullista ja puhdasta energiaa – kestävä, 
uudenaikainen energia kaikille

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua – 
työllisyyden ja kestävän talouskasvun 
edistäminen

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja 
infrastruktuureja – kestävä infrastruktuuri, 
innovaatiot 

10. Eriarvoisuuden vähentäminen – maiden 
sisällä ja niiden välillä

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt – kestävät 
kaupungit ja asuinyhdyskunnat

12. Vastuullista kuluttamista – kulutus- ja 
tuotantotapojen kestävyys

13. Ilmastotekoja – kiireellisesti toimiminen 
ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia 
vastaan

14. Vedenalainen elämä – merten ja sen 
luonnonvarojen säilyttäminen ja kestävyys

15. Maanpäällinen elämä – muun muassa 
maaekosysteemien suojeleminen ja 
kestävyys

16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä 
hallinto – muun muassa vastuullisten 
instituutioiden rakentaminen kaikilla 
tasoilla

17. Yhteistyö ja kumppanuus – kestävän 
kehityksen toimeenpanon ja globaalien 
kumppanuuksien tukeminen. (Yhdistyneet 
Kansakunnat 2015)



 Kestävän kehityksen mukaisten 
toimien toteuttaminen vaatii ponnisteluja 
kaikilta mailta ja tavoitteen onnistumiseksi 
tärkeää on tehdä yhteistyötä yli valtionrajojen, 
toimialojen ja muiden roolien. Suomi on 
yksi ensimmäisistä maista, jotka raportoivat 
jo heinäkuussa 2016 YK:n korkean tason 
kestävän kehityksen poliittisella foorumilla 
suunnitelmistaan Agenda 2030:n tavoitteiden 
toimeenpanon suhteen ja toimeen-
panosuunnitelma valmistuikin Sipilän 
hallituskaudella alkuvuodesta 2017. Sipilän 
hallituksessa linjattiin, että vaikka Suomi 
toteuttaa Agenda2030:a kokonaisuutena 
siinä kaikki mainitut tavoitteet ja periaatteet 
huomioiden, maailmanlaajuisten tavoitteiden 
toteuttaminen edellyttää kuitenkin 
painopisteiden valintaa etenkin julkisen 
sektorin käyttämien resurssien osalta, jotta 
aikaansaadaan optimoiduin lopputulos. Sipilän 
toimeenpanosuunnitelman painopisteinä 
Suomessa olivat “Hiilineutraali ja resurssiviisas 
Suomi” sekä “Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja 
osaava Suomi”.  (Valtioneuvosto 2017). 
 Sipilän hallituksen määrittelemien 
painopisteiden tavoitteiden toteutuminen 
oli voimakkaasti keskinäisriippuvaisia 
toisistaan; toinen ei toteudu ilman toista. 
Hiilineutraalius ja resurssiviisaus edellyttävät 
panostamista osaamisen kehittämiseen 
ja hallittuun muutokseen yhteiskunnan 
ja ihmisten osalta sekä kestävästi että 
oikeudenmukaisesti. Koulutusjärjestelmän 
ja työllisyyspolitiikan täytyy vastata tähän 
muutoksen ja osaavan työvoiman saatavuus 
on turvattava elinkeinoelämässä. Kestävä 
talous ja turvattu työllisyys mahdollistavat 
hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvan 
kehittämisen, jonka tavoitteena on luonnon 
kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti 
vastuullinen Suomi. (Valtioneuvosto 2017)
 Sipilän hallituksen esittämänä 
tapa toteuttaa tavoitteiston painopisteitä 
oli kestävä talous, joka luo hyvinvointia ja 
elämänlaatua samalla kun ympäristöhaitat 
vähenevät. Tavoitteena linjattiin, että valtion 
toiminta on yhdenmukaista YK:n periaatteiden 
kanssa ja yritysten yhteiskuntavastuu 
ulottuu ympäristöarvojen suojelemiseen. 
Kunnat ja kaupungit voivat puolestaan 
omilla päätöksillään ja toimillaan vaikuttaa 
merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, resurssien viisaaseen 

käyttöön sekä paikallisen hyvinvoinnin 
ja alueen elinvoimaisuuteen lisäämällä 
liiketoimintamahdollisuuksia. Samanaikaisesti 
kunta luo edellytykset kuntalaisten ja kunnan 
yritysten mahdollisuuksille toteuttaa kestäviä 
elämän- ja tuotantotapoja. Monet kunnat ovat 
jo nyt edelläkävijöitä kestävän kehityksen 
toimeenpanossa. (Valtioneuvosto)
 Sipilän hallituksen aloittaman Agenda 
2030 -toimeenpanosuunnitelman on tarkoitus 
kestää aikaa. Pääteemat ja politiikkaperiaatteet, 
eli pitkäjänteisyys, johdonmukaisuus ja osallis-
tavuus, sekä seuranta- ja arviointijärjestelmä 
on määritelty vuoteen 2030 asti, valitut toimet 
voivat kuitenkin vaihtua hallituskausittain. 
(Valtioneuvosto 2017)
 Marinin hallituskautena laadittu 
selonteko  noudattaa johdonmukaisesti 
edellisen hallituksen periaatteita painottaen 
erityisesti osallisuutta. Erityistä huomiota 
Suomi sai vuoden 2020 tavoitteiden 
seurantakokouksessa tilanneraportistakin, joka 
on toteutettu osallisuuden henkeen. Useat tahot 
elinkeinoelämästä, kansalaisyhteiskunnasta, 
tiedeyhteisöstä, kaupunkien ja alueiden sekä 
nuorten edustajista ovat osallistuneet raportin 
kirjoittamiseen ja tavoitteiden edistymisen 
arviointiin ja esittelytilaisuuden yhteydessä 
painotettiin viranomaisten ja sidosryhmien 
yhteistyötä yhteisen ymmärryksen 
saavuttamiseksi (Valtioneuvosto 2020a)
 Marinin hallituksen kestävän 
kehityksen selonteossa todetaan, että Suomi on 
saavuttanut tai saavuttamassa Agenda2030:n 
päätavoitteet liittyen köyhyyden poistamiseen, 
terveyteen ja hyvinvointiin, laadukkaaseen 
koulutukseen, puhtaaseen veteen, energian 
saatavuuteen ja puhtauteen, säälliseen työhön ja 
talouskasvuun, teollisuuteen ja innovaatioihin, 
eriarvoisuuden vähentämiseen, kaupunkien ja 
paikallisyhteisöjen kestävyyteen, sekä toimiviin 
instituutioihin ja oikeusjärjestelmän. Suurimmat 
haasteet liittyvät Suomessa kulutus- ja 
tuotantotapojen muuttamiseen, ilmastotoimiin, 
merien ja vesistöjen tilaan sekä muiden maiden 
tukemiseen Agenda2030:n toimeenpanossa ja 
tavoitteiden saavuttamisessa. (Valtioneuvosto 
2020b)
 Suomi toimeenpanee Agenda2030 
tavoitteita muun muassa kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumuksen, Sitoumus 2050:n 
kautta. Suomessa halutaan kestävän 
kehityksen Sitoumus 2050 -tavoiteohjelman 



tilaisuudessa saatuja kommentteja käytetään 
aineistona kansalaislähtöisiin kestävän 
kehityksen toimeenpanotapojen tarkasteluun 
Hailuodossa.

Hailuodon kuntastrategia korostaa kansalais-
lähtöisyyttä ja kestävää kehitystä
Hailuodon kuntastrategia kokoaa kunnan 
valitsemat painopisteet ja päämäärät vuoteen 
2025 (ks. kaavio 4). Kuntastrategiassa otetaan 
kattavasti kantaa Agenda 2030:n mukaiseen 
hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen 
kolmijakoon sen huomioiden ihmisen, talouden 
ja ympäristön hyvinvoinnin edistämisen ja 
säilyttämisen. Hailuoto noudattaa Suomen 
Avoimen hallinon ohjelmaa ja lisäksi Hailuodon 
arvot; asukaslähtöisyys, avoimuus ja ketteryys, 
tukevat jo itsessään kansalaislähtöisyyttä. 
Kestävän kehityksen tavoitteiden 
kansalaislähtöisen toimeenpanemisen osalta 
Hailuodon kuntastrategiassa on varauduttu 
ansioituneesti.
  Strategisista päämääristä varsinkin 
hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat 
palvelut alleviivaavat Hailuodon kunnan 
tahtotilaa osallisuutta alleviivaavan 
päätöksenteon edistämiseen. Kriittisinä 
menestystekijöinä kuntastrategiassa on lueteltu 
eri kuntalaisryhmiä koskevia parannuksia ja 
koettua hyvinvointia pyritään parantamaan 
kattavasti eri näkökulmista. Laadukkaat pal-
velut -teeman alle Hailuodon kuntastrategiassa 
tärkeäksi nähdään myös digitalisaation ja 
verkostorakenteiden mahdollisuudet, joten jo 
lähtökohtaisesti kuntastrategiassa ansiokkaasti 
on tavoitteiksi linjattu City as a Service -mallin 
mukaisia asioita. (Alikoski, M. 2020, Hailuodon 
kunta)
 Kuntastrategiassa on konkretisoitu 
kunnan kolme arvoa esimerkein myös 
toimeenpanemisen tasolla. Käytännössä 
Hailuoto sitoutuu toimimaan ja tuottamaan 
palveluita asukkaiden tarpeiden mukaisesti, 
ikäryhmät huomioiden sekä ottamaan 
asukaspalautteen vastaan niin kuntalaisilta kuin 
vapaa-ajan asukkailtakin. Kunnan tavoitteena 
on panostaa kunnan tiedonvälitykseen siten, 
että viestintä on kuntalaisten saatavilla ja 
säännöllisesti. (Hailuodon kunta) 
 Osallisuuden linjaukset, niitä 
toteuttavat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit 
sisältyvät Hailuodon kunnan talousarvioihin 
ja niitä myös ennakoidaan seuraavalle vuodelle 

mukaisesti muuttaa luonnonvarojen kulutus 
kestävälle tasolle. Samalla halutaan parantaa 
yhteiskunnan sopeutumista resurssiviisaaseen 
ja vähäpäästöisempään talouteen tavoitteiden 
7 ja 12 mukaisesti. Suomessa halutaan 
edistää myös paikallista sopeutumista 
luomalla kestäviä, turvallisia yhdyskuntia ja 
kaupunkirakenteita, jotka tukevat taloudellista 
sosiaalista, kulttuurista ja ympäristön 
hyvinvointia. (Valtioneuvosto 2020b)

Osallisuus sisäänkirjoitettu arvo kestävässä 
kehityksessä
Agenda 2030 pyrkii edistämään sosiaalista, 
taloudellista ja poliittista osallistumista 
ja kannustaa käyttämään ikä- ja 
sukupuoliresponsiivisia lähestymistapoja 
kaikissa aluekehityksen prosesseissa ja vaiheissa 
konseptoinnista suunnitteluun, rahoitukseen, 
toteutukseen ja arviointiin. Agenda 2030 
tavoitteet linjaavat pyrkimään hallintojen 
ja kansalaisten väliseen kumppanuuteen ja 
avoimuuteen hyödyntäen sähköisiä järjestelmiä, 
jotta saavutetaan oikeudenmukainen, tasa-
arvoinen, suvaitsevainen, avoin ja sosiaalisesti 
osallisuutta huomioiva maailma, jossa 
heikoimmassa asemassa olevien tarpeisiin 
vastataan. (Valtioneuvosto 2020b)
 Pohjoismaisen hyvinvointimallin 
kulmakivinä ovat ihmisten yhdenvertaisuus 
ja tasa-arvo, verorahoitteiset hyvinvointi-, 
turvallisuus-, koulutus-, kulttuuri- ja 
liikuntapalvelut, suuri sosiaalinen liikkuvuus 
ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta. (2020b)

Kehityskuvatyöskentelyn aikana saatu-
jen kommenttien analysointi suhteessa 
Agenda2030 tavoitteisiin ja toimeen-
panotapoihin Hailuodossa

Harava-palvelussa julkaistu kysely oli auki 
19.10.—1.11.2020 ja siihen vastasi yhteensä 17 
kunnanvaltuuston jäsentä. Kyselyssä pyrittiin 
selvittämään kunnanvaltuuston jäsenten 
näkemyksiä Hailuodon kunnan toivotuista ja 
ei-toivotuista kehityssuunnista ja ratkaisuista. 
Kyselyssä käsiteltiin niin aineellisiin kuin 
aineettomiinkin kuntasuunnitteluun 
liittyviä käsitteitä Hailuodon maankäytöstä 
toimintakulttuuriin saakka. 
 Kyselytyökalulla saatuja vastauksia 
käytettiin lähtötietoina strategisten 
tulevaisuuskuvavaihtoehtojen laatimisessa. 
Tulevaisuuskuvavaihtoehtojen esittely-



keskeisten suoran osallistumisen, kuulemisen, 
tavoitteiden ja toteuttamistapojen osalta. 
Osallistamisen toimintamalli on kattava ja sitä 
kehitetään aktiivisesti. Kehitystoimenpiteinä 
osallisuudessa on sähköisen demokratian 
kehittäminen kokonaisuutena ja vapaa-ajan 
asukkaiden osallistumisen edistäminen. 
Kunta käyttää siis resursseja avoimeen ja 
luottamusta herättävään vuorovaikutukseen. 
Kunnan henkilöstön sisäisen hallinnon rajoja 
ylittävyyden ja osallisuuden osalta osallisuus 
toteutuu. (Alikoski, M. 2020, Hailuodon kunta) 
 Keinoina asukkaiden osallistumis- 
ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi 
kunta panostaa asukastilaisuuksien 
vakiinnuttamiseen, sähköiseen palaute- 
ja kansalaisaloitejärjestelmään ja niiden 
seuraamiseen. Osana osallistamistavoitteita 
kuntatasolla tahdotaan edistää 
yhdistysten ja vapaamuotoisten yhteisöjen 
toimintaosallisuutta. Tämä kaikki on linjassa 
sen kanssa, että Harava-kyselyssä ylhäältä päin 
tuleva päätöstenteko ja ohjailevuus koettiin 
kielteisenä ja mahdollistaa Hailuodossa 
vireän kansalaisyhteiskunnan toteutumisen. 
(Alikoski, M. 2020, Hailuoto, 2015)
 

 Suomen valtakunnallinen tavoite on 
tehdä Suomesta hiilineutraali yhteiskunta 
vuoteen 2035 mennessä, jonka jälkeen Suomi on 
hiilinegatiivinen yhteiskunta (Valtioneuvosto, 
2020). Hailuoto edistää tavoitteellisesti kestävän 
kehityksen arvojaan liittyä HINKU-verkostoon 
vuoden 2021 aikana. HINKU-verkoston kunnat 
sitoutuvat vähentämään 80 % vuoden 2007 
hiilidioksidipäästöistä ja jakaa eteenpäin tietoa  
ilmastonmuutoksen hillitsemisen parhaista 
käytännöistä. Kumppanuudellisesti kestävää 
kehitystä tukien Hailuoto ulottaa esimerkiksi 
korkeakouluyhteistyöhön; Hailuoto on 
mukana Oulun ammattikorkeakoulun Resilient 
Coast -hanketta, jossa tarkastellaan esimerkiksi 
bioenergian käyttöönoton edistämistä. 
(Alikoski, M. 2020, Hiilineutraali Suomi) 
 Luontoarvojen osalta kuntastrategiaan 
on linjattu kansallismaiseman ja rakennetun 
kulttuuriympäristön säilyttäminen ja 
maankäytön yksityiskohtainen suunnittelu 
kaavoittamisen kautta. Lähtökohtaisesti tämä 
on linjassa myös Harava-kyselyn vastausten 
kanssa, joissa luontoarvojen säilyttäminen 
korostui, ja tässä tavoitteessa kaavoitus on 
merkittävä työkalu.

Kaavio 4. Hailuodon strategiakartta (Hailuoto, 2015).



jalanjälkeä. Samoin rakentamalla puusta 
voidaan nivoa uutta rakennuskantaa 
kulttuuriympäristöön sopivaksi. Lisäksi 
vaihtoehdoissa esitetyn olemassaolevan 
rakennuskannan hyödyntäminen oli haluttu 
kehityssuunta ja se voi olla hiilijalanjäljeltään 
edullisempaa uudistuotantoon verrattuna 
- perinteikkäiden pihapiirien aktivointi ja 
käyttöönotto esimerkiksi asumisen ja matkailun 
palveluiden sijainteina nähtiin saaren 
ainutlaatuisuustekijöitä tukevana ratkaisuna. 
Vanhojen kalastajakylien ja perinteisten 
pihapiirien elävöittäminen koettiin osana 
kulttuuriympäristöstä huolehtimista.
 Marinin hallituksen määrittelemät 
tavoitteet sähkön ja lämmöntuotannolle 
on lähes päästöttömyys 2030-luvun 
loppuun mennessä (Valtioneuvosto, 2020). 
Hiilineutraaliuden ja resurssiviisauden 
teemojen alla kyselyvastauksissa ilmeni 
kommentteja liittyen saaren energiantuottoon. 
Harava-kyselyn vastauksissa ei nähty 
niinkään merkittävänä sitä, että Hailuoto olisi 
energiataloudellisesti omavarainen saari, 
mutta aktiiviset energiayhteisöt ja bioenergian 
hyödyntäminen koettiin positiivisena 
kehityssuuntana. Kestävän energiantuotannon 
tavoista tuulivoima herätti eniten vastarintaa 
mahdollisesti maisemallisten arvojen vuoksi 
– perinteinen kulttuuriympäristö on herkkä 
muutoksille. Yksilötasolla sähkön pientuotanto 
voi olla hailuotolaisen mentaliteetin 
omavaraisuudelle luonteva jatkumo.
 Pohjois-Pohjanmaalla on jo muita 
kestävän kehityksen mallikuntia.    Esimerkiksi 
10 000 asukkaan Ii toteuttaa eturintamassa 
kestävän kehityksen arvoja globaalissakin 
mittakaavassa näkyvästi. Hailuodon 
tämänhetkinen asukasluku on noin 
kymmenyksen Iistä, joten yksilön omien 
toimien pohjalta heijasteleva arvopohja 
korostuu entisestään. Huomioitavaa olisi se, 
kuinka kiertotaloutta ja kierrätystä voitaisiin 
edelleen vahvistaa ja voisiko sitä tukevia 
toimintoja lisätä esimerkiksi energiaratkaisut-
selvityksen esittämien rakenteiden yhteyteen. 
Myös (erityisesti muovin) kierrättämisen 
laajentaminen ja kierrätyspisteiden 
sijoittaminen ihmisten arkiympäristöjen lähelle 
voi tehdä kierrättämisestä vaivattomampaa. 
 Kestävä kehitys -tavoite 11.2, 
joka keskittyy takaamaan vuoteen 2030 
mennessä kestävän liikennejärjestelmän 

Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeen-
pano Hailuodossa
Pääosin Harava-kyselyn vastaukset ja 
strategisten kehityskuvavaihtoehtojen 
esittelytilaisuudessa saadut kommentit ovat 
linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa 
ja kunnan edellytykset saada kuntalaisten 
ääni kuuluviin Agenda 2030:n tavoitteiden 
toimeenpanotapojen osalta ovat ansioituneella 
pohjalla. Harava-kyselyn vastaajien arvoissa 
korostuivat kestävän kehityksen tavoitteista 
sosiaalinen ja ympäristöllinen hyvinvointi: 
saariston identiteetin omaleimaisuuden 
säilyttäminen, yhteisöllisyys ja luontoarvot.

Ekologinen kestävyys
Hailuotolaisille kyselyvastausten 
perusteella luontoarvot ovat tärkeitä. 
Luonnonsuojelualueista asianmukainen 
huolehtiminen nähtiin tärkeänä - 
kommentoitiin myös sitä, että niistä 
huolehtiminen voi tarkoittaa myös luonnon-
mukaista kulttuurimaisemallisesti herkkää 
maisemointia, ei heitteillejättöä. Lisäksi 
kyselyvastauksissa myös ehdotettiin, että 
merkityt kävely- ja pyöräilyreitit suojelualueilla 
voisivat tehdä suojeltua luontoa tutummaksi 
ja kasvaisi ymmärrys ja arvostus sitä kohtaan, 
mitä suojellaan. Luonnossa vietetty aika 
tutkitusti auttaa näkemään luonnonsuojelun 
ja ympäristövalistuneiden valintojen arvon 
myös yksityiselämässään (Salonen, K,. 2010: 
9). Hiilinielujen vahvistaminen on nostettu 
Kestävän kehityksen tavoitteiden selonteossa 
esille (Valtioneuvosto 2020b) ja pääosin 
saaduissa kommenteissa ja kyselytuloksissa ei 
ilmaantunut tätä vastaan olevia mielipiteitä. 
 Kehityskuvassa esitetään sijoitettavan 
uusia asumisalueita keskitetysti Santoseen 
ja Ojakylään huomioiden olevien alueiden 
täydennysrakentaminen. Kaavoituksen osalta 
erityisesti huomioitavaa on viheryhteyksien 
säilyttäminen, joka voi toteutua esimerkiksi 
tarkoituksenmukaisella ja mahdollisuuksien 
mukaan väljällä kaavoittamisella. Myös 
kyselyvastauksissa saaren rakennuskannalle 
ominaiset isot tontit saivat kannatusta ja 
varsinkin merenrannalle kaavoitettuna ne 
asumisselvitysten pohjalta olisivat kysyttyjä.
 Vaihtoehtojen esittelytilaisuudessa 
puurakenteinen uudisrakentamisen koettiin 
positiivisena suuntana ja tämä osaltaan 
pienentää rakentamisen ja asumisen hiili-



mukaan lukien ikääntyneiden tarpeet 
ja julkisen liikenteen lisääminen, herätti 
kehityskuvavaihtoehtojen esittelytilaisuudessa 
paljon keskustelua. Pengertien tuoman 
kasvavan liikenne- ja väestömäärän tuoma 
paine kestävälle saarensisäiselle liikkumiselle 
niin meluhaittoineen, kaupunkikuvallisine 
ilmiöineen ja turvallisuudenkin osalta pohditutti 
suuresti. Mietittiin muun muassa sitä, että 
Hailuodon keskustan läpi kulkevan liikenteen 
määrä lisääntyy niin, että menetetäänkö 
saaristokylämäinen pienkeskustamaisuus 
ja pohdittiin mahdollista kiertoreittiä 
keskustan reunustalta. Kiertotieratkaisu 
kuitenkin Agenda 2030:n näkökulmasta ei 
olisi toivottava esimerkiksi siksi, että se tekisi 
saaren viheralueista katkonaisemman ja 
uuden maantien aiheuttama ympäristöpaine 
ja -vaikutukset olisivat kielteisempiä kuin 
esimerkiksi olemassaolevan Luovontien 
nopeusrajoituksen laskeminen. Samoin 
pengertien myötä pulssimainen, lautan 
aiheuttama ruuhkapiikki tasoittuu pitkin 
päivää ja kiinteä yhteys voi mahdollistaa 
julkisen liikenteen linkittymisen mantereen 
työssäkäyntialueelle joustavammaksi. 
Liikenne palveluna -toimintamalli herätti 
uteliaisuutta. Smart city ja -traffic -ratkaisuja 
on syytä tarkastella kokonaisuutena -  
kannattavuustarkastelujen osalta ne voivat olla 
pienelle kunnalle olla raskaita ja käyttäjämäärien 
ollessa pieniä, myös ilmastohyöty pieni.
 Kevyen liikenteen reittien kehittäminen 
ja vanhan tiepohjan hyödyntäminen nähtiin 
positiivisena ratkaisuna, kestävän kehityksen 
näkökulmasta se auttaa säilyttämään paikallista 
luontoa, kun kulku keskittyy merkityille 
reiteille. Lisäksi kevyen liikenteen reittien 
parantaminen vahvistaa myös Hailuotoa 
retkipyöräilykohteena.
 Vastausten ja kommenttien perusteella 
luonnossa harrastaminen on monelle 
hailuotolaiselle tärkeää. Toivottiin retki- ja 
maisemapaikkojen kunnostamista ja luonnon 
saavutettavuutta esimerkiksi esteettömien 
reittien muodossa ja ympärivuotista 
luontoyhteyttä tukevia toimintoja, kuten 
avantouintipaikkoja ja yhteiskäyttösaunoja. 
Näillä on paikallisten hyvinvoinnin lisäksi 
elinkeinollista merkitystä matkailussa.
Vaihtoehtojen esittelytilaisuudessa keskus-
teltiin, voisiko kestävä luontoinfra kurkottaa 
Pohjois-Pohjanmaalla olevan Rokuan tasoon.

Sosiaalinen kestävyys
Hallituksen Agenda 2030 -ohjelman keskeisenä 
sosiaalisen kestävyyden pyrkimyksenä 
on muun muassa edistää hyvinvointia, 
edistää lapsi-, perhe- ja ikäystävällisyyttä 
ja palvelujärjestelmän tavoitteena edistää ja 
ylläpitää väestön toimintakykyä, terveyttä 
ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalisesti 
kestävän kehityksen kannalta tärkeää on 
ylläpitää toimivia yhteiskuntarakenteita, 
jotka vähentävät eriarvoisuutta sekä 
edistävät väestön terveyttä ja hyvinvointia. 
(Valtioneuvosto 2020a).
 Kuntatasolla voidaan tehdä 
päätöksentekoa, jolla saavutetaan tasa-arvoiset 
mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua 
yhteisen hyvän tuottamiseen. Ne on linjattu 
Suomen hallituksen kestävän kehityksen 
selonteossa tavoitteina, jotka tarvitsevat 
niin fyysisiä raameja kuin toiminnallisiakin 
edellytyksiä (Valtioneuvosto 2020b).
 Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
tavoitteiden sisartermi on yhteisöllisyys. 
Useissa vastauksissa yhteisöllisyys nähtiin 
hailuotolaiselle elämäntavalle tärkeänä arvona 
ja sen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta 
oltiin osin huolissaan. Uusien ja kausittain 
saarella asuvien rooli yhteisöllisyydessä 
puhututti jonkin verran sen osalta, kuinka 
nurkkakuntaisuutta vähennetään ja kuinka 
uutta asukaskuntaa integroidaan olemassa 
olevaan väestöön. Yhteisöllisyyttä koskevissa 
keskusteluissa esiin nousi kommentteja 
siitä, kuinka yhteisöllisyyden tulisi toteutua 
sisältäpäin ohjatusti ja kuntalaisten näköisesti, 
kuntalaisten omilla ehdoilla sen sijaan, 
että kyseessä olisi jonkinlainen ”ylhäältä 
operoitu ja ohjattu” ja päälleliimattu arvo. 
Kerätyn aineiston perusteella yhteisöllisyys 
hailuotolaisille merkitsee naapuriapua, vireää 
yhdistystoimitnaa, reilua talkootoimintaa 
ja sitä, että kuntalaiset voivat itse rakentaa 
yhteisöllisyyden ympärille omannäköistään 
toimintaa.
 Sosiaalisen kestävyyden alle 
linkittyi runsaasti kommentteja sekä 
Harava-kyselyssä, että kehityskuva- 
vaihtoehtojen esittelytilaisuudessa. Huolta 
vastauksissa ilmeni saarelle ominaisen 
yhteisöllisyyden menettämisestä, uusien 
hailuotolaisten integroitumisesta yhteisöön 
sekä kuppikuntaistumisesta sekä Hailuodon 
identiteetin menettämisestä pengertien 



oppisopimuspainotteista ammattioppilaitosta, 
joka tasaa kouluttautumisen mahdollisuuksia 
myös Hailuodossa. Koulutusalojen 
perinteikkyys koettiin positiivisena, saaren 
Oulusta erillistä identiteettiä tukevana asiana 
ja se nähtiin väylänä ylläpitää perinteisiä 
käsityötaitoja ja mahdollistaa aiempaa 
laajemmin elämänkaarenmittaista oppimista.

Taloudellinen kestävyys
Agenda 2030 painottaa, että sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys riippuvat maapallon 
luonnonvarojen kestävästä hallinnoinnista. 
Agenda 2030 tavoittelee dynaamisten, 
kestävien, innovatiivisien ja ihmislähtöisten 
talouksien rakentamista ja edistämistä 
erityisesti alleviivaten nuorison työllistymistä, 
naisten taloudellisia mahdollisuuksia sekä 
säällisten työpaikkoja saavutettavuutta 
jokaiselle. Kestävä ja toimiva talousjärjestelmä 
edesauttaa sosiaalisten päämäärien 
toteutumista. (Valtioneuvosto 2020b)
 Kestävä talouskasvu tarvitsee 
työllisyysasteen nostamista ja työn 
tuottavuuden vahvistumista. Tuottavuutta 
tukevat ja tärkeimmät tekijät ovat osaaminen 
ja innovaatiot, työhyvinvointi, sekä uudistuvat 
toimintatavat nyt ajankohtaisessa työn 
murroksessa. Työelämän tuottavuus voi 
perustua niin aineelliseen (resurssitehokkuus, 
kestävyys) kuin aineettomaankin arvon-
luontiin, esimerkiksi digitalisaation luomilla 
mahdollisuuksilla. Hallitusohjelman mukaan 
Suomen menestys riippuu kyvystä hyödyntää 
muutoksen tarjoamia mahdollisuuksia 
ja kehittää olemassa olevia vahvuuksia. 
Tässä koulutuksella on keskeinen rooli. 
(Valtioneuvosto 2020b)
 Uuden toisen asteen oppilaitoksen 
perustaminen Hailuotoon nähtiin vaihtoehtojen 
esittelytilaisuudessa mielenkiintoisena ja 
aiemmin hyödyntämättömänä vetovoima-
tekijänä, joka voi houkutella saarelle 
varsinkin nuoria ja työikäisiä sen ohella 
että se edistää alueen koulutuksellista tasa-
arvoa, hyvinvointia ja elämänkaaren mittaista 
oppimista. Varsinkin perinne-elinkeinoissa 
piilevä elinkeinollinen potentiaali huomattiin 
ja vaihtoehtojen esittelytilaisuudessa nähtiin 
tarkoituksenmukaisena tarkastella myös mitä 
muita ainutlaatuisia koulutussuuntauksia 
tukevia mahdollisuuksia saarella on. 
Vaihtoehdoissa esitetyt kestävän matkailun, 

toteutuessa ja väestön mahdollisesti kasvaessa. 
 Esittelytilaisuudessa pohdittiin 
millaisen muodon Hailuodon yhteisö-
perinteelle tyypilliset toiminnat ja rakenteet 
ottavat tulevaisuudessa. Olemassa-
olevan rakennuskannan käyttöönotto ja 
kunnostaminen saivat laajaa kannatusta ja 
perinteiden siirtäminen nykypäivään oli 
toivottu kehityssuunta ja tapa vaalia saaren 
paikallishistoriaa. Se aktivoi myös kyliä ja 
pienimuotoinen, pihapiirin kaltainen asuminen 
voi edesauttaa sosiaalista integraatiota, 
kun pihayhteisössä on niin vuokra- ja 
omistusasujia, vakituisia ja kausiasukkaita. 
Hailuodon kulttuuriympäristölle ominainen 
pihapiirimäinen sukupolvia limittävä 
asuminen voi siirtyä historiasta nykyaikaan 
luontevasti ja naapureiden tunteminen voi 
lisätä turvallisuudentunnetta esimerkiksi 
ikäihmisillekin. Kylien yhteistoiminta ja 
yhteisöllisyys nähtiin positiivisena, varsinkin 
kun huolehditaan siitä, että keskustan 
palvelutkin ovat vaivattomasti käytettävissä, 
jolloin kuntalaiset ovat mahdollisimman 
yhtäläisesti palveluiden saavutettavissa 
ja esimerkiksi ikäihmisten itsenäistymistä 
voidaan tukea mahdollisimman pitkään.
Kuntasuunnittelun tasolla yhteisöllisyyden 
edistäminen merkitsee sitä, että harkitusti 
ja perustellusti sijoitetaan yhteisöllisyyttä 
ja kohtaamisia mahdollistavaa ja edistävää, 
esteetöntä infraa joko keskitetysti esimerkiksi 
toriaukiolle ja Marjaniemeen tai hajautetusti 
kyliin esimerkiksi kylätaloin ja leikkikentin.
 Kuntia varsin konkreettisesti 
koskettava Marinin hallituksen linjaama 
muutos osaavan Suomen eteen on 
syksyllä 2020 linjattu päätös toisen asteen 
tutkinnon kattavasta oppivelvollisuudesta, 
joka tuottaa pienille kunnille painetta 
opetuksen järjestämiselle. Osaltaan kyse 
on myös yhdenvertaisuuskysymyksestä – 
pienten, muista kunnista kaukaisemmin 
sijoittuneiden paikkakuntien nuoret ovat olleet 
haavoittuvaisemmassa asemassa koulutukseen 
liittyen; koulutusta jatkaessa hailuotolaiset 
nuoret ovat voineet joutua muuttamaan jo 
peruskoulun jälkeen paikkakunnalta, joka 
puolestaan kuormittaa nuorta ja kunnalle se 
tarkoittaa nuoren vähäisempää kiinnittymistä 
kotikuntaansa, joka puolestaan vinouttaa 
kunnan ikärakennetta. Kehityskuvassa 
Hailuotoon esitetään perustettavaksi uutta 



kestävän kalastuksen, keramiikka- ja 
kansallispukuartesaanilinjojen lisäksi 
esittelytilaisuudessa pohdittiin myös 
koulutusmahdollisuuksia veneenveistoon, 
lähiruokaan ja merenkäyntiin liittyen. Lisäksi 
ammattioppilaitos voi tukea oppisopimus- 
ja näyttötutkinto- ja monimuotokoulutusta, 
joka voi tehdä kouluttautumisesta helpompaa 
yhdistää erilaisiin elämäntilanteisiin ja 
esimerkiksi edistää yrittäjyyttä saarella 
kestävästi tuotettujen palveluiden ohella. 
 Ammattiopisto tuo työpaikkoja ja tukee 
pien- ja mikroyrittäjyyttä ja voi pitää sisällään 
ratkaisuita, jotka tukevat monipaikkaisuutta, 
joka voi puolestaan heijastella positiivisesti 
elinkeinoelämään. Ammattiopiston tilojen 
yhteyteen puolestaan olisi luontevaa sijoittaa 
Harava-kyselyssä laajalti kaivattuja toimitiloja 
kampusalueen muodostaessa ainutlaatuisen 
tutkimus- ja innovaatioympäristön.
 Kehityskuva luo uusia työpaikkoja 
painottuen varsinkin keskustaan ja 
Marjaniemeen. Santoseen kaavoitettava 
asuminen kurkottaa työssäkäyntialueen 
luontevasti mantereelle, jota pengertie 
jouhevoittaa edelleen, pengertie myös Harava-
kyselyssä koettiin helpottavan yrityselämää 
rahtimaksujen pienentyessä. Samoin se edistää 
Hailuodon entistä nopeampaa linkittymistä 
muualle maailmaan, kun lentokenttäyhteys 
paranee merkittävästi. 
 Hailuodon kansallismaisema nähtiin 
kyselyvastauksissa ainutlaatuisuustekijänä ja 
vaihtoehtojen esittelytilaisuudessa pohdittiin 
luonnon tuomia elinkeinollisia, mutta kestäviä 
ratkaisuja. Vaihtoehtojen esittelytilaisuudessa 
esimerkiksi lähi- ja luomuruoka nähtiin 
potentiaalisena houkuttelevuustekijänä ja 
meriittinä esimerkiksi saarelle suuntautuvan 
matkailun yhteyteen. Samoin ammattiopiston 
koulutusalojen luonnonläheisyys ja 
koulutuksen pohjautuminen kestävyysarvoihin 
nähtiin positiivisena asiana ja mahdollisuutena 
viedä kestävän luonnonvarojen käytön oppia 
muuallekin Suomeen.
 Hailuodon ikärakenteen vuoksi 
koettiin kunnan palvelurakenteessa Harava-
kyselyn vastauksissa eniten terveys- ja 
senioripalveluiden riittävyydessä kirittävää. 
Tämä voi viestiä tarpeesta esimerkiksi 
yksityiselle palveluntuottajalle.
 Kehityskuva alleviivaa kestävää, 
pienimuotoista aitomatkailutuotantoa ja 

-palveluita sekä kulttuuria elinkeinona. Myös  
perinne-elinkeinoihin ja ympärivuotisesti 
luontoon pohjautuva elämyksellisyys,  
hyvinvointipalvelut ja lähiruoka houkuttelevat 
matkailijoita, varsinkin panostettaessa 
markkinointiin ja hyödynnettäessä 
digitalisaation etuja. Matkailun 
pienimuotoisuus myös luo mahdollisuuksia 
paikallisten alustataloudelle.
 Vaikka suuri osa kehityskuvan 
viitoittamasta suunnasta perustuu elin-
keinollisesti siihen, että palvelutarjouma 
keskittyy keskustaan, myös kylien kehittäminen 
ja ihmisten arjen tukeminen hailuodon 
reunusta-alueilla on tärkeää. Tämä voi luoda 
pohjaa uusille palveluntarjoamismuodoille, 
kuten kiertäville palvelu- ja kauppa-autoille.

Lopuksi
Maailmaa ravistelevat suuret muutokset 
kansainvälisten megatrendien ja esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen saattelemana ja kestävän 
kehityksen viitekehys antaa kattavan 
näkemyksen siihen, kuinka muutoksen 
äärellä voidaan huolehtia eri osa-alueiden 
hyvinvoinnin edistämisestä. Kyselyvastaukset 
ja kehityskuvavaihtoehtojen esittelytilaisuuden 
kommentit pääosin ovatkin linjassa kestävän 
kehityksen tavoitteiden kanssa ja myös 
kuntastrategia huomioi tavoitteita jo nyt sangen 
kattavasti. Tulevaisuuden tuomiin haasteisiin 
varautuminen ja myös mahdollisuuksien 
hyödyntäminen ja niihin tarttuminen vaatii 
kuntasuunnittelun tasolla aiempaa suurempaa 
ennakointia ja laajaa yhteiskehittämistä, yhteen 
hiileen puhaltamista, joka arvona sulautuu 
luontevasti Hailuodon henkeen. 
 Paikallistasolla Hailuoto kuntana 
on ennennäkemättömän muutoksen edessä 
pengertiehankkeen yhteydessä. Muutos on 
perustavanlainen - merkitykseltään sama, 
kuin mannerkunnassa kiinteä maayhteys 
katkeaisi ja ymmärrettävää on, että kiinteän 
liikenneyhteyden toteutuminen itsessään 
herättää voimakkaita vastakkaisnäkemyksiä 
puolesta ja vastaan. Pengertien toteutuminen 
tuo tullessaan niin monia mahdollisuuksia kuin 
myös uhkia ja tarpeita. Asian molemmat puolet 
näkyivät niin Harava-kyselyn tuloksissa, kuin 
kehityskuvavaihtoehtoesittelytilaisuudessakin. 
Yleisesti toistettu totuus on, että ihmiset 
eivät pidä muutoksista. Varsinkin muutos, 
joka välittyy ihmisille ennakoimattomana ja 



kuulemiseksi täytynee jatkossa panostaa 
osallistamisen monipuolisiin ja -kanavaisiin 
metodeihin, jotta kuntalaisella on monta eri 
väylää saada mielipiteensä ilmi riippumatta 
atk- tai kielitaidosta tai mahdollisuudesta 
kokoontua.
 Seuraavien vuosikymmenien 
kuluessa maailma muuttuu kiivaammin kuin 
se on muuttunut kuluneiden vuosisatojen 
aikana ja uutta luovat innovaatiot muuttavat 
vakiintunutta toimintaa, joka luo täysin uusia 
mahdollisuuksia kestävän ja ihmisläheisemmän 
yhteiskunnan rakentamiseen. (Espoon 
kaupunki 2018, 2) Olennaista on miettiä 
sitä, miten parhaiten voidaan tulevaisuuden 
Hailuodossa lisätä sosiaalista pääomaa, 
luottamuksen lisääntymistä ja yhteisen hyvän 
jakamista. Kestävän kehityksen näkökulmasta 
tarkastellen Hailuodossa on jo valmiiksi hyvät 
edellytykset kehittää kestävä ja sisukas saari, 
joka ei maailman ja muutoksen tuulissa murru.
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Anni Mustonen

Kyläkaavat ja kylien
kehittämissuunnitelmat

Kaupungistuminen kiihtyy koko ajan Suomes-
sa, jolloin suurin rakentamisen paine ja maan-
käytön ohjaustarve kohdistuu ja painottuu 
suurimpiin kaupunkeihin. Maaseutumaiset 
kaupunkien reuna-alueet ja esikaupungit ovat 
myös kasvussa ja siten voimakkaamman oh-
jauksen tarpeessa. Maaseutujen syrjäiset muut-
totappioalueet hiljenevät, mutta myös näillä 
alueilla tarvitaan maankäytön ohjausta. Raken-
tamista tulisi ohjata kuntatalouden kannalta 
olevan asutuksen lähelle, jotta se tukisi kylien 
ja niiden palveluiden säilymistä. Yhteinen inf-
rastruktuuri palvelee tällöin mahdollisimman 
montaa. Maiseman- ja luonnonsuojelu sekä 
elinkeinojen tukeminen ovat myös olennaisia 
tavoitteita maaseudun kaavoituksessa.
 Kaavoitusta ohjaa joka paikassa samat 
lait, mutta suunnittelutyökalut ja -menetelmät 
valitaan tapauskohtaisesti. Yleiskaava on jous-
tava suunnittelutyökalu, jonka tarkkuutta ja si-
sältöä voidaan räätälöidä kehittämistarpeiden 
mukaan. Jossain tapauksissa voidaan korostaa 
matkailuelinkeinojen kehittämistä ja toisissa 
yleiskaavoissa keskitytään asumiseen. Taajami-
en lähettyvillä rakentamisen paine voi olla niin 
merkittävää, ettei yleiskaava riitä rakentamisen 
ohjaamiseen. Tällöin tarvitaan yleiskaavaa tar-
kempi asemakaava tai suunnittelutarveratkai-
suihin kuuluva lupaharkintamenettely. Mikäli 
maankäytön ohjaustarve ei ole liian suuri, voi-
daan rakennuslupia kaavan osoittamille alueille 
myöntää suoraan yleiskaavan perusteella.
 Kaavoitus on aina työläs prosessi. 
Suunnittelun lisäksi resursseja kuluu selvitys-
ten laadintaan, vuorovaikukseen ja hallinnolli-

siin käsittelyihin. Kunnan tehtävänä on laatia 
tarvittavat yleis- ja asemakaavat, mutta ennen 
kaikkea on pohdittava tarkoin kaavan muoto 
ja siitä saatavat hyödyt. (Ympäristöministeriö 
2012)
 Tässä erikoisselvityksessä keskitytään 
kyläyleiskaavoihin ja kylien kehittämissuunni-
telmiin maaseutualuiden suunnittelun työka-
luina. Lopuksi kerrotaan esimerkkikohteeksi 
valitusta Pakkalan kyläyleiskaavasta vuodelta 
2017 ja Hailuodon kylien suunnittelutilanne.
 
Lähtökohdat maaseudun ja kylien kaa-
voituksessa

Maaseutu osana alue- ja yhdyskuntarakennet-
ta
Maankäytön suunnittelussa otetaan lähtökoh-
daksi alueiden erilaisuuden tunnistaminen. 
Vasta alueen ominaispiirteiden tunnistamisen 
jälkeen voidaan valita sopivimmat suunnit-
telutyökalut ja laadittavat kaavatyypit. Omi-
naispiirteisiin vaikuttavaa muun muassa väes-
tön määrä ja tiheys, elinkeinot, luonnonolot ja 
etäisyydet muista keskuksista. On tunnistetta-
va, onko maaseutualue kasvava vai kuihtuva. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan erityisesti 
rakentamisen paine määrittelee kaavoituksen 
tarvetta. Onko alueelle odotettavissa runsaasti 
rakentamista vai ei? Yksityiskohtaisempia omi-
naispiirteitä ovat rakentamistapa, rakennusten 
ryhmittely ja sijainti maisemassa. (Ympäristö-
ministeriö 2012)



Maaseudun mielikuvat
Mielikuva maaseudusta monien sukupolvien 
muovaamana kulttuuriympäristönä on tärkeä 
myös kaupunkilaisille. On sekä subjektiivisia 
että kollektiivisia mielipiteitä maaseudusta, 
jotka muuttuvat ajan mukana. Nykyään entis-
tä harvempi harjoittaa maa- tai metsätaloutta, 
jolloin maaseudun pääpaino asuin- ja virkistys-
ympäristönä kasvaa. Suunnittelijoiden tulisikin 
tunnistaa ja huomioida omien käsityksien lisäk-
si myös viranomaisten ja paikallisten käsitykset. 
Maaseudun eri toimijoilla: uusilla ja vanhoilla 
asukkailla, maanomistajilla sekä maatalous- ja 
matkailuelinkeinojen harjoittajilla saattaa myös 
olla eriävät näkemyksen alueen suunnittelusta 
ja tulevaisuudesta. Suunnittelijan tulee huomi-
oida kaikkien mielipiteet, jotta osaa varautua ja 
sovitella paremmin mahdollisia ristiriitatilan-
teita. Yleensä maaseutulaiset ovat kiinnostunei-
ta huolehtimaan ympäristöstään, esimerkiksi 
kyläseurojen ja -yhdistysten kautta, mitä kan-
nattaa hyödyntää ottamalla paikalliset mukaan 
suunnitteluun. (Ympäristöministeriö 2012)

Maaseudun rakentamisen ohjauksen 
historiaa

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen tar-
ve on kasvanut maaseudulla maiseman- ja 
luonnonsuojelun sekä kulttuuriarvojen säily-
misen takia. Ohjauksella pyritään välttämään 
historiassa tapahtuneita virheitä, jotka ovat 
johtuneet juuri suunnittelemattomuudesta. 
1700-luvulla Ruotsin valtakunnan aikana an-
nettiin ensimmäiset määräykset koskien kylien 
rakentamista, joista osa perustui paloturval-
lisuuteen. 1800-luvulla ohjauksen tarpeeseen 
herättiin kaupunkien lähettyvillä, jonne oli teol-
listumisen myötä rakentunut nopeasti tiheitä 
turvattomia, paloherkkiä ja epäterveellisiä teol-
lisuustaajamia. Ratkaisuna annettiin asetus ra-
kennussuunnitelmien ja rakennusjärjestyksen 
laatimisesta taajaväkisiin alueisiin. Harvaan 
asutulla maaseudulla rakentamista ohjasi ase-
tus naapurien oikeuksista ja velvollisuuksista.
 Vuonna 1931 hyväksyttiin asemakaa-
valaki ja sitä täydentävä rakennussääntö, joiden 
määräykset koskivat vain niitä alueita, joille oli 
jo laadittu tai oltiin laatimassa asemakaavat tai 
rakennussuunnitelmat. Jotta rakentaminen ei 
leviäisi suunnittelemattomasti aiheuttaen hait-
taa, kaupunkien lievealueita ohjattiin asema-
kaavan takaisilla määräyksillä. Myöhemmin 

samasta syystä maalaiskunnat käyttivät raken-
nussuunnitelman takaisia määräyksiä. (Ympä-
ristöministeriö 2012) Asemakaavaa oli vahvis-
tettava kaupungin kehityksen mukaan, mitä 
valvoivat hallitus ja maaherra. Asemakaava 
laadittiin riippumatta siitä, omistiko kaupunki 
maat vai ei. (Littow 2006)
 Maalaiskunnissa vallitsi määräyksistä 
melkein kokonaan vapaa aika aina 1940-luvul-
le saakka, jolloin voimaan tuli uusi maaseudun 
rakentamista koskeva laki. Rakennuslupa vaa-
dittiin melkein aina uudisrakentamisessa ja ra-
kentamista valvoi rakennuslautakunta. Vuonna 
1958 rakennuslakiin koottiin kaikki kaavoitus-
ta ja rakentamista koskevat säädökset. Uutta 
oli muun muassa taaja-asutuksen määritelmä, 
yleis- ja seutukaava ja kielto taaja-asutuksen 
rakentamista ilman suunnittelua. Maaseudulla 
yksittäisiä rakennuksia sai rakentaa rakennus-
luvan saatua, mutta taaja-asutusta varten piti 
olla asema- tai rakennuskaava. Maaseuduilla 
asemakaavaa yksinkertaisempi rakennuskaava 
oli järkevämpi vaihtoehto. Vuonna 1967 maa-
seutujen rakennuskaavojen laatiminen siirtyi 
lääninhallituksilta kunnille. Yleiskaavoista saat-
toi vuoden 1968 jälkeen laatia oikeusvaikutuk-
siltaan erilaisia ja vuotta myöhemmin raken-
nuslakiin lisättiin rantakaava. Vuonna 1997 laki 
salli rakennusluvan myöntämisen suoraan oi-
keusvaikutteisen rantayleiskaavan mukaiselle 
paikalle. Kaikille rantavyöhykkeille määrättiin 
suunnittelutarve, joka oli aiemmin koskenut 
vain rantakaavoituksen alueita.
 Kaupungistuminen osoitti rakennus-
lain puutteelliseksi ja vuonna 2000 tilalle vaih-
tui maankäyttö- ja rakennuslaki. Päämääränä 
oli lain ja kaavajärjestelmän yksinkertaistami-
nen ja selkeyttäminen. Kunnat saivat lisää pää-
täntävaltaa, suunnitteluprosessien tuli olla en-
tistä avoimempia ja osallistavampia ja valtion 
ympäristöhallinnon rooli vaihtui vahvistavasta 
neuvottelevaksi viranomaiseksi kaavoitukses-
sa. Asema-, rakennus- ja rantakaavat yhdistyi-
vät yhdeksi asemakaavaksi. Entisistä taaja-asu-
tusalueista tuli suunnittelutarvealueita, joille 
rakentaminen vaatii asemakaavan tai erillisen 
lupaharkinnan (suunnittelutarveratkaisun). Ra-
kennuslupa oli mahdollista myöntää suoraan 
yleiskaavan perusteella, mikäli rakentamisen 
paine oli vähäinen. Vuonna 2009 laki laajensi 
rakennuslupien myöntämistä suoraan yleis-
kaavan perusteella koskemaan myös sellaisia 
alueita, joissa rakentamisen paine ei ole merkit-



tävä. Tällä helpotetulla ratkaisulla ohjattiin ra-
kentamista oleviin kyliin täydentämään niitä ja 
vähentämään haja-asutusalueelle rakentamista. 
Jos rakennuslupaan oikeuttavat edellytykset 
kerrotaan kaavassa, on kunnallakin tiedossa jo 
etukäteen, minkälaista rakentamista voidaan 
suoraan ohjata rakennuslupamenettelyyn. 
Tämä helpottaa myös esimerkiksi omakotita-
loaan itselleen rakennuttavia henkilöitä, jotka 
voivat tonttia ostaessaan jo olla varmoja siitä, 
että saavat rakentaa tontille kaavan kertomalla 
tavalla ilman suunnittelutarveratkaisua. (Ym-
päristöministeriö 2012)
 Maankäyttö- ja rakennuslakia on uu-
distettu jo monta kertaa. Säädöstä yleiskaavojen 
käytöstä suoraan rakennusluvan perusteena 
on uudistettu vuonna 2017, jonka mukaan ra-
kentamisen paine ei enää määrittele sitä, voi-
ko yleiskaavan perusteella myöntää suoraan 
rakennusluvan vai ei. Rakennuslupa voidaan 
myöntää yleiskaavan osoittamalle alueelle, ellei 
maankäytön ohjaustarve edellytä asemakaa-
van laatimista. Edellytys yleiskaavan riittävästä 
maankäytön ja rakentamisen ohjauksesta säi-
lyi. (MRL 44§) Asemakaava puolestaan tulee 
laatia lain mukaan silloin, kun kunnan kehi-
tys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. 
Ohjaustarpeeseen puolestaan vaikuttaa hyvin 
paljon asuinrakentamisen paine sekä elinkeino-
elämän toimivan kilpailun edistäminen. (MRL 
51§)
 Maankäyttö- ja rakennuslaista on tällä 
hetkellä käynnissä lain kokonaisuudistus. Mo-
net asiat jäävät kuitenkin ennalleen. (Lehtinen 
2020) Uudistuksen päätavoitteeksi on asetettu 
luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, 
hiilineutraali yhteiskunta, rakentamisen laadun 
parantaminen ja digitalisaation edistäminen. 
Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja sel-
vittää kaavatasojen roolit. Yleis- ja asemakaavat 

tulevat säilymään näillä näkymin pääosin en-
nallaan. Eduskuntakäsittelyyn lain pitäisi pääs-
tä keväällä 2022. (Ympäristöministeriö 2020)

Suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä

Alueidenkäytön ohjausjärjestelmä toimii hie-
rarkkisesti: yleispiirteisempi kaava ohjaa 
yksityiskohtaisemman kaavan laadintaa ja 
muuttamista, katso kuva 1. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet linjaavat koko Suomen 
mittakaavassa tärkeimpiä maankäytön suunnit-
teluun liittyviä asioita. Maakuntakaavassa osoi-
tetaan alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehityksen 
kannalta merkittävimmät alueet. Yleiskaava on 
kunnan tai kuntien yhteinen alueiden käytön ja 
rakentamisen periaatteet osoittava suunnitel-
ma. Asema- ja ranta-asemakaava ohjaavat yksi-
tyiskohtaisesti rakentamista. Kaavatasoista aina 
yksityiskohtaisempi kaava on lainvoimainen, 
esimerkiksi jos alueelle on laadittu asemakaa-
va, ei yleiskaava ole enää voimassa paitsi silloin 
kun asemakaavaan tehdään muutoksia tai se 
uusitaan. Maaseudun suunnittelussa järkevin 
suunnitteluväline kuntatasolla on yleiskaava, 
koska sen tarkkuutta voidaan säätää tilanteen 
mukaan. (Ympäristöministeriö 2012)

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee 
huomioida MRL 24§:n mukaan maakunnan ja 
muussa alueiden käytön suunnittelussa. Ne on 
jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet 
käsittelevät muun muassa kaupunkien ja maa-
seudun vuorovaikutusta, kyläverkostoja, yh-
dyskuntarakenteen eheyttämistä, elinkeinojen 
monipuolisuutta, kulttuuriympäristön ja raken-
nusperinnön vaalimista sekä luonnonvarojen 
kestävää käyttöä. Näitä periaatteellisia linjauk-
sia tulee noudattaa yleispiirteisessä kaavoituk-

Kuva 1. Alueidenkäytön ohjausjärjestelmä. (Anni Mustonen)



sessa. Laaja-alaisissa rakentamista ja alueiden-
käyttöä ohjaavissa yleiskaavoissa sovelletaan 
yleistavoitteita suoraan, mutta ei asemakaavan 
kaltaisissa yksityiskohtaisemmissa rakentami-
sen ohjeissa. Erityistavoitteita puolestaan tulee 
noudattaa kaikilla kaavatasoilla, esimerkiksi ky-
läyleiskaavassa. Nämä tavoitteet kohdistetaan 
usein maakuntakaavoitukseen, jonka kautta ne 
kuitenkin välittyvät yleis- ja asemakaavoihin. 
Aluekokonaisuuksien pirstomisen välttäminen, 
maaseudun asutuksen ja matkailutoimintojen 
sijoittaminen oleviin kyliin ja taajamiin, energi-
an ja luonnonvarojen kestävä käyttäminen sekä 
ratkaisujen perustuminen aina väestönkehitys-
arvioon ovat kaikki esimerkkejä erityistavoit-
teista, jotka koskevat erityisesti kyläyleiskaavo-
ja. (Ympäristöministeriö 2012)
 Yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä vä-
hennetään, luonnon monimuotoisuutta ja kult-
tuuriympäristön arvoja turvataan sekä elinkei-
nojen uudistumismahdollisuuksia parannetaan 
alueidenkäyttötavoitteiden avulla. Sopeutumi-
nen ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin 
ja sään ääri-ilmiöihin ovat myös alueidenkäyt-
tötavoitteissa. (Ympäristöhallinnon yhteinen 
verkkopalvelu 2018)
 
Maakuntakaava
Maakuntakaava voidaan laatia koko maakun-
nan alueelle tai vain maakunnan osa-alueelle. 
Maakuntakaava voidaan laatia vaiheissa eri 
aihealueittain. (Ympäristöhallinnon yhteinen 
verkkopalvelu 2018) Maakuntaliitot vastaa-
vat maakuntien suunnittelusta, johon kuulu-
vat maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja 
maakuntaohjelma. Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet sovitetaan yhteen maakunnan 
tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavaa laadit-
taessa huomioidaan muun muassa luonnon-
suojeluohjelmat, maisema-alueet ja viereisten 
maakuntien raja-alueet. Kaavasta ei saa koitua 
liikaa haittaa maanomistajille. Kaavan toteut-
taja on myös osoitettava. (Ympäristöministeriö 
2012) Virkistys- ja suojelualueilla sekä teknisen 
huollon ja liikenteelle merkityillä alueilla on 
ehdollinen rakentamisrajoitus (MRL 33§). Mi-
käli tästä kohtuu rakennuslupaa hakevalle liian 
suuri haitta, voidaan lupa tai lunastus myöntää. 
(Ympäristöministeriö 2012)

Yleiskaava
Yleiskaavan tarkoitus on ohjata yleispiirteisesti 
maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta kunnas-

sa tai sen osa-alueella. Kunnat voivat halutes-
saan laatia yhteisen yleiskaavan. Yleiskaava voi 
tietyillä alueilla ohjata tarkemmin rakentamis-
ta, jolloin kaavan on oltava oikeusvaikutteinen. 
Oikeusvaikutuksettomia yleiskaavoja käyte-
tään usein vain tulevan kaavoituksen pohjana, 
koska ne eivät ohjaa asemakaavoitusta eivätkä 
velvoita maanomistajiakaan. Oikeusvaikutuk-
sellisetkaan yleiskaavat eivät ole voimassa enää 
asemakaavan tultua voimaan.
 Yleiskaavan perusteella voidaan 
myöntää suoraan rakennuslupia ilman erillis-
tä suunnittelutarveharkintaa tai asemakaavaa 
ranta-alueille ja kyliin, jos kaava on laadittu 
lain edellyttämällä tavalla (MRL 44§ & 72§). 
Yleiskaavan pitää siis olla laadittu tarpeeksi yk-
sityiskohtaisesti. Rakennuslupaan oikeuttava 
rantayleiskaava tai asemakaava vaaditaan aina 
meren tai vesistön rantavyöhykkeelle rakenta-
mista varten (MRL 72§). Usein ranta- ja kylä-
alueet ovat lomittain, jolloin kyläyleiskaavan 
laadinnassa huomioidaan myös rantarakenta-
mista koskevat säännökset, joita löytyy MRL:n 
luvusta 10.
 Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa 
voidaan antaa suojelumääräyksiä ja kaavasta 
voi johtua seuraavia rajoituksia: ehdollinen ja 
ehdoton rakentamisrajoitus, toimenpiderajoi-
tus, määräaikainen rakentamisrajoitus (MRL 
43§) ja purkamisluvan vaatimus (MRL 127§) 
sekä suunnittelutarvetta koskeva määräys 
(MRL 16§). Kunta voi määrätä alueita yleis- tai 
asemakaavan laatimisen ajaksi rakennuskiel-
toon, jotta kaavoitusta mahdollisesti hankaloit-
tava rakentaminen voidaan estää. (Ympäristö-
ministeriö 2012)

Asemakaava
Yksityiskohtainen maankäytön ja rakentamisen 
ohjaus elinympäristön turvallisuutta, terveelli-
syyttä ja viihtyisyyttä edistäen on asemakaavan 
tehtävä. Asemakaavan laatiminen ja päivittämi-
nen kunnan kehityksen vaatimalla tavalla on 
kunnan tehtävä. Kunnanvaltuusto hyväksyy 
asemakaavan. Asemakaava tulisi laatia myös 
maaseudun tiiviisti rakennettuihin kasvaviin 
taajamiin, mutta yleispiirteiseen yleiskaavaan ja 
suunnittelutarveratkaisuihin voidaan käytän-
nön syistä kutienkin tyytyä.
 Asemakaavan tulee huomioida alueen 
palvelujen saatavuus sekä liikennejärjestelyt. 
Asemakaavaa laadittaessa alueelle, jolla ei ole 
yleiskaavaa, on huomioitava osittain myös 



yleiskaavan sisältövaatimukset. (Ympäristömi-
nisteriö 2012)

Rakennusjärjestys ja lupajärjestelmä

Kaikissa kunnissa on oltava rakennusjärjestys, 
jonka hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennus-
järjestyksessä annettavien määräyksien tarkoi-
tuksena on taata hyvän elinympäristön toteutu-
minen ja säilyminen luonnon- ja kulttuuriarvot 
huomioiden. Määräykset koskevat muun muas-
sa rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa, si-
joittumista ja ympäristöön sovittamista, raken-
tamistapaa, ympäristön hoitoa, istutuksia ja 
muita rakennelmia, kuten aitoja. Määräykset 
voidaan tehdä erilaisiksi kunnan eri osa-alueil-
la, usein asemakaavoitetuilla alueilla on erilai-
set määräykset kuin asemakaavoittamattomilla 
alueilla tai ranta-alueilla. Kaavamääräykset syr-
jäyttävät aina rakennusjärjestyksen määräykset, 
mikäli ne ovat ristiriidassa. Alueilla, joille yleis- 
tai asemakaavan laatiminen ei ole kannattavaa, 
kannattaa etenkin hyödyntää alueittain koh-
dennettavat rakennusjärjestyksen määräykset. 
Määräyksissä voidaan lisäksi rajata sanallisesti 
tai kartalle osoittamalla tietyt alueet suunnitte-
lutarvealueiksi, eli sellaisiksi alueiksi, joissa tar-
vitaan normaalia lupaharkintaa laajempi suun-
nittelutarveratkaisu. 
 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia 
lupia ovat rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja 
maisematyölupa. Uudet rakennukset ja uuden 
rakennuksen rakentamiseen verrattavissa ole-
vat korjaus- ja muutostyöt tai rakennuksen laa-
jentaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen 
vaativat rakennusluvan. Asemakaava-alueen 
ulkopuolisille alueille rakennusluvan edelly-
tykset määrätään laissa erikseen (MRL 136§). 
Toimenpidelupa vaaditaan erilaisiin rakennel-
miin ja laitoksiin, kuten katoksiin ja säiliöihin. 
Rakennusjärjestyksessä voidaan määrittää sel-
laiset toimenpiteet, jotka vaativat vain ilmoitus-
menettelyn toimenpideluvan sijaan. (Ympäris-
töministeriö 2012)

Suunnittelutarvealueet 
Suunnittelutarvealueilla tarvitaan normaalia 
rakentamislupaa tarkempaa harkintaa, jonka 
suorittaa kunnan viranomainen ennen raken-
nusluvan myöntämistä. Rakentamisen ympä-
ristövaikutukset voivat olla niin merkittävät, 
että vaaditaan suunnittelutarveharkintaa. Suun-
nittelutarvealueilla olevat rakennukset tai muut 

olosuhteet voivat edellyttää erityisiä toimenpi-
teitä, kuten teiden, vesijohtojen, vapaa-alueiden 
tai viemäreiden järjestämistä. Kunta osoittaa 
suunnittelutarvealueet yleiskaavassa tai ra-
kennusjärjestyksessä. Suunnittelutarvealueita 
syntyy myös lain mukaan suoraan jo olevan 
asutuksen perusteella, usein jo viiden talon si-
jaitessa enintään 200 metrin päästä toisistaan. 
Kun suunnittelutarvealueet on selvitty etukä-
teen, vältytään yksittäisten hankkeiden koh-
dalla suunnittelutarveratkaisun olemassaolon 
harkinnalta.

Poikkeamispäätös
Rakennushankkeen poiketessa kaavan, raken-
nusjärjestyksen tai maankäyttö- ja rakennus-
lain määräyksestä tarvitaan poikkeamispäätös 
ennen rakennusluvan myöntämistä. Näin var-
mistetaan, ettei rakentaminen hankaloita kaa-
voitusta tai luonnon ja rakennetun ympäristön 
suojelemista. Ranta-alueelle tai -vyöhykkeelle 
rakennettaessa uutta rakennusta tarvitaan myös 
poikkeamispäätös, jos alueella ei ole voimassa 
yleis- tai asemakaavaa. Poikkeamispäätökset 
tekee kunta, paitsi elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus silloin, kun rakennetaan kaavoit-
tamattomalle ranta-alueelle, tai kun poiketaan 
asemakaavan rakennusoikeudesta tai suojelu-
määräyksestä. (Ympäristöministeriö 2012)

Kylien maankäytön suunnittelu

Kylien kehittäminen kunnan ja seudun tasolla
Kylien kehittämistä, kaavoittamista ja muuta 
maankäytön suunnittelua tai laajempaa strate-
gista suunnittelua tehdään niin kunnan, seudun 
kuin maakunnankin tasolla, jotka kannattaa 
kytkeä toisiaan tukemaan. Maakuntakaava voi 
olla ainoa oikeusvaikutteinen kaava laajoilla-
kin maaseutualueilla, mikä tekee siitä hyvinkin 
merkittävän. Vaikka maakuntakaavan korvaisi-
kin oikeusvaikutteinen yleiskaava, antaa maa-
kuntasuunnittelu aina lähtökohdan kyläyleis-
kaavoitukseen.
 Maakuntatasolla kyliin kohdistuvia 
strategisia tavoitteita ovat esimerkiksi kylien 
suunnitelmallinen kehittäminen ja luonnon 
hyödyntäminen matkailussa sekä yritystoi-
minnassa. Sellaiset maaseutu- ja kyläalueet 
kannattaa tunnistaa, joita kehittämällä voidaan 
parantaa maakunnan työssäkäyntialueiden yh-
dyskuntarakennetta. Kyliä kannattaa kehittää 
suunnitelmallisesti, jotta vältytään suunnittele-



mattomasta haja-asutuksesta aiheutuva rasitus 
ympäristöön ja tarve lisätä teitä ja palveluita 
epäedullisiin paikkoihin. Matkailun, liikenne-
järjestelmän ja yhdyskuntarakenteen kehittämi-
nen ovat esimerkkejä maakuntakaavan asetta-
mista tavoitteista kyliin ja maaseutuun. Näiden 
tavoitteiden lisäksi kaavakartalle merkataan 
myös valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt ja 
maisema-alueet. Lisäksi luonnonsuojelulain 
mukaiset maisema-alueet merkataan kaava-
karttaan ja myös alueet tai kylät, joissa näiden 
maisema-alueiden takia tarvitaan erityistä 
maankäytön ohjaamista. Maatalousalueiden 
osoittaminen kartalla suojelee maataloutta sitä 
vaikeuttavalta maankäytöltä ja rakentamiselta. 
Metsä- ja maatalousvaltaisille aluille voidaan 
yhdessä maanomistajien kanssa sopia ulkoilu-
reittien järjestämisestä. Tarkempi suunnittelu 
tapahtuu vasta yleiskaavoissa. Usein maakun-
takaavassa kerrotaan myös aluetta koskevat 
muiden tahojen suunnitelmat, kuten liikenne-
väylien, tietoliikenneyhteyksien ja energiaverk-
kojen suunnitelmat sekä muut suojeluohjelmat.
 Kunnat tekevät strategista suunnitte-
lua yhteistyössä toisten kuntien, erilaisten yh-
distysten, oppi- tai tutkimuslaitoksien kanssa. 
Kehityskuvat ja rakennemallit sekä strategiset 
yleiskaavat ovat kaikki strategisen suunnittelun 
välineitä. Strategista suunnittelua voidaan teh-
dä pelkästään sanallisesti, mutta kuvilla ja kar-
toilla saadaan ideat paremmin esille. Kuvassa 2 
on Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0.
 

 

 
 
 Strateginen suunnittelu helpottaa maa-
seutualueiden rakentamisen mitoittamista ja 
sijoittamista ympäristön kannalta järkevästi 

olevan palvelutuotannon ja infrastruktuurin 
luokse. Kunta haluaa etsiä keinot, jolla se paran-
taa kilpailukykyä, kuntataloutta, yhdyskuntara-
kennetta, elinkeinoelämää, ympäristön laatua ja 
asukkaiden hyvinvointia. Keinoja etsitään sekä 
kuntien omissa suunnitelmissa että kuntien yh-
teisissä suunnitelmissa. Kunnan alueelliset erot 
ja tarpeet tulee tunnistaa, jotta resurssit osataan 
kohdistaa tehokkaasti. Kaikki kunnan toimin-
not ovat sidoksissa toisiinsa, joten ne huomioi-
daan aina strategisessa suunnittelussa. Kunnan 
rakennusperintöön, luontoon tai maisemaan 
liittyviä arvoja kannattaa korostaa ja ylläpitää, 
millä lisätään kunnan vetovoimaa. Strategisessa 
suunnittelussa oleellista on löytää alueita ja ky-
liä, joissa tarvitaan tarkemman tason suunnit-
telua ja lisää kehittämistä. Työkalujen valintaa 
tulee myös miettiä: tarvitaanko kyläkaavoja, vai 
riittävätkö omaehtoiset vapaamuotoiset kylien 
kehittämissuunnitelmat.
 Kylien kehittämiseen vaikuttavia 
muita suunnitelmia ja ohjelmia kuntatasolla 
ovat maapolitiikka, vesihuollon yleissuunnit-
telu, kaavoitus- ja kulttuuriympäristöohjelma. 
(Ympäristöministeriö 2012) Maapolitiikkaan 
kuuluu maan hankinta ja luovutus. Yhdessä 
maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat maan-
käyttöpolitiikan, jonka avulla toteutetaan kun-
nan tarvitsemat maankäyttöratkaisut. (Suomen 
Kuntaliitto ry) Vesihuollon yleissuunnittelun ja 
kunnan maankäytön suunnittelun tulee aina tu-
keutua toisiinsa. Kaavoitusohjelmassa selvite-
tään, mitä alueita kunnasta kaavoitetaan ja mis-
sä aikataulussa. Kulttuuriympäristöohjelmassa 
kartoitetaan ympäristön tärkeimmät arvot ja 
ominaispiirteet, ja päätetään niiden ylläpidosta 
ja hyödyntämisestä. Kartoituksia laativat asuk-
kaat, yhteisöt, viranomaiset ja elinkeinoelämä 
yhteistyössä. (Ympäristöministeriö 2012)

Erilaiset yleiskaavat
Yleiskaavoitus on joustava työkalu kylien maan-
käytön suunnittelussa. Yleiskaavoja on erityyp-
pisiä: strategisia yleiskaavoja, koko kunnan 
kattavia aluevarauskaavoja tai kunnan tietylle 
alueelle laadittava osayleiskaava. (Ympäristö-
ministeriö 2012) Aluevarauskaavat voidaan ja-
kaa yleispiirteiseen, yksityiskohtaiseen tai yksi-
tyiskohtaiseen, joka ohjaa suoraan rakentamista 
ja muuta maankäyttöä. (Salmi et al. 2006)
Kunnan eri osien: taajamien, kyläkeskuksien ja 
haja-asutusalueiden, välisten suhteiden määrit-
telyssä ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen 

Kuva 2. Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0. 
(Jyväskylän seutu – Rakennemalli 20X0 – ihmisiä 
varten)



koko kunnan alueen käsittävä yleiskaava toimii 
hyvin.  Kaavassa osoitetaan yleispiirteiset alue-
varaukset eri käyttötarkoituksiin. Kaavoitus-
työssä arvioidaan tarkempien osayleiskaavojen 
(rantayleiskaavat tai kyläyleiskaavat) tai asema-
kaavojen tarvetta.
Osayleiskaavat sopivat kylien maankäytön 
tarkempaan suunnitteluun. Asemakaavan si-
jasta voidaan kyliin laatia osayleiskaava/ky-
läyleiskaava, joka riittävän yksityiskohtaisesti 
ohjaa rakentamista ja maankäyttöä. (Ympäris-
töministeriö 2012) Yksityiskohtainen alueva-
rausyleiskaava on ohjausvaikutuksiltaan usein 
hyvin seikkaperäinen, mikä tarkoittaa selvitys-
tarpeiden kasvua. (Salmi et al. 2006) Kaupun-
kiseuduilla, taajamien lievealueilla ja sellaisil-
la alueilla, missä maankäytön ohjaustarve ja 
asuinrakentamisen tarve kasvaa, vaaditaan ra-
kennusluvan saamiseen asemakaava tai tapaus-
kohtaista suunnittelutarveharkintaa. (MRL 44§ 
& 51§)

Kylien kehittämissuunnitelmat 
Kunnissa ja kylissä suunnitellaan maankäyttöä 
paljon myös vapaamuotoisesti. Tällaisilla suun-
nitelmilla, kuten kulttuuriympäristöohjelmilla 
ja kyläsuunnitelmilla, ei ole oikeusvaikutuksia, 
mutta niiden avulla voidaan saada paljon kehi-
tystä aikaiseksi. Vapaamuotoisten ja virallisten 
suunnitelmien tulisi tukea toisiaan. (Ympäristö-
ministeriö 2012)
 Kylien kehittämissuunnitelmat ovat 
epävirallisia ja oikeusvaikutuksettomia ky-
läläisten yhdessä laatimia pitkän tähtäimen 
suunnitelmia. Kyläsuunnitelmissa ideat tuo-
daan yleensä esiin hyvinkin konkreettisesti, 
sillä paikalliset tuntevat asuinseutunsa hyvin ja 
ovat kenties ehtineet miettiä parannusehdotuk-
sia pitkäänkin. (Jarva 2011)
 Vapaamuotoisia kylien kehittämis-
suunnitelmia voidaan laatia esimerkiksi kylä-
yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa.  Kylä-
läiset voivat kokoontua keskenään tai mukana 
voi olla kehittämishankkeen vetäjiä ja asiantun-
tijoita. Suunnittelu voi olla jatkuvaa, esimerkik-
si vuosittain päivitettävää. Suunnitelmia laadit-
taessa tulee aluksi tehdä kaikille selväksi niiden 
oikeusvaikutuksettomuus, jotta kyläläiset eivät 
harmistu, mikäli suunnitelmat eivät pääse to-
teutumaan. Maaseutujen kyläläiset ovat usein 
kiinnostuneita ympäristön hoidosta ja suunnit-
telusta. Heillä voi kuitenkin olla hyvinkin erilai-
sia näkökulmia ja toiveita. Esimerkiksi kylästä 

asunnon omistava kokee kylän erilaisena kuin 
pelkästään loma-asunnon omistava. Kyläsuun-
nitelmiin tulisi saada kyläläisten yhteinen näke-
mys kylän tulevaisuudesta. Kyläsuunnitelmas-
sa esitetään tavoitteet ja niiden toteuttamista 
vaativat toimenpiteet. Myös kylän rakennuksis-
ta, historiasta, ympäristöstä ja muista olosuh-
teista voidaan kirjata kartoituksia. Maankäy-
töstä ja maisemasta voidaan laatia epävirallisia 
suunnitelmia. Myös liikennejärjestelyistä, lenk-
kipoluista ja leikkipaikoista sekä muista yhtei-
sistä alueista kyläläiset voivat konsultin avus-
tuksella pohtia ja jakaa mielipiteitä.
 Kyläsuunnitelmia tulisi aina pyrkiä 
hyödyntämään virallista kyläyleiskaava laadit-
taessa ja siihen liittyvässä päätöstenteossa. Näin 
saadaan kyläläisiä miellyttävämpi lopputulos ja 
vältetään päällekkäisten suunnitelmien ja selvi-
tyksien tekoa, mikä helpottaa ja nopeuttaa viral-
lista kaavoitusprosessia. Kyläläisten ottaminen 
aktiivisesti mukaan suunnitteluun, lisää heidän 
haluaan huolehtia omasta kylästä ja jopa halua 
toteuttaa joitakin suunnitelmia talkoovoimin.
 Vapaamuotoiset epäviralliset kylien 
kehittämissuunnitelmat voivat riittää sellaisissa 
kylissä, joissa rakentamisen paine on vähäinen. 
Virallista kyläyleiskaavaa, joka oikeuttaisi suo-
raan rakennuslupien myöntämiseen ei ole tar-
peen tehdä, jos vuosittainen uusien rakennus-
ten rakentaminen jää muutamaan tapaukseen. 
Yksittäiset suunnittelutarveharkinnat eivät 
ruuhkauta liikaa kunnan rakennusvalvontavi-
ranomaista. Mikäli rakentamisen paine lisään-
tyy, lisääntyy myös tarve ohjata maankäyttöä ja 
rakentamista, jolloin sellaisen kyläyleiskaavan 
laatiminen, jonka perusteella voidaan suoraan 
myöntää rakennuslupia, kannattaa. Kaikki ky-
läyleiskaavan käsittämät alueet eivät kuiten-
kaan välttämättä ole sellaisia, joille kannattaa 
antaa lupa rakentaa kyläyleiskaavan perusteel-
la. (Ympäristöministeriö 2012)

Suunnittelutyökalun valinta
Kylän olosuhteet, kuten sijainti alue- ja yhdys-
kuntarakenteessa sekä rakentamispaine, vai-
kuttavat suunnitteluvälineen valintaan. Joskus 
maakuntakaava riittää ohjaamaan maaseudun 
maankäyttöä tarpeeksi, mutta joskus tarvitaan 
tarkempia kaavoja. Harkitessa kyläyleiskaavan 
tarvetta lähtökohtana on aina maakuntakaavoi-
tus, kylän yleiskaavoitus ja strategiset suunni-
telmat. Suunnittelun tarvetta tulee arvioida riit-
tävän laaja-alaisesti. Onko kylässä mahdollisia 



ongelmia, muutostarpeita tai muutosherkkyyt-
tä? Mikä on kyläläisten kehittämistahto? Kaa-
vasta saadaan hyötyä, jos sen avulla kunnan 
yhdyskuntarakennetta saadaan eheämmäksi 
ja säästetään palveluverkon ja yhdyskuntatek-
niikan kustannuksissa. Yleensä rakentamista 
suuntaamalla oleviin taajamiin ja kyliin voi-
daan nämä tavoitteet saavuttaa. Kaavoitus voi 
myös tehostaa kyliin rakentamista lupaproses-
sien lyhenemisellä.
 Kaavaa tarvitaan rakentamisen pai-
neen kasvaessa, mutta myös kylän ympäristön 
muutosherkkyydestä tai elinkeinojen kehit-
tämistarpeesta johtuen. Kylässä saattaa olla 
arvokkaita luonto- tai maisema-alueita, joille 
rakentaminen harkitsemattomasti voi heiken-
tää niitä merkittävästi. Maa- ja metsätalouselin-
keinon turvaaminen voi olla myös syy kaavan 
laatimiselle, sillä tuotantotilojen muutokset tai 
laajennukset vaativat aina tarkkaa yhteenso-
vittamista asutuksen ja tieverkoston kanssa. 
Väestön kasvaessa hiljalleenkin voidaan kaa-
vaa tarvita uusien ulkoilu ja virkistysalueiden 
suunnitteluun.
 Maankäytön ohjaustarpeen ollessa 
merkittävä, jolloin vaaditaan asemakaava, ra-
kennuslupaan oikeuttavaa kyläyleiskaavaa ei 
ole mahdollista käyttää, mutta maankäyttöä ja 
rakentamista voidaan silti ohjata yleiskaavalla. 
Kaavasta on myös hyötyä suunnittelutarvehar-
kinnassa, maankäyttötarpeiden yhteensovitta-
misessa ja yhdyskuntarakenteen hallinnassa.
 Kun kyläyleiskaava ohjaa riittävästi 
suoraan rakentamista ja maankäyttöä, voidaan 
rakennuslupia myöntää suoraan sen perusteel-
la. Tämä helpottaa ja nopeuttaa rakennuslu-
paprosessia, koska erillistä suunnittelutarvehar-
kintaa ei tarvita. Rakentamisen helpottaminen 
kyläalueilla vähentää myös haja-asutusalueelle 
rakentamista ja siten yhdyskuntarakenteen ha-
jautumista.
 Rakentamisen paineen ollessa vähäistä 
ei kyläyleiskaavaa ole tarpeen laatia. Kunnan 
kaavoitukseen käytettävät resurssit voi olla jär-
kevämpi suunnata kasvualueille, mutta toisaal-
ta kaava voi olla taantuvan alueen elinehto. Uu-
sia tontteja on aina helpompi myydä tonteille, 
joille kyläyleiskaava on mahdollistanut raken-
tamisen. Kevyempi vapaamuotoinen kyläsuun-
nitelma voi olla silti taantuvien kylien parempi 
vaihtoehto. (Ympäristöministeriö 2012)

Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n soveltami-
nen kylien yleiskaavoituksessa
”44 § (21.4.2017/230)
Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena
Rakennuslupa rakennuksen rakentamiseen voidaan 
137 §:n 1 momentissa säädetyn estämättä myöntää, 
jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti 
määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä raken-
nusluvan myöntämisen perusteena. Määräys ei voi 
koskea aluetta, jolla maankäytön ohjaustarve edel-
lyttää asemakaavan laatimista. Edellytyksenä on li-
säksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja 
muuta maankäyttöä kyseisellä alueella.
Yleiskaavan käytöstä rakennusluvan perusteena 
ranta-alueella säädetään 72 §:ssä ja tuulivoimaloi-
den rakennusluvan perusteena säädetään 77 a §:ssä” 
(MRL 44§)

”137 a § (21.4.2017/230) Alueellinen päätös raken-
nusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutar-
vealueella
Jos kyläalueella tai muulla maaseutualueella on voi-
massa oikeusvaikutteinen yleiskaava, kunta voi tehdä 
päätöksen 137 §:n 1 momentissa säädettyjen raken-
nusluvan erityisten edellytysten olemassaolosta sa-
malla kertaa useamman kuin yhden rakennuspaikan 
osalta. Tällainen päätös voidaan tehdä alueella, joka 
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on osoitettu ky-
läalueeksi tai muutoin rakentamiseen soveltuvaksi 
alueeksi. Päätös voi olla voimassa enintään kymme-
nen vuotta.
Alueellinen päätös ei saa johtaa vaikutuksiltaan mer-
kittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä 
haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Alueellista päätöstä tehtäessä noudatetaan 
asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä 
päätöksessä ja siitä ilmoittamisessa, mitä 173 ja 174 
§:ssä säädetään poikkeamismenettelystä.” (MRL 
137§)
 Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n 
mukaan yleiskaavassa voidaan määrätä kaa-
vaa tai sen osaa käytettäväksi rakennusluvan 
myöntämisen perusteena, jolloin ei erillisitä 
suunnittelutarveratkaisua tai asemakaavaa tar-
vita. Yleiskaavassa tulee silloin olla selvitetty 
rakennuslupaan oikeuttavat erityiset edellytyk-
set.
 Kuten laissa sanotaan, yleiskaavan 
tulee ohjata riittävästi rakentamista ja muuta 
maankäyttöä kyseisellä alueella. Tämä vaatii 
sen, että alueen olosuhteet, suunnitellun ra-
kentamisen määrä ja tehokkuus on huomioitu 
yleiskaavassa riittävästi. Yleiskaavan ohjausvai-



kutusten riittävyyttä tulee arvioida ympäristön 
muutosherkkyydenkin näkökulmasta. Kyläy-
leiskaavan ohjatessa luonnon ja maiseman kan-
nalta arvokkaita alueita niin, että ne säilyvät ja 
muiden säännösten vaatimukset täyttyvät, voi-
daan rakennuslupaan oikeuttavaa määräystä 
käyttää.
 Rakennuspaikkojen sijainti ja määrä 
on osoitettava kiinteistökohtaisesti yleiskaa-
vassa. Olevien rakennuspaikkojen lisäksi pitää 
kaavassa osoittaa mahdollisten uusien raken-
nuspaikkojen määrä numeroin, kohdemerkin-
nöin tai laskentaperiaate siihen. Rakennuspai-
kat kannattaa osoittaa melko väljästi välttäen 
mahdollisia tulevia poikkeamistarpeita. Yksi-
tyiskohtaisemmin rakennuspaikoista voidaan 
ohjeistaa yleiskaavamääräyksissä ja sitä täyden-
tävissä rakentamistapaohjeissa ja rakennusjär-
jestyksessä. Rakentamisen on oltava laadultaan, 
mittakaavaltaan ja määrältään kyläasutuksen 
tyyppistä.
 Suunnittelutarveratkaisun edellytys-
ten täyttyminen MRL 137 §:n mukaan on olta-
va osoitettavissa yleiskaavassa sen oikeuttaessa 
suoraan rakennuslupaan. Kaavan mukainen 
rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoi-
tukselle, yhdyskuntakehitykselle, maisemalle, 
luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säi-
lyttämiselle tai virkistysalueiden turvaamisel-
le. Rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan 
merkittävään rakentamiseen.
 Maankäytön ohjaustarpeen edellyttä-
essä asemakaavaa, esimerkiksi kasvavilla kau-
punkialueilla, rakennuslupia ei voida myöntää 
suoraan yleiskaavan perusteella. Asuntoraken-
tamisen paine ei saa olla niin kova, että tulisi 
ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin, kuten kunnal-
listekniikan osalta. Rakentamispaine tulee arvi-
oida aina tapauskohtaisesti. Suomessa raken-
tamispaineen määrällinen luokitus vaihtelee 
myös sijainnin mukaan. Rakentamisen painee-
seen vaikuttavat: olevan rakentamisen määrä 
ja tiheys, rakennuspaikkojen kysyntä ja raken-
tamisen paine suhteessa muihin läheisiin alu-
eisiin, vuosittaisen uudisrakentamisen määrä 
suhteessa nykyiseen rakennuskantaan, sijainti 
kasvaviin kaupunkialueisiin, liikenteen asema 
ja kehitys, pendelöinnin määrä ja kehitys. Kuin-
ka suuren paineen uudisrakentaminen aiheut-
taa infrastruktuurille, miten kiinteistökohtaiset 
ja osuuskuntapohjaiset järjestelyt toimivat tu-
levaisuudessa ja mitä muita järjestelyitä tarvi-
taan, ovat kaikki kysymyksiä, joiden vastaukset 

vaikuttavat myös rakentamisen paineen merkit-
tävyyteen.
 Tällä säädöksellä on pyritty helpot-
tamaan pienimuotoista rakentamista olevan 
asutuksen yhteyteen maaseudulla vahvistaen 
kylämuotoista asumista. Tällöin myös yhdys-
kuntarakennetta hajauttavan ohjaamattoman 
haja-asutusalueiden rakentamisen määrä las-
kee. (Ympäristöministeriö 2012) Kylä on sellai-
nen alue, jossa yhteisö käsittää itsenä kyläksi. 
(Joentakanen & Jokela) Kylä voidaan myös 
määritellä toisin: ”alueellisen kokonaisuuden 
muodostava asutus vars. maaseudulla.” (Koti-
maisten kielten keskus) Koska kylät ovat aina 
erilaisia, kyläalueiden laajuus tulee ratkaista ja 
osoittaa hallituksen esityksen perustelun mu-
kaan jokaisen yleiskaavan yhteydessä. Sopivat 
kyläalueet voidaan kartoittaa jo maakunta-
kaavassa tai strategisessa yleiskaavassa. Yleis-
kaava-aluetta ei välttämättä kannata osoittaa 
kokonaan sellaiseksi alueeksi, jolle rakennus-
lupia voidaan suoraan myöntää. Kaavakarttaa 
silloin merkataan selkeästi ne alueet erikseen, 
joille määräys koskee. Kaava-alueen tulisi olla 
hyvin rajattu eheyttä edistävä kokonaisuus, 
joka huomioi kyläalueen lisäksi siihen kuuluvat 
maisemalliset, toiminnallisesti, maa- ja metsäta-
loudellisesti, tai muiden elinkeinojen näkökul-
masta tärkeät pelto- ja metsäalueet. (Ympäristö-
ministeriö 2012)

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset
Kyläyleiskaavassa maaseudun rakentamista 
ohjataan kylämäisille alueille. Jos rakennuspai-
kat on kiinteistökohtaisesti osoitettu, ei maan-
omistajan muille kaavaan kuuluville alueille 
saa rakentaa. Tämä rakentamisrajoitus estää 
rakennusoikeuden ylittymisen, jolloin kaavan 
mitoitusperiaate ja yhdenvertaisuusperiaate to-
teutuu. Rakentamisrajoitukset turvaavat kylän 
läheisten pelto- ja metsäalueiden säilymisen ra-
kentamiselta, jos maanomistajilla on kyläaluil-
la sopivia paikkoja rakennusten sijoittamiseen. 
Rakentamista voi ohjata pois peltojen keskeltä 
myös sanallisten määräysten avulla. Rakenta-
mis- ja toimenpiderajoituksia voidaan määrätä, 
mikäli maanomistajalle jää silti ”hajarakenta-
misoikeutta” ja maata on mahdollista käyttää 
kohtuullista hyötyä tuottavilla keinoilla. (Ym-
päristöministeriö 2012)



Kyläyleiskaavoitusprosessi

Suunnitteluprosessi
Suunnitteluprosessi toimii samoin kyläyleis-
kaavan laatiessa kuin muussakin maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaisessa kaavoituksessa. En-
nen prosessin alkua punnitaan, olisiko kunnan 
kannattavaa tehdä kyläyleiskaava yhteistyössä 
esimerkiksi kyläyhdistyksen kanssa. Tiedotus 
kaavoituksen etenemisestä on tärkeää hoitaa 
huolella prosessin alusta loppuun. Avoimuus 
ja osallistaminen sekä vuorovaikutus kirjataan 
maankäyttö- ja rakennuslaissakin hyvin oleel-
liseksi osaksi kaavoitusta. MRL 6 §:n mukaan 
niiden, joiden oloihin tai etuihin kaava voi mer-
kittävästi vaikuttaa, kanssa on oltava vuorovai-
kutuksessa jo kaavaa valmisteltaessa. Näillä 
osallisilla tulee olla mahdollisuus seurata ja vai-
kuttaa kaavoitukseen, minkä hyvä tiedotus voi 
mahdollistaa.
Tarkemmat menettelyt osallistumisesta ja vuo-
rovaikutuksesta kirjataan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaan (OAS). Muun muassa pe-
rustiedot kaavahankkeesta ja sen etenemisestä, 
tiedotustavat, viranomaisyhteistyö, palautteen 
antaminen, selvityksien tarve ja arvioitavat 
vaikutukset pitää löytyä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta. Osallistumista helpottaa 
kaava-aineiston ollessa mahdollisimman sel-
keää. Tavoitteet, ratkaisut ja perustelut tulee 
kirjallisesti avata, mutta myös kuvat auttavat 
hahmottamisessa. Kyläläisten ja kyläyhdistyk-
sen aktiivisuus kannattaa hyödyntää tiiviillä 
yhteistyöllä. Vaikuttamisen mahdollisuus lisää 
osallisten motivaatiota. Selkeäksi pitää tehdä 
toisaalta se, että kaikkien toiveita ei voida yleen-
sä toteuttaa. Selvitykset ja vaikutusten arvioin-
nit auttavat osallisia ymmärtämään valittuja 
ratkaisuja. Maakunnalliseen tai seudulliseen 
kyläasiahenkilöön kannattaa olla yhteydessä 
vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa, sillä hä-
nellä saattaa olla tiedossa parhaat lähestymis-
tavat kyläläisiin. Mikäli osa kyläläisistä kokee 
kaavoituksen viranomaisten turhana puuttumi-
sena maanomistajien oikeuksiin, on hyvä kom-
munikoida kyläläiselle tutun kyläasiahenkilön 
ollessa paikalla. Vuorovaikusta kaavoituspro-
sessissa ei saa jättää huomioimatta, vaikka ky-
läyleiskaavan toimeksianto annettaisiinkin kon-
sulttitoimistolle.
 Hyvän lopputuloksen saavuttaminen 
edellyttää osallistumismahdollisuuksien tur-
vaamista. Vuorovaikutustilanteissa kaavoitta-

jat saavat tärkeää tietoa kyläläisten arvoista ja 
asenteista, kylän historiasta, nykytilanteesta ja 
kehittämistarpeista. Kylän erilaiset yhdistykset, 
kuten urheilu-, nuoriso-, kotitalous- ja metsäs-
tysseurat, antavat myös paljon tietoa kaavoituk-
sen lähtökohdista, olosuhteista ja kaavan vaiku-
tuksista ympäristöön.
 Osallistamiseen on monia keinoja: 
henkilökohtaiset tapaamiset kaavoittajan kans-
sa, yleisötilaisuudet, ohjatut kävelykierrokset, 
kyselyt, haastattelut ja ryhmätyöskentely. Kaa-
voittajat ja kyläläiset voivat molemmat kutsua 
tilaisuuksiin asiantuntijoita. Kyläläisillä on 
usein taustansa mukaan hyvinkin erilaisia mie-
lipiteitä ja tavoitteita. Kyläläisistä voikin koota 
ryhmiä, jotka kukin edustavat tietynlaisia ihmi-
siä, kuten maanomistajat, yrittäjät, uudisasuk-
kaat, lapsiperheet, eläkeläiset ja loma-asukkaat. 
Ryhmät toimivat ja välittävät tietoa näkemyk-
sistään kunnan, kyläläisten ja kaavoittajan vä-
lillä. Näin saadaan tuotua monipuolisesti eri 
näkökulmia keskusteluun eikä yksittäisen yh-
distyksen mielipide jää ainoaksi. Tiedottaminen 
on avain asemassa ja hyvä kanava siihen on ky-
län kotisivujen lisäksi paikallislehti ja postitetta-
vat tiedotteet.
 Kyläyleiskaavoitusprosessin alku-
vaiheessa tulee järjestää viranomaisneuvotte-
lu aina kun kaava koskee valtakunnallisia tai 
seudullisia alueidenkäyttötavoitteita, tai jos 
kaava vaikuttaa merkittävästi yhdyskuntara-
kenteeseen, luonnonarvoihin tai kulttuuriym-
päristöön. Kunnan sisäisiä viranomaisia, joiden 
kanssa usein ollaan yhteistyössä kaavoituksessa 
ovat muun muassa: tekninen-, ympäristö-, kou-
lu-, sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimi. Kunnan 
ulkopuolisia viranomaisia ovat muun muassa 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maa-
kunnan liitto, ympäristökeskus ja metsäkeskuk-
set. (Ympäristöministeriö 2012)

Suunnittelun tavoitteet
Suunnittelun tavoitteet, jotka kirjataan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaan, tulee tehdä 
selviksi kaikille osapuolille. Kunnan ja kylä-
läisten näkemys tavoitteista tulisi olla sama. 
Kaavoittajan on hyvä keskustella ja selvittää 
kyläläisiltä heidän tavoitteitaan ja heidän mah-
dollisten kyläsuunnitelmien tavoitteista. Kun-
nan kyläyleiskaavan tavoitteena on usein ohjata 
maaseudun rakentamista edullisille alueille 
palveluiden ja yhdyskuntarakenteen kannalta. 
Kunta haluaa lisää asukkaita, mikä lisää uusien 



rakennuspaikkojen tarvetta, mutta edesauttaa 
ylläpitämään elinvoimaisuutta ja palveluita, 
kuten kyläkouluja. Sekä kunnan että kyläläisten 
tavoite on usein uudisrakentamisen ohjaami-
nen maisemaan ja olevaan rakennuskantaan so-
pivaksi. Tavoitteet kulkuyhteyksien ja liikenne-
väylien parantamisesta sekä vesihuollosta tulee 
myös määrittää. Maa- ja metsätalouden toimin-
taedellytysten turvaaminen kuuluu maaseudun 
kylissä myös usein tavoitteisiin. Mikäli tavoite 
on kehittää matkailuelinkeinoa, on ympäristön 
arvojen vaaliminen ja kylän historian tuntemi-
nen ja suunnitteluun mukaan ottaminen oleel-
lista. Maanomistajille tärkeä tavoite on tasapuo-
lisuus ja tieto rakentamisen mahdollisuuksista. 
(Ympäristöministeriö 2012)

Selvitykset
MRL 9 §:n mukaan kaavoituksen on aina pe-
rustuttava riittäviin tutkimuksiin ja selvityk-
siin. On selvitettävä, minkälaiset ympäristö-, 
taloudelliset-, sosiaaliset-, kulttuurilliset ja 
muut vaikutukset kaavalla on. Muita selvitys-
tarpeita ovat muun muassa: sijainti sekä yh-
dyskuntarakenteessa että alueen palvelu- ja 
elinkeinorakenteessa, väestö- ja asutustilanne, 
asutustilanteen ja elinkeinorakenteen historia, 
maisema-analyysi ja -rakenne, kulttuuriym-
päristö, luonnon ja ympäristökuvan asettamat 
vaatimukset, rakentamiseen sopivat alueet, inf-
rastruktuurin vaatimukset, maanomistusolot, 
oleva suunnittelutilanne ja asukkaiden mielipi-
teet kylän kehitystavoitteista. Selvitykset laadi-
taan niin laajalta alueelta kuin kaavalla voidaan 
arvioida olevan merkittävää vaikutusta. Mitä 
tarkempaa on kaavan ohjaus, sitä yksityiskoh-
taisemmat selvitysten ja vaikutusten arviointi-
en tulee olla. Lisäksi selvitysten ja vaikutusten 
arvioiden laajuuteen vaikuttaa alueen muutos-
herkkyys, arvokkuus ja kaavan tuomien muu-
toksien suuruus. Kyläyleiskaavan ohjatessa 
suoraan rakentamista tulee osoitettujen uusien 
rakennuspaikkojen rakennuskelpoisuus selvit-
tää. Kaavoittajan ja kyläläisten näkemyksissä 
muutoksien suuruudesta voi olla eroja. Esimer-
kiksi pienikin pelto voi olla paikallisille kovin 
rakas, mutta kaavoittajan mielestä pellon raken-
taminen on vähäinen muutos.
 Selvitysten lähtökohtana ovat kaa-
va-alueelle aikaisemmin laaditut selvitykset ja 
aineistot. Selvityksiä on voitu laatia valtakun-
nallisella, maakunnallisella tai seudullisella ta-
solla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

selta saa tietoa valtakunnallisista luonnon- ja 
kulttuuriympäristöä koskevista inventoinneista 
ja suojelualueista. Ympäristöhallinnon Hertta 
-tietokannasta ja museoviraston aineistoista saa 
myös hyödyllistä tietoa. Metsäkeskuksilta voi 
saada paljon tietoa metsätaloussuunnitelmista, 
metsän käytöstä ja laadusta, jos maanomista-
jalta saadaan lupa. Maataloudesta tietoa löy-
tyy maaseutusihteereiltä, joista osaan voidaan 
vaatia elinkeinoharjoittajan lupa. Maanmit-
tauslaitoksen verkkopalveluista Ammattilaisen 
karttapaikka ja KTJ-selaintietopalvelu tarjoavat 
ajantasaisia rekisteritietoja ja -karttoja tausta-
kartalla.  Kaavoittajalla tulee olla käytössään 
kartta ja kiinteistöjaotustiedot. Yleiskaavakart-
ta laaditaan usein 1: 10 000 mittakaavassa. Il-
makuvat antavat kartan rinnalla tärkeää tietoa 
kaavoitettavasta alueesta. Maaseudulla maa- ja 
metsätalouden toiminnasta kannattaa aina teh-
dä selvityksiä, jotta saadaan tietää elinkeinon 
kehittämistarpeista. Onko tarvetta uusille yksi-
köille tai laajennuksille, mikä vaikuttaa esimer-
kiksi uuden asutuksen sijoittamiseen. Kaikki 
selvitykset eivät välttämättä ole kunnan laati-
mia, vaan tilojen itse tekemiä, jolloin ne eivät 
aina ole julkisia.
 Selvitysten teosta kiinnostuneet ky-
läläiset kannattaa kartoittaa jo osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa tehtäessä. Olevien ky-
läsuunnitelmien lisäksi paikallisten asian-
tuntijoiden tiedot kannattaa aina hyödyntää. 
Esimerkiksi kylästä voi löytyä intohimoinen ra-
kennushistoriaharrastaja, joka kerää mielellään 
tietonsa oman kylän kaavoituksen käyttöön. 
Jotta tällaisia selvityksiä voidaan hyödyntää 
varsinaisten kaavaselvityksien pohjana, tulee 
niiden perustua riittävään asiantuntemukseen. 
Selvitysten tulee olla päteviä, mutta paikallinen 
tieto voi antaa silti arvokasta lisäinformaatiota 
keventäen muita selvitystarpeita. Kyläsuun-
nitelmissa on usein kerätty paljon tietoa kylän 
historiasta, väestöstä ja arvokkaista luonto- ja 
rakennuskohteista. Niistä saattaa lyötyä myös 
maanomistajien näkemyksiä sopivista raken-
nuspaikoista ja yhteiskäyttöalueista. (Ympäris-
töministeriö 2012)

Vaikutusten arviointi
MRA 1§:ssä kerrotaan vaikutusten selvittämi-
sen lähtökohta, jota sovelletaan käytännössä 
kunkin kylän olosuhteiden ja laadittavan kaa-
van mukaan. Kyläyleiskaavan vaikutusten ar-
vioinnissa tulee usein olla: vaikutukset kunnan 



yhdyskuntarakenteeseen ja kylän omaan raken-
teeseen, liikenteeseen, yhdyskunta- ja energia-
talouteen sekä muuhun talouteen, luontoon, 
luonnonvaroihin, maisemaan, kulttuuriperin-
töön, rakennettuun ympäristöön, ihmisten eli-
noloihin ja elinympäristöön, maa- ja metsätalo-
uden sekä muiden elinkeinojen harjoittamiseen.
 Kunnan yhdyskuntarakennetta voi-
daan arvioida väestön sijoittumisen kautta, 
missä sijaitsee vakituinen ja missä vapaa-ajan 
asuminen. Liikenteen vaikutuksiin vaikuttaa 
liikennemäärät, liikenneturvallisuus, joukko-
liikenteen järjestäminen ja kevyenliikenteen 
verkosto. Ihmisten elinoloihin kohdistuvat vai-
kutukset riippuvat paljon kunnan ja yksityisten 
järjestämistä palveluista, kuten kaupat, tervey-
denhoito ja koulu. Ympäristön viihtyisyyteen, 
esteettiseen laatuun ja yhteisöllisyyteen koh-
distuvat vaikutukset tulee myös arvioida. Vir-
kistysmahdollisuudet, ympäristön häiriötekijät 
ja pohjavesien laatu vaikuttavat myös ihmisten 
elinympäristöön. Elinkeinojen harjoittamiseen 
vaikuttavat muun muassa metsä- ja peltoaluei-
den yhtenäisyys, matkailun vetovoimatekijöi-
den ja maatilojen kehittämismahdollisuudet. 
(Ympäristöministeriö 2012)

Vaikutusten merkittävyyden arviointi
Kyläkaavoilla on monia vaikutuksia, mutta 
vain niistä merkittävimpiä tulee arvioida. Mer-
kittävyyteen vaikuttaa: vaikutusten ominaisuu-
det, kaavoitettavan alueen oleva tilanne, muu-
tosherkkyys sekä kyläyleiskaavan tehtävä ja 
tarkoitus.
 Kyläyleiskaavan tuoman muutoksen 
suuruuteen vaikuttaa yleensä uusien raken-
nuspaikkojen määrä ja se, kuinka nopeasti ne 
rakennetaan. Kuinka laajasta alueesta on kyse? 
Kuinka moneen ihmiseen kaavan muutos vai-
kuttaa? Kaavan vaikutus voi jäädä tilapäiseksi, 
mutta se voi olla toistuva tai pysyväkin. Esimer-
kiksi uudisrakentaminen vaikuttaa pysyvästi 
arvokkaaseen luontoalueeseen. Kuinka toden-
näköisesti vaikutus edes toteutuu. Kaavassa 
voidaan osoittaa rakennuspaikkoja, mutta nii-
hin ei välttämättä silti ikinä rakenneta mitään.
 Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa 
vaikutusalueen nykytilanne ja sen muutosherk-
kyys. Maiseman, luonnon- tai kulttuuriympä-
ristön ollessa arvokasta kasvaa vaikutuksen 
merkittävyys. Merkittävyyttä lisää myös vaiku-
tusalueen ollessa ekologisen yhteyden kannal-
ta arvokas. Vaikutus on erityisen merkittävä, 

jos siitä voi olla terveyshaittaa tai se kohdistuu 
laajaan ihmisjoukkoon. Muut ympäristöhäiriöt 
tai jo olevat ympäristöhäiriöt alueella lisäävät 
vaikutusten merkittävyyttä. Sosiaaliset vaiku-
tukset ympäristöön tulee myös arvioida. Run-
sas uudisrakentaminen voi vaikuttaa kylän 
luonteeseen. Uudet ulkoilureitit voivat joskus 
haitata läheistä asutusta, mutta uudet uimaran-
nat ja venevalkamat nostavat kylän sosiaalista 
ilmapiiriä.
 Kyläyleiskaavan ohjatessa suoraan ra-
kentamista, voidaan rakentamisen vaikutuksia 
arvioida yksityiskohtaisemmin kuin yleispiir-
teisemmässä yleiskaavoituksessa. Merkittäviä 
vaikutuksia voi tulla esimerkiksi kunnan yh-
dyskuntarakenteeseen, kuntatalouteen ja lii-
kenteeseen. Vaikutusten arvioinnin avulla voi-
daan arvioida myös kaavan sisältövaatimusten 
toteutumista. Jos kaavan tavoitteiden toteu-
tuminen huomattavasti heikentyy tai vahvis-
tuu, on vaikutus merkittävä. Valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista tulee 
myös arvioida. (Ympäristöministeriö 2012)
 
Rakennetarkastelu ja mitoitusperiaatteet
Kyläyleiskaavoituksessa pyritään toteutus-
kelpoiseen, elinkeinoja kehittävään, maa-
seutumaiseen ja eheään kylärakenteeseen. 
Suunnittelualueen olosuhteiden, maankäytön 
edellytyksien ja kehittämismahdollisuuksien 
hahmottamista helpottamaan voidaan laatia 
kylän rakennetarkastelu. Siinä osoitetaan yleis-
piirteisesti maankäytön kehittämisen pääpiir-
teet. Rakennetarkastelussa kartalle sijoitetaan 
toimintoja, muun muassa asumisen, palve-
luiden, maa- ja metsätalouselinkeinojen, mat-
kailun ja teknisen huollon kannalta oleellisia 
alueita. Alueet voidaan myös jakaa karkeasti 
maaseutuasumisen ja perustuotannon vyöhyk-
keisiin. Kartta luo havainnollisen pohjan kes-
kusteluun kylän maankäytön kehittämisestä ja 
mitoituksen päälinjoista. Rakennetarkastelu an-
taa lähtökohdan kaavan kokonaismitoitukseen, 
mitoitusperiaatteisiin ja mitoitusvyöhykkeiden 
määrittelyyn.
 Kaavan kokonaismitoituksen tulee 
perustua kunnan väestönennusteeseen, strate-
gisen suunnittelun tavoitteisiin, kuntarakentee-
seen ja kylän asutusrakenteeseen. Maaseudulla 
mitoitus määritellään vain kyläalueille, koska 
haja-asutusalueelle rakentaminen hajauttai-
si yhdyskuntarakennetta. Mitoituksen tulee 
huomioida myös kylän asukasluvun haluttu 



kehitys. Maanomistajien halua myydä raken-
nuspaikkoja kannattaa selvittää heti alussa. Ra-
kentamisen paine vaikuttaa myös mitoitukseen. 
Kylissä, joissa rakentamisen paine on vähäinen 
tai ei merkittävä, mitoitukseen vaikuttaa raken-
tamisen kysyntä, asukaslukuennuste, täyden-
nysrakentamisen sopiva määrä ja maanomis-
tajien halu myydä rakennuspaikkoja. Mitoitus 
kannattaa tehdä mieluummin hieman yläkant-
tiin, mutta kuitenkin niin, että toteutuessaan 
syntyy luonteeltaan olevaa kylämiljöötä täy-
dentävää rakentamista ja rakennuspaikat on 
jaettu tasapuolisesti maanomistajien kesken. 
Rakentamisen paineen ollessa merkittävä mi-
toituksen tulee pyrkiä yhdyskuntarakenteen 
eheyteen, saavuttamaan tavoite asukasluvun 
kehittymisestä ja huomioimaan asuinrakenta-
misen mahdolliset haitat.
 Mitoitusta helpottamaan voidaan 
suunnittelualue jakaa mitoitusvyöhykkeisiin 
käyttäen apuna rakennetarkastelua. Rakenta-
misen näkökulmasta edullisille alueille sijoitet-
taisiin enemmän rakennuspaikkoja kuin muille 
alueille. Yksi vyöhyke voidaan myös määritellä 
sellaiseksi, jolla kyläyleiskaava oikeuttaa suo-
raan rakennuslupaan. Jokin vyöhyke voi olla 
”nollavyöhyke”, jos vyöhykkeen alueelle ra-
kentaminen voisi aiheuttaa MRL 137 §:n mu-
kaista haitallista yhdyskuntakehitystä, haitata 
kaavoitusta tai alueiden muun käytön järjes-
tämistä. Mitoitusvyöhykkeet kannattaa sopia 
maanomistajien ja asukkaiden kanssa, jolloin 
ne ymmärretään paremmin kylän kehittämisen, 
rakentamisen mitoituksen ja oikeudenmukai-
suuden kannalta.
 Suunnittelualueen maanomistajia tulee 
pyrkiä kohdella tasapuolisesti kaavoituksessa. 
Maanomistajilla pitäisi olla samat mahdolli-
suudet rakentamiseen huomioiden kuitenkin 
luonnonolosuhteet ja ympäristön. Tällöin niitä 
maanomistajia, joiden mailla vallitsee saman-
kaltaiset olosuhteet, verrataan keskenään. Olo-
suhteisiin vaikuttavat muun muassa yhdys-
kuntarakenne, ympäristön arvot ja ympäröivä 
asutus. Kylien mitoitusvyöhykkeet ja rakenne-
tarkastelut auttavat pääsemään tasapuolisiin 
ratkaisuihin. Usein maanomistajat ymmärtä-
vät hyvin sen, että mitoituksessa huomioidaan 
alueiden ominaisuudet rakentamisen kannalta. 
Maanomistajilla on oikeus maansa käyttöön 
kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla. (Ympä-
ristöministeriö 2012) Maan käyttäminen maa- ja 
metsätalouden harjoittamiseen, sora- ja kiviai-

neksen ottamiseen tai ”hajarakentamiseen” on 
sallittua. Perustuslain 20 §:n mukaan kaikille 
kuitenkin kuuluu vastuu luonnosta ja sen moni-
muotoisuudesta, kulttuuriperinnöstä ja ympä-
ristöstä. Samassa laissa todetaan julkisen vallan 
velvollisuudesta pyrkiä turvaamaan jokaiselle 
oikeus terveelliseen ympäristöön ja mahdol-
lisuus vaikuttaa päätöksentekoon omasta eli-
nympäristöstään. (Pihlaja & Junttila 2019)
 Kylän kiinteistöjaotusta ja sen kehi-
tystä pitää tarkastella kyläyleiskaavoituksen 
yhteydessä. Rakennuspaikkojen laskennassa 
harkitaan tapauskohtaisesti emätilaperiaatteen 
käyttöä. Emätilatarkastelussa selvitetään tilojen 
rakennusoikeuden käyttöä aikaisemmilta vuo-
silta. Emätilaperiaatteessa rakennusoikeus mää-
räytyy tietyn ajankohdan tiloille, jonka jälkeen 
rakennetut rakennukset katsotaan käytetyksi 
rakennusoikeudeksi. Tuota tiettyä ajankohtaa 
voidaan kutsua poikkileikkausajankohdaksi, 
joksi voidaan valita vuosi 1959 tai myöhempi 
kylän kiinteistönmuodostuksen kannalta oleel-
linen ajankohta. Emätilaperiaatetta on hyödyn-
netty rantayleiskaavoissa jo pitkään. (Ympä-
ristöministeriö 2012) Mitoitusta hyödyntäen 
lasketaan emätilojen rakentamisen mahdolli-
nen enimmäismäärä, josta vähennetään toteu-
tuneet rakennukset. Se mitä jää jäljelle, jaetaan 
nykyisen tilajaotuksen mukaisille tiloille pin-
ta-alojen suhteessa. Emätilan rakentamismah-
dollisuuksien suurin sallittu määrä saadaan 
emätilan muunnetun pinta-alan perusteella. 
Tilojen koko vaikuttaa myös mitoitukseen niin 
että suurille tiloille ei tule rakentamismahdolli-
suuksia pinta-alaa kohden yhtä paljon kuin pie-
nemmillä tiloilla. (Pihlaja & Junttila 2019) Hyvä 
keino on määrittää enimmäispinta-ala, jonka 
ylittyessä ei synny enää lisää rakennusoikeutta. 
Jokaiselle mitoitusvyöhykkeelle määritellään 
omat pinta-alan muutoskertoimet vyöhykkeen 
rakentamiskelpoisuuden mukaan. Rakentami-
seen sopimattomat alueet, kuten merialueet ja 
voimalinjojen alle jäävät alueet, rajataan pois 
rakennusoikeutta tuottavasta pinta-alasta. Ko-
konaismäärä rakennuspaikoille tulee ilmoittaa 
niillä alueilla, joissa MRL 44 §:n mukaan kyläy-
leiskaavan perusteella voidaan suoraan myön-
tää rakennuslupia. Muilla alueilla rakentamis-
mahdollisuudet päätetään lupamenettelyssä, 
jossa apuna voidaan kyllä käyttää kaavan osoit-
tamaa laskentaperiaatetta. (Ympäristöministe-
riö 2012)



Kyläyleiskaavan maankäyttötavat
Kyläyleiskaavan yhtenä tavoitteena on mah-
dollistaa kylämäisen asumisen muodostumista. 
Asumista kaavoitetaan olevien kylien yhtey-
teen eikä haja-asutusalueelle. Kylien vahvista-
minen helpottaa asumiseen liittyvien palvelui-
den tarjoamista ja parantaa sekä elinvoimaa 
että kyläympäristöä. Kylät, joissa rakentamisen 
paine on suuri, tarvitsevat keinoja, joilla hilli-
tään yhdyskuntarakenteen hajautumista. Ky-
lät, joissa rakentamisen paine ei ole merkittävä, 
tarvitsevat uusia rakennuspaikkoja houkutel-
lakseen lisää asukkaita parantamaan jo olevan 
asumisen edellytyksiä. Käyttämällä tarpeeksi 
aikaa ympäristöön sopivien rakennuspaikkojen 
sijoittamiseen tehdään palvelus sekä kunnalle 
että asukkaille.
 Täydennysrakentamisen alueet mer-
kataan kyläyleiskaavaan usein kyläkeskuk-
sen alueina AT merkinnällä. AOM merkinällä 
osoitetaan maaseutumaisten erillispientalojen 
alueet. Erottamalla AT ja AOM alueet toisistaan, 
kohdennetaan tiiviimpi asumisen ja palvelui-
den verkosto kyläkeskuksiin. AP (pientalo-
valtainen asuntoalue) ja AO (erillispientalojen 
korttelialue) kaavamerkintöjä voidaan myös 
käyttää kyläyleiskaavoissa. Näiden alueiden 
sijoittaminen vaihtelee aina kylittäin, jotkut ky-
lät voivat olla valmiiksi hyvin tiiviitä ja toiset 
puolestaan hajanaisia. Suunnittelun tavoitteet, 
selvitykset, kylän rakenne- ja vyöhyketarkaste-
lut sekä kyläläisten mielipiteet toimivat lähtö-
tietona alueiden rajaamisessa kyläyleiskaavaan. 
Pienimuotoisten palveluiden ja työpaikkojen 
rakentaminen kannattaa sallia kyläaleilla. Mui-
ta määräyksiä rakennustavasta ja rakennuksien 
koosta kannattaa myös kirjata kaavaan, esimer-
kiksi kuten kuvassa 3.

 Uusien osoitettavien asuinpaikko-
jen tulisi olla monipuolisia tarjoten mahdolli-
suuksia erilaisiin tarpeisiin: hevosharrastuk-
set, puutarhan hoito, pienimuotoinen viljely, 
eko- ja ryhmärakentaminen. Palveluasuntojen 
sijoittaminen keskitetysti kylälle helpottaa ko-
tipalveluiden tarjoamista vanhuksille. Jos uusia 
asuntoja tarvitaan niin paljon, että täydennys-
rakentamisen lisäksi tarvittaisiin kokonaan uusi 
asuinalue, voi asemakaavan laatiminen olla 
tarpeen. Uusi alue tulisi suunnitella erityisen 
tarkasti, jotta se sopii muuhun kylään ja maise-
maan. Uusien rakennusten sovittamisessa ky-
lään tulee tunnistaa paikalliset ominaispiirteet. 
Peltoalueiden jättäminen rakentamattomaksi 
on maaseudulla usein yksimielinen ratkaisu. 
Rakennukset sijoittuvat kylissä usein teiden 
varsille, väljemmin toisistaan kuin taajamissa.
 Kyläalueeseen liittyvät rantavyöhyk-
keet kannattaa ottaa mukaan kyläyleiskaavan 
suunnittelualueeseen, jolloin tulee huomioida 
rantarakentamista koskevat MRL 72 §:n mu-
kaiset määräykset. Kyläalueita kannattaa aina 
tarkastella yhtenäisenä suunnittelukokonai-
suutena. Olevien loma-asuntojen käyttötarkoi-
tus voidaan muuttaa vakituiseksi asutukseksi, 
jos siihen on tarvetta. Jos loma-asunnoille on 
paljon kysyntää, voidaan niitä rakentaa lisää, 
mutta tärkeää on jättää rantoja yhteiseenkin 
virkistyskäyttöön. Matkailu- ja muut elinkeinot 
hyötyvät myös vapaasta ranta-alueesta. Tiiviisti 
rakennetuilla ranta-alueilla rakentamisen sovit-
taminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja keskuste-
lua maanomistajien kanssa.
 Maa- ja metsätalousvaltaisia haja-asu-
tusalueita ei kannata kaavoittaa tarkasti ra-
kennuspaikkoja suoraan osoittamalla, vaan 
yksittäiset tapaukset harkitaan sitä mukaan, 

Kuva 3. Ote Pakkalan kyläyleiskaavasta. (Väisänen 2015)



kun niitä tulee. Kyläyleiskaavassa näille alueille 
rakentamista kannattaa mieluummin ohjata sa-
nallisesti kaavamääräyksissä, esimerkiksi kuten 
kuvassa 4. (Ympäristöministeriö 2012)

Asuinrakentaminen
Rakennuspaikan koko ja rakennusoikeus sekä 
muut määräykset ja suositukset määritellään 
usein kyläyleiskaavoissa rakennuspaikkojen 
sijoittelun lisäksi. Kylärakenne, vesihuoltokysy-
mykset ja kylämiljöötä koskevat tavoitteet vai-
kuttavat rakennuspaikan kokoon. Maaseudulla 
3 000–5 000 m² kokoiset rakennuspaikat ovat so-
pivan väljiä, jolloin kiinteistökohtainen jäteve-
sien käsittelykin onnistuu helposti. Maankäyt-
tö- ja rakennuslaissa määrätään asemakaavan 
ulkopuolisten rakennuspaikkojen kooksi vähin-
tään 2 000 m². Keskitetty viemäri on tehokkaam-
pi, jos rakennuspaikat ovat lähempänä toisiaan. 
Väljät tontit helpottavat rakennusten sijoittelua 
maastossa maaperän antamien lähtökohtien 
puitteissa, mikä on tarpeen, koska rakentamis-
ta ohjaavassa yleiskaavassakaan ei määritellä 
rakennusten tarkkaa sijaintia. Rakennusoikeus 
määritellään rakennuspaikkakohtaisesti pin-
ta-alan tai käyttötarkoituksen mukaan. Muun 
muassa rakennusten sijainnista tontilla, pihapii-
rien muodostuksesta, mittasuhteista, kattomuo-
doista, materiaaleista ja väreistä voidaan mää-
rätä kyläyleiskaavassa, rakennusjärjestyksessä 
tai rakentamistapaohjeissa. Kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaissa kylissä korjaamisrakentami-
seen on syytä antaa määräyksiä ja ohjeita raken-
nusten arvon säilyttämiseksi. Kaavoituksessa ei 
vain luetella laskennallisia rakennusoikeuksia, 
vaan ohjataan rakentamista ja maankäyttöä ky-
lämiljöötä, identiteettiä ja vetovoimatekijöitä 
parantaen. Kaunis perinteinen rakentaminen 
on usein yksi syy maaseudulle muutettaessa. 
(Ympäristöministeriö 2012)

Palvelut
Syy laatia kyläyleiskaava perustellaan osin 
olevien palveluiden turvaamisella. Kaavoitus 
ei voi kuitenkaan taata tätä, mutta kaavalla 
voidaan helpottaa palveluiden säilymisen ja 
uusien palveluiden syntymisen vaatimia edel-
lytyksiä. Palveluille voidaan osoittaa kaavassa 
alueita: julkisen palvelun alueet Y, palveluiden 
ja hallinnon alueet P ja kaupallisten palveluiden 
alueet K. Pienimuotoisia palveluita voidaan si-
joittaa asumisen yhteyteen määrittämättä nii-
den tarkempaa sijaintia. Palveluita kannattaa 
keskittää kylän muiden toimintojen yhteyteen 
kävelyetäisyyksien päästä toisistaan. Kylän 
koulu on erittäin tärkeä palvelu, mikä vaikuttaa 
perheellisten asuinpaikan valintaan.  Koulun 
tulisi sijaita tarpeeksi lähellä asutusta ja muita 
palveluita, jolloin myös koulukuljetuskustan-
nuksissa säästetään. Jos kylän koulu on jostain 
syystä päätetty lakkauttaa, kannattaa koulura-
kennus ottaa esimerkiksi kyläyhdistyksen tai 
muiden harraste- ja yritystoimintojen käyttöön. 
Kylätalon ja koulun yhteyteen kannattaa si-
joittaa esimerkiksi esikoulu, perhepäivähoito-
paikka, kirjasto, kansalaisopisto, yhteissauna, 
tuki- ja ruokapalveluita sekä muita sosiaali- ja 
kulttuuripalveluita. Majoitustiloja varten mat-
kailupalveluille tulee osoittaa alueita kaava-
karttaan, mikäli kylässä halutaan erityisesti pa-
nostaa matkailuun.
 Sellaiset pienimuotoiset palvelutoi-
minnot, jotka kuuluvat pääkäyttötarkoituk-
seltaan erillispientaloon, voivat saada raken-
nusluvan suoraan kyläyleiskaavan perusteella. 
Esimerkiksi aamiaismajoituspalvelut tai kam-
paamoyritykset. Pienimuotoisten korjaamojen, 
verstaiden tai kahviloiden rakentamiseen tarvi-
taan suunnittelutarveharkintaa. Isot matkailu-
keskukset vaativat jo asemakaavan laatimisen. 
(Ympäristöministeriö 2012)
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Vesihuolto
Kyläyleiskaavan yhteydessä laaditaan vesi-
huollon kehittämissuunnitelma, ellei sellaista 
ole jo aiemmin laadittu. Vesihuollon suunnitte-
lun avulla voidaan suojella pinta- ja pohjavesiä 
ja taata hyvänlaatuinen talousvesi. Suunnitel-
massa tarkastetaan, miten vesihuolto on järjes-
tetty koko kunnan alueella, ja tarvitaanko siihen 
muutoksia. Tarvitaanko kiinteistökohtaisten 
järjestelyiden sijasta tai niiden lisäksi yhteisiä 
vesihuoltoratkaisuja. Vesihuollon kiinteistö-
kohtainen järjestäminen on kiinteistönomista-
jan tehtävä, mutta kunnan tulee yhdyskuntake-
hitystä vastaavasti kehittää yhteistä vesihuoltoa. 
Jos kunnassa on jo yhteisiä taloryhmäkohtaisia 
vesihuoltojärjestelmiä, kannattaa uudet asuin-
paikat olla niihin kytkettävissä. Keskitetty vesi-
huoltojärjestelmä on kallis investointi, joka kan-
nattaa tehdä vain, jos asukkaita on riittävästi. 
Joskus asukkaiden määrä kannattaa pitää niissä 
rajoissa, ettei tarvetta keskitetylle järjestelmälle 
synny.
 Pohjavesialueet tulee osoittaa kaavassa. 
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaisia hait-
toja ei saa aiheutua pohjavesialueilla tehtävistä 
toimenpiteistä. Haja-asutusalueiden jätevesien 
käsittelyä koskeva asetus säätää vähimmäisvaa-
timukset jätevesien käsittelylle, jotka kiinteistö-
jen on täytettävä. Kaavoituksessa ei siis tarvitse 
erikseen määrätä jätevesien käsittelystä, ellei 
siihen ole erityisiä syitä pinta- ja pohjavesien 
suojelun kannalta. (Ympäristöministeriö 2012)

Liikenne
Päätieverkosto, maantiet ja tärkeimmät yksi-
tyistiet osoitetaan kyläyleiskaavassa. Lisäksi 
virkistyksen kannalta tärkeimmät metsäauto-
tiet merkitään kaavaan. Uudet rakennuspaikat 
voivat luoda tarpeen parantaa liikenneturvalli-
suutta ja rakentaa uusia teitä ja liittymiä. Suo-
raan rakennuslupaan oikeuttavan kyläyleiskaa-
van yhteydessä on etenkin pohdittava uusien 
teiden ja liittymien sijaintia. Maanteille ei tulisi 
lisätä liikaa liittymiä liikenneturvallisuuden 
kannalta. Viimeistään rakennuslupavaiheessa 
tutkitaan reitti yleiseltä tieltä rakennuspaikalle. 
Uusien kevyen liikenteen väylien tarkemmasta 
toteutusmahdollisuudesta keskustellaan tie-
viranomaisen kanssa. Asutusten määrä ja si-
jainnit vaikuttavat oleellisesti joukkoliikenteen 
kannattavuuteen. Asuinpaikkojen tulisi olla 
liikenneyhteyksien varrella, mutta isot tiet liian 
lähellä asutusta vähentävät asuinmukavuutta 

liikenteestä johtuvan tärinän, melun ja päästö-
jen takia. (Ympäristöministeriö 2012)

Maa- ja metsätalous
Painopiste kyläyleiskaavoituksessa on asuin-
rakentamisen ohjaamisessa. Kaava-alueeseen 
rajataan usein ainakin maiseman kannalta 
tärkeimmät peltoalueet, jotta rakentaminen 
saadaan ohjattua niiltä pois. Asumisen sijoittu-
minen ei saa haitata maatiloja, kotieläintalous-
yksiköitä, viljelyalueita eikä metsän hoitamista. 
Peltoja ja metsiä ei tule pirstoa asumisella liikaa. 
Peltoalueet koetaan tärkeiksi kylien identiteetin 
kannalta, vaikka maatalouden parissa työsken-
televien määrä pienenee koko ajan.
 Kaavalla ei ohjata maa- ja metsäta-
louden harjoittamista. Luonnonarvojen tai 
maiseman takia voidaan kuitenkin antaa ra-
kentamis- ja toimenpiderajoituksia sekä suo-
jelumääräyksiä. Suojelumääräysten on oltava 
kohtuullisia maanomistajille. Metsillä on suuri 
merkitys luonnon monimuotoisuuden, luon-
nonsuojelun ja jokamiehenoikeuksiin perus-
tuvassa virkistyskäytössä. Tilojen yhteyteen 
sukupolvenvaihdosta helpottamaan kannattaa 
antaa mahdollisuus sivuasunnon rakentami-
seen.
 Maatilakeskuksien määrä on vähenty-
nyt, mutta niiden koot ovat kasvaneet pienti-
loista suuryksiköihin. Kaavoituksessa tuleekin 
jättää maatiloille riittävästi tilaa laajentumiselle. 
Asukkaat eivät välttämättä välitä maataloudes-
ta ja kotieläintaloudesta aiheutuvaa liikennöin-
tiä, ääniä, hajuja ja pölyjä. Elinkeinon harjoitta-
minen ja laajennusmahdollisuudet heikentyvät 
myös, jos asuminen ja tilat sijaitsevat liian lä-
hellä toisiaan. Maatilojen lähelle kannatta asu-
misen sijaan osoittaa muuta yritystoimintaa. 
Tuotantorakennuksien koon kasvaessa niiden 
sopiminen perinteiseen maisemaan ja mittakaa-
vaan vaikeutuu. Rakentamistavasta ja ympäris-
tön hoidosta onkin syytä antaa määräyksiä ja 
ohjeistuksia hyvän lopputuloksen saavuttami-
seksi. (Ympäristöministeriö 2012) Liian tiukat 
määräykset voivat kuitenkin karkottaa yrittäjät 
muualle.

Luonnonvarat
Maa-aineksia saa ottaa kotitarvekäyttöön il-
man erillistä lupaa. Vanhoja hiekkakuoppia 
voidaan joutua maisemoimaan kylämiljöön 
parantamiseksi. Kyläyleiskaavan myötä kylä-
alueen lähettyviltä ei välttämättä enää saa ottaa 



maa-aineksia uuden kaavan suunnitelmien ta-
kia. Kaivostoimintaan ja turpeen ottamiseen on 
omat lait ja lupamenettelyt. (Ympäristöministe-
riö 2012)

Muut elinkeinot
Maa- ja metsätalouden lisäksi kaavalla voidaan 
edistää muidenkin elinkeinojen säilymistä ja 
kehittämistä. Pienimuotoista yritystoimintaa, 
kuten kampaamoita, korjaamoita ja sahoja, voi-
daan osoittaa kaavassa kyläkeskustan alueelle. 
Teollisuus- ja varastoalueet tarvitsevat omat 
aluevaraukset ja niiden rakentamista tulee sää-
dellä niin, että minimoidaan ympäristövaiku-
tukset.
 Ympäristön- ja vesiensuojelu huo-
mioiden vesistöjen lähettyvillä tyypillisesti 
sijaitsevia puuverstaita, telakoita, myllyjä ja 
veneveistämöitä sekä kalanviljelyä voidaan ky-
läyleiskaavan avulla kehittää varaamalla kar-
talle riittävästi tilaa niille. Uusien työpaikkojen 
syntymistä voidaan myös edistää osoittamalla 
elinkeinojen harjoittamiselle tilaa kyläkeskuk-
sen alueelta. Näitä alueita ei tule sijoittaa niin, 
että ne häiritsevät asumista. Vanhusten hoiva-
kodit ja palveluasunnot sopivat hyvin kyläkes-
kuksiin.
 Pienimuotoista maatilamatkailua 
voidaan harjoittaa maatiloilla majoittamalla 
matkailijoita oleviin rakennuksiin. Kyläyleis-
kaavassa voidaan mahdollistaa uusien majoi-
tustilojen rakentaminen pihapiireihin, jos niille 
on tarvetta. Pienimuotoista matkailutoimintaa 
kannattaa ohjata myös kyläkeskuksiin. (Ympä-
ristöministeriö 2012)

Kulttuuri- ja luonnonarvot
Kulttuuriympäristön vaaliminen on erittäin tär-
keä kyläyleiskaavoituksen tavoite. Rakennetun 
ympäristön, perinnebiotooppien ja muinais-
jäännösten muodostama kokonaisuus on kult-
tuuriympäristö, joka kertoo alueen historiasta, 
perinteistä, kulttuurin vaiheista sekä ihmisen 
ja luonnon vuorovaikutuksen vaiheista. Maa-
seudulla on voitu viljellä maata satoja vuosia 
samalla paikalla, mikä tekee näistä tiloista hy-
vin arvokkaita. Monilajisia luontotyyppejä eli 
perinnebiotooppeja, kuten niittyjä, metsälai-
tumia ja hakamaita, on syntynyt ajan saatossa. 
Pyyntikuopat, asuinpaikat, kalliomaalaukset ja 
haudat ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä.
 Kyläyleiskaavassa tulee osoittaa val-
takunnallisten ja maakunnallisten kohteiden 

lisäksi paikalliset arvokkaat kulttuuriympäris-
töt ja rakennukset. Nämä etsitään viimeistään 
kaavoituksen yhteydessä. Kulttuuriympäris-
tön säilymistä voidaan kyläyleiskaavan avul-
la edistää ohjaamalla rakentamisen sijoittelua 
perinteiseen tapaan ja rakentamistapaohjeita 
antamalla. Arvokkaat maisema-alueet merka-
taan kaavakarttaan MA merkinnällä. Yksittäiset 
suojelukohteet merkataan kohdemerkinnällä, 
joihin liitetään tarpeelliset suojelumääräykset 
koskien purkamista, korjaamista ja muita toi-
menpiteitä. Suojelualueet voidaan esittää kaa-
vakartalla suojelualuevarauksina SR. Kaavoihin 
voidaan liittää ohjeita ja erillisiä rakentamista-
paohjeita arvokkaiden alueiden rakentamisesta 
ja maisemanhoidosta.
 Suojelupäätösten mukaiset luonnon-
suojelualueet merkataan kaavaan SL merkin-
nällä. Natura 2000 -alueet kuuluu myös merka-
ta kaavakarttaan. (Ympäristöministeriö 2012)

Virkistys
Lähiliikuntapaikat, kuten kentät, ovat kylän 
virkistykseen (VL) ja ulkoiluun (VR) tarkoitet-
tuja alueita. Kentät sijaitsevat usein koulujen tai 
seuratalojen vieressä. Rakennusten käyttötar-
koitusten muuttuessa kenttä säilyy sen sijaites-
sa omalla alueella kaavassa. VL ja VR alueiden 
lisäksi maa- ja metsätalousalueilla voi olla ul-
koilun ohjaamisen tarvetta. Näille alueille tulisi 
voida rakentaa tulentekopaikkoja, jätehuoltoa, 
käymälöitä, laitureita ja palvelupisteitä leiriyty-
misen ja veneilyn tarpeisiin. Loma-asukkaat ja 
viereisen kunnan asukkaat käyttävät myös vir-
kistyspalveluita kuntalaisten lisäksi. Kalastusta 
ja uimista varten tarvitaan yhteiskäytössä ole-
via ranta-alueita venevalkamineen.
 Ulkoilureitistöt ovat olennainen osa 
virkistysmahdollisuuksia. Ulkoilureitistöil-
lä on erilaisia käyttäjiä, jotka tulee huomioida 
suunnittelussa. Ratsastusreittien tulisi palvella 
ratsastustiloja myös seudullisella tasolla. Moot-
torikelkkareitit kannattaa myös erottaa tavalli-
sesti ulkoilureitistä. Reitistöjen suunnittelu vaa-
ti riittäviä selvityksiä ja vaikutusten arviointia 
sekä yhteistyötä maanomistajien kanssa. (Ym-
päristöministeriö 2012)

Kyläyleiskaavan toteuttaminen ja seu-
ranta

Yleiskaavan toteuttaminen
Kyläyleiskaavalla mahdollisestaan ja helpote-



taan asioiden toteutumista ja etenkin raken-
nustoimintaa. Kaava ei kuitenkaan takaa sii-
nä esitettyjen suunnitelmien käymistä toteen. 
Maanomistajilla ja muilla toimijoilla on päätös 
toteuttaa suunnitelmia. Mitä enemmän kyläläi-
set tietävät kaavoituksesta ja ovat samaa mieltä 
kylän kehittämisestä, sitä todennäköisemmin 
kaava toteutuu.
 Maanhankinnan avulla kunta voi edis-
tää kyläyleiskaavan toteuttamista. Tonttien 
myynti helpottuu, koska tieyhteyksien ja vesi-
huollon järjestäminen onnistuu kunnan kannal-
ta sopivassa aikataulussa. Kunta hankkii maata 
omistukseensa usein jo kaavan laadinnan aika-
na, koska se vaikuttaa kaavassa tehtäviin rat-
kaisuihin. Tilusjärjestelyt ja niiden muutokset 
huomioidaan jo kaavan laadinnassa.
 Kyläyhdistys voi kyläyleiskaavoituk-
sen tai kyläsuunnitelman teon aikana selvittää 
maanomistajien halua myydä rakennuspaikko-
ja. Tontteja voidaan markkinoida tonttipörssin 
kautta, esitteissä tai internetissä. Tonttipörssissä 
kannattaa aina mainita alueen kaavoitustilanne 
ja se, voiko tontille saada suoraan rakennus-
luvan yleiskaavan perusteella vai tarvitaanko 
suunnittelutarveratkaisu.
 Rakentamistapaohjeet eivät ole sitovia, 
joten niitä ei välttämättä noudateta. Yleensä ra-
kentajat seuraavat ohjeita, jos he ymmärtävät 
niiden tarkoituksen ja kokevat niiden paranta-
van ympäristön laatua. Ohjeiden noudattamista 
helpottaa, jos niiden avulla helpotetaan valinto-
ja eikä lisätä kustannuksia.
 Valtio ylläpitää maanteitä, mutta ky-
läläiset voivat tehdä aloitteita teiden kunnosta-
miseksi. Teiden turvallisuutta voidaan parantaa 
yhdessä niin, että valtio hoitaa tien keskeiset ra-
kenteet, mutta kyläläiset parantavat teitä talkoo-
voimin, esimerkiksi luovuttamalla maa-alueita 
ja reittejä levikkeitä varten sekä soraa rakenta-
mistoimenpiteisiin. Kyläalueen liikenneturval-
lisuutta voidaan parantaa taajamaportein, mai-
seman avaamisella, kevyen liikenteen raitein, 
liikenneympyröin, täristysraitojen ja taajama-
merkkien avulla.
 Kaavassa osoitetut yhteiskäyttöalueet 
eivät velvoita maanomistajia niitä toteutta-
maan. Tarvitaan neuvottelua ja mahdollisista 
haitoista korvauksia. Kunta voi aina kuitenkin 
ostaa tai lunastaa alueet. Yhteisten liikuntapaik-
kojen, uimarantojen, laiturien ja venevalkamien 
rakentamisen toteutuminen onnistuu parhai-
ten kunnan omistaessa alueet. Maanomistajat 

ja kyläyhdistys voivat neuvotella alueidensa 
yhteisestä käytöstä. Ulkoilureittien rakentami-
sessa kunta voi olla aloitteellinen, mutta niiden 
rakentamisesta voi vastata useampikin toimija 
yhteistyössä. Myös talkootyötä hyödynnetään 
usein. (Ympäristöministeriö 2012)

Kyläyleiskaavan toteutumisen seuranta
Kyläyleiskaavaa, eikä muitakaan kaavoja, ole 
tarkoitettu lopullisiksi. Kaavat laaditaan suun-
nitteluajankohdan tilanteisiin ja silloin en-
nakoitavissa oleviin tilanteisiin. Kun tarpeet 
myöhemmin muuttuvat, tarvitaan uusi suunni-
telma, uusi kaava tai kaavamuutos. Esimerkiksi 
rakentamisen paineen kasvaessa kyläalueella, ei 
rakennuslupia voidakaan myöntää suoraan ky-
läyleiskaavan perusteella, vaan voidaan tarvita 
jopa asemakaava. (Ympäristöministeriö 2012)

Esimerkkinä Pakkalan kyläyleiskaava

Asuinrakentamisen ohjaaminen ja maatalo-
uteen liittyvän rakentamisen ohjaaminen oli 
Pakkalan kyläyleiskaavan tavoite. Kaava tuli 
voimaan 2017, kuvassa 5 ote kaavakartasta. Ky-
läyleiskaavassa osoitettiin olevia rakennuspaik-
koja 112 kpl, uusia asuinrakennuspaikkoja 66 
kpl, olevia lomarakennuspaikkoja 2 kpl, olevia 
maatiloja 12 kpl, olevia kotieläintalouden suu-
ryksiköitä 7 kpl/17 ha, uusia kotieläintalouden 
laajennusyksiköitä tai uusia yksiköitä 29 ha ja 
kokonaan uusia kotieläintalousyksiköitä 2 kpl.
 Asuinpaikkojen osoittaminen tehtiin 
rakennuspaikkakohtaisesti emätilaperiaatteen 
mukaisesti. Niiden sijoittamista määritteli myös 
rantavyöhykkeen rakennusoikeustarkastelu, 
maanomistajien toiveet, maisema-, luonto, haju- 
ja arkeologiset selvitykset, edullisuusvyöhyke-
tarkastelu, kotieläintalouden suuryksiköiden 
sijainti, vesihuolto, liikenneverkko, palveluiden 
läheisyys ja maastokäynnit. Pakkalan kylän tyy-
pillinen tapa sijoittaa rakennukset polveilevaan 
maisemaan otettiin myös huomioon. Suuria uu-
sia yhtenäisiä asuinalueita ei ole suunniteltu.
 Kyläyleiskaavaan merkatut maatilat 
ovat olevia tiloja, jotka eivät välttämättä ole 
toiminnassa, mutta joilla on siihen mahdolli-
suus. Kotieläintalouden suuryksiköt osoitettiin 
kaavaan, koska niiden toimintaa ja toiminnan 
kehittämistä halutaan tukea. Tarve rakentaa 
tuotantotilojen lisäksi varastoja tai työvoiman 
asuntoja huomioitiin myös kaavamääräyksissä.
 Olevat palvelu-, teollisuus, virkistys, 



yhdyskuntatekniikan ja urheilualueet osoitet-
tiin kaavakarttaan, jolloin niiden säilymistä tue-
taan.
 Maa- ja metsätalousalueet osoitettiin 
kaavakarttaan tehtyjen selvityksien perusteel-
la. Arvokkailta peltomaisema-alueilta ohjataan 
määräyksillä rakentamista pois. Luontoarvo-
jen ja maiseman ominaispiirteiden säilyttämis-
tä turvataan myös määräyksin ja osoittamalla 
alueet kaavakarttaan.
 Suunnittelualueella on 6 kpl muinais-
jäännöstä, kylätontteja, historiallisesti merkit-
täviä tielinjoja ja 15 kpl kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta kohdetta, jotka halutaan tuoda esiin 
parantamaan kylän identiteettiä ja kertomaan 
alueen kulttuurihistoriasta. Näihin liittyvät kaa-
vamääräykset perustuvat muinaismuistolakiin, 
arkeologisiin selvityksiin, rakennusinventoin-
teihin, maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuu-
riympäristöihin ja maastokatselmuksiin.
 Luonnon kannalta arvokkaat kohteet 
ja liito-oravahavainnot sekä liito-oravien lat-
vusyhteydet on tuotu kaavakartalle. Näihin liit-
tyvät kaavamääräykset perustuvat laadittuihin 
luontoselvityksiin ja yksittäisiin liito-oravaha-
vaintoihin.
 Alueen maatilojen ja kotieläinsuuryk-
siköiden vuoksi kyläyleiskaavassa selvitettiin 
hajuhaitta-alueet. Hajuhaitta-alueille ei löyty-
nyt lainmukaista perustetta antaa rakentamista 
rajoittavia kaavamääräyksiä. Asuinrakentami-
nen on silti pyritty sijoittamaan niin, ettei haju-
haittoja tule tilojen laajennuksienkaan jälkeen.
 Kaavan vaikutusten arvioinnissa tuo-

daan esiin esimerkiksi se, että uudet rakennus-
paikat sijaitsevat 40 eri maanomistajan mailla, 
joiden halukkuudesta myydä maata ei tiedetä. 
Rakennuspaikkojen määrä on ylimitoitettu ky-
syntään nähden, mutta kokonaan toteutues-
saankin yhdyskuntakehitykseen ei kohdistuisi 
siitä haittaa. Uudet rakennuspaikat on arvioitu 
sopivan väljiksi, mikä sopii maaseudulle.
 Kyläyleiskaava on laadittu niin, että 
sitä voidaan käyttää rakennusluvan myöntä-
misen perusteena asuinrakennuksille. Uudet 
asuinrakennukset tulee kaavan mukaan liittää 
vesi- ja viemäriverkkoon. Asuinrakennusten, 
tuotantorakennuksien ja muidenkin rakennus-
ten tulee sopia maisemaan ja ympäröiviin ra-
kennuksiin koon, värityksen ja muodon osalta. 
Rakennuksille annetaan paljonkin ohjeistusta, 
jotka perustuvat perinteisen olevan tyylin nou-
dattamiseen, esimerkiksi suorakaiteen muo-
toinen rakennusmassa harjakatolla. (Väisänen 
2015)
 
Hailuodon kyläyleiskaavat ja kyläsuun-
nitelmat

Hailuodossa ei ole vielä kyläyleiskaavoja. Kun-
nassa on virellä kaksi kyläyleiskaavaa, joiden 
kautta on tarkoitus toteuttaa tarkemmin strate-
gisen yleiskaavan tavoitteita. Strateginen yleis-
piirteinen yleiskaava tuli voimaan 14.1.2020. 
Kyläyleiskaavat laaditaan riittävällä tarkkuu-
della rakentamista ohjaamaan, jotta niiden pe-
rusteella voidaan myöntää suoraan rakennus-
lupia. Asemakaavoitukseen ei pyritä, koska 

Kuva 5. Ote Pakkalan kyläyleiskaavasta. (Väisänen 2015)



yleiskaavatasoisen suunnittelun pitäisi riittää 
Hailuodon maaseudun kylissä. (Hailuodon 
kunta 2020) Hailuodossa ei ole myöskään näh-
tävillä kyläsuunnitelmia, vaikka niistä voisi olla 
hyötyä kyläyleiskaavoituksessakin.
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Teemu Kettunen

Hailuoto osana Oulun 
seudun aluerakennetta

Alue- ja yhdyskuntarakenne tarkoittavat 
väestön ja asumisen, tuotannon ja työpaikkojen, 
palveluiden, luonnonvarojen sekä vapaa-
ajan alueiden sijoittumista ja keskinäistä 
suhdetta. Lisäksi niihin kuuluvat toimintoja 
yhdistävät liikenneväylät ja teknisen huollon 
verkostot. Aluerakenteen mittakaavataso on 
yhdyskuntarakennetta yleispiirteisempi ja 
siinä tarkastellaan seudullisia tai laajempia 
asunto- ja työmarkkina-alueita sekä niiden 
välisiä suhteita. Yhdyskuntarakenteessa 
tarkastellaan kaupunkiseudun, kunnan tai 
muun taajaman sisäistä rakennetta. (Rehunen 
ym. 2018: a)     
 Viime vuosikymmeninä alueiden ja 
yhdyskuntien kehitys on Suomessa saanut 
vaikutteita kaupungistumisesta, teknologisesta 
kehityksestä, talouden globalisaatiosta sekä 
väestörakenteen muutoksista. Rakennettu 
ympäristö muuttuu hitaasti, mutta 
toiminnalliset muutokset saattavat olla nopeita. 
(Rehunen ym. 2018: a) 
 Selvityksessä tarkastellaan Hailuotoa 
osana Oulun seudun aluerakennetta. Selvitys 
jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäiseksi 
määritellään tarkemmin mitä alue- ja 
yhdyskuntarakenne ovat, sekä annetaan 
teoreettinen katsaus eräistä alue- ja 
yhdyskuntarakenteen keskeisistä teemoista. 
Seuraavaksi paneudutaan tarkemmin Oulun 
seudun aluerakenteeseen ja Hailuodon 
yhdyskuntarakenteeseen. Lopuksi 
tarkastellaan, millaisia vaikutuksia Hailuodon 
kiinteällä yhteydellä arvioidaan olevan 
niin Oulun seudun aluerakenteeseen kuin 
Hailuodon yhdyskuntarakenteeseen.

Aluerakenne 

Aluerakenteella tarkoitetaan koko maan, 
maakuntien tai niiden osien rakennetta, 
yleispiirteistä toimintojen sijoittumista 
sekä keskinäisiä sijaintisuhteita. (Joensuun 
kaupunkiseudun aluerakenne… 2017) Mika 
Ristimäki määritteli luennollaan (2020) 
aluerakenteen tarkoittavan ”keskuksia ja 
niiden välisiä liikenneyhteyksiä sekä teknisen 
huollon infrastruktuuria siltä osin kuin 
niillä on valtakunnallista tai maakunnallista 
merkitystä”.
 Aluerakennetta analysoidaan 
muun muassa vyöhyke-, verkosto- ja 
kehityskäytävätarkasteluilla. (Joensuun 
kaupunkiseudun aluerakenne… 2017) Sen 
kehitystä ohjataan esimerkiksi liikenneverkkoja 
kehittämällä sekä aluepoliittisilla toimilla. 
(Yhdyskuntarakenne 2013) Kehittäminen 
nähdään tärkeänä muun muassa nopeutuvan 
kansainvälistymisen, kovenevan kilpailun 
sekä ympäristön kestävyyden vuoksi. 
(Ympäristöministeriö 2015) Indikaattoreita, 
joilla aluerakenteen muutoksia kuvataan, 
ovat esimerkiksi väestö, muuttoliike, 
elinkeinorakenne, keskusverkko sekä 
liikennejärjestelmä. (Rehunen ym. 2018: a) 

Kaupungistuminen
Ennustetaan, että vuonna 2040 yli 75 
% suomalaisista asuu 34 suurimmalla 
kaupunkiseudulla. Vuosien 1990 ja 2017 
välillä noin kolme neljäsosaa väestönkasvusta 
sijoittui neljälle suurimmalle kaupunkiseudulle 
ja tulevaisuudessa väestönkehityksestä 



ennustetaan vieläkin keskittyneempää. 
(Rehunen ym. 2018: a)   
 Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueet 
ovat laajentuneet muun muassa parantuneiden 
liikenneyhteyksien ansiosta. Ne kattavat monin 
paikoin jo kaikki niiden väliset maaseutualueet. 
Kaupungeista maaseudulle erikoistuneisiin 
työpaikkoihin suuntautunut työssäkäynti 
on myös lisääntynyt. Vielä työpaikkoja ja 
väestöä korostuneemmin kaupunkiseuduille 
ovat keskittyneet palvelut. Kaupunkiseutujen 
asema on vahvistunut muun muassa 
lisääntyneen työmatkaliikenteen, palveluiden 
erikoistumisen sekä suurten yksiköiden 
mittakaavaetujen vuoksi. (Rehunen ym. 2018: 
a) 
 Aron (2016) mukaan 
kaupungistumisen, talouskasvun, hyvinvoinnin 
sekä tuottavuuden välillä on yhteys, jota 
selitetään ”lokalisaatio- ja urbanisaatioeduilla”; 
väestömäärän ja -tiheyden kasvu vaikuttaa 
tuottavuuteen positiivisesti. Kaupunkisetujen 
houkuttelevuus tapahtuu kovien ja pehmeiden 
vetovoimatekijöiden avulla; suuret kaupungit 
ovat keskuksia, jotka toimivat työpaikkojen, 
koulutuksen, osaamisen sekä innovaatioiden 
keskittyminä. Toisaalta kaupungit ovat sekä 
asumisen ja työn että vapaa-ajan keskuksia, 
joten elämänlaadusta huolehtiminen on 
kilpailukyvyn avaintekijöitä. Asukas- 
matkailija- ja tapahtumavirtojen, yritysten 
sekä investointien hakeutumista alueelle 
tukevat myös kaupunkeihin liitetään mieli- 
ja mainekuvat. Kaupunkien vetovoimasta 
hyötyvät myös kaupunkiseudun muut kunnat. 
 Kaupunkirakenteen kehitykseen 
liittyy kaksi jopa vastakkaista kehityspiirrettä; 
suurin kasvupaine kohdistuu sisäänpäin 
ydinkaupunkeihin hyödyntäen olemassa 
olevaa infrastruktuuria, toisaalta kasvukehä 
laajenee liikenneyhteyksien varsille. 
Kaupunkiseutuja voi pitää toiminnallisina 
alueina, joiden kunnilla on useilla mittareilla 
vahva keskinäisriippuvuus. 2010-luvulle 
ominaista on ollut toiminnallisten alueiden 
laajentuminen perustuen kasvu- ja 
liikennekäytävien vyöhykkeisiin ohittaen 
perinteiset, hallinnollisten alueiden rajat. 
Liikennepolitiikan ratkaisuilla on alueiden 
kehitykseen stimuloiva vaikutus, sillä ne 
synnyttävät myönteisiä kerrannaisvaikutuksia 
taloudellisille ja sosiaalisille muutoksille. 
Kehittyvien liikenneyhteyksien myötä 

toiminnallisten työmarkkina-alueiden 
laajeneminen nopeutuu. Aluerakenteeseen 
muodostuu vähitellen laajoja työssäkäynti- 
tai suuralueita liikenneväylien ja -yhteyksien, 
pendelöinnin, muuttoliikkeen, yritysten 
sijoittumisen, toiminnallisten alueiden 
laajenemisen sekä käytäväkehityksen 
ohjaamana. (Aro 2016) 
 Paikkojen väliset lyhyemmät 
aikaetäisyydet edesauttavat yhtenäisten 
työssäkäyntialueiden muodostamista ja 
”lähentävät” paikkoja toisistaan. Toimivien ja 
nopeiden yhteyksien kehittyminen vaikuttaa 
positiivisesti yritysten sekä investointien 
sijaintipäätöksiin ja ihmisten muuttopäätöksiin. 
Aro (2016) ennustaa Suomessa olevan 
tulevaisuudessa neljä nykyisiin hallinnollisiin 
rajoihin perustumatonta suuraluetta, jotka 
muodostuvat suurimpien kaupunkiseutujen 
30, 60 ja 90 minuutin aikaetäisyyksistä 
keskuskaupunkeihin. Kasautumishyötyjen 
ylärajana voi pitää tunnin aikaetäisyyttä tai 
sadan kilometrin matkaetäisyyttä. Oulu on 
pohjoisen vyöhykkeen keskuskaupunki. 
 Haasteena seudullisessa tutkimuksessa 
voi pitää sisäistä eriytymistä. Kaupunkiseutujen 
eri osien toiminnalliset roolit tai hyvinvointierot 
voivat poiketa huomattavasti toisistaan. Mikäli 
kaupunkiseutuja tutkitaan vain keskiarvoina, 
jää niiden sisäinen monimuotoisuus 
huomiotta. (Moisio & Vasanen 2008) Luokittelu 
kaupunkeihin ja maaseutuun perustuen 
kuntarajoihin, on myös ongelmallista, sillä 
kunnan sisällä voi olla sekä maaseutumaisia että 
kaupunkimaisia alueita. Paikkatietopohjaisessa 
kaupunki-maaseutu -luokituksessa alueet 
jaetaan hallinnollisista rajoista riippumattomiin 
luokkiin. Kaupunkialueet koostuvat 
sisemmästä ja ulommasta kaupunkialueesta 
sekä kaupungin kehysalueesta. Maaseutu 
muodostuu seuraavista osista: maaseudun 
paikalliskeskukset, kaupungin läheinen 
maaseutu, ydinmaaseutu sekä harvaan 
asuttu maaseutu. Luokituksen perusteena 
ovat muun muassa valtakunnalliset väestö-, 
työvoima-, työmatka- ja rakennustiedot 
sekä tietoverkko- ja maankäyttöaineistot. 
Tuoreimman luokituksen mukaan 
suomalaista yli 72 % asuu kaupunkialueilla 
ja kaupungistumisaste nousee. Eniten ovat 
laajentuneet kaupungin läheinen maaseutu 
sekä kaupungin kehysalue. Syynä kaupungin 
läheisen maaseudun kasvulle on kaupunkien 



työssäkäyntialueiden kasvu, mitä selittävät 
muun muassa työpaikkojen keskittyminen, 
etätyömahdollisuuksien lisääntyminen ja 
liikenneyhteyksien paraneminen. Kaupungin 
kehysalueet ovat laajentuneet johtuen uusien 
taajamien kytkeytymisestä kaupunkiseutuihin. 
(Kaupunki-maaseutuluokitus päivitetty… 
2020)     

Yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan Ristimäen 
(2020) mukaan kaupunkiseudun, kunnan tai 
sen osan sisäistä rakennetta. Kosken (2008) 
mukaan sillä tarkoitetaan toiminnallista 
kokonaisuutta, jonka asuin-, työpaikka-, 
palvelu- sekä virkistysalueet muodostavat. 
Siihen lukeutuvat myös alueita yhdistävät 
liikenneverkot ja vesi-, tietoliikenne- sekä 
energiahuoltoverkot, joita ne tarvitsevat. 
 Yhdyskuntarakenteen kehitystä 
ohjataan rakennetun ympäristön osalta 
ennen kaikkea yhdyskuntasuunnittelun ja 
muiden rakentamisen ohjausjärjestelmien 
kautta. Yhdyskuntasuunnittelun keskiössä 
on maankäytön ohjaus, eritoten kaavoitus. 
(Staffans ym. 2008) Yhdyskuntarakenteen 
ohjaus on tärkeää varsinkin kasvavilla 
kaupunkiseuduilla sekä niiden reuna-alueilla. 
(Ympäristöministeriö 2013) 
 Yhdyskuntarakenteen pitkän 
aikavälin muutoksia voidaan seurata YKR- eli 
yhdyskuntarakenteen seurannan aineistoilla. 
Ne sisältävät tietoja eri vuosilta muun muassa 
väestöstä, työpaikoista sekä rakennuksista. 
(Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot 
2020) Yhdyskuntarakenteen analysointiin 
voidaan käyttää muun muassa seuraavia 
indikaattoreita: yhdyskuntien pinta-ala ja tiiviys, 
toimintojen sekoittuneisuus ja saavutettavuus, 
monikeskuksisuus sekä työmatkojen ja muun 
arkiliikkumisen suuntautuminen. (Rehunen 
ym. 2018: a) 

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja ehey-
tyminen  
Yhdyskuntarakenteen hajautuminen tarkoittaa 
harvan taajama-alueen kasvamista tai 
hallitsematonta hajarakentamista. Etäisyydet 
kasvavat, mistä seuraa ongelmia muun muassa 
teknisen huollon verkostojen, joukkoliikenteen ja 
liikenneväylien sekä palveluiden järjestämiseen. 
Yhdyskuntarakenteen eheytymisellä 
puolestaan tarkoitetaan uudisrakentamisen 

sijoittamista jo aiemmin rakennetuille 
alueille tai sellaisten yhteyteen. Eheyttävä 
rakentaminen tukee ja hyödyntää olemassa 
olevaa yhdyskuntarakennetta sekä poistaa 
havaittuja epäkohtia.  (Yhdyskuntarakenne 
2013) Yhdyskuntarakenteen hajautuessa 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn suosio 
laskee, kun eheytyminen parantaa niiden 
edellytyksiä. Yhdyskuntarakenteen hajautuessa 
keskustat heikkenevät ja eheytymisen myötä ne 
elpyvät. (Ristimäki 2020)    
 Yhdyskuntarakenteen tiiviys vaikuttaa 
sen taloudellisuuteen, sillä kun rakenne 
on tiivis, on asukasta kohden vaadittavan 
infrastruktuurin tarve alhaisempi. Tiiviissä 
ympäristössä toiminnot sijaitsevat lähellä 
toisiaan ja niiden saavutettavuus on hyvä, 
jolloin arkiliikkumisen ja tavarakuljetusten 
kustannukset sekä ympäristövaikutukset ovat 
pienemmät. Väljästi rakennetuilla ja väestöään 
menettävillä alueilla on infrastruktuurin 
ylläpito kallista, jolloin joudutaan pohtimaan 
sen karsimista. (Rehunen ym. 2018: b)  
 Rehusen ym. (2018: a) mukaa 
taajama-alueiden laajenemisen kasvu on 
Suomessa yleisesti 2010-luvulla tasaantunut. 
Taajamien uudisrakentamisesta yhä suurempi 
osuus on viime vuosina sijoittunut olemassa 
olevalle asemakaava-alueelle. Keskustojen 
työpaikkamäärät ovat säilyneet entisellään, 
mutta niiden osuus työpaikoista on pienentynyt. 
Alakeskusten suhteellinen merkitys 
suurimmilla kaupunkiseuduilla on kasvanut. 
Kehitys yhdyskuntarakenteen kehittymisestä 
autoriippuvaisempaan suuntaan on hidastunut 
ja useilla kaupunkiseuduilla jalankulku- ja 
joukkoliikennevyöhyke ovat alkaneet kasvattaa 
osuuttaan asutuksesta ja työpaikoista. 

Tulevaisuuden trendit
Rehusen ym. (2018: a) mukaan tarkasteltaessa 
alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitystrendejä, 
tulee esiin alueiden kasvava erilaistuminen. 
Aluesuunnittelun ja -kehittämisen 
uudistamisessa tulisikin huomioida erilaiset 
toimenpiteet ja ohjauskeinot eri alueille. 
Helsingin metropolialue erottuu voimakkaalla 
kasvullaan. Helsingistä suuntautuvat 
kasvuvyöhykkeet kytkeytyvät metropolialueen 
kehitykseen yhä tiiviimmin. Vyöhykkeillä 
tarve infrastruktuurin kehittämiseen 
sekä liikennejärjestelmän parantamiseen 
painottuvat alueiden välisen vuorovaikutuksen 



sujuvoittamiseksi. Keskisuuret kaupunkiseudut 
ovat tärkeitä maakuntien ja seutukuntien 
keskuksia, joissa osaavan työvoiman saatavuus 
on keskeistä. Maaseudulla pikkukaupungit ja 
kirkonkylät muodostavat paikalliskeskusten 
verkon, jonka elinvoimaisuuden 
ylläpitäminen on tärkeää. Vuorovaikutusta 
kaupunkien ja maaseutujen välillä tulee 
edistää, jottei alueiden polarisaatio kärjisty. 
Yhdyskuntarakenteen eheytymiskehitystä 
tulee tukea ja täydennysrakentamisen 
sijoittumiseen on kiinnitettävä huomiota. 
Suurimmilla kaupunkiseuduilla korostuu 
joukkoliikenteeseen nojaavien alueiden 
kehittäminen. Kestävät kulkutavat edellyttävät 
asuin-, työpaikka ja palvelualueiden 
sijaitsemista toistensa lähellä tai hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien päässä.  

Oulun seudun aluerakenne

Taustaa
Oulun seudun kuntia ovat Hailuoto, Kempele, 
Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 
(BusinessOulu… 2020), joissa asuu Pohjois-
Pohjanmaan maakunnan reilusta 400 000 
asukkaasta noin 60 % prosenttia (Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen… 
2018). Oulun kaupunkiseudun rakennemallissa 
2040 (2015) on mukana myös Ii, joten tarkastelen 
myös sitä. 
 2000-luvulla maakunnan 
väestönkasvu on ollut merkittävästi koko 
maan keskiarvoa suurempaa ja keskittynyt 
Oulun seudulle. Maakunnan väestötavoite 
on 470 000 asukasta vuonna 2040. Tavoitteen 
mukaan Oulun seudulla väkiluku kasvaa 300 
000-310 000 asukkaaseen ja muualla pysyy 
suhteellisen vakaana. (Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavan uudistaminen… 2018) 
 Oulun seudulla on merkittävä 
asema valtakunnallisena keskuksena 
sekä kansainvälisenä arktisen alueen 
keskuksena. Luonnonvarat Barentsin 
alueella vaikuttavat alueen geopoliittiseen ja 
taloudelliseen merkitykseen. Edellytyksenä 
niiden hyödyntämiselle ovat toimivat 
liikenneyhteydet sekä logistiikka. Itämeren 
aluetta kehitetään yhtenäisenä talousalueena, 
jonka kehitystä Botnian käytävän sekä Itämeren 
meriyhteyksien kehittäminen Euroopan 
laajuisen TEN-T-ydinverkon osana tukevat. 
(Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 

uudistaminen… 2016) 
 Seudun elinkeinorakenne on 
palveluvaltainen ja alkutuotannon sekä 
teollisuuden osuudet ovat Suomen keskiarvoa 
pienempiä. Teollisuus on terveys- ja 
sosiaalipalveluiden ohella suurin työllistäjä, 
mutta sen henkilöstömäärä on 2000-luvulla 
merkittävästi vähentynyt. Samaan aikaan 
palvelualat ovat kasvaneet. Vahvoja 
teollisuudenaloja ovat metsä-, kemian-, sekä 
metalliteollisuus. Seutu panostaa kasvualoihin, 
joista esimerkkeinä ICT-, kaivos-, energia-, 
ympäristö- sekä life science- alat. Myös luoviin 
aloihin sekä matkailuun panostetaan. (Oulun 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma… 
2014)   

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
perustuen Oulun seutua kehitetään 
pohjoisen Suomen, Itämeren alueen sekä 
Barentsin kansainvälisenä keskuksena. 
Oulun lentoasemaa tullaan kehittämään 
kansainvälisenä kauttakulkulentoasemana 
ja sen liityntäyhteyksiä parannetaan. 
Matkailukeskuksia sekä -vyöhykkeitä 
kehitetään maakunnan monikeskuksisen 
aluerakenteen ja palveluverkon osana. 
Tavoitteena on tasapainoinen palvelurakenne, 
joka on kuntarajoista riippumaton. Tavoitteena 
on myös kehittää maaseudun tasapainoista 
aluerakennetta perustuen olemassa oleviin 
taajama-, kylä- sekä vapaa-ajan asumisen 
rakenteisiin, vahvuuksiin ja palveluihin. Oulun 
ja ympäröivän maaseudun vuorovaikutusta 
edistetään liikenneyhteyksiä kehittämällä 
ja alueille ominaisten vetovoimatekijöiden 
sekä resurssien pohjalta. Maaseudun 
elinvoimaa lisätään uusiutuviin ja 
paikallisiin energiavaroihin perustuvaa 
energiataloutta edistäen. (Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavan uudistaminen… 2015) 
 Tavoitteena on teollisuuden ja 
yritystoiminnan toimintaedellytysten 
turvaaminen riittävien aluevarausten ja 
liikenneratkaisuiden kautta, yhdyskuntien 
energiatehokkuuden parantaminen sekä 
hiilineutraalin rakentamisen edistäminen. 
Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
edellytyksiä parannetaan ja liikkumistarvetta 
sekä henkilöautoriippuvuutta vähennetään. 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittelussa 
ja mitoittamisessa pyritään siihen, että ne 



tukisivat yhdyskuntarakennetta. Tavoitteena 
on myös parantaa liikenneturvallisuutta, 
kehittää yhdyskuntia sekä elinympäristöjä 
kohtaamispaikkoja lisääviksi sekä edistää vesi- 
ja jätehuollon turvallisuutta ja toimivuutta. 
(Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 
uudistaminen… 2015) 
 Maa- ja metsätalouden 
toimintaedellytyksiä turvataan 
ohjaamalla alueidenkäyttöä niin, että 
riittävät yhtenäiset alueet säilyvät. 
Tavoitteena on monipuolisen matkailu- 
ja virkistysalueverkoston kehittäminen 
sekä lähialuematkailun ja -virkistyksen 
tukeminen. Kulttuuriympäristöjen merkitystä 
virkistyksen ja matkailun vetovoimatekijänä 
vahvistetaan. Maakunnallisesti merkittäviä 
kylämaisemakokonaisuuksia kehitetään 
ja laajojen, yhtenäisten maisema-alueiden 
säilymistä edistetään. Ranta-alueiden kestävä 
käyttö turvataan. (Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavan uudistaminen… 2015) 
 Oulun seutua kehitetään Pohjois-
Suomen logistisena keskuksena. Tavoitteena on 
myös tukea ympäristö- ja ilmastovastuullista 
energiataloutta, joka perustuu maakunnan omiin 
energianlähteisiin. Bioenergian saatavuutta 
edistetään. Tuulivoimatuotannon kehittymistä 
tuetaan osoittamalla sille parhaiten soveltuvat 
alueet. Valtakunnallisia sekä maakunnallisia 
voimajohtoja täydennetään ja vahvistetaan 
sekä tietoliikenteen infrastruktuuria kehitetään. 
(Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 
uudistaminen… 2015)  

Keskukset 
Maakuntakaavassa Oulun kaupunkiseutu on 
merkitty kaupunkikehittämisen kohdealueeksi. 
Kasvu tulee ensisijaisesti kohdistaa 
kuntakeskuksiin ja alakeskuksiin, joissa pyritään 
täydentämään ja eheyttämään kaupunki- ja 
taajamarakennetta. Uudet asuntoalueet on 
sijoitettava joukkoliikenteelle edullisesti ja 
niillä on suosittava tiivistä pientaloasutusta. 
Kaupunki-, kunta- ja aluekeskuksiin on 
mahdollista sijoittaa seudullisesti merkittäviä 
vähittäiskaupan suuryksikköjä. Myös ne on 
sijoitettava yhdyskuntarakennetta tukeviksi 
sekä kevyelle- ja joukkoliikenteelle hyvin 
saavutettaviksi. (Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavan uudistaminen… 2018) 
 Maakuntakaavassa osoitetaan Oulun 
seudun laatukäytävä, millä tarkoitetaan 

kaupunkimaisesti rakennettavaa tie- sekä 
yritysympäristön vyöhykettä Oulun 
lentoaseman, keskustan ja yliopiston sekä 
seudun muiden suurten työpaikka- ja 
palvelualueiden; Kempeleen, Oulunsalon, 
Kaakkurin, Ruskon, Linnanmaan sekä Peltolan 
välillä. Alueella on pyrittävä luomaan kuntien 
yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita, 
joilla voidaan turvata vyöhykkeen 
kehittäminen kansainvälisesti vetovoimaiseksi, 
kaupunkikuvaltaan ja yhdyskuntarakenteeltaan 
korkeatasoiseksi, pääasiassa yritystoiminnan, 
kaupallisten- sekä vapaa-ajan palveluiden 
alueeksi samalla kulttuuriympäristöt sekä 
maisema huomioiden. Korkean palvelutason 
joukkoliikenteelle ja mahdollisesti myös 
raideliikenteen toteutumiselle osana 
paikallisliikennettä on luotava edellytykset, 
mitä tuetaan käytävän läheisyyteen 
sijoittuvalla täydennysrakentamisella. (Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen… 
2018) 
 Maakuntakaavassa Oulun 
kaupunkikeskustan palvelutoimintojen 
alueelle sijoittuu keskustahakuisia kauppa-, 
hallinto-, vapaa-ajan-, ja hyvinvointipalveluita 
sekä asumista. Kansainvälisen, 
kaupallisesti vetovoimaisen sekä viihtyisän 
kaupunkikeskustan kehittymiseen on luotava 
edellytyksiä muun muassa varaamalla 
alueita tiiviille kaupunkirakentamiselle 
sekä monipuolisille palveluille. Aluetta on 
kehitettävä Pohjois-Suomen kaupallisena 
pääkeskuksena. (Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavan uudistaminen… 2018)
 Oulun kaupunkiseudun 
kaupunkimaisten aluekeskusten ydinalueille 
sijoittuu keskustahakuisia palveluita ja 
asumista. Tällaisia ovat Oulun kaupungin 
alakeskukset; Hiukkavaara, Kaakkuri ja 
Ritaharju-Linnanmaa sekä Kempeleen 
kuntakeskus. Kolme ensimmäistä on 
määritelty Oulun palvelumalli 2020 -raportin 
julkisten palveluiden keskusluokituksen 
perusteella. Sen mukaan Ouluun sijoittuu 
kolme alakeskusta, joilla on yli 40 000 asukkaan 
asukaspohja. Maakuntakaavassa myös 
Kempele on luokiteltu Oulun kaupunkiseudun 
rakennemalli 2040 -raportin perusteella 
kaupunkimaiseksi aluekeskukseksi, vaikka 
sen väestöpohja on alhaisempi. (Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen… 
2018) 



 Keskustatoimintojen alueiksi 
osoitetaan kaupunki- ja kuntakeskusten 
ydinalueet. Ne muodostavat toiminnallisesti 
yhtenäisiä ja keskustahakuisiin toimintoihin 
painottuvia kokonaisuuksia. Tällaisia ovat 
suuret kuntakeskukset Muhos, Liminka, 
Tyrnävä ja Ii sekä Oulun alakeskukset ja 
entiset kuntakeskukset Haukipudas, Kiiminki, 
sekä Oulunsalo. (Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavan uudistaminen… 2018) 

Vyöhykkeet
Kaupunki-maaseutu -luokituksessa (kuva 
1) sisempään kaupunkialueeseen kuuluvat 
Oulun keskusta ja lähialueet Kaukovainiolta 
Linnamaalle asutusta seuraillen. Ympäröivä 
ulompi kaupunkialue ulottuu Kempeleestä 
Kelloon. Kaupungin kehysalue ulottuu 
nauhamaisena pääteitä seuraillen Iin Ojakylään, 
Kiiminkiin, Tyrnävän Murtoon, Limingan 
Haaransiltaan sekä miltei Oulunsalon 
lauttarantaan asti. Kehysalueen ympärillä Iin 
Olhavaan, Ylikiiminkiin, Muhokselle, Tyrnävän 
Ojakylään sekä Lumijoen Varjakkaan saakka on 
kaupungin läheistä maaseutua. Seudun muut 
alueet ovat harvaan asuttua maaseutua.
 K a u p u n k i k u d o s t e o r i a s s a 
perusajatuksena on, että kaupungit 
koostuvat jalankulkukaupungista, 
joukkoliikennekaupungista ja 

autokaupungista. Jaon avulla on paremmin 
pystytty paneutumaan yhdyskuntarakenteen 
muutoksiin kaupungeissa sekä ajankohtaisiin 
ilmiöihin kaupunkikehityksessä. Teoriasta on 
johdettu pelkistetympi yhdyskuntarakenteen 
vyöhykemalli. (Ristimäki ym. 2017) Vyöhykkeitä 
tarkasteltaessa väestönkasvu on Oulun seudulla 
viime vuosina painottunut autokaupunki- 
ja joukkoliikennevyöhykkeille. Etenkin 
autovyöhykkeellä väestön ja työpaikkojen 
määrä on kasvanut muita nopeammin.  (Oulun 
keskeisen kaupunkialueen… 2011) Auton 
omistus on yleistynyt. Pyöräilyn ja jalankulun 
osuus liikkumisesta on työssäkäyntialueen 
laajenemisen, taajamarakenteen kasvun 
ja autoistumisen myötä vähentynyt. 
Myös joukkoliikenne on menettänyt 
kilpailuasemaansa autoliikenteelle. (Oulun 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma… 
2014)    
 Oulun kävelykeskustan alue 
kuuluu jalankulkuvyöhykkeeseen. 
Alue yltää noin kilometrin etäisyydelle 
keskustan toiminnallisesta keskipisteestä, 
Rotuaarista. Liikekeskustan lisäksi 
jalankulkuvyöhykkeeseen kuuluvat läheiset 
alueet, joilta on jalkaisin hyvä saavutettavuus 
keskustaan. Jalankulkuvyöhykettä 
ympäröivä kevyen liikenteen vyöhyke 
ulottuu 1-3,5 kilometrin vyöhykkeelle 

Kuva 1. Kaupunki-maaseutuluokitus (Ympäristöhallinto 2018)



keskustasta. Rajauksessa on huomioitu 
pyöräteiden läheisyys, paikalliset olosuhteet 
ja autonomistustiedot. Kevyen liikenteen 
asema Oulussa on vahva ja pyöräteitä on 
asukasta kohden enemmän kuin muissa 
suurissa kaupungeissa. (Kaupunkirakenteen 
kehityspiirteet… 2008) 
 Korkean palvelutason 
joukkoliikennevyöhyke on rajattu 250 
metrin vyöhykkeillä linja-autopysäkkien 
ympärille. Joukkoliikennevyöhykkeen reuna-
alue rajautuu pysäkkejä ympäröiviin 400 
metrin vyöhykkeisiin. Korkean palvelutason 
joukkoliikennevyöhyke yltää miltei yhtenäisenä 
Oulun keskustasta Kempeleen kuntakeskukseen 
sekä Haukiputaan ja Oulunsalon keskuksiin. 
Joukkoliikennevyöhykkeen ulkopuolelle 
jäävät Hailuoto, Lumijoki, Liminka, Tyrnävä 
ja Muhos. Autokaupunkivyöhyke muodostuu 
niistä keskustaajaman alueista ja lähitaajamien 
laajenemisalueista, jotka eivät kuulu 
muihin vyöhykkeisiin. (Kaupunkirakenteen 
kehityspiirteet… 2008)    

Muut toiminnot
Nuottasaaren teollisuusalue on 
maakunnallisesti merkittävä perinteisen 
teollisuuden alue. Lisäksi maakuntakaavassa 
on osoitettu muita teollisuusalueita, jotka 
sijaitsevat ulkopuolella taajamatoimintojen 
alueista. Ne ovat pääasiassa suhteellisen laajoja 
puu- ja metalliteollisuuden alueita. (Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen… 
2018)     
 Teollisuus- ja taajama-alueiden 
ulkopuolelle sijoittuvia biotaloushankealueita 
ovat Muhoksen Viskaalin teurastamon 
yhteyteen suunniteltu biojalostamo ja 
Tyrnävän Haurukylän kiertotalouskylä. 
Tällä hetkellä ainoa biotaloushankepäätös on 
Toppilan käytöstä poistuvan voimalaitoksen 
korvaava Oulun energialaitosinvestointi 
Laanilaan. Biotaloushankkeita on myös 
Nuottasaaressa ja Sanginsuussa. (Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen… 
2018) Oulun seudulla tuotetaan energiaa muun 
muassa myös vesi-, lämpö- ja tuulivoiman 
(Hyvinvointia energiasta… 2012) sekä turpeen 
avulla. (Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 
uudistaminen… 2015)   
 Merkittäviä logistiikka-alueita 
ovat Oulun lentoasema ja satama. (Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen… 

2018) Lentoasema on matkustajamäärissä 
Suomen toiseksi vilkkain (Hailuodon 
kiinteän yhteyden yleissuunnitelma… 
2014) ja lentoliikenne onkin tärkeää monille 
yrityksille työmatkojen kannalta (Oulun 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma… 
2014). Maakuntakaavan tavoitteena on 
parantaa lentoaseman liikenneyhteyksiä 
muun muassa joukkoliikennetarjontaa 
lisäämällä sekä lentoasemantietä kehittämällä. 
(Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 
uudistaminen… 2018) Oulun satama 
puolestaan on johtava metsäteollisuus- 
sekä suuryksikkösatama Perämerellä. 
(SATAMAT) Oulu on myös keskuspaikka 
rautatiekuljetuksille Pohjois-Suomessa. (Oulun 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma… 
2014) Uusina logistiikka-alueina esitetään 
valtatie 4:n Tupoksen eritasoliittymäalueen 
ympäristössä olevaa Kempele-Limingan 
logistiikkavyöhykettä sekä Oulun Rusko-
Takalaanilan logistiikka-aluetta. (Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen… 
2018)      
 Oulun kaupunki ja kaupunkiseutu ovat 
yksi Pohjois-Pohjanmaan matkailuelinkeinon 
kehittämisstrategian matkailualueista. Oulun 
seudun matkailualue koostuu erityisesti Oulun 
keskustasta ja suistoalueesta, Hietasaaresta ja 
Nallikarista, Marjaniemestä, Liminganlahdesta, 
Virpiniemestä ja Kierikistä. (Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen… 
2016) Liminganlahti-Hailuoto-Oulu -alue on 
matkailun vetovoima-alue, jonka kehittämisen 
perusteena ovat maankohoamisrannikon luonto 
ja kulttuuriympäristöt sekä vuorovaikutus 
maaseudun ja kaupunkikulttuurin välillä. 
Alueidenkäyttöratkaisuilla pyritään tukemaan 
alueen matkailuun ja virkistystoimintaan 
perustuvia kehittämismahdollisuuksia. 
(Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 
uudistaminen… 2016)   

Oulun kaupunkiseudun rakennemalli 2040
Oulun kaupunkiseudun rakennemallissa 2040 
(2015) korostetaan kuntien yhteistyötä, jossa 
tärkeää on tunnistaa niiden vahvuudet. Malli 
mainitsee seudun yhteiseksi vahvuudeksi 
nuoren, koulutetun väestön, sekä hyvän 
teknologiaosaamisen. Kuntien tavoitteena on 
ekologinen sekä energiatehokas yhdyskunta, 
toimiva ja taloudellinen yhdyskuntarakenne 
sekä turvallinen ja laadukas elinympäristö. 



 Nykyinen asuminen (kuva 2) sijoittuu 
keskuksiin sekä sormimaisesti pääteiden 
varsille. Tiiveintä aluetta on Oulun keskusta. 
Muita tiiviin asumisen vyöhykkeitä on 
keskustan lähikehällä, nykyisissä ja entisissä 
kuntakeskuksissa sekä pienemmissä 
keskuksissa. Tiivistyvän asumisen vyöhykkeitä 
on suurimpien teiden sekä jokien varsilla. 
Muualla asuminen on maaseutumaista. (Oulun 
kaupunkiseudun rakennemalli… 2015)
 Asumisessa tavoitellaan tiiviisti 
rakennettuja, energia- ja ekotehokkaita alueita. 
Oulun keskusta laajenee sekä tiivistyy ja 
täydentyy hyödyntämällä alueen monipuolisia 
palveluita ja mahdollisuutta liikkua kestävästi. 
Asumista ohjataan myös taajama-alueille ja 
tiivistyneisiin kaupunkimaisiin aluekeskuksiin; 
Ritaharjuun, Hiukkavaaraan, Kaakkuriin 
ja Kempeleeseen, sekä tiivistyneisiin 
aluekeskuksiin; Iihin, Haukiputaalle, 
Kiiminkiin, Ylikiiminkiin, Muhokselle, 
Tyrnävälle, Liminkaan, Lumijoelle ja 
Oulunsaloon. Tiivistyneet maaseutuasumisen 
vyöhykkeet kasvavat tukeutuen olemassa 
olevaan rakenteeseen. Kehityksellä tuetaan 
alueiden elinvoimaa sekä lisätään asukkaita 

sellaisille alueille, joilla on autoilun sijaan 
mahdollisuus kestävään liikkumiseen. 
Ekotehokkuutta toteutetaan vyöhykkeillä niille 
ominaisin keinoin: tiivistämällä rakennetta, 
kehittämällä kestävän liikkumisen olosuhteita, 
parantamalla tietoliikenneyhteyksiä ja 
asiointipalveluita, sekä maaseutuasumisen 
vyöhykkeillä maaseutuelinkeinoja tukemalla. 
Tavoitteena on kasvun suuntaaminen kaikilla 
alueilla tiivistämällä sormimaista rakennetta 
joukkoliikenteen kannalta edullisille 
vyöhykkeille. (Oulun kaupunkiseudun 
rakennemalli… 2015) 
 Liikenteellisesti tärkeitä 
kehityskohteita ovat Euroopan laajuiseen 
liikenneverkkoon, ydin-TEN-T-verkkoon 
kuuluvat valtatie 4 ja rautatie. Valtatietä 4 on 
tavoitteena kehittää Oulun ja Kemin välillä ja 
rautatien osalta tavoitteena on kaksoisraide 
Ouluun. Kattavan TEN-T verkon kehittämisen 
edellytyksenä on myös sataman, lentokentän 
sekä 8- ja 22- valtateiden kehittäminen. 
Ruskon, Oritkarin, Kempele-Limingan 
sekä Iin logistiikka-alueiden kehittäminen 
sekä satamaväylän syventäminen ovat 
tärkeitä toimenpiteitä seudun kilpailukyvyn 

Kuva 2. Asumisen nykytila (Oulun kaupunki 2015)



edistämisessä. Joukkoliikenteen laatukäytävien 
kehittämiseksi on asutusta lisättävä niiden 
varrelle. Pyöräilyä, joka palvelee työssäkäyntiä 
ja asiointia, edistetään keskusten välisillä 
yhteyksillä sekä keskustan toimivilla väylillä. 
(Oulun kaupunkiseudun rakennemalli… 
2015)  
 Palveluiden kehittämisessä 
korostuu Oulun keskustan merkitys koko 
seudulle. Monipuoliset keskustan palvelut 
luovat kaupunkikulttuuria, joka synnyttää 
innovaatioita ja elinvoimaa. Osaamis- ja 
innovaatiokeskittymät ovat keskeisessä 
osassa kansainvälisyyden kehittämisessä. 
Kilpailukyvyn vahvistamiselle edellytyksenä 
on kansainvälisten liikenneyhteyksien 
kehittäminen. Palveluita pyritään 
tuottamaan luovasti uusia verkko-, etä- 
sekä kuljetusratkaisuja käyttäen ja niiden 
järjestämisessä pyritään siihen, että ne 
ovat saavutettavissa ilman autoa. Kaupat 
sijoittuvat ensisijaisesti keskustoihin, ja 
keskustaan soveltumaton kaupallinen toiminta 
elinkeinoelämän kehittämisvyöhykkeille 
hyville paikoille liikenteellisesti. (Oulun 
kaupunkiseudun rakennemalli… 2015) 

 Matkailussa tavoitteena on 
kansainvälinen vetovoima. Uutena 
kohteena vetovoiman lisäämisessä on 
maankohoamisrannikon erityispiirteitä 
korostava kansainvälinen meripuisto. Oulun 
keskustaa ja Limingan luontokeskusta 
kehitetään kokous- ja kongressimatkailun 
tarpeisiin. Liminganlahtea esitetään UNESCO:n 
maailmanperintöluetteloon. Hailuoto on 
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokas kohde ja luo yhteyden avomerelle. 
Rannikon tärkeitä matkailualueita ovat Iin 
Hamina, Virpiniemi-Isoniemi, Akionlahti ja 
Varjakka. Merkittäviä matkailualueita ovat 
myös muun muassa Kierikki, Koitelinkoski, 
Turkansaari sekä UNESCO Global Geopark 
-verkostoon kuuluva Rokua. Tärkeää 
on kehittää myös asukkaita palvelevia 
virkistysalueita. Tälle edellytyksenä ovat 
viher- ja virkistysyhteydet keskustoista 
viher- ja virkistysalueille. Pyöräilyreittejä 
kehitetään matkailua ja virkistystä palvelevalla 
pyöräilyn kehittämisvyöhykkeellä. (Oulun 
kaupunkiseudun rakennemalli… 2015) 
Maankäyttöä esittävässä kuvassa on koottu 
keskeisimmät rakennemallin asiat. (kuva 3)

Kuva 3. Maankäyttö (Oulun kaupunki 2015)



Hailuodon yhdyskuntarakenne

Taustaa
Hailuoto on osa Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntaa ja Oulun seutua. (Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen… 
2018) Hailuodosta Oulun keskustaan on 
matkaa noin 50 kilometriä ja matkoista arviolta 
60 % suuntautuu Ouluun. Hailuoto kytkeytyy 
Oulun seudun tieverkostoon Oulunsalon kautta 
kulkevan maantien 816 kautta. Maantiehen 
kuuluu lauttayhteys, jonka ajallinen kesto 
on noin puoli tuntia. (Hailuodon kiinteän 
yhteyden yleissuunnitelma… 2014) 
 Hailuodon kunnan tavoitteina ovat 
hallittu väestönkasvu sekä vakituisen- ja 
loma-asutuksen laajeneminen tukeutuen 
nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja 
niiden välinen tasapainoinen asutusrakenne. 
Mikäli hallittu kasvu ylittyy, tulee lisääntyvä 
muuttoliike aiheuttamaan suunnittelutarpeita 
maankäyttöön, varsinkin jos kasvu hakeutuu 
alueille, jotka eivät kulttuuriympäristön, 
maiseman, tai luonnon kannalta sovellu 
rakentamiseen. (Ympäristövaikutusten 
arviointiselostus… 2010) Kunnan strategian 
mukaan Hailuoto on vakavarainen ja 
elinkeinorakenteeltaan monipuolinen 
kunta, joka kasvaa hallitusti. Hailuoto on 
myös Oulun seudulla aktiivinen toimija. 
Se tarjoaa laadukkaita julkisia ja yksityisiä 
palveluita. Hailuoto kunnioittaa luontoarvoja 
ja on asuinpaikkana viihtyisä ja turvallinen. 
Hailuodon pyrkimyksenä on olla vetovoimaisin 
vapaa-ajan ja virkistyksen kohde Oulun 
seudulla. (Maankäytön kehityskuva 2012) 
 Hailuodon keskusta on 
maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen 
alueeksi. Merkinnällä osoitetaan asumisen, 
palveluiden, työpaikka- ja teollisuusalueiden 
sekä muiden taajamatoimintojen 
sijoittumisalue sekä laajentumisalueet. 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa 
taajaman ydinaluetta on kehitettävä 
keskukseksi, joka on toiminnallisesti sekä 
taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuva. 
Maankäyttöratkaisuissa on pyrittävä 
hyvään energiatalouteen. Kaavoituksessa on 
määriteltävä edulliset vyöhykkeet kävelyn, 
pyöräilyn sekä joukkoliikenteen kannalta 
perustaksi taajamarakentamisen kehittämiselle. 
(Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 
uudistaminen… 2018) 

 Hailuodon Ojakylä on merkitty 
kyläksi. Merkinnällä osoitetaan 
maaseutuasutukselle tärkeitä kyläkeskuksia, 
jotka toimintapohjaltaan ovat vahvoja, 
aluerakennetta tai ympäristötekijöitä ajatellen 
tärkeitä tai sijaitsevat lähellä taajamaa. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on kyläkeskuksen asemaa pyrittävä 
vahvistamaan yhteensovittamalla asumisen, 
alkutuotannon sekä muun elinkeinotoiminnan 
tarpeet ja kehittämällä kylän ydinaluetta 
kohtaamispaikaksi, joka on kyläkuvallisesti, 
toiminnallisesti sekä liikennejärjestelyiltään 
selkeästi hahmottuva. Kaavoituksessa on 
kiinnitettävä huomiota erityisesti rakentamisen 
sopeuttamiseen kyläkokonaisuuteen 
sekä -ympäristöön, hyvien peltoalueiden 
säilyttämiseen maatalouskäytössä sekä 
vesihuollon järjestämiseen. (Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen… 
2016)

Hailuodon strateginen yleiskaava
Strategisen yleiskaavan tavoitteena on 
palveluiden hyvä saavutettavuus ja 
kaupallisten palveluiden monipuolistuminen, 
elävä maaseutu, matkailun kehittäminen sekä 
hyvä yritystonttivaranto. Tavoitteita ovat myös 
muun muassa virkistysmahdollisuuksien 
kehittäminen sekä asumisen sovittaminen 
maisemaan ja kyläkuvaan. Asumisen osalta 
tavoitteena on olemassa olevan infrastruktuurin 
hyödyntäminen sekä jo rakennettujen 
kyläalueiden tiivistäminen ja täydentäminen. 
Asumisen täydennysalueita ovat keskustan ja 
koulun läheiset alueet, nykyisen viemäröinnin 
yhteydessä ja välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevat alueet sekä Luovontien varren 
alueet noin puolen kilometrin etäisyydellä 
keskustasta Santoseen. Odotettavissa on, 
että kiinteän yhteyden myötä Hailuodon 
potentiaalisuus asuinpaikkana lisääntyy, mutta 
suurta uudisrakentamispainetta ei kuitenkaan 
odoteta. Santoseen ja Huikkuun osoitettujen 
uudisalueiden kiinnostus todennäköisesti 
lisääntyy. (Hailuodon strateginen yleiskaava… 
2019)

Väestö 
Väkiluku on noin 1000, mutta kesäisin 
väkimäärä kasvaa loma-asutuksen ja matkailun 
vuoksi. Väkiluku on pysynyt kutakuinkin 
samalla tasolla pitkään. (Hailuodon strateginen 



yleiskaava… 2019) Hailuodossa lapsia ja 
nuoria on huomattavasti pienempi osuus, kuin 
keskimäärin Oulun seudulla ja ikääntyneiden 
osuus vastaavasti on korkeampi. (Maankäytön 
kehityskuva 2012) Tilastokeskus arvioi, 
että ikääntyneiden osuus tulee edelleen 
kasvamaan ja lasten määrä vähenemään. 
Ennusteen toteutuessa lisääntyy sosiaali- 
ja terveyspalveluiden- ja vähenee muun 
muassa varhaiskasvatuksen palveluntarve. 
Luonnollisen väestönkehityksen ollessa 
negatiivinen, on merkittävä osuus väkiluvun 
ylläpitämisessä muutolla. Tilastokeskus arvioi 
väkiluvun kasvavan vuoteen 2030 mennessä 
1116 henkilöön, mutta suurempikin kasvu on 
todennäköistä kiinteän yhteyden toteutuessa. 
(Hailuodon strateginen yleiskaava… 2019)

Maanomistus ja maankäyttö
Isojaon takia maanomistus on edelleen hyvin 
pirstaleista. Kunnan omistuksessa on vain 
muutamia kiinteistöjä ja pääosin maanomistus 
on yksityistä. (Hailuodon strateginen 
yleiskaava 2019…) 
 Pääosin alue on maa- ja 
metsätalousvaltaista. Kirkonkylällä sijaitsee 
keskustatoimintojen alue. Päätien varrella 
on Kirkonkylän sekä Ojakylän kohdalla 
maaseutumaisen asumisen aluetta. Ranta-
alueet ovat pääasiassa loma- ja matkailualuetta. 
Saarta ympäröivistä merialueista valtaosa on 
luonnonsuojelualueita. (Hailuodon kiinteän 
yhteyden yleissuunnitelma… 2014)

Asuminen  
Pysyvä asutus sijoittuu Luovontien tuntumaan 
ja keskittyy pääosin Koivukylä – Ojakylä 
-akselille. Myös Petsamontien ja Pölläntien 
varrella, Potinlahden rannalla, Huikussa, 
Vaskenperällä sekä Marjaniemessä on 
pysyvää asutusta. Vapaa-ajan asutus sijoittuu 
ranta-alueille ja keskeisille kyläalueille. 
(Hailuodon strateginen yleiskaava… 2019) 
Vuonna 2019 asuntokuntia oli 490 (Kuntien 
avainluvut… 2019) ja loma-asuntoja 558 
(Kesämökit alueittain 2019). Asunnoista 410 
on omistusasuntoja, 62 vuokra-asuntoja sekä 
loput tuntemattomia. (Kuntien avainluvut … 
2019)     
 Ensisijaisesti asumiseen tarkoitetut 
alueet on osoitettu strategisessa yleiskaavassa 
(2019) A-merkinnällä, samoin kuin sellaiset 
nykyiset lomarakennuspaikat, jotka sijaitsevat 

asumisen kannalta potentiaalisesti. Tämä 
tukee yleistä kehitystä ja tavoitteita pysyvän 
asutuksen lisäämisestä. Yleiskaavassa on 
osoitettu myös asumisen reservialueet, joissa 
ensisijaista on maa- ja metsätalouskäyttö, mutta 
joita tarvittaessa voidaan ottaa asuinkäyttöön. 
A1-merkinnällä osoitetaan reservialueita, jotka 
kyläkuvan kannalta sijoittuvat keskeisesti. 
Merkinnällä A2 osoitetaan reservialueita, jotka 
sijoittuvat kylämiljööstä sekä maisemapelloista 
etäämmälle, jolloin rakentamistapa voi olla 
vapaampaa. A- ja A1 -alueet osoitetaan 
ensisijaisesti jo rakennetuille alueilla sekä 
niiden välittömään läheisyyteen. Myös A2 
-alueet sijoittuvat nykyiseen infrastruktuuriin 
nähden potentiaalisesti. Asuinaluevarauksien 
määrä on tarkoituksella ”ylimitoitettu”, 
mikä mahdollistaa uusia rakennuspaikkoja 
moninkertaisesti suhteessa arvioituun 
väestönkehitykseen
 Maankäytön kehityskuvan (2012) 
mukaan asumisen painopistealueista 
valtaosa levittäytyy Luovontien varrelle 
olemassa olevan rakenteen mukaan. 
Tonttitarjonnan tulee ennakoidun 
väestönkasvun edellyttämänä olla riittävää ja 
monipuolista. Suurin osa asuinrakentamisesta 
toteutetaan pientaloina, mutta Kirkonkylällä 
varaudutaan myös rivitalotuotantoon. 
Kirkonkylän ohella uutta asumista tarjotaan 
pienimuotoisemmilla asemakaavoitetuilla 
alueilla. Asuntorakentamista voi sijoittua 
lisäksi muualle tukeutuen nykyiseen 
yhdyskuntarakenteeseen sekä Luovontiehen. 
Tavoitteena on, että uudesta asuntotuotannosta 
kaksi kolmasosaa sijoittuu Kirkonkylään. 
Kirkonkylän pohjoispuolelle osoitetaan 
asumisen reservialue, johon Kirkonkylän 
on mahdollista laajentua. Kirkonkylän 
ulkopuolella uusia asuinmahdollisuuksia 
tarjoavat Pöllän ja Lahdenperän alueet. 
Santosen nykyinen asuntorakenne laajenee 
Vaskesta Huikkua kohti. Huikun aluetta 
vaiheittain kehitetään vastaamaan pysyvän- 
ja vapaa-ajan asumisen tarpeita sekä kiinteän 
yhteyden tuomia mahdollisuuksia. Vapaa-
ajan asumista kehitetään matkailupalveluiden 
kehittämisalueiden lisäksi parhaiten 
soveltuvilla ranta-alueilla. Kuvassa 
(kuva 4) havainnollistetaan Hailuodon 
yhdyskuntarakennetta YKR-aineiston 
avulla. 



Elinkeinorakenne ja työpaikat
Työllisyysaste vuonna 2018 oli 71,9 % ja 
asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus 
53,1 %. Hailuodossa työpaikkoja oli 230. 
Hailuotolaisista 64,3 % työskenteli palvelualalla, 
23,9 % alkutuotannossa ja 10,9 % jalostuksessa. 
Alueen työpaikkaomavaraisuus oli 68,7 %. 
(kuva 5) (Kuntien avainluvut… 2018)  
 Vuoden 2017 lopussa yrityskanta 
oli 77. (Hailuodon strateginen yleiskaava… 
2019) Elinkeinoissa korostuu muun muassa 
matkailu. Uutena tuotantosuuntana ovat 
paikkariippumattomat palvelut. Tällaisia ovat 
esimerkiksi luovan alan toiminnot, kuten 
suunnittelu. Ne eivät riipu päivittäisistä 
nopeista maaliikenneyhteyksistä.  
(Ympäristövaikutusten arviointiselostus… 
2010)
 Viinikantien varrella Kirkonkylän 
lähellä sijaitsee yritystoiminnan 
rakennuspaikkoja. Alueella on esimerkiksi 
jäkälän jalostusta ja myyntiä. Alueelle 
voi sijoittua myös ympäristöhäiriötöntä 
teollisuutta. Alueen lähelle on osoitettu 
myös uusi reservialue teollisuus- ja 
toimitilarakentamiselle. Aluevarauksen 
tavoitteena on mahdollisiin tuleviin teollisuus- 
ja työpaikka-aluetarpeisiin varautuminen siten, 

että sinne voi sijoittua niin ympäristöhäiriötöntä 
yritystoimintaa kuin perinteisempää 
teollisuutta. Aluevaraus sijoittuu alueelle, jossa 
toiminta ei häiritse asumista muuten, kuin 
sinne keskustan kautta kulkevan liikenteen 
muodossa. Suunnittelussa on huomioitu 
läheiset suojelualueet ja luontomatkailun 
kehittämisalue Kirkkosalmessa. (Hailuodon 
strateginen yleiskaava… 2019)  

Palvelut
Palvelut ovat keskittyneet Kirkonkylälle, 
josta löytyy muun muassa terveyskeskus, 
peruskoulu, palvelukoti, kirjasto, päiväkoti 
ja kunnanvirasto. Lisäksi siellä sijaitsee 
kaksi päivittäistavarakauppaa, huoltoasema, 
apteekki, Alko sekä pankki- ja postipalvelut. 
Kirkonkylällä on myös kulttuuri- ja 
virkistyspalveluita, kuten kotiseutumuseo. 
(Hailuodon strateginen yleiskaava… 2019) 
 Saaressa ei ole poliisia, minkä koetaan 
lisäävän turvattomuutta. Myös sairas- ja 
muiden hälytysajojen lauttariippuvaisuus 
koetaan ongelmaksi. Hälytysajot sekoittavat 
aikatauluja lauttaliikenteessä, mikä heikentää 
lautan palvelutasoa. (Ympäristövaikutusten 
arviointiselostus… 2010)

Kuva 4. Hailuodon yhdyskuntarakenne



Teknisen huollon verkostot
Talousvesihuollon toiminta-alueeseen 
kuuluvat lähes kaikki pysyvän asutuksen 
alueet ja jätevesihuollon toiminta-alueeseen 
Kirkonkylän ja muiden keskeisten kyläalueiden 
lisäksi Luovontien varren alueet. (Hailuodon 
strateginen yleiskaava… 2019) 
 Kunnan omistuksessa on Keskikylällä 
biolämpövoimalaitos ja noin 2,3 kilometrin 
pituudelta kaukolämpöverkostoa. 
Sähkönsyöttönsä Hailuoto saa 20 kV 
merikaapelilla Siikajoen sähköasemalta. 
Vuonna 2017 asennettu kaapeli kulkee 
Siikajoelta Tömppään, vanhan toimiessa 
varakaapelina. Sähkönsiirron toimintavarmuus 
tulee lisääntymään, mikäli maakuntakaavassa 
oleva varaus yhteystarpeesta pääsähköjohdolle 
Siikajoen ja Hailuodon välillä toteutuu. 
(Hailuodon strateginen yleiskaava… 2019) 
 Maankäytön kehityskuvan mukaan 
tavoitteena on tuulivoimatuotannon 
edistäminen. Uusien voimaloiden sijoittaminen 
edellyttää kattavaa ympäristövaikutusten 
selvittämistä. Tuulivoimatuotannon 
sijoittamiseksi on sähköverkkoa vahvistettava, 
mikä toisaalta parantaa saaren huoltovarmuutta 
ja edellytyksiä elinkeinojen kehittämiselle. 
(Maankäytön kehityskuva 2012) Huikussa 
sijaitsee nykyään saaren ainoa tuulivoimala 
ja sähköä tuotetaan myös dieselvoimaloilla.  
Tuulivoima-alueita on merkitty Huikkuun ja 
merelle Marjaniemen pohjoispuolelle. Lisäksi 
Harjun alueelle on osoitettu selvitysalue, jonka 
maankäyttöön liittyy ristiriitaisia intressejä 
muun muassa linnuston, virkistyskäytön ja 
jäkälätalouden osalta. Selvitysalueen rajaus on 
laaja eri intressien turvaamiseksi. Alue sijaitsee 
vähintään 2 kilometrin etäisyydellä asuin- ja 

lomarakennusalueista. Tuulivoimatuotannolla 
olisi merkittäviä vaikutuksia alueen 
maisemakuvaan. Kunnassa halutaan tutkia, 
sopisiko alueelle 2-3 tuulivoimalaa. (Hailuodon 
strateginen yleiskaava… 2019) 

Liikenne
Hailuodon päätie on saaren läpi kulkeva 
maantie 816, eli Huikusta Kirkonkylälle 
Luovontie, ja Kirkonkylältä Marjaniemeen 
Marjaniementie. Vilkkaimmalla osuudella 
liikennemäärä on noin tuhat ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Lisäksi Hailuodossa on muita 
maanteitä, paikallisteitä ja katuja, joiden 
liikennemäärät ovat pieniä. Saarella on myös 
runsaasti yksityisteitä. (kuva 6) Hailuodon 
ollessa merkittävä kesämökkialue, vaihtelevat 
liikennemäärät eri aikoina voimakkaasti. 
Kesäaikana päätien liikennemäärä on yli kaksi 
kertaa keskimääräistä suurempi ja alkuvuodesta 
keskiarvosta vain noin 30 %. Lauttamatkan 
vuoksi päätiellä esiintyy autojonoja lautan 
purkautuessa. Myös lauttaan pyrkivät 
autot vilkkaimpina ajankohtina jonoutuvat. 
(Hailuodon strateginen yleiskaava… 2019) 
 Kevyen liikenteen väylä ulottuu 
Kirkonkylästä Ailastoon ja viimeisin laajennus 
valmistui syyskuussa 2019. (Uuden pyörätien 
avajaiset 2019) Maantie 816 koetaan liian 
kapeaksi jalankululle ja pyöräilylle, minkä 
vuoksi kevyen liikenteen väylän rakentamista on 
esitetty koko maantien pituudelle. (Hailuodon 
strateginen yleiskaava… 2019) Luovontie on 
osoitettu maankäytön kehityskuvassa (2012) 
parannettavaksi liikenneyhteydeksi.
 Lauttamatka Hailuodosta Oulunsaloon 
kestää noin puoli tuntia, lautan lastausaika 
keskimäärin viisi minuuttia ja odotusaika 

Kuva 5. Hailuodon elinkeinorakenne (Muokattu lähteestä Kuntien avainluvut... 2018)



lauttaan kymmenen minuuttia. Lauttaliikenne 
toimii ympärivuotisesti kello 5:00-23:00 välisenä 
aikana. Vuorovälit vaihtelevat puolesta tunnista 
puoleentoista. Normaalikokoisia ajoneuvoja 
lautalle mahtuu noin 50. Lautan liikennemäärä 
on keskimäärin 723 ajoneuvoa vuorokaudessa, 
ja nousee kesäisin keskimäärin 1300 
ajoneuvoon. Hailuotolaisilla sekä kunnassa 
työskentelevillä on etuajo-oikeus. Jäätilanteen 
salliessa käytössä on rinnakkaisyhteytenä 
jäätie, jonka aukioloajat ovat kuitenkin 
vaikeasti ennustettavissa. Jäätie ei myöskään 
tuo säästöjä, sillä lauttayhteys on sen rinnalla 
normaalisti käytössä. (Soisalo ym. 2017) 
Edestakaisia linja-autovuoroja Hailuodosta 
Ouluun on arkipäivisin kolme, lauantaisin kaksi 
sekä sunnuntaisin yksi. (Hailuodon kiinteän 
yhteyden yleissuunnitelma… 2014)  
 Liikenneverkko perustuu 
tulevaisuudessa pääosin nykyiseen tiestöön, 
mutta asuinrakentamisen tiivistymisen 
vuoksi saattaa sitä olla tarpeen muuttaa. 
Kevyen liikenteen pääreitti on osoitettu 
päätien lisäksi Pölläntien varteen ja lisäksi 
varaus sille on osoitettu Sumpuntien varteen 
sekä Marjaniemen ja Sumpun välille. 
Kaavassa on myös osoitettu taajama-alueen 

ja Huikun välille yhteystarve jalankululle 
ja pyöräilylle. Ajatuksena on, että olemassa 
olevien yksityisteiden sekä metsäautoteiden 
verkostoa olisi mahdollista täydentää siten, 
että niistä syntyisi päätien kanssa rinnakkainen 
tai vaihtoehtoinen kevyen liikenteen yhteys. 
(Hailuodon strateginen yleiskaava… 2019) 
Kirkonkylän pohjoispuolelle on osoitettu uusi 
rinnakkaistieyhteys palvelemaan saaren sisäistä 
liikennettä sekä tien varteen muodostuvaa 
maankäyttöä. Kehittämistarpeita on tunnistettu 
myös muun muassa Marjaniemen ja Pöllän 
välisessä yhteydessä. (Maankäytön kehityskuva 
2012)  
 Lauttaliikenteen ylitysaikojen ja 
yöllisen liikenteen puuttumisen vuoksi 
Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on muuta 
seutua heikompi. Liikkumismahdollisuudet 
eivät vastaa palvelutasotavoitteita, 
jotka ELY-keskus on lauttaliikenteelle 
asettanut. (Hailuodon kiinteän yhteyden 
yleissuunnitelma… 2014) Ennusteen mukaan 
Hailuotoon johtavan tien liikennemäärä 
kasvaa vuoteen 2050 1,34-kertaiseksi. 
(Soisalo ym. 2017) Lauttayhteydestä syntyy 
lisäkustannuksia Hailuodon elinkeinoelämälle 
muun muassa kuljetuskustannuksista. 

Kuva 6. Hailuodon tieverkosto



Lauttayhteys myös heikentää yritysten 
kilpailukykyä. Lauttayhteyden käyttö 
edellyttäisi lähitulevaisuudessa ratkaisuja 
lauttakaluston uusimisesta sekä tarjonnan 
lisäämisestä. (Hailuodon kiinteän yhteyden 
yleissuunnitelma… 2014) Kesäisin 
ruuhkaisimpina aikoina lautalle saattaa joutua 
odottamaan tunteja. (Hailuodon kiinteän 
yhteyden tiesuunnitelma 2018)   

Maatalous/metsätalous
Tammikuussa 2016 Hailuodossa oli yhteensä 
32 maatilaa, joista viljatiloja 19 ja eläintiloja 
13. Uutta peltoalaa raivataan edelleen. 
Uusia asuinalueita ei lähtökohtaisesti 
kaavoiteta suurten eläinsuojien lähelle 
eläinsuojien laajenemismahdollisuuksien 
ja asuinympäristön viihtyvyyden vuoksi. 
Viljelysalueet ovat keskittyneet nauhamaisesti 
Ojakylänlahden ja Kirkkosalmen rannalle. 
Suurin osa Hailuodosta on osoitettu maa- 
ja metsätalousalueiksi, joilla on sallittua 
vain rakentaminen, joka liittyy maa- ja 
metsätalouteen tai palvelee yhdyskuntateknistä 
huoltoa. (Hailuodon strateginen yleiskaava… 
2019)     
Viljelysmaisema on pienipiirteistä. Laajimmat ja 
keskeisimmät peltoalueet kulttuuriympäristön 
sekä taajamarakenteen kannalta on osoitettu 
maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi. 
(Hailuodon strateginen yleiskaava… 2019) 
 Maankäytön kehityskuvan 
mukaan tulee turvata maatalouden 
toimintamahdollisuuksia muun muassa 
peltoalueet pääosin jatkossakin viljelykäytössä 
säilyttämällä ja tilakeskusten laajentuminen 
mahdollistamalla. (Maankäytön kehityskuva 
2012) Asuinaluevaraukset ulottuvat jossain 
määrin peltoalueiden reunoille tai pienille 
pelloille, joten peltoala tulee asuinrakentamisen 
toteutuessa vähenemään. Pienillä pelloilla 
ei toisaalta ole maataloudessa oleellista 
merkitystä. Kauempana keskustasta on alueita, 
joita voidaan tarvittaessa raivata uusiksi 
pelloiksi. (Hailuodon strateginen yleiskaava… 
2019) 

Matkailu
Hailuoto ja Marjaniemi ovat matkailun, 
vapaa-ajan ja virkistyksen kärkikohteita 
Oulun seudulla. Marjaniemen alue on 
osoitettu matkailupalveluiden tärkeimmäksi 
kehityskohteeksi Hailuodossa ja muita 

tärkeitä ovat Huikun ja Pöllän alueet. Myös 
Kirkonkylä on tärkeä matkailupalveluiden 
näkökulmasta. (Maankäytön kehityskuva 
2012) Marjaniemen, Pöllän ja Huikun satamien 
lähiympäristöjä on tarkoituksena kehittää 
matkailun, luontoarvojen ja satamatoimintojen 
ehdoilla. Kirkkosalmen alueelle on osoitettu 
luontomatkailun kehittämisalue.  (Hailuodon 
strateginen yleiskaava… 2019)  
 Hailuodossa on monen tasoisia 
mökki- ja maatilamajoituspalveluita sekä 
vapaa-ajan asunto- ja hotellimajoitusta 
ympärivuotisesti. Majoituskapasiteettia on sekä 
meren rannalla että keskustassa. (Hailuodon 
strateginen yleiskaava… 2019) Hailuodossa 
on myös esimerkiksi ohjelmapalveluita sekä 
kahvila- ja ravintolapalveluita. Merkittävän 
lisän matkailijamääriin tuovat metsästys- ja 
kalastusmatkailu. (Ympäristövaikutusten 
arviointiselostus… 2010) Matkailun 
edistämiseksi alueilla on kehitettävä ja 
monipuolistettava matkailupalveluita sekä 
luotava edellytyksiä majoituskapasiteetin 
lisäämiselle. Matkailun kehittäminen tulee 
tehdä samalla muita elinkeinoja hyödyttäen. 
(Maankäytön kehityskuva 2012)

Virkistysalueet
Kirkonkylälle on osoitettu virkistysalueita 
päätien miljöötä tukemaan. Niiden tarkoitus 
on taata Kirkonkylällä päätien vehreä ilme sekä 
pitää uudisrakentaminen tarpeeksi kaukana 
tien perinteisestä miljööstä. Virkistysalueita 
on myös osoitettu Peltokuusikon alueelle 
ja Huikkuun. Kaavassa on esitetty ulkoilun 
yhteystarvelinja pääosalle ranta-alueista siten, 
että yhteyksistä muodostuu välissä olevien 
tieosuuksien kanssa verkosto, joka kattaa koko 
kunnan. (Hailuodon strateginen yleiskaava… 
2019) 
 Hailuodossa on ihanteelliset olosuhteet 
retkeilyn, veneilyn, kalastuksen sekä mökkeilyn 
harrastamiseen ja saaresta löytyy runsaasti 
retkeilyreittejä ja taukotupia. Marjaniemen 
vierassatamassa on palveluita veneilijöille. 
Hailuoto on myös lintuharrastajien suosima 
kohde ja saaressa on useita lintutorneja. 
(Hailuodon strateginen yleiskaava… 2019) 

Kiinteän yhteyden vaikutukset Oulun 
seudun aluerakenteeseen

Hailuodon kiinteä yhteys on merkittävä hanke 
koko Oulun seudun elinvoiman turvaamisen, 



toimivien liikenneyhteyksien sekä 
turvallisuuden kannalta. Rakennusvaiheen 
arvioidaan työllistävän noin 200 ihmistä 
suoraan, minkä lisäksi vaikutus alueen 
talouteen välillisinä työllistämisvaikutuksina 
on merkittävä. (Hailuodon kiinteän yhteyden 
hankinnan… 2019) 
 Kiinteä yhteys tulee 
lähentämään Hailuotoa mantereeseen 
yhdyskuntarakenteellisesti, toiminnallisesti 
sekä maisemallisesti. (Hailuodon merialueen 
osayleiskaava 2014) Tavoitteiksi on asetettu 
muun muassa se, että liikenneyhteyden 
palvelutaso olisi hyväksyttävä sekä Hailuodon 
että Oulun seudun kannalta. Tavoitteiden 
mukaan kiinteä yhteys kuuluu toimivana osana 
seudun liikennejärjestelmään ja liikkuminen on 
mahdollista ympäri vuorokauden. (Hailuodon 
kiinteän yhteyden tiesuunnitelma 2018) 
Linja-autoliikenteen aikataulut eivät enää 
riipu lauttaliikenteestä ja nopeutuvat. Kiinteä 
yhteys parantaa palo- ja pelastustoimien 
toimintamahdollisuuksia. (Soisalo ym. 2017) 
 Kiinteän yhteyden on arvioitu 
parantavan Hailuodon saavutettavuutta 
valtakunnallisesti ja seudullisesti, 
mahdollistavan aiempaa sujuvammat 
yhteydet elinkeinotoiminnalle ja henkilö- sekä 
tavaraliikenteelle ja laajentavan Hailuodon 
työssäkäyntialuetta. Hankkeen myötä 
Hailuodosta tulee liikenteellisesti tasavertainen 
muiden seudun kuntien kanssa (Hailuodon 
kiinteän yhteyden yleissuunnitelma… 2014) 
ja Hailuoto rinnastuu alueisiin, jotka ovat 
seudullisesti vastaavassa asemassa. (Soisalo 
ym. 2017) Kun Hailuoto tulee Oulusta suurin 
piirtein samalle ajalliselle etäisyydelle muiden 
seudun kuntien kanssa ja väestö sekä työpaikat 
saaressa lisääntyvät, paranee Hailuodon asema 
seuturakenteessa. Saavutettavuus paranee 
lähes mantereen tasolle, mutta äärimmäisten 
sääilmiöiden vuoksi voi edelleen olla häiriöitä. 
(Ympäristövaikutusten arviointiselostus… 
2010)      
 Ajan ja kustannusten, jotka liikenteessä 
kuluvat kuljetuksiin, työssäkäyntiin sekä 
asiointiin, tulisivat Hailuodossa olla muuhun 
seutuun vertailukelpoisia Kiinteä yhteys tulee 
nopeuttamaan ajoneuvoliikennettä Hailuodon 
ja mantereen välillä niin, että siihen kuluu 
nopeudella 80 km/h noin viisi minuuttia. 
(Hailuodon merialueen osayleiskaava 2014) 
Kun nykyisin matka-aika odotusaikoineen 

Hailuodosta Oulun keskustaan on 
keskimäärin 90 minuuttia, lyhentää kiinteä 
yhteys sitä noin 50 % (Hailuodon kiinteän 
yhteyden tiesuunnitelma 2018), ja Hailuodon 
merialueen osayleiskaavan (2014) mukaan jopa 
kolmannekseen nykyisestä. 
 Kiinteän yhteyden nopeuden, 
varmuuden ja helppouden seurauksena 
tehdään matkoja, jotka nykytilanteessa 
jäävät tekemättä. Alussa kiinteän yhteyden 
tuoma mielenkiinto todennäköisesti lisää 
liikennemääriä, mutta myöhemmin määrät 
vakiintuvat. (Hailuodon merialueen 
osayleiskaava 2014) Kiinteän yhteyden 
ennustetaan liikenteen yleisen kasvun kanssa 
lisäävän liikennettä Hailuodon ja mantereen 
välillä 30 %, mikä tarkoittaa lautan kohdalla 
keskimäärin 723 vuorokausittaisen ajoneuvon 
määrän nousua 940 ajoneuvoon. (Soisalo ym. 
2017) Päivittäisessä kevyessä liikenteessä 
kiinteää yhteyttä tullaan käyttämään 
suhteellisen vähän, koska etäisyydet keskusten 
välillä ovat suuret. Sitä käytetään lähinnä loma- 
ja vapaa-ajan matkoilla. Tällainen matkailu 
voi toisaalta lisääntyä. (Hailuodon merialueen 
osayleiskaava 2014) 
 Asukasviihtyvyyden näkökulmasta 
Hailuoto ei kiinteän yhteyden myötä 
näyttäydy enää yhtä selkeänä vaihtoehtona 
mantereella asumiselle. Hailuodon tietynlainen 
omaleimaisuus, rauhallisuus ja kiireettömyys 
voivat kärsiä, varsinkin mikäli väestö ja 
matkailijamäärät kasvavat huomattavasti. 
(Soisalo ym. 2017)     
 Mahdollinen skenaario kiinteään 
yhteyteen liittyen ovat kuntarakenteen 
muutokset Oulun seudulla. Itsenäisyyden 
säilyminen mahdollistaisi kunnan kasvun 
sekä palveluiden hallitun kehittämisen ja 
hailuotolaisten omaleimainen elämäntapa 
säilyy varmemmin itsenäisenä kuntana. 
Kuntarakenteen muutos voisi rapauttaa kunnan 
identiteettiä ja jopa sulauttaa Hailuodon 
Oulun lähiöksi. Kuntarakenteen muutoksen 
sekä kiinteän yhteyden toteutuessa ainakin 
jotkin palvelut todennäköisesti vähenisivät 
Hailuodosta. Toisaalta on myös mahdollista, 
että suurempaan kuntaan liittyminen tukisi 
väestönkasvua sekä palveluiden saatavuutta 
mantereelta. (Ympäristövaikutusten 
arviointiselostus… 2010) Paremman 
liikenneyhteyden myötä uskotaan kuitenkin 
kuntatalouden hoitoedellytyksien kehittyvän, 



mikä luo edellytyksiä itsenäisyyden 
säilyttämiselle. (Soisalo ym. 2017)  
 Kiinteästä yhteydestä Oulunsalon 
alueelle kohdistuvien vaikutusten arvioidaan 
olevan Hailuotoa vähäisempiä. Oulunsalon 
läpi kulkeva liikenne lisääntyy, mikä 
heikentää liikenneturvallisuutta, lisää tien 
estevaikutusta sekä aiheuttaa mahdollisesti 
Hailuotoon johtavan tienvarren maankäyttöön 
ja sen kehittämiseen rajoituksia. Raskaat 
kuljetukset rakentamisen aikana aiheuttavat 
häiriöitä. (Hailuodon kiinteän yhteyden 
yleissuunnitelma… 2014) Toisaalta liikenteen 
jonoutumista tai ruuhkautumista ei enää esiinny, 
koska liikenne ei rytmity lautan mukaan, mikä 
vähentää ruuhkan aiheuttamia vaaratilanteita. 
(Soisalo ym. 2017) Liikennemäärien kasvu 
saattaa heikentää alueen asumisviihtyvyyttä 
ja houkuttelevuutta sekä johtaa kiinteistöjen 
ja maan arvon alenemiseen varsinkin tien 
välittömässä läheisyydessä. (Hailuodon 
kiinteän yhteyden yleissuunnitelma… 2014)
 Kiinteän yhteyden ei ennusteta 
vaikuttavan merkittävästi siihen, että 
väestö ja työpaikat siirtyisivät Oulunsalon 
alueelta Hailuotoon, vaan muuttoliike tulee 
laajemmalta alueelta, ensisijaisesti muualta 
Oulun seudulta. (Ympäristövaikutusten 
arviointiselostus… 2010) Liikenneyhteyksien 
parantumisen arvioidaan lisäävän jonkin 
verran hailuotolaisten vähittäiskaupan 
palveluiden käyttämistä Oulunsalossa, 
varsinkin työmatkojen yhteydessä. (Hailuodon 
kiinteän yhteyden yleissuunnitelma… 2014) 
Hailuodon oma palvelutarjonta on kuitenkin 
varsin hyvä ja väestön ostouskollisuus korkea. 
Kiinteän yhteyden seurauksena hintaerot 
mantereen palveluihin todennäköisesti 
tasoittuvat, mikä suosii Hailuodon palveluita 
(Ympäristövaikutusten arviointiselostus… 
2010) Mahdolliset muutokset seudun 
kuntarakenteessa voivat aiheuttaa Oulunsalon 
alueella julkisiin palveluihin muutoksia. 
Kiinteällä yhteydellä ei Oulunsalossa 
sijaitsevan lentoaseman toimintaan ole 
merkitystä.  (Hailuodon kiinteän yhteyden 
yleissuunnitelma… 2014)   

Kiinteän yhteyden vaikutukset Hailuo-
don yhdyskuntarakenteeseen

Mikäli liikennöinti säilyy nykyisen 
lauttaliikenteen palvelutason mukaisena, 
tulee ennusteiden mukaan liikkumisen 

palvelutaso ja Hailuodon saavutettavuus 
heikentymään liikennemäärien lisääntyessä. 
Tällä on negatiivisia vaikutuksia saaren 
houkuttelevuuteen asuinpaikkana sekä 
elinkeinon harjoittamisen osalta. Mikäli 
saavutettavuus huononee, rajoittuvat saaren 
nykyisten yritysten toimintaedellytykset 
ja kilpailukyky, eivätkä heikentyvät 
liikenneyhteydet houkuttele myöskään uutta 
yritystoimintaa. (Hailuodon kiinteän yhteyden 
yleissuunnitelma… 2014)    
 Saavutettavuuden paraneminen 
houkuttelee Hailuotoon lisää sekä vakituista että 
vapaa-ajan asutusta. Tämä luo mahdollisuuksia 
yhdyskuntarakenteen suunnitelmalliseen 
kehittämiseen sekä Hailuodon aktiivisen 
maapolitiikan edistämiseen. Kiinteän yhteyden 
ennustetaan vaikuttavan positiivisesti asuntojen 
ja maan arvoon.  (Hailuodon kiinteän yhteyden 
yleissuunnitelma… 2014)   
 Keskeiset hyödyt väestölle liittyvät 
työ- ja asiointimatkojen matka-aikasäästöihin. 
Kiinteän yhteyden myötä tulee todennäköisesti 
”kakkosasuminen” sekä vapaa-ajan asuntojen 
käyttö ympärivuotisesti lisääntymään 
tai kausiluontoinen käyttö pidentymään. 
(Ympäristövaikutusten arviointiselostus… 
2010) 
 Pääsääntöisesti kiinteän yhteyden 
arvioidaan vaikuttavan Hailuodon 
elinkeinoelämään myönteisesti. 
Saavutettavuuden paranemisen ansiosta 
työvoiman saatavuus paikalliselle 
yritystoiminnalle paranee, mikä vaikuttaa 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja 
elinkeinorakenteen monipuolistumiseen 
myönteisesti. Saavutettavuuden paraneminen 
helpottaa sellaisten yritysten toimintaa, jotka 
ovat kuljetuksista riippuvaisia, muun muassa 
kustannuksia alentamalla ja parantamalla 
toimintavarmuutta ja täsmällisyyttä. 
(Ympäristövaikutusten arviointiselostus… 
2010)     
 Kiinteän yhteyden myötä Hailuodon 
työssäkäyntialue laajenee, ja mantereella töissä 
käyvien määrä kasvaa. Hailuotolaisille on 
siis tarjolla aiempaa enemmän työpaikkoja.  
Saarella olevat työpaikat vähenevät ainakin 
lauttahenkilökunnan osalta ja lauttarannassa 
sijaitsevat palvelut todennäköisesti loppuvat. 
Matkailun lisääntymisen myötä voi kuitenkin 
syntyä uusia työpaikkoja. Hailuodossa on koettu 
erikoistuneen työvoiman rekrytointiongelmia, 



jotka todennäköisesti työmatka-aikojen 
lyhentyessä vähentyvät. Toisaalta tarve niille 
voi vähentyä, sillä palveluista osa haetaan 
todennäköisemmin mantereelta. (Hailuodon 
kiinteän yhteyden yleissuunnitelma… 2014) 
 Liikenneyhteyksien kehittyessä 
mahdollistuvat sellaiset elinkeinot ja 
tapahtumat, jotka vaativat paljon liikkumista 
tai kuljetuksia. Erityisesti kiinteän yhteyden 
arvioidaan vaikuttavan matkailuun, sillä 
arvioidaan, että parantuneet liikenneyhteydet 
lisäävät Hailuodon houkuttelevuutta ja tuovat 
saarelle uutta matkailualan yritystoimintaa. 
Ainakin aluksi saavutettavuuden 
paraneminen voi lisätä erityisesti lyhyitä 
vierailuja. Markkinointi lyhytkestoisille 
loma- ja elämyspaketeille helpottuu, samoin 
kuin kokousmatkojen sekä seminaarien 
järjestäminen. Toisaalta lauttamatkan 
synnyttämät merellisyyden elämykset 
heikkenevät, mikä voi vaikuttaa saaren 
arvoon erityisenä kohteena. Yöpymiset voivat 
vähentyä, kun vierailijoiden ei lauttaliikenteen 
seisahtumisen vuoksi ole enää pakko jäädä 
saarelle yöksi. Toisaalta mökkien käyttö voi 
lisääntyä, kun mahdolliseksi tulee nopea 
pistäytyminen saarelta mantereelle. (Hailuodon 
kiinteän yhteyden yleissuunnitelma… 2014) 
 Kiinteä yhteys tulee todennäköisesti 
vaikuttamaan Hailuodon väestörakenteeseen. 
Hailuotoon muuttaa uusia asukkaita, joista useat 
käyvät töissä mantereella. Näistä monet ovat 
lapsiperheitä. Todennäköisesti etenkin lähellä 
kiinteää yhteyttä sijaitsevat alueet kasvavat 
tai säilyttävät asukaslukunsa ja houkuttelevat 
varsinkin pendelöiviä lapsiperheitä. Kiinteän 
yhteyden myötä on todennäköisempää myös 
potentiaalinen paluumuutto Hailuotoon. 
Liikenneyhteyksien paraneminen lisää 
todennäköisesti pientalojen ja vapaa-ajan 
asuntojen kysyntää etenkin Huikussa ja 
Santosessa sekä päätien varressa Keskikylän 
sekä Ojakylän alueilla. Syrjäisemmillä alueilla 
väestö saattaa vähentyä ja muuttua entistä 
vanhusvoittoisemmaksi. Lapsiperheiden 
määrän lisääntymisen ennustetaan 
nostavan kysyntää paikallisille palveluille. 
Palveluille syntyy kysyntää myös uusien 
vapaa-ajan asukkaiden sekä matkailijoiden 
lisääntymisen myötä. (Ympäristövaikutusten 
arviointiselostus… 2010)   
 Hailuotolaisten elämäntapa muuttuu 
liikkuvammaksi ja palveluita aiempaa 

enemmän haetaan mantereelta. Pendelöinti 
sekä opiskelijoiden liikkuminen helpottuvat 
merkittävästi ja myös ihmissuhteiden 
ylläpitäminen mantereen suuntaan 
lisääntyy ja helpottuu. Lyhyet käynnit 
mantereella yleistyvät. (Hailuodon kiinteän 
yhteyden yleissuunnitelma… 2014) Julkisen 
liikenteen toimintaedellytykset paranevat ja 
aikataulut eivät enää riipu lauttaliikenteestä. 
(Hailuodon merialueen osayleiskaava 
2014) Koulukyyditysten ja joukkoliikenteen 
helpottuessa mantereen suuntaan, peruskoulun 
jälkeisten opintojen suorittaminen asuen 
saarella mahdollistuu. Toisaalta peruskoulun 
säilyminen saarella riippuu hankkeen 
toteuduttua entistä enemmän siitä, miten 
luokkakoot kehittyvät. (Hailuodon kiinteän 
yhteyden yleissuunnitelma… 2014) 
 H a r r a s t u s m a h d o l l i s u u d e t 
voivat parantua, kun harrastusmatkat 
mantereelle helpottuvat. Myös palvelut ja 
ajanviettomahdollisuudet saaren sisällä voivat 
väkiluvun kasvaessa lisääntyä. (Hailuodon 
kiinteän yhteyden tiesuunnitelma 2018) 
Vilkastuminen parantaa joidenkin asukkaiden 
viihtyvyyttä, mutta toisten mielestä taas 
rauhallisempi alue on viihtyisämpi. (Soisalo 
ym. 2017)    
 Liikennemäärien kasvu voi 
huonontaa liikenneturvallisuutta ja lisätä 
tien estevaikutusta sekä aiheuttaa rajoituksia 
maankäytön kehittämiselle päätien varrella. 
(Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunnitelma 
2018) Toisaalta liikenteen sysäyksittäisen 
ruuhkan poistuminen ja liikennevirran 
tasoittuminen vähentää vaaratilanteita. (Soisalo 
ym. 2017) 
 Kevyen liikenteen kehittämiseen 
kohdistuvat paineet kasvavat matkailun 
lisääntyessä. Autoliikenteen kasvu lisää 
turvattomuutta kevyessä liikenteessä, 
jos kevyelle liikenteelle ei saada omaa 
väylää. (Hailuodon kiinteän yhteyden 
yleissuunnitelma… 2014) Toisaalta sosiaalinen 
turvallisuus parantuu hälytysajojen 
helpottuessa. (Hailuodon kiinteän yhteyden 
tiesuunnitelma 2018) Luovontiellä ajetaan 
havaintojen mukaan ylinopeuksia, jotta lautalle 
ehditään. Tämä tulee kiinteän yhteyden myötä 
loppumaan, mikä myös parantaa turvallisuutta. 
(Hailuodon strateginen yleiskaava… 2019) 
 Palveluista osa saattaa vaarantua 
ostovoiman virratessa mantereelle. Varsinkin 



päivittäistavarakaupan täytyy kilpailla 
mantereen palveluiden kanssa, mikä voi johtaa 
siihen, että päivittäistavarakauppa saarella 
supistuu. Jos kuntarakenteessa tapahtuu 
kiinteän yhteyden myötä muutoksia, on 
todennäköistä, että saaren julkiset palvelut 
karsiutuvat. Toisaalta, jos Hailuoto säilyy 
itsenäisenä kuntana ja väestö kasvaa, voivat 
ne lisääntyä sekä monipuolistua. (Soisalo 
ym. 2017) Kiinteän yhteyden on arvioitu 
tukevan kunnan kehittämistä muun muassa 
kuntatalouden hoitoedellytyksien kehittyessä. 
(Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunnitelma 
2018)     

Johtopäätökset

Oulun seutu on yksi Suomen kasvavista 
kaupunkiseuduista. Hailuoto sijaitsee Oulun 
seudulla, mutta koska saareen ei ole kiinteää 
yhteyttä ja saavutettavuus on näin ollen 
heikko, on Hailuoto varsin erillään seudun 
muista keskuksista ja toiminnoista. Kuten 
muun muassa Rehunen ym. (2018: a) ja Aro 
(2016) ovat todenneet, on kaupungistuminen 
ja kaupunkiseutujen kehittyminen myös 
ympäröiviä alueita hyödyttäviä tekijöitä. 
Kiinteän yhteyden myötä Hailuodosta 
tulisi tasavertainen muiden seudun kuntien 
ja alueiden kanssa.  Hailuodosta Oulun 
keskustaan kestää nykyisellä lauttaliikenteellä 
keskimäärin 90 minuuttia (Hailuodon kiinteän 
yhteyden tiesuunnitelma 2018), joten Hailuoto 
ei tällä hetkellä hyödy Oulun tarjoamista 
kasautumiseduista, mikäli tarkastellaan Aron 
(2016) mallin perusteella. Jos kiinteä yhteys 
toteutuu, vähenee matka-aika Hailuodosta 
Oulun keskustaan jopa kolmannekseen 
nykyisestä. (Hailuodon merialueen 
osayleiskaava 2014) Tällöin Hailuodosta 
tulisi kiinteä osa Oulun kaupunkiseutua ja 
samalla se hyötyisi kasvavan kaupunkiseudun 
tarjoamista kasautumiseduista.  
 Kiinteämpi yhteys Oulun seutuun 
muun muassa laajentaisi Hailuodon 
työssäkäyntialuetta ja vähentäisi erikoistuneen 
työvoiman rekrytointiongelmia. (Hailuodon 
kiinteän yhteyden yleissuunnitelma… 
2014) Hailuodon väestö on vanhenevaa 
(Hailuodon strateginen yleiskaava… 2019), 
joten lapsiperheiden houkuttelu on saaren 
tulevaisuuden kannalta elintärkeää. Kiinteän 
yhteyden myötä tämä olisi huomattavasti 
nykyistä helpompaa työssäkäynnin sekä 

opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien 
helpottuessa mantereen suuntaan. 
 Etätyö on myös kasvava trendi 
(Kaupunki-maaseutuluokitus päivitetty… 
2020), jossa Hailuodolla voi nähdä potentiaalia. 
Erilaiset paikkariippumattomat palvelut 
ovat jo nykyisellään Hailuodolle merkittävä 
tuotantosuunta (Ympäristövaikutusten 
arviointiselostus… 2010) ja tämän voi nähdä 
kiinteän yhteyden myötä kasvavan, kun 
Hailuodosta pääsee nopeasti esimerkiksi 
lentoasemalle tai Oulun keskustaan. Tämä 
voi tuoda Hailuotoon uusia asukkaita Oulun 
seutua kauempaakin. 
 Toisaalta Hailuoto on Oulun seudulle 
tärkeä erityisesti matkailupotentiaalin 
näkökulmasta. Hailuoto on määritelty 
kokonaisuudessaan valtakunnallisesti 
arvokkaaksi maisema-alueeksi (Hailuodon 
strateginen yleiskaava… 2019) ja Hailuodon 
voi nähdä potentiaalisena matkailijoita 
houkuttelevana kohteena, hyödyttäen koko 
seutua.
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Veli-Pekka Väänänen

Hailuodon luontoarvot veto-
voimatekijöinä

Luontoarvo

Luontoarvon määrittelyssä ei ole yhtä oikeaa 
ratkaisua. Luontoarvo on monitulkintainen 
käsite, jota voidaan tulkita monista 
näkökulmista. Luontoarvo käsitettä 
voidaan soveltaa esimerkiksi tiukassa 
luonnonsuojelussa, jossa käsite esiintyy 
useimmiten, luonnon virkistyskäytössä 
ja maisema-arvioinneissa (Hytönen, M. 
2015:). Luontoarvo -käsite kattaa laajasti 
ympäristösuojelulakiin sisältyvät erilaiset 
normatiivisen suojelustatuksen omaavat 
kohteet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
etteikö käsite sisältäisi vailla suojelustatusta 
olevia kohteita, joilla on tunnustettuja 
luontoarvoja, kuten luonnon itseisarvo 
(Pärnänen, S. 2012). Suurta luontoarvoa voi 
olla toiselle jokapäiväinen koiranulkoilutus 
lähimetsässä ja toiselle marjanpoiminta 
syksyisin. Pärnänen myös muistuttaa, ettei 
luontoarvon määritelmään kuitenkaan lueta 
rakennetun ympäristön- ja muinaismuistolain 
suojelua.
 Luontoarvoa ei ole suomen laissa 
määritelty tarkasti. Luontoarvon käsite on myös 
rinnastettu luonnonarvoon. Luonnonarvo 
käsite on Ympäristöjen suojelu laissa (YSL) 13§. 
Ympäristöministeriö määrittelee luonnonarvon 
seuraavanlaisesti: ”Luonnonarvot ovat 
uhanalaisiksi arvioitujen lajien tai luontotyyppien 
esiintymiä, jotka ovat merkittäviä valtakunnallisesti 
tai alueellisesti arvioituna. Luonnonarvot 
arvioidaan tieteellisten selvitysten perusteella. 
Huomioon otetaan mm. kohteessa esiintyvien lajien 
tai luontotyyppien uhanalaisuus ja esiintymän 

merkittävyys. Luontoarvojen arvioinnissa kyse ei ole 
yksittäisen ihmisen henkilökohtaisista mielipiteistä 
siitä, missä luonto on erityisen arvokasta tai 
kaunista (Usein kysytyt kysymykset… 2012)”.  
Luontoarvo ja luonnonarvo käsite kulkevatkin 
usein käsikädessä, mutta luonnonarvo on 
määritelty huomattavasti tiukemmin kuin 
luontoarvo. Luontoarvossa voi olla kyse 
osittain myös ihmisen henkilökohtaisesta 
mielipiteestä. Keskeistä luontoarvossa onkin 
sen arvottaminen eli perusteet, joiden vuoksi 
luontoarvo nähdään arvokkaaksi.  (Ekroos, A., 
& Warsta, M. O. 2012).
 Luontoarvoa on myös täysin 
taloudellinen ja yleisesti luonnosta saatava, 
kuten materiaalinen, hyöty. Tällainen ihmistä 
taloudellisesti hyödyttävä luontoarvo on 
kuitenkin hyvin taloudellinen määritelmä. 
Luontoarvoa taloudellisesti pohdittaessa 
nousee pintaan luonnon markkinahinta, arvo 
ja arvon alentuminen ihmistoiminnan tai 
muun sellaisen toiminnan osalta. Luontoarvo 
taloudellisesti pyritäänkin mahdollisimman 
tarkasti mittaamaan. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, etteikö luontoarvossa otettaisi samalla 
kantaa sen esteettisiin ja muihin hyötyihin. 
(Laurila-Pant, M. 2013: 5, 31).
 Luontoarvoa mitattaessa pitääkin 
tulkita käsitettä monesta näkökulmasta 
monitasoisesti. Tällainen tulkinta on 
erityisen haastavaa kaavoituksessa ja 
hankesuunnittelussa, koska luontokohteet 
tulee voida asettaa jollain tavoin 
paremmuusjärjestykseen luontoarvojen 
näkökulmasta. Paremmuusjärjestys esimerkiksi 
priorisoi kohteita, jotka pitää ottaa huomioon 



ensisijaisesti, jos kaikkia arvokkaita kohteita ei 
voida säästää, suojella tai muutoin huomioida 
(Söderman, T. 2003). Siksi myös luontoarvon 
rajaaminen on haasteellista. Alueellisesti rajatut 
suojelualueet sekä luonnonarvot voidaan 
helpommin selvittää lupamenettelyissä, mutta 
Eliölajien ja luontotyyppien suhteen yleinen 
tietopohja on vajavaisempaa alueellisen 
paikantamisen haastavuuden vuoksi (Ekroos, 
A., & Warsta, M. O. 2012).

Luontoarvo maankäytössä

Maankäytön suunnittelussa on tavoitteena luoda 
edellytykset hyvälle ja toimivalle ympäristölle. 
Tämä suunnittelu perustuu maankäyttö- ja 
rakennuslakiin (Ympäristöministeriö. 2020). 
Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti kuvattuna 
pyrkii sovittamaan yhteen erilaisia maankäytön 
intressejä. Hytösen (2015) mukaan luontoarvon 
käsite esiintyy usein luonnonsuojelulaeissa, 
joilla on lukuisia yhteyksiä maankäyttö- ja 
rakennuslakeihin. Luontoarvot nousevatkin 
usein keskeiseen asemaan maankäytössä, 
kaavoituksessa ja hankesuunnittelussa. 
 Luontoarvo maankäytössä nähdään 
tärkeänä elementtinä ympäristöä kehittäessä. 
Yleiskielellisesti luonnonsuojelu pyrkii 
suojelemaan luontoa ihmisen vahingoittavalta 
toiminnalta ja täten turvaavaan luontoarvon 
säilymisen (Ekroos, A. & Warsta, M. 
O. 2012). Luonnonsuojelulain mukaiset 
prosessit maankäytössä koskevat erityistesti 
luonnonsuojelualueiden perustamista 
koskevaan sääntelyyn. Luonnonsuojelulain 
29 ja 47 §:n (384/2009) nojalla voidaan asettaa 
suojelualueita, jos suojelluista luontoarvoista 
on tehty rajauspäätös. Esimerkiksi rajauspäätös 
voidaan tehdä arvokkaiksi luontotyypeiksi 
lueteltuihin kohteisiin, joiden olemassaolo 
merkittävästi lisää alueen luontoarvoja. Näitä 
luontotyyppejä on lueteltu luonnonsuojelulain 
29 §:ssä ja niiden olemassaolo on lailla turvattu 
(Ympäristövaikutusten arviointimenettely: 
Hailuodon liikenneyhteys. 2010).  Myös 
”Luonnonsuojelulain (1096/1996, LSL) tavoitteena 
on mm. luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen; 
luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen 
sekä luonnonvarojen ja luonnonympäristön 
kestävän käytön tukeminen. Näiden elementtien 
voidaan katsoa muodostavan LSL:n mukaisen 
perustan ”luontoarvojen” käsitteelle” (Ekroos, A., 
& Warsta, M. O. 2012). 
 Lisäksi on luonnonsuojelulain 10 luvun 

Natura 2000 -alueita koskeva erityissäätely.  
(Jantunen, J., Leskinen, P., Liukko, U. M., Rainio, 
A. & Turunen, T. 2020). Suomessa Natura 2000 
-verkosto koostuu lintu- ja luontodirektiivin 
perusteella suojelluista alueista. Natura 
2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun 
perusteella olevia luonnonarvoja ei saa 
merkittävästi heikentää (Luonnonsuojelulaki 
§ 64 & Luonnonsuojelulaki 2014/1269 § 64 a). 
Natura -2000 hanke on erittäin keskeisessä 
roolissa Hailuodon maankäytössä, josta 
kerron Natura-2000 kappaleessa.  
 Luontoarvon huomioon ottaminen 
maankäytössä ei ole ainoastaan lakisääteistä. 
Luontoarvojen tavanomaista parempaa 
huomioon ottamista kutsutaan vapaaehtoiseksi 
suojelutoimeksi. Käsite on monitahoinen, 
mutta useimmiten sillä tarkoitetaan muiden 
kuin lakisääteisten suojeluohjelmien 
kohteiden suojelua. Vapaaehtoisesta 
suojelutoimesta on syntynyt säätiöitä, jotka 
toimivat tiedon välittäjinä esimerkiksi 
luontokohteita omistaville ja luonnonsuojeluun 
ryhtyville. Merkittäviä luontoarvoja ja 
luonnon monimuotoisuutta esiintyy myös 
luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. 
Pääosa luonnonsuojelulain suojelutoimista 
on sidottu lakiin ja lain nojalla määritellyille 
suojelualueilla (Jantunen, J & ym. 2020). 
Vapaaehtoinen suojelutoimi onkin erinomaista 
luontoarvon suojelua lain ulkopuolella. 
 Vapaaehtoista suojelutoimea ei pidä 
sekoittaa luonnonsuojelulaissa määrättyyn 
luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvan alueen 
suojeluun, joka toteutetaan ensisijaisesti 
vapaaehtoisin keinoin. Lailla määrätyllä 
vapaaehtoisilla keinoilla luetaan vapaaehtoisen 
yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen 
ja suojeltavan alueen hankkiminen valtiolle 
(Salonen, O. & Hilli, A. 2019).  
 Kunnan tulee alueellaan valvoa ja 
edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa 
ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla 
ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille 
terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä 
luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö 
(Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 
3 §. 1997). Kunnilla on mahdollisuus 
yhdistää maankäytön suunnittelu ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelu arkipäiväisen 
päätöksenteon kautta (Jantunen, J & ym. 2020). 
Siksi kunnan rooli on keskeinen luontoarvon 
vaalimiseksi maankäytössä. Kuntien 



paikallinen asiantuntemus oman alueen 
luonnon erityispiirteistä vaikuttaa suoraan 
maankäytön suunnitteluun. Kuntia myös 
velvoitetaan luonnonsuojelulain 6 §:n mukaan 
edistämään luonnon- ja maisemansuojelua 
alueellaan.    
 Yksityisen luonnonsuojelualueen 
perustaminen maanomistajan suostumuksella 
on oma vaihtoehto edistää luontoarvoa. 
Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen 
maanomistajan suostumuksella toteutuu, 
mikäli alue täyttää jonkin LSL 10.2 §:ssä luetellun 
suojelualueen yleisen perustamisedellytyksen. 
Lisäedellytyksenä vaaditaan, että alueellinen 
ympäristökeskus ja maanomistaja pääsevät 
sopimukseen alueen rauhoitusmääräyksistä 
ja maanomistajalle maksettavista korvauksista 
(Salonen, O. & Hilli, A. 2019). 
 On myös olemassa määräaikaista 
suojelua, joka tehdään määräajaksi, 
enintään 20 vuodeksi. Määräaikaisessa 
suojelusopimuksessa maanomistaja ja 
alueellinen ympäristökeskus solmivat 
sopimuksen, jossa sovitaan kielletyistä 
toimenpiteistä. Sopimus edellyttää 
jonkin LSL 10.2 §:ssä säädetystä 
yleisestä luonnonsuojelualueen 
perustamisedellytyksestä. Sopimukseen 
sisältyy myös määräykset sallituista 
hoitotoimenpiteistä, kuten metsätaloudesta, ja 
maanomistajalle maksettavasta korvauksesta 
siitä huolimatta, ettei laissa ole erillistä 
mainintaa (Salonen, O. & Hilli, A. 2019).
 Pelkällä luonnonsuojelulla 
luontoarvosta jää hyödyntämättä muut 
aspektit. Talousmetsän luontoarvoa 
voidaan kasvattaa eri toimien kautta, jolloin 
materiaalinen ja aineeton hyöty talousmetsästä 
lisääntyy. Suomalainen metsäteollisuus on 
kasvussa monista näkökulmista. Raakapuun 
ohella rinnalle on löytynyt viime vuosina uusia 
käyttömahdollisuuksia. Energiapuukauppa, 
avohakkuuton metsätalous ja metsien 
luontoarvoa lisäävät palvelut, kuten 
virkistyskäyttö ja matkailu monipuolistavat 
metsien käyttöä. Kansainvälisesti uusiutuvan 
energian käyttö lisääntyy ja vahvistaa 
metsäbioenergian tarvetta. (Kumela, H., Hujala, 
T., Pykäläinen, J., Rantala, M. & Kurttila, M. 
2013). Metsiä ja muita ympäristöjä voidaan 
hyödyntää monipuolisesti ja yhtäaikaisesti 
oikeanlaisella maankäytön suunnittelulla. 
Yhtäaikainen materiaalinen ja aineeton 

hyödyntäminen kasvattaa alueen luontoarvoa. 
Usein luontoarvon selvittäminen jää kuitenkin 
metsänomistajan taakaksi, eikä kaikki 
metsänkäsittelyvaihtoehdot ole aina tarjolla 
metsänomistajille (Kumela, H: ym. 2013). 

Hailuoto ja luontoarvo

Vuonna 1993 Hailuodon saari valittiin yhdeksi 
Suomen kansallismaisemista (Molander, T. 
2007). Saari on ainoana kokonaisena kuntan 
luokiteltu kansallismaisemaksi.  Maisema-
alueessa luonto ja kulttuuri ovat hyvin läsnä 
toisiaan. Perinteiset elinkeinot, kuten maatalous, 
kalastus, merenkulku ja luonnonantimien keruu 
näkyvät edelleen. Myös matkailu ja turismi on 
ymmärtänyt Hailuodon luontoarvon suurena 
vetovoimatekijänä, jota pyritään vaalimaan. 
Elinkeinot ja kulttuuri arvostavat Hailuodon 
luontoarvoa paljon.
 Hailuodon saaren luontoarvoa 
nostaa monipuolisuus ja omaperäisyys. 
Keskeisiä luontoarvoja ovat muun muassa 
maankohoamisrannikon luonto, linnusto, 
geologia, perinnebiotoopit ja lisäksi 
saaristolaiskulttuuri, luontomatkailu 
sekä tutkimus- ja virkistyskäyttö 
sulautuu luontoarvoihin voimakkaasti 
(Hailuodon Natura 2000 -alueiden hoito- ja 
käyttösuunnitelma 2013–2027. 2020).
 Hailuodon monipuolista ja 
omaperäistä luontoa sekä luontoarvoa pyritään 
säilyttämään tuleville sukupolville erilaisten 
suojeluohjelmien avulla. Suojeluohjelmat 
kohdistuvat etenkin lintuihin, ranta-
alueisiin, erikoisiin harjumuodostumiin ja 
maannousemarannikkoon, joka jatkuvasti 
muuttuvana muodostaa oman elävän 
suojelukohteensa (Tietoa Hailuodosta. 2020). 
Vaikuttavat suojeluohjelmat Hailuodon 
luontoarvon suojelemiseksi ovat olleet Natura 
2000 -hankkeet ja muut suojeluohjelmat, 
kuten harjujen-, soiden-, rantojen- ja 
lintuvesiensuojeluohjelmat. Hailuodossa on 
myös kaksi luonnonmuistomerkkiä: Askelin 
mänty Askelintiellä ja Mäntyryhmä Sorrontiellä 
(Luonnonmuistomerkit – Oulun kaupunki. 
2020).
 Kansallismaiseman titteli ei velvoita 
juridisiin toimiin, joten se ei toimi itsessään 
suojeluohjelmana, vaikkakin kansallismaisema 
huomioidaan kaavoituksessa (Molander, 
T. 2007). Kansallismaisemille ei myöskään 
määritellä tarkkoja rajoja, joten niillä ei ole 



lailla määriteltyä roolia kaavoituksessa 
(Jantunen, J. 2020).   
  Hailuotolaisille luontoarvo 
on hyvin tärkeä. Luonto tulee lähelle 
Hailuodossa. Suhde luontoon vahvistuu 
väistämättä, kun heti lähiympäristössä voi 
päästä luonnon seuraan. Luontoa ja eläimiä 
näkee jo ikkunasta seuraamalla (Virpi, T. 2014). 
Hailuoto paikkana koetaan myös luontoarvon 
kautta. Elämä vahvasti sitoutuu luontoon ja 
sen kiertokulkuun. Hailuotolainen maisema 
koetaan luonnon näkymän lisäksi kokemus- ja 
tunneperäisenä kokonaisuutena, jossa luonnon 
kauneus on keskiössä (Meriläinen-Hyvärinen, 
A. 2014). 

Natura 2000

Luonnonsuojelua säädellään kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla (Natura 2000 -verkoston 
valmistelu. 2007). Euroopan Unioni on yksi 
suurimmista ylikansallisista luonnonsuojelua 
säätävistä tekijöistä. Vuodesta 1992 toiminut 
Natura 2000 -verkosto muodostaa Euroopan 
Unionin luonnosuojelupolitiikan perustan 
(Natura 2000 -suojelua yhteistyössä. 2009). 
Euroopan Unioni velvoittaa jäsenvaltioitaan 
luonnonsuojeluun luontodirektiiveillä 
määriteltyjen luontotyyppien ja tiettyjen 
lajien elinympäristöjen sekä lintudirektiiveillä 
lueteltujen lintulajien kautta. Jäsenvaltioiden 
on myös osoitettava erityisen suojelutoimien 
alueita, joilla pitää noudattaa direktiivien 
asettamia velvoitteita. Näitä alueita voi perustaa 
joko luonto- tai lintudirektiivin kautta. Näistä 
luonnonsuojelualueista Euroopan Unioni 
muodostaa Natura-2000 verkoston (Keränen, S. 
1995). Natura 2000 -verkostolla myös täytetään 
YK:n biodiversiteettisopimuksen velvoite 
(Natura 2000 -verkoston valmistelu. 2007). 
 Natura 2000 toimii luonto- ja 
lintudirektiivien kautta. Tärkeimpiä tehtäviä 
Natura 2000 -hankkeella on säilyttää 
Euroopan biologista monimuotoisuutta ja 
estää sen vähenemistä. Tavoitteisiin pyritään 
pääsemään suojelemalla ja hoitamalla 
uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä. Näihin 
tavoitteisiin vastataan noudattamalla biologista 
monimuotoisuutta koskevia yleissopimuksia. 
Natura 2000 -hankkeessa painotetaan myös 
ihmisen olennaista osaa luonnossa. Hanke 
pyrkiikin ihmisen luontaisen elinkeinon, 
kuten maatalouden, ja luonnonsuojelun 
toimintaan yhteistyössä (Natura 2000 - Suojelua 

yhteistyössä. 2009).   
 Natura 2000 -verkostoon kuulumiseen 
edellytetään yksi tai useampia uhanalaisia 
luontotyyppejä luontodirektiiveistä tai yli 
190 uhanalaista lintulajia lintudirektiiveistä 
ja kansainvälisesti merkittävän kosteikon 
tunnustus. Natura 2000 -verkostoon 
kuuluminen on erinomainen tapa suojella 
luonnon monimuotoisuutta ja täten kasvattaa 
alueen luontoarvoa. 
 Natura 2000 hanke velvoittaa 
välttämään haitallisia toimia ja toteuttamaan 
tarvittaessa aktiivisia toimenpiteitä, jotta 
luontotyypit, lajit ja suotuisa suojelutaso 
säilyisi niiden luontaisilla levinneisyys 
alueilla. Tässä työssä lait, sopimukset ja 
hallintetoimen ratkaisut auttavat esimerkiksi 
varojen myöntämisessä. Toimenpiteiden 
keskiössä ovat kaikki osapuolet, kuten 
maanomistajat ja etujärjestöt, jotta Natura 2000 
-alueet toteuttavat pathaan keinon suojella 
alueilla esiintyviä lajeja ja luontotyyppejä. 
Suojelun täytyy myös kunnioittaa paikallista 
yhteiskunnallistaloudellista rakennetta (Natura 
2000 – Suojelua yhteistyössä. 2009). 
 Euroopan Unionin sisällä Natura 2000 
alueita on noin 27 000 (Natura 2000 Barometer. 
2020), näistä Suomessa esiintyy 1865 (Suomen 
Natura 2000 -alueet. 2020) ja Hailuodossa viisi 
(Hailuodon Natura 2000 -alueiden hoito- ja 
käyttösuunnitelma 2013–2027. 2020).

Hailuodon Natura 2000-alueet

Hailuodossa on viisi Natura 2000 -aluetta 
(kuva 1). Natura 2000 -alueet ovat 
ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti 
säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 
64 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se 
on laissa 1259/2014. Hailuodon Natura 2000 
-alueet ovat monipuolisia niin elollisen kuin 
elottoman luonnon näkökulmasta.

Härkineva-Hanhisjärvensuo
Härkineva-Hanhisjärvensuo on Hailuodon 
laajin suoalue: 556 hehtaaria). Se sijaitsee 
maankohoamisrannikolla. Lisäksi suon 
nuori ikä tekee suosta tieteellisesti 
arvokkaan tutkimuskohteen. Härkineva-
Hanhisjärvensuon suojelukohteet ovat 
erityisesti vaihettumissuot ja rantasuot 
sekä puustoiset suot. Alue myös painottaa 
vallitsevien luontotyyppien ja lajien sekä 
niiden elinympäristöjen tilan säilyttämiseen 



turvaamalla luonnon omien prosessien 
mukaisen kehityksen. (Tiivistelmä Natura 2000 
-alueen suojeluperusteista. FI1100206. 2018).

Ojakylänlahti ja Kengänkari
Ojankylänlahti ja Kengänkari on linnustollisesti 
arvokas merenlahti. Suojaisuutensa ja 
mataluutensa ansiosta Lahdenperän alueella 
levähtää enimmillään useita tuhansia vesilintuja.  
Alueella on muun muassa Kengänkarin saari, 
kluuvijärvi sekä kaislikoita, ruovikoita ja muita 
matalikoita. Alueella esiintyy kahdeksaa eri 
suojelun perusteina olevaa luontotyyppiä 
sekä useita kymmeniä suojelun perusteina 
olevia lajeja (Tiivistelmä Natura 2000 -alueen 
suojeluperusteista. FI1100204. 2018).

Isomatala-Maasyvänlahti
Isamatalan-Maasyvänlahden ominaispiirteitä 
ovat laajat lietteiköt, jotka ovat nousevat 

merestä matalan veden aikaan. Pääosa alasta 
on avomaita, kuten niittyjä, ruovikoita ja 
luhtia. Sisämaasta löytyy rantametsiä ja lehtoja. 
Monenkirjavat niityt ja matalikot vetävät 
puoleensa runsaasti lintuja, kuten Pohjois-
Pohjanmaan suurin kalalokkiyhdyskunta. 
Alue onkin erittäin tärkeä vesi- ja rantalintujen 
pesimäalue. Alue on määritelty kansainvälisesti 
arvokkaaksi lintualueeksi muun muassa 
säännöllisten kevät- sekä syysmuuttokauden 
lintujen takia. Siksi alueella onkin kymmenen 
esiintyvää suojelun perusteina olevaa 
luontotyyppiä ja lukuisia lajeja ja muita tärkeitä 
kasvi- sekä eläinlajeja, joiden takia suojelua 
harjoitetaan (Tiivistelmä Natura 2000 -alueen 
suojeluperusteista. FI1100203. 2018).

Kirkkosalmi
Kirkkosalmella esiintyy kuusitoista 
suojelun perusteena olevaa luontotyyppiä 

Kuva 1. Hailuodon Natura 2000 -alueet. (Veli-Pekka Väänänen)



ja lukuisia eläin- sekä kasvilajeja. Alue 
toimii tärkeänä kosteikkolintujen pesimä- ja 
muuttolevähdysalueena. Suojaisat, matalat 
ja rehevät vesialueet ovat vesilintujen 
suosimia ruokailualueita. Kirkkosalmen 
aluekokonaisuus onkin yksi maamme 
tärkeimmistä esiintymisalueista. Kirkkosalmen 
Kirkonkylän ja Keskikylän peltoaukeat 
tuovat merkittävän määrän ravinteita 
alueelle.  Kirkkosalmen perinteinen 
niittotalouteen kuuluva niitto loppui 1950–
1960 luvuilla. Niiton loppu ja ympäröiviltä 
alueilta tuleva ravinnekuormitus aiheuttavat 
umpeenkasvua, mutta alueella aloitetut hoito- 
ja kunnostustoimenpiteet voivat parantaa 
niiden tilaa (Tiivistelmä Natura 2000 -alueen 
suojeluperusteista. FI1100202. 2018).

Pohjoisranta
Pohjoisrannan alue on kansainvälisesti 
arvokas biologisen lisäksi myös 
geologisesti. Monimuotoinen alue sisältää 
maankohoamisrannikon luontotyyppejä. 
Erityisesti esiintyy merenrantaniittyjä ja 
lentohietikoita. Merenrantaniityillä esiintyy 
runsaasti ja monilajisesti sekä pesivää 
että muutonaikaan levähtää lintulajistoa. 
Lentohietikoita leimaa sen sijaan paikoin laajat 
suola-arhokasvustot sekä heikosti tunnettua 
arvokasta selkärangatonlajistoa. Myös nummia, 
kuten Virpiniemen nummi ja Mäntyniemen 
nummi ovat tärkeitä alueita. Erityisesti merivesi, 
jää ja tuuli muovaa pohjoisrantaa ja sen dyynejä 
ja rantavalleja. Lisäksi alueella nähdään eri 
ikäisten soiden ja metsien sukkessiosarjoja ja 
kymmeniä eri-ikäisiä matalia pienvesiä, jotka 
ovat syntyneet maankohoamisen myötä. Yhtä 
tieteellisesti arvokkaita sukkessiosarjoja ei 
tavata muualla maailmassa kuin Perämeren 
rannikoilla. Lisäksi kluuvijärvet ovat 
kansainvälisesti erityistä suojelua vaativia 
vesiä. Pökönnokan-Vesanniittyjen alueella on 
harjoitettu keskeytyksettä laiduntamista tähän 
päivään asti.    
 Pohjoisranta on myös kulutusherkkää 
aluetta, johon matkailu, virkistyskäyttö ja 
rakennelmat, kuten tiet ja mökit voivat estää 
alueen luontotyyppien, kuten hiekkarantojen, 
dyynien, niittyjen, nummien ja karujen, 
luonnontilaa. Alueella esiintyy jopa 24 
luontotyyppiä ja lukemattomia lajeja, jotka ovat 
suojelun perusteina (Tiivistelmä Natura 2000 
-alueen suojeluperusteista. FI1100201  2018).

Natura 2000 -alueiden luokittelu ja vai-
kutus

Hailuodon Natura 2000 -alueiden 
luontotyyppien arvioinnissa on todettu, 
että yli 90% alueen luontotyypeistä kuuluu 
suojeluluokkaan A: Erittäin tärkeä, jossa 
luontotyyppi on ” [ainoita tai parhaita 
luontotyypin esiintymisalueita, tai luontotyyppi on 
hyvin edustava ja luonnontilainen, tai luontotyyppi 
on ympäristössään ainutlaatuinen tai tärkeä osa 
alueverkostoa]”, tai B: tärkeä, jossa ”[luontotyyppi 
on edustava ja luonnontilainen ja esiintyy 
alueella runsaana, tai luontotyypin säilyminen on 
merkityksellistä alueen yhtenäisyydelle]”. Natura 
2000 -alueiden lajeista suojelutaso on miltei 
kaikissa luokkaa A: Erittäin tärkeä tai B: Tärkeä, 
mutta suurin osa lajien yleisarviosta on luokkaa 
C: Merkittävä (Airaksinen, O. 1996). Natura 2000 
-alueilla on siis voimakas vaikutus Hailuotoon 
ja sen ympäristön suunnitteluun, koska Natura 
2000 -alueet täytyy ottaa useimmiten erityiseen 
huomioon. Natura 2000 -alue ei kuitenkaan 
automaattisesti tarkoita sitä, että alueista tulisi 
luonnonsuojelualueita. Alueen liittäminen 
Natura 2000 -verkostoon tarkoittaa vain sitä, 
että alueen toiminnassa on otettava huomioon 
esiintyvät harvinaiset lajit ja luontotyypit, 
jotta varmistetaan niiden suotuisa suojelutaso 
(Natura 2000: Suojelua yhteistyössä. 2009). 
 Hailuodossa Natura 2000 -alueet 
ovat luonnonsuojelualueita. Härkineva-
Hanhijärvensuo ja Merikalla ovat SAC-alueita 
eli luontodirektiivin mukaisia erityisen 
suojelutoiminnan alueita ja muut Natura 2000 
-alueet ovat sekä SAC että SPA-alueita eli 
luonto- ja lintudirektiivin mukaisia erityisiä 
suojelualueita (Euroopan Komissio: Natura 
2000 -alueiden suojelu ja käyttö. 2019).  
Luonnonsuojelulain 66 §:ssä määritellään, 
ettei viranomainen saa myöntää lupaa tai 
hyväksyä suunnitelmaa, jonka voidaan 
arvioida merkittävällä tavalla heikentävän 
luontoarvoja, joiden suojelemiseksi Natura 
2000 -alue on perustettu. Natura 2000 -alueiden 
vaikutusten arviointiin velvoitetaan, mikäli 
jokin hanke voi kohdistua Natura 2000 
-alueiden luontoarvoihin ja ovat luonteeltaan 
suojeluarvoja merkittävästi heikentäviä sekä 
ennalta arvioiden todennäköisiä (Neumann, A. 
2016). 
 Esimerkiksi Hailuodon kiinteän 
maayhteyden hankkeen vaikutusten arviointia 
on tutkittu paljon. Kiinteää yhteyden arviointia 



Kuva 2. Natura-alueita koskevien suunnitelmien ja hankkeiden arviointi. (Euroopan komissio)



Natura 2000- alueisiin voidaan kuvata Euroopan 
komission esittämällä liitteellä (Komission 
tiedonanto. 2018), missä suunnitelmien ja 
hankkeiden arviointi etenee selvitysvaiheen ja 
asianmukaisen arvioinnin kautta Poikkeukseen 
kuudennen artiklan neljännen kohdan mukaan, 
mikäli sellaista tarvitaan (Kuva 2). Hailuodossa 
kiinteän yhteyden hankkeessa poikkeuksia on 
haettu upossarvion, naurulokin ja kalatiiran 
takia, joihin palaan myöhemmin.

Hailuodon suojelualueet

Suurin osa Hailuodon luonnonsuojelualueista 
ovat Yksityismaiden luonnonsuojelualueita. 
Lisäksi Hailuodosta löytyy viisi luontotyypin 

suojelualuetta ja yksi määräaikainen 
rauhoitusalue, jonka määräaika päättyy 
20.6.2032 (Kuva 3).
 Yksityismaiden luonnonsuojelualueet 
ovat perustettu luonnonsuojelulain 24 
§ mukaan, jossa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voi maanomistajan 
hakemuksesta tai suostumuksella perustaa 10 
§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun muun 
luonnonsuojelualueen 10 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulle alueelle. Harkittaessa alueen 
perustamista on otettava huomioon myös 
muut yleiseen etuun liittyvät näkökohdat, 
kuten korvaukset.   
 Luontotyypin suojelualueet 

Kuva 3. Hailuodon suojelualueet. (Veli-Pekka Väänänen)



ovat määritelty luonnonsuojelulain 29 § 
mukaan, jossa luontotyyppeihin kuuluvia 
luonnontilaisia tai luonnontilaiseen 
verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että 
luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen 
kyseisellä alueella vaarantuu. Yksityismaiden 
luonnonsuojelualueilla esiintyy myös paljon 
sellaisia luontotyyppejä, jotka ovat suojeltu 
luonnonsuojelulain 29 § mukaan. Esimerkiksi 
erittäin uhanalaiset merenrantaniityt ja 
vähäpuustoiset hiekkadyynit ovat lain alla 
Neumann, A. 2016).   
 Määräaikainen suojelualue on 
määritelty luonnonsuojelulain 25 § mukaan, 
jossa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
ja maanomistaja voivat luonnon- tai 
maisemansuojelun edistämiseksi tehdä 
sopimuksen 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
alueen määräaikaisesta rauhoittamisesta joko 
kokonaan tai tiettyjen toimenpiteiden osalta. 
Sopimus voidaan tehdä enintään 20 vuodeksi 
kerrallaan ja tarkoitettu sopimus on voimassa, 
vaikka alue siirtyisi uudelle omistajalle 
(Luonnonsuojeluohjelman oikeusvaikutukset § 
9. 2010).     

Hailuodon suojeluohjelmat

Hailuodossa esiintyy neljä 
luonnonsuojeluohjelmaa ja 
maisemakokonaisuus (kuva 4).
 Harjujen suojeluohjelmalla pyritään 
säilyttämään alueen luonteenomaisten 
geologisia, geomorfologisia ja maisemallisia 
piirteitä, sekä estämään peruuttamattomia ja 
oleellisia muutoksia maisemallisgeologisessa 
kokonaisuudessa. Harjujensuojeluohjelma 
ei muodostu luonnonsuojelulain mukaisista 
suojelualueista, vaan ohjelmaan kuuluvien 
harjujen suojelu toteutetaan ensisijaisesti maa-
aineslain mukaisten lupamenettelyjen nojalla 
(Rintala, J. 2006).  
 L i n t u v e s i e n s u o j e l u o h j e l m a n 
tavoitteena on siihen sisältyvien 
alueiden säilyttäminen mahdollisimman 
luonnonvaraisina. Tämän vuoksi alueiden 
luonnontilaa ja suojelutavoitteita huomattavasti 
heikentävät toimet, kuten kuivattaminen, 
säännöstely ja muut vesirakennushankkeet 
tulisi tarvittaessa estää (Mikkola-Roos, 
M. 1995). Lintuvesien suojeluohjelmasta 
muodostetaan luonnonsuojelulain mukaisia 
suojelualueita. Lintuvesien suojeluohjelman 
mukaisille alueille ei saa myöntää 

rakennuslupaa, mutta ne toimivat suosittuina 
retkeilyalueina (Hailuodon rantayleiskaava. 
1999).  Rantojensuojeluohjelman 
lähtökohtana on säilyttää tärkeät ranta-alueet 
luonnonmukaisina ja rakentamattomina 
(Valtioneuvosto. 1990). Rantojensuojeluohjelma 
toteutetaan vapaaehtoisena rauhoittamisena 
luonnonsuojelulain mukaisesti. 
 Rantojensuojeluohjelmassa loma-
asuntojen käyttö, vähäiset laajennukset sekä 
peruskorjaukset ovat mahdollisia kuitenkin 
luonnonsuojelun näkökohdat huomioon ottaen 
(Lilja-Rothsten, S. 2011). 
 Soidensuojeluohjelman tavoitteena on 
suojella eri suotyyppejä ja suokasviyhdyskuntia 
sekä suoeliöstöä, kuten uhanalaisia suokasveja 
ja suolinnustoa (Haapanen, A., Havu, S., 
Häyrinen, U., Lehtimäki, E., Raitasuo, 
K., Ruuhijäriv, R. & Salminen, P. 1977). 
Soidensuojeluohjelma on luonnonsuojelulain 
7–9 §:n mukainen luonnonsuojeluohjelma 
(Rinkineva-Kantola, L. 2014). 
 Lintuvesien- ja rantojensuojeluohjelmat 
ovat myös osana kansallisesti sekä 
kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden 
ohjelmaa. Hailuoto on osana Oulun seudun 
kerääntymisaluetta, joka kuuluu kansallisesti 
arvokkaisiin lintualueisiin (FINIBA), sekä 
Hailuodon pohjois-, itä- ja etelärannikko 
kuuluvat kansainvälisesti arvokkaisiin 
lintualueisiin (IBA) (Neumann, A. 2016).

Luonnonsuojelun korvausjärjestelmä

Luonnonsuojelualueen perustaminen voi tulla 
vireille joko maanomistajan tai alueellisen 
ympäristökeskuksen aloitteesta. Alueen 
edellytetään täyttävän luonnonsuojelulain 
10.2 §:ssä luetellun suojelualueen yleisen 
perustamisedellytyksen ja maanomistajan 
ja alueellisen ympäristökeskuksen välisen 
sopimuksen rauhoitusmääräyksistä ja 
maanomistajalle maksettavista korvauksista. 
Myös määräaikaisesta suojelusta ja Natura 
2000 -alueista on sopimukset, jotka sisältävät 
määräykset maanomistajalle maksettavasta 
korvauksesta. (Suvantola, L., Pasanen, 
A. M., & Pesonen, L. 2006).  
 Maksettujen korvauksien ja 
kauppasummien suuruuteen vaikuttaa 
etupäässä hankittavien tai rauhoitettavien 
alueiden pinta-ala ja ominaisuudet. Kauppa- 
ja korvaussumma muodostuvat useimmiten 
alueen metsätalousarvon perusteella, 



jolloin maanomistajille maksetaan korvaus 
puuston määrän ja laadun mukaan sekä 
maanhankinnassa myös korvaus maapohjasta. 
Hinnoittelu tehdään pääsääntöisesti summa-
arvomenetelmällä, jossa huomioidaan 
maapohja, taimikot ja puusto puutavaralajeittain. 
Summalle tehdään kokonaisarvon korjaus 
kohteen metsätaloudellisten ominaisuuksien 
perusteella normaalin metsätalousarvon 
määrittelytavan mukaisesti. Lisäksi voidaan 
korvata esim. turvearvoista tai menetetyistä 
kaavan mukaisista rakennuspaikoista. 
Suojeluarvoista ei makseta, vaan hinnoittelu 
perustuu kohteen taloudelliseen arvoon 
(Valtiovarainministeriö. 2016).

Luontoarvosta vetovoimaa Hailuodolle

Vetovoimatekijät ovat kunnille elintärkeitä. 
Monimuotoinen luonto onkin tunnistettu 

yhdeksi kuntien vetovoimatekijöistä. Lisäksi 
monimuotoinen luonto parantaa kunnan 
asukkaiden hyvinvointia (Perätie, T. 2020). 
Luontoarvoa ja luonnon monimuotoisuutta 
vahvistavat toimet tuovat mukanaan erilaisia 
hyötyjä, jotka voivat näkyä kuntatasolla. 
Elinkeinotoiminta, kuten luontomatkailun 
edellytykset, kunnan vetovoima ja 
elinvoimaisuus lisääntyvät (Eskelinen, H. ym. 
2019). 
 Luontoarvo Hailuodossa on varsin 
voimakasta maantieteellisen sijainnin 
vuoksi. Sitä osataan käyttää ja se on osa 
kunnan asukkaiden identiteettiä, mikä 
näkyy erityisesti perinteissä ja kulttuurissa. 
Luonnon läheisyydestä nautitaan ja luonnossa 
oleskellaan. Kunnallisesti on tärkeää pystyä 
säilyttämään luontoarvon vetovoima. 
Terveydenhuolto on kunnallisesti resursseja 
vievää. Terveydenhoidossa löytyy kytköksiä 

Kuva 4. Hailuodon luonnonsuojeluohjelmat. (Veli-Pekka Väänänen)



luonnon virkistysarvojen ja luonnontuotteiden 
hyötykäyttöön. Esimerkiksi marjojen 
ja luonnossa liikkumisen terveys- sekä 
hyvinvointivaikutukset ovat huomattavat 
(Kinnunen, J., O. H. Manninen & Peltola, R. 
2014).

Luontoarvon vetovoima matkailussa
Luonto tuo suurta lisäarvoa matkailulle. 
Vuodenaikojen vaihtelu ja luonnonkauniit 
maisemat ovat kasvattaneet Pohjois-
Pohjanmaalla palvelusektorin johtavaksi 
toimialaksi (Kinnunen, J. 2014). 
 Luontomatkailussa matkakohteiden 
luonnonympäristö ja toimii ensisijaisena 
matkailun vetovoimatekijänä. Monia 
matkakohteita valitaankin juuri luonnon 
liittyvien tekijöiden perusteella. Siksi luonnolla 
on merkittävää matkailullista vetovoimaa. 
Luontomatkailua ei kuitenkaan pidä lokeroida 
omaan luokkaansa, vaan se toimii yhdessä 
muiden matkailumuotojen kanssa. Esimerkiksi 
kaupunkilomat voivat sisältää luontomatkailun 
piirteitä, kuten eläintahrassa käyntiä.   
 Luontomatkailun määrittäminen 
luonnon vetovoimatekijänä on hyvin 
henkilökohtaista. Jollekin luontomatkailuissa 
pitää olla aktiviteetteja, toiselle vain 
luonnonhiljaisuutta. Erilaiset luontomatkailun 
muodot voivat aiheuttaa keskinäisiä konflikteja, 
kun esimerkiksi hiljaisuutta hakevat hiihtäjät 
joutuvat sietämään moottorikelkkailijoita 
(Järviluoma, J. 1999 & 2006).   
 Luontomatkailussa matkailukohteiden 
maankäyttöä säätelevät asiakirjat ja yleis- ja 
asemakaavat vaikuttavat paljolti kohteiden 
kehittämiseen. Suunnittelu työ on vaativaa 
ja tarvitsee tekijältään ammattitaitoa ja laajaa 
taustatyötä. Matkailukohteen kehittäminen 
usein vaatii tasapainoilua matkailun kasvun 
ja luonnon vetovoimaisuuden säilyttämisen 
välillä. Liiallinen rakentaminen voi helposti 
syödä luonnon vetovoimaisuutta, mutta 
toisaalta matkailu tarvitsee infrastruktuuria 
kasvamiseen. Kunnat ja kuntien palkkaamat 
konsultit joutuvat pohtimaan luonnon 
vetovoimaisuutta myös paikallisten asukkaiden 
ja jatkuvasti kasvavan kilpailun näkökulmasta 
(Järviluoma, J. 2006). 
 Hailuoto on nimenomaan 
luontomatkailukohde. Sitä hyödynnetään jo 
hyvin, mutta kasvava matkailu lisää riskejä. 
Voimakas matkailurakentaminen heikentää 

alueen alkuperäistä luontoon liittyvää 
vetovoimaa.  Matkailun ja virkistyskäytön 
suunnittelussa tulisi erityisesti ottaa huomioon 
Hailuodon luontotyyppien kulutusherkkyys 
sekä linnuston pesimä- ja muutonaikaiset 
levähdysalueet (Neumann, A. 2016). Toisaalta 
jos matkailun infrastruktuuria ei kehitä eri 
matkailijaryhmien tarpeisiin saattaa luonnon 
vetovoiman tuoma aluetaloudellinen hyöty 
jäädä saamatta (Rutanen, J. & Luostarinen, M. 
2000). Luontoon ja luonnonvaroihin perustuva 
yrittäjyys, kuten matkailu on Hailuodon 
vahvuus ja mahdollisuus. Alueellinen 
erikoisuus sekä omaleimaiset tuotteet ja 
palvelut ja niiden jalostaminen on vetovoima, 
mitä ei pidä jättää käyttämättä Hailuodossa. 
Jäkälätuotteet ja taide ja virkistysmatkailu ovat 
esimerkkejä, jotka hyödyntävät luontoarvoa 
Hailuodossa (Kinnunen, J. 2014).

Luontoarvon vetovoima asutuksessa
Luonnon monimuotoisuus ja toimivat 
ekosysteemit palveluineen ovat elintärkeitä 
ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvoinnin 
kannalta. Lähiluonnon merkityksestä ja sen 
terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on saatu 
vahvoja näyttöjä viime vuosina (Eskelinen, 
H., Jäppinen, J. P., Kallio, P., Lumiaro, 
R., Riipinen, M. & Uddström, A. 2019). 
Kuntaliiton mukaan (Kuntalaistutkimus. 
2020) kolme selkeästi tärkeintä hyvää asiaa 
kotikunnassa ovat olleet asuinympäristö, 
hyvät palvelut ja luonnonläheisyys. Toimiva 
ja luonnonläheinen kunta vetää puoleensa 
uudisasukkaita. Luontoarvo on yksi 
parhaista vetovoimatekijöistä uudisasukkaita 
tavoitellessa.  Hailuodon kaltainen kunta on 
tällä saralla etulyöntiasemassa juuri omanlaisen 
asuinympäristön ja luonnonläheisyyden 
vuoksi.

Luontoarvon vetovoima yrittäjyydessä
Luontoyrittäjyydessä hyödynnetään 
luonnonantimia ja se luonnon tarjoamiin 
elämyksiin. Luontoon perustuvat tuotteet ja 
palvelut muodostava olennaisen osan yrityksen 
tarjonnasta. Toiminnassa luonto on keskeinen 
tuotannontekijä, jota pitää hyödyntää kestävällä 
tavalla. Luontoyrittäjyydessä voidaan 
hyödyntää erityisesti luonnon aineettomia 
arvoja. Luontoyrittäjyys on paikallista 
toimintaa (Rutanen, J. & Luostarinen, M. 2000).
 Luontoarvo on suuri vetovoimatekijä 



luontoyrittäjyydelle. Luontoyrittäjät 
hyödyntävät luontoarvoa muun 
muassa matkailussa, keruutuotealassa, 
riistataloudessa ja muussa luontoon liittyvässä 
yritystoiminnassa. Vahva luontoarvo 
laajentaa luontoyrittäjyyden mahdollisuuksia 
ja vaikutuksia (Rutanen, J. & Luostarinen, 
M. 2000).     
 Hailuodon kaltainen kunta onkin 
luontoyrittäjän paratiisi. Monipuolinen ja suuri 
luontoarvo sekä paikalliset tavat hyödyntää 
luontoa vetävät luontoyrittäjyyttä puoleensa. 
Luontoyrittäjyys on yleensä pienyrittäjyyttä 
(Rutanen, J. & Luostarinen, M. 2000). 
Paikallinen mikro- ja mesotason yrittäjyys sopii 
Hailuodon kokoiseen kuntaan luontevasti. 
Pienet käsityöyrittäjät, hyvinvointialan- ja 
viherrakennusyritykset saavat Hailuodon 
ympäristöstä ja luonnontuotteista raaka-
aineita, joita luontoyrittäjyys erityisesti tarvitsee 
(Kinnunen, J. 2014).

Tulevaisuus ja luonnon vetovoima
Kasvava yhteiskunta tulee väistämättä 
viemään tilaa luonnolta ja luontoarvolta. 
Usein luontoarvo ja muu alueen hyötykäyttö, 
kuten esimerkiksi rakennustoiminta, tulevat 
suunnitelmalliseen umpikujaan, jossa 
luontoarvoa ei voida ylläpitää samana ja päätyä 
hankkeen lopputulokseen. Luontoarvojen 
rajaaminen hankkeessa voi myös olla 
ongelmallista lajien liikkuvuuden takia. 
Luontoarvon heikkenemistä voidaan kuitenkin 
kompensoida. Hankkeen aiheuttamia 
luontoarvojen menetyksiä korvataan lisäämällä 
luontoarvoja toisaalla. Luontoarvojen 
kompensointi onkin kehittynyt viime 
vuosina monissa maissa luonnonsuojelun ja 
maankäytön suunnittelun keinovalikoimaa 
(Nygren, N. 2015).    
 Hailuodon luonnon vetovoimaa ei tulla 
vähättelemään muihin vetovoimatekijöihin 
verrattuna.  Hailuodon strategisessa 
yleiskaavassa (2019) tulevaisuuden tavoitteissa 
on kestävää liikkumista, terveellistä ja 
turvallista elinympäristöä, uusiutumiskykyistä 
energiantuotantoa ja etenkin elinvoimaista 
luonto- ja kulttuuriympäristöä sekä 
luonnonvaroja.    
 Covid-19 pandemia on vaikuttanut 
myönteisesti suomalaisten suhtautumiseen 
luontoon. Luontomatkailu on kasvattanut 
suosiotaan ja luontoon kaivataan yhä 

enemmän (Rikkonen, P., … & Salmi, P. 
2020). Myös Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliiton tutkimuksen (2020) mukaan noin 
63 % maaseutuyrityksistä näkee Covid-19 
pandemian pitkäaikaisvaikutuksen olevan 
positiivista (Aalto, K. 2020).

Hailuodon kiinteä yhteys

Hailuotoon on suunnitteilla kiinteä 
maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon 
Huikun välille. Kiinteä yhteys korvaisi nykyisen 
lauttayhteyden. Kiinteä yhteys muodostuisi 
pengertiestä ja kahdesta sillasta Huikussa ja 
Riutussa. Kiinteän yhteyden pituus olisi noin 
8,4 km (Väylävirasto. 2020). 
 Hailuodon kiinteää yhteyttä 
on suunniteltu jo 1960-luvulta asti, kun 
lauttaliikenne luodon ja mantereen välillä 
alkoi Ensimmäinen kattava selvitys 
liikenneyhteydestä, tehtiin 1980-luvun alussa. 
Ympäristöministeriö kuitenkin päätti parantaa 
lauttayhteyttä, eikä rakennuttaa kiinteää 
yhteyttä. 2000-luvun alussa kiinteän yhteyden 
hanke liikahti eteenpäin, kun kunnat tiepiiri ja 
maakuntaliitto aloittivat yhteisen selvitystyön 
kiinteän yhteyden mahdollisuuksista. 
Ympäristövaikutusten arviointi on kuitenkin 
haastavaa (Veräjäkorva, A. 2017).

Hailuodon kiinteän yhteyden vaikutus luon-
toon
Hailuodon kiinteän yhteys on vesirakentamista, 
joten suunnitelmat oletettu vaikutusalue 
kattaa ympäröivät merialueet (Hailuodon 
kiinteän yhteyden luontoselvitykset. 2017). 
Alue on laaja, joten Hailuodon kiinteän 
yhteyden suunnittelussa on käyty lukuisia 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä. 
Pengertien vaikutuksia eri luontoarvoihin 
on mitattu niin suoraan kuin välillisesti. 
Vaikutusten arviointi on haastavaa etenkin 
Hailuodon kiinteän yhteyden kohdalla 
suuren ja monipuolisen luontoarvon ja 
epävarmuustekijöiden vuoksi. Etenkin jää-
, vesi- ja aaltoeroosion muutokset voivat 
olla huomattavia ja maankohoamisrannikon 
ainutlaatuinen kasvillisuus ja avointa 
tilaa vaativa eläimistö, kuten linnusto, 
tarvitsevat eroosiovoimien vaikutuksesta 
muodostuvaa uutta kasvutilaa sekä 
elinympäristöä (Hailuodon kiinteän yhteyden 
yleissuunnitelma. 2014).    
 Kiinteän yhteyden hankkeessa ei ole 



suoria Natura-alueen maa- tai merenpohjaan 
vaikuttavia ympäristövaikutuksia, koska 
suunniteltu kiinteän yhteyden linjaus ei kulje 
Natura-alueilla. Välillisiä vaikutuksia ovat 
muun muassa liikenteestä johtuvan melutason 
nousu, mikäli ylin sallittu nopeus on 80 km/h, 
mutta 60 km/h nopeudella melutaso ei ylittyisi 
(Hailuodon liikenneyhteyden Natura 2000 
-arviointi. 2010).    
 Toinen keskeinen välillinen tekijä on 
ranta-alueiden jääeroosio, koska se ylläpitää 
matalakasvuisia ranta-alueita ja säilyttää 
uhanalaisten kasvien biotyyppejä. Tällaisista 
alueista erityisesti useat lintulajit tarvitsevat 
pesintäänsä ja muuttomatkoilleen. Jääeroosio 
on todettu olevan Natura 2000 -alueilla niin 
merkittävää, että lieventämistoimenpiteitä 
tarvitaan. Kiinteä yhteys rajoittaa jään 
liikkumista estämällä jään liikettä pohjoiseen 
sekä aiheuttamalla kitkavastusta maayhteyden 
suuntaisiin liikkeisiin (Leppäranta, M. 
2013). Tämä lisää rantojen umpeenkasvun 
nopeutta ja vaikuttaa erityisesti kasvittomien 
lietepohjaisten alueiden syntymiseen, minkä 
seurauksena muuttolintujen sijoittuminen 
alueella tulee vähenemään. Jääeroosio 
alueella ei kokonaisuudessaan merkittävästi 
heikkene, mutta paikallisesti tapahtuvat 
muutokset keskittyvät luontoarvoiltaan 
merkittävimmille alueille (Rintamäki, H. 2011). 
Huomioitavaa on kuinka riutunkarin nykyinen 
penger on ollut osasyynä Riutunkainalon 
umpeenkasvuun ja alueen liettymiseen, joten on 
ilmeistä olettaa kiinteän yhteyden toteutuessa 
aikaansaavan vastaavia vaikutuksia myös 
laajemmalla alueella (Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely... 2010). 
 Jääeroosiota on pyritty tutkimaan 
mahdollisimman tarkasti, mutta selkeää 
mittaria jääeroosiolle ei voida esittää. 
Arvioinnissa esiintyy suuria epävarmuuksia, 
koska muutoksia harvoin tapahtuviin 
jääeroosiohäiriöihin ei ole selvitetty. 
Epävarmuustekijöinä toimivat myös Natura-
luontotyyppien rajausten puuttuminen 
tarkasti. Lisäksi tiettyjen harvinaisten kasvien 
levinneisyyttä ei ole tutkittu tarpeeksi etenkään 
Natura 2000 -alueiden ulkopuolella (Rintamäki, 
H. 2011). 
 Hailuodon kiinteä yhteys muuttaa 
maisemakuvaa lähiympäristössä sekä 
kauempaa katsoen. Toisaalta kiinteä yhteys lisää 
tiekäyttäjiä, joille maisemalliset vaikutukset 

ovat myönteisiä (Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely… 2010).

Eliöstö ja Poikkeusluvat

Hailuodon kiinteä yhteys vaikuttaa suoraan 
luontoarvoltaan merkittäviin eliöihin. 
Lajikirjo on erittäin monipuolinen ja kattava. 
Esimerkiksi pohjaeliöstöä, hylkeitä ja muutto- ja 
pesimälinnustoa on suoraan kiinteän yhteyden 
vaikutusalueella. Useimmilla lajeilla vaikutus 
on kuitenkin todettu vähemmän merkittäväksi 
ja lajien on nähty selviytyvän kiinteän yhteyden 
synnystä huolimatta. Kaikilla lajeilla näin ei 
kuitenkaan ole. Hanke on joutunut hakemaan 
poikkeuslupaa rauhoitetun luontodirektiivin 
lajin, Upossarpion ja rauhoitettujen lintulajien, 
Naurulokin ja Kalatiiran häiritsemiseen, 
heikentämiseen ja mahdollisesti hävittämiseen 
(Väylävirasto. 2020).

Upossarvio
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja 
infrastruktuuri -vastuualue hakee lupaa poiketa 
rauhoitetun ja luontodirektiivin liitteiden II ja IV 
(b) tiukasti suojellun lajin rauhoitusmääräyksistä. 
Hakija hakee lupaa lajin esiintymispaikan 
heikentämiseen ja mahdollisesti paikalla kasvavien 
yksilöiden hävittämiseen Hailuodon Huikussa. 
… Laji on arvioitu erittäin uhanalaiseksi … 
uhanalaisuusarvioinnissa. Upossarpio on myös 
Suomen kansainvälinen vastuulaji.
 Perusteluina käytetään pengertien 
välttämätöntä leventämistä, mikä ajaa 
erittäin tärkeää yleistä etua sekä sitä, että 
Upossarpio voi kasvaa myös pengertien 
rakennetussa ympäristössä. Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus myönsi hakijalle 
luvan poiketa luonnonsuojelulain 42 § ja 
luonnonsuojeluasetuksen 20 §:n ja liitteen 
3 (a) mukaisesti rauhoitetun sekä liitteen 
IV (b) tiukasti suojellun lajin upossarpion 
rauhoitusmääräyksistä.
 Poikkeusluvan ELY-keskus myönsi, 
koska hanke on yleisen edun kannalta 
erittäin tärkeä. Kiinteän yhteyden hanke on 
maakuntakaavan ja osayleiskaavan mukainen. 
Esitetyllä linjauksella pengertieyhteys 
olisi vähiten luonnolle haitallinen. 
Upossarvion suotuisa kanta säilyy ja se on 
uudistumiskykyinen. Perustelujen myötä muita 
tyydyttäviä ratkaisuja hankkeelle ei ole (Lupa 
poiketa rauhoitetun, luontodirektiivin liitteen 
II ja IV lajin, upossarpio (Alisma wahlenbergii) 



rauhoitusmääräyksistä, Hailuodon kiinteän 
pengertieyhteyden rakentamista varten. 2018).

Naurulokki ja kalatiira
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus haki 
poikkeamaa rauhoitetun eliölajin, naurulokin, 
rauhoitussäännöksistä. Naurulokin 
pesimäkoloniaa haluttiin häiritä ajalla 1.1.2019 
– 31.12.2027 Riutunkarin luoteispuolen 
aallonmurtajalla Oulussa, jotta Hailuodon 
kiinteä tieyhteys voitaisiin rakentaa. Lisäksi 
alueella pesii kaksi kalatiiraparia, joille haetaan 
lupaa samoilla perusteilla. Naurulokki ja 
kalatiira ovat luonnonsuojelulain 38 §:n 
nojalla rauhoitettuja ja EU:n lintudirektiivin 
artiklassa 1 tarkoitettuja lintulajeja sekä LSL 
39 §:n mukaan suojeltuja. ELY-keskus voi 
luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan myöntää 
luvan poiketa kielloista.   
Häiriöinä on rakennustöiden aikana pienentyvä 
aallonmurtaja, joka töiden valmistuttua 
palautuu lähes alkuperäiseksi. Louhinta 
ja maansiirto aiheuttaa myös meluhaittaa. 
Ruoppausta ja paalutustyötä tehdään 
pesimäkauden ulkopuolella. 
 Perusteina on kiinteän yhteyden tuoma 
suuri hyöty asukkaille, elinkeinoelämään 
ja matkailijoille. Poikkeuslupa vetoaan 
myös turvallisuuteen, kun poliisivalvonta, 
sairaankuljetukset ja muut hälytysajot 
helpottuvat. Lisäksi muu tyydyttävä ratkaisu 
puuttuu.     
 Varsinais-Suomen ELY-keskus 
myöntää hakemuksen, koska muuta tyydyttävää 
ratkaisua ei ole ja häiritseminen on perusteltua, 
sekä häiritsemistä pyritään välttämään 
mahdollisimman paljon ennaltaehkäisevillä 
toimilla, kuten rakentamalla pesimäkauden 
ulkopuolella, melu- ja näköesteitä ja 
tarvittaessa kompensoida populaatioille 
aiheutuvia menetyksiä (Luonnonsuojelulain 49 
§ 3. momentin mukainen poikkeuslupa koskien 
rauhoitetun lintulajin häirintää. 2018).

Kiinteän yhteyden lieventämistoimen-
piteet

Ympäristöministeriö on antanut lausunnon 
Natura-arvioinnista 24.2.2014. Lausunnon 
mukaan tarkennettujen selvitysten, 
vaikutusten arviointien ja huomioon 
otettujen lieventämistoimien ansiosta 
pengertie on toteutettavissa tavalla, 
joka ei vaikuta merkittävän kielteisesti 

pengertiehankkeen vaikutuspiirissä olevien 
Natura 2000-alueiden suojelutavoitteisiin. 
Lieventämistoimenpiteet edellytetään 
otettavan käyttöön hankkeen vaatimien 
päätösten ja lupien käsittelyssä (Lausunto 
Oulunsalo-Hailuoto merituulipuiston Natura-
arvioinnin täydennyksestä. 2015).   
 Lieventämistoimenpiteillä pyritään 
vähentämään luontoarvoon negatiivisesti 
vaikuttavia tekijöitä tai korvaamaan niiden 
vahinkoa muilla tekijöillä. Hailuodon kiinteän 
yhteyden lieventämistoimenpiteet on osoitettu 
koskevan pelkästään kiinteän yhteyden 
vaikutuksia. Lieventämistoimenpiteitä 
ovat jääliikennepotentiaalin säilyttäminen 
ja mekaaniset raivaukset ja muokkaukset. 
Esimerkiksi väylä voidaan murtaa mekaanisesti 
aluksella tieyhteyden eteläpuolella. Niittoa, 
laidunnusta ja ruovikon, pensaiden ja puuston 
raivausta voitaisiin suorittaa integroidusti 
alueiden hoitotoimenpiteisiin. Lisäksi 
raivaimella tai murskaimella käsitellään jään 
reunan yläpuolisia alueita kolmen vuoden 
välein samalla työntäen isoimpia kiviä ja 
kuopittaen rantaa. Kun lieventämistoimenpiteet 
otetaan huomioon hankkeessa, on se 
vietävissä eteenpäin luonnonsuojelulain 65§: 
n mukaisesti (Hailuodon kiinteän yhteyden 
yleissuunnitelma. 2014). Näitä toimenpiteitä 
ja eri tutkimustarpeita voidaan vuosittain 
kohdentaa tilanteen ja tarpeen mukaan 
(Hailuodon tieyhteyshankkeen vaikutukset 
Natura-alueille: Lieventämistoimenpiteet. 
2013). 
 Lieventämistoimenpiteet kohdistuvan 
vain kiinteän yhteyden vaikutuksiin, mutta 
ne voivat myös vaikuttaa positiivisesti 
turvaamalla ja parantamalla alueen muiden 
luontotyyppien ja lajien olosuhteita. Eräiden 
alueen kasvi- ja lintulajien tilanne on sen 
heikko hankkeesta riippumatta. Lajiston 
suotuisan suojelutason säilyminen edellyttää 
populaatioiden koon ja elinvoimaisuuden 
kasvua, mitä lieventämistoimenpiteillä 
voidaan edistää (Hailuodon tieyhteyshankkeen 
vaikutukset… 2013). Lieventämistoimenpiteet 
eivät pyri pelastamaan heikossa asemassa 
olevia luontotyyppejä ja lajeja, mikäli kiinteä 
yhteys ei vaikuta niihin. 
 Vaikka ympäristöministeriön 
lausunto painotti Natura 2000 -alueiden 
suojelutavoitteita, on kiinteän yhteyden 
vaikutuksia alueiden ulkopuolellakin, 



joihin lieventämistoimenpiteitä tehdään. 
Esimerkiksi upossarvioiden, naurulokkien 
ja kalatiirojen oloihin pyritään vaikuttamaan 
lieventämistoimenpiteillä, vaikka ne eivät 
sijaitse Natura 2000 -alueilla.

Kiinteän yhteyden ja luontoarvon suh-
de

Hailuodon luontoarvot ovat hyvin suuri 
vetovoimatekijä.  Monipuolinen ja omalaatuinen 
luonnosta kertoo viisi Natura 2000 -aluetta, 
suuri määrä yksityisiä luonnonsuojelualueita, 
neljä luonnonsuojeluohjelmaa sekä koko kunta 
maisemakokonaisuutena. Luontoarvot täytyy 
ottaa huomioon lähes kaikessa, mitä Hailuotoon 
suunnitellaan.  Useimmiten ratkaisut lähtevät 
paikallisista tekijöistä. Kuntien ja etenkin 
Hailuodon kyky ja halu tehdä monipuolisia 
luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimia, 
kuten luonnonsuojeluhankkeita, kunnostaa 
metsiä ja uudistaa metsien ja viheralueiden 
hoitokäytäntöjään sekä huomioida luonnon 
monimuotoisuus maankäytön suunnittelussa, 
kertoo luontoarvon suuresta vetovoimasta 
(Lumiaro, R. 2020). Luontoarvoja joudutaan 
kuitenkin usein punnitsemaan muiden 
vetovoimatekijöiden, kuten asumisen, 
palveluiden tai Hailuodon esimerkissä kiinteän 
yhteyden rinnalla.    
 Kiinteällä yhteydellä on negatiivisia 
vaikutuksia Hailuodon luontoarvoihin. 
Kuitenkin kiinteän yhteyden hanke etenee 
kohti valmistumistaan. Hailuodon luontoarvon 
vetovoimia suuremmaksi hyödyksi 
on nähty pengertien ansiosta kasvavat 
muut vetovoimatekijät. Kiinteä yhteys 
mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet 
Hailuotoon. Tämä lisää valtakunnallista 
ja seudullista saavutettavuutta, sekä 
parantaa henkilö- ja tavaraliikenteen ja 
paikallisen elinkeinotoiminnan liikkuvuutta 
ja mahdollisuuksia. Taloudellinen ja 
ympärivuorokautinen liikkuminen on 
huomattavasti mielekkäämpää kuin 
lauttayhteys. Lisäksi kiinteä yhteys lisää 
Hailuodon paremmin osaksi valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita, parantaa alue- ja 
yhdyskuntarakennetta yhteysverkostoitumalla, 
eheyttää elinympäristöä, sekä yhdistää 
Hailuodon luonto- ja kulttuuriympäristöinä 
erityisiin aluekokonaisuuksiin (Hailuodon 
kiinteän yhteyden yleissuunnitelma. 2014). 
 Kiinteän yhteys kasvattaa Hailuodon 

vetovoimaisuutta monista näkökulmista. 
Hyötyjen takia Hailuoto joutuu karsimaan 
luontoarvoista, mutta sekin pyritään tehdä 
mahdollisimman vähäisillä vaikutuksilla 
ja luontoarvoihin kohdistuvaa vaikutusta 
kompensoidaan lieventämistoimenpiteillä. 
Kiinteän yhteyden ansiosta luontoarvojen 
saavutettavuus kasvaa, joka omalta osaltaan 
kasvattaa luontoarvon vetovoimaisuutta. 
 Nykyinen lauttaliikenne nähdään 
negatiivisessa valossa verrattuna kiinteään 
yhteyteen.  Lauttaliikenteen palvelutaso ei täytä 
ELY-keskuksen tavoitteita. Lauttayhteyden 
taloudellisuus ei täytä sille asetettuja tavoitteita. 
Käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat noin 5,8 
miljoonaa euroa vuodessa. Lauttaliikenteen 
päästöt ovat myös suuret (Hailuodon kiinteän 
yhteyden yleissuunnitelma. 2014). Lisäksi 
lauttaliikenteen operointi edellyttää lähivuosina 
kalusto- ja väyläinvestointeja. Esimerkiksi 
uuden lautan hankintakustannus on noin 
15 miljoonaa euroa (Liikennevirasto. 2020). 
Kannattavuuslaskennan mukaan kiinteä yhteys 
on laskenta-ajalta kertyvien kustannusten 
perusteella edullisempi kuin lauttayhteys 
(Ympäristövaikutusten arviointimenettely... 
2010).

Hailuodon luontoarvot vetovoimateki-
jöinä

Kuten edellä olen esitellyt, Hailuodon 
luontoarvo on monipuolista ja suurta ja sillä on 
paljon vetovoimaa. Titteli kansallismaisemana, 
useat suojeluohjelmat, Natura 2000 -alueet 
ja yksityiset suojelualueet ovat konkreettisia 
esimerkkejä Hailuodon luontoarvon 
tärkeydestä. Luontoarvoa hyödynnetään 
laaja-alaisesti. Metsästys, kalastus, marjastus, 
sienestys, puutalous, virkistysalueet, retkeily, 
lintubongaus ja niin edelleen. Lista jatkuisi 
loputtomiin ja uusia muotoja luontoarvon 
hyödyntämisestä keksitään kaiken aikaa. 
Siksi Hailuodon kunnan pitää jatkossakin 
käyttää luontoarvoja vetovoimatekijöinä. 
Hailuodon strategisen yleiskaavan (2019) 
tavoitteessa toimivat yhdyskunnat, kestävä 
liikenne, liikennejärjestelmä, elin-, luonto- 
ja kulttuuriympäristö, energiantuotanto ja 
luonnonvarat nähdään luontoarvojen kautta. 
Kehitys ja kasvu pyritään rakentamaan 
kestävästi sekä yhdistämään erityisesti luonnon 
ja kulttuuriarvojen kanssa. 
 Hailuodon kiinteän yhteyden hanke 



tulee rajoittamaan alueen luontoarvoja. 
Hanketta on suunniteltu pitkään ja vaikutusten 
arvioinneissa luontoarvot ovat olleet keskiössä. 
Kiinteä yhteys on jakanut mielipiteitä pitkään. 
Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö luontoarvot 
säilyisi erittäin suurena vetovoimatekijänä 
Hailuodossa. Haittavaikutukset ovat tutkitusti 
todettu vähäisiksi useimmissa selvityksissä. 
Lisäksi haittavaikutuksia kompensoidaan 
toimenpiteillä, jotta luonto pysyisi 
mahdollisimman ennallaan. Ekologinen 
kompensaatio eli luontohyvitys on osa kunnan 
vastuullista toimintaa.  Kiinteän yhteyden 
hankkeen toiminta on myös suunniteltu 
niin, että vaikutukset luontoon olisivat 
mahdollisimman pienet. 
 Hailuodon kehityksessä luontoarvoa 
punnitaan muiden vetovoimatekijöiden kanssa. 
Esimerkiksi matkailu, yrittäjyys, rakentaminen 
ja teollisuus vaikuttavat voimakkaasti koko 
Hailuodon tulevaisuuteen ja luontoarvoihin. 
Suunniteltu kasvu ei tule pelkästään varjelemalla 
luontoa ja toivomalla uusia asukkaita 
Hailuotoon. Tulevaisuudensuunnittelussa 
joudutaan tekemään kompromisseja yhteisen 
hyvän vuoksi. Erittäin tärkeä yhteinen etu ajaa 
luontoarvojen edun edelle (Lupa poiketa… 
2018). Se ei tarkoita, etteikö kompensaatioita 
voitaisi jälkeenpäin tehdä.   
 Hailuodon luontoarvoja suojellaan lain 
avulla. Suojelu alueet ja -ohjelmat sekä Natura 
2000 -alueet toimivat lakien ja vapaaehtoisten 
suojelutoimien kautta. Yhdistyneet 
kansakunnat, Euroopan Unioni, muut 
kansainväliset sopimukset joihin Suomi on 
sitoutunut ja Suomen lainsäädäntö vaikuttavat 
luontoarvoihin. Luonnon monimuotoisuuden 
ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-
arvojen vaaliminen, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, luontoharrastuksen lisääminen 
ja luonnontutkimuksen edistäminen 
ovat tavoitteita, joiden vuoksi lait ja 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua 
on olemassa (Luonnonsuojelulaki – mihin se 
vaikuttaa? 2014). 
 Vaikka Suomessa kunnilla tai muilla 
toimijoilla ei ole toistaiseksi velvoitteita 
kompensoida luontohaittoja muussa kuin 
Natura 2000 -alueissa, on luontohyvityksen 
lainsäädäntöä ja kompensaatiomarkkinan 
toimintaa parhaillaan tarkentumassa 
(Suvantola, L., Halonen, L., Leino, L., Miettinen, 
M. & Ahvensalmi, A. 2018). Kuten Nygren 

(2015) esitti, luontoarvojen kompensointi  
on erinomainen toimi parantaa luontoarvoa 
ja luonnon monimuotoisuutta, jos kunnan 
toiminta saattaa vähentää sitä. Vaikka 
kompensaatio ei ole ilmaista on se osa 
kunnan vastuullista toimintaa (Suomen 
ympäristökeskus. 2019).   
 Luontoarvot tulevat olemaan suuri 
vetovoimatekijä Hailuodossa, vaikka tuleva 
kiinteä yhteys ja kasvava Hailuoto vaikuttaa 
negatiivisesti luontoarvoihin. Yhä useammat 
näkevät ja hyödyntävä Hailuodon luontoa 
kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. 
Luonto on vetänyt ihmisiä Hailuotoon ja tulee 
tekemään sitä jatkossakin. Luontoarvot tulevat 
olemaan yksi parhaista vetovoimatekijöistä 
Hailuodossa, kunhan siitä pidetään yhdessä 
huolta.

Lähdeluettelo

Airaksinen, O. (1996). Suomen Natura 2000: 
Natura 2000-kohteilta koottavat tiedot. Suomen 
ympäristökeskuksen moniste 30. Helsinki: 
Suomen ympäristökeskus.

Ekroos, A. & Warsta, M. O. (2012). 
Luontoarvot ympäristölupamenettelyssä. Selvitys 
ympäristönsuojelulain ja muun lainsäädännön 
kehittämisestä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirasto. 
(2018). Luonnonsuojelulain 49 § 3. momentin 
mukainen poikkeuslupa koskien rauhoitetun 
lintulajin häirintää. Oulu: Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus/Ari Kuotesaho Liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualue.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirasto. (2018). 
Lupa poiketa rauhoitetun, luontodirektiivin liitteen 
II ja IV lajin, upossarpio (Alisma wahlenbergii) 
rauhoitusmääräyksistä, Hailuodon kiinteän 
pengertieyhteyden rakentamista varten. Oulu: 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Liikenne- ja 
infrastruktuuri -vastuualue.

Eskelinen, H., Jäppinen, J. P., Kallio, P., Lumiaro, 
R., Riipinen, M. & Uddström, A. (2019). 
Luontoviisaat kunnat -esiselvitys Vaihtoehtoiset 
toimintamallit Luontoviisaat kunnat -toiminnan 
käynnistämiseksi. Suomen ympäristökeskus & 
Suomen kuntaliitto.

Euroopan komissio. (2009) Natura 2000 – 



Suojelua yhteistyössä. Luxemburg: Euroopan 
unionin julkaisutoimisto

Hailuodon kunta. (1999). Hailuodon 
rantayleiskaava osa 1/2. Ympäristötaito oy.

Hailuodon liikenneyhteyden Natura 2000 
-arviointi, 2010

Harjo, S. & Salo, M. (2015). Lausunto Oulunsalo-
Hailuoto merituulipuiston Natura-arvioinnin 
täydennyksestä. Oulu: Pohjois-Pohjanmaan 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvojen turvaamisesta., A. (2016). Hailuodon 
kunta: strategisen yleiskaavan luontoselvitys. Oulu: 
Ramboll

Hytönen, M. (2015). Yksityismetsien luontoarvot 
ja niiden taloudellinen hyödyntäminen-Katsaus. 
Luonnonvarakeskus (Luke): Helsinki.

Jantunen, J., Leskinen, P., Liukko, U. 
M., Raunio, A., & Turunen, T. (2020). 
Luonnonsuojelulain kehittämistarpeet 2020. 
Suomen ympäristökeskuksen raportti 19/2020

Järviluoma, J. (1999). Luonnon merkitys matkailun 
vetovoimatekijänä. Metsätieteen aikakauskirja 
1/1999. Helsinki: Metsäntutkimuslaitos.

Järviluoma, J. (2006). Turistin luonto: tutkimus 
luonnon merkityksestä matkailun vetovoimatekijänä 
neljässä Lapin matkailukeskuksessa. Lapin 
yliopisto: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Keränen, S. (1995). Natura 2000 -verkoston 
perustamisen valmistelu on käynnissä. Teoksessa: 
Pohjois-Pohjanmaan luonto. Pohjois-
Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n jäsenlehti 
15.12.1995.

Kinnunen, J. (2014). Luonnontuoteala Pohjois-
Pohjanmaalla: Nykytila ja mahdollisuudet. 
Raportteja 128. Helsinki: Helsingin yliopisto 
Ruralia-instituutti.

Kinnunen, J., O.H. Manninen & Peltola, R. 
(2014). Luonnontuotteet hyvinvointi ja kosmetiikka-
alalla. Raportteja 130. Helsinki: Helsingin 
yliopisto Ruralia-instituutti.

Komission tiedonanto. (2018) Natura 2000 
-alueiden suojelu ja käyttö Luontodirektiivin 92/43/
ETY 6 artiklan säännökset. Bryssel: Euroopan 
komissio.

Kumela, H., Hujala, T., Pykäläinen, J., Rantala, 
M., & Kurttila, M. (2013). Metsänomistajille 
tarjottavat luontoarvopalvelut: nykytila ja 
kehitysnäkymiä. Vantaa: Metsäntutkimuslaitos.

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 
1996/1013. Annettu Helsingissä 1.1.1997.

Laurila-Pant, M. (2013). Selvitys 
luontoarvon lainsäädännöllisestä 
asemasta alusöljyonnettomuuden jälkeen. 
Ympäristötieteiden laitos: Helsingin yliopisto.

Lilja-Rothsten, S. (2011). Valtioneuvoston 
suojelupäätöksissä ja niiden yhteydessä kirjattujen 
valtion velvoitteiden täyttäminen–selvityshanke. 
Helsinki: Ympäristöministeriö.

Luonnonsuojelulaki 2014/1259. Annettu 
Helsingissä 1.2.2015

Luonnonsuojeluohjelman oikeusvaikutukset 
2009/1587. Annettu Helsingissä 2010.

Meriläinen-Hyvärinen, A. (2014). Luonto 
lähellä. Teoksessa: HAILUODON LUONTO 7. 
Hailuodon Luonnonsuojeluyhdistys ry.
Metsähallitus. (2015). Hailuodon Natura 2000 
-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2013–2027. 
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja: 
Sarja C. Vantaa: Metsähallitus.

Mikkola-Roos, M. (1995). Lintuvesien 
kunnostus ja hoito. Metsähallituksen 
luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 45. Vantaa: 
Metsähallitus.

Molander, T. (2007). Hailuoto Kansallismaisemana. 
Teoksessa: HAILUODON LUONTO 6. 
Hailuodon Luonnonsuojeluyhdistys ry. 
Kuusamon: Koillismaan kirjapaino Oy.

Nygren, N. V. (2015) Luontoarvojen 
kompensointi – ratkaisu suunnittelun umpikujiin? 
Yhdyskuntasuunnittelu 53: 3.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 



ympäristökeskus. (2018). Tiivistelmä Natura 
2000 -alueen suojeluperusteista Valtioneuvoston 
päätös 2018 tietojen tarkistamisesta ja verkoston 
täydentämisestä. Isomatala-Maasyvänlahti. 
FI1100203.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. (2018). Tiivistelmä Natura 
2000 -alueen suojeluperusteista Valtioneuvoston 
päätös 2018 tietojen tarkistamisesta ja verkoston 
täydentämisestä. Kirkkosalmi. FI1100202.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. (2018). Tiivistelmä Natura 
2000 -alueen suojeluperusteista Valtioneuvoston 
päätös 2018 tietojen tarkistamisesta ja verkoston 
täydentämisestä. Hailuoto, pohjoisranta. FI1100201.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. (2018). Tiivistelmä Natura 
2000 -alueen suojeluperusteista Valtioneuvoston 
päätös 2018 tietojen tarkistamisesta ja verkoston 
täydentämisestä. Ojakylänlahti ja Kengänkari. 
FI1100204.

Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus. (2010). 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely Hailuodon 
liikenneyhteys. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja. 
Oulu: ELY-keskus.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, liikenne- ja 
infrastruktuuri-vastuualue. (2013). Hailuodon 
tieyhteyshankkeen vaikutukset Natura-alueille 
Lieventämistoimenpiteet. Oulu: Pöyry Finland 
Oy.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. (2014). 
Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma 
Hailuoto, Oulu. Raportteja 90 / 2014.

Pärnänen, S. (2012). Luontoarvojen huomioon 
ottaminen ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden 
lakien mukaisessa lupamenettelyssä. Selvitys 
31.1.2012

Raportti Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle (liikenne 
ja infrastruktuuri vastuualue) 10.11.2017. 
Hailuodon kiinteän yhteyden luontoselvitykset 
2017. Oulu: Albus Luontopalvelut Oy.

Rikkonen, P., Aakkula, J., Niemi J., Setälä. J, 
Tyrväinen, L., Viitanen, J., Kniivilä, M., Konu, 
H., Kurttila, M., Mutanen, A., Niemi, J., Pihlanto, 
A., Rinne, M., Routa, J., Saarni, K. & Salmi, 
P. (2020). Skenaariotarkastelu koronapandemian 
vaikutuksista metsäsektoriin, maa-, elintarvike- ja 
kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailuja 
luonnontuotealaan 2020-luvulla. Luonnonvara- 
ja biotalouden tutkimus 77/2020. Helsinki: 
Luonnonvarakeskus.

Rintala, J. (2006). Soranoton ja suojelun tila 
harjujensuojelualueilla–aluekohtainen tarkastelu. 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2006. 
Suomen ympäristökeskus.

Rintamäki, H. (2011). Jääeroosioselvityksen 
täydentäminen: Oulunsalon ja Hailuodon välille 
suunnitteilla olevan tuulipuiston ja liikenneyhteyden 
kehittäminen. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja. 
Destia Oy.

Rutanen, J. & Luostarinen, M. (2000). 
Luontoyrittäjyys Suomessa: alueelliset verkostot: 
luontoyrittäminen, matkailu-ja maaseutuklusteri-
hankkeen loppuraportti. Maatalouden 
tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B. 
Maatalouden tutkimuskeskus (MTT)

Salonen, O., & Hilli, A. (2019). Yksityinen 
luonnonsuojelualue yleiseen virkistys-
ja matkailukäyttöön. ePooki. Oulun 
ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön 
julkaisut 24. Hakupäivä 3.12.2020.

Suvantola, L., Pasanen, A. M., & Pesonen, L. 
(2006). Luonnonsuojelun korvausjärjestelmä. 
Helsinki: Ympäristöministeriö.

Söderman, T. (2003). Luontoselvitykset ja 
luontovaikutusten arviointi–kaavoituksessa, YVA-
menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Suomen 
ympäristökeskus.

Virpi, T. (2014). Luonto lähellä. Teoksessa: 
HAILUODON LUONTO 7. Hailuodon 
Luonnonsuojeluyhdistys ry.

Ympäristöministeriö. (2012). Usein kysytyt 
kysymykset luonnonarvoista ympäristönsuojelulain 
uudistuksessa. Ympäristöministeriön julkaisuja 
(12.10.2012).



Nettisivut:

Aalto, K. (2020). Covid-19 vaikutuksen 
maaseutumatkailuun. Powerpoint -esitys. 
<https://www.mtk.fi/documents/20143/0/Koro
nakysely+Maaseutumatkailuyrityksille+syysk
uu+2020+%281%29.pdf/81ff9cc4-9fd4-9560-c0e2-
6aa70d3689bc?t=1602175759829>. 10.12.2020

Hailuodon kunta. (2020) Tietoa hailuodosta. 
<https://www.hailuoto.fi/info/tietoa-hailuodosta/>. 
17.10.2020

Kuntaliitto. (2020). Kunnat kiinnostuneita 
luonnon monimuotoisuutta vahvistavasta 
yhteistyöstä. <https://www.kuntaliitto.fi/
ajankohtaista/2020/kunnat-kiinnostuneita-
luonnon-monimuotoisuutta-vahvistavasta-
yhteistyosta>.26.11.2020

Kuntaliitto. (2020). Kuntalaistutkimus 2020 
– tutkittua tietoa kuntalaisista. <https://www.
kuntaliitto.fi/kuntaliitto/tutkimustoiminta/
erilaistuvakuntasuomi/kuntalaistutkimus-2020>. 
3.12.2020

Leppäranta, M. (2013). Hailuodon alueen 
jääeroosio–Jatkoselvitys. <http://paikkatieto.
airix.fi/tietopankki/hailuoto/tekstit/Jaaeroosio_
jatkoselvitys_131015.pdf>. 2.12.2020

Liikennevirasto. Hailuodon kiinteä yhteys. 
<ht tps : / /vayla . f i /documents /25230764/0 /
Hailuoto+esite /53940334-61b4-48e7-a6ec-
d55bbea668e4>. 27.11.2020

Oulun kaupunki. Luonnonmuistomerkit. 
[Viitattu: 3.12.2020] Saatavilla: <https://
w w w . o u k a . f i / o u l u / y m p a r i s t o - j a - l u o n t o /
luonnonmuistomerkit>.

Perätie, T. (2020) Miten luonnon monimuotoisuus 
ohjaa kunnan päätöksentekoa? Luontokunta-
verkoston perustamisseminaari 24.9.2020. 
Powerpoint -esitys. <https://luontokunnat.fi/fi-FI/
Materiaalit>. 3.12.2020

Rinkineva-Kantola, L. (2014). 
Soidensuojeluohjelman tausta, aikataulut 
ja periaatteet. Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 25.11.2014. Powerpoint -esitys. 
<https:/ /www.metsakeskus. f i /s ites/default/
files/soidensuojeluohjelman-tausta-aikataulut-

periaatteetely.pdf>. 3.12.2020

Suomen ympäristökeskus. (2019) Ekologiset 
kompensaatiot kannattaa ottaa käyttöön. 
<https://issuu.com/suomenymparistokeskus/
docs/sykepolicybrief_2019-11-20_ekologiset-
kompensaatio>. 10.12.2020

Valtiovarainministeriö. (2016). 
Luonnonsuojelualueiden hankinta. <https://
verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/
luonnonsuojelualueiden-hankinta-7.2.pdf>. 
3.12.2020

Väylävirasto. (2020) Hankinnan valmistelu 
keskeytyy / Project preparations postponed. 
https://vayla.fi/hailuoto/hankinnanvalmistelu>. 
3.12.2020

Väylävirasto. (2020). Hailuodon kiinteä yhteys. 
<https://vayla.fi/hailuoto>. 3.12.2020

Ympäristöministeriö. (2014). 
Luonnonsuojelulaki – mihin se 
vaikuttaa? <https://www.ym.fi/download/
noname/%7B39ED3464-CE7C-471C-B090-
EF060AE3ABA8%7D/104571>. 10.12.2020

Ympäristöministeriö. (2020). Maankäytön 
suunnittelu. <https://ym.fi/maankayton-
suunnittelu>. 3.12.2020

Valtioneuvosto. (1990). Valtioneuvoston 
periaatepäätös valtakunnallisesta 
rantojensuojeluohjelmasta 20.12.1990. Liite 1. 
<https://www.inari.fi/media/tek.-os.-kaavoitus/
yleiskaavat/ivalon-alueen-yk-osa-alueet-123/liite9_
rso_paatos.pdf>. 



Eläkeikäisten asukkaiden määrän kasvaminen 
aiheuttaa menopaineita Hailuodon kunnalle. 
Talouden tasapaino on vaikeuksissa, 
mikäli väestö ikääntyy. Elinvoimaa saisi 
vahvistettua työikäisellä kuntaan kohdistuvalla 
muuttoliikkeellä. 
 Maahanmuutolla voi olla mahdollisuus 
työikäisen väestön määrän kasvattamiseen 
taloudellisen hyvinvoinnin edellyttämälle 
tasolle. Suomen saapuvat maahanmuuttajat 
ovat tilastollisesti nuoria ja työikäisiä, 
eli ikärakenne on erityisen suosiollinen 
työmarkkinoille. Maahanmuuttajilla voisi olla 
keskeinen asema väestönpohjan ja elinvoiman 
vahvistamiseksi. 
 Selvityksessä pohditaan, kuinka 
monikulttuurisuutta voisi tukea kunnassa 
väestönkasvua edistävänä tekijänä. Yksilöiden 
identiteetti rakentuu vahvasti yhteisöllisyydestä 
ja on tärkeää, että heidät tunnustetaan 
ja hyväksytään – paitsi yksilöinä, myös 
yhteisöjensä jäseninä: kristittyinä, muslimeina 
tai saamelaisina. Selvityksessä mietitään, kuinka 
maankäytön suunnittelulla voidaan edistää 
monimuotoisen yhteiskunnan toimivuutta. 
Maahanmuuttajien työvoimapotentiaali 
on mahdollinen, mikäli vetovoimasuutta 
maahanmuuttajien asuinkuntana voidaan 
ylläpitää. 

Monikulttuurisuus

Monikulttuurisuudella voidaan viitata 
kolmeen eri ilmiöön. Deskriptiivisenä eli 
kuvailevana terminä monikulttuurisuudella 

tarkoitetaan nyky-yhteiskunnassa vallitsevaa 
kulttuurista monimuotoisuutta. Kulttuurisesti 
monimuotoinen yhteiskunta sisältää 
useita kulttuurisesti, uskonnollisesti ja 
maailmankatsomuksellisesti erilaisia ryhmiä, 
jotka jakavat saman tilan. Deskriptiivinen 
monikulttuurisuuden käsite ei arvota 
kulttuurista monimuotoisuutta eikä ota kantaa 
monikulttuurisen yhteiskunnan politiikkaan. 
(Vitikainen, 2014.) 
 Normatiivisena terminä 
monikulttuurisuus sisältää oletuksen 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
hyväksyttävyydestä. Tästä voidaan käyttää 
myös termiä multikulturalismi. Vähimmillään 
normatiivinen monikulttuurisuus tarkoittaa 
sitä, ettei kulttuurisesta monimuotoisuudesta 
ajatella tarvittavan päästä eroon. Vahvimmillaan 
kulttuurisen monimuotoisuuden katsotaan 
olevan asia, jota täytyy arvostaa ja siihen 
on pyrittävä. Tähän voi liittyä myös 
maahanmuuttoa lisäävä ideologia. (Vitikainen, 
2014.)  
 Monikulttuurisella politiikalla 
tarkoitetaan politiikkaa, jonka pyrkimys 
on löytää yhteisiä sääntöjä kulttuuriselle 
monimuotoisuudelle ja ylläpitää niitä. Tämä 
tarkoittaa ratkaisujen hakua monikulttuurisessa 
yhteiskunnassa esiintyviin haasteisiin. 
Monikulttuurinen politiikka eroaa politiikasta, 
joka pyrkii kulttuuriseen sulautumiseen 
tai eriytymiseen. Monikulttuurisella 
politiikalla viitataan myös kulttuurisiin 
erityis- tai vähemmistöoikeuksiin, kuten 
vähemmistöryhmien itsemääräämisoikeuksiin, 
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kulttuurisiin ja uskonnollisiin erivapauksiin, 
erityisiin edustusoikeuksiin tai symboliseen 
tunnustukseen. (Vitikainen, 2014.) 

Kulttuurin arvo
Normatiivisten kulttuurikäsitysten mukaan 
kulttuuri on laaja normien, arvojen, 
uskomusten ja käytänteiden verkosto, joka 
ohjaa yksilöiden toimintaa ja toimii identiteetin 
rakentajana. Kulttuuri näkyy ajatusmaailmassa 
ja toiminnassa elämän eri osa-alueilla, kuten 
kielessä, koulutuksessa, juhlapyhissä ja 
ihmissuhteissa, mutta sen ei katsota määrävään 
suoraan yksilöiden toimintaa. (Vitikainen, 
2014.) 
 Liberaalin monikulttuurisuusteorian 
mukaan kulttuuri on arvokas, koska se toimii 
yksilöiden hyvinvoinnin ja heidän valintojensa 
perustana. Kulttuurinen konteksti mahdollistaa 
yksilöiden mielekkäät valinnat ja elämisen 
tutussa kulttuurisessa ympäristössä. Oman 
kulttuurisen kontekstin puute vaikeuttaa 
yksilöiden toimintaa ja vaikuttaa negatiivisesti 
minäkuvaan ja valinnanmahdollisuuksiin. 
Koska yksilöt eivät yleensä itse ole valinneet 
omaa kulttuuriaan, heidän ei katsota olevan 
vastuussa vähemmistöasemansa aiheuttamista 
vaikeuksista. (Vitikainen, 2014.) 
 Kulttuurin arvoa voidaan tarkastella 
kahdesta näkökulmasta, kollektivistisesta 
ja individualistisesta. Kollektivistien, kuten 
Charles Taylorin mukaan kulttuuri selittää, 
kontekstualisoi ja tekee toimintamme 
mielekkääksi, sekä on luovuttamaton osa sitä, 
mikä tekee elämämme arvokkaaksi. Kulttuurin 
arvoa ei voida käsittää yksilölle tuottamaan 
arvoon vaan se on myös itsessään arvokas. 
Käsitys kulttuurista itsessään arvokkaana 
mahdollistaa myös ajatuksen siitä, että 
kulttuuria tai sen osa-aluetta, kuten kieltä, 
tulisi suojella ja ylläpitää riippumatta kyseisen 
kulttuurin jäsenistä ja heidän käsityksistään. 
Individualistien, kuten Will Kymlickan mukaan 
kulttuuri ja kulttuurinen ryhmä tulisi käsittää 
ennen kaikkea yksilöiden kautta. Kulttuurilla 
ei ole itseisarvoa, vaan se on arvokas 
siksi, että se toimii yksilöiden mielekkään 
elämän kontekstina ja tätä kautta yksilöiden 
autonomian, vapauden ja hyvinvoinnin 
mahdollistajana. (Vitikainen, 2014.)
 Ajatus kulttuurista arvokkaana 
asiana ei välttämättä riitä perustelemaan, 
miksi kulttuurin tulisi vaikuttaa yhteiskunnan 

järjestäytymiseen. Usein eri kulttuurien 
huomioonottamisen tarvetta perustellaan 
kulttuuristen ryhmien välisten suhteiden, 
tasavertaisen kohtelun ja puolueettomuuden 
vaateiden kautta, sillä vähemmistöryhmiin 
kuuluvien katsotaan olevan lähtökohtaisesti 
epäedullisessa asemassa valtakulttuurin 
edustajiin nähden. (Vitikainen, 2014.)

Monikulttuurinen yhteiskunta
Yhteiskunta on aina järjestäytynyt joidenkin 
kulttuuristen normistojen ja käytänteiden 
mukaan. Yhteiskunnan kulttuurisuus ilmenee 
esimerkiksi julkisissa palveluissa käytetyissä 
kielissä, yleisissä juhla- ja vapaapäivissä, koulujen 
opetussuunnitelmissa, lainsäädännössä ja 
kansallisissa symboleissa. Tämän seurauksena 
valtakulttuurin jäsenet voivat elää normaalisti 
omien kulttuuristen normistojensa mukaisesti, 
kun vähemmistökulttuurin edustajat 
joutuvat sopeuttamaan toimintansa itselleen 
vieraaseen kulttuuriseen normistoon. 
Esimerkiksi kristillisen kalenterin mukaisesti 
organisoituneessa yhteiskunnassa kristillisten 
juhlapäivien, kuten joulun viettäminen ei 
vaadi kristityiltä erityisiä järjestelyjä, kun taas 
muiden uskontokuntien jäsenet voivat joutua 
järjestämään omien juhlapäiviensä vieton 
kristillisen kalenterin ohessa. (Vitikainen, 2014.) 
 Kulttuurisesti monimuotoisen 
yhteiskunnan toimintaa sääntelemää 
valtion harjoittamaa politiikkaa kutsutaan 
monikulttuuriseksi politiikaksi. 
Monikulttuurinen politiikka eroaa 
kulttuuriseen sulautumiseen tai eriytymiseen 
pyrkivästä politiikasta, sillä se hyväksyy 
kulttuurisen monimuotoisuuden ja kulttuurien 
välisen vuorovaikutuksen olennaisena osana 
yhteiskuntaa. Monikulttuurinen politiikka ei 
kuitenkaan pyri aina ylläpitämään kulttuurista 
monimuotoisuutta tai tukemaan kulttuuristen 
vähemmistöjen erityispiirteitä, vaan se pyrkii 
löytämään yhteisiä pelisääntöjä kulttuurisesti 
monimuotoisessa yhteiskunnassa. Toisinaan 
nämä pelisäännöt tarkoittavat yksilöiden 
identtistä kohtelua heidän kulttuurisesta 
taustastaan riippumatta, toisinaan tasavertainen 
kohtelu vai tarkoittaa myös eriytettyä kohtelua, 
esimerkiksi erilaisia vähemmistöoikeuksia. 
(Vitikainen, 2014.)

Vähemmistöoikeudet
Vähemmistöoikeudet pyrkivät korjaamaan 



vähemmistöryhmien tai niiden jäsenten 
kohtaamia epäoikeudenmukaisuuksia. Näiden 
oikeuksien tarkoituksena on mahdollistaa myös 
vähemmistöille se, mikä enemmistökulttuurin 
edustajille on jo mahdollista: oman kulttuurin 
säilyttäminen ja sen mukaan eläminen. 
(Vitikainen, 2014.)
 Vähemmistöoikeudet voivat 
pyrkiä ylläpitämään vähemmistöryhmän 
autonomiaa, kuten alkuperäiskansojen 
itsemääräämisoikeutta. Toisaalta ne 
pyrkivät mahdollistamaan vähemmistöjen 
yhdenvertaisen kohtelun ja osallistumisen 
laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. 
Tästä esimerkkejä ovat uskonnolliset 
erivapaudet ja vähemmistöjen edustuksen 
turvaaminen poliittisessa päätöksenteossa. 
Toisinaan vähemmistöoikeudet voivat koskea 
ryhmän yksittäisiä jäseniä, mutta samalla ne 
ovat riippuvaisia ryhmän muista yksilöistä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi koulutus- ja 
edustukselliset kiintiöt. Alkuperäiskansojen 
maankäyttöoikeudet, kielivähemmistöjen 
kielioikeudet ja uskonnollisten vähemmistöjen 
oikeus harjoittaa omaa uskontoaan koskevat 
hyvin erityyppisiä asioita. (Vitikainen, 2014.)
 Monikulttuurisuusteoriat ovat 
saaneet myös kritiikkiä siitä, että jättävät 
huomioimatta ryhmien sisäiset valtarakenteet 
ja voivat osaltaan vaikeuttaa entisestään 
ryhmien sisällä heikommassa asemassa 
olevien, kuten naisten asemaa. Useiden 

kulttuurien tavat ja käytänteet, jotka koskevat 
perhettä, seksuaalisuutta ja suvun jatkamista 
voivat tukea patriarkaalisia valtarakenteita. 
Myös esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen 
oikeuksiin on alettu kiinnittää huomioita 
enemmän. Monikulttuuriseen politiikkaan voi 
liittyä myös epäkohtia, sillä usein esimerkiksi 
alkuperäiskansojen oikeuksiin suhtaudutaan 
myönteisemmin kuin esimerkiksi 
maahanmuuttajien integraatioon tähtäävään 
politiikkaan. (Vitikainen, 2014.)

Hailuodon väestö

Vuonna 2019 Hailuodon väkiluku oli 959 
henkilöä. (Hailuoto, 2019c). Kunnassa 
ikääntyvien osuus väestöstä on kuitenkin korkea 
ja työikäisten määrä suhteellisen alhainen 
(Kaavio 1). Eläkeihmisten määrän kasvaminen 
luo muutospaineita kunnan palveluverkolle ja 
aiheuttaa menopaineita. Talouden tasapaino on 
vaikeuksissa, jos väestö ikääntyy ja työikäisten 
osuus pienenee. (Kuntaliitto, 2017.)
Vanhusväestön määrän kasvu lisää eläke-, 
terveys- ja hoivamenoja, joiden rahoittamiseksi 
nykyinen kokonaisveroaste ei tulevaisuudessa 
enää riitä. Lisäksi työikäinen väestö supistuu, 
joka veroilla rahoittaa hyvinvointipalvelut 
ja sosiaaliturvan. Pysyvä tulojen ja menojen 
välinen epätasapaino eli kestävyysvaje uhkaa 
kasvattaa velkaantumisen hallitsemattomaksi 
pitkällä aikavälillä. (Hailuodon kunta, 2018.)

Kaavio 1. Hailuodon ikäjakauma 2019 (Tilastokeskus, 2020)
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Vuonna 2018 eläkeläisten osuus väestöstä oli 44 
% ja Työssä käyvien osuus vain 34 % (kaavio 
2). Kunnan elinvoimaa saisi vahvistettua 
nuoremmalla, työikäisellä kuntaan 
kohdistuvalla muuttoliikenteellä, jolloin myös 
syntyvyys saataisiin nousuun (Kuntaliitto, 
2017).

Myös kielen ja uskonnon osalta monimuotoisuus 
on vähäistä. Vieraskielisiä Hailuodossa oli 
vuonna 2019 14 henkilöä, mikä tarkoittaa 1,5 
prosenttia väestöstä. Ruotsin- ja saamenkielisiä 
kunnassa ei asunut lainkaan. 77,4 % väestöstä 
kuului evankelisluterilaiseen uskontokuntaan 
ja 1,4 % muihin uskontokuntiin. 21,3 % 
väestöstä ei kulu mihinkään uskontokuntaan. 
Uskontojakauma on hyvin lähellä Oulun 
tilannetta. (Tilastokeskus, 2020.) 

Maahanmuuton potentiaali
Pienelle ja työikäistä väestömääräänsä 
menettävälle kunnalle maahanmuutto voi 
olla merkittävä mahdollisuus vahvistaa 
väestöpohjaa ja elinvoimaa, mikäli sen 
vetovoimasuutta maahanmuuttajien 
asuinkuntana voidaan ylläpitää (Kuntaliitto, 
2017). Maahanmuuttajilla voi olla keskeinen 
asema työikäisen määrän säilymisessä 
taloudellisen hyvinvoinnin edellyttämällä 
tasolla (Eronen, Härmälä, Jauhiainen, 
Karikallio, Karinen, Kosunen, Laamanen, 
Lahtinen, 2014). 
 Suomeen saapuvat maahanmuuttajat 
ovat tilastollisesti nuoria ja työikäisiä. 
Maahanmuuttajista on kantaväestöä selvästi 
suurempi osa 20–49-vuotiaita. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö, 2013.) Suomessa asuvista 
ulkomaalaisista neljä viidestä on työikäisiä ja 
maahanmuuttajien ikärakenne onkin erityisen 
suosiollinen aktiiviselle työmarkkinoille 
osallistumiselle. Suomeen tulee myös 
paljon opiskelijoita. Suomeen muutetaan 
enemmän kuin täältä muutetaan pois, joten 
maahanmuutto lisää potentiaalista työvoiman 
määrää. Vaikka maahanmuuttajaväestö 
keskittyy suuriin kaupunkeihin, maahanmuutto 
voi olla myös työvoimaa ylläpitävä tekijä 
muuttotappiopaikkakunnalla. (Eronen ym. 
2014.)
 Maahanmuuton taustalla olevat 
syyt vaihtelevat. Vajaa kolmasosa Suomesta 
oleskeluluvan saaneista maahanmuuttajista 
tulee Suomeen suoraan työpaikan perässä 
(Eronen ym. 2014). Muut yleiset syyt liittyvät 
perhesuhteisiin ja opiskeluun (Eronen, ym. 
2014). Nettomaahanmuutto, eli maahanmuuton 
ja maastamuuton erotus tasoittaa 
väestörakenteen vinoumaa, mutta julkisen 
talouden kestävyysvajeen oikaisu vaatii 
työperusteisen maahanmuuton kasvattamista. 
Hyvinvointivaltion ylläpitoon vaaditaan 
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Väestön monikulttuurisuus
Väestö Hailuodossa on hyvin 
suomalaispainotteista ja siltä osin kulttuurinen 
monimuotoisuus kunnassa vähäistä. Vuonna 
2019 ulkomaankansalaisten osuus väestöstä 
oli 0,9 %, mikä tarkoittaa 9 henkilöä. Oulussa 
vastaava osuus oli 3,1 % ja Helsingissä 9,7 
%. (Tilastokeskus, 2020.) Väestön syntyperä 
(kaavio 3) on enimmäkseen ollut Suomi ja 
vuonna 2019 Hailuodon asukkaista 21 oli 
ulkomailla syntyneitä. (Tilastokeskus, 2020.)

Kaavio 3. Väestön syntyperä (Tilastokeskus, 2020)
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Kaavio 2. Väestö toiminnan mukaan 2018 
(Tilastokeskus, 2020)



nykyistä enemmän työllisiä. Pitkällä aikavälillä 
myös uusien maahanmuuttajien jälkeläisten 
siirtyminen työllisiksi korjaa vinoumaa. (Työ- 
ja elinkeinoministeriö, 2013.) 
 Ulkomainen työvoima vaikuttaa 
positiivisesti julkiseen talouteen. Uudet 
maahanmuuttajat kuluttavat ja kasvattavat 
kysyntää. Mitä pysyvämmäksi maahanmuuttaja 
ajattelee muuton, sitä sitoutuneempi hän 
on työnantajaansa ja tulevaisuuteensa 
kohdemaassa. Tällöin hän myös kuluttaa 
ansaitsemansa tulot kohdemaan markkinoilla. 
Maahanmuuttajat kasvattavat myös tarjontaa 
ja synnyttävät uusia työpaikkoja, erityisesti 
palvelusektorille. Maahanmuuttajat perustavat 
uusia yrityksiä ja tuovat uusia tuotteita, 
palveluita ja innovaatioita kohdemaan 
markkinoille. Yritysten kansainvälistyminen 
sekä eritaustaisten ihmisten verkostoituminen 
kasvattavat innovaatioiden määrää ja 
kansainvälistä liiketoimintaa. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö, 2013.)
 Maahanmuuttajien asettumista 
uuteen kotimaahansa ja työllistymistä pyritään 
avustamaan kotouttamistoimenpiteillä. 
Kotoutuminen on 1990-luvulla kehitetty 
integraatio-sanan suomenkielinen vastine. 
Kotoutumisella viitataan maahanmuuttajien 
integroitumiseen yhteiskuntaan ja toisaalta 
myös yhteiskunnan muuttumiseen 
vuorovaikutuksellisessa suhteessa 
maahanmuuton ja maahanmuuttajien kanssa. 
Kotoutumisen edistämiseksi ja sääntelemiseksi 
on säädetty laki, jossa maahanmuuttajille 
pyritään antamaan myös mahdollisuus 
ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan. (Eronen 
ym. 2014.)
 Kotoutumislain tarkoituksena 
on tukea ja edistää maahanmuuttajien 
kotoutumista ja mahdollisuutta osallistua 
aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan 
toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on 
edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä 
myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien 
kesken. Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä 
ja palveluja järjestetään osana kunnallisia 
peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon 
palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä 
toimenpiteinä. Maahanmuuttajille tarjotaan 
erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi 
perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, 
ohjausta ja neuvontaa sekä koulutusta. (Finlex, 
2010.)

 Onnistuneena esimerkkinä voisi 
nostaa esiin pienin Närpiön. Närpiö on 
pohjanmaan rannikolla sijaitseva kunta, 
joka on tunnettu siitä, että kymmenesosa 
asukkaista on maahanmuuttajia. Närpiössä 
on onnistuttu hyvin kotouttamisessa, jossa 
myös kaupunkilaiset ovat ottaneet aktiivisen 
roolin. Työpaikoilla on järjestetty kielikursseja 
ja uskotaan että kunnan ruotsinkielisyys 
on helpottanut kotoutumista. Onnistunut 
kotouttaminen tunnetaan ”Närpiön mallina” 
joka kumpuaa siirtolaisuuden ymmärtämisestä 
ja hyvästä palveluasenteesta. Mallin 
toimivuudesta kertoo se, että useat muuttavat 
kuntaan perheensä kanssa. Näin myös nykyään 
moni lapsi syntyy närpiöläisenä. (Niemistö & 
Elhaimer, 2013.)

Maahanmuuton taloudelliset hyödyt ja 
kustannukset
Maahanmuuttajien työllisyys on hyvin 
riippuvaista talouden suhdannekehityksestä. 
Maahanmuuttajien kustannukset pienenevät 
työllisyyden parantuessa. Työllisyystilanteen 
ollessa hyvä, muodostuvat maahanmuuttajien 
työpanoksen vaikutukset lopulta julkisen 
talouden kannalta positiiviseksi. (Eronen ym. 
2014.) 
 Maahanmuuttajien julkiselle 
taloudelle aiheuttamia kustannuksia on pyritty 
arvioimaan esimerkiksi Ruotsissa. Laskelmien 
mukaan suurimman hyödyn rahassa 
mitattuna kohdemaa saa 20–30 vuotiaista 
maahanmuuttajista. Suurin taloudellinen rasite 
sen sijaan muodostuu eläkeikää lähestyvistä 
maahanmuuttajista. Pienilläkin myönteisillä 
muutoksilla maahanmuuttajien työllisyydessä 
on laskelmien mukaan suuria positiivisia 
vaikutuksia taloudelle. (Eronen ym. 2014.)
 Muodostetut arviot maahanmuuttajien 
vastaanottajamaan taloudelle aiheuttamista 
hyödyistä ja rasitteista ovat hyvin suuntaa 
antavia. On kuitenkin selvää, että työllistyminen 
on ratkaisevassa asemassa maahanmuuton 
taloudellisten hyötyjen kannalta. Mitä 
suurempi osa maahanmuuttajista työllistyy 
pysyvästi ja mitä nopeammin se tapahtuu, sitä 
suuremmiksi muodostuvat kansantalouden 
kokemat taloudelliset hyödyt. (Eronen ym. 
2014.)



Monikulttuurisuus Hailuodossa

Väestön vanhenemisen mukana 
tulevan työvoiman tarpeen vuoksi 
monikulttuurisuuden edistäminen kunnassa 
on aiheellista. Edistämisellä tarkoitetaan muun 
muassa kunnan palveluiden, koulutuksen, 
työllistymisen ja asumisen kehittämistä 
kulttuurisesti monimuotoiseen yhteiskuntaan 
toimivaksi, kuitenkin paikallisesta kulttuurista 
kiinni pitäen. Vaikka tässä selvityksessä 
monikulttuurisuuden edistämistä on hyvin 
pitkälti tarkasteltu maahanmuuttajien 
näkökulmasta, toimet koskettavat muitakin 
monimuotoisen väestön jäseniä: saamelaisten 
alkuperäiskansaa, etnisiä vähemmistöjä kuten 
romaneja sekä erilaisia kielivähemmistöjä, 
kuten ruotsinkielisiä. Kulttuurivähemmistöt 
eivät myöskään välttämättä liity 
ulkomaalaistaustaan, sillä esimerkiksi 
kaupunkikulttuurin, maaseutukulttuurin ja 
nuorisokulttuurin tavat ja tottumukset voivat 
poiketa suuresti toisistaan. 
 Hailuoto voisi kuntana tarjota 
ainutlaatuisen yhteisöllisen asuinympäristön, 
kulttuuriin tai syntyperään katsomatta. Saari 
on tunnettu luonnostaan, sekä rauhallisesta 
ja turvallisesta ympäristöstään. Esimerkiksi 
monelle pakolaiselle turvallisuus voi olla 
asuinpaikan tärkein edellytys. Jos kunnan väestö 
saadaan kasvuun, kasvaa myös työvoiman 
ja palveluiden tarve. Tällöin Hailuodossa on 
hyvä mahdollisuus työllistyä tai toteuttaa 
omia visioita yrittäjänä. Kunnassa arvostetaan 
myös perinteisiä elinkeinoja ja siellä tarjoutuu 
erilaisia paikallisia harrastusmahdollisuuksia, 
kuten käsitöitä, viljelyä tai kalastusta.  
 Kun kunnassa halutaan edistää 
monikulttuurisuutta, on se otettava huomioon 
kunnan palveluiden suunnittelussa 
(Kuntaliitto, 2017). Kulttuuri, eli yksilöiden 
kulttuurinen tai uskonnollinen tausta, arvot, 
normit ja käytänteet tulisi ottaa huomioon 
yhteiskunnan järjestäytymisessä ja poliittisessa 
päätöksenteossa. Tavoitteena on kulttuurisesti 
monimuotoinen yhteiskunta, jossa kaikki 
voisivat elää ja toteuttaa itseään reilun pelin 
hengessä, kulttuurisesta ja uskonnollisesta 
taustastaan riippumatta. (Vitikainen, 
2014.) Palvelutarpeita on tarkasteltava 
kokonaisuutena, johon kuuluvat muun 
muassa koulutus, työllistyminen, sosiaali- 
ja terveydenhuolto, asuminen ja kulttuuri-, 

liikunta- ja nuorisopalvelut (Kuntaliitto, 2017). 

Kunnan palvelut
Hailuodon kunnan toiminnalla on tärkeä rooli 
ennaltaehkäisevässä työssä ja ennakkoluulojen 
vähentämisessä. Kunnassa on tarpeellista 
suunnitella maahanmuuttajien kotouttamista 
ja työllistymistä etukäteen osana kunnan 
strategista kehittämistä. (Kuntaliitto, 2017). 
Kunnille kuuluu paikallistason yleis- ja 
yhteensovittamisvastuu kotouttamisen 
suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta. 
Kunnalle kuuluu myös työvoimaan 
kuulumattoman maahanmuuttajan 
kotouttamisesta huolehtiminen. Kotoutumista 
tulee edistää ja eriytyminen ehkäistä. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö, 2013.)
 Erilaisten vähemmistökulttuurin 
edustajien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden 
tukeminen on tärkeää. Heitä voidaan muun 
muassa kannustaa äänestämään ja asettumaan 
itse ehdokkaaksi kuntavaaleihin. (Kuntaliitto, 
2017.) Eri väestöryhmien vuoropuheluun, 
järjestöjen tukeen ja osallisuuden eri 
muotoihin arjessa on panostettava (Työ- ja 
elinkeinoministeriö, 2013). Monikulttuurinen 
asiakaskunta edellyttää myös uudenlaista 
palveluosaamista, mutta monikulttuurinen 
verkosto ja osaaminen tulisi nähdä myös 
elinkeinoelämän voimavarana (Kuntaliitto, 
2017).
 Maahanmuuton kasvaessa 
työllistymiseen tulee panostaa 
maahanmuuttajien työmarkkinapotentiaalin 
hyödyntämiseksi. Lasten ja nuorten 
oppimistuloksia voidaan pyrkiä saattamaan 
kantaväestön tasolle esimerkiksi lisäämällä 
osallistumista varhaiskasvatukseen. Tukea tulee 
kohdentaa etenkin opintojen nivelvaiheissa, 
erityisesti perusopetuksen loppuvaiheessa 
oleville, pakolaistaustaisille ja heikomman 
sosioekonomisen taustan omaaville. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö, 2013.)
 Muista kulttuureista tulleiden Suomen 
tai Ruotsin kielen taidon kehittymistä on 
hyvä tukea eri tavoin (Työterveyslaitos, 2020). 
Kunnan olisi hyvä järjestää Suomen tai Ruotsin 
kielen opetusta kaikenikäisille, esimerkiksi 
erilaisilla kielikursseilla. Useimmissa 
työpaikoissa kieltä oppii myös työtä tehdessään 
(Työterveyslaitos, 2020). Tärkeää olisi Suomen 
tai ruotsin kielen hallitseminen ja samalla myös 
oman äidinkielen ja kulttuurin ylläpitäminen 



(Opintopolku, 2020). Myös lasten kanssa kotona 
olevien vanhempien mahdollisuuksia saada 
kielen opetusta tulisi kiinnittää huomioita. 
 Maahanmuuttajien kotoutumisessa 
neuvolalla on tärkeä rooli. Lastenhoidon 
mahdollisuuksia olisi hyvä lisätä työn ja perhe-
elämän yhteensovittamiseksi. Ammattilaisten 
osaamisen kehittäminen hyvinvoinnin, 
terveyden, varhaiskasvatuksen ja opetuksen 
aloilla on tärkeää maahanmuuttajien 
kotoutumisen edistämisessä. Myös 
mielenterveyspalveluihin ja esimerkiksi 
parisuhdetta tukeviin palveluihin tulisi 
panostaa. Maahanmuuttajien kohdalla 
yleisiä huolenaiheita ovat psyykkiset oireet, 
syrjintäkokemukset ja toimintakykyvaikeudet. 
(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013.)
 Toimivan arjen edistämiseen 
liittyy myös mahdollisuudet vapaa-
ajan- ja harrastustoimintaan (Työ- ja 
elinkeinoministeriö, 2013). Paljon pakolaisia 
vastaanottaneessa Mustasaaren kunnassa 
nuorille tarjotaan monenlaista toimintaa, kuten 
iltapäiväkerhoja, leirejä sekä nuorisotalo. 
Erilaiset urheiluseurat tarjoavat laajan 
valikoiman urheilutapahtumia ja liikuntaryhmiä 
ja kunta tukee seuroja toimitilojen muodossa 
sekä osittain avustuksin, neuvoin ja antamalla 
ohjausta. Maahanmuuttajien käytettävissä on 
myös samat kulttuuripalvelut kuin muillakin 
kuntalaisilla, kuten kuoroja, musiikkikouluja, 
kuvataidekoulu ja harrastajateattereita. 
Lähiseudun kulttuuritarjontaan kuuluu 
myös konsertteja, museoita ja näyttelyitä. 
(Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma, 
2019.) 

Kouluttautuminen
Koulutustaustalla ja erityisesti Suomessa 
hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella 
on merkittävä vaikutus työllistymiseen (Työ- ja 
elinkeinoministeriö, 2013). Maahanmuuttajien 
kotouttamiskoulutukseen sisältyy muun 
muassa suomalaiseen yhteiskuntaan 
tutustuminen, suomen tai ruotsin kielen 
oppiminen sekä työ- tai opiskelupaikan 
löytäminen (Opintopolku, 2020). 
 TE-toimistojen tarjoamalla 
valmentavalla työvoimakoulutuksella, 
joka ei tähtää suoraan ammattiin, on 
hyvin korostunut rooli maahanmuuttajien 
keskuudessa. Maahanmuuttajille voidaan 
järjestää tärkeitä kotouttamispalveluita 

valmentavana työvoimakoulutuksena. 
Koulutus voi pitää sisällään ohjausta ja 
valmennusta, joilla edistetään ja tuetaan 
ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja 
muihin työvoimapalveluihin osallistumista. 
Työvoimakoulutuksessa voidaan järjestää 
myös yleissivistäviä opintoja, sekä tukea 
omaehtoista peruskoulu- ja lukiotasoista 
opiskelua. Tavoitteena opintojen suorittamiselle 
on se, että ne tukevat työhakijan siirtymistä 
edelleen ammatilliseen koulutukseen. (Eronen 
ym. 2014.)
 Maahanmuuttajille järjestetään 
perusopetusta sekä lapsille että aikuisille. 
Suomessa asuvalla oppivelvollisuusikäisellä 
(7–17- vuotiaalla) maahanmuuttajalla on 
oikeus samaan perusopetukseen kuin 
suomalaisillakin. Aikuiset voivat saada 
perusopetusta, jos perusopetus on jäänyt 
kesken, tarvitsee päättötodistusta jatkaakseen 
opintoja toiselle asteelle tai on maahanmuuttaja 
ja tarvitsee vahvistusta perusopetuksen 
alkuvaiheen taitoihin, kuten lukemiseen tai 
kirjoittamiseen. Aikuisten peruskouluopintoja 
voi opiskella aikuislukiossa tai kansanopistossa. 
Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille 
vastaa vuosiluokkien 7–9 opintoja ja antaa 
kelpoisuuden hakea lukiokoulutukseen 
tai ammatilliseen peruskoulutukseen. 
(Opintopolku, 2020). 
Joissain kunnissa oppivelvollisuusikäinen voi 
osallistua myös perusopetukseen valmistavaan 
koulutukseen. Valmistavan opetuksen ryhmissä 
opiskellaan suomen kieltä sekä muiden 
oppiaineiden keskeisiä käsitteitä. Aikuisten 
perusopetuksen alkuvaiheen opinnot vastaavat 
alakoulua ja ne sopivat aikuisille, jotka eivät 
ole vielä valmiita perusopetuksen opintoihin. 
Alkuvaiheen opinnoissa saa valmiudet jatkaa 
opintoja varsinaiseen perusopetukseen. 
Maahanmuuttajille järjestetään myös 
valmistavia koulutuksia, joihin voi hakea 
peruskoulun jälkeen. Valmistavia koulutuksia 
ovat perusopetuksen lisäopetus eli 
kymppiluokka, ammatilliseen koulutukseen 
valmentava koulutus eli VALMA sekä lukioon 
valmistava koulutus eli LUVA.  (Opintopolku, 
2020.) 
 Peruskoulun jälkeen voi hakea 
ammatilliseen perustutkintokoulutukseen 
tai lukioon. Ammatillinen perustutkinnon 
opiskeleminen johtaa usein suoraan työelämään 
tai ammattiin, mutta sen jälkeen voi myös 



jatkaa opintoja esimerkiksi korkeakoulussa. 
Ammattikorkeakouluun tai yliopistoon voi 
hakea normaalin hakumenettelyn kautta, kuten 
kantaväestö. Korkeakouluun voi myös hakea, 
mikäli on sellainen ulkomainen koulutus, joka 
antaa omassa maassa kelpoisuuden vastaaviin 
korkeakouluopintoihin. Maahanmuuttajille 
järjestetään myös korkeakouluopintoihin 
valmentavia koulutuksia, joissa opiskellaan 
suomen kieltä ja parannetaan mahdollisuuksia 
suorittaa suomalainen korkeakoulututkinto. 
(Opintopolku, 2020.)
 Omaehtoista opiskeluja kotoutujille 
järjestävät muun muassa aikuislukiot, 
kansalais- ja työväenopistot ja yliopistot. 
Ideana on, että maahanmuuttaja voi täydentää 
koulutustaan ja hankkia Suomessa elämisen 
kannalta tarpeellisia taitoja opiskelemalla 
itsenäisesti työmarkkina- ja toimeentulotuen 
avulla. (Eronen ym. 2014.)
 Nuorten maahanmuuttajien asema 
koulutuksen osalta voi olla vaikea. Peruskoulun 
päättävillä maahanmuuttajataustaisilla nuorilla 
on korkea riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle. 
Heidän taustansa ja tarpeensa vaihtelevat 
suuresti, mutta maahanmuuttajanuoret 
tarvitsevat erityistä tukea opintojensa 
suorittamiseen. Ilman peruskoulutodistusta 
jääneiden mahdollisuudet päästä jatko-
opintoihin ovat heikot. (Eronen ym. 2014.)

Työllistyminen
Työn teolla on suomalaisessa yhteiskunnassa 
keskeinen merkitys. Työllistyminen 
on myös erittäin keskeisessä roolissa 
suomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa 
ja kotoutumislainsäädännössä. Suomeen 
saapuneiden maahanmuuttajien 
asenteet painottavat myös ajatusta työn 
keskeisyydestä ja tutkimusten mukaan työ on 
maahanmuuttajien mielestä tärkein yksittäinen 
kotouttamisen tekijä. Maahanmuuttajien 
työllistymisen ja maassa oleskelun taloudellisia 
hyötyjä ja kustannuksia on vaikea arvioida. On 
kuitenkin selvää, että kansantaloudelle koituva 
taloudellinen hyöty kasvaa maahanmuuttajien 
työllisyyden parantuessa. (Eronen ym. 2014.)
 Maahanmuuttajien työllistymiseen 
vaikuttavat useat eri tekijät. Tärkeässä roolissa 
on henkilön oma osaaminen ja aktiivisuus, 
mutta toisaalta myös työnantajan osaamisen 
tarve, asenteet ja osin myös kannustimet 
maahanmuuttajien palkkaamiseen. 

Työpanoksen tuottavuus ei välttämättä heti 
alusta pitäen ole samalla tasolla kantaväestön 
kanssa, esimerkiksi kielitaidon puutteen 
vuoksi. (Eronen ym. 2014.)
 Monikulttuurisuus edellyttää 
myös työpaikan toimijoilta tietynlaisia 
valmiuksia. Työpaikkojen strategiassa ja 
toiminnan suunnittelussa on hyvä nostaa 
esiin monikulttuurisuuden arvostaminen 
ja yhdenvertaisuuden edistäminen. 
Esimiehillä on oltava osaamista ja työkaluja 
monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen. 
Perehdytysmateriaaleissa ja -käytännöissä on 
otettava huomioon mahdolliset erityistarpeet. 
Myös suomalaisen työelämän vastuut, 
velvollisuudet ja oikeudet on tärkeä selventää. 
Kaikilla työntekijöillä on oltava tasapuoliset 
mahdollisuudet osallistua työpaikan 
tarjoamiin koulutuksiin, kehittää omaa 
osaamistaan ja edetä uralla. Työpaikoilla olisi 
hyvä laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. 
(Työterveyslaitos, 2020.)
 Suomessa maahanmuuttajien 
yrittäjyys on myös kasvussa. Vuosien 2013 ja 
2016 välillä ulkomaalaistaustaisten yritysten 
määrä lisääntyi lähes yhdeksän prosenttia. 
Yrittäjyyden alkuvaiheen haasteet ovat 
olleet maahanmuuttajilla pitkälti samoja 
kuin kantasuomalaisilla yrittäjillä. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö, 2013.) Starttirahalla 
pyritään tukemaan henkilön työllistymistä 
ja yrityksen perustamista, sekä turvaamaan 
yrittäjän toimeentuloa yrityksen toiminnan 
käynnistämisen aikana (Eronen ym. 2014). 
Kunnat voivat kannustaa maahanmuuttajia 
yrittämiseen järjestämällä neuvontaa, erilaisia 
yrittäjyyskursseja tai tarjoamalla vuokrattavaksi 
toimitiloja. 
 Maahanmuuttajien työllistymistä 
voi vaikeuttaa se, ettei olemassa olevien 
tietojen ja taitojen hyödyntäminen Suomessa 
ole välttämättä yksinkertaista. Ulkomailla 
suoritettujen tutkintojen rinnastaminen 
suomalaisiin tutkintoihin ei ole ongelmatonta 
ja tutkinnon laatu voi olla työnantajalle 
epäselvä. Samantapainen ongelma koskee 
myös ulkomailla hankittua työkokemusta. 
Työnantajien on havaittu arvostavan 
suomalaista tutkintoa ja suomessa hankittua 
työkokemusta. (Eronen ym. 2014.)
 Yritykset voivat hyötyä 
kansainvälisistä erityisosaajista. Eri taustaiset 
työntekijät lisäävät yritysten mahdollisuuksia 



kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä uusien 
kohdemarkkinoiden avaamiseen. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö, 2013.) Myös pienemmät 
työpaikat voivat hyötyä monikulttuurisesta 
työympäristöstä. Eri taustaiset työntekijät voivat 
tuoda työyhteisöön uudenlaista osaamista, 
tuoreita näkökulmia ja mahdollisuuksia 
laajentumiseen (Työterveyslaitos, 2020). 
Pienempiin työpaikkoihin sopeutuminen 
voi olla myös maahanmuuttajille helpompaa 
(Niemistö & Elhaimer, 2014). Monikulttuurinen 
työympäristö voi myös edesauttaa erilaisten 
matkailupalveluiden, harrastusten ja 
vetovoimatekijöiden kehittämisessä 
Hailuodossa, tuoden omia ideoita ja 
kokemuksia.  

Asuminen
Kunnan monikulttuurisuudella on myös 
vaikutuksia asumiseen ja asuinalueiden 
suunnitteluun. Arkkitehtuurilla ja hyvällä 
aluesuunnittelulla voi olla mahdollisuuksia 
kotoutumisen edistämisessä. Asumisen 
on oltava joustavaa biologisista syistä, 
kuten esteettömyyden kohdalla, mutta 
myös kulttuurilla ja uskonnolla voi olla 
vaikutuksia arkkitehtuuriin. Myös asumiseen 
liittyvien ongelmien tunteminen on tärkeää, 
kun halutaan edistää monikulttuurista 
yhteiskuntaa ja ehkäistä konflikteja. Mitä 
kauempaa maahanmuuttaja on muuttanut 
maantieteellisesti ja kulttuurisesti, usein sitä 
suurempia ovat myös asumiskulttuurin erot.  
(Virkkala, 2010.)
 
 Asuinympäristö ja asuminen 
vaikuttavat oleellisesti ihmiseen ja hänen 
lähiyhteisönsä hyvinvointiin ja arkeen. 
Asuminen liittyy merkittävästi paikan 
saamiseen yhteiskunnassa. Oman kodin 
merkitys on tärkeä ja asumista pidetään 
henkilökohtaisena asiana. Samalla asuminen 
on myös julkista, jolloin siihen liittyy 
taloudelliset, tekniset ja ympäristölliset asiat. 
Asumiseen liittyy toiveita, unelmia ja tunteita. 
Myös ihmisten elämäntilanteet, elämänvaiheet 
ja aikaisemmat kokemukset asumisesta 
vaikuttavat asumiseen. (Katisko, 2016.)

Kun monikulttuurisuus huomioidaan 
asumisessa, koko asuntotuotantoa ei ole 
kannattavaa rajata yksittäisen erityisryhmän 
tarpeiden mukaan. Tärkeintä olisi lisätä 

asuntojen muunneltavuutta, joka palvelisi 
sekä kantaväestön yksittäisiä tarpeita, 
liikuntaesteisten erityisvaatimuksia ja 
erilaisista asuinkulttuureista muuttavia 
ihmisiä. Monikulttuurisuuden huomioivassa 
suunnittelussa etsitään tilallisia ratkaisuja, 
jotka edistävät eri ryhmien rinnakkaiseloa, 
ovat kulttuurisesti joustavia ja tukevat 
kotoutumisprosessia. Etnisyyden ei tarvitse 
olla suunnittelun lähtökohta, mutta asuntojen 
tulisi olla sopivia erilaisille käyttäjille 
koko käyttöikänsä ajan. Asunnon täytyy 
mahdollistaa erilaiset toimintatavat ja 
kulttuurit. (Maununaho, 2006.) 
 Suomessa rakennettu ympäristö on 
tehty modernistisin ihantein, määrittämällä 
asuntojen tilat funktionaalisesti eri toiminnoille: 
oleskeluun, nukkumiseen, ruoan laittoon ja 
hygieniaan. Suomalaisen tasa-arvon nimissä 
asuntorakentamista on ohjannut vaatimus 
yleispätevyydestä, joka estää asuinalueiden 
ja talojen erilaistamisen. Tilojen suunnittelua 
ohjaa käsitys siitä, mitä huonekaluja 
suomalaisilla tyypillisesti on kodeissaan. 
Tehokkaissa pohjaratkaisuissa on usein vain 
yksi mahdollisuus huonekalujen sijoitteluun 
ja esimerkiksi rukoismaton tai kotialttarin 
sijoittaminen voi olla vaikeaa. (Maununaho, 
2006.)
 Suuria kerrostaloasuntoja on 
vuokrakannassa huonosti saatavilla, minkä 
vuoksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla 
moni maahanmuuttajaperhe asuu ahtaasti. 
Asuminen pienissä kerrostaloasunnoissa 
vaikuttaa monella tapaa arkeen ja voi aiheuttaa 
konflikteja sekä perheen sisällä että naapureiden 
kanssa. (Virtanen 2005). Selvitysten mukaan 
suomalaiset kokevat monet maahanmuuttajat 
kerrostaloissa äänekkäiksi naapureiksi, 
mikä on selitettävissä asuntojen ahtaudella 
(Maununaho, 2006). Eri kokoisia asuntoja 
tulisi olla monipuolisesti tarjolla, mutta myös 
ääneneristykseen tulisi kiinnittää huomiota. 
Sosiologisten tutkimusten mukaan, kun 
ihmiselle mahdollisestaan yksityisyys, hän 
on myös helpommin yhteisöllinen. Kun 
toisen elämää ei tarvitse vasten tahtoaan 
seurata tai kuunnella, on mukava tutustua 
toiseen myös vapaa-ajalla. Naapureille 
aiheutettu häiriö ja jännittynyt suhde saattaa 
eristää maahanmuuttajia ympäristöstään. 
(Maununaho, 2006.)
 Myös rasismin pelolla on vaikutusta 



asumisvalintoihin (Virkkala, 2010). Paras 
tapa ennakkoluulojen voittamiseksi 
olisi maahanmuuttajien ja suomalaisten 
tutustuminen tosiinsa (Virtanen, 2005). 
Erilaiset naapuruston kohtaamispaikat 
ja mielekäs yhteinen tekeminen voisivat 
edesauttaa naapurien tutustumista ja sitä 
kautta kotoutumista. Positiivisten kohtaamisen 
tilat ja paikat asuinalueille voisivat edesauttaa 
negatiivisten asenteiden lieventymistä. 
(Virkkala, 2010). Tällaisia voisi olla esimerkiksi 
yhteiskäyttöpihat, käsityöpajat tai viljelyaltaat.  
 Inari Virkkala on Aalto-
yliopiston kandidaatintyössään tutkinut 
asiantuntijahaastatteluin arkkitehtuurin 
ja asuntosuunnittelun merkitystä 
maahanmuuttajien kotoutumisessa. Keskeisin 
tutkintokysymys oli, mitkä asuntosuunnittelun 
keinot ovat kotoutumisen kannalta 
tärkeimpiä ja realistisimpia. Haastatteluja 
tehtiin Helsingissä, Kööpenhaminassa ja 
Tukholmassa. Haastatteluissa tuli ilmi, että 
erilaisten asumismuotojen kaavoittamista 
samalle alueelle pidettiin tärkeänä ja 
toimivana. Yhteisten ulkotilojen rajaamista 
pidettiin tärkeänä mutta myös realistisena. 
Erilaiset ohjeet, kuten taloyhtiön säännöt olisi 
hyvä olla kuvitettuina, mikä voisi ehkäistä 
asumiskulttuurien eroista johtuvia kiistoja. 
(Virkkala, 2010.)
Suomalainen asuinympäristö ei välttämättä 
ota huomioon eri kulttuureista tulleiden 
uskonnollisia tai kulttuurisia vaatimuksia 
yksityisyydestä. Esimerkiksi monien 
muslimimaiden kulttuureissa eri sukupuolet 
oleilevat pääosin eri tiloissa, mikä on ristiriidassa 
suomalaisen tärkeän arvon, sukupuolisen 
tasa-arvon kanssa. Asuntosuunnittelussa on 
pohdittava, tuleeko asuntosuunnittelussa 
edesauttaa perheiden kulttuuriin kuuluvaa 
mahdollisuutta sukupuolen erillisiin 
oleskelutiloihin vai vahvistaako se suomalaiseen 
kulttuuriin sopeutumattomuutta sallimalla 
epäeettiseltä tuntuvan sukupuolen erottelun. 
Ratkaisuna voisi toimia esimerkiksi liukuovi 
tai siirtoseinä asunnossa. (Virkkala, 2010.) 
Muuntojoustavalla suunnittelulla asuntoja on 
mahdollista muovata eri kulttuureille sopiviksi. 
 Diakonia-ammattikorkeakoulun 
tutkijan Marja Katiskon tutkimuksessa oli 
tavoitteena selvittää, miten Suomeen tulleet 
pakolaistaustaiset henkilöt ja perheet kokivat 
elämänsä ja asumisensa suomalaisessa 

kerrostaloyhtiössä. Hankkeessa selvitettiin 
myös, miten tulijat otettiin vastaan ja tuliko 
asunnoista heille koteja. Kerrostaloyhtiössä 
kohtaavat erilaiset kulttuurisesti muotoutuneet 
tavat elää ja olla vuorovaikutuksessa keskenään. 
Monikulttuurisuudesta tulee arkipäiväistä. 
Joissain tilanteissa erilaiset kulttuurisesti 
muodostuneet erilaiset käsitykset, normit ja 
tiedot tulevat esiin.  (Katisko, 2016.)
 Vaikka perheen sisäiset ihmissuhteet 
ja oman kodin arkipäiväiset askareet ovat 
tärkeitä, on myös tunne yhteiskunnallisesta 
osallisuudesta tärkeässä asemassa. Osallisuus 
konkretisoituu usein koulutukseen ja 
työelämään pääsemisen kautta. Kerrostaloissa 
yhteisöllisyyttä pidettiin tärkeänä 
ominaisuutena. Kerrostalon asukkaat 
muodostavat tietynlaisen yhteisön, jonka 
myönteiseen rakentumiseen olisi hyvä 
kiinnittää huomioita. Asukkaille olisi hyvä 
järjestää enemmän mahdollisuuksia tavata ja 
olla vuorovaikutuksessa keskenään. Erilaiset 
luovat ratkaisut tapahtumien järjestämisessä 
ovat tärkeitä. Pienetkin arkipäivän kohtaamiset 
ja ystävälliset sanat ovat merkityksellisiä. 
Haastateltavien maahanmuuttajataustaisten 
mukaan samassa talossa asuvat suomalaiset 
ovat hiljaisia, mutta oma aktiivisuus edesauttoi 
tutustumisessa. Haastateltavat osallistuivat 
kerrostaloyhtiön pihatalkoisiin ja tervehtivät 
myös hiljaisia naapureita. Monille on syntynyt 
ystävyyssuhteita naapureiden kanssa ja joillekin 
jopa perheen korvike. Joillekin voi muodostua 
naapurista tärkeä tuen ja turvan lähde, vaikka 
yhteistä kieltäkään ei olisi. (Katisko, 2016.)
 Yleisin kerrostalojen konfliktien aihe 
on meteli. Etenkin lapset aiheuttavat paljon 
meteliä. Lasten äänien ohella toinen yleinen 
konfliktien aihe on yleisten tilojen käyttö ja 
sovituista ajoista kiinni pitäminen. Taustalla 
voi olla tietämättömyyttä erilaisista säännöistä, 
esimerkiksi roskien jakeluun tai pesutuvan 
käyttöön liittyen. Asunto-osakeyhtiöissä 
asunnon kunnossapitovastuun jakaantuminen 
on ollut myös haastateltaville vaikea ymmärtää. 
(Katisko, 2016.)
 Haastateltavat arvostavat sitä, että 
Suomessa saa elää rauhassa, olla itsenäinen ja 
vapaa yksilö. Osalla haastateltavista on omia 
lapsia, jotka ovat syntyneet Suomessa. Ajatus 
kerrostaloasunnosta kotina ja erityisesti ajatus 
suomesta kotimaana liittyy vahvasti lasten 
syntymään ja kasvamiseen osaksi suomalaista 



yhteiskuntaa. Ratkaisuja Suomeen jäämisestä 
tai johonkin muuhun maahan muuttamisesta 
tehdään lasten ehdoilla ja heitä ajatellen. 
(Katisko 2016.)

Maankäytön suunnittelu
Kun monikulttuurisuutta edistetään kunnassa, 
sen palvelut ja asuminen on suunniteltava 
monimuotoiseen yhteiskuntaan toimivaksi. 
Monikulttuurisuus on hyvä huomioida jo 
maankäytön suunnittelussa, jolloin voidaan 
taata, että myös paikallisesta kulttuurista 
ja ominaismaisemasta pidetään kiinni.  
Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä 
ja rakentamista (Hailuoto, 2020b.) Kaavaa 
laadittaessa suunnitellaan asuinalueiden, 
viheralueiden ja liikenteen sijoittuminen 
(Hailuoto, 2020b.) Kunta pitää huolen siitä, 
että vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen 
ja elinkeinoelämän tarpeisiin on riittävä 
maavaranto ja että kaavoitus on ajan tasalla 
(Hailuoto, 2020a). 
 Julkisten palveluiden suunnittelussa 
on oleellista panostaa palveluiden 
saatavuuteen ja monipuolisuuteen (Työ- ja 
elinkeinoministeriö, 2013). Hailuodossa on 
tärkeimmät palvelut saatavilla nykyiselle 
väestömäärälle, mutta mikäli väestö kasvaa 
ja muuttuu moninaisemmaksi, on tarpeellista 
miettiä palveluiden kehittämistä ja lisäämistä. 
Erilaisten ravintoloiden avaaminen, 
kauppojen tuotevalikoimien kasvattaminen 
sekä terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden 
lisääminen voi olla tarpeellista. Myös 
liikenneyhteyksiin on hyvä kiinnittää huomiota 
(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013). Julkista 
liikennettä tulisi monipuolistaa, sillä oman 
auton hankkiminen voi olla kynnyskysymys 
kuntaan muuttamisessa. Palvelujen ja julkisten 
liikenteen kasvattaminen kasvattaa myös 
työpaikkojen määrää kunnassa.
 Maankäytön ja tilojen suunnittelussa 
olisi hyvä saada erilaiset vähemmistöryhmät 
kuulluksi, jotta heidän tarpeensa tulisivat 
huomioiduksi. Maahanmuuttajien tarve 
erilaisille kohtaamispaikoilla ovat tärkeitä. 
Kohtaamisilla voidaan vahvistaa tärkeitä 
kotoutumisen piirteitä, yhteisöllisyyttä 
ja osallistuvuutta. Erilaisia julkisia 
kohtaamispaikkoja voisi olla esimerkiksi 
aukiot, torit, pihakadut, kylätalot, leikkipihat, 
kuntoilutilat sekä muut kerhotilat tai 
näyttelytilat. Uudisrakentamisessa olisi 

hyvä huomioida tilojen joustava suunnittelu, 
yhteiskäyttöisyys ja ihmisten kohtaamiset. 
Myös julkisten tilojen turvallisuus on hyvä 
ottaa huomioon. 
 Ulko-oleskelutilat ja viheralueet ovat 
tärkeitä kaikille, kulttuuritaustasta huolimatta 
(Virkkala, 2010). Erilaisten puistojen, 
ulkoilureittien ja virkistysalueiden suunnittelu, 
sekä luonnon suojeleminen ja säilyttäminen 
on siis tärkeää. Eri kulttuuritaustaiset ihmiset 
ovat kiinnostuneita tutustumaan suomalaiseen 
luontoon, mutta ongelmallista on se, että he eivät 
välttämättä tiedä missä on luvallista liikkua 
(Virkkala, 2010). Näin ollen he suosivat puistoja 
ja merkittyjä piha-alueita, sillä ne koetaan 
turvallisemmaksi kuin metsät (Virkkala, 
2010). Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että 
kaikille avoin luonto merkataan selkeästi. Eri 
kulttuurista saapuville olisi myös olennaista 
opettaa jokamiehenoikeudet, sillä nämä eivät 
välttämättä ole kaikille itsestäänselvyyksiä. 
 Hailuodossa olisi hyvä kehittää 
koulutustarjontaa, sillä kunnassa ei ole 
peruskoulun lisäksi laajempaa koulutusta. 
Nuorien maahanmuuttajien ja tulevaisuudessa 
heidän lapsensa kouluttautuminen on 
suuressa roolissa kotoutumisen kannalta. 
Koulutuksella on merkittävä vaikutus 
työllistymiseen (Työ- ja elinkeinoministeriö, 
2013). Hailuotoon perustettava ammattiopisto 
tarjoaisi maahanmuuttajille ratkaisevan 
mahdollisuuden opiskeluun kunnassa. 
Opintotarjonnassa olisi hyvä myös ottaa 
huomioon mahdollisuus opiskella englannin 
kielellä tai osallistua suomen kielen kursseille. 
Myös etäopiskelumahdollisuutta voisi 
kehittää niin, että kunnassa olisi tarjolla 
esimerkiksi tilat ja laitteet. Etäopiskelu vaatii 
myös hyvän internet yhteyden, joka on myös 
maahanmuuttajille tärkeä linkki kotimaahansa.  
 Erilaisia liiketiloja olisi hyvä 
kaavoittaa keskustan lisäksi myös 
asuinalueiden välittömään läheisyyteen, 
tai jopa pihapiiriin. Lähelle sijoitetuilla 
liiketiloilla voi olla mahdollisuus lisätä 
työllistymistä, tuoda alueille lisää palveluita 
ja lisätä yleisiä kohtaamispaikkoja. Liiketilat 
voivat mahdollistaa maahanmuuttajille 
mahdollisuuksia tilojen ja paikkojen 
haltuunottoon, sillä edulliset tilat 
madaltavat kynnystä harrastamiseen ja 
yrittämiseen (Virkkala, 2010). Tukholmassa 
kivijalkaliikkeiden nähtiin luovan lisää 



elämää asuinalueille, auttavan työttömyyteen 
sekä parantavan turvallisuutta sosiaalisen 
kontrollin lisääntymisen kautta (Virkkala, 
2010). Tämä nähtiin myös välineenä tehdä 
maahanmuuttajien läsnäoloa näkyvämmäksi, 
joka lisää hyväksytyksi tulemista. (Virkkala, 
2010). Asuinalueilla sijaitsevilla liiketiloilla 
on myös riski jäädä tyhjilleen, joten niiden 
sijoittamista on harkittava tarkkaan. 
 Asumisen järjestäminen ja asumiseen 
liittyvän palvelujärjestelmän kehittäminen 
on tärkeää (Katisko, 2016). Asuinalueiden 
kaavoittamisessa on otettava huomioon 
monipuolinen tarjonta asuntojen koon 
suhteen. Ahtaasti asuminen voi aiheuttaa 
konflikteja perheen sisällä, mutta myös melun 
vuoksi naapureiden kanssa (Virkkala, 2010). 
Muuntojoustava suunnittelu ja mahdollisuus 
asuntojen yhdisteltävyyteen on tärkeässä 
roolissa. Suuriin asuntoihin voisi hyvin 
rakentaa varauksen toiselle sisäänkäynnille 
asunnon mahdollistaa myöhempää jakamista 
varten. Jakaminen kannattaa ottaa huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa. (Virkkala, 2010). 
 Alueista olisi tärkeää rakentaa 
monimuotoisia heti alusta alkaen, sillä 
väestörakenteen väkinäinen vaihtaminen on 
harvoin onnistunut (Rakennuslehti 11.2.2010). 
Toisin sanoen, maahanmuuttajille ei kannattaisi 
pyrkiä kaavoittamaan omaa asuinaluetta, 
vaan sulauttaa heitä osaksi kantaväestöä. 
Kulttuurinen monimuotoisuus voisi 
muovautua olennaiseksi osaksi yhteiskuntaa, 
eikä erilliseksi osaksi. Maahanmuuttajien 
keskittämiseen tietylle alueelle liittyy myös 
”slummiutumisen vaara” (Maununaho, 2006). 
Muun muassa Helsingissä pyritään estämään 
etnistä keskittymistä, sillä sen epäillään 
myös vähentävän kontakteja kantaväestöön. 
Hajauttamisella voi kuitenkin olla myös 
negatiivisia vaikutuksia, sillä yhteisön koetaan 
tuovan turvaa ja auttavan suhteiden luomisessa 
uuteen yhteiskuntaan. Maahanmuuton 
alkuvaiheissa vertaistuki voi olla tärkeää. 
(Virkkala, 2020). 
 Yksityisen ja julkisen tilan 
tunnistaminen voi olla eri kulttuurista tulleille 
hankalaa. Asuintalon yhteisten ulkotilojen 
selkeä merkitseminen on tärkeää. Esimerkiksi 
suomalaiset pitävät itsestään selvyytenä, että 
piha kuuluu vain tietylle taloyhtiölle, kun 
erilaisista kulttuurista tulevalle kaikkien talojen 
pihat saatetaan kokea julkiseksi tilaksi. (Tenho, 

2008.) Erilaisten yksityisten ja puolijulkisten 
tilojen muodostaminen pihalle on ulko-
oleskelun kannalta tärkeää. Tasa-arvoisessa 
yhteiskunnassa julkinen tila kuuluu kaikille, 
mutta julkisessa tilassa oleskeluun liittyy 
erilaisia kulttuurikäytäntöjä, jotka voivat 
poiketa eri kulttuurien välillä (Maununaho, 
2006). Tanskassa hierarkisten tilojen suunnittelu 
otetaan huomioon jo kaavoittamisessa, sillä sen 
arvellaan lisäävän sosiaalista kontrollia ja jopa 
vähentävän rikollisuutta (Virkkala, 2010). 
 Maahanmuuttajat pitävät 
yhteisöllisyyttä ja osallistuvuutta tärkeänä 
osana kotiutumista. Tyypillinen asunto 
Hailuodossa on väljästi rakennetulla alueella 
sijaitseva, erillinen pientalo suurella pihalla. 
Hailuodon asunnoista 91 % on pientaloja ja 9 % 
rivi- tai ketjutaloja (Kaavio 4). 

Erillinen pientalo 91% Rivi- tai ketjutalo 9% Asuinkerrostalo 0%

Kaavio 4. Hailuodon asuntotyypit (Tilastokeskus, 
2020)

 Katiskon tutkimuksen mukaan 
kerrostaloissa asumisessa yhteisöllisyyttä 
pidettiin tärkeänä ominaisuutena. Kerrostaloissa 
asumisen ongelmana pidettiin ahtautta ja 
meteliä. (Katisko, 2016.) Hailuodossa korkeiden 
kerrostalojen rakentaminen ei välttämättä 
ole aiheellista, mutta kunnassa yhteisöllisyys 
on silti näkyvä piirre. Yhteisöllisyyttä voisi 
tuoda lisää asuinalueille erilaisin keinoin, 
kuten jaettavilla pihoilla tai yhteistiloilla, 
kuten käsityöpajoilla tai ruoanlaittotiloilla. 
Suomalaisiin ihmisiin voi helposti syntyä 
kohtaamisia ja kontakteja mielekkään 
yhteisen tekemisen kautta (Virkkala, 2010). 
Monia maahanmuuttajia haastatellessa on 
saatu positiivisia vastauksia suhtautumisessa 
puutarhanhoitoon ja viljelyyn (Virkkala, 2010).  
Asuntokohtaiset puutarhapalstat pihalla 



voisivat olla tutustumisen ja kohtaamisen 
keino. (Virkkala, 2010). 
Haastavana ilmiönä pidetään Suomalaisten 
häviämistä maahanmuuttajavaltaisilta alueilta. 
Suomalaiset eivät huoli asuntoa taloista, 
joissa on paljon maahanmuuttajia. Tanskassa 
ja Ruotsissa on noussut esiin ”rinnakkaisten 
yhteiskuntien käsite”, eli maahanmuuttajat 
katsovat kotimaidensa televisio-ohjelmia ja 
seurustelevat vain oman ryhmänsä kanssa. 
Tilanne ei ole toivottava, sillä tavoitteena olisi 
integraatio yhteiskuntaan. (Virkkala, 2010). 

Toimiva yhteiskunta
Kunnan muokkautuessa väestönsä ja 
palveluidensa osalta, se myös muuttuu, eli 
monikulttuurisuus muokkaa Hailuotoa. 
Toimivan yhteiskunnan aikaansaaminen 
edellyttää kunnan asukkailta avoimuutta 
ja kykyä ottaa muutos vastaan. Joidenkin 
teorioiden mukaan myös kulttuuria koskee 
jatkuva muutos, monimuotoisuus ja 
vuorovaikutus (Vitikainen, 2014). 
 Varhaiskasvatuksen tehtävä 
Hailuodossa on edistää kulttuurista osaamista 
ja vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja jo lapsena. 
Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja 
katsomuksellisesti monipuolisessa maailmassa, 
joten sosiaaliset taidot   sekä kulttuurin 
osaaminen on tärkeässä asemassa. Toimiva 
vuorovaikutus erilaisista kulttuureista ja 
katsomuksista tulevien ihmisten kanssa 
edellyttää oman ja muiden kulttuurin ja 
katsomuksen ymmärtämistä ja kunnioittamista. 
Hailuodon varhaiskasvatuksen yhtenä 
keskeisimpänä arvona on kansainvälisyys 
ja monikulttuurisuus osana suomalaista 
yhteiskuntaa. (Hailuodon kunnan 
varhaiskasvatussuunnitelma, 2017.)

“Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 
osana suomalaista yhteiskuntaa: Hailuoto on 
monikulttuurinen yhteisö. Jokaisen tulisi kokea 
itsensä arvostetuksi juuri sellaisena kuin hän on. 
Oman identiteetin kasvua tukee suvaitsevainen 
ja ymmärtävä yhteisö ympärillä. Tätä kasvua 
edesauttaa tutustuminen erilaisiin perheisiin, 
vähemmistöryhmiin ja kansallisuuksiin 
(romanikulttuuri, saamelaisuus, karjalaisuus, 
kaupunkikulttuuri ja maaseutukulttuuri). 
Myös eri sukupolvien merkitys yhteisössä 
huomioidaan.” (Hailuodon kunnan 
varhaiskasvatussuunnitelma, 2017.)

Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin 
ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Heitä ohjataan 
ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin, sekä 
ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti. 
Lapsia tuetaan kulttuuri-identiteetin 
rakentamisessa. Varhaiskasvatuksessa saadut 
kokemukset, tiedot ja taidot kulttuuriperinnöstä 
vahvistavat lapsen kykyä omaksua, käyttää 
ja muuttaa kulttuuria. Esimerkiksi leikit, 
ruokailuhetket ja juhlat tarjoavat tilaisuuksia 
jakaa kokemuksia erilaisista perinteistä ja 
tavoista. Paikallisten perinteiden lisäksi 
on tärkeää oppia myös muun Suomen ja 
muiden maiden perinteistä, jolloin lapsi oppii 
tuntemaan oman ainutlaatuisuuden, sekä 
muiden kulttuurien ainutlaatuisuuksia. Tämän 
päivän monikulttuurisessa maailmassa on 
tärkeää oppia tuntemaan ja ymmärtämään 
muita erilaisia ihmisiä. (Hailuodon kunnan 
varhaiskasvatussuunnitelma, 2017.)
 Perheiden sosioekonominen asema 
selittää paljon eroja nuorten hyvinvoinneissa. 
Ulkomaalaistaustaisilla nuorilla on useammin 
ongelmia esimerkiksi koulutuksessa, sillä 
heidän opintonsa keskeytyvät useammin 
kuin suomalaistaustaisten. Myös vanhempien 
sosioekonominen tausta vaikuttaa lasten 
koulumenestykseen. Ulkomaalaistaustaiset 
nuoret kokevat usein myös terveytensä 
heikommaksi kuin suomalaistaustaiset ja 
kiusaamiskokemukset ovat heillä yleisempiä. 
Tulotaso on ulkomaalaistaustaisissa perheissä 
kantaväestöä keskimäärin alhaisempi. 
Vanhempien kotoutumista ja työllistymistä 
edistämällä tuetaan myös lasten kotoutumista. 
(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013.)
 Hyvät väestösuhteet ja 
maahanmuuttajien yhdenvertainen osallisuus 
yhteiskunnan eri aloilla lisäävät yhteisöllistä 
ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuuden 
tunnetta, ja ovat siten kotoutumisen 
perusta. Kotoutumislain mukaan kuntien 
kotouttamisohjelmien tulee sisältää hyvien 
etnisten suhteiden ja väestötyhmien välisen 
vuoropuhelun edistämissuunnitelma, johon 
liittyy maahanmuuttajien osallisuuden 
vahvistaminen. Hyvien väestösuhteiden 
politiikalla lisätään eri väestöryhmien 
keskinäistä vuorovaikutusta, luottamusta ja 
positiivisia asenteita, osallisuuden kokemuksia 
sekä turvallisuuden tunnetta. Sillä myös 
vähennetään syrjintä, vihapuhetta ja -rikoksia 
sekä eriytymistä. Esteitä yhteiskunnalliselle 



osallistumiselle ovat muun muassa puutteet 
yhteiskuntatuntemuksessa, kanssakäymisen 
puute valtaväestön kanssa, ennakkoluulot ja 
syrjintä. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013). 
 Ulkomaan kansalaisten ja 
Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten 
rikollisuus ja rikoksen uhriksi joutuminen 
on ollut ajankohtainen puheenaihe, sillä 
ulkomaalaistaustaisen väestön määrä on viime 
vuosikymmeninä lisääntynyt olennaisesti. 
Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden riski 
syyllistyä rikokseen ja joutua rikoksen uhriksi 
on muuta väestöä korkeampi. Vuonna 2019 
ulkomaan kansalaisten osuus muista rikoksista 
kuin liikennerikoksista epäillyistä oli 13 
prosenttia. Vuonna 2019 ulkomaan kansalaisten 
osuus rikoksista epäillyistä oli erityisen korkea 
raiskausrikoksissa (38 %), verorikoksissa (29 
%) ja lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä 
(27 %). Rikollisuustasot selittävät osittain 
sosiodemografiset ja sosioekonomiset tekijät. 
Nuori ja miesvaltainen ikärakenne selittävät 
osan maahanmuuttajien rikollisuuden 
eroista syntyperäisiin suomalaisiin nähden. 
Väestöryhmän ikärakenteella on olennainen 
merkitys, koska väkivalta- ja omaisuusrikoksista 
valtaosa painottuu nuorimpiin ikäryhmiin. 
(Danielsson, 2019.) 

Kulttuurin säilyttäminen
Samalla kun eri tavat alkavat vaatia eri 
palveluja, myös Hailuodon oman kulttuurin 
säilyttämisestä on tärkeää pitää kiinni, sillä sen 
arvo on merkittävä osa kunnan identiteettiä. 
Hailuodossa oma kulttuuri on korkeassa 
arvossa ja perinteiset saaristolaiselämäntavat, 
kuten käsityö, kalastus, metsästys ja 
rakentaminen ovat säilyneet (Hailuodon 
kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, 
2017). Monikulttuurinen politiikka ei pyri 
kulttuuriseen sulautumiseen tai eriytymiseen, 
vaan eri kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen 
olennaisena osana yhteiskuntaa (Vitikainen, 
2014). 
 Hailuodon varhaiskasvatuksessa 
varmistetaan, että lapset saavat riittävästi 
erilaisia mieltä avartavia kokemuksia. 
Omaan paikalliseen kulttuuriin tutustutaan 
käymällä vierailuilla erilaisissa paikoissa 
sekä ottamaan eri alan asiantuntijoita 
vierailijoina vastaan, kuten käsityöntekijöitä. 
Lapsen oppiessa ymmärtämään juurensa, 
on helpompaa ymmärtää omaa itseään ja 

ympäröivää maailmaa. (Hailuodon kunnan 
varhaiskasvatussuunnitelma, 2017.)
 Paikallista kulttuuria olisi hyvä 
hyödyntää myös matkailussa, mikä edistäisi sen 
säilymistä, mutta tekisi siitä myös konkreettisen 
merkittävän tulolähteen ja lisäisi työpaikkoja. 
Hailuodon matkailua tulisi kehittää kestävän 
matkailun periaatteiden mukaisesti tuomalla 
matkailijat lähelle paikallisia ihmisiä, 
kulttuuria ja luontoa. Kulttuurimatkailua voisi 
kehittää niin, että sen painopisteiksi nousisivat 
perinteisiin liittyvät arvot, saaren omavaraisuus 
sekä matkailijoiden kosketuspinta paikalliseen 
elämäntapaan ja tekemiseen. 

Lopuksi

Hailuodossa monikulttuurisuuden 
edistäminen voi olla mahdollisuus väestön 
ikääntymisen myötä tulleen työvoiman tarpeen 
vuoksi.  Edistäminen näkyy monella eri tasolla, 
kuten palveluiden, koulutuksen, työllistymisen 
ja asumisen kehittämisessä kulttuurisesti 
monimuotoiseen yhteiskuntaan toimivaksi. 
Kehitys voi alkaa jo varhaisessa vaiheessa, eli 
maankäytön suunnittelussa.
 Kunnan koulutustarjontaa 
olisi hyvä kehittää, sillä koulutus on 
suuressa roolissa kotoutumisen kannalta. 
Hailuotoon perustettava ammattiopisto 
tarjoaisi mahdollisuuden opiskeluun ja sillä 
voisi ylläpitää kunnan vetovoimasuutta 
nuoremmalle väestölle.  Koulutus voisi sisältää 
myös suomen kielen opintoja tai erilaisia 
kursseja, joilla kielitaidon kehittymistä voisi 
tukea. Koulutuksella on myös merkittävä 
vaikutus työllistymiseen. Eri taustaiset 
työntekijät voivat tuoda uudenlaista osaamista 
ja erilaisia näkökulmia. Monikulttuurinen 
työympäristö edellyttää myös työpaikan 
toimijoilta uudenlaisia valmiuksia.  
 Julkisten palveluiden suunnittelussa 
on olennaista panostaa saatavuuteen ja 
monipuolisuuteen, sekä liikenneyhteyksen 
kehittämiseen. Tarve erilaisille 
kohtaamispaikoille, esimerkiksi aukioille, 
toreille ja kylätalolle on merkittävä, sillä 
niillä voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä 
ja osallisuutta. Uudisrakentamisessa on 
hyvä huomioida joustava suunnittelu, 
yhteiskäyttöisyys ja ihmisten kohtaaminen. 
Ulko-oleskelutilat ja viheralueet ovat tärkeitä 
kaikille kulttuuritaustaan katsomatta. 



Asuinalueiden monimuotoisuus edesauttaa 
eri kulttuuritaustaisten ihmisten sulauttamista 
osaksi kantaväestöä. Kaavoittamisessa 
olennaista on monipuolinen tarjonta, sekä     
asuntojen koon  että asumismuodon suhteen. 
Muuntojoustavat asunnot palvelisivat sekä 
kantaväestön yksittäisiä tarpeita, että erilaisista 
asuinkulttuureista muuttavia ihmisiä. 
Asuinalueiden välittömään läheisyyteen 
sijoitettavat liiketilat  voisivat lisätä 
työllistymistä ja tarjota kohtaamispaikkoja. 
Asumisessa tärkeää ominaisuutta, eli 
yhteisöllisyyttä voisi tuoda asuinalueille 
luovilla tavoilla, kuten jaettavilla pihoilla ja 
yhteistiloilla. Yhteisen mielekkään tekemisen 
kautta luodut kontaktit ovat korostuneita.
 Kulttuurisesti monimuotoiseen 
yhteiskuntaan voi liittyä myös erilaisia 
haasteita  ja eriytyminen on yleistä. 
Maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä voi olla 
korkea riski jäädä työttämäksi tai koulutuksen 
ulkopuolelle. Kielitaidon puute voi vaikeuttaa 
Suomessa     elämistä   ja  osallisuutta      
yhteiskuntaan. Erilaiset eroavaisuudet 
asuinkulttuureissa voi aiheuttaa konflikteja 
ja väärinymmärryksiä. On myös huomattu, 
että kantasuomalaiset häviävät usein 
maahanmuuttajavaltaisilta alueilta. 
Ulkomaalaistaustaisten riski syyllistyä 
rikokseen tai joutua rikoksen uhriksi on 
tilastollisesti muuta väestöä korkeampi. Yksi 
selitys rikostilastoille ovat sosiodemografiset 
tekijät, mutta myös rasismi. 
 Monikulttuurisen edistämistä olisi 
hyvä suunitella osana kunnan strategista 
kehittämistä. Maahanmuuton taloudelliset 
hyödyt liittyvät työllistymiseen ja kaikki 
nämä tekijät, koulutus, palvelut, asuminen ja 
tunne yhteiskuntaan kuulumisesta edistävät 
tätä. Hailuoto voisi tarjota turvallisen ja 
ainutlaatuisen asuinympäristön, jossa voisi olla 
hyvä mahdollisuus työllistyä ja toteuttaa omia 
visioitaan. Kun kunnan monikulttuurisuutta 
vahvistetaan suunnitellusti, voidaan myös 
varmistaa tärkeiden paikallisen kulttuurin, 
elinkeinojen ja ominaismaiseman säilyttäminen.  
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Ville Pyhäjärvi

Pengertien vaikutukset Oulun seudulliseen 
liikennejärjestelmään ja vaikutukset Hailuotoon

Tämän selvityksen tarkoituksena on perehtyä 
Hailuodon kunnan ja mantereen välille 
rakennettavaan kiinteään yhteyteen eli 
pengertiehen ja kahteen siltaan, sen syihin, 
vaikutuksiin, merkityksiin niin liikenteen 
kuin maankäytön näkökulmasta ja tämän 
vaikutuksiin niin Oulun seudulliseen 
liikennejärjestelmään kuin Hailuodon kuntaan 
itseensä.
 Hailuodon kunta on nykypäivänä 
erittäin uniikissa asemassa Suomessa, sillä 
kunta on saari, johon ei ole fyysistä yhtenäistä 
yhteyttä mantereelta. Nykypäivänä voisikin 
kysyä, onko tarkoituksena olla uniikki vai 
toiminnallinen ja asukkaita palveleva? Toimivat 
liikenneyhteydet ovat tärkeitä kaikkien kuntien, 
kaupunkien ja alueiden saavutettavuudelle ja 
parantavat niiden kehittymisen edellytyksiä. 
Tiestön ja rataverkon heikko kunto vaikuttaa 
meidän jokaisen arkeemme (Kuntaliitto 
2019). Liikennejärjestelmän vaikutukset 
maankäyttöön ja laajemmin aluetaloudelliseen 
kehitykseen eivät synny automaattisesti 
eivätkä kaikilla alueilla ja kaikkina aikoina 
samanlaisina. Bannister & Berechman (2003) 
korostavat vaikutusten voimakasta riippuvuutta 
aluetalouden rakenteesta ja koosta, poliittisesta 
päätöksenteosta sekä uusien hankkeiden 
tapauksessa liikenteellisistä edellytyksistä 
(Laakso 2015). Liikenteelliset edellytykset 
tapauksessamme Hailuodon kunta on ollut jo 
pitkään aikaa kehityksellisesti pohdittavissa 
ja voidaankin sanoa, että liikenteelliset 
edellytykset kunnassa eivät ole olleet 
samanlaiset kuin mannersuomessa, syynä juuri 
kiinteän yhteyden puute. Kuten Laakso (2015) 
mainitseekin, liikennejärjestelmän vaikutukset 
(ja kehitys) eivät synny automaattisesti 

eivätkä kaikilla alueilla ja kaikkina aikoina 
samanlaisina. Voisikin väittää, että Hailuoto 
ja sen kehitys (varsinkin liikenteellisesti) 
on jäänyt toissijaiseksi Oulun seudullisessa 
liikennejärjestelmässä. Vaikka pengertie 
ja sillat hanketta onkin pohdittu jo pitkän 
aikaa kuten myöhemmin avaan tarkemmin, 
on toteutus ja mahdollisesti tahtotila jäänyt 
uupumaan ja hanke on toteutumassa vasta 
nyt. Kun kunnan liikennöinti mantereelle on 
tukeutunut pelkästään lauttaliikenteeseen, 
on mielenkiintoista nähdä, miten alueen 
toiminnallisuus muuttuu. 
 Laakson (2015) mukaan liikkumistarve 
ja liikennejärjestelmän kysyntä riippuvat 
suoraan talouden virtojen vahvuudesta 
ja sitä kautta myös saavutettavuudesta. 
Sijainnin haluttavuus riippuu myös 
osaltaan saavutettavuudesta, mikä näkyy 
asuntojen ja toimitilojen kysyntänä, maan 
arvossa ja lopulta myös maankäytön 
suunnittelutarpeena. Liikennejärjestelmän 
tarjonta koostuu liikennevirtojen verkostoista, 
joilla on erityyppisiä skaalautumis- ja 
ruuhkautumisominaisuuksia. Yksi 
liikennevirtojen verkosto onkin Oulun 
seudullinen liikennejärjestelmä, jonka 
osana Hailuotoon yhdistyvä tie 816 on. 
Saavutettavuus suhteessa liikkumistarpeeseen 
onkin ollut lauttayhteyden myötä mielestäni 
melko ala-arvoinen, sillä itse en ainakaan 
henkilökohtaisesti tahtoisi jokapäiväistä 
tunnin lisäaikaa työpäivääni/matkaani mikä 
ei teemana sovi saavutettavuuteen lainkaan. 
Saavutettavuuteen vaikuttaa tietenkin 
laadukkaat ja sujuvat liikenneyhteydet, mitä 
lauttayhteys ei ole. 
 Hailuodon manneryhteydestä 



puhuttaessa, tiestöä ei ole edes olemassa vaan 
kunta joutuu turvautumaan lauttayhteyteen. 
Asia ei tietenkään ole niin yksiselitteisesti 
arvotettavissa, vaan tulenkin käymään 
tämän tekstin yhteydessä vaikutuksia ja 
syitä, miten kiinteä yhteys mantereelle voi 
tuoda Hailuodon kunnalle lisäarvoa, ottaen 
huomion alueen houkuttelevuuden muun 
muassa turismin näkökulmasta, elinvoiman 
lisääntymisen näkökulmasta ottaen kaikessa 
huomioon yleisen toiminnallisuuden ja 
esimerkiksi liikenneturvallisuuden. Työssä en 
käy tarkemmin läpi ympäristö, meriliikenne 
tai pyörä- ja kävelyliikennettä, sillä näistä 
teemoista on tehty omat selvityksensä tämän 
kehityskuvan yhteydessä. 
 Artikkeli rakentuu seuraavanlaisesti, 
pohjatietoa liikennejärjestelmistä ja niiden 
hyödyistä ja roolista ja miten liikennejärjestelmät 
näkyvät alueen elinvoimassa. Käydään 
läpi myös perustiedot ja syyt pengertien 
rakentamiselle. Kartta-analyysejä siitä, mikä 
on liikenteen määrällinen nykytila, ja miten 
tämä mahdollisesti tulee muuttumaan kiinteän 
yhteyden myötä ja miten nämä vaikutukset 
mahdollisesti näkyvät Hailuodossa sekä 
mantereen puolen liikenteen solmupisteissä. 
Eli mitä lisäarvoa nämä suunnitelmat tuovat ja 
miten nämä huomioidaan suunnittelussa? 

Liikennejärjestelmätietoa ja maankäyt-
tö

Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 
mukaan matkasuoritteet ovat yleensä sitä 
korkeammat, mitä harvempaa alueen asutus 
on. Poikkeuksena on ydinmaaseutu, jossa 
asukkaiden kotimaan matkasuorite jää 
muita maaseudun alueita pienemmäksi. 
Kestävien liikkumismuotojen käyttö on 
yleisintä kaupunkialueilla ja maaseudun 
paikalliskeskuksissa. Suomalaiset tekevät 
keskimäärin päivittäin 2,73 matkaa ja liikkuvat 
40,7 kilometriä. Kilometreissä mitattuna pääosa 
matkoista liittyy vapaa-aikaan (Traficom 
2020). Hailuotolaisten liikkumiselle onkin yksi 
selkeä suunta henkilö- ja tavaraliikennettä 
tarkastellessa, eli mantereelle päin, johon 
suuntautuu työmatka, opiskelu ja vapaa-ajan 
liikkumista. Perustietoaineiston suomalaisten 
liikkumisen nykytilasta muodostaa 
valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus, 
viimeisimpänä vuonna 2016 toteutettu 
tutkimus. Sen mukaan suomalaiset tekevät 

keskimäärin päivittäin 2,73 matkaa ja liikkuvat 
40,7 kilometriä. Yhteensä tämä tekee päivittäin 
noin 13,9 miljoonaa kotimaan matkaa ja 207 
miljoonaa liikuttua kilometriä (Traficom 2020). 
Nämä luvut suhteutettuna Hailuotoon voivat 
olla ainakin matkamäärältään vielä pidempiä, 
varsinkin jos kunnassa asuva henkilö pendelöi 
esimerkiksi Ouluun asti töihin. 
 Suunnittelutyössä tulee monesti 
vielä nykyaikanakin vastaan, että liikennettä 
ja maankäyttöä käsitellään liiallisesti eri 
kokonaisuuksina, vaikka ne nivoutuvatkin 
mielestäni erittäin hyvin yhteen. Kuten tulen 
tässä työssä perustelemaan, haluan käsitellä 
liikennettä ja maankäyttöä tässä asiayhteydessä 
hyvin lähekkäin toisiaan. Mielestäni varsinkin 
tässä pengertiehen liittyvässä aiheessa 
maankäyttö ja liikenne ovat erittäin lähellä 
toisiaan, sillä osa kiinteästä yhteydestä vaatii 
maan muokkausta pengertien muodossa, 
pengertien välipysäkit sisältävät tuulivoimaa ja 
molempien päiden ranta-alueet muokkautuvat 
kiinteän yhteyden rakentamisen myötä. 
Tarkemmin voisi sanoa, että maankäytön 
suunnittelussa liikenne on nähty usein vain 
yhtenä monista maankäyttömuodoista, joita 
suunnitelmissa sovitetaan yhteen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa alueiden varaamista 
väylille, niiden kattavaa vaikutusten 
arviointia ja suunnittelua kaavoituksen 
keinoin (Granqvist et.al 2020). Maankäytön 
suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on 
tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset 
kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, 
ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen 
suunnittelua (Ympäristö.fi 2017). Hailuodon 
maankäytössä onkin uniikkia, että kyseessä 
on kunta, joka sijaitsee kokonaan saaressa 
tällä hetkellä ilman kiinteää liikenneyhteyttä 
mantereelle, joten rakennettava kiinteä 
yhteys olisi kunnan nykytilaan verrattuna iso 
harppaus maankäytöllisestä näkökulmasta, 
sillä pengertien ja siltojen rakentamisella 
muokataan alueen toiminnallisuutta erittäinkin 
radikaalisti. Perinpohjainen suunnittelu onkin 
tärkeää maankäytössä, sillä tällä alalla on 
todella laajat ja pitkäkestoiset vaikutukset 
alueen toiminallisuuteen, elinvoimaan ja 
elinympäristöön.
 Hanke on tosissaan ollut pitkään 
kehitteillä, ja tulee olemaan vielä pitkä 
prosessi ennen kuin se on valmis, varsinkin 



sen jälkeen kun 2020 helmikuussa tullut 
uusi valitus hidasti entisestään hankkeen 
toteuttamista. Pitkäjänteisyys on kuitenkin 
uusiutuva teema. Valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksena 
on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä 
ulottamalla suunnittelu vähintään 12 
vuoden aikajänteelle aiemman keskimäärin 
hallituskauden kattaneen liikennepoliittisen 
selonteon sijaan (Granqvist et.al 2020). 
Pitkäjänteisyyttä Hailuonnon kunnan ja Oulun 
seudun liikennemäärien kehittämiseen nähden 
on myös pengertien ja siltojen rakentaminen, 
sillä jossain kohtaa tulevaisuutta tällaista 
tarvetta tulee todennäköisesti taas esiintymään, 
joka samalla tukee valtakunnallista ja 
seudullista saavutettavuutta ja täten kunnan 
asemaa. 
 Yhteiskunnan toimivuuteen 
vaikuttavat toimintojen sijoittuminen 
ja eri toimintoja yhdistävät verkostot, 
kuten liikenne- ja energiainfrastruktuuri 
ja tietoliikenneyhteydet. Aluerakenne ja 
liikennejärjestelmät ovat muuttuva ja kehitettävä 
alusta, joka luo perustan väestön elinoloille 
ja toimintaedellytykset elinkeinoelämälle 
sekä vaikuttaa merkittävästi ympäristön 
kestävyyteen (Ympäristöministeriö 2015). Kuten 
edellä mainitsin, POP-Elyn mukaan palvelutaso 
ei ole riittävä liikenteellisesti, kun Hailuodon 
ja mantereen yhteys tukeutuu pelkästään 
lauttayhteyteen, joten kehitystä tarvitaan 
tällä saralla, jotta saadaan luotua parempaa 
perustaa edellä mainituille väestön elinoloille 
ja toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle.   
Kehittyvillä liikennepalveluilla vastataan 
kansalaisten muuttuviin liikkumistarpeisiin 
ja luodaan mahdollisuus elinkeinorakenteen 
uusiutumiselle (Ympäristöministeriö 2015). 
Tämä pengertie ja siltahanke on juuri 
kehittyvää liikennepalvelua, jolla vastataan 
liikkumistarpeisiin ja elinkeinoelämän 
kehitykseen. Jo edellä mainitsin muutaman 
ongelman, mikä vaatii ratkaisua ja niihin 
ongelmiin tuotetaan ratkaisu rakentamalla 
kiinteä yhteys Hailuodon ja mantereen välille. 
Ongelmia ja haittapuolia lauttaliikenteessä on 
muitakin kuin edellä mainitsemani (ja tässä 
viittaamani) ruuhkat, mutta käsittelen ne 
myöhemmin kartta-analyysien yhteydessä. 

Pengertiehankkeen synty ja syyt

Hailuoto on Perämeren suurin saari, joka sijaitsee 

seitsemän kilometrin päässä mantereelta ja noin 
50 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Oulun 
Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välillä oleva 
lauttayhteys yhdistää saaren mantereeseen 
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2014). 
Pengertien hanke on ollut ilmoilla jo vuosia, 
mutta nyt se on viimeinkin konkretisoitumassa. 
Oulun seudun yleiskaava-2020 (Hyväksytty 
2003) mainitaan myös, että Hailuodon ja 
mantereen välistä yhteyttä kehitetään. Kuten 
Hailuodon kunnanjohtaja ja kunnansihteeri 
meille pitämässä aloitusluennossaan kertoivat, 
on tulevaisuuden Hailuodossa monien 
muiden asioiden ja teemojen lisäksi tärkeänä 
kehityskohteena kiinteä yhteys. 
 Hailuodon liikenneyhteyksien ja 
saavutettavuuden parantaminen on ollut 
ilmoilla jo 1980-luvun alusta lähtien, jolloin 
silloinen liikenneministeriö teki päätöksen 
28.6.1984 liikenneyhteyksien parantamisesta 
lauttayhteytenä välillä Oulunsalo-Hailuoto 
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2014). 
2000-luvun puolella pengertiehen liittyen on 
tehty lukuisia toimenpiteitä ja selvityksiä, 
joiden listauksessa menisi puolet tähän 
työhön varatusta tilasta, mutta esimerkiksi 
kannattavuuslaskelmat 2007, YVA-menettely 
2008-2010, Natura-lausuntoja 2011-2014 
sekä yleissuunnitelma ja tähän liittyvät eri 
toimenpiteet. Eli hanke ei todellakaan ole 
mikään “päähänpisto”, vaan pitkään harkittu 
ja tutkittu aihe, joka olisi lähitulevaisuudessa 
toteutumassa. Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto myönsi 11. helmikuuta 2020 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vesilain 
mukaisen luvan pengertien ja kahden sillan 
rakentamiseen Oulun Riutunkarista Hailuodon 
Huikkuun (Rakennuslehti 2020). 
 Hailuodon kiinteä yhteys hankkeen 
tavoitteena on rakentaa uusi kiinteä 
pengertieyhteys meren yli Oulun kaupungin 
Riutunkarista Hailuodon Huikkuun. 
Tieyhteydestä tulee seututieluokkainen 
maantie, jonka rakentaa ja omistaa 
Suomen valtio (AVI 2020). Nykytilanteessa 
Hailuotoon menevä liikenneyhteys nojautuu 
lauttaliikenteeseen, joka toimii ympäri vuoden. 
Kylmien talvien ja sopivien jääolosuhteiden 
myötä talvella saareen pääsee ajaen myös jäätietä 
pitkin. Hailuodon liikenteellinen palvelutaso 
on lauttaliikenteen ylitysaikojen ja yöliikenteen 
puuttumisen vuoksi huonompi kuin muualla 
seudulla. Liikkumismahdollisuudet eivät näiltä 



osin vastaa ELY-keskuksen lauttaliikenteelle 
asettamia palvelutasotavoitteita (AVI 2020). 
Kuten mainittua, yksi syistä on se, että 
liikenneyhteydet ovat alle palvelutason mikä 
nostaa esille ongelmia, kuten esimerkiksi 
työmatkojen (pendelöintiliikenne) pituus sekä 
liikenteen ruuhkautuminen lauttarantoihin 
(Oulun ja Hailuodon pääty). Jälkimmäinen 
onkin merkittävin häiriö tällä yhteysvälillä, 
eli lauttarantaan jää kuljetettavia odottamaan 
seuraavaa lauttaa. Ruuhkat ovat keskittyneet 
voimakkaasti kesäaikaan. Kesäkaudella 2013 oli 
jonoon jääneitä ajoneuvoja yhteensä noin 8000. 
Viikoittain jonoon jääneiden määrä vaihteli 70-
100 ajoneuvon välillä (AVI 2020). Hailuodon 
kuntalaiset pääsevät esittämään etuajo-oikeus 
kortin millä he pääsevät muun liikenteen ohi 
lautalle ja nopeampaa kotiin/töihin, mutta 
tämä taasen vähentää alueelle suuntautuvaa 
muuta liikennettä kuten turisteja. Esimerkiksi 
syyskaudella lauttaliikennettä on tunnin tai 
puolentoista välein suuntaansa (Finferries 2020), 
joten odotusajat voivat olla pitkiäkin, jos haluat 
päästä vierailemaan kunnassa. Mahdollista on 
myös, että joudut jäämään asukkaana Oulun 
lauttarantaan tai Hailuodonkin päähän, jos 
saavut myöhässä lauttayhteydelle, jolloin 
etuajo-oikeutetut on jo lastattu lauttaan ja 
turisteja on alettu ajamaan sisään. Mahdollisia 
muita syitä lauttayhteyden pätkimiseen on, 
kuten jos Hailuodosta joudutaan ajamaan 
potilas ambulanssilla Ouluun ja lautta olisi 
vaikkapa viiden minuutin päässä Oulun 
pään rannasta, tulee lautan kääntyä ja ajaa 
hakemaan ambulanssia kuljettava potilas 
välittömästi, aiheuttaen täten moninkertaisen 
pituuden joidenkin lauttamatkaan matkatessa 
mantereelle. 
 Kiteytettynä ELY-keskuksen 
pengertien yleissuunnitelman mukaan (2014), 
Hailuodon kiinteä yhteys tarvitaan syistä, 
että lauttaliikenteen palvelutaso ei täytä ELY-
keskuksen tavoitteita, nykyisen lauttaliikenteen 
käyttö ja ylläpito on kallista, lauttaliikenteen 
operointi edellyttää lähivuosina kalusto- 
ja väyläinvestointeja, lauttayhteyden 
huono palvelutaso heikentää Hailuodon 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, 
lauttaliikenteen päästöt ovat suuret. Varsinkin 
viimeinen on nykymaailmassa erittäin painava 
teema, sillä koko Suomessa tehdään töitä 
kestävän liikkumisen eteen liikenteen eri 
aloilla. Kiinteän yhteyden myötä luodaan 

muun muassa paremmat edellytykset 
joukkoliikenteelle ja saadaan ylipäätään 
eliminoitua lauttaliikenteestä johtuvat päästöt. 

Perustietoa pengertiestä

Kuten mainittua, pengertie rakennetaan 
liikenneyhteydeksi Hailuodon ja mantereen 
välille, sillä nykyinen lauttayhteys ei täytä 
vaadittua palvelutasoa. Rakennettavan yhteyden 
pituus on 8,4 kilometriä, josta pengertietä on 
6,9 kilometriä ja siltayhteyksiä 1,5 kilometriä 
(Väylävirasto n.d ). Tieympäristö on suunniteltu 
luonnonmukaiseksi ja minimalistiseksi, 
ekologisesti kestäväksi sekä taloudellisesti 
rakennettavaksi ja ylläpidettäväksi. Tien 
poikkileikkaus mahdollistaa kävelijöiden ja 
pyöräilijöiden kulkemisen leveällä pientareella 
(Liikennevirasto, nyk. Väylävirasto n.d). 
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden jkpp-väylä 
olisi molemmin puolin 1,5 metriä ja rakennetaan 
siis leveänä pientareena, joka on yksi 
pyöräliikenteen väylämuoto ja on mielestäni 
tässä tapauksessa oikea ratkaisu, jotta sillan 
leveys ei menisi liialliseksi ja pyöräliikenteen 
määrät oletettavasti eivät tule ylittämään 
rajapintaa, missä vaadittaisiin parempi 
pyöräliikenteen yhteys sillan yhteyteen. 
Saaren sisällä taas on sitten oma pyöräilyn 
verkosto mihin tämä yhteys linkittyy, mutta 
sitä tutkitaan tämän kehityskuvan muussa 
osiossa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 
on 147 miljoonaa euroa, joka kattaa hankinta-, 
suunnittelu-, rahoitus-, rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset noin 20 vuoden 
ajalta.
 Pelkän rakentamisen osalta kiinteän 
yhteyden kustannusarvio on noin 73,5 
miljoonaa. Hankkeen hyöty-kustannussuhde 
1,64, laskettuna 30 vuoden ajalle on positiivinen, 
eli hankkeeseen investoitava raha saadaan 
yhteiskunnalle takaisin saavutettujen hyötyjen 
kautta (Väylävirasto 2019). 

Pengertie kuntalaisten mielestä
Kuntasuunnittelun kurssi toteutti myös 
kyselyn, mistä onnistuin poimimaan muutamia 
teemoja, jotka liittyvät käsittelemääni 
kiinteään yhteyteen Hailuodosta mantereelle. 
Vastausprosentti oli hyvin pieni (tavoiteltujen 
vastaajienkin määrän ollessa jo valmiiksi 
pieni), joten mitään suuria johtopäätöksiä 
kommenteista en uskaltanut vetää, mutta 
käytin vastauksia sitten omien argumenttien ja 



aineiston tukena. Esimerkiksi poimintoja tuli 
useampi tiestöstä ja sen huonosta kunnosta, 
sekä liikenneturvallisuudesta. Pääväyläkin 
eli tie 816 (ELY-keskuksen) on koettu 
turvattomaksi ja huonokuntoiseksi varsinkin 
keskuksen kohdalla. Tiessä ei vastauksien 
mukaan ole keskiviivaa ja tie on myös todella 
liukas. Yksi huomio liikenneturvallisuuteen 
liittyen onkin kunnossapito niin kesät kuin 
talvet, sillä esimerkiksi väylän kunto ja sen 
liukkaus voi olla isojakin tekijöitä ottaen 
huomioon liikenneturvallisuuden. 
 Mielestäni näihin huomioihin liittyen 
ja kiinteän yhteyden mukana tulevan kasvavan 
liikennemäärän, tulee kunnan automaattisesti 
panostaa myös olemassa olevien väylien 
kuntoon sekä niiden turvallisuuteen. Pengertie 
ja sillat onkin hyvä herättely tavallaan siihen, 
että saaren sisäisistä väylistä tulisi laadullisesti 
tarpeeksi hyviä, jotta ne palvelevat kuntalaisia 
parhaalla mahdollisella tavalla.  Hyvät ajo-
olosuhteet antavat liikkujalle mahdollisuuden 
seurata liikenneympäristöä kokonaisuutena 
eikä hänen tarvitse keskittyä "tiellä pysymiseen". 
Kunnossapidon tarkalla ajan ja paikan 
valinnalla säästetään myös kustannuksia. 
Kunnossapitotoimilla varmistetaan riittävät 
näkemät, jotka varsinkin liittymäalueilla 
heikkenevät helposti talvella lumesta ja kesällä 
kasvillisuudesta. Näkemien varmistaminen 
on erityisen tärkeää kohteissa, joissa liikkuu 
lapsia (ELY-keskus b) 2020) Kunnossapidolliset 
toimet korostuisivatkin varsinkin Hailuodon 
keskuksen alueella, missä on suurimmat 
liikennemäärät nykytilanteen mukaan ja myös 
tulevaisuudessa mutta isommalla volyymillä 
kiinteän yhteyden luomien liikennemäärien 
myötä. 

Maankäyttö ja pengertie

Kuten aikaisemmin mainitsin, vaikka 
pengertie onkin tieliikennehanke, liittyy se 
vahvasti maankäyttöön ja toisinpäin. Täten 
suunnittelualueella, varsinkin kiinteän 
yhteyden molemmissa päissä (Huikku, 
Oulunsalo) tulee huomioida pengertien 
ja siltojen vaikutukset maankäyttöön ja 
täten alueen toiminnallisuuteen. Varsinkin 
Hailuodon päässä mahdollisuuksia on moneen, 
tietenkin keskuksen ja Marjaniemen alueelle 
mutta myös pengertien alku/päätepisteeseen 
eli Huikkuun. Kyselyssä toteutettu heatmap-
analyysi majoitus- ja ohjelmapalveluiden 

sijoittamisesta (Timlin 2020) kertookin, että 
kunnan päättäjillä olisi halua kehittää myös 
Huikun päätä Hailuodosta, keskuksen, 
Pöllän ja Marjaniemen ohessa. Keskityinkin 
tässä avauksessa enemmän Huikkuun, sillä 
se on pengertien välittömän vaikutuksen 
piirissä. Voisikin täten kuvitella, että Huikun 
päätyä kehitettäisiin maankäytöllä, joka 
perustuu asuntorakentamiseen, matkailuun 
ja ohjelmapalveluihin, kun taas mantereen 
pääty keskittyisi enemmän tuulivoimaan, 
mihin on maakuntakaavassakin osoitettu 
tuulivoima-alueet (Pohjois-Pohjanmaan liitto 
2018). Fyysinen ympäristö sillan rakentamiseen 
liittyen muokkautuu ensiksi (kunnan 
näkökulmasta) Huikun päädyssä, missä 
luonnollisesti joudutaan rakentamaan siltaa 
varten elementit ynnä muut. Alueella sijaitseva 
kahvila-ravintolan kohtalo täytyisi tarkemmin 
selvittää (jos ei ole jo selvitetty, en löytänyt tästä 
tietoa), että miten sillan rakentamisen aikainen 
toiminta vaikuttaa liiketoimintaan ja tulisiko 
väliaikaisesti hakea paikkaa muualta. 
 Kuten Aluehallintoviraston 
päätöksessä 6|2020 Pengertien ja kahden sillan 
rakentamisesta (AVI 2020) mainitaan, parantaa 
kiinteä yhteys Hailuodon valtakunnallista ja 
seudullista saavutettavuutta, mahdollistaa 
entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon 
suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle 
sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja 
laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta. 
Hanke ei edellytä muita kaavamuutoksia kuin 
ne, jotka ovat tällä hetkellä vireillä (AVI 2020). 
 Sillan rakentamiseen liittyy myös 
muita paineita, jotka liittyvät maankäyttöön 
ja täten myös liikenteeseen, mutta käyn näitä 
tarkemmin kohdassa läpi missä käsitellään 
tarkemmin liikennemäärien kasvua. Mutta 
kuten edellä mainitsinkin, nivoutuvat 
maankäyttö ja liikenne varsinkin tätä 
kiinteää yhteyttä käsiteltäessä yhteen erittäin 
voimakkaasti, itse siltojen ja pengertien 
rakentumisen kautta ja myös muutakin 
kautta kuten lisääntyvien liikennemäärien 
luoman verkostopaineen ja tähän vaadittavan 
reagoinnin kautta. 

Tuulivoima 
Pengertie luo hyvin edellytyksiä tehokkaaseen 
maankäyttöön. Esimerkiksi tuulivoimaan 
liittyvästä maankäytöstä oli kyselyssä 
tullut kommenttina ainakin joltain osin, 



ettei Hailuodon kunnan alueelle tahdota 
tuulivoimaa maisemallisista syistä. 
Maisemavaikutuksia tulee useimmiten 
voimaloiden lentoestevaloista, mahdollisesta 
huomiovärityksestä sekä lapojen luomasta 
välkevaikutuksesta. Välkevaikutus tarkoittaa 
valon ja varjon vilkkumista auringon paistaessa 
tuulivoimalan takaa. Maisemavaikutusten 
tasoon vaikuttaa esimerkiksi ilman selkeys ja 
valo-olosuhteet, tuulivoimaloiden ja -puiston 
koko ja laajuus, sekä sijaintipaikan korkeus 
suhteessa ympäristöönsä (Nuottajärvi & 
Greus 2020). Hailuodossa ja sen lähialueella 
onkin nyt mahdollisuus kehittää tuulivoima-
alueita pengertien yhteyteen, jossa tulee 
jo valmiiksi maisemallisia muutoksia 
kiinteän yhteyden rakentamisen myötä. 
Hailuodon ainutlaatuisuuden ja sen 
maiseman suojelemiseksi voisi ollakin 
hyvä, että tuulivoiman sijoittuminen 
osoittautuu kohti pengertietä eikä itse saarta. 
Tuulivoimarakentamisen keskittäminen 
maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoima-
alueille edistää valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista, 
vähentää tuulivoimarakentamisen 
ympäristövaikutuksia ja helpottaa 
tuulivoimarakentamisen ja muun 
alueiden käytön yhteensovittamista 
(Ympäristöministeriö 2016). 
 Havainnekuvien perusteellakin 
silta ei itse maisemaa tuhoa ja mahdollistaa 
edelleenkin vesiliikenteen, kalastuksen ynnä 
muun tähän alueeseen liittyvän toiminnan, 
joten olemassa olevien tuulivoimaloiden 
yhteyteen varsinkin mantereen puolelle 
voitaisiin maakuntakaavan osoittamalla 
tavalla lisätä tuulivoimaa, ja havainnekuvien 
osoittaman tavan mukaan lisätä niitä myös 
pengertien yhteyteen esimerkiksi levikkeille 
siltojen välille mahdollisesti tehtäville 
pienille “saarekkeille”. Tämä olisi yksi tapa 
tehokkaaseen maankäyttöön, jolla otettaisiin 
pengertien mahdollisuuksista niin sanotusti 
kaikki irti. Tuulivoiman rakentaminen ja 
suunnittelu on täysin oma asiansa, joten en 
lähde sitä tässä purkamaan enempää auki 
mutta halusin tuoda esille pengertien luomat 
maankäytölliset mahdollisuudet tuulivoiman 
osalta. 

Maakuntakaavoitus 
Maakunnan suunnitteluun kuuluvat 

maakuntasuunnitelma, muuta alueiden 
käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava 
ja alueellinen kehittämisohjelma. Alueellisesta 
kehittämisohjelmasta säädetään erikseen. 
Maakunnan suunnittelussa otetaan 
huomioon valtakunnalliset tavoitteet 
sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön 
liittyvien maakunnallisten ja paikallisten 
tavoitteiden kanssa. Maakuntasuunnitelmassa 
osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. 
Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan 
maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia 
alueita. (Maankäyttö ja rakennuslaki § 25). 
Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava 
on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2006. 
Maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu 
vuonna 2010. Uudistaminen etenee 
kokonaisohjelman puitteissa vaiheittain 
kaavan päivitysten kiireellisyyden ja 
selvitysten valmistumisasteen mukaisesti. 
Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevassa 
kokonaismaakuntakaavassa Liminganlahti-
Hailuoto-Oulu on sekä matkailun vetovoima- 
että matkailun ja virkistyksen kehittämisen 
kohdealue. Se on ympäristöarvojen, matkailun 
ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti merkittävä aluekokonaisuus 
(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2017). 
Ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen 
merkittävyys eritoten Hailuodossa on suuri, 
joten näkisin, että pengertie osaltaan tukee 
vahvasti näitä teemoja. Sillat ja pengertie 
pyritään toteuttamaan mahdollisimman 
maisemaystävällisesti, miltä se visuissa 
näyttääkin, ja kiinteä yhteys sitten myös 
tukee muita teemoja kuten matkailua ja 
virkistäytymistä paremman saavutettavuuden 
kautta. 

Liikenne, pengertie

Seuraava osio painottuu karttoihin ja tilastoihin 
liikenteellisestä näkökulmasta. Käyn läpi muun 
muassa työssäkäynnin liikkumisen, yleisen 
liikkumisen ja joukkoliikenteen, sekä analyysit 
taikka ennusteet näiden mahdollisesta kasvusta 
kiinteän yhteyden myötä. 

Pendelöinti mantereelle
Luvut perustuvat tilastokeskuksen 2018 
kuntien avainlukuihin (Tilastokeskus 2020). 
Työmatkaliikennettä tarkasteltaessa, 
tulee huomioida kunnan alueella asuvien 



henkilöiden määrä ja mikä osuus heistä on 
työssäkäyviä. Hailuodon kunnassa on 959 
asukasta (2019), ja alueella asuvan työllisen 
työvoiman määrä (2018) oli 335. Työpaikkojen 
lukumäärä on 230 (2018) ja asuinkunnassa 
työssäkäyvien osuus (2018) oli 53,1%, eli 178 
henkilöä työskentelevät asuinkunnassaan ja 
157 henkilöä pendelöivät mantereen puolelle.  
 Kuten tilastokeskuksen taulukosta 
huomataan (kuva 1), on asuinkunnassa 
työssäkäyvien osuus ollut laskussa jo 80-luvulta 
lähtien, joten oletettavasti trendi voisi 
jatkua samanlaisena myös tulevaisuudessa. 
Esimerkiksi pendelöinnin aiheuttamista 
nykytilanteen ruuhkista, nykyisellä 
lauttayhteydellä yhden lautan kyytiin mahtuu 
noin 50 henkilöautoa. Jos oletetaan, että yksi tai 
kaksi henkilöä matkustavat per auto, lasketaan 
keskimääräinen autojen määrä sillä oletuksella, 
että puolet ajavat omalla autollaan jonkun 
muun kanssa eli autossa vähintään kaksi 
henkilöä kyydissä, jolloin keskimääräiseksi 
pendelöivien autojen lukumääräksi saadaan 
118. Normaalitilanteessa (ei globaalin 
pandemian aikana, jolloin etätöissä on entistä 
enemmän ihmisiä) voitaisiin siis olettaa, että 
päivän aikana noin 118 autoa ajaa saareen ja 
sieltä pois pelkästään asukkaiden toimesta. 

Tämänkin porukan kuljettaminen vaatisi yli 
kaksi lautan kulkumatkaa, mikä on ajallisesti 
erittäin pitkä aika odotella töihin/kotiin pääsyä. 
Työajat toki vaihtelevat ja kaikki eivät liiku 
saaresta ja saareen samaan aikaan, mutta 
teoreettisesti tilanne voisi olla tämä. Tämä 
tarkoittaisi siis pitkiä odotusaikoja, ja tässä 
laskelmassa on huomioitu vasta kuntalaiset, eikä 
matkailijoita tai vaikkapa kuljetusliikennettä. 
Nykytilanteessa tilanteessa onkin oletettavasti 
hieman muutosta, sillä varmasti tehdään 
etätöitä kotoa käsin työnkuvan niin salliessa 
ja tämä voi vaikuttaa myös tulevaisuuden 
työssäkäyntiin ja täten liikennemääriin. 

Muu liikenne
Koulukyyditykset ja muu joukkoliikenne 
mantereen puolelle helpottuvat pengertien 
ansiosta, mikä mahdollistaa peruskoulun 
jälkeisten opintojen suorittamisen saarella 
asuen nykyisen mantereelle muuton sijaan. 
Tämä mahdollisuus voi houkutella entisestään 
nuorempia sukupolvia houkuttelemaan 
jäämään asumaan kuntaan, mikä parantaisi 
kunnan ikäjakaumaa, kun nykyisiltään 
kunnan asukkaista 43,1% koostuu 
eläkeläisistä (Tilastokeskus 2020). Myös 
harrastusmahdollisuuksien lisääntyminen 

Kuva 1. Asuinkunnassa työssäkäyvät 1987-2019 verrattuna Ouluun (Tilastokeskus 2020).



kiinteän yhteyden myötä on yksi ilmiö, sillä 
harrastuksiin siirtyminen helpottuu myös 
huomattavasti kiinteän yhteyden myötä. 
Aluehallintoviraston raportissa (2020) 
mainitaan myös, että myös saaren sisäiset 
palvelut ja ajanviettomahdollisuudet saattavat 
lisääntyä väkiluvun mahdollisesti kasvaessa. 
Joukkoliikenteenkin sujuvuus parantuu 
huomattavasti, oikeastaan samaan tapaan kuin 
“perus autoilijalla” sillä kiinteän yhteyden 
myötä lähtee lauttamatkasta aiheutuva 
odottelun määrä, eli noin 25 minuuttia 
suuntaansa kokonaan pois. Tällä parannuksella 
olisi mahdollista myös lisätä joukkoliikenteen 
vuoroja, jos koetaan tarpeelliseksi nykyisellä/
tulevaisuuden joukkoliikenteen kysynnällä. 
 Myös matkailuun liittyvä liikennöinti 
on erittäin tärkeää huomioida tätä hanketta 
käsiteltäessä. Kiinteällä yhteydellä voi olla 
sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia 
Hailuotoon suuntautuvaan matkailuun ja 
matkailuliiketoimintaan. Parantuneiden 
liikenneyhtyeksien arvioidaan lisäävän 
houkuttelevuutta matkailupalvelujen kannalta 
sekä tuovan saarelle uusia matkailijoita ja 
matkailualan yrityksiä ja työpaikkoja. Tämä 
osaltaan parantaa myös nykyisten yritysten 

toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta (AVI 
2020). Kiinteän yhteyden myötä näkisin eniten 
ehkä sen, että kynnys lähteä Hailuotoon matkalle 
edes päiväksi madaltuu huomattavasti, sillä 
reissua ei tarvitse välttämättä suunnitella niin 
aikataulutetusti lauttaliikenteen liikennöinnin 
mukaan, vaan se tapahtuu niin sanotusti 
normaalisti kiinteän yhteyden myötä. Kuten 
Aluehallintoviraston raportissakin (2020) 
mainita, voi kiinteän yhteyden muodostuminen 
kuitenkin mahdollisesti vähentää saarella 
tapahtuvia yöpymisiä, kun mahdollisuus on ajaa 
esimerkiksi Ouluun takaisin. Siksi Hailuodossa 
olisikin tärkeää panostaa majoituspalveluiden 
laatuun ja houkuttelevuuteen, jotta 
lisääntyneistä matkailija/vierailijamääristä 
saataisiin mahdollisimman paljon irti. 

Nykyiset liikennemäärät ja tulevat 
muutokset

Kuvassa 2. näkyvät tiet ja liikennemäärät ovat 
siis ajoneuvoja/vuorokausi ELY-keskuksen 
hallinnoimilla teillä, tähän ei ole siis laskettu 
kunnan hallinnoimaa tieverkostoa tai 
yksityisteitä. Kuten kuvasta nähdään, ovat 
liikennemäärät melko pieniä saaren sisällä, 
verrattuna esimerkiksi mantereen puolella 

Kuva 2. Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) 2019, Väylävirasto.



olevaan solmukohtaan teiden 816 ja 815 
ristetyksessä, jossa liikennemäärät vaihtelevat 
6000-16000 välillä. Suurimmat liikennemäärät 
esiintyvät keskuksen kohdalla eli 1046 ajoneuvoa 
vuorokaudessa ja siitä itään eli lauttayhteyttä 
ja manteretta kohti. 644 ajoneuvoa kulkivat 
lauttayhteydellä vuorokaudessa, mikä luo tälle 
yhteydelle melkoista painetta, lauttayhteyden 
rajoitetun kapasiteetin (n. 50 henkilöautoa/
lauttavuoro). Nykyisilläkin liikennemäärillä 
keskuksen liikennemäärät koetaan aiheuttavan 
turvattomuutta liikenteessä, joten väylien 
kuntoon niin kävelijöiden ja pyöräilijöiden sekä 
autoliikenteen osalta tulisi osoittaa paljoltikin 
huomiota ja kehitystä. Kuten mainittua, 
näilläkin liikennemäärillä on osoitettu, että 
liikenteen palvelutaso ei ole riittävä josta 
syystä tälle yhteysvälille kiinteä yhteys 
rakennetaan. Tie 816 joka alkaa Kempeleen 
tienoilta ja päättyy Hailuodon Marjaniemeen 
on luokiteltu seututieksi, jota hallinnoi valtio. 
Tärkeää on myös huomioida liikennemäärien 
kasvu, mikä tulee varmasti olemaan teemana 
kiinteän yhteyden valmistuttua. Tähän avuksi 
on käytössä Liikenneviraston valtakunnallinen 
tieliikenne-ennustetta 2030 (2014). Tätä oli 
käytetty myös aineistona vesiluvassa (AVI 

2020) ja sielläkin todettiin, että seututietasoisella 
väylällä (kuten tie 816) liikenne Pohjois-
Pohjanmaan alueella kasvaa 1,38-kertaiseksi 
2012-2050. ELY-keskuksen asiantuntija-arvion 
perusteella yleisen liikenteen kasvun lisäksi 
kiinteän yhteyden oletetaan lisäävän Hailuodon 
ja mantereen välistä liikennettä 30 prosentilla 
(AVI 2020). Aluehallintoviraston vesiluvassa oli 
laskelmat tietyillä luvuilla tulevasta kasvusta, 
mutta käytän itse omaa tekemääni karttaa 
(kuva 3) joten suoritan laskut viimeisimpien 
liikennetietojen mukaan (Väyläviraston 
liikennemäärätiedot). Oletuksena esityksessä 
on se, että liikennemäärät kasvavat koko kunnan 
sisäisellä ELY-verkostolla. Liikennettä voi 
osittain hajautua sivuaville ELY-keskuksenkin 
teille ja tietenkin kunnan teille ja yksityisteille, 
mutta tulee huomioida esimerkiksi 
kesäkaudella matkailijoiden luoma liikenne, 
joka oletettavasti suuntautuu enimmäkseen 
Marjaniemeen ja kunnan keskukseen.
 Kuten edellä on mainittu, nykyinen 
lauttayhteys ei takaa elinkeinoelämälle 
parhaita mahdollisia mahdollisuuksia. 
Kiinteän yhteyden myötä tämäkin 
aspekti luultavasti paranee huomattavasti 
paremman saavutettavuuden myötä.  

Kuva 3. Esitys lisääntyneistä liikennemääristä 30% arvioidulla lisäyksellä. Luvut esitetty siten, että 30% 
lisäys ulottuu Marjaniemeen saakka. 



 30% lisäys voisi mielestäni olla arvio 
ainakin oikeaan suuntaan keskiarvolta ja 
voitaisiinkin arvioida, että kesäkautena ja muuna 
matkailusesonkina liikennemäärät lisääntyy 
ylikin tuon 30 prosentin.  Kiinteä yhteys myös 
poistaa kynnystä lähteä vaikkapa päiväretkelle 
Hailuotoon lähiseudulta, joten varsinkin myös 
viikonloppuisin 30% arvio liikennemäärien 
lisäyksestä on melko oikeanlainen arvio, ellei 
mielestäni jopa hieman alakanttiin. Kuten 
kuvasta 3. huomataan, liikennemäärien 
kasvun luomaa painetta muodostuu varsinkin 
Hailuodon kirkonkylälle, missä liikennemäärät 
ovat tälläkin hetkellä kunnan tiheimmät.  
Paineella tarkoitan tässä kontekstissa sitä, 
että liikennemäärien lisääntyessä tulee 
kunnalle mahdollisesti lisätarvetta kehittää 
jo olemassa olevia liikenneyhteyksiä kunnan 
sisällä, kuten esimerkiksi kyselyssä esille 
nousseen liikenneturvallisuuden kautta. Jos 
liikennemäärät kasvaa, on väylien kunnosta 
ja kunnossapidosta pidettävä entistä 
enemmän huolta. Tämä ongelma on kunnan 
ja valtion yhteinen, sillä saaren halkaiseva tie 
816- on hallinnolliselta luokalta 1 eli ELY:n 
hallinnoima, mutta kunnan päätöksenteon ja 
tällaisen pengertiehankkeen myötä pystytään 
olettamaan, että liikennemäärät kasvavat, 
joten myös saaren sisäisten väylien tulee olla 
sellaisessa kunnossa, että ne ovat tarpeellisen 
hyviä palvelutasoltaan. 
 Ei tule pelkästään huomioida 
myöskään henkilöautoliikennettä (vaikka siitä 
koostuu suurin osa liikennemääristä) vaan 
tulee myös huomioida muut kulkutavat, kuten 
raskas liikenne, joukkoliikenne ja jalankulku 
sekä pyöräily. Pyöräilystä on erillinen selvitys 
tässä kehityskuvassa mutta esimerkiksi jos 
pyörämatkailua ja pyöräliikenteen sujuvuutta 
ja turvallisuutta halutaan parantaa, olisi ehkä 
järkevintä rakentaa parannetun tien 816 (kunnan 
sisällä) yhteyteen pienempien liikennemäärien 
alueelle esimerkiksi leveä piennar muotoon 
pyöräliikenteen yhteydet, sillä nykyisillä 
liikennemäärillä tuskin pyöräliikenteen omalle 
kaistalle on vielä tarvetta. 

Näkökulma Oulun seudulliseen liiken-
nejärjestelmään

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan 
kokonaisuutta, johon kuuluvat koko 
liikkumisympäristö ja eri liikennemuodot: 
kävely, pyöräily, joukkoliikenne, henkilöautot 

ja tavaraliikenne. Toimiva liikennejärjestelmä 
turvaa ihmisille sujuvat ja monipuoliset 
liikkumismahdollisuudet sekä elinkeinoelämän 
kuljetusmahdollisuudet. Liikennejärjestelmän 
suunnittelu luo raamit, mutta yksityiskohdista 
päätetään muiden suunnitelmien ja toteutuksen 
yhteydessä (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2019). 
 Kiinteä yhteys mukautuu hyvin Oulun 
seudulliseen liikennejärjestelmään, tie 816 
mikä lähtee jo Kempeleestä lähtien, johtaa aina 
Marjaniemeen asti kuten aikaisemminkin jo 
mainitsin. Kun nykyään on ollut tilanteena se, 
että ajoittain lautasta purkautuvat autot luovat 
hetkellistä ylimääräistä painetta molemmille 
puolille kiinteää yhteyttä, joka haittaa liikenteen 
sujuvuutta ja aiheuttaa mahdollisesti hetkellisiä 
ruuhkia liikenteen solmukohtiin. 
 Yksi merkittävä solmukohta mitä 
tahdonkin tässä selvityksessä käsitellä, on 
teiden 816 ja 815 risteyskohta (liikenneympyrä) 
jossa tie haarautuu kohti Hailuotoa, 
Kempelettä, Oulua ja Oulunsalon lentokenttää. 
Liikennemäärät ovat tässä paikoittain 
suuriakin, ja nykytilanteessa kun esimerkiksi 
autot purkautuvat lautalta ja matkaavat kohti 
kyseistä risteystä, luo se painetta risteykseen 
liikennemäärällisesti ja aiheuttaa täten 
mahdollisesti ruuhkia. On tietenkin yleinen 
ilmiö, että aamu- ja iltaruuhkat esiintyvät 
liikenteen solmukohdissa, mutta nykyisellä 
lauttayhteydellä ne voivat tiettyihin aikoihin 
vielä enemmän korostua tosin kyllä erittäin 
hetkellisesti ja vain noin tunnin välein. 
Mutta siltikin voitaisiin todeta, että kiinteän 
yhteyden rakentaminen tuo positiivista 
vaikutusta liikenteen solmukohtien paineen 
vähentämiseen tiettyinä ajankohtina.  
 Kuten kuvasta 4. nähdään, on 
liikennemäärät huomattavasti suurempia kuin 
Hailuodossa. Hailuodon suunnasta tuleva 
lisäpaine esiintyy siis liikenneympyrästä 
pohjoiseen olevalla tiellä (816), jossa 
liikennemäärät/vrk ovat 6025. Jos oletetaan, 
että ajoneuvot jakautuisivat tiellä 816 
liikenneympyrästä Hailuodon suuntaan 
noin 16 tunnin ajaksi vuorokaudesta, olisi 
liikennemäärät tunnissa noin 376 ajoneuvoa, 
joten nykyhetkellä lautasta purkautuvat 
50 ajoneuvoa tunnissa ovat kuitenkin 
melko kohtuullinen osa noin tunnin ajan 
liikennemääristä, varsinkin ruuhka-aikoihin 
varsinkin, kun huomioidaan, että kyseinen 6025 
autoa vuorokaudessa ei ole yksisuuntainen 



liikenne, vaan liikenne molempiin suuntiin. 
Kiinteän yhteyden rakentumisen myötä saadaan 
eliminoitua tämäkin hetkellinen 50 ajoneuvon 
paine, mikä osiltansa helpottaa kyseisen 
solmukohdan painetta liikennemäärissä.
 Tien 816 huomioiminen mihin 
nykyinen lauttayhteys ja tuleva kiinteä 
yhteys kuuluu, on osa Oulun seudun 
liikennejärjestelmien kehitystoimenpiteitä. 
Tällä suunnalla lisäksi pengertien ja 
siltojen lisäksi suunnittelukohteena on 
Lentokentäntien parantaminen välillä Pohjantie 
(vt 4) – Hailuodontien (mt 816) liittymä. 
Lentokentäntie levennetään keskikaiteelliseksi 
kaksiajorataiseksi tieksi (kaksi ajokaistaa/
suunta) ja nykyisiä tasoliittymiä parannetaan 
lisäkaistoja rakentamalla. Hailuodontien 
kiertoliittymä rakennetaan ns. turbo-
kiertoliittymäksi, jossa Lentokentäntien 
pääsuunnalla on 4 kaistaa (Pohjois-Pohjanmaan 
ELY 2020) Tälläkin toimenpiteellä autetaan 
entisestään kyseisen liikenteen solmukohdan 
liikennöinnin sujuvuutta, sillä tämäkin kyseinen 
väylä on ollut melko hidas ja tukkoinen tiettyinä 
vuorokauden aikoina. Väylävirasto ja ELY-
keskuskin ovat todenneet, että kyseinen hanke 
parantaa Oulun lentoaseman, Hailuodon ja 
työmatkaliikenteen toimintavarmuutta ja 
matka-aikojen ennustettavuutta (Väylävirasto 

& Pohjois-Pohjanmaan ELY 2020). Hanke siis 
yhdistyy hyvin kiinteän yhteyden hankkeen 
kanssa, mitkä molemmat palvelevat siis Oulun 
seudullisen liikennejärjestelmän kehittämistä. 

Kehitettävät liikennöintialueet 
Hailuodon kunnan sisällä

Kun liikennemäärät lisääntyvät, on 
liikenneväylienkin kehityttävä. Kuvassa 
5. olen pohtinut mahdollisia kehitettäviä 
liikennöintikohteita ja alueita. Nykyisten 
olemassa olevien väylien tilaa olen tarkastellut 
tiekuva.com palvelusta. Koko kunnan 
halkaiseva tie 816 on melko kapeassa kunnossa, 
itsekin sitä ajaneena. Yhtenä huomiona 
esimerkiksi kyselyssä esille noussut vastaus; 
”Jätin piirtämättä karttaan vaarallisten 
tieosuuksien paikat, koska koko Hailuodon 
päätie Huikusta Marjaniemeen on mielestäni 
liian kapea jo tämänhetkiselle liikenteelle.” 
 Kun liikennemäärät tulevat 
kasvamaan voi isojen liikennemäärien 
kohdissa olla kehitettävää muun muassa 
tien leveyden suhteen. Liikennöinnissä 
tulee ottaa myös huomioon siis myös muu 
liikenne kuin henkilöautot, joten uutta tilaa 
ei tulisi luoda pelkästään näiden ehdoilla. 
Kun kiinteän yhteyden myötä henkilöautojen 

Kuva 4. Solmukohta mantereen puolella Kempeleen, Oulu, Hailuoto, Oulunsalo (lentokenttä) 
risteyksessä. (Väylävirasto 2020).



liikennöinnin määrä kunnan alueella kasvaa, 
tulee myös esimerkiksi retkipyöräilijöiden 
määrä kasvamaan erityisesti kesäkaudella. 
Täten kestävä liikkuminen huomioiden 
tulisi huomioida myös pyöräliikenne ja 
jalankulku, mikä on melko turvattoman oloista 
nykytilanteessa, kun ajokaistat ovat kapeita 
ja samaan tilaan pitäisi mahtua liikkumaan 
pyöräliikenne. Tähän ehdottaisinkin, että jos 
ajokaistoja ei lähdetä koko matkalta entisestään 
leventämään tulisi vähintään pyöräilijöille 
tehdä leveä piennar- mallinen pyöräilylle 
varattu ajoväylä ainakin toiselle puolelle tietä. 
Tätä mallia käytetään esimerkiksi myös silloilla 
ja pengertiellä, joten se mukautuisi hyvin 
tähän jatkumoon esimerkiksi Marjaniemeen 
asti. Myös esimerkiksi keskuksen alueella 
ja Marjaniemessä tulisi huomioida 
pysäköinnin tarpeen lisääntyminen kasvavien 
liikennemäärien myötä. 
 Hailuoto sijaitsee matkailijoilla 
sellaisen matkan päässä, johon suurin osa 
siirtyy autolla tai joukkoliikenteellä, täten 
suosituimmissa paikoissa Hailuodossa 

kuten keskuksessa ja Marjaniemessä ja 
tulevaisuudessa mahdollisesti Huikussakin 
tulee varautua siihen, että pysäköintitilaa on 
tarpeeksi suhteessa kasvaviin liikennemääriin. 
Laadukas pysäköinti takaa myös 
liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta, 
kun autojen pysäköinti esimerkiksi seututien 
varteen ehkäistään. Marjaniemen päässä eli 
Nokassa on asemakaavaehdotuksen (Hailuodon 
kunta & Ramboll 2010) mukaan osoitettu 
vain yksi yleinen pysäköintialue, mikä voi 
osoittautua haasteelliseksi, jos matkailijoiden 
ja esimerkiksi päivävierailijoiden määrä tulee 
kasvamaan kiinteän yhteyden myötä. Myös 
valaistukseen tulee kiinnittää huomiota niin 
alueen viihtyvyyden ja liikenneturvallisuuden 
kannalta. 

Liikenneturvallisuus
Yksi kehitettävä näkökulma on 
liikenneturvallisuus, mikä sitoutuu moneen 
teemaan hyvinkin kuten teiden leveys ja laatu 
ja teiden kunnossapito, niin kesät kuin talvet. 
Liikenneympäristön turvallisuusongelmia 

Kuva 5. Kehitettävät kohdat tiellä 816 kunnan sisällä.



ratkaistaan ensisijaisesti pienillä 
kustannustehokkailla toimenpiteillä, joita 
toteutetaan vuosittain määritellyn rahoituksen 
puitteissa. Priorisoimalla pyritään löytämään ja 
toteuttamaan vaarallisimmat ja vaikuttavimmat 
kohteet. Parantamistoimissa painottuvat 
taajamat ja päätiet, koska niihin kohdistuvien 
toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutukset 
ovat tehokkaimpia (ELY-keskus b) 2020). 
ELY-keskuksen liikenneturvallisuus sivuilla 
mainitaan myös, että taajama-alueiden 
turvallisuutta parannetaan hillitsemällä 
ajonopeuksia ja toteuttamalla pieniä 
liikenneympäristön parantamistoimia. Lasten ja 
koululaisten liikkumista turvataan kehittämällä 
jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä sekä 
parantamalla tienylityksiä koulumatkareiteillä. 
Suojateiden parantamiskohteet priorisoidaan 
ja niistä toteutetaan tehokkaimmat. 
Esimerkiksi mielestäni Hailuodon keskuksen 
liikennejärjestelyihin tulee kiinnittää entistä 
enemmän huomiota jo ennen kiinteän 
yhteyden avaamista, jolloin oltaisiin valmiita 
vastaanottamaan kiinteän yhteyden luoma 
lisäliikenne. 

Yhteenveto

Tässä selvityksessä on käyty läpi 
pengertiehankkeen syitä, liikenteellisiä ja 
maankäytöllisiä mahdollisuuksia ja seurauksia, 
osoitettu mahdollisia kehitystoimenpiteitä ja 
pohdittu sitä, miten pengertie vaikuttaa Oulun 
seudulliseen liikennejärjestelmään niin kuin 
myös Hailuodon kunnan sisäiseen liikenteeseen. 
Liikennejärjestelmien ja verkostojen 
kehitys on osa Suomen valtakunnallista 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, joka tulee 
ohjaamaan Suomen liikennejärjestelmän 
kehittämistä pitkällä aikavälillä (Traficom 
2020). Osa tätä kehitystä on myös 
Hailuotoon rakennettava kiinteä yhteys.  
 Selvityksessä tuloksina huomattiin, 
että Hailuodon asema Oulun seudulla 
ja valtakunnallisesti tulee parantumaan 
niin elinkeinollisesta näkökulmasta ja 
saavutettavuuden sekä liikennöinnin 
sujuvuuden kannalta. Esimerkiksi kuntalaisten 
työssäkäyntiin- ja harrastuksiin liikkuminen 
helpottuu ja nopeutuu kiinteän yhteyden 
myötä. Kiinteä yhteys voi houkutella kuntaan 
myös uusia asukkaita. Liikennemäärien 
kasvu luo mahdollisuuksia elinkeinoelämään 
kuten matkailuun ja yritystoimintaan, 

mutta tuonee samalla myös aluksi haasteita 
siltä osin, että miten kunta sopeutuu 
nykyisellä infralla kasvaviin liikennemääriin. 
Maankäytöllisiä mahdollisuuksia ja kestävään 
kehityksen näkökulmasta katsottuna, 
voidaan pengertiehankkeen yhteydessä 
harjoittaa tehokasta maankäyttöä esimerkiksi 
rakentamalla tuulivoimaa pengertien 
yhteyteen. Lauttayhteyden vaihtuessa 
kiinteään yhteyteen voidaan myös ehkäistä ja 
helpottaa ruuhkia liikennöintialueen muissa 
solmupisteissä, kuten esimerkiksi mainittujen 
teiden 815 & 816 risteyksessä.  
 Vaikka yksi uniikki elementti 
Hailuodon kunnasta lähteekin pois eli 
lauttayhteys, voidaan nähdä, että kiinteän 
yhteyden muodostaminen kunnan ja mantereen 
välille vain ehostaa Hailuodon asemaa niin 
Oulun seudulla, kuin valtakunnallisessakin 
mittakaavassa, luoden Hailuodosta entistä 
houkuttelevamman paikan asua ja vierailla. 
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KÄPY käsitteenä

Kävely ja pyöräily - KÄPY - on ihmisten 
liikkumista kävellen tai pyörällä. Tästä käytettiin 
ennen nimitystä kevyt liikenne. Kävely ja 
pyöräily ovat osa liikennejärjestelmää yhdessä 
muun muassa henkilöautoliikenteen ja julkisen 
liikenteen kanssa. KÄPY:llä tarkoitetaan usein 
kävelyä ja pyöräilyä erityisesti liikennemuotona 
ja hyötyliikuntana, kuten työmatkan tai 
kauppareissun kulkutapana, mutta tässä 
selvityksessä niitä voidaan käsitellä yhtä lailla 
harrastuksen ja kuntoilun näkökulmasta.

Valtakunnalliset KÄPY-tavoitteet

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 
2018 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, 
jolla halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn 
edellytyksiä Suomessa. Sen keskeisenä 
tavoitteena oli lisätä kävellen ja pyörällä 
tehtyjen matkojen määrää 30% vuoteen 2030 
mennessä. Se tarkoittaa noin 450 miljoonaa 
uutta kävely- ja pyörämatkaa per vuosi, 
ja 35-38% kulkutapaosuutta kävelylle ja 
pyöräilylle kaikesta liikenteestä nykyisen 
30% sijaan. Nykyisessä hallitusohjelmassa on 
sitouduttu toteuttamaan kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisohjelma.

Syyt Kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisohjelman taustalla ovat ennen kaikkea 
kansanterveydelliset ja ilmastopoliittiset. 
Tavoite on lisätä väestön terveyttä lisäämällä 
hyötyliikuntaa sekä hillitä ilmastonmuutosta 
vähentämällä liikenteen kasvihuonepäästöjä. 
Kansantaloudellisesti tavoitteena on 

ns. plussavisio: liikenteen päästöjen, 
liikennekuolemien ja -onnettomuuksien 
vähentämisellä ja kansanterveyden 
kohentumisella tavoitellaan yhteiskunnalle 
miljardien eurojen säästöjä.
 Kävelyn ja pyöräilyn
kehittämisohjelmassa on esitetty 31 
toimenpidettä tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Toimenpiteillä pyritään tekemään seuraavilla 
alueilla: kävelyn ja pyöräilyn mahdollistava 
yhdyskuntarakenne; laadukas kävely- 
ja pyöräilyinfrastruktuuri; kävely- ja 
pyöräilyväylien kunnosta huolehtiminen ja 
hoidon kehittäminen; kävely ja pyöräily osana 
liikenteen palvelukokonaisuutta; liikkumisen 
ohjaus; pyörämatkailun kehittäminen; 
lainsäädännön, ohjeistuksen ja koulutuksen 
kehittäminen; hallinnon rakenteiden 
kehittäminen, rahoitus ja poikkihallinnollisen 
yhteistyön lisääminen; taloudelliset 
ohjauskeinot; sekä seuranta. Keskeisimpiä 
toimijoita ja vastuunkantajia toimenpiteiden 
toimeenpanemisessa ovat kunnat, Liikenne- 
ja viestintäministeriö, Liikennevirasto sekä 
ELY-keskukset/maakunnat (Liikenne- ja 
viestintäministeriö 2018)

Alueelliset KÄPY-tavoitteet

Seudulliset tavoitteet
Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 
2030, on vuonna 2015 valmistunut Oulun 
seudun kuntien (Hailuoto, Kempele, Liminka, 
Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä), Pohjois-
Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen sekä Liikenneviraston 

Kimi Toivola

KÄPY (kävely ja pyöräily) 
ja reitistöt Hailuodon kehit-
tämisessä



laatima Oulun seudun kuntien suunnitelma 
liikennejärjestelmän kehittämisestä Oulun 
seudulla. Sen tavoitteena on liikennejärjestelmän 
kehittämien ja parantaminen eri kulkutapojen 
muodostamana kokonaisuutena ja 
yhdessä maankäytön suunnittelun kanssa. 
Suunnitelmaa on päivitetty useassa eri 
vaiheessa toimenpiteiden nopean toteutumisen 
ja kunnianhimoisempien tavoitteiden vuoksi. 
KÄPY:yn liittyviksi tavoitteiksi suunnitelmassa 
määritetään pyöräilyn ja myös kävelyn entistä 
voimakkaampaa kehittämistä. Kävelyn 
ja pyöräilyn suosiota pyritään lisäämään 
vaikuttamalla alueen asukkaiden asenteisiin 
ja tottumuksiin, kehittämällä kävelyn ja 
pyöräilyn infrasturktuuria ja ympäristöä 
sekä parantamalla nykyisiä pyöräteitä ja 
pyöräilyolosuhteita.

Oulun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030 
linjataan konkreettiset jalankulun ja pyöräilyn 
tavoitteet seuraavasti:

Tavoitteena on edistää kävelyä ja pyöräilyä
arkiliikkumisen tarpeista lähtien keskuksissa ja 
alueilla. Tavoitteena on kääntää kävelyn ja pyöräilyn 
kulkutapaosuus vahvaan nousuun. Kehittämisessä 
hyödynnetään vyöhykeajattelua ja siinä huomioidaan 
erityisesti matkaketjut. Tavoitteena on myös edistää 
ympärivuotista pyöräilyä, ja pyöräilyn positiivista
asennemaailmaa. (Oulun seudun kunnat, 
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus, Liikennevirasto 2015, s. 26)

Edellä mainittu vyöhykeajattelu 
perustuu Oulun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030 
määritettyihin neljään Oulun seudun 
liikennevyöhykkeeseen. Liikennevyöhykkeitä 
ovat A. keskeinen kaupunkivyöhyke, joka 
kattaa karkeasti alueen Oulun Ritaharjusta 
Kaakkuriin; B. liikkumisen laatukäytävät 
ja kehittyvät isot taajamat, esimerkiksi 
Haukipudas, Kiiminki, Jääli, Kempele, 
Oulunsalo, Liminka ja Muhos; C. muut taajamat 
ja kylät, esim. Lumijoki, Tyrnävä ja Hailuoto 
sekä B-vyöhykkeen taajamien ympärysalueet; 
ja D. maaseutu (kuva 1).

Kullekin liikennevyöhykkeelle 
on määritetty omat kävelyn ja 
pyöräilyn tavoitteensa Oulun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030. 
Keskeisellä kaupunkivyöhykkeellä tavoitellaan 
kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvua 
toteuttamalla laaja kävely- ja pyöräilyvyöhyke 

liikkumisen laatukäytävillä, parantamalla 
keskustan saavutettavuutta ja läpikuljettavuutta 
pyöräillen ja lisäämällä pyöräilyn palveluita. 
Liikkumisen laatukäytävillä ja kehittyvissä 
isoissa taajamissa tavoitellaan niin ikään 
kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvua 
ja pyöräilyn lisääntymisetä laatukäytävillä 
edistämällä pyöräilyä omana kulkutapana ja 
osana matkaketjua, sekä lisäämällä jalankulun 
ja pyöräilyn edellytyksiä alle viiden kilometrin 
pituisilla matkoilla isoissa taajamissa. Muissa 
taajamissa ja kylissä sekä maaseudulla 
tavoitellaan jalankulun ja pyöräilyn 
turvallisuuden parantamista. (Oulun seudun 
kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto 2015)

Seudulliset kehityslinjaukset
Oulun seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030 
määritetään jalankulun ja pyöräilyn 
kehityslinjauksia täyttämään edellä määritettyjä 
tavoitteita Oulun seudulla.

Suunnitelman mukaan jalankulku 
ja pyöräily otetaan järjestelmällisesti esiin 
päätöksenteossa ja suunnittelussa sekä osaksi 
liikennepolitiikkaa. Kävelyä ja pyöräilyä 
käsitellään kuntien ja valtion strategisen tason 
suunnitelmissa ja toteuttamisohjelmissa. Oulun 
seudulla huolehditaan, että kunnissa ja ELY-
keskuksissa on tarpeeksi asiantuntemusta 
ja resursseja jalankulun ja pyöräilyn 
suunnitteluun. Myös järjestöjen ja asukkaiden 
asiantuntemusta hyödynnetään. Jalankululle ja 
pyöräilylle määritetään suunnitteluperusteet. 
Kävely ja pyöräily huomioidaan eri 
kaavatasoilla: yleis- ja asemakaavassa 
osoitetaan kävelyn ja pyöräilyn pääreitit, 
asemakaavalla osoitetaan lisäksi esimerkiksi 
pyöräpysäköintiä.
 Lisäksi Oulun seudun
liikennesuunnitelman 2030 mukaan pyritään 
vaikuttamaan asenteisiin kävelyn ja pyöräilyn 
suosion kasvattamiseksi. Houkuttelevuutta 
lisätään erilaisilla kampanjoilla ja 
markkinoinnilla sekä esimerkiksi työpaikkojen 
liikkumissuunnitelmilla, joissa kunnan 
työpaikat toimivat esimerkkinä muille 
työnantajille kannustamalla työntekijöitä 
kulkemaan työmatkat jalan tai pyörällä. 
Kävely- ja pyöräilymahdollisuuksista 
tiedottamista parannetaan: ulkoilu- ja 
pyöräilykarttoja kehitetään ja pidetään ajan 



tasalla ja jakelukanavia laajennetaan, lisäksi 
toteutetaan myös seudullinen kävelyn ja 
pyöräilyn reittiopas.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman
mukaan jalankulkuympäristön 
houkuttelevuutta lisätään Oulun seudulla. 
Kuntakeskuksissa jalankulkuympäristöä 
parannetaan lisäämällä jalankulkureiteille 
avautuvia toimintoja, katukalusteita ja 
valaistusta, autoliikenteen nopeuksia lasketaan 
ja sen käyttöön varattua katutilaa vähennetään, 
sekä mahdollisuuksien mukaan toteutetaan 
erilaisia jaettuja katutiloja, jotka sallivat 

jalankulkijoiden vapaamman käytön. Oulun 
kävelykeskustaa laajennetaan ja kehitetään 
osana keskustan kehittämissuunnitelmaa.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa
esitetään kehityslinjauksia pyöräilyn 
kehittämiseen Oulun seudulla. Nykyisiä 
pyöräteitä ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan 
yhdenmukaisella kunnossapidolla ja 
ajoratamaalauksilla, lisäksi pyöräilyä voidaan 
ohjata ajoradalle hiljaisilla kaduilla. Pyöräteiden 
jatkuvuutta parannetaan ja pyöräilyväylien 
reunakiviä madalletaan. Tarvittaessa muutetaan 
risteysten etuajo-oikeuksia, ja liikennevalo-

Kuva 1. Liikkumisvyöhykkeet Oulun seudulla. (Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto 2015)



ohjauksessa pyritään ottamaan pyöräilynopeus 
paremmin huomioon. Pyöräilypalveluiden 
ja välineiden saatavuutta parannetaan 
järjestämällä Oulun ydinkaupunkialueelle 
kaupunkipyöräjärjestelmä ja pyöräilyn 
palvelupiste. Pyöräpysäköinti suunnitellaan 
kokonaisvaltaisesti, ja siinä huomioidaan 
mahdollisuus matkaketjujen muodostamiseen: 
erityisesti seudullisten pääreittien 
varrella olevien joukkoliikennepysäkkien 
läheisyyteen järjestetään laadukas 
pyöräpysäköintimahdollisuus

Oulun seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa  2030 
määritetään seudulliset ja alueelliset pyöräilyn 
pääreitit (kuva 2). Oulussa määritetään 
pyöräilyn erityiset laatukäytävät, jotka ovat 
keskeisimpiä pääreittejä, jolla verkoston 
hoitoa ja laatua ylläpidetään ja parannetaan 

siten, että pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus 
paranee kaikkina vuodenaikoina. Erityisten 
laatukäytävät kattaisivat 10% koko 
pyöräilyverkostosta ja kytkisi tärkeimmät asuin- 
ja työpaikka-alueet keskustavyöhykkeelle. 
Erityisten laatukäytävien toteutus aloitettiin 
Oulussa keskustan ja Linnanmaan välisellä 
väylällä. Erityisten laatukäytävien avulla 
voidaan parantaa myös poikittaissuuntaisia 
yhteyksiä, joita ei voida tehokkaasti tuottaa 
joukkoliikenteellä.

Oulun seudun pienemmissä taajamissa 
- Kempeleessä, Muhoksella, Limingassa,
Tyrnävällä ja Hailuodossa - pyöräilyn
edellytyksiä lisätään pääasiassa turvallisuutta
parantamalla ja pyöräilyreittiverkostoa
täydentämällä. Turvallisuutta parannetaan
muun muassa rakentamalla pyöräteiden ja
autoteiden risteyksiin alikulkuja tai korotettuja

Kuva 2. Pyöräilyn pääreitit Oulun seudulla. (Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto 2015)



suojateitä. (Oulun seudun kunnat, Pohjois-
Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus, Liikennevirasto 2015)

Myös Ramboll Finland Oy:n 
yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulunliikenne.
fi-palvelun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen vuonna 2017 valmistuneessa 
Oulun seudun pyöräilyn pääreittisuunnitelma 
2030 -suunnitelmassa luokitellaan ja 
määritellään Oulun seudun pyöräilyreittejä. 
Pyöräilyverkko on hierarkinen ja sisältää 
kolme toiminnallista tasoa: pää-, alue- ja 
paikallisverkon. Pääreittisuunnitelmaa voidaan 
hyödyntää muun muassa kaavoituksessa 
- yleiskaavoituksessa määritetään pää- ja
aluereitit, asemakaavassa paikallisreitit 

-, ja liikennesuunnitelmissa pyöräilyn ja 
jalankulun reittien teknisten ratkaisujen, kuten 
poikkileikkauksen mitoittamisessa (kuva 3).

Pyöräilyn pääreitit (suuret 
aluekeskukset kaupunkikeskukseen tai 
saavutettavuusalueella aluekeskukset 
kaupunkikeskukseen tai suureen 
aluekeskukseen yhdistävät reitit), ja 
aluereitit (palvelu- tai toimintoalueet 
kaupunkikeskukseen, suureen aluekeskukseen 
tai pyöräilyn pääreitille yhdistävät reitit) 
muodostavat yhdessä pyöräilyn tavoiteverkon. 
Tavoiteverkkoa ei ole kuitenkaan määritetty, 
mikäli kaupunkikeskuksesta 60:ssä 
minuutissa saavutettava alue ei kohtaa 
etäämpänä olevan aluekeskuksen 30 minuutin 

Kuva 3. Pyöräilyn väylätyyppejä. Yllä kaksisuuntainen pyörätie ja jalkakäytävä, voisi soveltua 
käytettäväksi esim. Oulun erityisillä laatukäytävillä; alla yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, voisi 
soveltua käytettäväksi esim. alueellisilla ja seudullisilla pääraiteilla. (Oulun kaupunki, Oulunliikenne.
fi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ramboll Finland Oy 2017)



saavutettavuusaluetta (kuva 8). Näin ollen 
tavoiteverkkoa ei ole tässä suunnitelmassa 
määritetty esimerkiksi välille Hailuoto - Oulu.

Oulun seudun pyöräilyn 
pääreittisuunnitelmassa 2030 määritellään 
tarkasti pyöräilyn väylätyypit ja 
erottelutarpeet.  Väylätyyppejä on kahta 
pääluokkaa: väyliä, joissa pyöräily ja 
jalankulku on eroteltu, ja väyliä, joissa nämä 
jakavat saman väylän (kuva 3). Pyöräily ja 
jalankulku tulee suunnitelman mukaan erottaa 
pää- ja aluereiteillä suurimpien kaupunkien 
keskustojen jalankulkuvyöhykkeillä, ja 
väyläkohtaisesti, kun poikkileikkauksen ohi 
on kulkenut huipputunnin aikana yli 200 
jalankulkijaa ja yli 200 pyöräilijää, yli 300 
jalankulkijaa ja yli 50 pyöräilijää tai toisin 
päin. Pyöräily ja autoliikenne erotetaan 
kaupunkialueella pää- ja kokoojakaduilla 
ja kaksiajorataisilla kaduilla, maanteillä 
kaksiajorataisilla teillä, eritasoliittymissä ja 

suurissa kiertoliittymissä., lisäksi pyöräilyn 
ja jalankulun erottelutarve autoliikenteistä 
maaseutumaisilla alueilla  ratkaistaan 
ajoneuvoliikennemäärän, jalankulkijoiden 
ja pyöräilijöiden kesävuorokausikohtaisen 
määrän sekä nopeusrajoituksen mukaan (kuva 
4). Ratkaisu maaseutumaisessa ympäristössä 
voi olla erillisen kevyen liikenteen väylän lisäksi 
myös autotien leveämpi piennar (valtateillä, 
kantateillä ja seututeillä väh. 0,75 metriä, 
muilla teillä väh. 0,5 metriä). (Oulun kaupunki, 
Oulunliikenne.fi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus, Ramboll Finland Oy 2017)

Kehityslinjausten vaikutusten arviointi
Oulun seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030 
esitettyjen kehityslinjausten vaikutuksia 
on pyritty arvioimaan myös kävelyn ja 
pyöräilyn osalta. Arvioinnissa on huomioitu 
sekä maankäytön kehittämisestä että 

Kuva 4. Jalankulun ja pyöräilyn erottelu autoliikenteestä maaseutumaisella alueella. (Oulun kaupunki, 
Oulunliikenne.fi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ramboll Finland Oy 2017)



liikennejärjestelmän kehittämisestä aiheutuvat 
vaikutukset.

Arviossa Oulun keskustaan 
suuntautuvat jalankulun ja 
pyöräilyn kulkutapaosuus kasvaa 
liikennejärjestelmäsuunnitelman tekohetkeen 
verrattuna 3,6% vuoteen 2030 mennessä, 
suurin osa tästä on pyöräilyn kasvua. 
Seututasolla vanhoissa ja nykyisissä 
kuntakeskuksissa maankäytön ja 
liikennejärjestelmän kehittäminen lisää 
jalankulkua ja pyöräilyä lähiliikenteessä. Tämä 
näkyy liikkumisvyöhykkeen B. - liikkumisen 
laatukäytävät ja kehittyvät isot taajamat - 

vahvistumisena ja laajenemisena (kuvat 1 ja 5). 
(Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan 
liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 
Liikennevirasto 2015)

Kunnalliset tavoitteet
Valtakunnallisen ja seudullisten tavoitteiden 
lisäksi kunnilla voi olla omia kävely- ja 
pyöräilystrategioita, joilla on ratkaiseva rooli 
kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvattamisessa eri 
kunnissa. Esimerkiksi Hailuodon naapurikunta 
Oulu on laatinut vuonna 2015 Oulun keskustan 
pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman, 
jonka tavoitteet ovat turvallisen ja sujuvan 

Kuva 5. Ennuste liikkumisvyöhykkeistä Oulun seudulla vuonna 2030. (Oulun seudun kunnat, Pohjois-
Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto 2015)



pyöräilyn mahdollistaminen keskustaan, 
keskustassa ja keskustan ohi, sekä miellyttävän 
ja esteettömän kävelyn mahdollistaminen 
keskustassa ja keskustasta Torinrantaan, 
Ainolanpuistoon ja Matkakeskukseen. 
Suunnitelmassa on määritetty muun muassa 
parhaiten pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden 
tarpeisiin sopivat kadut, väylät ja viher- ja 
puistoalueet, pyöräilyväylien hierarkia, 
pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden erotteleminen 
pyöräilyn pääväylillä sekä keskustan 
kävelykatualueen laajentaminen. (Oulun 
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 2015)

KÄPY:n haasteet

Liikkumis- ja toimintaesteisyys
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä tulee 
huomioida myös se väestöryhmä, jolle kävely 
ja pyöräily on lähtökohtaisesti haasteellista 
tai mahdotonta: liikkumis- ja toimimisesteiset 
henkilöt. Invalidiliitto otti kantaa Liikenne- 
ja viestintäministeriön Kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisohjelmaan huomauttamalla 
seuraavasti:

Kävelyn ja pyöräilyn lisäksi ohjelman 
sisällössä tulisi näkyä myös henkilöt, joilla on 
kävelyn vaikeuksia ja jotka liikkumisessa käyttävät 
apunaan erilaisia liikkumisen apuvälineitä, kuten 
kyynärsauvoja, rollaattoria tai pyörätuolia tai muita 
jalankulkua korvaavia liikkumisen apuvälineitä 
kuten sähkömopoa. Nyt nämä liikkujat jäävät 
ohjelmassa näkymättömiksi, vaikka heidät virallisesti 
tieliikenteessä luokitellaan jalankulkijoiksi. 
(Invalidiliitto 2018)

KÄPY-reittien turvallisuus, kunnossapito ja 
yhteinäisyys
Turvallisuuden tunteen puute on yleisimpiä 
kävelyn ja pyöräilyn esteitä. Turvallisuuden 
tunteen puute voi liittyä asenteisiin, 
liikkumisvälineiden ja liikkujien kuntoon, 
tai liikennesuunnitteluratkaisuihin. 
Liikennesuunnitteluratkaisuista sekä 
kävelijöiden että pyöräilijöiden turvattomuutta 
lisäävä ongelma on kävelijöiden ja 
pyöräilijöiden ohjaaminen samoille väylille, 
käytännössä pyöräilijät joutuvat usein 
käyttämään jalankulkutasoisia väyliä, ja 
pyöräilijää kohdellaan liittymissä kuten 
jalankulkijaa. Tämä lisää konflikteja paitsi 
pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden välillä, myös 
pyöräilijöiden ja autoilijoiden välillä. Taajama-
alueilla jalankulkija- pyöräilijä- ja mopo-

onnettomuudet muodostavat 60% kaikista 
henkilövahinko-onnettomuuksista.

Kävelyn ja pyöräilyn turvattomuutta 
lisäävät myös reittien päällystevauriot, huono 
talvikunnossapito sekä pitkät välimatkat. 
Kävely- ja pyöräilyreittien yhtenäisyyden ja 
kunnossapidon kannalta haasteellisia kohtia 
ovat epäjatkuvuuskohdat esimerkiksi kadun 
ylityksissä. Lisäksi erheet pyöräilyreiteillä, 
kuten reunakivet, liian tiukat ajogeometriat, 
pyöräteiden epäjatkuvuuskohdat sekä 
pakotetut puolenvaihdon heikentävät sujuvaa 
ja turvallista pyöräilyä. (Oulun seudun kunnat, 
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus, Liikennevirasto 2015)

KÄPY:n osuus liikkumisesta

Valtakunnallinen vuonna 2018 valmistunut 
kattava Henkilöliikennetutkimus 2016 keräsi 
tietoa suomalaisten henkilöliikenteestä vuonna 
2016 monimuototutkimuksena kerätyn 
aineiston pohjalta.  Tutkimuksen on tehnyt WSP 
Finland Oy yhdessä Kantar TNS Oy:n kanssa ja 
tutkimukseen osallistui yli 30 000 suomalaista. 
Tutkimuksessa kerättiin tietoa muun muassa 
eri kulkutapojen käytöistä, matkojen määristä, 
tarkoituksista ja pituuksista. Tutkimuksen 
tuloksia julkaistiin alueittain: Oulun seudun 
henkilöliikennetutkimukseen kuuluivat 
Oulu, Hailuoto, Kempele, Lumijoki, Liminka, 
Tyrnävä ja Muhos.

Oulun seudulla tehtiin keskimäärin 
kolme matkaa henkilöä kohti vuorokaudessa. 
Jalankulun ja pyöräilyn osuus näistä matkoista 
oli yhteensä 36%: jalankulun osuus 20% ja 
pyöräilyn osuus 16% (kuva 6). Jalan ja pyöräillen 
Oulun seudulla tehtiin siis reilu yksi matka 
henkilöä kohti vuorokaudessa, tarkemmin 0,61 
matkaa / henkilö / vuorokausi kävellen ja 0,48 
matkaa / henkilö / vuorokausi pyöräillen (kuva 
7).

Etenkin pyöräilyn kulkutapaosuus 
on laskenut kuluneina vuosikymmeninä 
Oulun seudulla. Vuonna 2016 pyöräilyn 
kulkutapaosuuden ollessa 16% kaikista alueen 
matkoista, on kyseinen osuus ollut 28% vuonna 
1989 ja 42% vuonna 1962. (Oulun seudun 
kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto 2015)

Oulun seudun
henkilöliikennetutkimuksessa 2016 jalankululla 
tarkoitetaan kävelyä, juoksua, ja jalankulkua 
erilaisilla apuvälineillä, kuten rollaattorilla, 



pyörätuolilla, potkukelkalla tai -pyörällä, 
rullaluistimilla ja suksilla. Pyöräilyksi katsotaan 
liikkuminen tavallisella ja sähköavusteisella, 
enintään 250 W tehoisella ja 25 km/h nopeuteen 
avustavalla polkupyörällä. (WSP Finland Oy 
2018)

KÄPY:n ajankestollinen tarkastelu Oulun 
seudulla
Aikaa käytettiin jalankulkuun keskimäärin 16 
minuuttia / henkilö / vuorokausi ja pyöräilyyn 
keskimäärin 8 minuuttia / henkilö / vuorokausi 
(kuva 7). Ajallisesti jalankulkuun ja pyöräilyyn 
käytetty aika yhteensä oli siis 24 minuuttia 
henkilöä kohti vuorokaudessa. Kaikkeen 
liikkumiseen käytettiin Oulun seudulla aikaa 
keskimäärin 1 tunti ja 16 minuuttia henkilöä 
kohti vuorokaudessa (kuva 7), joten ajallisesti 
jalankulun ja pyöräilyn osuus kaikesta 
liikkumisesta oli 32%.

Yhteen jalan tehtyyn matkaan matkaan 
käytettiin keskimäärin 26 minuuttia aikaa, 
yhteen pyöräillen tehtyyn matkaan aikaa kului 
keskimäärin 17 minuuttia (kuva 7). Nämä eivät 
eroa merkittävästi esimerkiksi henkilöautolla 
suoritetun matkan keskimääräisestä ajallisesta 
kestosta, joka on henkilöauton kuljettajan 
kohdalla 23 minuuttia / matka ja matkustajan 
kohdalla 28 minuuttia / matka (kuva 7). (WSP 
Finland Oy 2018)

KÄPY:n matkallinen tarkastelu Oulun 
seudulla
Keskimääräinen matkasuorite henkilöä kohti 
vuorokaudessa oli jalan 1,0 kilometriä / henkilö 
/ vuorokausi ja pyöräillen 1,4 kilometriä / 

henkilö / vuorokausi (kuva 7). Matkallisesti 
jalan ja pyöräillen liikuttiin siis keskimäärin 
2,4 kilometriä henkilöä kohti vuorokaudessa. 
Oulun seudulla keskimääräinen matkasuorite 
henkilöä kohti vuorokaudessa oli kaikki 
liikkumismuodot huomioon ottaen 42 
kilometriä / henkilö / vuorokausi. Matkallisesti 
jalankulun ja pyöräilyn osuus kaikesta 
liikkumisesta oli siten 6%.

Yksi jalan tehty matka oli keskimäärin 
1,7 kilometriä pitkä, yhdelle pyöräillen 
tehdylle matkalle kertyi mittaa keskimäärin 
3,0 kilometriä (kuva 7). Nämä eroavat 
merkittävästi keskimääräisestä henkilöautolla 
tehdyn matkan pituudesta, joka on kuljettajan 
kohdalla 18 kilometriä / matka ja matkustajan 
kohdalla 23 kilometriä / matka (kuva 7).

Jalankulun ja pyöräilyn 
kulkutapaosuus kaikista tehdyistä matkoista 
on suurinta lyhyillä matkoilla ja vähäisintä 
pitkillä matkoilla. Kilometrin tai sitä 
lyhyemmillä matkoilla jalankulun ja pyöräilyn 
kulkutapaosuus kaikesta liikkumisesta oli 
77%, jalankulun osuus 54% ja pyöräilyn osuus 
23%. 1 - 2 kilometrin matkoilla jalankulun ja 
pyöräilyn kulkutapaosuus on vielä yli puolet 
kaikista tehdyistä matkoista, 59%, ja pyöräilyn 
kulkutapaosuus, 31%, kasvaa suuremmaksi 
kuin jalankulun kulkutapaosuus, 28%. 2 - 3 
kilometrin mittaisilla matkoilla jalankulun 
ja pyöräilyn kulkutapaosuus on 43%, 3 - 5 
kilometrin matkoilla sama osuus on 32%, ja 
esimerkiksi 10 - 20 kilometrin matkoilla tämä 
osuus on enää 4%.

Jalan tehdyistä matkoista yli puolet, 
58%, oli alle kilometrin mittaisia. Pyörällä 

Kuva 6. Liikkumisen kulkutapajakauma prosentteina Oulun seudulla vuonna 2016. (WSP Finland Oy 
2018)



tehtyjen matkojen mediaanipituus oli 
puolestaan hieman alle 2 kilometriä. (WSP 
Finland Oy 2018)

KÄPY:n ajankohdallisten vaihteluiden 
tarkastelu Oulun seudulla
Jalankulku- ja pyöräilysuoritteet vaihtelevat 
hieman, kun niitä tarkastellaan vuodenajoittain, 
viikonpäivittäin ja kellonajoittain. 
Vuodenajallisia vaihteluita on tarkasteltu 
neljänä vuodenaikana: talvella, keväällä, 
kesällä ja syksyllä. Jalankulun ja pyöräilyn 
vuodenajalliset kulkutapaosuuden tehdyistä 
matkoista vaihtelevat kesän 40%:sta talven 
33%:iin. Huomioitavaa on, että jalankulku ja 
pyöräily ovat toisilleen osittain vaihtoehtoisia 
kulkutapoja: talvikuukausina jalankulku 
korvaa pyöräilyä, muina vuodenaikoina 
pyöräilyn osuus kasvaa ja jalankulun osuus 
pienenee.

Viikonpäivällisiä vaihteluita 
kävely- ja pyöräilysuoritteissa on tutkittu eri 
viikonpäivinä, ja tuloksista saadaan eroja 
arkena ja viikonloppuna tehtyihin kävely- 
ja pyöräilymatkoihin. Arkena jalankulkuun 
käytetään aikaa keskimäärin 14 minuuttia 

/ henkilö / vuorokausi, ja viikonloppuna 
aikaa käytetään  tähän 19 minuuttia / 
henkilö / vuorokausi. Pyöräily näyttää 
tutkimuksen valossa palvelevan erityisesti 
arkiliikkumista: pyöräilyyn käytettiin arkena 
aikaa keskimäärin 10 minuuttia / henkilö / 
vuorokausi ja viikonloppuna 5 minuuttia / 
henkilö / vuorokausi. Viikonloppuna tehdyt 
pyörämatkat olivat kuitenkin keskimääräisesti 
matkallisesti pidempiä kuin arkena tehdyt 
pyörämatkat.

Kellonajallisia vaihteluita jalankulku- 
ja pyöräilysuoritteissa näkyy sekä arkisin että 
viikonloppuisin. Jalankulkumatkoista suurin 
osa tapahtuu puolenpäivän ja iltaseitsemän 
välillä niin arkena kuin viikonloppuna, vaikka 
koulu- ja työmatkat näkyvät piikkinä arkena 
klo 8 aikoihin. Pyöräilyn huiput ovat arkisin 
koulupäivän alkamisen ja päättymisen aikoihin, 
viikonloppuisin suurin osa pyörämatkoista 
tapahtuu puolen päivän jälkeen. (WSP Finland 
Oy 2018)

KÄPY:n tyypillisen liikkujan sekä matkojen 
tarkoituksen tarkastelu Oulun seudulla
Oulun seudun asukas teki vuodessa 

Kuva 7. Liikkumisen tunnusluvut Oulun seudulla vuonna 2016. (WSP Finland Oy 2018)



keskimäärin 222 matkaa jalan ja näistä 
matkoista kertyi yhteensä matkaa keskimäärin 
379 kilometriä. Pyöräilyn vastaavat lukemat 
keskimääräistä Oulun seudun asukasta kohti 
ovat keskimäärin 176 matkaa vuodessa ja näistä 
matkoista kerrytetyt 528 kilometriä.

Jalan tehdyt matkat jakautuivat 
melko tasaisesti lapsien, nuorten aikuisten ja 
keski-ikäisten kesken. Naiset olivat hieman 
innokkaampia jalankulkijoita kuin miehet. 
Pyörällä liikkuivat selvästi eniten lapset, myös 
nuorten aikuisten osuus pyörämatkoista oli 
korkea. Miehet liikkuivat pyöräillen hieman 
naisia enemmän, suurimmillaan pyörällä 
tehtyjen matkojen sukupuolten välinen 
määrällinen ero oli lapsissa poikien hyväksi.

Jalankulku- ja pyöräilymatkoja tehtiin 
selvästi eniten vapaa-ajan tarkoituksiin sekä 
pyöräilyn että erityisesti jalankulun osalta, 
myös näistä matkoista kertyneet kilometrit 
olivat huomattavasti suurempia kuin muiden 
matkatarkoitusten vastaavat. Jalan tehtyjen 
matkojen kohdalla seuraavaksi yleisimmät 
matkojen tarkoitukset liittyivät ostoskäynteihin 
sekä koulu- ja opiskelumatkoihin. Pyörällä 
tehtyjen matkojen seuraavaksi yleisimmät 
matkojen tarkoitukset liittyivät koulu-, 
opiskelu- ja työmatkoihin. Erityisen vähän 
jalan ja pyöräillen tehtiin matkoja työasioiden 
merkeissä. (WSP Finland Oy 2018)

KÄPY Hailuodossa: nykytilanne

KÄPY:n kulkutapaosuus
Hailuoto on luokiteltu Oulun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030 
lähes yksinomaan maaseuduksi. Kuten 
maaseutupainotteisilla kunnilla yleensäkin, 
Hailuodossa jalankulun ja pyöräilyn 
kulkutapaosuus jää hyvin pieneksi Oulun 
seudun henkilöliikennetutkimuksen 2016 
mukaan. Hailuodon asukkaiden kaikista 
matkoista vain 11% tehtiin jalan ja 8% pyörällä 
vuonna 2016 (kuva 6). Yhteensä siis kävelyn ja 
pyöräilyn osuus kaikista Hailuodon asukkaiden 
tekemistä matkoista oli 19%.

Tämä on selvästi pienin kävelyn ja 
pyöräilyn kulkutapaosuus kaikista Oulun 
seudun kunnista. Kuten edellä on todettu, 
Oulun seudun alueen keskiarvo kävelyn 
ja pyöräilyn kulkutapaosuudelle on 36%, 
joista 20% on jalankulkua ja 16% pyöräilyä 
(kuva 6). Hailuodon kävelyn ja pyöräilyn 
kulkutapaosuus jää myös selvästi pienemmäksi 

kuin alueen muiden maaseutukuntien 
vastaavat osuudet, esimerkiksi Muhoksella 
kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuus on 25% ja 
Tyrnävällä 27% (kuva 6).

Edellä oleva tilasto kuvasi Hailuodon 
kunnan asukkaiden jalankulun ja pyöräilyn 
kulkutapaosuutta kaikilla matkoilla: kunnan 
sisäisillä matkoilla, Oulun seudun kuntien 
välisillä matkoilla sekä seudun ulkopuolelle 
suuntautuvilla ja ulkopuolisilla matkoilla. 
Valtaosa näistä matkoista oli kunnan sisäisiä 
matkoja. Kuitenkin erityisesti Hailuodon 
tapauksessa, josta kuljetaan paljon pitkiä 
matkoja esimerkiksi Ouluun, ero kaikkien 
matkojen ja Hailuodon sisäisten matkojen 
kulkutapaosuuksissa on huomattava. 
Hailuodon sisäisistä matkoista 30% tehtiin 
jalan tai pyörällä: näistä 11% jalan ja 19% 
pyörällä. Erityisesti pyöräilyn kulkutapaosuus 
kasvaa, kun tarkastellaan vain Hailuodon 
sisäisiä matkoja kaikkien matkojen sijaan. 
Vaikka jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuus 
on suurempi tällä tarkastelutavalla, se 
on edelleen pienin verrattuna kaikkien 
Oulun seudun kuntien sisäisten matkojen 
vastaaviin kulkutapaosuuksiin. Seudun 
muilla maaseutukunnilla nämä kunnan 
sisäisten matkojen jalankulun ja pyöräilyn 
kulkutapaosuudet ovat Muhoksella 33% ja 
Tyrnävällä jopa 48%.

Lisäksi henkilöliikennetutkimuksesta 
selviää, että käytännössä 100% Hailuodon 
asukkaiden jalan ja pyöräillen tehdyistä 
matkoista olivat kunnan sisäisiä matkoja. 
Keskimäärin vuorokaudessa Hailuodossa 
tehtiin yhteensä 1050 kunnan sisäistä 
matkaa jalan ja pyöräillen, muihin 
kuntiin suuntautuneiden jalankulku- ja 
pyöräilymatkojen määrät jäivät alle sataan, 
joten niitä ei esitetty tilastossa.

Jälleen kaikista matkoista puhuttaessa 
Hailuodon asukkaat tekivät keskimäärin 
3,7 matkaa vuorokaudessa henkilöä kohti, 
mikä on enemmän kuin Oulun seudun 
keskiarvo vastaavassa tilastossa: 3,0 matkaa 
vuorokaudessa henkilöä kohti. Kuitenkin jalan  
ja pyöräillen tehdyt matkat vuorokaudessa 
henkilöä kohti jäävät Hailuodossa 
alhaisemmiksi kuin Oulun seudun keskiarvo: 
Hailuodossa tehtiin jalan tai pyörällä 0,71 
matkaa / henkilö / vuorokausi (Oulun seudun 
keskiarvo 1,08 matkaa / henkilö / vuorokausi), 
näistä jalan 0,40 matkaa / henkilö / vuorokausi 



ja pyöräillen 0,31 matkaa / henkilö / vuorokausi. 
Keskimääräinen matkasuorite jalan ja 
pyöräillen tehdyillä matkoilla Hailuodossa oli 
1,6 kilometriä / henkilö / vuorokausi (Oulun 
seudun keskiarvo 2,4 kilometriä / henkilö 
/ vuorokausi), näistä sekä jalankulun että 
pyöräilyn osuus oli 0,8 kilometriä / henkilö / 
vuorokausi. (WSP Finland Oy 2018)

Saavutettavuus
Oulun seudun pyöräilyn
pääreittisuunnitelmassa 2030 mitattiin 
kuntakeskusten saavutettavuutta pyöräillen: 
kuinka kauan miltäkin alueelta kestää pyöräillä 
kuntakeskukseen, ja tulosten perusteella 
luotiin saavutettavuusvyöhykkeet. Hailuodon 
tapauksessa kuntakeskus saavutettiin 
esimerkiksi 10 minuutin sisällä Keskikylästä ja 
Kirkonkylästä, 20 minuutin sisällä Ojakylästä, 
Pöllästä ja Ulkokarvosta, 30 minuutissa 
Marjaniemestä, ja 60 minuutissa Huikun 
lauttarannasta (kuva 8).

Kaupunkikudoksista puhuttaessa 
on määritetty, että jalankulkukaupunki 
kattaa alueen keskuksesta 2 kilometrin 
säteellä olevan alueen - 1 kilometrin 
säteellä ydinalue, 1-2 kilometrin säteellä 
reuna-alue, ja pyöräilyvyöhyke kattaa 
keskuksesta 5 kilometrin säteellä olevan 
alueen. Hailuodon tapauksessa, jos kunnan 

keskuspiste määritellään Hailuodon kirkolle, 
jalankulkuvyöhyke kattaa alueen Sauvolasta 
Keskikylälle, ja pyöräilyvyöhyke kattaa alueen 
Ojakylästä Pöllään. Kun tätä tarkastellaan 
yhdessä Tilastokeskuksen vuoden 2017 
väestöaineiston kanssa, saadaan tilasto, jonka 
mukaan noin 59% Hailuodon asukkaista 
asuu jalankulkuvyöhykkeellä, ja noin 85% 
hailuotolaisista asuu pyöräilyvyöhykkellä 
(kuva 9).

Oulun seudun
henkilöliikennetutkimuksen 2016 mukaan 
Oulun seudulla keskimäärin yhteen 
pyöräilymatkaan käytetty aika on 17 minuuttia. 
Tämä on kuvassa 8 esitellyistä pyöräilyn 
saavutettavuusvyöhykkeistä lähimpänä 
vyöhykettä, josta saavuttaa Hailuodon 
keskuksen 20 minuutissa, joten vertaamalla 
tätä 20 minuutin saavutettavuusvyöhykettä 
Tilastokeskuksen väestöaineistoon, saadaan 
tilasto, jonka mukaan 89% Hailuodon 
väestöstä asuu 20 minuutin pyörämatkan 
päässä Hailuodon keskuksesta (kuva 9). 
20 minuutin matkaa voidaan pitää myös 
viitteellisenä yhden matkan enimmäiskestona 
henkilöliikennetutkimuksen mukaan, jonka 
jälkeen liikkuja alkaa valitsemaan nopeampia 
liikkumismuotoja.

Hailuodon saavutettavuus kunnan 
ulkopuolelta tapahtuu kevyen liikenteen, kuten 

Kuva 8. Pyöräilyn saavutettavuusvyöhykkeet Hailuodossa. (Oulun kaupunki, Oulunliikenne.fi, 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ramboll Finland Oy 2017)



muunkin tieliikenteen osalta lauttayhteyden 
avulla Oulunsalon Riutunkarista Hailuodon 
Huikkuun. Väliä liikennöi FinFerries kahdella 
lautallaan. Lauttamatkan pituus on vajaa 7 
kilometriä, ja matka kestää hieman alle puoli 
tuntia. Lautta liikennöi suuntaansa noin tunnin 
välein, kesäisin puolen tunnin välein, kello 
05:00 ja 00:30 välisenä aikana. (https://www.
finferries.fi/lauttaliikenne/lauttapaikat-ja-
aikataulut/hailuoto.html)

Kevyen liikenteen väylä
Hailuodossa on kevyen liikenteen väylä 
saarta itä-länsi-suunnassa halkovan seututien 
816 varressa välillä Ailasto - Sauvola 9,5 km 
matkalla (kuva 10). Kevyen liikenteen väylästä 
väli Ailasto - Keskikylä valmistui vuonna 
2019, Keskikylästä Kirkonkylään ja edelleen 
Sauvolaan kevyen liikenteen väylä on ollut 
olemassa pidempään. Kevyen liikenteen väylä 
on sallittu jalankulkijoille, pyöräilijöille ja 
mopoilijoille.

Ilman kevyen liikenteen väylää on 
Hailuodossa seututien 816 osuudet Huikku 

- Ailasto ja Sauvola - Marjaniemi. Kevyen
liikenteen väylätöntä osuutta on yhteensä
20 km seututiellä 816 Hailuodossa. Kevyen
liikenteen väylää ei ole myöskään asfatoidulla
Kirkonkylän ja Pöllän välisellä yhdystiellä
8162, eikä millään soratiellä Hailuodossa.

Asfaltoidut maantiet ilman kevyen liikenteen 
väylää
Kevyen liikenteen väylättömillä tieosuuksilla 
kävelijät ja pyöräilijät liikkuvat ajoradalla, 
mahdollisuuksien mukaan pientareen 
puolella. Suomen ympäristökeskuksen 
elinympäristön tietopalvelun Liiterin 
tieliikkenneonnettomuusaineiston mukaan 
Hailuodossa ei ole sattunut pyöräilijöiden tai 
jalankulkijoiden tilastoituja onnettomuuksia 
vuosina 2011-2018. Kuten aiemmin on todettu, 
Oulun seudun pyöräilyn pääreittisuunnitelman 
mukaan maaseutumaisella alueella kevyen 
liikenteen väylän vaihtoehtona on maantien 
levennetty pientare ajoneuvoliikennemäärän, 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrän sekä 
nopeusrajoituksen mukaan (kuva 4). 

Väestön määrä

1 - 10

10 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 45

Kuva 9. Väestö, kaupunkikudosalueet ja Hailuodon keskuksen saavutettavuus. Violetti alue 
jalankulkualue 2 kilometrin säteellä keskuksesta, vaaleanpunainen alue pyöräilyvyöhyke 5 kilometrin 
säteellä keskuksesta, vaaleanpunainen viiva 20 minuutin pyöräilyetäisyyden päässä keskuksesta. 
(kartta: Kimi Toivola 2020, aineisto: Tilastokeskus 2017; Oulun kaupunki, Oulunliikenne.fi, Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus, Ramboll Finland Oy 2017)



Suomen ympäristökeskuksen 
elinympäristön tietopalvelun Liiterin 
liikennemääräaineiston mukaan 
seututiellä 816 välillä Huikku - Ailasto 
keskimääräinen liikennemäärä on noin 630 
ajoneuvoa vuorokaudessa, välillä Sauvola 
- Marjaniemi sama lukema on noin 230
ajoneuvoa vuorokaudessa. Yhdystiellä 8162
keskimääräinen liikennemäärä on noin 280
ajoneuvoa vuorokaudessa.

Suomen ympäristökeskuksen 
elinympäristön tietopalvelun Liiterin 
nopeusrajoitusaineiston mukaan seututiellä 
816 välillä Huikku - Ailasto ja Sauvola - 
Marjaniemi nopeusrajoitus on valtaosin 80 
km/h. Yhdystiellä 8162 nopeusrajoitus on 
Kirkonkylän päässä 50 km/h, Pöllän päässä 60 
km/h.

Retkeilyreitit
Hailuodossa on noin 50 km osoitettuja 
retkeilyreittejä (kuva 11). Reitit ovat 
erilaisia vaativuuksiltaan, pituuksiltaan ja 
reittipohjiltaan. Reitit kulkevat maastossa ja osin 
myös teillä. Reittien reittipohjia on pitkospuista 

metsäpolkuihin ja hiekalta sorateille. Reitit 
soveltuvat osittain myös maastopyörillä 
ajettaviksi.

Hailuodon  retkeilyreittejä on kartoitettu 
vuonna 2017 Kajaanin ammattikorkeakoulun 
matkailun koulutusohjelman opinnäytetyönä, 
tekijänään Tatu Leppänoro. Kartoitettavia 
retkeilyreittejä oli viisi: Marjaniemi - 
Hannuksenlampi - Pajunperä, Marjaniemi 
- Sunikari - Pöllä, Kirkonkylä - Kutukari,
Marjaniemi - Keskiniemi - Keskikylä ja Syökari
- Tömppä. Työssä kartoitettiin reittien kuntoa ja
reitistöjen parannusehdotuksia.

Hailuodon retkeilyreittien 
kartoittamisen tarkoituksena oli myös 
retkeilyreittien tuotteistaminen ja reittikorttien 
laatiminen, joita tehtiin kolmesta reitistä: 
Rantasumpun ja Pajunperän retkeilyreitti 8 km, 
Sunijärven retkeilyreitti 22 km, sekä Sunikarin 
ja Kutukarin retkeilyreitti 21 km. Hailuodon 
retkeilyreiteistä tärkeimpänä tuotteena nähtiin 
Marjaniemestä lähtevä Hannuksenlammen 
kierros (2 km) ja edelleen Pajunperälle jatkuva 
kierros (8 km) hyvien palvelujen, helpon 
saavutettavuuden ja monipuolisen luonnon 

2020-10-14

1km Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

Kuva 10. Kevyen liikenteen väylä Hailuodossa. (SYKE, Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 2020)



vuoksi. (Leppänoro 2017)

Virkistysalueet, pururadat
Hailuodossa on yksi pururata, joka sijaitsee 
Kirkonkylällä välittömästi hautausmaan 
eteläpuolella. Pururadan alueella on myös 
Hailuodon frisbeegolfkenttä. Pururata on 
noin 1,5 kilometriä pitkä valaistu kierros. 
Talvella pururata on hiihtokäytössä. Hailuodon 
kunnan kotisivujen mukaan Hyypänmäellä 2 
kilometrin, 3 kilometrin ja 5 kilometrin ladut, 
joita voi hiihtokauden ulkopuolella käyttää 
kävely- ja juoksulenkkeilyyn.

Muut reitit
Hailuodossa on edellisten retkeilyreittien, 
kevyen liikenteen väylän ja asfaltoitujen 
maanteiden ja pururatojen lisäksi suuri 
määrä sorateitä sekä opastamattomia 
metsä- ja rantapolkuja. Lisäksi maanpeitteen 
ollessa pääosin kuivaa havu- tai 
sekametsää, ja esimerkiksi Marjaniemen ja 
Hailuodon pohjoisrannan rantahietikko- 
ja dyynivyöhykkeen ollessa helpohkosti 
kuljettavaa, on maastossa kävelijän tai 
pyöräilijän mahdollista poistua teiltä ja poluilta 

maastoon.

KÄPY:n reittien vastuujaot Hailuodossa

Kevyen liikenteen väylä
Suomen tieverkko jaetaan maanteihin, 
kunnallisiin katuverkkoihin ja yksityisteihin. 
Maantiet kevyen liikenteen väylineen kuuluvat 
valtion tieverkkoon, ja niiden kunnossapidosta 
ja kehittämisestä vastaa Väylävirasto yhdessä 
paikallisten ELY-keskusten kanssa. Näin 
ollen Hailuodon seututien 816 kevyen 
liikenteen väylän kunnossapidon vastuu 
kuuluu Väylävirastolle ja Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskukselle. Samalle taholle kuuluu 
myös vastuu kevyen liikenteen väyläverkon 
kehittämisestä Hailuodon maanteillä. (https://
vayla.fi/vaylista/tieverkko)

Maanteiden, ml. näihin kuuluvien 
kevyen liikenteen väylien kunnossapidon 
ja kehittämisen vastuun siirto kunnalle voi 
tapahtua vain kunnan kaavoitusmonopolin 
kautta. Asemakaava-alueella asemakaavalla 
voidaan osoittaa maantie joko liikennealueeksi 
tai katualueeksi. Asemakaavassa katualueeksi 
osoitettu maantie voidaan muuttaa kaduksi 

Kuva 11. Retkeilyreitit Hailuodossa. (Infokartta Oy 2020)



kunnan tekemällä kadunpitopäätöksellä, jolloin 
vastuu sen kunnossapidosta ja kehittämisestä 
siirtyy kunnalle. (https://www.kuntaliitto.fi/
sites/default/files/media/file/Maantien%20
muuttaminen%20kaduksi.pdf)

Retkeilyreitit
Hailuodon retkeilyreittien ja näihin liittyvien 
taukopaikkojen kunnossapito ja kehittäminen 
kuuluu Hailuodon kunnalle. Kunnossapito on 
ulkoistettu Rakennuspalvelu Huikari Oy:lle. 
(https://www.hailuoto.fi/matkailu/aktiviteetit/
retkeily/)

KÄPY:n esteettömyys Hailuodossa

Liikkumis- ja toimintaesteisten henkilöiden 
erityistarpeita esiteltiin yleisesti aiemmin. 
Hailuodossa kävelyn ja pyöräilyn esteettömyys 
on tärkeää erityisesti siksi, että kunnan 
väestö on ikääntyvää - Tilastokeskuksen 
väestörakenneaineiston mukaan Hailuodon 
suurin ikäluokka on 60-75 -vuotiaat -, mikä 
itsessään aiheuttaa eritasoisia liikkumisen 
haasteita. Vanhus- ja vammaisneuvoston 
esteettömyystyöryhmä on laatinut vuonna 
2019 oppaan esteettömästä kulkemisesta 
Hailuodossa, jonka tavoitteena on auttaa 
liikuntaesteisiä henkilöitä arvioimaan reittien 
ja tilojen soveltuvuutta itselleen.

Hailuodon asfaltoitu kevyen liikenteen 
väylä välillä Ailasto - Sauvola soveltuu 

liikuntaesteisille henkilöille. Hailuodossa 
on paljon sorateitä, jotka lähtökohtaisesti 
voivat olla hyvin haastavia liikuntaesteisille 
henkilöille, mutta osa sorateistä voi soveltua 
esim. käsipyörällä tai sähköpyörätuolilla 
ajettaviksi.

Retkeilyreiteistä Marjaniemen 
Rannan Reitti, noin 800 metriä pitkä lankuista 
tehty luontopolku soveltuu liikkumisen 
apuvälineiden käyttäjille (kuva 12). Pääsy 
esteettömälle lankkupolulle voi olla hieman 
epätasainen.

Lisäksi Kirkkosalmen lintutorni on 
esteetön luontokohde: sen ensimmäiselle 
tasanteelle pääsee kulkemaan apuvälineillä. 
(Vanhus- ja vammaisneuvosto, 
esteettömyystyöryhmä 2019)

KÄPY ja matkailu Hailuodossa

Hailuoto on kesäaikaan suosittu matkailukohde, 
joka houkuttelee myös kävelijöitä ja 
pyöräilijöitä. Hailuodon seututie 816 kuuluu 
kokonaisuudessaan valtakunnalliseen
pyörämatkailureittiin numero 20, joka 
kulkee Marjaniemestä Ouluun ja edelleen 
Kuusamoon. Retkeilijöille tarjolla on edellä 
esiteltyjä monipuolisia retkeilyreittejä metsä-, 
heinikko- ja rantamaisemissa. Polkupyörän 
vuokrausmahdollisuus löytyy Marjaniemen 
Luotsihotellista.

Kuva 12. Marjaniemen Rannan Reitti: esteetön lankkupolku (https://www.luontoon.fi/hailuoto/reitit)



KÄPY:n tulevaisuudenkuva 
Hailuodossa

Kiinteä liikenneyhteys mantereelle
Suurin uudistus Hailuodossa tulevina 
lähivuosina on kiinteän liikenneyhteyden 
rakentaminen Oulunsalon Riutunkarista 
Hailuodon Huikkuun. Kiinteä yhteys tulisi 
korvaamaan nykyisen lauttayhteyden. 
Hanke sai rahoituspäätöksen vuonna 2017, 
ja Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston 
luvan vuonna 2020, mutta hankkeesta tehty 
vesilupavalitus Vaasan hallinto-oikeuteen 
tulee viivästyttämään hankkeen toteutuksen 
aloitusta vähintään vuodella. Kiinteän 
yhteyden on arvioitu valmistuvaksi vuosina 
2023-2026, mutta myös se saattaa viivästyä.

Hailuodon kiinteä yhteys tulee olemaan 
8,4 kilometriä pitkä, ja se koostuisi pengertiestä 
sekä Huikun ja Riutunkarin kahdesta sillasta, 
joiden yhteispituus on 1,5 kilometriä. Pengertien 
keskiosaan on suunniteltu pieni tekosaari, jolla 
on pysäköintialue. Tien nopeusrajoitukseksi 
tulee 80 km/h.

Lauttayhteyden keskimääräinen 
liikennemäärä vuorokautta kohti on Suomen 
ympäristökeskuksen elinympäristön 
tietopalvelun Liiterin liikennemääräaineiston 
mukaan noin 640 ajoneuvoa. Liikenneviraston 
(nykyinen Väylävirasto) vuonna 2014 tekemän 
tieliikenne-ennuste 2030:n Pohjois-Pohjanmaan 
seututeiden kasvuprosentti vuosille 2012-

2050 on 1,38%. Lisäksi kiinteän yhteyden 
myötä Hailuodon vuorokausiliikenteen 
arvioitiin nousevan 400 ajoneuvolla, 
perustuen vastaavanlaisen siltahankkeen 
liikennemäärävaikutuksiin Raippaluodossa. 
Hailuodon kiinteän yhteyden mt 816 välillä 
Riutunkari - Huikku tiesuunnitelman 
tiesuunnitelmaselostuksessa vuodelta 2018 
laskettiin edellisen kasvuprosenttiarvion  
ja kiinteän yhteyden liikennemäärän 
kasvuvaikutuksen arvion pohjalta Riutunkari 
- Huikku välisen yhteyden vuoden 2040
liikennemääräksi noin 1380 ajoneuvoa
vuorokautta kohti. Samassa arviossa vuodelle
2040 Huikku - Ojakylä -välin liikennemääräksi
arvioitiin noin 1270 ajoneuvoa / vuorokausi,
Ojakylä - Kirkonkylä -välin liikennemääräksi
noin 1720 ajoneuvoa / vuorokausi, ja Kirkonkylä 
- Marjaniemi -välin liikennemääräksi noin 780
ajoneuvoa / vuorokausi.

Hailuodon kiinteän yhteyden 
tiesuunnitelmassa kevyt liikenne on osoitettu 
ajotien molemmille puolille 1,25 metriä leveille 
pientareille (kuva 13). Ratkaisu perusteltiin 
riittäväksi, sillä ajoneuvoliikennemäärät ja 
kevyen liikenteen määrät arvioitiin vähäisiksi, 
joten suunnitelman mukaan ei ole tarvetta 
erilliselle kevyen liikenteen väylälle. (Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus, Sito Oy 2018)

Kuvan 4 taulukon mukaan kevyen 
liikenteen ratkaisu leveällä pientareella - 

7.4T-4

Kuva 13. Hailuodon kiinteän yhteyden normaalipoikkileikkauksen havainnekuva. Ajokaistojen leveys 
3,25 m, kevyen liikenteen pientareiden leveys 1,25 metriä. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Sito Oy 
2018)



seututeillä vähintään 0,75 metriä - riittää 
kyseisessä tilanteessa liikennemäärän 
ollessa noin 1380 ajoneuvoa / vuorokausi 
ja nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h, jos 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä jää alle 
200:aan vuorokautta kohti.

KÄPY:n tavoitteet Hailuodossa
Oulun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030 
esiteltiin Oulun seudun liikennevyöhykkeet, 
joista jokaisella oli omat tavoitteensa. 
Hailuoto on nykytilanteessaan valtaosin 
maaseutua, Hailuodon kuntakeskus kuuluu 
luokkaan muu taajama ja kylä: näiden 
vyöhykkeiden jalankulun ja pyöräilyn tavoite 
oli turvallisuuden parantaminen. Lisäksi 
näiden vyöhykkeiden tavoitteita jalankulun 
ja pyöräilyn näkökulmasta on eritelty 
seuraavasti: koulumatkat ja harrastusmatkat 
tehdään kävellen tai pyörällä, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen matkaketjut ovat vaihtoehto 
opiskelu-, työ- ja vapaa-ajan matkoilla.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman 
tavoitetilanteessa Hailuodon kuntakeskus 
kuuluisi luokkaan liikkumisen laatukäytävät 
ja kehittyvät isot taajamat. Tämän vyöhykkeen 
tavoitteeksi on määritetty muun muassa kävelyn 
ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamista, 
pyöräilyn lisäämistä, ja jalankulun ja 
pyöräilyn edellytysten parantamista alle 
viiden kilometrin matkoilla isoissa taajamissa. 
Jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta eriteltyjä 
tavoitteita ovat myös seuraavat: työ-, koulu- ja 
vapaa-ajanmatkat taajamien sisällä tehdään 
useimmiten kävellen tai pyörällä laadukkaita 
kevyen liikenteen väyliä pitkin, pyöräileminen  
on houkutteleva vaihtoehto myös pidemmillä 
matkoilla. (Oulun seudun kunnat, Pohjois-
Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus, Liikennevirasto 2015)

Pyöräilyn osalta Oulun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030 
Hailuodon halkaiseva seututie 816 on 
määritetty Oulunsalosta Marjaniemeen 
saakka alueelliseksi pääreitiksi pyöräilyn 
tavoiteverkkoja määritettäessä (kuva 2). Oulun 
seudun pyöräilyn pääreittisuunnitelmassa 
2030 sama osuus Oulunsalosta Marjaniemeen 
on määritetty aluereitiksi Oulun seudun 
pyöräilyn tavoiteverkossa 2030. Vaikka 
näiden kahden suunnitelman reittinimitys 
välille Oulunsalo - Marjaniemi on hieman 

eri, niin reittihierarkiassa nämä nimitykset 
vaikuttavat saman arvoisilta. Pyöräilyn 
pääreittisuunnitelmassa aluereitti määritetään 
reitiksi, joka yhdistää tässä tapauksessa 
pyöräilyn saavutettavuusalueen - joka mitataan 
Oulun keskustasta enintään 60 minuutissa 
saavutettavaksi alueeksi - ulkopuolisen 
aluekeskuksen kaupunkikeskukseen tai 
suureen aluekeskukseen: siis yhdistää 
Hailuodon Ouluun. Pyöräilyn aluereitin 
laatu on jonkin verran pyöräilyn pääreittiä 
matalampi mutta pyöräilyn paikallisreittiä 
korkeampi. (Oulun kaupunki, Oulunliikenne.
fi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ramboll 
Finland Oy 2017)

Kevyen liikenteen väylän kehittäminen 
Hailuodossa

Lähes kaikissa lähteissä oltiin yhtä mieltä 
siitä, että Hailuodon kevyen liikenteen 
väylästö kaipaa laajentamista. Oulun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030 muu 
taajama ja kylä- sekä maaseutuvyöhykkeen 
jalankulun ja pyöräilyn edellytysten 
parantaminen turvallisuusperusteisesti
tarkoittaa nykyisten väylien hyvän 
kunnossapidon sekä päällystevaurioiden ja  
muiden epäkohtien korjaamisen lisäksi ennen 
kaikkea uusien kevyen liikenteen väylien 
rakentamista kohtalaisesti liikennöidyille 
tieosuuksille, joilla sitä ei vielä ole. Vuonna 
2019 valmistuneen Keskikylä - Ailasto 
-kevyen liikenteen väylän optiona oli
toteuttaa kevyen liikenteen väylä läpi
saaren. Liikennejärjestelmäsuunnitelman
kuntakohtaisissa jalankulun ja pyöräilyn
toimenpidelistauksessa kevyen liikenteen
väylän toteuttaminen läpi Hailuodon saaren
on merkitty toteutettavaksi vuosina 2020-
2030. Toimenpiteen osapuoliksi on määritetty
Hailuodon kunta ja Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus. Sama toimenpide on mainittu
kuntakeskuksia yhdistävien ja Ouluun
johtavien seudullisten pääpyöräilyreittien
toimenpiteissä, toteuttamisen ajankohdan ja
osapuolten ollessa samat kuin edellä.
 Lisäksi Oulun seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030 
todetaan, että Hailuodon saavutettavuus 
ei ole parhaalla mahdollisella tasolla 
pyörämatkailun kannalta, ja että kevyen 
liikenteen väylien kehittäminen monipuolisesti 
toisi uusia mahdollisuuksia seudun 



matkailuyritystoimintaan. (Oulun seudun 
kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto 2015)

Oulun seudun pyöräilyn 
pääreittisuunnitelman 2030 mukaan 
maaseutumaisilla alueilla jalankulkijoille ja 
pyöräilijöille soveltuva aluereitti - jollaiseksi 
Hailuodon seututie 816 on suunnitelmassa 
määritetty - voi olla väylätyypiltään myös leveä 
päällystetty piennar ajotien sivussa. Leveyden 
on oltava seututien tapauksessa vähintään 0,75 
metriä. Suunnitelmassa on esitetty päällystetty 
leveä piennar riittäväksi ratkaisuksi seututien 
816 kevyen liikenteen väylättömille osuuksille 
Huikku - Ailasto sekä Sauvola - Marjaniemi.
Tarve kevyen liikenteen väylän ja leveän 
pientareen välillä määritellään kuvan 4 taulukon 
mukaisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
kesävuorokausikohtaisen määrän, ajoneuvojen 
vuorokausikohtaisen liikennemäärän sekä 
alueen nopeusrajoituksen mukaan. Hailuodon 
seututien 816 kevyen liikenteen väylättömillä 
osilla ajoneuvoliikennemäärät ovat Huikku - 
Ailasto -välillä noin 630 ajoneuvoa / vuorokausi 
ja Sauvola - Marjaniemi -välillä noin 230 
ajoneuvoa / vuorokausi. Molemmilla väleillä 
nopeusrajoitus on 80 km/h. Suunnitelmassa 
on täten kuvan 4 taulukon mukaan arvioitu 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden  määrän 
keskimääräisenä kesävuorokautena olevan alle 
200.

Yhdystiellä 8162 Hailuodon 
Kirkonkylästä Pöllään ei ole suunnitelmassa 
esitetty erityisiä kevyen liikenteen järjestelyjä. 
Yhdystien 816 keskimääräinen liikennemäärä 
on 280 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 
nopeusrajoitus 50-60 km/h. Näin siis kuvan 
4 taulukon mukaan arvioitu jalankulkijoiden 
ja pyöräilijöiden  määrän on suunnitelmassa 
arvioitu keskimääräisenä kesävuorokautena 
olevan alle 100. (Oulun kaupunki, 
Oulunliikenne.fi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus, Ramboll Finland Oy 2017)

Tarkasteltaessa Liikenneviraston 
(nykyinen Väylävirasto) tieliikenne-
ennustessa 2030 arvioitujen liikennemäärien 
kasvuprosentien mukaisia liikennemääriä 
Hailuodossa - Pohjois-Pohjanmaan seututeillä 
1,38% vuosina 2012-2050 -, sekä kiinteän 
yhteyden mukanaan tuoman liikennemäärän 
kertaluonteisen kasvun 400:lla ajoneuvolla,   
kasvavat liikennemäärät Huikku - Ailasto 
-välillä 1270:een ajoneuvoon vuorokaudessa

ja Sauvola - Marjaniemi -välillä 780:een 
ajoneuvoon vuorokaudessa.Vielä näillä 
ajoneuvoliikennemäärien nousuilla ei kuvan 
4 taulukon mukaan ole välttämätöntä tarvetta 
erilliselle kevyen liikenteen väylälle. Kuitenkin, 
jos arvioidaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
määrän kesävuorokautena nousevan yli 
200:aan vuoteen 2040 mennessä, on erillinen 
kevyen liikenteen väylä ainoa oikea ratkaisu.

Tieliikenne-ennusteen 2030
mukaan Pohjois-Pohjanmaan yhdysteiden 
liikennemäärien kasvuprosentti on 1,24% 
vuosina 2012-2050. Lisäksi arvioidaan 
vuorokausiliikennemäärän kasvavan kiinteän 
yhteyden myötä 400:lla ajoneuvolla myös 
Kirkonkylä - Pöllä välillä. Näin saadaan 
arvio, jonka mukaan liikennemäärä kasvaisi 
770:een ajoneuvoon vuorokaudessa yhdystiellä 
8162 vuoteen 2040 mennessä. Vielä tällä 
ajoneuvoliikenteen kasvulla ei kuvan 4 
taulukon mukaan tarvitse ryhtyä jalankulun 
ja pyöräilyn erotteluun ajoneuvoliikenteestä. 
Mikäli myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
määrän arvioidaan nousevan sataan vuoteen 
2040 mennessä, tulisi kuvan 4 taulukon mukaan 
yhdystielle 8162 rakentaa leveä, yhdystien 
tapauksessa vähintään 0,5 metrin levyinen 
piennar jalankulkijoita ja pyöräilijöitä varten.

Myös Hailuodon strategisessa 
yleiskaavassa 2030, joka hyväksyttiin Hailuodon 
kunnanvaltuustossa vuonna 2019, otetaan 
kantaa kevyen liikenteen väylätarpeisiin. Kaavan 
tausta-aineiston mukaan seututie 816 koetaan 
liian kapeaksi jalankulkijoille ja pyöräilijöille, 
ja koko sen pituudelle on kaavailtu kevyen 
liikenteen väylää jo vuoden 2006 Hailuodon 
l i i k e n n e t u r va l l i s u u s s u u n n i t e l m a s s a . 
Yleiskaavassa on merkitty kevyen liikenteen 
väylävaraus seututien 816 varteen koko 
saaren matkalta Huikusta Marjaniemeen, 
yhdystien 8162 Kirkonkylästä Pöllään, 
yhdystien 18675 varteen Sumppuun, sekä 
Sumpun ja Marjaniemen välille (kuva 14). 
Lisäksi kaavassa on osoitettu jalankulun ja 
pyöräilyn vaihtoehtoinen yhteystarve Huikusta 
Kirkonkylään. Sen ajatuksena on hyödyntää  ja 
täydentää olemassa olevia metsä- ja yksityisteitä 
muodostamaan seututien 816 varren kevyen 
liikenteen väylän kanssa rinnakkainen 
jalankulun ja pyöräilyn yhteys lauttarannasta 
Hailuodon keskukseen. (Hailuodon kunta, 
Ramboll Finland Oy 2019)

Lokakuussa 2020 Hailuodon 



kunnanvaltuutetuille järjestettiin Harava-
pohjainen kysely, jossa kartoitettiin 
muun muassa jalankulun ja pyöräilyn 
kehittämistarpeita. Kyselyn järjestivät 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston 
kuntasuunnittelun kurssin oppilaat. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 17 Hailuodon 
kunnanvaltuutettua. Kyselyssä pyydettiin 
merkitsemään karttaan, minne kevyen 
liikenteen väyliä tulisi rakentaa. Kysymykseen 
vastasi 3 vastaajaa 17:sta. Vastausten mukaan 
kevyen liikenteen väyliä toivottiin seututiellä 
816 väleille Huikku - Ailasto sekä Sauvola - 
Pöllä sekä yhdystielle 8162 välille Kirkonkylä 
- Pöllä (kuva 15). Lisäksi kevyen liikenteen
väylän rakentamistarvetta kuvattiin sanallisesti
seuraavasti:

“Seuraavan kerran kun pyörätietä 
saaressa rakennetaan, on pyörätien paikka 
Pölläntien varrella. Tie on äärettömän kapea ja sillä 
kulkee paljon ajoneuvoja kunnan asutusalueesta 
ja uimarantamarkkinoinnista johtuen. Lisäksi 
maataluden vuoksi tiellä kulkee paljon isoja koneita.”

“Ailastosta lauttarantaa tulisi saada 
kevyen liikenteen väylä !”

“Kevyen liikenteen väylä läpi saaren.”
Lisäksi samassa kyselyssä Hailuodon 

kunnanvaltuutetuille kartoitettiin nykyisten 
kulkuväylien olosuhteita. 44% vastanneista 
oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä 
siitä, että kulkuväylien kunto, esim. liukkaus 
tai päällysteen kunto, rajoittaa liikkumista. 
Kysymykseen vastasi 9 vastaajaa 17:sta. 33% 
vastaajista oli täysin samaa mieltä tai samaa 
mieltä siitä, että kulkuväylien valaistuksen 
puute rajoittaa liikkumista. Kysymykseen 
vastasi 9 vastaajaa 17:sta. (Oulun yliopisto, 
arkkitehtuurin osasto, kuntasuunnittelun 
kurssi 2020)

Yhteenvetona kevyen liikenteen 
väylän tulevaisuuden kehittämistarpeeseen 
eri lähteistä kerätyistä näkökannoista voidaan 
todeta seuraavasti:

Jalankulku ja pyöräily on erotettava 
ajoneuvoliikenteestä Hailuodon seututien 816 
toistaiseksi kevyen liikenteen väylättömillä 
osilla. Tie koettiin liian kapeaksi sille, että sekä 
jalankulku ja pyöräily että ajoneuvoliikkenne 
sopisi turvallisesti samalle ajoradalle.
Yleisimmin parhaaksi ratkaisuksi nähtiin 
kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
seututien 816 väleille Huikku - Ailasto ja 
Sauvola - Marjaniemi. Myös levennettyä 
piennarta voidaan harkita jalankulun ja 

Kuva 14. Hailuodon yleiskaavan liikenneverkko. (Hailuodon kunta, Ramboll Finland Oy 2019)



pyöräilyn ratkaisuksi näillä väleillä, mutta 
tämä vaatii tarkemman arvion jalankulkijoiden 
ja pyöräilijöiden vuorokausimäärästä 
vilkkaimpana kesäsesonkina ja edelleen 
levennetyn pientareen riittävyydestä 
mahdollisesti kasvavaan jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden määrään.

Jalankulun ja pyöräilyn erottamista 
ajoneuvoliikenteestä on vakavasti harkittava 
yhdystiellä 8162 Kirkonkylä - Pöllä. Tie 
koettiin liian kapeaksi sille, että sekä 
jalankulku ja pyöräily että ajoneuvoliikkenne 
sopisi turvallisesti samalle ajoradalle. 
Yleisimmin parhaaksi ratkaisuksi nähtiin 
kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 
Myös levennettyä piennarta voidaan harkita 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottamiseksi 
ajoneuvoliikenteestä.

Muilla tieosuuksilla kevyen liikenteen 
väylää voidaan harkita rakennettavaksi 
yhdystielle 18675 Sumppuun, Sumpun ja 
Marjaniemen välille sekä rinnakkaiseksi 
kevyen liikenteen väyläksi seututien 816 kanssa 
Kirkonkylältä Huikkuun yhdessä olemassa 
olevien metsä- ja yksityisteiden kanssa.

Lisäksi olemassa olevan kevyen 
liikenteen väylän kuntoa ja kunnossapitoa 
sekä valaistuksen riittävyyttä on seurattava ja 
parantamista harkittava.

Retkeilyreittien kehittäminen 
Hailuodossa

Hailuodon retkeilyreittien parantamis- ja 
laajentamistarpeita puitiin Tatu Leppänoron 
Hailuodon retkeilyreittien kartoittamistyössä 
vuodelta 2017. Työssä esitetään seikkaperäisesti, 
kuinka olemassa olevien retkeilyreittien kuntoa 
voisi kohentaa ja käytettävyyttä parantaa, 
sekä miten uusia reittejä voidaan luoda alueen 
reitistön kehittämiseksi.

Hailuodon retkeilyreittien 
kartoittamistyössä esitettiin reittikohtaisesti 
parannusehdotuksia niin reitin kuntoon 
kuin opastuksen puutteellisuuteen 
liittyen, joihin on syytä ryhtyä reitistön 
vetovoiman ja hyvän retkikokemuksen 
takaamiseksi niin kunnan asukkaille 
kuin matkailijoillekin, ellei toimenpiteitä 
ole jo toteutettu (kuva 16). Retkeilyreitin 
Marjaniemi - Hannuksenlampi - Pajunperä 
- jota pidettiin Hailuodon retkeilyreittien
kärkituotteena - parannusehdotukset reitin
kunnon osalta koskivat Hannuksenlammen
laavulta lammelle päin mahdolliselle
näköalapaikalle lähtevän polun korjaaminen
pitkospuilla tai uudella kiertoreitillä, sekä
laavulta pohjoiseen lähtevän reitin vaarallisen
huteran ojan ylityksen korjaus. Opastuksen

Kuva 15. Kevyen liikenteen väylän rakentamistarve Hailuodon kunnanvaltuutettujen mukaan. (kartta: 
Kimi Toivola 2020, aineisto: Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, kuntasuunnittelun kurssi 2020)



osalta kaivattiin Hannuksenlammen 
ympärillä olevien rikkonaisten ja vanhojen 
infotaulujen päivittämistä tai poistamista, 
sekä Hannuksenlammelta pohjoiseen lähtevät 
polun uudelleen viitoittamista kiertotielle. 
Lisäksi kaivattiin reitin parempaa näkyvyyttä 
Marjaniemessä sekä internetissä kunnan 
matkailun verkkosivuilla.

Marjaniemi - Sunikari - Pöllä -reitin 
opastukseen liittyvät parannusehdotukset 
koskivat Sunikarin kohdalla puuttuvan 
viitoituksen lisäämistä. Lisäksi pitkälle 
reitille ehdotettiin uutta taukopaikkaa. Reittiä 
moitittiin siitä, että reitti päättyy syrjäiselle 
alueelle vailla jatkoyhteyksiä, ja vaihtoehtoisille 
keskustaan päin haarautuville reiteille voisi 
olla tarvetta.

Kirkonkylä - Kutukari -reitillä reitin 
kunto kaipaa parantamista Kutukarin ja 
Viinikanlahden vetisellä reittiosuudella. 
Opastukset olivat puutteellisia reitin 
alkupisteessä Kirkonkylällä, Salmenrannantien 
ja Vatungintien risteyksessä sekä Kutukarin 
risteyskohdasta Pöllään päin, ja nämä tulisi 
viitoittaa, mikäli reitit halutaan pitää mukana 

reitistössä. Kutukarissa olisi hyvät puitteet 
uuden taukopaikan rakentamiseksi sekä 
sijainniltaan että paikalla olevien vajojen 
hyödyntämisen  kannalta.

Marjaniemi - Keskiniemi - Keskikylä 
-reitti on monin paikon erittäin huonokuntoinen
ja kostea: osuudella Iso-Sunijärveltä Harjuntielle 
reitti katkeaa viidesti reitin johtaessa
suohon tai vesistöön, ja pakottaa retkeilijän
peruuttamaan ja etsimään kiertotietä. Kosteat
kohdat ovat Iso-Sunijärjven, Pikku-Sunijärven,
Pitkäjärven ja Valkjärven kohdilla sekä lähellä
Harjuntien risteystä. Ensisijaisesti nämä
kohdat tulisi paikata pitkospuilla, kiertoreittiä
voi harkita Harjuntien kupeessa olevan
kosteikon kiertämiseen. Reitin alkupisteeseen
Keskikylälle olisi hyvä saada opaskartta.
Lisäksi vaiherikkaan reitin kohokohdat, kuten
Keskiniemen Karvon pooki tulisi merkitä
kartalle, ja reittiä voisi markkinoida paremmin
myös maastopyöräilyreittinä.

Syökari - Tömppä -reitti oli monin 
paikoin niin retkeilykelvoton, että osa siitä 
tulisi jättää merkitsemättä retkeilyreitiksi. 
Neliön mallisen kierroksen länsisivun reitti on 

poistettavat reitit

reitin parannus

opastuksen parannus

taukopaikkatarve

puuston harvennus

Kuva 16. Olemassa olevien retkeilyreittien parannusehdotukset. (kartta: Kimi Toivola 2020, aineisto: 
Tatu Leppänoro 2017)



niin huonokuntoinen, että se ei kunnossapidon 
puutteen vuoksi sovellu käytettäväksi, pohjois- 
ja itäsivujen reitit ovat puolestaan puhtaita 
maanteitä, jotka eivät palvele varsinaista 
retkeilykokemusta. Samoin pistotiellä 
Tömppään ei ole hyötyä reitistössä. Näin reitin 
ainoaksi retkeilykelpoiseksi ja retkeilykarttaan 
merkittäväksi reitiksi jäisi Rautletontie - 
Syökarinlahti -välinen reitti. Tällä reitillä noin 
200 metriä Syökarinlahden hyväkuntoiselta 
lintutornilta itään on kostea ojan ylitys, joka 
tarvitsisi pitkospuut. Syökarin lintutornille 
voisi esittää myös maastopyöräilyreittiä.

Kirkkosalmen lintutorni ja sen 
läheinen katselulato eivät varsinaisesti kuulu 
mihinkään merkittyyn retkeilyreittiin, mutta 
ne tarkistettiin retkeilyreittien kartoitustyön 
yhteydessä. Niin lintutorni kuin katselulatokin 
olivat hyväkuntoisia, mutta katseluladon 
ympäristön tiheät puut estivät parhaan 
näkyvyyden katseluladosta, ja se kaipaisi 
harvennusta. Kirkkosalmen lintutornia 
kannattaa markkinoida ja esittää esimerkiksi 
maastopyöräilykohteeksi.

Hailuodon retkeilyreittien kartoituksen 
mukaan retkeilyalueissa oli yleisesti paljon 

hyvää, mutta kehitettävääkin löytyi. Hailuodon 
retkeilymatkailun edistämisen kannalta 
tärkeimpinä reitteinä pidettiin Marjaniemi - 
Hannuksenlampi - Pajuperä sekä Marjaniemi 
- Keskiniemi - Keskikylä -reittejä. Lisäksi
retkeilymatkailun edistämiseksi olisi oleellista,
että kunnan nettisivujen retkeilyosio (https://
www.hai luoto. f i /matkai lu/aktiviteet i t /
retkeily/) kertoisi esimerkiksi reiteistä
kattavammin, sivuille voisi lisätä esimerkiksi
työssä laaditut reittikortit. Taukotupien ja
tulipaikkojen paikat olivat hyvin kuvattu.
Lisäksi maastossa olevat vanhentuneet,
vuodelta 2003 olevat retkikarttataulut tulisi
päivittää.

Työn mukaan  Hailuodon retkeilyreitit 
olivat hieman irrallisia toisiinsa nähden, ja 
erityisen hankaliksi koettiin reitit, jotka päättyivät 
syrjäiselle seudulle vailla jatkoyhteyttä. 
Ratkaisuksi ehdotetaan yhtenäistä koko saaren 
kattavaa ympyräreittiä, josta lähtisi pistoreittejä 
myös Hailuodon keskustaan (kuva 17). Reittiä 
esitetään kiertämään seuraavien pisteiden 
kautta Marjaniemestä aloittaen: Matikanniemi 
- Sunikari - Pöllä - Salmenranta - Vatunki -
Syökari - Maasyvänlahti - Ulkokarvo - Ojakylä

Kuva 17. Hailuodon retkeilyreitistön nykytila ja laajennusehdotukset. (Tatu Leppänoro 2017)



- Iso-Sunijärvi - Keskiniemi - Mäntyniemi -
Marjaniemi. Matkaa kertyisi noin 70 kilometriä, 
joten reitti soveltuisi useampipäiväiseen
vaellukseen. Ympyräreitti soveltuu myös
maastopyöräiltäväksi pienin muutoksin. 
Monipäiväistä vaellusta ajatellen reitiltä löytyy
majoituspalveluita myös saaren nurkista 
sopivin etäisyyksin, ja näitä täydentävät saaren
hyväkuntoiset olemassa olevat ja ehdotetut
uudet taukotuvat ja -paikat. Myös saaren useat
lintutornit ja katseluladot voidaan yhdistää tälle 
ehdotetulle ympyräreitille. (Tatu Leppänoro
2017)

Hailuodon strategisessa 
yleiskaavassa 2030 otetaan kantaa Hailuodon 
ulkoilureittitarpeisiin viitteellisellä tasolla. 
Reittijä on osoitettu ohjeellisella merkinnällä 
pääosin ranta-alueille siten, että ne muodostavat 
yhdessä väliin jäävien tieosuuksien kanssa 
yhtenäisen reittiverkoston (kuva 18). Lisäksi 
seututien 816 ehdotetun uuden kevyen 
liikenteen väylän rinnalle tien eteläpuolelle 
välille Kirkonkylä - Huikku ehdotetaan 
vaihtoehtoista kävelyn ja pyöräilyn reittiä, 
joka hyödyntäisi olemassa olevia metsä- ja 

yksityisteitä. Ulkoreittien yksityiskohtaisemmat 
sijainnit ja linjaukset tutkitaan tarkempien 
osayleiskaavojen laatimisen yhteydessä. 
Strategisen tason tavoite on, että ulkoilun 
ja luontomatkailun mahdollisuuksia tulee 
kehittää tulevaisuudessa. (Hailuodon kunta, 
Ramboll Finland Oy 2019)

Hailuodon kunnanvaltuutetuille 
järjestetyssä kyselyssä kartoitettiin myös 
retkeilyreittien ja taukopaikkojen nykytilannetta 
ja kehittämistarvetta. Hieman alle puolet 
vastaajista oli sitä mieltä, että rakennettujen 
retkeilyreittien määrää tulisi lisätä Hailuodossa, 
reilu 3/4 kannatti sitä, että luonnossaliikkujille 
tulee rakentaa lisää taukopaikkoja (kuva 19). 
Kysymyksiin vastasi 9 vastaajaa 17:sta. Lisäksi 
retkeilyreittien nykytilaa ja kehitystarpeita 
kuvattiin sanallisesti seuraavasti:

“Retuperällä ovat retkeilyreitit, 
luontopolut, nuotiopaikat”

“Retkeilyreitit merkittävä ja kunnostettava. 
Taukopaikkoja reityien varsille.”

“Luontopolut kuntoon, merkinnät 
maastoon ja kartalle. Vaatii maiden lunastamisen, 
koska luontomatkailu on erittäin suosittua. Fatbike-

Kuva 18. Hailuodon yleiskaavan ohjeelliset ulkoilureittien yhteystarpeet. (Hailuodon kunta, Ramboll 
Finland Oy 2019)



vuokrausta.”
Lisäksi kysymykseen “Miten 

luonnonsuojelualueita tulisi kehittää?”  
viisi vastaajaa ehdotti retkeilyreittien lisäämistä 
luonnonsuojelualueille, perustellen kantaansa 
muun muassa luonnonsuojelualueiden 
saavutettavuuden paranemisella ja tutummaksi 
tulemisella. 

Lisäksi kyselyssä 56% vastaajista oli 
täysin samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, 
että ulkoilureittien kunto rajoittaa liikkumista. 
Kysymykseen vastasi 9 vastaajaa 17:sta. 
(Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, 
kuntasuunnittelun kurssi 2020)

Yhteenvetona eri lähteistä kerätyistä 
näkökannoista retkeilyreittien ja taukopaikkojen 
kehittämiseen ja parantamiseen voidaan todeta, 
että suurin tarve on uusien taukopaikkojen 
rakentamiselle reittien varsille. Taukopaikkojen 
sijaintien tulee olla harkittuja ja keskeisiä: niiden 
on hyvä sijaita useampien reittien risteyskohtien 
läheisyydessä, ja toisaalta paikoissa, joissa 
lähimpään seuraavaan taukopaikkaan on pitkä 
matka. Tällaisia taukopaikkojen optimaalisia 
sijainteja ovat Kutukari ja Matikanniemi.

Olemassa olevien retkeilyreittien 
vauriokohdat, kuten vetiset osuudet, tulee 
korjata. Korjaus tehdään ensisijaisesti 
järjestämällä vetisen kohdan ylitys pitkospuilla, 
toissijaisesti osoittamalla kiertotie. Kiertotien 

tapauksessa tulee huomioida, että kiertotiellä 
ei ohiteta esimerkiksi maisemallisesti 
mielenkiintoista kohtaa reitistä. Jos huonossa 
kunnossa olevaa reittiä ei ryhdytä korjaamaan, 
se tulee poistaa kunnan retkeilykartoista sekä 
maastosta viitoitettuna.

Retkeilyreitistön yhtenäistämistä 
ja laajentamista tulee harkita vakavasti. 
Olemassa olevat, toisistaan irralliset reitit tulee 
pyrkiä yhdistämään toisiinsa kokonaiseksi, 
lähes koko saaren kattavaksi ympyräreitiksi. 
Erityisesti syrjäiselle seudulle päättyvän reitin 
tapauksessa jatkoyhteys seuraavalle reitille olisi 
erityisen tärkeää olla olemassa. Ympyräreitin 
järjestämiseksi voidaan hyödyntää olemassa 
olevia merkitsemättömiä reittejä tai pieniä 
autoteitä. Ehdotus ympyräreitiksi kulkee 
pisteiden Marjaniemi - Matikanniemi - Sunikari 
- Pöllä - Salmenranta - Vatunki - Syökari -
Maasyvänlahti - Ulkokarvo - Ojakylä - Iso-
Sunijärvi - Keskiniemi - Mäntyniemi - Marjaniemi 
kautta. Lisäksi saaren ranta-alueiden laajempia
ulkoilureittimahdollisuuksia tulee harkita,
samoin seututien 816 rinnakkaista ulkoreittiä
välille Kirkonkylä - Huikku. Maastopyöräilyn
mahdollisuus reiteillä on otettava huomioon.

Uuden ulkoilureitin käyttöön 
ottamiseksi on tehtävä ulkoilulain 606/1973 
mukainen ulkoilureittitoimitus. Ulkoilureitit 
on kunnan suunniteltavana ja ylläpidettävänä, 

kyllä
44 %ei

56 %

Tulisiko rakennettujen retkeilyreittien
määrää lisätä (n=9)

kyllä
78 %

ei
22 %

Tulisiko luonnossaliikkujille rakentaa
lisää taukopaikkoja (n=9)

Kuva 19. Hailuodon retkeilyreitistön reittien ja taukopaikkojen lisäystarve. (kaavio: Kimi Toivola 2020, 
aineisto: Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, kuntasuunnittelun kurssi 2020)



valtion mailla olevan ulkoilureitin ylläpitäjä voi 
olla valtio. Kunnan on ulkoilureitin käyttöön 
ottamiseksi tehtävä ulkoilureittisuunnitelma, 
jonka paikallinen ELY-keskus vahvistaa. 
Mikäli ulkoilureitti perustuu maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaiseen kaavaan tai 
asianosaiset ovat keskenään sopineet alueen 
luovuttamisesta, ei reittisuunnitelmaa 
tarvitse tehdä. Ulkoilureittitoimitusta 
haetaan Maanmittauslaitokselta. 
Ulkoilureittitoimituksen tarkoitus on osoittaa 
ulkoilureitin tarvitsema alue liitännäisalueineen, 
kuten lepo- ja virkistysalueet, ulkoilureittinä 
käytettäväksi. Kiinteistöjen, joiden läpi reitti 
kulkee, on luovutettava reitin tarvitsema 
alue ulkoilureittikäyttöön, mikäli tästä ei 
aiheudu huomattavaa haittaa kiinteistölle. 
Kiinteistönomistajalle maksetaan korvaus 
alueen luovuttamisesta ulkoilureittikäyttöön. 
(Finlex 606/1973)

Hailuodon tapauksessa uusien 
retkeilyreittien käyttöön ottamiseksi on 
laadittava ulkoilureittisuunnitelmat, sillä 
Hailuodon strategisessa yleiskaavassa 2030 
ulkoilun yhteystarpeet ovat esitetty hyvin 
ohjeellisella tasolla, ja suunnitelmat on 
hyväksytettävä Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksella.

Virkistysalueiden ja pururatojen 
kehittäminen Hailuodossa

Hailuodon kunnanvaltuutetuille järjestetyssä 
kyselyssä oltiin pääosin tyytyväisiä. Hailuodon 
virkistysalueisiin. Kysymykseen Hailuodon 
virkistysalueiden - joiksi luetaan muun muassa 
peli- ja leikkikentät, luontopolut ja hiekkarannat 
- tarjonnasta 33% piti tarjontaa hyvänä, 67%
tyydyttävänä. Kysymykseen vastasi 9 vastaajaa
17:sta.

Karttakysymykseen hailuotolaisten 
suosimista ulkoilupaikoista vastasi neljä 
vastaajaa 17:sta, ja vastaukset vaihtelivat: 
parhaiksi ulkoilupaikoiksi ilmoitettiin 
Kirkonkylän pururata, Marjaniemen 
pitkospuut ja Keskikylän Rantatie, mutta myös 
ulkoilureittien puutteesta johtuen hautausmaata 
pidettiin mielekkäimpänä ulkoilupaikkana. 
Sanallisesti virkistysalueiden kehittämistä 
ehdotettiin muun muassa Hyypänmäelle, jota 
voisi kehittää talvimatkailua varten esimerkiksi 
kunnostamalla paikalla olevan vanhan 
rakennuksen kahvilaksi. (Oulun yliopisto, 
arkkitehtuurin osasto, kuntasuunnittelun 

kurssi 2020)
Yhteenvetona virkistysalueiden ja 

pururatojen tapauksessa tarjonta on pääosin 
hyvä, ja tulevaisuuden toimenpiteet keskittyvät 
virkistysalueiden ja pururatojen huolelliseen 
kunnossapitoon. Hyypänmäen ympäristön 
kehittämistä talvimatkailuun on harkittava.

KÄPY:n esteettömyyden kehittäminen 
Hailuodossa

Hailuodon väestörakenteen vanhentuessa 
esteettömän liikkumisen näkökulman tärkeys 
korostuu yhä voimakkaammin tulevaisuuden 
Hailuodossa. Kevyen liikenteen väylästön 
kehittäminen edellä esitellysti parantaa 
myös liikuntarajoitteisten ja -esteellisten 
liikkumisen turvallisuutta. Esteetön kulku 
Hailuodossa -työssä käytiin läpi Hailuodon 
julkisten kiinteistöjen esteettömyyttä 
esimerkiksi sisäänkäyntien ja WC-tilojen 
osalta. Esteettömyyden parantamiseen tulee 
mahdollisuuksien mukaan ryhtyä julkisissa 
kiinteistössä, joissa selvityksen mukaan 
oli puutteita esimerkiksi sisäänkäynnin 
esteettömyydessä.

Retkeily- ja virkistysalueista 
esteettömiä olivat Marjaniemen lankkupolku 
sekä Kirkkosalmen lintutorni. Näiden erityisen 
huolelliseen kunnossa- ja puhtaanapitoon 
on syytä kiinnittää huomiota. Hailuodon 
taukotuvista yksikään ei ole esteetön. Vasken ja 
Ulkokarvon taukotupien lähelle on mahdollista 
saapua autolla. Ulkokarvon taukotuvan 
läheisyydessä maapohja kiinteämpää kuin 
Vaskessa, ja se voi soveltua paremmin 
liikkumisen apuvälineiden käyttäjille. 
Mahdollisuutta Ulkokarvon taukotuvan 
muuttamista esteettömäksi - asentamalla luiska 
sisäänkäynnin yhteyteen ja lähelle invahuussi - 
voidaan harkita.

KÄPY-matkailun kehittäminen 
Hailuodossa

Edellä esitellyt Hailuodon kävelyn ja 
pyöräilyn tulevaisuuden toimenpiteet 
palvelevat ensisijaisesti Hailuodon asukkaita, 
mutta myös matkailijoita. Kevyen liikenteen 
väylästön, retkeilyreitistön ja virkistysalueiden 
kunnossapidon ja kehittämisen lisäksi 
oleellista on tarjota ajantasaista informaatiota 
matkailijoille Hailuodon kävely- ja 
pyöräilymahdollisuuksista. Ensisijainen 



kanava on Hailuodon kunnan kotisivut, 
joiden infomaatiota saaren kävely- ja 
pyöräilymahdollisuuksista tulee päivittää. 
Lisäksi yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa 
tulee harkita retkeily- ja pyöräilyvarusteiden, 
esimerkiksi fatbike-pyörien, vuokrauksen 
kasvattamista ja asian markkinointia.

Yhteenveto Hailuodon KÄPY:n 
kehityskuvasta

Hailuodon kävelyn ja pyöräilyn tavoitetilannetta 
kuvaava kartta (kuva 20) on koottu eri lähteistä 
peräisin olevista näkökannoista painottaen 
ajantasaisuutta, pitkälle vietyä yksityiskohtaista 
suunnittelua, hyviä perusteluja  sekä 
Hailuodon kunnan osallisuutta. Näihin 
kriteereihin peilaten erityisesti Oulun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa 2030 ja 
Hailuodon retkeilyreittien kartoitusta pidettiin 
hyvinä lähteinä niiden hyvin perusteltujen, 
tarkkojen suunnitelmien vuoksi, joissa 

molemmissa Hailuodon kunta oli osallisena 
suunnittelussa. Tuorein Hailuodon kävelyä 
ja pyöräilyä koskevista suunnitelmista oli 
Hailuodon strateginen yleiskaava vuodelta 
2019, mutta siinä erityisesti ulkoilun 
yhteystarpeita käsiteltiin hyvin viitteellisellä 
tasolla.

Kevyen liikenteen väylä katsotaan 
välttämättömäksi seututien 816 koko matkalle 
Huikku - Marjaniemi, samoin perustelluksi 
yhdystielle 8162 Kirkonkylästä Pöllään. 
Retkeilyreitistöä tulee pyrkiä laajentamaan niin, 
että reiteistä muodostuu yhtenäinen, saaren 
kiertävä ympyräreitti, jossa on huomioitava 
pistoyhteyksiä Hailuodon keskustan suuntaan. 
Samoin yhdessä olemassa olevia pikkuteitä 
hyödyntämällä muodostetaan maatien kanssa 
rinnakkaista kävelyn ja pyöräilyn yhteyttä 
Kirkonkylältä lauttarantaan. Uusia retkeilyn 
taukopaikkoja katsotaan perustelluiksi 
Matikanniemeen ja Kutukariin.

uusi kevyenliikenteenväylä

uusi retkeilyreitti

nykyinen kevyenliikenteenväylä

nykyinen retkeilyreitti

nykyinen taukopaikka

nykyinen esteetön retkeilyreitti

nykyinen esteetön kohde

uusi taukopaikka

Kuva 20. Kävelyn ja pyöräilyn reittien verkosto Hailuodon tavoitetilanteessa eri lähteistä kootun ja 
arvioidun aineiston mukaan. (Kimi Toivola 2020)

nykyinen pururata



Lähteet:

Tieteelliset artikkelit:

Hailuodon kunta, Ramboll Finland Oy (2019): 
Hailuodon strateginen yleiskaava 2030 - 
kaavaselostus. https://www.hailuoto.fi/wp-
content/uploads/Kaavaselostus_Hailuodon-
YK_hyvaksytty_13_11_2019small-file-size.pdf

Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, 
Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän kunnat, Pohjois-
Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus, Liikennevirasto (2015): Oulun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030. https://
docplayer.fi/4284858-Oulun-seudun-liikenneja
rjestelmasuunnitelma-2030.html

Invalidiliitto ry (2018): Lausunto: Kävelyn 
ja pyöräilyn edistämisohjelma / luonnos. 
https://www.invalidiliitto.fi/sites/default/
files/2018-01/Invalidiliiton lausunto Kävelyn ja 
pyöräilyn edistämisohjelmaluonnoksesta.pdf

Leppänoro, Tatu (2017): Hailuodon 
retkeilyalueen kartoittaminen. http://urn.fi/
URN:NBN:fi:amk-201705127897

Liikenne- ja viestintäministeriö (2018): Kävelyn 
ja pyöräilyn edistämisohjelma. http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-243-549-1

Oulun kaupunki, Oulunliikenne.
fi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 
Ramboll Finland Oy (2017): Oulun seudun 
pyöräilyn pääreittisuunnitelma 2030. 
https://wp.oulunliikenne.fi/wp-content/
uploads/2014/05/Oulun-seudun-pyorailyn-
paareittisuunnitelma-2030_Kalvot.pdf

Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 
(2015): Oulun keskustan pyöräilyn ja 
kävelyn kehittäminen. https://www.ouka.fi/
documents/64248/597619cd-e416-4919-a90a-
6c8446d67b8f

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Sito Oy 
(2018): Hailuodon kiinteä yhteys mt 816 välillä 
Riutunkari - Huikku, tiesuunnitelma - 1.2T 
tiesuunnitelmaselostus. https://www.ouka.fi/
documents/64248/17822848/1.2T.pdf/e92129a6-
36f3-4a85-ab40-51c2e805699f

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 
esteettömyystyöryhmä (2019): Esteetön 
kulku Hailuodossa. https://www.
h a i l u o t o . f i / w p - c o n t e n t / u p l o a d s /
Esteett%C3%B6myysopas_24062019.pdf

WSP Finland Oy (2018): 
Henkilöliikennetutkimus 2016: Oulun seutu. 
https://www.traficom.fi/sites/default/files/
media/file/Seutujulkaisu-HLT2016-Oulun-
seutu.pdf



Harri Kahelin

Älyliikenne ja älykkäät liikennejärjestelmät

Smart Traffic Oulun seudulla
ja Hailuodossa

Kuva 1: Älykäs liikennejärjestelmä ohjaa liikenne�ä, (Kuva Joey Lu (2016) h�ps://www.pexels.com/photo/
aerial-photography-of-cars-on-road-intersection-186537/)



.
Käsi�eitä

AI Tekoäly.

Big Data Suuri ja monimuotoinen
kerätyn tiedon määrä.

CityIoT Kaupungin käy�ämä älyjär-
jestelmäverkosto, verkostojen
integraatio.

Dataportaali Keskite�y tiedon ja/tai palve-
lujen jakelukanava internetissä.

ELY- keskus Elinkeino, Liikenne ja Ympä-
ristö. ELY-keskukset edistävät
alueellista kehi�ämistä hoita-
malla valtionhallinnon toi-
meenpano- ja kehi�ämisteh-
täviä alueilla.

ERTRAC European Road Transport
Research Advisory Council.

GPS Global Positioning System.
Satellii�eihin perustuva pai-
kannusjärjestelmä.

HSL Helsingin seudun liikenne-
laitos.

Internet Maailmanlaajuinen sähköinen
tietoverkko.

ISO Kansainvälinen standardointi,
(ISO org, standardointijärjestö).

ITS Intelligent Transport Systems –
älykäs liikennejärjestelmä.

IoT Internet of Things – esineiden
internet. Sellaisten yksilöllisten
lai�eiden osajoukon määritel-
mä, jotka voivat olla autonomi-
sesti yhteydessä yleiseen tieto-
verkkoon (Internet).

IoT Internet of Traffic – liikenteen
internet. Sellaisten yksilöllisten
kulkuneuvojen osajoukon mää-
ritelmä, jotka voivat olla auto-
nomisesti yhteydessä yleiseen
tietoverkkoon (Internet).

MaaS Mobility as a Service - Liikenne
palveluna. Tehokas ja sauma-

ton tiedon, tavaroiden ja ih-
misten virta.

MAL MAL-sopimus, Maankäytön,
asumisen ja liikenteen (MAL)
sopimukset valtio solmii suu-
rimpien kaupunkiseutujen
kanssa. Sopimuksilla tuetaan
kaupunkiseudun kuntien sekä
kuntien ja valtion välistä yh-
teistyötä yhdyskuntarakenteen
ohjauksessa sekä maankäytön,
asumisen ja liikenteen yhteen-
sovi�amisessa.

PRISMA Yleisradion TV-kanavilla näy-
te�ävä tiedeohjelma. Myös:
Satellii�ihanke, Kauppaketju,
Särmiö – geometrinen kappale,
joka tai�aa valon spektriksi sen
eri aallonpituuksilla, ym.

Smart City Kaupunki, jossa käytetään
älykkäitä ratkaisuja mm. lii-
kenteen, energian ja valais-
tuksen suhteen.

Smart Traffic Älyliikenne, älykäs liikenne.

UNECE The United Nations Economic
Commission for Europe.

YLE Yleisradio.

YLLI YLEISLIITÄNTÄYKSIKKÖ,
YLLI mahdollistaa mm.
monien eri tietoliikenneverk-
kojen ja muiden järjestelmien
yhdistämisen keskenään häly-
tysten vastaano�o- ja välitys-
sovelluksissa.

2G - 6G Mobiiliverkon teknologioita.
Numero kirjaimen edessä
ilmoi�aa kehityssukupolven



Älyliikenne

Smart traffic eli älyliikenne, määritelmiä.
YK:n Euroopan talouskomissio (The United
Nations Economic Commission for Europe,
UNECE) määri�elee älyliikenne�ä termillä
Intelligent Transport Systems (ITS). ITS:llä on
mahdollista muu�aa liikkumisen ja kommuni-
koinnin tapoja ja sitä, kuinka sääntelemme
kulkuvälineiden ja liikkumisen lainsäädäntöä.
UNECE ainoana YK:n elimenä on erikoistunut
maaliikenteeseen, joka tarjoaa alustan muokata
pui�eita sekä varmistaa turvallisen uusien
tekniikoiden käy�öönoton (UNECE; UNECE,
ITS).

Liikenne- ja viestintäministeriön
julkaisussa Kansallinen älyliikenteen strategia,
älyliikenne määritellään seuraavasti: ”Älylii-
kenne tarkoi�aa tieto- ja viestintätekniikan hyväksi
käy�ämistä liikennejärjestelmässä, kaikissa liiken-
nemuodoissa sekä henkilö- e�ä tavaraliikenteessä.
Älyliikenne au�aa ja ohjaa valitsemaan ja optimoi-
maan liikkumisen kokonaisuuden kannalta edulli-
simmalla tavalla ja siten parantaa liikennejärjestel-
män tuo�avuu�a, turvallisuu�a, sujuvuu�a, te-
hokkuu�a ja ympäristöystävällisyy�ä. Älyliikenne
on keskeinen osa liikennepolitiikkaa ja tietoyhteis-
kuntapolitiikkaa.” (Pursiainen, 2009).

ELY-keskuksen määritelmä älyliiken-
teeksi on: ”Älyliikenne tarkoi�aa tieto- ja vies-
tintätekniikan hyödyntämistä liikennejärjes-
telmässä, kaikissa liikennemuodoissa sekä
henkilö- e�ä tavaraliikenteessä. Älyliikenne
au�aa ja ohjaa valitsemaan ja optimoimaan
liikkumisen kokonaisuuden kannalta edul-
lisimmalla tavalla ja siten parantaa liikenne-
järjestelmän tuo�avuu�a, turvallisuu�a,
sujuvuu�a, tehokkuu�a ja ympäristöystäväl-
lisyy�ä. Älyliikenne on keskeinen osa liiken-
nepolitiikkaa ja tietoyhteiskuntapolitiikkaa.”
(ELY-keskus).

Älykkäät liikennejärjestelmät

Smart Traffic Management eli älykäs
liikennejärjestelmä, määritelmiä.
UNECE:n julkaisussa - (UNECE, 2012) –
todetaan, e�ä älykkäät liikennejärjestelmät
ovat tärkeässä oassa tulevaisuuden liikkumi-
sen ja liikkumistapojen muokkautumisessa.
Älykkäiden järjestelmien odotetaan tuovan
tehokkuu�a, turvallisuu�a ja vähäpäästöi-
syy�ä liikkumiseen. Ratkaisujen kansainväli-

nen käy�ööno�o ja yhdenmukaistaminen tuo
parhaiten esiin älykkäiden liikennejärjestel-
mien hyödyt.

Liikenne- ja viestintäministeriön
mukaan älykkään liikennejärjestelmän
määri�ely kuulu: ”Älykäs liikennejärjestelmä
ka�aa palveluketjun osat tiedon keruusta, käsi�e-
lystä ja jakelusta aina matkan suunni�eluun sekä
matkan aikaisiin tietopalveluihin. Palvelut tukevat
liikenteen seurantaa, hallintaa ja ohjausta sekä tar-
joavat informaatiota kulje�ajille, liikkujille ja lii-
kennejärjestelmän operoijille. Keskeisiä vaatimuksia
ovat ajantasaisuus, luote�avuus ja helppokäy�öi-
syys.” (Pursiainen, 2009).

HEREmobility- verkkosivusto käsi�e-
lee älyliikenne�ä ja älykkäitä liikennejärjes-
telmiä. Sen mukaan älykkäät liikennejärjestel-
mät ovat muun muassa tiedon keräämistä eri
tunnistimista ja liikennevaloista nykyisessä
maantieverkostossa. Käytetään älykästä valais-
tusta ja liikenteenohjausjärjestelmiä. Seurataan
esimerkiksi julkisen liikenteen ajoneuvoja
GPS- paikannuksella ja tuodaan tieto käy�äjil-
le lähes reaaliajassa (Oulun joukkoliikenne;
HEREMobility).

”Liikenteen hallinnan tavoi�eena on parantaa
liikenteen turvallisuu�a ja sujuvuu�a, vähentää
liikenteen päästöjä sekä hyödyntää tieverkkoa tehok-
kaammin. Liikenteen hallinnan keinoilla vaikute-
taan kulkutavan, reitin tai matkan ja kuljetuksen
ajankohdan valintaan. Liikenteen hallinnan edelly-
tyksenä on luote�ava ajantasainen tilannekuva
liikennejärjestelmästä, joka mahdollistetaan tieto- ja
viestintätekniikan avulla eli liikennetelematiikalla.”
(ELY-keskus).

Mitä älykäs liikennejärjestelmä tarvitsee ja
mitä tarjoaa?
Järjestelmät tarvitsevat tiedon keräämistä eri
tunnistimista ja liikennevaloista nykyisessä
maantieverkostossa voidakseen käy�ää esi-
merkiksi älykästä valaistusta ja liikenteen-
ohjausjärjestelmiä. Seurataan esimerkiksi julki-
sen liikenteen ajoneuvoja GPS- järjestelmällä ja
tuodaan tieto käy�äjille lähes reaaliajassa.

Väestön kasvaessa tarvitaan yhä te-
hokkaampia menetelmiä liikkumiseen. Tule-
vaisuudessa taloudellisuus ja ympäristö ovat
tärkeässä osassa yhteiskunnan kasvua. Smart
Traffic – älykäs liikenteenohjaus – on helppo
väylä kehi�ää niitä ilman suuria lai�eisto ja
ympäristörakentamisen investointeja.



Smart traffic järjestelmiä voidaan
käy�ää mm. säännöstelemään kaupunki-
liikenne�ä keräämällä ajoneuvomääriä lii-
kennemäärätunnistimista ja tietoja liikenne-
valoista. Näitä tietoja käy�ämällä voidaan
liikennevirtoja ohjata mm. siten, e�eivät kau-
punkien ydinkeskustat juurikaan ruuhkaudu
(Kuva 1).

Smart Traffic, ohjausjärjestelmän kompo-
nentit, yleisimmät käytössä olevat lai�eet:
Tarvitaan keskusjärjestelmä, joka kerää ja
analysoi tiedot sekä järjestelmän tosiajassa
älykkäästi ohjaamat liikennevalot, liikenne-
kamerat, jono- ja muut tunnistimet.

Älykkään liikenteenohjausjärjestel-
män tavoi�eita ovat mm. päivi�äisten ruuh-
kien vähentäminen liikenteen sujuvuu�a edis-
tämällä, liikenneolosuhteiden mukaan muut-
tuva liikennevalojen ohjaus sekä ilmansaas-
teiden vähentäminen liikenneruuhkia estä-
mällä tai vähentämällä. Antamalla julkiselle
liikenteelle ja hälytysajoneuvoille etuoikeuksia
risteyksissä kaupunkialueella vaiheistamalla
liikennevaloja.

Älykäs liikennejärjestelmä tarvitsee
taustalleen toimivan AI- pohjaisen tehokkaan
tietojärjestelmän (Taulukko 1; AI – Artificial
Intelligence, tekoäly). Se mahdollistaa liikku-
vat palvelut, Mobility as a Service (MaaS),
joiden tavoi�eena tehokas ja saumaton tiedon,
tavaroiden ja ihmisten siirtyminen (UNECE,

2012; Kostakos ym., 2013; Maitra ym., 2012;
SMART CITY SOLUTIONS).

Big Data ja Internet of Things (IoT)

Mitä Big Data on?
Termi Big Data vii�aa suuriin, monipuolisiin
tietomääriin ja -kantoihin, jotka kasvavat
jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla. Se ka�aa tiedon
määrän ja nopeuden, joilla tieto luodaan ja
kerätään sekä tietomuotojen moninaisuuden.
Big Data saa sisältönsä tiedon louhinnasta
minkä vuoksi saatu tietovirta yleensä sisältää
useita eri tietomuotoja (BigData).

Big Datan käy�äminen
Analyytikot tarkastelevat erityyppisten tieto-
jen välisisä suhteita selvi�ääkseen mahdollisen
korrelaation esiintymisen. Näitä tietojen arvi-
ointeja voi tehdä sisäinen tai ulkoinen taho,
joka pystyy keski�ymään suuren tietomäärän
nopeaan käsi�elyyn. Saatua analyysiä käyte-
tään yrityksissä niiden omien strategioiden
tukemiseksi (BigData).

Tiedon keräämisen ja omistamisen proble-
matiikasta.
Kuka hallitsee ja omistaa kerätyn datan?
Kenen vastuulla on tiedon jalostaminen ja
käy�äminen? Mitä kaikkea tietoa voi ja saa
kerätä, entä yksilön tietoturva?

Taulukko 1: Esimerkki ohjausjärjestelmän osista.

Keskusjärjestelmä Ohjaa liikenne�ä ja säätää tarvi�aessa liikennevalojen päälläoloaikaa
liikenteen vaatimusten mukaisesti.

Muu�uvanopeuksiset
tiet

Liikenneohjausjärjestelmä kertoo liikennemerkkeihin kulloiseenkin
tilanteeseen ideaalisen enimmäisnopeuden, jolla pystytään luomaan
mahdollisimman sujuva liikennevirta ruuhkien väl�ämiseksi.

Liikennevalo Ohjataan liikenteen sujumista lähes tosiaikaisesti analysoidun kerätyn
tiedon perusteella.

Liikennetunnistin Kerätään tietoa liikenteen määrästä, nopeudesta ja suunnasta.



Tiedon ensimmäinen omistaja on sen
kerääjä. Sen tehtävänä on tallentaa tieto turval-
lisesti ja käsitellä sitä niin, e�ei yksilön tieto-
turva mahdollisesti vaarannu. Tähän lii�yy
tiedon yhdistäminen eri lähteistä niin e�ä voi-
daan tuo�aa jaloste�ua tietoa palveluntarjoa-
jille ja jota annetaan eteenpäin tai esitetään
sellaisenaan (liikennemäärälaskennat, nopeus-
tiedot). BigData käsi�ää niin paljon tietoa, e�ä
sen analysoinnissa käsitellään väkisinkin tieto-
ja, jotka voi lii�ää yksilöön, henkilöön.

Henkilöön kohdistuvien tietojen
parsiminen pois datasta olisi tehtävä
viimeistään ennen sen analyysiä, mu�a olisi
parempi, jos kyseenalaista tietoa ei edes
kerä�äisi. Tien anturin antamaa tietoa esim.
ajoneuvoon asenne�uun GPS-lai�een tuo�a-
maan dataan yhdiste�ynä saadaan jo ajoneu-
vokohtaista tietoa, tähän liitetään vielä esimer-
kiksi liikennekamerasta tekoälyn avulla tun-
niste�ava rekisterikilven tieto, ollaankin jo
vaarallisilla vesillä yksilöidyn tiedon tuo�a-
misessa.

Yksityisautoilussa Internet of Things
(IoT) (Internet of Things) ei kuitenkaan ole
vielä aivan näin pitkällä, vaikka merkit siihen
suuntaan ajoneuvojen kehityksessä vahvasti
vii�aavatkin. Älyautoilu on tulossa osi�ain
autonvalmistajien omasta halusta ja autoilijoi-
den helpotukseksi. Yksityisautoilijan yksilön-
suoja ei kuitenkaan saisi vaarantua tietoa kerä-
tessä ja yhdistellessä. Tiedon kerääjällä ja
omistajalla on vastuu pitää huolta siitä, e�ei
yksilön tietoturva vaarannu.

Vapaan liikkuvuuden kannalta ei ole
mielekästä antaa pikkusormea isoveljelle.
Lainsäädännöllä voidaan luoda raamit mitä
saa tehdä, omistajan on luotava sellaiset järjes-
telmät, e�ei yksilöä voida tunnistaa niistä.
Tiedon suoda�aminen yksilöivistä tiedoista,
esimerkiksi lai�eiden tunnistetiedoista, on
tärkeää. Kerä�äviä tietoja voivat tieanturista
olla esimerkiksi ajoneuvon suunta, nopeus,
mi�auspaikan keliolosuhteet ja kellonaika.
Mikäli ajoneuvo on kytke�y liikenteen inter-
ne�iin (IoT) (Internet of Traffic), siitä voidaan
tallentaa GPS- tiedoista nopeus, kellonaika,
sijainti ja ajoneuvon järjestelmistä esimerkiksi
ajoneuvon ’terveystilanne’. Kun ajoneuvon
omistaja kytkee mahdollisen palveluntarjoajan
kanssa autonsa järjestelmät, on palveluntarjo-
ajalla vastuu yksilönsuojan turvaamisesta. Jos
ajoneuvo ilmoi�aa sijaintinsa Internet-

palveluun voidaan tietojen perusteella selvit-
tää, kuka auton omistaa. Tämä saa�aa rikkoa
yksilönsuojaa. Linja-autoista ja takseista, jotka
ovat osa julkista liikenne�ä, kyseinen tieto voi
olla järkevämpää tallentaa, kuin yksityisajo-
neuvoista.

BigData, kerätyt tiedot, on oltava
tallenne�una sellaisessa paikassa, johon pääsy
vaatii viranomaisiltakin tietyn tasoisen turva-
luokituksen. Järjestelmiä kehite�äessä tuleekin
selvi�ää se kenellä ja milloin kerä�yihin tietoi-
hin, raakadataan, on pääsy.

Mikä on IoT?

Esineiden internet (IoT)
Se kuvaa fyysisten esineiden verkkoa (kuva 2).
Näissä esineissä on mahdollisesti anturi, ohjel-
misto tai muu rajapinta, jolla se on yhteydessä
verkkoon. Esineet vaihtavat tietoja verkossa eri
järjestelmien kanssa tai ne saavat verkon kaut-
ta ohjeistuksia, kuinka toimia. Esineet, lai�eet,
vaihtelevat kotitaloustuo�eista (jääkaappi,
pesukone jne.) teollisuuden lai�eisiin (Internet
of Things).

Liikennetietoja keräävä järjestelmä
koostuu kuvissa 2 ja 3 kuva�una erilaisista
sensoreista ja lähe�imistä. Kerä�y tieto lähe-
tetään sensoreista joko langa�omasti tai kiin-
teää yhtey�ä käy�äen keskusjärjestelmään,
jossa saatua tietoa jatkojalostetaan eri tarpei-
siin.

Smart Cities - CityIoT

Mikä on älykäs kaupunki?
Älykkäässä kaupungissa verkkoja ja palveluja
tehostetaan käy�ämällä erilaisia digitaalisia ja
tietoliikenteellisiä tekniikoita kaupungin ja sen
asukkaiden ja yritysten hyödy�ämiseksi.
Älykkään kaupungin resurssit ovat tehok-
kaammassa käytössä ja se au�aa vähentämään
päästöjä.

Älykkäässä kaupungissa on tehok-
kaasti ohjatut liikenneverkot, infrastruktuuri,
valaistus ja rakennusten lämmitys. Älykäs
kaupunki on myös vuorovaiku�einen ja kau-
pungin hallinto reagoi asioihin nopeammin.
julkiset tilat ovat turvallisempia ja ikääntyvän
väestön tarpeet otetaan huomioon (Smart
Cities).



Älykkäät kaupungit ja langa�omat palvelut
Tulevaisuudessa älykkäiden kaupunkien pal-
velut ovat pääosin langa�omia ja perustuvat
tehokkaalle tietojen hyödyntämiselle. Kaupun-
git investoivat eri sensoriteknologioihin osana
esineiden internetiä (IoT) ja soveltavat niiden
käy�öä uusien palvelujen tuo�amiseksi
(CityIoT).

Liikenteen hallinnasta vieläkin älykkääm-
pää.
Mitä enemmän tietoa kerätään eri lai�eista,
antureista ja muista tietolähteistä (kuva 2), sitä
paremmin Smart Traffic Management pystyy
ohjaamaan liikenne�ä. Hyvin parametroidut
tekoälyjärjestelmät voivat jopa ennakoida
kuvien 3 ja 4 kaltaisia tilanteita havaitessaan
ensimmäisiä merkkejä mahdollisista liiken-
ne�ä hidastavista tapahtumista.

Tärkeintä Big Datan hyväksikäytössä
on saatavan tiedon määrä (kuva 2). Ilman
suurta määrää kerä�yä tietoa, siitä ei voi löy-
tyä toistuvuu�a, josta voidaan tehdä johto-
päätöksiä.

Avainsanaksi tuleekin automaatio niin
tiedon keräämisessä kuin sen käsi�elyssä ja
siitä saatuun informaatioon reagoinnissa. Kun
saadaan normaalista poikkeava havainto, voi-
daan ennakoida tulevat liikennemäärät ja syöt-
tää tarvi�ava tieto liikenteenohjausjärjestel-
miin, jo�a havainnon perusteella ennuste�ujen
ruuhkien määrä vähenisi ja liikenne olisi
sujuvampaa (HEREMobility).

GPS- datan yhdistäminen muuhun,
esimerkiksi pysäköintihallien vapaiden paik-
kojen, mahdollistaa asiakkaille tarjo�avaa
palvelua tuo�amalla tietoa esimerkiksi

Kuva 2: Big data, liikennedatan keräys, (Taustan
kuva, Lei Nuo, (2019) h�ps://unsplash.com/
photos/VfX1dKX6ubc)

erilaisiin mobiilisovelluksiin, kuten navigoin-
tiohjelmiin. Tekoälyn analysoiman kuvatiedon
yhdistäminen muuhun kerä�yyn tietoon pa-
rantaa ruuhkanhallintaa ja helpo�aa onne�o-
muus ja vaaratilanteista tiedo�amista.

Julkisen liikenteen seuraaminen ja sen
aikataulussa pitäminen helpo�uu, kun tosiai-
kainen tieto väli�yy liikenteestä ruuhkatiedon,
kelin jne. muodossa ohjausjärjestelmiin. On-
gelmien havainnointi ja korjaavien toimenpi-
teiden ajoi�aminen helpo�uvat ja varmistavat
sujuvamman liikenteenkulun.

Standardointi – yhtenäistäminen – on
avainasemassa menestyksekkään Smart City-
järjestelmän takana. Standardi ISO 37120:2018
on eräänlainen sopimus siitä, kuinka älykau-
punkeja voidaan rakentaa (ISO 37120).

Älykkäät liikennejärjestelmät
liikenteen säätelyssä

Digitaalisen ajan tiedon infrastruktuuri
liikenneongelmien ratkaisun apuna.
1900- luvulla ainoa tapa ratkaista liikenne-
ongelmia oli rakentaa lisää ja leveämpiä teitä.
Teiden lisääminen kaupunkialueelle oli han-
kalaa ja kallista ja tuo�i vain osi�aisen ratkai-
sun ongelmiin.

Älykkäät liikennejärjestelmät voivat
vaiku�aa tehokkaasti liikennevirtaan ja ruuh-
kien muodostumiseen huoma�avasti pienem-
mällä investoinnilla kuin uuden tien rakenta-
minen. Älykkäät liikennejärjestelmät pureutu-
vat ruuhkien alkusyyhyn ja säätelevät ja suju-
voi�avat liikenteen kulkua parantaen erityi-
sesti julkisen liikenteen kulkua ja tasapaino�a-
malla yksityisen ja julkisen liikenteen kulkua
eri alueilla. Sopivasti mitoitetut pääväylät ja
niiden liikenteen (kuva 4) ohjaaminen käy�äen

Kuva 3: Tekoälyn ongelmakohtia liikenteen-
ohjauksessa, (Taustan kuva, Benjamin Voros,
(2017) h�ps://unsplash.com/photos/
oJsRqwMHWHI)



älykkäitä järjestelmiä mahdollistaa liikenteen
sujuvuuden myös ruuhka-aikoina.

Sen sijaan e�ä lisä�äisiin teiden kapa-
sitee�ia samalla kun liikennemäärät kasvavat
hallitsema�omasti, älykkäät liikennejärjestel-
mät voivat vähentää ja hillitä liikenneongel-
mien syntymistä (kuva 5). Liikenteen päästöjen
väheneminen ja onne�omuuksien vähenemi-
nen tuo�amalla tosiaikaista tietoa liikenteessä
kulkijoille sekä liikenteen säätely ruuhkaisilla
teillä ja risteyksissä ovat yksi tapa parantaa
kaikkien elämänlaatua käy�ämällä älykkäitä
liikennejärjestelmiä (Älykkäät liikennejärjes-
telmät).

Mihin ollaan menossa? muu�uuko
liikkumisen kul�uuri.
Maailma muu�uu, ihminen sen mukana.
Ihmisen liikkumisen tarpeet ja halut muu�u-
vat vuodenaikojen ja sijainnin ja mahdolli-
suuksien mukaan. Ihminen tulee liikkumaan
jatkossakin paljon, joten älyliikenne, älykäs
liikenteenhallinta ja älyjärjestelmät ovat
suuressa osassa tuon liikkumisen tarpeen
turvaamisessa ja sujuvoi�amisessa.

Liikkumisen muodoista vähäpääs-
töiset tavat siirtyä paikasta toiseen tulevat
olemaan yhä suuremmassa roolissa, varinkin
kasvihuonekaasujen päästöjen ja muun saas-
tumisen vähentämisessä. Hybridi- ja sähkö-
autot ovat nykyisyy�ä. Sähköistyminen ajo-
neuvoliikenteessä tulee kasva�amaan osuut-
taan vääjäämä�ä. Robo�iautot ovat tulevai-
suu�a. Yle:n näy�ämä PRISMA dokument-
tisarja kertoo jaksossaan robo�iautojen kehi-
tyksestä ja siinä kohdatuista vastoinkäymi-
sistä, joissa ei ole välty�y ihmisuhreiltakaan
(YLE, PRISMA, 2020).

Miten älyliikenne vaiku�aa liikkumiseen ja
jokapäiväiseen elämäämme?
Mitä kaikkea tietoja taustapalveluista yhdiste-
täänkään älykkäässä liikenteenohjaamisessa
helpo�amaan liikkumista ja tavaran kuljet-
tamista, voidaan todeta, e�ei liikenteen määrä
vähene, vaan on sen sijaan jatkuvassa kasvus-
sa. Aäriesimerkki ruuhkasta kuvassa 5.
Tällaiset ruuhkat eivät myöskään ole omiaan
ilmanlaadun parantamisen kannalta kaupun-
geissa. Onkin melko selvää, e�ei kuvan 5
ruuhkaa, jonka perustana on tällainen syy,
voida mitenkään väl�ää.

Kaiken matkustamisen määrästä työ-
matkojen ja siihen verra�avien matkojen osuus
on vain noin neljäsosa (25%) ja loppuosa lii�yy

jollain tavalla vapaa-aikaan (Kuva 6).
Eri älyliikenteen hankkeissa kehite-

tään vähähiilisiä liikennejärjestelmiä ja liikku-
mismuotoja (kuva 7) sekä vähähiilisyy�ä tuke-
via testausalustoja. Lisäksi tuetaan uusien
vähähiilisten tuo�eiden ja palveluiden käyt-
tööno�oa sekä innovatiivisten ratkaisujen luo-
mista. Hankkeella pyritään vaiku�amaan
myönteisesti liikkumistarpeen vähentämiseen
ja myös kaupunkirakenteen eheyteen (Oulun
dataportaali; Tietoja, Oulunliikenne; VR).

Kuvassa 8 Traficomin rei�ioppaasta
(Traficom) nähdään nopein rei�i valitulla
liikennemuodolla sekä muutamia
vaihtoehtoisia rei�ejä. Digitransit-palvelua-
lusta on HSL:n ja Traficomin kehi�ämä avoi-
men lähdekoodin reititystuote. Palvelun
tilaajina ovat Oulun kaupunki ja Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus. Palveluntuo�ajana
toimii Digia Oyj. Palvelu perustuu Digitransit-
palvelualustaan. (Tietoja, Oulunliikenne).

Yleisradio uutisoi: ”Vihreä aalto au�aa
myöhässä olevaa bussia kuromaan aikatau-
luaan”
”Bussien satellii�ipaikannukseen perustuvat
tiedotustaulut ovat käytössä Oulussa.
Järjestelmä petaa myöhässä oleville busseille

Kuva 4 : Liikenne sujuu, (Kuva Denys Nevozhai,
(2016) h�ps://unsplash.com/s/photos/aerial)

muita enemmän vihreitä liikennevaloja.
Oulussa käy�öön ote�avassa järjestelmässä
matkustajat voivat seurata bussien kulkua
pysäkeillä infotauluista, joihin bussien sijainti-
tiedot väli�yvät satellii�ipaikannuksen (GPS)
avulla.

Pysäkkinäy�öjä on yhteensä 43 ja ne
sijaitsevat vilkkaimmilla pysäkeillä sekä kun-
takeskuksissa. Näy�ötauluilta matkustajat
voivat seurata seuraavien bussien ennakoituja
lähtöaikoja sekä seurata saapuvien bussien
sijaintia kar�apohjalla.



Tiedotusjärjestelmä on käytössä myös
netissä Oulunliikenne.fi -sivulla. Sieltä löyty-
vät tiedot kaikilta Oulun seudun noin 2 000
bussipysäkiltä. Ne�isivut toimivat sekä tieto-
koneella e�ä mobiililai�eilla.

Bussien kulje�ajat näkevät omista
lai�eistaan sen, miten bussi on pysynyt
aikataulussaan. Jos bussi on myöhässä se saa
automaa�isesti etuuksia liikennevaloissa, mikä
helpo�aa aikataulun kiinnikuromista.” (YLE,
2015; Oulun joukkoliikenne).

Hälytysajoneuvojen liikennevaloedut.

Kuva 5: Ruuhka. (KuvaMikechie Esparagoza (2018) h�ps://www.pexels.com/photo/photo-of-
vehicles-on-road-during-evening-1600757/)

”Hälytysajoneuvojen kulun nopeu�amiseksi ja
turvallisuuden parantamiseksi niille on tarpeen
järjestää liikennevaloissa vihreä valo. Ajoneuvojen
satellii�ipaikannus ja nykyaikainen tiedonsiirto-
tekniikka ovat avanneet kokonaan uudenlaisia
mahdollisuuksia hälytysajoneuvojen liikenne-
valoetuuksien toteu�amiseksi. Oulun seudulla on
toteute�u ensimmäisenä Suomessa tällainen
uuteen tekniikkaan perustuva järjestelmä, jossa
hälytysajoneuvojen sijaintitiedon perusteella

järjestetään liikennevaloissa vihreä valo niitä
lähestyvälle hälytysajoneuvolle. Järjestelmä on
si�emmin levinnyt useille paikkakunnille
Suomessa.”

Oulun seudulla järjestelmä on luovu-
te�u myös viranomaiskäy�öön. 20 kuntaa on
jo o�anut järjestelmän aktiiviseen käy�öön,
jonka lisäksi kokeiluja on tehty eri puolilla
Suomea. Hali 2.0 on tavoi�eena saada koko
maan ka�avaksi kansalliseksi järjestelmäksi

Säämallit
Tiesää
Ilmatieteen laitoksen tiesäämallilla saadaan

säähavainnoista ja -ennusteista laske�ua tien-
pinnan lämpötila ja keli. Keli ilmoitetaan mää-
reenä, jolla kerrotaan tienpinnan tila, onko se
kuiva, märkä, jäinen vai lumen tai kuuran
pei�ämä. Kun kelitieto yhdistetään muihin
säätietoihin, saadaan tuote�ua kokonaisval-
taisempi liikenneoloja kuvaava tieto, jolla il-
moitetaan vallitsevat ja ennustetut ajo-olosuh-
teet (Ilmatieteenlaitos, tie).

Jalankulkusää
Jalankulkusäämalli on tiesäämallin tapainen,
mu�a maantien sijasta mallinnetaan jalkakäy-
tävien olosuhteita. Mallissa, jota on tehty yh-
teistyössä Työterveyslaitoksen kanssa, tuo-
tetaan samankaltaisia tulkintoja kuin tiesää-
mallissakin. Jalankulku-olosuhteita kuvaava
määre on kuitenkin erilai-nen ja sen määrit-
telyssä käytetyt kriteerit soveltuvat jalkakäy-
täville. Jalankulkusää ilmoi-tetaan sanallisina
arvoina: normaali, liukas, tamppautunut pinta,
eri�äin liukas (ve�ä tai lunta jään päällä).
Jalankulkusäämallin tulok-sia käytetään apuna
anne�aessa tarvi�aessa liukkausvaroituksia

Kuva 6: liikennemääräkar�a Oulun seudulta.
(h�ps://julkinen.vayla.fi/webgis-sovellukset/
webgis/template.html?config=liikenne)



Kuva 7: Erilaisia liikkumisen välineitä ja muotoja (Kahelin, H., 2020)

Kuva 8: Nopein matkarei�i ja vaihtoehtoisia
rei�ejä välille Haukipudas-Tyrnävä. (h�ps://
opas.matka.fi/rei�i/
Haukipudas%2C%20Oulu%3A%3A65.176374%2
C25.353227/
Tyrn%C3%A4v%C3%A4%2C%20Tyrn%C3%A4
v%C3%A4%3A%3A64.763364%2C25.652633?tim
e=1601404148)

jalankulkijoille (Ilmatie-teenlaitos, jalan).
Varoituksia liikenteille (kuva 10) näytetään
mm. iltauutisten yhteydessä sekä ilmatieteen-
laitoksen verkkosivuilla.

Ilmatieteenlaitos ja ITS
Älykäs liikenne (ITS – Intelligent Transport
Systems) on liikenteen sujuvuuden ja turvalli-
suuden parantamista ajoneuvojen ja liikenne-
järjestelmän välisen tiedonsiirron avulla.

”Ilmatieteen laitos on mukana useissa kansallisissa-
ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa, joissa
kehitetään autojen välistä tietoverkkopalvelualustaa
säähän ja turvallisuuteen lii�yvine
esimerkkipalveluineen, ajoneuvodataa hyödyntäviä
paikkatietoon sido�uja reaaliaikaisia
tiesääpalveluja, tiesääpalveluiden edistyneitä
testiympäristöjä sekä älykkään liikenteen
tietoturvaratkaisuja.” (Ilmatieteenlaitos, äly).

Teiden kunnossapito ja ohjaus
Vuonna 2002 peruste�uun Kelikeskukseen
yhdiste�iin Destian ja Ilmatieteenlaitoksen
osaamista. Kelikeskuksen tehtävä on tuo�aa
tietoa teiden ylläpitäjille säätilasta ja antaa

Kuva 9: Vihreää valoa hälytysajoneuvoille
(Koppelo, 2019 s.2)

siten mahdollisuus suori�aa vuodenaikaiset
kunnossapitotyöt oikeaan aikaan (Destia).

Ilmatieteenlaitos tuo�aa tiesääpal-
veluita liikenteen ja tieverkon kunnossapidon
tarpeisiin. Tiesääpalvelut ovat tärkeä osa lii-
kenteen sujuvuu�a, sen turvallisuu�a ja toi-
minnan kustannustehokasta suunni�elua sekä
vaiku�avat jokapäiväiseen päätöksentekoon
(Ilmatieteenlaitos, teiden).

Automaatio liikenteessä ja autonomiset
ajoneuvot
Automaatio liikenteessä yleistyy nopeasti.
Automatisoidun ajamisen sovelluksia ja liiken-
nevälineistöä tulee koko ajan enemmän. Esi-
merkiksi nykyisin autoissa olevat kaista-
avustimet, automaatioon ja autonomiseen
ajamiseen lii�yvät järjestelmät (Kuva 11; Auto-
nominen ajaminen) pitävät ajoneuvon omalla
kaistalla, ylläpitävät ajonopeu�a ja etäisyy�ä
edellä ajavaan ja varoi�avat kulje�ajaa äkilli-
sistä liikennetapahtumista sekä tarvi�aessa
pysäy�ävät auton.

Autokanta kuitenkin uudistuu hitaasti
(Suomessa), joten pitkälle viedyt sovellukset

Kuva 10: Esimerkki varoituksista
merenkulkijoille ja tieliikenteeseen. (h�ps://
www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset)



yleistyvät vasta autokannan uudistumisen
myötä. Tulevaisuudessa automaation odote-
taan vähentävän liikenteessä tapahtuvia kuole-
maan johtavia tapaturmia noin puolella (kuva
12; Heikkinen, 2020), tosin automaation kehi-
tys robo�iauton asteelle on vielä alkuvai-
heessa. (YLE, PRISMA, 2020).

Valtakunnallinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma
Liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua
ohjaa koko valtakunnan tasolla työryhmä.
Suunnitelmalla annetaan lähtökohtia ja mah-
dollistetaan laadukas ja pitkäkestoinen järjes-
telmän kehitys niin maakunnissa kuin muilla-
kin alueilla. Valmistelua tehdään Liikenne- ja
viestintäministeriön alaisuudessa (Heikkinen,
2020).

Liikennejärjestelmäsuunnitelmat
kytkeytyvät toisiinsa paikalliselta tasolta
valtakunnalliselle tasolle (Kuva 13) ja myös
maan rajojen yli. Yhteistyö eri tasojen toimija-
verkkojen välillä mahdollistaa suunnitelmien
yhteensovi�amisen. Pohjois-Pohjanmaan lii-
kennejärjestelmä-suunnitelmassa paneudutaan
eri toimialojen tarpeisiin ja eri asioiden vaiku-
tuksiin ja painotuksiin suunnitelmia laadi�a-
essa (Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmä-
suunnitelma.). Oulun seudulla on liikenne-
järjestelmäsuunnitelmissa tarkoitus vähentää
yksityisen autoilun määrää ja lisätä kevy�ä
liikenne�ä sekä julkisen liikenteen käy�öä
(Paajanen, 2020).

Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoi�eet
”Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjän-
teisyy�ä. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa tullaan esi�ämään liikennejär-
jestelmän nykytilaa ja toiminta-ympäristöä koskeva
analyysi, visio liikennejärjestelmän kehi�ämisestä
vuoteen 2050 asti ja liikennejärjestelmäsuunni-

Taulukko 2: Halli 2.0 järjestelmän hyötyjä
(Koppelo, 2019).

• Vanhoista vikaantuvista lai�eista (YLLI)päästään eroon, kustannukset pienenevät.

• Hallinta yhdestä pisteestä. Resurssien va-pau�aminen muuhun käy�öön.

• Liikennevaloihin nopeampi vasteaika nyky-isessä tietoliikenneverkossa.

• Palvelun tason vaatimukset sopimuksiin, par-empi järjestelmien päälläolo ja huollonsaatavuus.

• Erillisverkon tietoturva. Toimii kaikissa kunn-issa. Hälytysajoneuvojen onne�omuusriskivähenee.

telmaa koskevat tavoi�eet. Suunnitelma sisältää 12-
vuotisen toimenpideohjelman, joka sisältää valtion
ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää
koskevan valtion rahoitusohjelman. Suunnitelmas-
sa kuvataan myös liikennejärjestelmäsuunnitelman
toteu�amisen vaikutukset. … Ensimmäinen
valtakunnallinen liikennejärjestelmä-suunnitelma
valmistellaan vuosille 2021-2032 siten, e�ä siitä
voidaan pää�ää keväällä 2021. Suunnitelman laati-
minen perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja
maanteistä.” (Liikennejärjestelmäsuunnitelma).

Älyliikenne, älyliikennejärjestelmät,
IoT ja niiden hyödyntäminen Oulun
seudulla ja Hailuodon kunnassa.

Maayhteyden tuomat liikenteen haasteet.
Ajoneuvokannan kasvamisen myötä (kuva 14)
myös liikenne, varsinkin kesäaikaan, lisääntyy
Hailuodossa. Teiden kunnossapitoon ja suju-
vuuteen onkin kiinnite�ävä huomiota Hailuo-
don liikenne�ä kehite�äessä. Älyliikennejär-
jestelmät antanevat tähän ainakin osi�aisen
ratkaisun. Koska Hailuodon sijainti on sivussa
varsinaisesta kehitys-keskuksesta tulisi sinne
mie�iä mitkä ratkaisut sopisivat parhaiten
Hailuodon tarpeisiin.

Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen linjan 59, rei�i (kuva 15)
kulkee Oulun keskustasta Hailuodon perukoil-
le lau�ayhtey�ä käy�äen. Bussilinjalla on etu-
ajo-oikeus lautalle. Tällä järjestelyllä niinä
muutamana ruuhkahetkenä bussin ei tarvitse
odotella jonossa lautalle pääsyä. Pengertie-
sillan valmistu�ua lieneekin mahdollista järke-
västi lisätä ruuhkahetkien vuoroja ja jopa ko-
konaan uusia linjoja. Yhteysliikenne pitkän-
matkan busseille, Kempeleen juna-asemalle,
Oulunsaloon lentoasemalle ja miksei myös
muihinkin kohteisiin. Tätä tukemaan olisi mie-
lekästä kehi�ää älyliikennejärjestelmää Oulun
seudulla ja Hailuodossa esimerkiksi siten, e�ä
reaaliaikaisten yhteystietojen näy�öön
(kuva 16) tuotaisiin tieto vuoroista, joilla ehtii
esimerkiksi junaan Oulun rautatieasemalle tai
Kempeleen asemalle tai Oulun linja-autoase-
malle kaukoliikenteen bussiin. Tietyille pysä-
keille tai solmukohtiin olisi myös mielekästä
tehdä omanlaisensa näy�ö, josta näkee tiedot
selkeämmin. Mahdollisuuksia parantaa pal-
veluja älyliikenteen keinoin on monia.

Ilmetieteenlaitoksen tiesääpalvelun
tiedoista voisivat alueen liikennejärjestelmät
säätää ajonopeuksia liukkailla keleillä muu�u-
vasti, siten e�eivät Hailuodon maayhteydessä
muu�uneet ajo-olosuhteet ole vaaraksi liiken-
teelle. Samasta tiedosta toimite�aisiin myös



muille tahoille tietoa olosuhteista, kuten ne
nykyäänkin muualta saavat. Varsinaista uu�a
älykkään liikenteen innovaatiota Hailuodossa
ei nykyisellään tarvita, vaan se kytke�äisiin
nykyisiin järjestelmiin tuo�amaan tietoa ja
avustamaan liikenne�ä soveltuvin osin. Oulun
seudun liikenteeseen sillä on vähäisempi vai-
kutus, ainoita etuja lienee se, e�ä Hailuoto saa-
daan paremmin mukaan julkisen liikenteen
älyjärjestelmiin sekä syö�öliikenteen aikatau-
lutukseen.

Älyliikenteen avulla liikenteen päästöt
vähenevät, liikkuminen muu�uu turvallisem-
maksi ja sujuvammaksi. Pyöräilyn ja jalan-
kulkemisen osuus liikkumisen tapoina kasvaa
edelleen. Oulun seudun MAL-sopimuksen
tavoi�eina onkin luoda edellytykset
monipuoliselle liikennejärjestelmien, asumisen
ja maankäytön kehi�ämiselle sekä eriarvois-
tumisen torjunnalle ja alueen kuntien vuoro-
puhelulle kestävästä yhdyskuntarakenteesta ja
liikennejärjestelmästä (YM, Oulun seudun
MAL-sopimus 2020-2031).

Älykkäiden järjestelmien ja liikenteen
vaikutuksia maankäy�öön?
Älyliikenteen ja siihen lii�yvien järjestelmien
vaikutus maankäy�öön erityisesti Hailuodossa

Kuva 11: Autonomisen ajamisen kehitysennuste (ERTRACAutomated driving s.13)

ei ole järin suuri, ainakaan lähivuosina. Järjes-
telmät asennetaan käy�öä varten olemassa
olevien teiden pohjiin tai vierustan rakentei-
siin. Niihin kytketyt tiedonsiirtolai�eet eivät
tarvitse paljoa tilaa ja ne voidaankin asentaa
tien varsilla olevien valmiiden rakenteiden yh-
teyteen. Tiesäätä varten Destia, kaupunki tai
muu tienpitäjä varaa tien varresta sopivan
kohdan lai�eistolle. Lai�eisto rakennetaan

Kuva 12: Liikenneonne�omuuksien ja
liikennekuolemien määrät ja ennuste EU:ssa.
(ERTRAC Road Safety s.7)

yleensä teräksisen pylvään varaan, joten
käytännössä tilantarve ei ole suuri.

Älyliikenteen ja älykkäiden liikennejär-
jestelmien hyödyt ja haitat Hailuodossa.
Hyötynäkökohtia lienevät sillan/pengertien



valmistumisen jälkeen parantuneiden julkisten
yhteyksien myötä odote�avissa olevat työlii-
kennematkailussa yksityisen liikenteen vähe-
neminen mu�a toisaalta yksityisen autoilun
lisääntyminen. Voitaneen ole�aa, e�ä koko-
naisuutena liikenne lisääntyy joinkin verran.
Myös liikenteellinen tasavertaisuus paranee,
kun lau�ayhteydestä riippuvuus poistuu. Ylei-

nen saavute�avuus paranee, kaupan mahdol-
lisuudet paranevat myös lähialueilla. Eristy-
neisyys muusta Oulun seudusta vähenee.
Kevyen liikenteen pääsymahdollisuus, silta-
pengertie houku�aa kävijöitä, se on maisema-
rei�i erityisesti pyöräilijöille ja kävelijöille.

Hai�oina on yleisesti o�aen liikenteen
lisääntyminen, joka tuo�aa esimerkiksi kasvi-
huonepäästöjä, pölyä ja liikennemelua. Asuk-
kailla turvallisuuden tunne vähenee, Hailuo-
dosta saa�aa tulla liian helposti saavute�ava,
liikkumisen perinteet muu�uvat ja se ei vält-
tämä�ä ole kaikkien asukkaiden mieleen.

Tulevan kehityksen pohdintoja, langa�omat
tietoliikenneverkot 5G ja 6G avainasemassa
Maayhteyden jälkeinen älyliikenne ja älykkäät
liikennejärjestelmät tulevat liikenteenohjauk-
seen mukaan myös Hailuodossa, mu�a hi-
taammin kuin mantereen puolella Oulun seu-
dulla. Nykyiset langa�omat 2G, 3G ja 4G -
tekniikkaan perustuvat tietoliikenneverkot kat-
tavat jo lähes koko suomen. Viimeisimpänä
kehite�y huippunopea 5G tekniikka leviää täl-
lä hetkellä Suomessakin vauhdilla ja sen tarvit-
semaa infrastruktuuria teleyhtiöt rakentavat
parhaillaan suurimmissa kaupungeissa ja kas-
vukeskuksissa. Oulun seudulla tulevaisuuden
visiointi on huoma�avan pitkällä muun mu-
assa Oulun yliopistossa aloitetun 6G- tutki-
muksen vuoksi (Oulun yliopisto 6G).

Kuva 13: Liikennejärjestelmäsuunnitelmien
kytkeytyminen (Pohjois-Pohjanmaan
liikennejärjestelmäsuunnitelma s.6)

Kuva 14: Ajoneuvokannan kasvu aikavälillä 1980-
2019, (h�p://www.stat.fi/til/mkan/2019/
mkan_2019_2020-02-28_tie_001_fi.html)

Langa�omien verkkoyhteyksien no-
peutuessa on mahdollista saada kerä�yä yhä
enemmän tietoa liikenteestä ja muusta liiken-
teeseen lii�yvää tietoa BigDataa hyödyntävien
järjestelmien muonaksi.

Vaiheistus käy�öönotossa
Älyliikenne rakentuu vaiheissa. Tällä tarkoitan
sitä, e�ä alueet ja kaupungit eivät ole yhdessä
rysäyksessä valmiita älyliikenteeseen eivätkä
pysty kerralla päivi�ämään liikennejärjestel-
mistään älykkäitä. Ensin valitaan sopiva alue,
johon järjestelmät asennetaan, testataan ja lo-

Kuva 15: Linjan 59 rei�i. h�ps://
www.oulunjoukkoliikenne.fi/reitit-ja-aikataulut

pulta pilotoidaan ennenkuin ne otetaan käyt-
töön. Käy�ööno�ovaiheeseen pääseminen
saa�aa kestää useita vuosia.

Ihmisten vastahankaisuus tai muutos-
vastarinta uusien tekniikoiden käy�ööno�oon
vaikkapa liikenteessä, tulee myös o�aa huo-
mioon, erityisesti autonomisen ajamisen muo-
doista puhu�aessa. Robo�iautot vaativat toi-
miakseen huoma�avan määrän kehi�yny�ä
tekniikkaa havaitakseen muita liikenteessä
liikkujia ja kykyä vastaano�aa ja käsitellä tie-
toja myös kaikelta muulta, mikä liikkuu tiellä
sekä tietoja liikenteen muilta antureilta. Tieto-
verkon kannalta nykyisillä siirtonopeuksilla
tähän kykenevät uusin 5G- verkko ja tuleva
6G.



Kuva 16: Oulun joukkoliikenteen bussipysäkin tiedotustaulu. (Kuva: Risto Degerman, YLE, 2015
<h�ps://yle.fi/uutiset/3-8055547>)

Tekniikka vielä kehi�ymässä
Älyliikenne odo�aa kuitenkin vielä suurta
teknologista harppausta ajoneuvoihin sovel-
tuvan tekniikan kehi�ymiseksi todelliseen
älyliikenteeseen soveltuvaksi. Robo�iautoja
ohjaavat tekoälyjärjestelmät eivät vielä ole
tarpeeksi luote�avia. Niiden ohjelmistot eivät
osaa tulkita antureiden tuo�amasta tiedosta
kaikkia mahdollisia vaara- tai uhkatekijöitä
liikenteessä, tosin ohjelmistoissa ja niiden
logiikoissa on suuria eroja (YLE, PRISMA,
2020).

Muu�uuko liikenne? Tarkastelu-
ajanjakson (-2040) tulevaisuusvisioita.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan
Mitä tapahtuu liikenteessä, kun älykkäiden
autojen ja liikennejärjestelmien määrä kasvaa
rii�ävän suureksi? Saavutetaanko älyliiken-
teellä sille liikennejärjestelmä-suunnitelmassa
asetetut tavoi�eet? Toteutuvatko liikennetur-
vallisuusvisiot? Onko jo nyt tehdyillä ratkai-
suilla ja tulevaisuuden visioinneilla oikea
suunta? Rii�ääkö energia? Toteutuuko liiken-
teessä vihdoinkin ‘Isoveli valvoo’ -skenaario?

Älyliikenteen määrällinen kasvu alkaa
tarkastelujakson alkupuolella vähitellen näkyä
katukuvassa ja on selkeästi o�anut sijansa tar-
kastelujakson loppuun mennessä. Liikenteen
sujuvuus muu�uu kun ajoneuvot tiedo�avat
sijaintinsa ja nopeutensa liikenteenohjausjär-
jestelmille. Ajoneuvot säätelevät autonomisesti

ajonopeuksiaan tai antavat kulje�ajalle ohjeen
vähentää nopeu�a tai muu�aa rei�iä edessä-
olevien liikenteeseen lii�yvien ongelmakoh-
tien väl�ämiseksi.

Julkinen liikenne on yleisesti o�aen
sujuvaa. Paikallisliikenteen linja-autot pysyvät
aikatauluissaan ja syö�öliikenne juniin, kauko-
liikenteen linja-autoihin, lentokentille ja sata-
miin on sujuvaa ja myös aikataulujen mukais-
ta. Ihmiset ehtivät varmemmin kohtei-siinsa ja
kiire sekä epävarmuus vähenevät. Ihmisten
elämänlaatu paranee. Asetetuissa tavoi�eissa
päästään lähelle tai ne saavutetaan suurelta
osin.

Liikkumisen määrät ja tavat.
Väestön oletetaan kasvavan joko hillitymmin
tai hieman enemmän. Mikä tahansa väestön
määrän lisääntyminen onkaan, sen seurauk-
sena liikkumisen määrissä on odote�avissa
lisääntymistä. Hailuodon tapauksessa, kun
kiinteä maayhteys vihdoin valmistuu, liiken-
teen määrät yksityisautoilussa kasvavat ja sa-
ma trendi tulee myös julkiseen liikenteeseen.
Määrät eivät kuitenkaan ole merki�ävästi suu-
rempia, mu�a aiheu�avat jonkin verran enem-
män hai�aa elinympäristölle ja myös kulu�a-
vat enemmän sekä tiestöä e�ä energiaa. Pääs-
töt kasvavat jonkin verran. Kehi�yvän pol�o-
moo�oritekniikan ansiosta päästöjen kasvu ei
ole liian suuri.

Myös kevyt liikenne lisääntyy. Hai-
luodosta tulee maayhteyden myötä yhä hou-



ku�elevampi retkeilyn kohde ja sen myötä pai-
ne parantaa ja kehi�ää pyöräilyverkostoa kas-
vaa. Moo�oriajoneuvojen maastokäy�ö lisään-
tyy myös. Mönkijät ja moo�orikelkat tarvitse-
vat omat väylänsä luontoon ja niiden risteävän
liikenteen huomiointi muun liikenteen kanssa
älykkäässä liikennejärjestelmässä tulee ole-
maan haaste. Tarvitaan sellaista tekniikkaa,
jolla saadaan maastossa liikennöivistä ajoneu-
voista sellaista tietoa, jolla voidaan ennakoida
sen vaarakohdat onne�omuuksien väl�ämi-
seksi.

Älyliikenteen energiantarve
Älyliikenne, liikennejärjestelmät, sähköistyvä
autokanta - kaikki tarvitsevat energiaa. Miten
nykyisessä sähköntuotannossa rii�ää kapasi-
tee�i? Tarvitaanko lisää energianlähteitä ja
ovatko ne tekniikaltaan uusiutuvia? Tuulivoi-
maa olisi saatavilla, mu�a sen rakentamisen
vastustus asuinalueiden lähe�yville on nyky-
ään suurta. Ydinvoima ei pitkällä tähtäimellä
ole sellainen vaihtoehto, johon polii�iset päät-
täjat haluaisivat sitoutua. Puun käy�ö energi-
antuotannossa lisääntyy, mu�a rii�ääkö koti-
mainen energiapuun tuotanto?

Vety on eräs vaihtoehto varsinkin
raskaan liikenteen energianlähteenä ja teolli-
suudessa. Vetyä valmistuu metsä- ja terästeol-
lisuuden sivutuo�eena huoma�avia määriä.
Vetyä voidaan käy�ää pol�okennoissa tuo�a-
maan sähköä. Pol�okennotekniikkaa kehite-
tään nykyään juurikin raskaamman liikenne-
kaluston tarpeisiin. Vedyn hyötynä on sen
saastee�omuus. Palamisen tuo�eina syntyy
lämpöä ja ve�ä. Pol�okennoissa voidaan käyt-
tää myös muita kaasumaisia ja nestemäisiä
pol�oaineita. Tekniikan soveltuminen pienau-
toihin odo�aa vielä lai�eistojen koon piene-
nemistä ja hyötysuhteen parantamista, sillä
pol�okennojen valmistus nykymateriaalein,
platina ja erilaiset polymeerit, on kallista
(Motiva, Pol�okennoautot, 2020).

Verkosta linkite�yjen kuvien käy�ö-
oikeudet:
Unsplash.com ja pexels.com - vapaa käy�ö,
kotimainen avoin data ja muut, ei-kaupallinen
käy�ö salli�u, lähde maini�ava. Kar�ojen
taustat, (C) OpenStreetMapin tekijät (OddL ja
CC-BY-SA 2.0).
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Hailuoto on Perämeren suurin saari, jolla on ol-
lut asutusta jo tuhannen vuoden ajan. Hailuo-
don rakennettua arvokasta kansallismaisemaa 
leimaa hyvin säilynyt talonpoikain rakentami-
nen ja arvokas luonto, jota pyritään suojele-
maan erilaisten suojeluohjelmien avulla. Saaren 
asukasluku on elänyt 1000:en asukkaan molem-
min puolin vuodesta 1990 vuoteen 2019 (Tilas-
tokeskus, 2020a), ja väestökehitys on väestöen-
nusteiden mukaan negatiivinen (Tilastokeskus, 
2020b). Väestöennuste pohjautuu luonnolliseen 
väestönkehitykseen, eikä huomioi Hailuodon 
ja Oulun välisen kiinteän yhteyden mahdollista 
toteuttamista. 

Koko Suomen ja niin myös Hailuodon kunnan 
yksi merkittävimmistä haasteista on suurien 
ikäluokkien ikääntyminen. Etenkin maaseu-
tumaisilla alueilla ongelmaksi voi muodostua 
itsenäisen asumisen mahdollistaminen ja pal-
veluiden saavutettavuus. Kunnan strategisena 
tavoitteena on kasvattaa asukaslukua 1150:een 
vuoteen 2030 mennessä (Hailuodon kunta, 
2020a). Kasvua tavoittelevana kuntana Hailuo-
to tarvitsee saaren elinvoimaisuutta ja asuin-
houkuttelevuutta lisääviä toimintaratkaisuja, 
jotta kestävä asukasluvun kasvu saadaan mah-
dollistettua. 

Jatta Hepola

Tulevaisuuden asumismuotoja ja asuntokannan monipuolistamista

Asuminen Hailuodossa

Kuva 1. Hailuodon Marjaniemi (Jatta Hepola)  



Tässä selvityksessä pyritään selvittämään Hai-
luodon tulevaisuuden asumismuotoja osana 
strategista yhdyskuntasuunnittelua, kiinteän 
penger- ja siltayhteyden valmistuttua Oulun-
salon ja Hailuodon välille. Tulevaisuuden asu-
mismuotojen määrittämiseksi selvityksessä 
käsitellään Hailuodon nykyhetken asumismuo-
toja ja väestön rakennetta, sekä ikääntymistä 
ja kiinteän yhteyden mahdollisia vaikutuksia. 
Selvitys pohjautuu Tilastokeskuksen virallisiin 
tilastotietoihin, sekä kirjallisiin tietolähteisiin 
ja artikkeleihin, jotka käsittelevät tulevaisuutta 
ohjaavia megatrendejä, tulevaisuuden asumis-
ta sekä teknologiapohjaisesti kehittyneitä asu-
misen ratkaisuja.

Asuminen Hailuodossa

Hailuodon saari toimii kuntalaisen kotikunta-
na, mutta myös kakkosasumispaikkana. Hai-
luodon nykyisiä asumismuotoja ovat omistus-, 
vuokra- ja vapaa-ajanasuminen. Olemassa ole-
van rakennuskannan lisäksi kunta on aktiivi-
nen myynnissä olevien julkisien ja yksityisien 
tonttien ja rakennuspaikkojen tiedottamisesta 
tonttipörssin kautta. Vapaana olevat tai vapau-
tuvat rakennuspaikat sijaitsevat Hailuodon 
kansallismaisemassa, joille rakentamista ohja-
taan Kirkonkylän rakennuskaavalla sekä No-
kan ja Rantasumpun alueen asemakaavoilla. 
Vakituisten kuntalaisten lisäksi Hailuodossa 
on noin 650 vapaa-ajan asuntoa ja vapaa-ajan 
asukkaat ovatkin merkittävä voimavara kun-
nassa. Kunnassa järjestetään myös tehostettua 
palveluasumista vanhuspalveluissa ja palve-
luasumista palvelutaloissa, joissa asukkailla on 
omat huoneistot. (Hailuodon kunta, 2019)
 Tilastokeskuksen julkaisemien kun-
tien avainlukujen mukaan Hailuodon taaja-
ma-aste on vuonna 2019 ollut 53,8 % ja kotita-
louksien (asuntokuntien) kokonaislukumäärä 
vuonna 2019 oli 490 kpl (Tilastokeskus, 2020c). 
Omistusasuminen on Hailuodon yleisin asu-
mismuoto ja sen lisäksi kunnalla on myös 73 
vuokrattavaa asuntoa, jotka ovat rivitalokiin-
teistöjä sekä omakotitaloja. Vuonna 2019 vuok-
ra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus 
kaikista asuntokunnista on ollut 12,7 %. Eri 
talotyyppien osuudet koko asuinrakennuskan-
nasta ovat Hailuodossa hyvin erilaiset kuin 
mitä Suomessa yleisesti (Kuva 2). Sekä omis-
tus- että vuokra-asunnoista pientalojen määrä 
on Hailuodossa huomattava muihin talotyyp-
peihin verraten, sillä noin 90 % asuinrakennuk-

sista on pientaloja, kun taas koko Suomessa 
erillisiä pientaloja on vain 39 %. Toinen selkeä 
eroavaisuus on asuinkerrostalojen osuuksissa, 
koska koko Suomen talotyypeistä ne ovat ylei-
simpiä koko asuinrakennuskannasta (46 %), 
kun taas Hailuodossa asuinkerrostalojen osuus 
on 0 %. Rivi- ja ketjutalojen osuus Hailuodossa 
ja muussa Suomessa ovat melkein samat. (Hai-
luodon kunta, 2020b; Tilastokeskus, 2020c; Ti-
lastokeskus, 2020d)

Hailuodon asumisesta hieman yli puolet pai-
nottuu taajamiin ja loput haja-asutusalueille. 
Kuva 2 osoittaa, että asuminen sijoittuu pää-
asiassa saaren keskustaan ja Hailuodon läpi 
kulkevan seututien 816 varrelle. Taajamaväestö 
sijoittuu kunnan keskustaajamaan eli Hailuo-
don kirkonkylään, joka sijaitsee lähes keskel-
lä Hailuodon saarta. Suuri osa saaristosta on 
asuttamatonta. Liiterin vuosittaisten kartta-ai-
neistojen pohjalta voidaan arvioida, että asu-
tuksen sijoittuminen saarella on pysynyt hyvin 
samanlaisena vuodesta 2005 vuoteen 2019 asti. 
Vuonna 2005 eroavaisuutena on ollut, että asu-
kastiheys on ollut hieman suurempi Hailuodon 
keskiosan taajama-alueella ja asukkaita on ollut 
paikoin enemmän myös saaren ranta-alueilla. 
(Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, 2018)

Hailuodon saaristossa on vanhoja säilyneitä 
kalastajamökkejä, jotka ovat nykyisin pääasias-
sa loma-asuntokäytössä. Alue on täydentynyt 
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Kuva 2. Vertailu: Koko Suomen ja Hailuodon 
asuntokuntien talotyypit vuonna 2019 (Aineisto: 
Tilastokeskus)



vuosien saatossa myös uusilla vapaa-ajan asun-
noilla. Saaren kesämökkien lukumäärä on elä-
nyt 540:n ja 572:n välillä vuodesta 2000 vuoteen 
2019. Tilastokeskuksen tietokannan mukaan 
kesämökkejä Hailuodon saaristossa on vuonna 
2019 ollut kokonaisuudessaan 558 kpl. (Tilasto-
keskus, 2020e)
 Vapaa-ajan asuminen on kaiken kaik-
kiaan olennainen osa suomalaisten vapaa-ai-
kaa ja myös merkittävä osa Hailuodon kunnan 
voimavaroissa. Yli puolet Suomen väestöstä 
mökkeilee ja vapaa-ajan asunnot ovatkin eniten 
käytettyjä matkailumajoituksen muotoja maas-
samme. Vapaa-ajan asuminen nähdään kuntien 
viranhaltijoiden puolesta yleisesti ottaen myön-
teisenä vaikutuksena kuntataloudelle ja monet 
kunnat pyrkivät houkuttelemaan uusia va-
paa-ajan asukkaita ja kannustamaan jo olemas-
sa olevia muuttamaan pysyvästi vapaa-ajan 
asunnolleen. Useiden kuntien ja myös Hailuo-
don kunnan osalta, vapaa-ajan asuminen on 
yksi vahva tekijä kuntien kehittämisstrategiois-
ta (Adamiak, ym. 2015).

Hailuodon väestö ja ikääntyminen
Hailuodon kunnan väkiluku oli vuoden 2019 
alussa 959 asukasta (Tilastokeskus, 2020a). 
Hailuodon väestönkehitys on negatiivinen – 
Väestörakenne on vanheneva ja pienten lasten 
määrä laskeva (Kuva 3). Tämä näkyy myös vä-
estön huoltosuhteen nousuva kunnan avainlu-
vuissa. Kuntaliiton tuottamissa kuntakuvaajis-
sa esitetään sekä toteutunut väestörakenne, että 
väestöennuste vuoteen 2040 saakka. Aineisto 
pohjautuu Tilastokeskuksen 2019 väestöennus-
teeseen.

 Väestönkehitys ja kuntien sisäinen ikä-
rakenne lisää haasteita taloudellisesti kestäväl-
le ja elinvoimaiselle palveluiden järjestämiselle, 
kun työikäinen väestö vähenee ja sosiaali- sekä 
terveydenhuoltomenot kasvavat (Terveyskylä, 
2019). Nousevan eliniän myötä yhä useamman 
odotetaan pärjäävän itsenäisesti kotona entis-
tä pidempään ja merkittävä osa ikäihmisistä 
asuukin kotona, suurin osa pientaloissa (Lin-
tunen, 2019). Yleisesti ottaen ikäihmisten toive 
ja ikääntymispolitiikan keskeinen tavoite on, 
että ikääntyvät voisivat asua mahdollisimman 
pitkään turvallisesti omassa kodissaan (Rappe, 
ym., 2018). Ikärakenteen kasvusuunta ja ikään-
tyneen väestön määrän ja osuuden kasvu muu-
hun väestöön verraten on kuitenkin haaste, jot-
ka lisäävät ikääntyneiden asumispalveluiden 
tarvetta ja vaativat muutosta olemassa olevan 
palvelujärjestelmän rakenteisiin. (Kestilä & 
Karvonen, 2019) Kuten ikääntymispolitiikan, 
myös Hailuodon tarjoamien vanhustenhoidon 
päätavoitteena on se, että jokainen ikääntyvä 
hailuotolainen saisi asua omassa kodissa niin 
pitkään kuin mahdollista. Tästä syystä Hailuo-
dossa tarjotut ikäihmisten palvelut pyritään 
pitämään monipuolisina ja ne painottuvat avo-
huoltoon (Hailuodon kunta, 2020c). Hailuodon 
kunnassa ikäihmisten asumista tuetaan Rivita-
lo Ojavilkin neljän rivitalon kokonaisuudella, 
joka on ensisijaisesti ikäihmisten vuokratta-
vissa. Ojavilkin pihapiiriin sisältyy yhteensä 
22 asuntoa, sekä yhteiskäytössä olevat sauna, 
pesutila, pesutupa ja varastot. Palveluasumis-
ta toteutetaan palvelukoti Saarenkartanossa, 
joka tarjoaa vuokra-asuntoja 15 vanhukselle tai 
vammaiselle. Saarenkartanon paikoista 4 on va-
rattu tilapäisasumiselle ja tilapäisasumispaik-
koja on myös vuorohoitoa varten. (Hailuodon 
kunta, 2020d)

Asumisen jatkuvat sekä muuttuvat 
trendit

Megatrendit ovat tulevaisuuden ennakoinnin 
perusta ja vaikuttavat muun ympärillä tapah-
tuvamme lisäksi myös asumiseen. Megatrendit 
ovat vahvasti osa menneisyyttä ja tätä päivää, 
asioita, joita tapahtuu ympärillämme juuri tällä 
hetkellä (Hiltunen, 2019). Asumispolitiikkaan 
ja asumisen rakentamisen sääntelyyn vaikuttaa 
monia muuttuvia asioita, eikä tulevaisuuden 
asumisen ennustaminen ole yksiselitteistä. Asu-
misen historiasta on kuitenkin löydettävissä 
pitkien aikavälien megatrendejä, jotka vaikut-
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Kuva 3. Hailuodon väestön ikärakenne, toteutu-
nut ja ennuste. (Kuntaliitto: Väestöennusteet 2019, 
Aineisto: Tilastokeskus)



tavat vahvasti myös tulevaisuuden näkymiin. 
Merkittäviä väestöllisiä trendejä Suomessa ovat 
väestönrakenteeseen ja asuntokuntiin liittyviä, 
kuten ikääntyvien osuuden kasvu, yksilöllisty-
minen ja yksityistyminen sekä perhekoon pie-
neneminen. (Juntto, 2008) Väistämätön näistä 
on väestön ikääntyminen, joka on merkittävä 
tekijä myös Hailuodon tapauksessa.
 Väestöllisten trendien ohella muita jat-
kuvia trendejä ovat olleet kaupungistuminen, 
taloudellinen kasvu ja yleisen asumistason pa-
raneminen, mutta näistä jälkimmäiset eivät ole 
itsestään selviä tai kiistattomia. Osa asumiseen 
liittyvistä trendeistä ovat epävarmoja, kuten 
koti- ja perhekeskeisyys, sekä muiden sosiaalis-
ten suhteiden muutos ja omaisuuden merkitys. 
Tulevaisuuden asuntopolitiikkaan ja rakenta-
miseen vaikuttaa merkittävästi myös ilmaston-
muutos ja teknologian kehitys. (Juntto, 2008) 
Yksinasuminen on yleistynyt 25–64-vuotiaiden 
ikäryhmissä eroamisten myötä. 65–79-vuotiai-
den yksinasuminen taas on vähentynyt, minkä 
arvioidaan johtuvan miesten elinajan piden-
tymisestä. Vanhimman väestöryhmän eli yli 
80-vuotiaiden yksinasuminen on pysynyt tasai-
sena. (Vainio, 2020)
 Kaupungistuminen on ollut yksi pit-
kään jatkuvista kehityssuunnista, joka on 
edennyt taloudellisen kasvun myötä. Kaupun-
gistuminen on vaikuttanut laskevasti harvaan 
asutuilla seuduilla vakituisesti asuvien väes-
tömäärään. Kaupunkien kasvavan suosion 
myötä maaseutu ja maaseuduista puhuminen 
vakituisena asuinpaikkana on jäänyt suureen 
pimentoon, vaikka kuntamuodon perusteella 
Suomen kaupungit yleisesti ovat maaseudun ja 
kaupunkirakenteen muodostamia yhdistelmiä. 
Tärkeää on myös tiedostaa, että kaupungit tar-
vitsevat maaseutuja selviytyäkseen ja mahdol-
listaakseen itse kaupungissa asumisen, koska 
tiiviissä kaupunkirakenteessa ei ole tilallisia re-
sursseja ruuan kasvatukselle tai energian tuo-
tannolle.  Aluetieteen professori Hannu Kataja-
mäki uskoo, että tulevaisuutta tulee ohjaamaan 
hajautumisen prosessi asumisen ja palveluiden 
mahdollisuuksista sekä niiden kilpailukyvystä. 
Hajautuminen on alkanut jo niin sanotun moni-
paikka-asumisen yleistymisellä ja harvaan asu-
tun seudun houkuttelevuuden nousuna mah-
dollisen kakkoskodin sijaintina, jolloin luonto 
ja rauha ovat läsnä. Myös kestävän kehityksen 
ja kiertotalouden yleistyessä Jarkko Huovinen 
ja Hannu Katajamäki näkevät maanseudun 

suosion nousun erittäin potentiaalisena, mutta 
se vaatii systemaattista maankäytön suunnitte-
lua, joilla taataan kasvamisen ja kehittymisen 
mahdollisuudet myös pienemmille kunnille. 
(Laitaneva, 2017)
 Suomessa kaupunkeihin muutetaan 
edelleen enemmän kuin maalle, mutta silti elää 
myös vastavirta, joiden haavekoti sijaitsee maa-
seudulla. Maaseudun tulevaisuuden (MT) teet-
tämästä kyselystä selviää, että noin 15 % kaikis-
ta suomalaisista suunnittelee vakavasti maalle 
muuttoa. Maallemuutosta haaveilevia, mutta 
sitä tämänhetkisessä elämäntilanteessa epärea-
listisena pitäviä on 26 %. Kyselyyn vastanneista 
44 % ei halua muuttaa maalle. Eri alueiden vä-
lillä suurin vakava kiinnostus maalle muuttoa 
kohtaan oli maaseutumaisissa kunnissa asuvil-
la, kun taas maalle muutosta haaveilevia ryh-
miä löytyy kaupunkimaisista kunnista ja pää-
kaupunkiseudulta. (Vainio, 2019) Vaikka moni 
haaveilee tai jopa suunnittelee maalle muuttoa, 
edessä voi olla kompastuskiviä mm. työpaikko-
jen, lasten koulunkäynnin ja kriteerit täyttävän 
asunnon löytämisen suhteen. Muuttovirtojen 
uudet mahdolliset kehityssuunnat ja ihmisten 
herännyt kiinnostus maaseutumaisia kuntia 
kohtaan avaa uudenlaisia mahdollisuuksia pie-
nempien kuntien kasvutavoitteiden toteutumi-
selle. 
 Tulevaisuuden näkökulmissa tulisi 
korostaa kunnan päätöksentekoa, omien läh-
tökohtien tunnistamista ja realistisia tavoitteita 
elinvoimaisen uudistumisen saavuttamisek-
si. Suomen Kuntaliiton Elinvoimainen kunta 
-julkaisussa kuntien elinvoimaa tarkastellaan 
kunnan uudistumiskyvyn kautta, joka on mer-
kittävä tekijä taloudellisen kasvun ja yhteis-
kunnan toimivuuden, mutta myös yksilöiden 
hyvinvoinnin mahdollistajana. Tällöin kunnan 
elinvoimaa käsitellään vetovoimaisen ympä-
ristön, yrityskannan kilpailukyvyn, osaamisen 
ja työvoiman, palvelujen, sosiaalisen pääoman 
sekä yhteisöllisyyden näkökulmista. (Sallinen, 
2017) Aluetutkija Timo Aro taas käsittelee elin-
voimaisuutta alueen kasvun kautta, johon liit-
tyy kunnan talous, työpaikat ja työllisyys, ra-
kentaminen ja asuntotuotanto, yritystoiminta, 
koulutus, liikenneyhteydet ja saavutettavuus. 
Kasvun lisäksi Aro yhdistää elinvoimaisuuteen 
myös vetovoiman, jolla tarkoitetaan kuntien 
kohdalla sitä, kuinka houkuttelevana, kiinnos-
tavana ja vetovoimaisena ulkopuoliset aluetta 
pitävät. (Valtiovarainministeriö, 2020) 



 Tulevaisuuden katsauksessa kunnan 
kehittämisen painopiste kohdistuu erityisesti 
vetovoimaisuuteen, joka yhdistetään kuntalais-
ten hyvinvointiin, työllisyyteen, yrittäjyyteen 
ja asukasluvun kasvuun. Vetovoimaisuuden 
kehittäminen on ensiarvoisen tärkeä työväline 
kunnan kilpailukyvyn edistämisessä. Asui-
nympäristön vetovoimaisuuteen vaikuttavia 
tekijöitä ovat muun muassa alueen ilmapiiri, 
persoonallisuus ja erottautuvuus, joilla voidaan 
luoda myönteistä imagoarvoa ja tätä kautta 
myös positiivista muuttoliikettä. (Innolink, 
2019)
 Perhekokojen pieneneminen on vai-
kuttanut asuntotuotannontarpeeseen suurem-
min kuin muuttoliike. (Vainio, 2020) Yhä suu-
remmissa määrin kodin ja perheen assosiaatio 
heikentyy. Asuntokuntien kokojen pienene-
minen ja yksinasumisen suosion kasvaminen 
ovat yleisiä ilmiöitä koko maan laajuisesti. 
Asuntokuntien pieneneminen on heijastanut 
väistämättä myös asuntomarkkinoihin ja asun-
totuotantoon: pienten asuntojen kysyntä on 
kasvanut ja asuntotuotantoa on sopeutettu 
muuttuviin asumistottumuksiin. (Kannisto, 
2017) Vaikka asuntojen keskikoot ovat pienen-
tyneet, niin asuinneliöt henkilö kohden ovat 
pääasiallisesti kasvaneet. Asuinneliöt henki-
löä kohden ovat kasvaneet Suomessa melkein 
kolmanneksella vuodesta 1990 vuoteen 2019, 
jolloin asuinneliöt henkilöä kohti olivat 41 ne-
liötä. Tilastokeskuksen tietokannan mukaan 
Hailuodossa vastaava on vuonna 2019 ollut 
47,8 neliötä, vaikka vuonna 1990 asuinneliöt 
henkilöä kohden ovat olleet neliön pienempiä 
kuin verraten koko Suomen asuinväljyyteen. 
(Tilastokeskus, 2020f)

Asumisen toiveita ja tavoitteita
Asuinalueet voidaan nähdä kuntien valtti-
kortteina koulutetun työvoiman ja yritysten 
houkuttelussa, ja tätä kautta myös taloudelli-
sen kasvun tavoittelussa. Asuinympäristöön 
kohdistetaan eri elämäntilanteissa erilaisia 
asumiskriteerejä ja toiveita. Asuinympäristön 
valintaa ohjaa sekä asunnon ympäristöön että 
itse asuntoon liittyvät tekijät. Timo Vuolanto 
(2004) on jäsennellyt asunnon valitsijat heihin, 
jotka painottavat asuinympäristöä sekä heihin, 
joita ohjaa itse asunto ja siihen liittyvät ominai-
suudet ja tekijät. Valinnat koostuvat monista 
tekijöistä, joita sanelevat sen hetkinen ja lähi-
tulevaisuuden elämäntilanne, elämäntavat ja 
elämäntyylit, mutta myös tottumukset. Valin-
tojen taustalla on usein kulttuurisidonnaisuutta 
ja olosuhteita, joihin voi liittyä myös yksilön ja 
tämän toimintaympäristössä tapahtuvissa sosi-
aalisissa suhteissa muodostuneita mielipiteitä. 
Asuinympäristön valinnassa voi olla taustalla 
myös laadullisten tekijöiden sekä arvokysy-
mysten vaikutus, joita voivat olla esimerkiksi 
alueen asukasrakenne, alueeseen liitetyt mie-
likuvat ja maine, alueen fyysiset ominaisuudet 
sekä palvelut ja liikenneyhteydet. (Vuolanto, 
2004)
 Asukasbarometri on Suomen ympäris-
tökeskuksen noin 5 vuoden välein teettämä val-
takunnallinen kyselytutkimus kaupunkimai-
sista asuinympäristöistä sekä niiden laadusta. 
Asukasbarometrin avulla kootaan kokonaisku-
vaa asuinympäristöjen ajallisista muutoksista ja 
asukkaiden asumistoiveista. Tuloksista saadaan 
myös arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää 
esimerkiksi kaavoituksessa ja elinympäristöjen 
suunnittelussa. Asukasbarometri tarjoaa tuo-

Kuva 4. Hailuoto (Anni Mustonen)  



retta tietoa siitä, millä tavoin ihmisten toiveet 
asumisesta ja sen ominaisuuksista poikkeavat 
nykyisestä asumisesta. Vuonna 2016 kerätyssä 
kyselyssä tärkeimmiksi nousseita asuinaluei-
den viihtyvyystekijöitä ovat sijainti ja hyvät 
kulkuyhteydet, turvallisuus ja terveellisyys, 
luonnonympäristö ja rauhallisuus. Talotyypeis-
tä pientalot ovat toivotuimpia asuintalotyyp-
pejä, mutta kyselyssä nousi esille myös toive 
taloyhtiömuotoisesta kaupunkipientaloasumi-
sesta, jossa oma piha ja lähipalveluiden saa-
vutettavuus kävellen on yhdistetty. (Strandell, 
2017)
 Asukasbarometrin (2017) pohjalta 
pientalot ovat asuintalotyypeistä toivotuimpia, 
mutta tilastokeskuksen tietokannan mukaan 
pientalotuotanto on yleisesti vähentynyt huip-
puvuosiin verrattuna. Kun valmistuneiden 
pientalojen määrä suhteutetaan alueella asuvan 
väestön määrään, suosituimmat uusien pienta-
lojen keskittymät ovat länsirannikolla ja suu-
rempien keskuskaupunkien ympäryskunnissa, 
kuten Oulun ja Jyväskylän seudulla. (Kuva 5.) 

Karttaotteesta voi myös havaita, että pienta-
lotuotanto on pysynyt suhteellisen korkeana 
myös Hailuodossa. Yleisesti ottaen uudet pien-
talot myös rakennetaan entistä pienemmiksi: 
Pientaloasuntojen keskikoko on ollut vuonna 
2017 noin 8,5 % pienempi kuin vuonna 2000. 
Suurin muutos keskikoossa on tapahtunut vuo-
sien 2014 ja 2017 välillä. (Kuva 6) 

Kaksi maaseutumaista asukasprofiilia
Valtaosa asukkaista viihtyy asuinalueellaan 
yleisesti, oli kyse sitten keskustasta, lähiöistä 
tai väljistä omakotitaloalueista. Kuvassa 7 on 
nähtävissä kyselyssä esitetyt 10 kpl erilaisia 
asumisvalintafaktoreita, jotka korreloivat asun-
toon ja asuinalueeseen kohdistuvia valintateki-
jöitä. Taulukossa on käytetty asteikkoa 1-5, jossa 
1=ei lainkaan tärkeä–5=erittäin tärkeä. Faktorei-
den perusteella on tyypitelty asukasprofiileja, 
jotka heijastelevat erilaisista elämäntavoista ja 
asumisarvostuksista. Tulevassa osiossa käsitte-
len asumisvalintafaktoreita niiltä osin, kun ne 
täyttävät Hailuodon kuntaan ja elämäntapoihin 
sisältyviä piirteitä sopivissa määrin tai koko-
naan. (Strandell, 2017)

Kuva 5. Valmistuneet pientaloasunnot tuhatta 
asukasta kohti 2010–2017. (Lahtinen, 2018. Aineis-
to: Tilastokeskus, rakennus- ja asuntotuotanto) 
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Kuva 6. Valmistuneiden pientaloasuntojen keski-
pinta-ala 2000–2017. (Lahtinen, 2018. Aineisto: Ti-
lastokeskus, rakennus- ja asuntotuotanto) 

Kuva 7. Asunnon ja asuinalueen valintaan vaikut-
tavat tekijät faktoreina. (Aineisto: Strandell, 2017)
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Lähes kaikille vastaajille tärkeäksi nousi ’rau-
hallisuus, terveellisyys ja turvallisuus’ -fak-
tori. Faktori on kuitenkin yleisimmin suosit-
tu 50–74-vuotiaiden, enemmän naisten kuin 
miesten, harvaan asutuilla omakotitaloalueilla, 
pienemmissä ja taantuvissa taajamissa asuvien 
keskuudessa. Tälle asukasprofiilille luonnonlä-
heisyys on asuinympäristön ominaispiirteistä 
erityisen tärkeä ja miellyttävimpänä asuinalu-
eena nähdään maaseutu tai pientaloalue. Kai-
kissa väestöryhmissä tasaisen tärkeänä esiintyy 
’sosiaaliset kontaktit, naapurit ja ystävät’ -fak-
tori, mutta tärkeämpänä se esiintyy erityisesti 
nuorilla 15–19-vuotiailla sekä ikääntyneillä, jot-
ka viettävät paljon aikaa kotinsa lähiympäris-
tössä. (Strandell, 2017)
 Hailuodon kunnan nykyhetken ja tu-
levaisuuden asuinolosuhteisiin ja maankäytöl-
lisiin tavoitteisiin soveltuu myös elämäntapa, 
jossa ’oma talo, piha ja auto’ -faktori toteutuu. 
Tätä faktoria suosivat asukasprofiilit arvostavat 
myös riittävää etäisyyttä naapuriin ja että asuin-
rakennuksessa on oma sauna, tilaa harrastami-
selle ja oma autopaikka. Tässä asukasprofiilissa 
asutaan väljästi rakennetuilla pientaloalueilla, 
autovyöhykkeellä ja useimmiten omistusasun-
nossa. Ryhmä käsittää pääasiassa lapsiperhei-
tä, lapsettomia pariskuntia sekä korkeamman 
tulotason luokkia. Tämän ryhmän vastanneet 
haluavat asua erityisesti omakotitalossa maa-
seudulla. (Strandell, 2017)
 Hailuodon omaleimaiseen elämäntyy-
liin soveltuu myös asukasprofiili, jonka asun-
non ja asuinalueet valintaan vaikuttavat tekijät 
sisältyvät ’alueen maine, identiteetti ja henki’ 
-faktoriin. Tässä profiilissa arvostetaan asui-
nalueen historiaa ja kerroksellisuutta, sekä sitä 
että alueella on oma identiteetti ja että naapu-
rusto koostuu samanhenkisistä ihmisistä. Tämä 
asukasprofiili koostuu erityisesti ikääntyneestä 
väestöstä. (Strandell, 2017)
 Kaikenlaisilla alueilla siis viihdytään, 
mutta eri alueilla on omat vahvuudet ja heik-
koutensa. Heikkouksia ja vastaajakohtaisia ero-
ja nousi esiin, kun asuinalueesta esitettiin tar-
kempia viihtyvyys- ja laatutekijöihin liittyviä 
kysymyksiä. Harvaan asutuilla pientaloalueilla 
tai taantuvissa taajamissa asukkaat arvosta-
vat luonnonympäristöä, rauhallisuutta, sekä 
rakentamisen väljyyttä, mutta toisaalta myös 
täydennysrakentamiseen suhtaudutaan positii-
visesti. Tässä asuinympäristössä asuvat antoi-
vat myös parhaan arvosanan omalle asunnolle 

ja pihalleen, mikä heijastaa hyvin ’’oma talo, 
piha ja auto’’ -faktorin toteutumista. Taajamien 
reuna-alueilla epäviihtyvyystekijöihin sisältyy 
huonot joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen 
yhteydet sekä palvelujen puute. Usein mainit-
tuina epäviihtyvyystekijöinä ovat olleet myös 
pitkät työ- ja asiointimatkat, harrastusmahdol-
lisuuksien sekä ulkoilu- ja liikuntapalveluiden 
puutteellisuus. Taantuvien taajamien osalta 
myös yhteisöllisyys on helpommin havaittavis-
sa, sillä naapureiden välistä vuorovaikutusta 
tapahtuu enemmän. Näillä alueilla puisto- ja 
ulkoilualueisiin kohdistuu tyytymättömyyttä. 
(Strandell, 2017) 

Merellinen Hailuoto sujuvan liiken-
neyhteyden päässä

Hailuodon ja Oulunsalon välille toteutettava 
kiinteä yhteys, Pengertie, parantaa Hailuodon 
sekä valtakunnallista että seudullista saavutet-
tavuutta ja mahdollistaa entistä sujuvampaa 
liikenneyhteyttä Hailuotoon suuntautuvalle 
henkilö- ja tavaraliikenteelle. Liikenneyhtey-
den paraneminen avaa kasvumahdollisuuksia 
Hailuodon paikalliselle elinkeinotoiminnalle, 
Hailuodon työssäkäyntialueen laajentumista ja 
kasvattaa kunnan vetovoimaisuutta potentiaa-
lisena asuinpaikkana. Kiinteän liikenneyhtey-
den vaikutuksena myös monipaikka-asumisen 
odotetaan lisääntyvän ja vapaa-ajan asuntojen 
ympärivuotisen käytön yleistyvän tai vastaa-
vasti kausiluontoisen käytön jaksojen piden-
tyvän. Pidemmällä aikavälillä väestömäärän 
odotetaan kasvavan, erityisesti lapsiperheiden 
osalta. Arviot väestönkasvusta pohjautuvat sa-
mantyyppisen vertailukohteen, Raippaluodon, 
kehitykseen väestörakenteensa osalta kiinteän 
tieyhteyden rakentamisen jälkeen. Selvitysten 
perusteella Hailuoto houkuttelee myös nuoria 
lapsiperheitä, jotka käyvät töissä mantereella. 
(ELY-keskus, 2010)
 Meren ympäröimä Hailuoto tarjoaa 
omaleimaisen ja ainutlaatuisen asuinympä-
ristön, jossa turvallisuus, luonnon läheisyys ja 
yhteisöllisyys ovat läsnä.  Kylämäinen yhtei-
sö kutsuu asukkaita sekä vakituisiksi että va-
paa-ajan asujiksi. Vapaa-ajan asumista tukee 
monipaikkaisuus, joka on osa yhä useamman 
suomalaisen arkea ja merkittävä maaseutujen 
tulevaisuuden kehittämistekijä. Maaseuduil-
le kohdistuu erityisesti vapaa-ajan käyttöön 



ja kausityöhön liittyvää monipaikkaisuutta, 
jonka merkityksen nähdään olevan nousevas-
sa kasvussa tulevaisuudessa. Maaseudulta tai 
maaseutumaisilta alueilta, myös Hailuodosta, 
käydään töissä lähikaupungeissa. Suurten kas-
vukeskusten läheisyydessä olevien maaseutu-
maisten alueiden houkuttelevuuden voidaan 
nähdä kasvavan, erityisesti monipaikka-asumi-
sen yleistyessä ja ajankäytön muuttuessa digi-
talisaation myötä. (Pitkänen, 2018; Laitaneva, 
2017).

Monipuolista asuntotarjontaa eri väestöryh-
mille
Hailuodon kunnan yhtenä tavoitteena on hal-
littu väestönkasvu. Liiallista väestönkasvua 
pyritään ohjaamaan ja rajoittamaan kaavoituk-
sella siten, että Hailuodon täydennysrakenta-
minen toteutetaan nykyistä infrastruktuuria 
tehostamalla, tukien nykyisen palvelukeskus-
tan asemaa sekä säilyttäen saaren omaleimai-
nen identiteetti ja imago myös kuntarakenteen 
kasvaessa. (ELY-keskus, 2010) Väestönkasvu 
ja väestörakenteen todennäköinen muutos 
vaikuttaa asuntomarkkinoihin, mikä vaatii 
kunnalta aktiivista asuntokaavoitusta, jotta 
tulevaisuuden muuttuvaan asuntokysyntään 
pystytään vastaamaan. Tavoitteelliseen muu-
tokseen kohti nuorempaa ikärakennetta ja 
perheellisen väestöryhmän houkuttelemiseksi 
kaavoituksessa ja asuntotuotannossa tulisi va-
rautua monipuoliseen asuntotarjontaan. ja tuo-
da pientalojen lisäksi myös pienempiä asunto-
tyyppejä, kuten kytkettyjen pientalojen, rivi- tai 
jopa pienkerrostaloja kuntakeskuksen alueelle. 
Nuorempia ja ikääntyviä sekä vähävaraisem-
paa väestöä huomioiden tulisi lisätä myös kun-
nan monipuolista vuokra-asumisen tarjontaa. 
 Maankäyttö- ja rakennuslain (1999) 
edellyttämänä suunnittelussa on otettava huo-
mioon sekä esteettömyys että käytettävyys 
kaikkien väestöryhmien kannalta, myös lapset, 
vanhukset ja vammaiset henkilöt huomioiden. 
Kokonaisen väestön tarpeiden kirjo on laaja, 
erityisesti kun mukaan luetaan muuttuva toi-
mintakyky ja vaihtuvat elämäntilanteet. Tästä 
syystä suunnittelua tulisi ohjata kaikille sopi-
villa ratkaisuilla (Design for All), jolloin ympä-
ristöllä voidaan mahdollistaa käyttäjien yhden-
vertaisuutta elämäänsä toteuttavina yksilöinä, 
eikä rajoittaa sitä. Ihmisten moninaisuuden ja 
yhdenvertaisuuden huomioiva suunnittelu on 
prosessi, joka tuo toimivat, turvalliset, esteet-

tömät ja esteettiset ratkaisut yhteen. (Kilpelä, 
2019). 

Vuokra-asuntojen kasvava tarve
Suomea on yleisesti ottaen pidetty kodinomis-
tusyhteiskuntana, mutta omistus- ja vuok-
ra-asuntojen erot ovat tasaantuneet. Vuonna 
2019 asuntokuntien asunnoista 55,6 % on ollut 
hallintaperusteeltaan omistusasuntoja. (Tilas-
tokeskus, 2020g). Vuokra-asuntojen kysyntää 
lisäävät nuorten varhainen muutto kotoa, pie-
net taloudet, erotilanteiden tuomat muuttotar-
peet, yksinasujien ja kakkosasuntojen kasvava 
määrä (Juntto, 2004). Hailuodossa vuokra-asu-
van väestön lukumäärä on pysynyt suhteellisen 
tasaisena, samalla kun omistusasuntojen määrä 
on noussut vuodesta 2005 vuoteen 2019 (Tilas-
tokeskus, 2020h). Tilastoja selittävät kuitenkin 
Hailuodon vuokra-asuntojen vähäinen tarjonta 
ja uusien vuokrakohteiden rakentamisen puut-
tuminen asuntotuotannossa. 
 Hailuodon parempi saavutettavuus ja 
kunnan kasvu lisää myös kunnassa käyvien uu-
sien työntekijöiden määrää, niin uusien yritys-
ten myötä tulevien työpaikkojen kuin lyhytai-
kaisien kausitöiden lisääntymisen myötä. Jotta 
paikkakunnalla varmistetaan riittävät tarjolla 
olevat asunnot myös uusille osa- ja kokoaikai-
sille työssäkävijöille sekä mahdollisille pende-
löijille, tulisi kunnan tarjota alueeltaan riittä-
vissä määrin kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. 
Kooltaan pienemmät asunnot voivat toimia 
myös työsuhdeasuntoina, joita voidaan tyhjil-
lään ollessaan ohjata esimerkiksi majoituskäyt-
töön. 
 Luontoa ja rauhaa kaipaaville moni-
paikka-asumisen mahdollistaa ennen kaikkea 
ihmisten vaurastuminen, digitalisaation kehi-
tys sekä etätyön todellinen läpimurto verratessa 
menneisiin vuosikymmeniin (Laitaneva, 2017). 
Tämä kehityssuunta ja sen kasvava suosio on 
todistanut läsnäolonsa erityisesti maailman-
laajuisen COVID-19-pandemian myötä, jonka 
aikana yli miljoona suomalaista työssäkävijää 
on siirtynyt etätyöskentelyyn (Yle, 2020). 
 Juntto (2008) nostaa esiin vuokra-asun-
tojen tärkeyden siitäkin syystä, että nykypäivä-
nä joustava työelämä edellyttää yhä useamman 
työskentelyä toisella paikkakunnalla ja työ-
suhteiden epävakaus, tuloerojen kasvu sekä 
vaatimus liikkuvuudesta hankaloittavat mo-
nien ihmisten kodinomistusta. Näistä syistä 
kohtuuhintainen vuokra-asuminen nähdään 



välttämättömänä asumisen perusturvan kan-
nalta. (Juntto, 2008) Kohtuuhintaista asumista 
tulisikin mahdollistaa uusien vuokra-asuntojen 
rakentamisella, jolloin huomioidaan sekä edul-
lisia että väliaikaisia asumisen muotoja tarvit-
sevat, mutta myös kakkosasuntoja kaipaavat 
yksittäiset ihmiset ja perheet. 

Perheellisille omaa pihaa ja autopaikka
Yleisesti ottaen perheellisillä on tavoitteena 
asua omassa talossa, jossa on omaa pihaa ja 
autopaikka (Strandell, 2017). Erilaiset perheet 
ja perhekoot huomioon ottaen pientalojen tar-
jonnan lisäksi Hailuodon kunnassa tulisi tar-
jota myös pienempiä asuntotyyppejä, koska 
nykyään lapsiperhe ei käsitteenä tarkoita pel-
kästään ydinperheitä vaan yhä useampi lap-
siperhe voi tarkoittaa yksinhuoltajaperhettä. 
Pienempiä asuntotyyppejä, jotka tarjoavat kui-
tenkin mahdollisuuden omaan pihaan ja auto-
paikkaan ovat esimerkiksi kytketyt pientalot, 
paritalot sekä rivitaloasunnot. 
 Vuonna 2019 Suomessa asuvien per-
heiden laskennallinen keskikoko on ollut 2,74 
henkilöä (Tilastokeskus, 2019). Noin puo-
let vuonna 2018 rakennetuista pientaloista 
ovat olleet huoneistoalaltaan 120–159 neliötä. 
Pientalojen pienentyneet keskikoot johtuvat 
suurimmissa määrin rahoituksen saamisen 
hankaloitumiseen. (Yle, 2019) Normaalin asu-
misväljyyden saavuttamiseksi asunnossa tulisi 
olla jokaista perheenjäsentä kohti yksi huone 
tai 1–2 asuinhuonetta enemmän mitä asun-
tokunnan henkilömäärä on. Keittiötä ei lueta 
huonelukuun. (Tilastokeskus) Parhaimmillaan 
perheen asunto mukautuisi perhe-elämässä 
tapahtuviin eri vaiheisiin, kuten lasten ikäkau-
siin. Tulevaisuuden perheiden asuntoja voisi-
kin suunnitella mukautumisen pohjalta esimer-
kiksi helposti yhdisteltävinä tai erotettavina 
asuntoina, pientaloina sivuasuntojen kanssa ja 
tilaratkaisuihin voisi tuoda esimerkiksi muusta 
kodista erotetut työtilat, jotka monipuolistavat 
kodin käyttöä eri elämäntilanteita varten. 

Iäkkäitä tukeva asuinympäristö - Monipuolis-
ta asumista vanhuksille
Iäkkäillä ihmisillä asuinympäristöllä on suuri 
merkitys, mikä on kuitenkin vielä jäänyt vähäi-
selle huomiolle kuntien yhdyskuntasuunnit-
telussa ja päätöksenteossa. Kotona asuminen 
ja sen mahdollistaminen on kuitenkin ensisi-
jaisena tavoitteena niin ikääntymispolitiikan, 

kuin itse iäkkäiden näkökulmasta. Tämä vaatii 
erityistä huomion kiinnittämistä asuinympäris-
töjen suunnitteluun ja kehittämiseen iäkkäiden 
asukkaiden tarpeiden mukaisiksi. Asuinympä-
ristön tukiessa itsenäisen elämän jatkumista, 
ikääntyneiden kotona asumisen on mahdol-
lista toteutua sekä kustannustehokkaasti että 
arvokasta vanhenemista kunnioittaen. (Rappe, 
2018)
 Kotona asumista on tarkoituksellis-
ta tukea mahdollisimman pitkään esimerkiksi 
esteettömyyttä edistämällä, teknologialla ja ko-
tiin tuotavien palveluiden kehittämisellä. Suo-
messa kotona asumista tuetaan tavanomaisesti 
rakentamalla tavallisen asutuksen sekaan sijoi-
tettavia ikääntyneille suunnattuja kerrostaloja, 
joissa on usein myös mahdollisuus erilaisiin 
hoiva- ja kotipalveluihin. Viime vuosien aikana 
myös erilaiset eläkeiän ylittäneille suunnatut 
asumismuodot kuten senioritalot ovat lisäänty-
neet Suomessa. Senioritaloissa tai senioriasumi-
sen yhteisöissä alaikäraja on yleisesti 48+ tai 55+ 
ikävuotta, ja niiden halutaan erottuvan selvästi 
palvelutaloasumisesta. Tällaisilla asumismuo-
doilla pyritään tarjoamaan laadukasta asumista 
palvelujen lähellä sekä erilaisia vapaa-ajanviet-
tomahdollisuuksia. Enemmän yhteisöllisyyttä 
ja sosiaalista osallistumista korostavia asumis-
muotoja ovat niin sanotut eläkeläiskylät, jotka 
ovat varsin tavallisia esimerkiksi Englannissa ja 
Yhdysvalloissa. Suomessa vastaavia eläkeläis-
kyliä ei ole toteutettu, mutta samantyyppistä 
konseptia on toteutettu esimerkiksi Outokum-
mun Virkkulankylä -konseptilla. Yksittäisiä ky-
lämäisiä kohteita ovat Karjalohjan Mummon-
kylä, jonka toiminta pohjautuu esteettömien 
taloryhmien rakentamiseen palvelujen ja har-
rastemahdollisuuksien läheisyyteen. (Jolanki, 
ym. 2017) Hailuodon kontekstissa ikääntyneille 
suunnattuja asumisratkaisuja on toteutettu ri-
vitaloasuntoina ja palveluasumisen yksikkönä, 
mutta kunnassa tarjotut ikääntyville tarkoitetut 
asuinratkaisut ja palvelut ovat kuitenkin vä-
hissä. Jos kunta haluaa mahdollistaa hailuoto-
laisten ikääntymisen omassa kotikunnassaan, 
tulee kunnan lisätä senioreille suunnattuja asu-
mismuotoja siten, että ne sijainnillaan tukevat 
itsenäistä ja aktiivista toimimista, sekä mahdol-
listavat myös yksinasuvien vanhusten yhteisöl-
lisyyttä. 
 Ikääntyneillä keskeisimpinä asui-
nympäristön tekijöinä ja asumiskriteereinä 
ovat helppohoitoinen ja vaivaton asuminen, 



asunnon hyvä varustelutaso, asuinympäris-
tön esteettömyys, rauhallisuus sekä melutto-
muus. Iäkkäät toivovat asuinalueelle kaikkia 
tarvitsemiaan palveluja: lähikauppaa, tervey-
denhoito- ja vanhuspalveluja sekä pankki- ja 
postipalveluja. Ikääntymisen myötä myös ul-
koilumahdollisuudet ja luonnonympäristö 
nousevat tärkeämmiksi ja pihat ovat ikäänty-
neille yleisesti ottaen tärkeitä ulkoiluun ja naa-
pureiden tapaamiseen mahdollistavia paikkoja 
pihapiirissä. (Strandell, 2017). 

Yksin mutta yhteisöllisesti
Hailuodon saaressa yhteisöllisyys on läsnä niin 
kulttuurissa, elämäntavoissa kuin aktivitee-
teissakin, ja yhteisöllisyys nähdään Hailuodon 
yhtenä valttikorttina ja vetovoimatekijänä. Hai-
luodossa naapurit, kyläyhteisöt, hyvän asumi-
sen sekä elinympäristön kokemukset koetaan 
ihmisten hyvinvointia koostavina arjen ele-
mentteinä, ja kunnan yhtenä hyvinvointitavoit-
teena vuosille 2020–2025 on edistää kuntalais-
ten yhteisöllisyyttä (Hailuodon kunta, 2019). 
 Vaikka yksinasujien määrä on kasvus-
sa, sen ei tarvitse kuitenkaan tarkoittaa yksi-

näistä elämää. Suomalaisessa Monikko -hank-
keessa (Helamaa & Pylväinen, 2012) on koottu 
yhteen tietoa erilaisista yhteisöllisistä asuinym-
päristöistä, asumisen yhteisöllisyydestä ja eri-
laisista yhteisömalleista. On huomioitava, että 
fyysiset tilat itsessään eivät luo yhteisöllisyyt-
tä tyhjästä, vaan yhteisöllisyyden muodostu-
misen keskiössä ovat ihmiset itse. Raportissa 
kuitenkin korostetaan tilojen ja tilaratkaisujen 
tärkeyttä osallisuuden ja vuorovaikutuksen 
mahdollistajina. Vuorovaikutuksen luomisessa 
visuaalisilla yhteyksillä on suuri merkitys, kos-
ka niillä voidaan lisätä ja mahdollistaa spontaa-
nia kommunikointia asukkaiden välille. Asu-
misyhteisön yhteistiloja voidaan sijoittaa joko 
samaan rakennukseen asuntojen kanssa tai ne 
voivat olla erillisiä tilakokonaisuuksia varsi-
naisten asuinrakennuksen ja huoneistojen ohel-
la, pääasia kuitenkin on, että sosiaalisia suhteita 
mahdollistetaan viihtyisillä kohtaamispaikoil-
la, joissa ihmiset voivat kokoontua. (Helamaa 
& Pylväinen, 2012)
 Suomessa pien- sekä rivitalojen pi-
hat ovat tavallisesti rajattuja aidoin tai istu-
tuksin, joilla osoitetaan yksityiset piha-alueet. 
Monikko -hankkeessa esiin nostettu Pihapiiri 
-malli on yhteisörakentamisen muoto, joka on 
helposti sovellettavissa niin erillispientalojen, 
kytkettyjen pientalojen kuin pienkerrostalojen 
yhteyteen, ja on luonteva yhteisöllisyyden li-
sääjä suomalaiseen asumiskulttuuriin. Tässä 
mallissa yksityisiä piha-alueita voidaan korva-
ta yhteispihoilla ja nimensä mukaisesti yhtei-
sen pihan merkitys on suuri. Myös yhteistilat 
sijoitetaan pääosin keskitetysti ja kulku niihin 
tapahtuu yhteispihojen kautta. Tällöin myös 
yksityisten ja yhteisten tilojen rajat ovat selvät, 
jolloin monien suomalaisten arvostama yksityi-
syys säilyy. (Helamaa & Pylväinen, 2012)
 Yhteisöllistä asuinrakentamista voi-
daan tuoda kylämäisten pihapiirien lisäksi 
myös yhteisösyyttä tukevilla sisätiloilla esimer-
kiksi ikääntyneille suunnatuissa asumisratkai-
suissa. Sisätiloihin sijoitettaviin yhteistiloihin 
pätee kuitenkin sama sääntö kuin ulkotiloihin: 
Yhteistilojen tulisi tarjota mahdollisuuksia ih-
misten keskeiselle luonnolliselle kohtaamiselle. 
Jos esimerkiksi kulku yksityisiin tiloihin, tässä 
tapauksessa asuntoihin tai huoneisiin, tapah-
tuu yhteistilojen kautta, on myös todennäköi-
sempää, että yhteistiloissa vietetään enemmän 
aikaa. Yhteiskäyttöisiä tiloja ovat usein yhteis-
ruokailua tukeva sali, pyykkihuone ja työpaja. 

Kuva 8. Ikääntymisen myötä ulkoilumahdollisuu-
det ja luonnonympäristö nousevat tärkeämmiksi 
(Jatta Hepola)



Yleisesti tilat käyttötarkoituksineen perustuvat 
kuitenkin siihen, millaisia tarpeita kohteessa 
asuvalla yhteisöllä on. (Durrett, 2009) Yhteisten 
sisätilojen rakentamisen ei myöskään tarvitse 
olla kustannuksiltaan muuta asumista kalliim-
paa: Yhteiskäyttöisien sisätilojen rakentami-
sesta syntyviä kustannuksia pystytään yksin-
kertaisesti kompensoimaan hieman tavallista 
suppeammilla asuntokohtaisilla neliöillä tai va-
rustelun tasolla, muun muassa jättämällä asun-
tokohtaiset ja yksityiskäyttöiset saunat pois 
(Helamaa & Pylväinen, 2012). Tällöin yhteisillä 
tiloilla voidaan kompensoida yksityisten tilojen 
vähenemistä ja samalla lisätä asukkaiden yhtei-
söllisyyttä.

Elinkaariajattelu ja kestävä kehitys
Väestö ja asuntokanta ovat hitaasti muuttuvia 
tekijöitä ja tulevaisuuden asunnon tarvitsijat 
ovat pääosin jo olemassa. Asuntokannan muu-
tos uustuotannolla on hidasta ja vanha asunto-
kanta edellyttää kunnossapitoa, korjausta sekä 
kohentamista, jotta sitä pystytään hyödyntä-
mään ja ylläpitämään sen houkuttelevuutta 
asuntoa hakevien silmissä. (Juntto, 2008) Hai-
luodon kylien ympäristössä on paljon vanhaa 
rakennuskantaa, jotka ovat osa valtakunnalli-
sesti merkittävää maisema-aluetta. Saaren ar-
vokkaan kulttuuriympäristön tärkeyttä sekä 
elinkaariajattelua tulisi painottaa olemassa ole-
van infrastruktuurin ja vanhan rakennuskan-
nan maksimaalisella hyödyntämisellä myös 
tulevaisuuden asuinrakennuksina, mikäli nii-
den käyttökelpoista elinkaarta on vielä jäljellä. 
Tämä tukee Hailuodon profiloitumista vastuul-
lisena ja aitona sekä vetovoimaisena kulttuu-
riympäristönä. 
 Rakentaminen on murto-osa raken-
nuksen koko elinkaarta. Tästä syystä myös 
uudisrakentaminen tulisi toteuttaa kestäväs-
ti siten, että rakentamisen ekologisuutta sekä 
kokonaisvaltaisia kustannus- ja ympäristövai-
kutuksia on tarkasteltava rakennuksen täyden 
elinkaaren näkökulmasta. (Rakennusteollisuus) 
Kestävään kehitykseen ja elinkaariajatteluun 
kytkeytyy myös rakentamisessa käytettyjen 
rakennusmateriaalien ekologisuus. Puuraken-
tamisella alennetaan rakentamisen hiilijalan-
jälkeä ja tuetaan kansallista energia- ja ilmas-
tostrategiaa. Kotimainen puu on sekä karttuva 
että uusiutuva luonnonvara: puun luonnonva-
rallisuus kasvaa, vaikka sitä käytetään, eivätkä 
ihmisen vaikutukset heikennä ympäristöä (Ym-

päristöministeriö; Puuinfo, 2020)

Jakamis- ja kiertotalous
Ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen hu-
penemisen myötä sekä asumisen että raken-
tamisen resurssiviisaat toimintamallit ovat 
tulevaisuuden tutkimusten yhtenä kasvavana 
trendinä. Resurssiviisaudella tarkoitetaan pää-
asiassa luonnonvarojen käytön ja päästöjen 
vähentämistä, jolla lisätään samalla asukkai-
den hyvinvointia. Jakamistaloutta käsitellään 
yhtenä resurssiviisaana toimintamallina, jossa 
vajaakäyttöisten resurssien tehokkaana käyttö-
nä. Jakamistalouden ydinajatuksena on se, ettei 
kaikkea tarvitse omistaa itse, vaan kulutustuot-
teiden ja hyödykkeiden käyttöä jaetaan muiden 
mahdollisten käyttäjien kesken. Jakamistalou-
den rinnalla merkittäväksi nousee myös kierto-
talous, jolla pyritään vähentämään jätteen mää-
rää siten, että mahdollinen tuote säilytetään 
mahdollisimman pitkään käytössä kierrättämi-
sen, tuotteen materiaalien uusiokäytön tai pal-
veluiden kautta. (Huttunen, 2014; Juslin, 2019) 
 Jakamis- ja kiertotalouden kehitty-
miseen vaikuttavat kuitenkin esimerkiksi ve-
rotukseen, tuote- ja jätesäädöksiin liittyvät 
nykylainsäädännöt ja sääntelyt. EU-komissio 
on kuitenkin sitoutunut poistamaan kiertota-
louden esteitä ja tätä kautta edistämään sen to-
teutusta. Kiertotalouden toimintamalli tarjoaa 
mahdollisuuksia kestävämmälle yhteiskun-
nalle, ja sen voidaan nähdä tuottavat parhaim-
millaan taloudellista, ekologista ja yhteiskun-
nallista hyvinvointia. (Sitra, 2016) Kiertotalous 
nähdään kuitenkin tulevaisuudessa menesty-
vän kunnan kilpailuvalttina, jolla vahvistetaan 
alueen elinvoimaisuutta ja ilmastotietoisuut-
ta. Kuntaliitto ja Sitra ovat keränneet kunnille 
suunnattuja kiertotaloustärppejä, joiden avulla 
kunta voi lisätä ja kehittää kiertotaloutta alueel-
laan. Asuinrakentamisessa kiertotaloutta voi-
daan esimerkiksi kehittää resurssitehokkaalla 
ja materiaalien kiertotaloutta huomioivalla 
rakentamisella sekä olemassa olevan raken-
nuskannan käytön maksimoinnilla ja tilojen 
yhteiskäytöllä. Myös kaavoituksella ja muulla 
suunnittelulla pystytään edistämään rakenta-
misen kiertotaloutta. (Kuntaliitto, 2019; Sitra, 
2016) 
 Kunta voi kehittää yhteisön jakamis- ja 
kiertotaloutta esimerkiksi tarjoamalla sitä tuke-
van palvelualustan. Asukkaiden yhteisöllisyyt-
tä voidaan myös kanavoida esimerkiksi tarjo-



amalla omaa kotia tai kodin osaa alivuokralle 
lyhytaikaisille asukkaille. Tällä tavalla uudet 
asukkaat tuodaan lähelle kyläyhteisöä ja samal-
la voidaan rikastuttaa paikallisten arkea. Liik-
kuvuuden kasvaessa lyhytaikainen asuminen 
vastaa kasvaviin tarpeisiin, sekä tukee jakamis-
talouden näkökulmaa: Miksi vuokrata asunto, 
kun voisi ’’lainata’’ esimerkiksi huonetta? 

Teknologian kasvava läsnäolo - Asumisen 
palvelullistaminen
Yhteiskuntatieteilijä Elina Kiiski Kataja (2016) 
kirjoittaa julkaisussaan, että teknologian kehi-
tys koko sen laajuudessaan on nykypäivänä no-
peampaa kuin koskaan aiemmin. Teknologian 
mahdollisuudet ja uudet toimintatavat sekä 
innovaatiot muuttavat tulevaisuuden elämää ja 
asumista, samalla tavalla kuin mitä esimerkiksi 
teollinen vallankumous ja sähkön käyttöönotto 
tarkoitti ihmiskunnalle aikoinaan. Jo olemassa 
olevaa ja edelleen kasvavaa teknologiaa ovat 
esimerkiksi keinoäly, robotisaatio ja digitaali-
set joukkoalustat (Kiiski Kataja, 2016). Nämä 
edellä mainitut ovat myös hyödynnettävissä 
asumisessa. 
 Teknologian kasvavalla läsnäololla 
voidaan luoda mahdollisuuksia helpompaa ja 
turvallisempaa arkea kohti. Huomaamatonta 
älytekniikkaa voidaan liittää asuinrakennuk-
seen helposti ja näillä voidaan lisätä esimerkiksi 
asumismukavuutta ja -turvallisuutta. Erilaisilla 
sensoreilla voimme tunnistaa ja säätää esimer-
kiksi asunnon valot, lämpö ja ilmankosteus 
miellyttävälle tasolle automaattisesti asukkai-
den tiloissa oleskelun mukaan. Turvallisuutta 
voidaan lisätä esimerkiksi erilaisilla liiketun-
nistimilla ja itsestään sammuvilla sähkölaitteil-
la. (Aspa, 2016) Jo nykypäivänä älyteknologial-
la voidaan tehostaa kodin toimintoja asukkaan 
tarpeiden mukaiseksi ja lähestulkoon kaikkia 
voidaan seurata ja ohjata etänä. Kotiin asen-
netuilla antureilla voidaan säätää tilojen valoi-
suutta, lämpöä ja ilmankosteutta, mutta myös 
suojata kotia vesivahinkojen tai tulipaloilta. 
(Grohe)
 Teknologiaa on edistetty tukemaan 
myös ikääntyneiden elämää ja itsenäistä kotona 
asumista, mutta myös lisäämään arjen turvalli-
suutta ja tuomaan siihen sisältöä. Teknologian 
kasvaneesta potentiaalista huolimatta sitä kui-
tenkin hyödynnetään ainakin toistaiseksi hy-
vin vähäisissä määrin ikääntyneiden itsenäistä 
kotona asumista tukevana elementtiä, ja tekno-

logian hyödyntäminen täysimittaisesti vaatii 
myös lakimuutoksia. Tällä hetkellä kotona asu-
mista tukevina ratkaisuina ovat muun muas-
sa erilaiset sähköiset palvelut ja sovellukset, 
joiden avulla erilaisilla mittalaitteilla saaduilla 
tiedoilla ja asukkaan taustatiedoilla voidaan 
tuottaa yksilöityjä ohjeita ja muistutteita arjen 
toimintoihin liittyen. Ikääntyneet asukkaan ko-
tiin voidaan myös asentaa itsenäistä asumista 
tukevia järjestelmiä, jotka voivat olla osa koti-
hoidon palveluja. Tällaisia ovat asukkaan aktii-
visuutta ja liikkumista seuraavat tai esimerkiksi 
kaatumisia havaitsevat anturit. Automaattien ja 
robottien käyttö on vielä toistaiseksi hyvin vä-
häistä, mutta niiden roolin ja merkityksen us-
kotaan kasvavan kehityksen ja markkinoiden 
laajentuessa. Nykypäivänä kuluttajatuotteina 
siivousrobotit ovat kotitalouksissa yleistyneet 
ja helpottavat myös itsenäistä kotona asumista. 
(Lähteenmäki, ym. 2020)
 Joidenkin asiantuntijoiden mukaan 
koti ja asuminen olisi muuntautumassa yhä 
enemmän palvelun suuntaan. Vuokra-asumi-
sen suosion nousu osoittaa myös sen, että omis-
tamisen tarve on ainakin jossain määrin vähen-
tynyt, mikä voi selittyä kasvavan liikkuvuuden 
ja joustavuuden sekä muuttuvien elämäntilan-
teiden kautta. 

Tulevaisuuden haasteita ja näkymiä

Hailuodon tulevaisuuden asumisen haasteena 
on erityisesti ikääntyvän väestön merkittävä 
kasvu tulevien vuosien aikana. Ikääntyville 
suunnattujen asuinratkaisujen ja palveluiden 
määrä kunnassa on kuitenkin vähissä ja edel-
lyttää toimia, jotta kunta voi mahdollistaa pai-
kallisten asumismahdollisuudet ja ikääntymi-
sen omassa kotikunnassaan. Toisena haasteena 
on asuntotarjonnan riittävä monipuolistami-
nen myös nuorempien väestöryhmien asunto-
kysyntään vastaavaksi. Omistusasuminen on 
Hailuodon yleisin asumismuoto (Hailuodon 
kunta, 2020b). Vaikka valtaosa suomalaisista 
asuvat omistusasunnossa, on vuokra-asuntojen 
kysyntä noussut viime vuosien aikana (Tilasto-
keskus, 2020g). Asuinrakentamisessa kunnan 
tulisi varmistaa riittävä vuokra-asuntojen tar-
jonta, jotta kunnalla on tarjota kohtuuhintaista 
asumista esimerkiksi nuorille, pienille talouk-
sille ja kakkosasuntoja tarvitseville. 
 Tulevaisuuden asuinrakentamista oli-
si hyvä ohjata asukas- ja käyttäjälähtöisyyteen, 
jotta asuinrakentamisella varmistetaan viih-



tyisien ja kysyntään vastaavien, mutta myös  
pitkäikäisten elinympäristöjen luominen. 
Osallistavalla suunnittelulla voidaan luoda eri 
asukasryhmien sekä tulevien naapurustojen 
yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä. (Järvi, 2012) 
Tulevaisuuden asumista suunniteltaessa tulee 
muistaa elämäntapojen erilaistuminen, erilaiset 
perhemuodot ja yksinasuminen ja ennen kaik-
kea kaikki käyttäjät, jotta erilaiset sekä muuttu-
vat asumistarpeet huomioidaan.
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Tämän selvityksen tarkoituksena on avata yh-
teisöllisyyttä käsitteenä, kertoa millaiset teki-
jät edesauttavat yhteisöllisyyden syntymistä 
ja säilymistä ja toisaalta millaiset asiat voivat 
olla esteenä yhteisöllisyyden muodostumiselle. 
Näitä teemoja tarkastellaan osana Hailuodon 
nykytilannetta, kehitystä tulevaisuudessa ja 
pohtien saarelle rakennettavan kiinteän yhtey-
den mahdollisia vaikutuksia. Selvitystä varten 
on käyty läpi erilaisia aihetta käsitteleviä tut-
kimuksia ja teoksia, hyödynnetty Hailuodon 
kunnanvaltuustolle teetettyä Harava-kyselyä ja 
haastateltu yhteisöllisyyttä työelämän konteks-
tissa tutkinutta Hailuodon kaupunginjohtaja 
Aki Heiskasta. 
 Yhteisöllisyys tarkoittaa käsitteenä 
monille jo valmiiksi jotakin, mutta sitä ja sen 
osatekijöitä määrittäessä termi muuttuu moni-
mutkaisemmaksi ja epäselvemmäksi. Yhdys-
kuntasuunnittelun kontekstissa ei tavallaan 
voida taata yhteisöllisyyden syntymistä ja säi-
lymistä, mutta suunnittelulla voidaan monin 
keinoin luoda yhteisöllisyyden syntyä ja sen 
olemassaoloa tukevia tekijöitä, tiloja ja alueita. 
Samalla suunnittelulla voidaan välttää yhteisöl-
lisyyttä rajoittavia tekijöitä.
 Hailuodon kunta on monien haastei-
den edessä: väkiluvun trendi on laskeva, ikään-
tyneiden osuus kasvaa ja saari on suuren muu-
toksen kynnyksellä pengertien rakentamisen 
myötä. Toisaalta Hailuoto tunnetaan omalei-
maisuudestaan, arvokkaasta ympäristöstään 
ja monipuolisesta kulttuuritarjonnastaan – ja 
onkin kesäisin suosittu matkakohde. Nämä 
tekijät antavat hyvän lähtökohdan kehittää 

saarta yhteisöllisyys silmällä pitäen, edistäen 
ja korostaen. Hailuotolaiset kuvaavat saarelais-
ta elämäntapaa yhteisölliseksi ja yhteisöllisyys 
itsessään koetaan vahvana osana hailuotolaista 
identiteettiä.
 Selvityksessä käydään ensin läpi yh-
teisöllisyyttä käsitteenä, ja miten yhteisö yli-
päätään voidaan määritellä. Tämän jälkeen 
yhteisöä tarkastellaan kulttuurin ja kylätoi-
minnan kautta; miten yhteisöllisyys ilmenee 
Hailuodossa ja millaisia vaikutuksia kiinteän 
yhteyden rakentamisella voi olla Hailuodon 
yhteisöllisyyteen? Yhteisöllisyyden käsittelyn 
jälkeen tutkitaan maankäytön sosiaalisia ulot-
tuvuuksia, joiden yksi osatekijä yhteisöllisyys 
on. Lopuksi arvioidaan yhdyskuntasuunnitte-
lun keinoja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi 
ja millaiset ratkaisut Hailuodossa edesauttavat 
yhteisöllisyyttä tulevaisuudessa.
 Selvityksen tavoitteena on vastata 
seuraaviin kysymyksiin: mistä yhteisöllisyys 
muodostuu? Miten yhdyskuntasuunnittelulla 
voidaan edesauttaa yhteisöllisyyden syntyä? 
Mitkä ovat yhteisöllisyyttä vahvistavat ja hei-
kentävät tekijät Hailuodossa? Mitä tekijöitä 
Hailuodon tulisi huomioida alueiden kehittä-
misessä yhteisöllisyyden kannalta?  

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on käsitteenä haastava ja se voi 
tarkoittaa eri konteksteissa eri asioita. Yhtei-
söllisyys koostuu vuorovaikutuksesta, yhdessä 
olemisesta ja tekemisestä, henkilökohtaisesti 
merkittävistä suhteista, luottamuksesta ja yh-
teenkuuluvuudesta. Yleiskäsitteenä yhteisölli-

Antti Väisänen

Yhteisöllinen Hailuoto

Yhteisöllisyys yhdyskunta-
suunnittelun keinoin



syyttä käytetään kuvaamaan ihmisten välistä 
yhteistyötä ja monenlaisia yhteistyön muotoja 
(Paasivaara & Nikkilä, 2010). Yhteisöllisyyteen 
kuuluvat näiden lisäksi omatoimisuus, osalli-
suus ja yhteinen päämäärä, joka tähtää yhtei-
seen hyvään ja me-hengen syntymiseen (Heis-
kanen, haastattelu, 6.11.2020).
 Heikki Lehtonen kirjoittaa teoksessaan 
Yhteisö (1990), että yhteisöllisyys viittaa ennen 
kaikkea sosiaalisen vuorovaikutuksen ominai-
suuteen, tapaan tai toimintaperiaatteeseen. Se 
voidaan käsittää myös ideana tai tavoitteena 
ja tällä tavoin oppina tietystä vuorovaikutus-
tavasta. Yhteisöllisyyden piiriin kuuluvat sekä 
olemassa olevat vuorovaikutusprosessit että 
mielikuvat tällaisista prosesseista. Olemassa 
olevien prosessien kohteena ovat yhteisöt, ja 
kun kyseessä ovat mielikuvat näistä prosesseis-
ta, yhteisöllisyys ilmenee symbolisena tavoit-
teena. (Lehtonen, 1990, 25–26.)

Yhteisö
”Sosialogian isä”, Émile Durkheim (1858–1917), 
määritteli yhteisön sosiologisena käsitteenä jo 
1800-luvun loppupuolella. Hänen näkemyk-
sensä mukaan yhteisöt ja yhteisöllinen elämä 
ovat edellytyksiä ihmisen olemassaololle ja 
toiminnalle, koska elämän suurimmat voiman-
lähteet ovat yhteisö ja siihen kuuluminen. (An-
tikainen, Rinne & Koski 2013 [Durkheim 1985, 
Durkheim 1990]). Yhteisyyden tunne luo pe-
rustan yksilön ja yhteiskunnan suhteelle ja on 
se tekijä, joka pitää yhteiskunnat koossa (Anti-

kainen, Rinne & Koski, 2013, s. 17).
 Yhteisön jäsenillä on oltava jotakin yh-
teistä ja tämä yhteisyys voi ilmetä toimintana 
tai tunteina (kuva 1): 
1) Yhteisyys vuorovaikutuksessa kehitty-
vänä ilmiönä. Jäsenten ryhmäidentiteetti muo-
toutuu konkreettisen toiminnan seurauksena ja 
tuloksena voi olla toiminnallinen yhteisö.
2) Yhteisyys tietoisuudessa vahvistuvana 
yhteenkuuluvuuden tunteena, jonka tuloksena 
kehittyy symbolista yhteyttä. Se voidaan ym-
märtää ryhmäidentiteettiä vahvistavana tietoi-
suusmuotona. (Lehtonen 1990, s. 23.)

Yhteisökäsitteitä ovat esimerkiksi perhe, suku, 
kylä ja heimo. Kansallisvaltion myötä kansalai-
suus ja kansallisuus ovat kehittyneet yhteisölli-
syyden perusteiksi. Kun taas halutaan korostaa 
yhteiskunnallista kerrostuneisuutta yhdistävä-
nä tekijänä, voidaan puhua säädystä tai luo-
kasta. Työyhteisöihin liittyvät mm. työvuoron, 
työryhmän, tiimin ja projektiryhmän yhteisökä-
sitteet. Yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista voi-
daan kuvata sanalla ryhmähenki tai me-henki, 
joka on yhteisöä koossapitävä voima. Yhteisö-
käsitteitä voivat esimerkiksi olla myös urheilu-
seura, joukkue, seurakunta ja kerho.
 Yhteisöllisyys on muuntuvaa ja so-
siologisissa analyyseissä tunnistetaan kaksi 
murrosta, jotka ovat vaikuttaneet yhteisölli-
syyteen. Ensimmäinen murros oli esimodernin 
yhteiskunnan muuttuessa moderniksi 1700- ja 
1800-luvuilla, kun keskiaikainen feodaalinen 

Kuva 1. Kaavio yhteisyyden muodostavista tekijöistä (Kuva: Antti Väisänen, Lähde: Lehtonen 1990, s. 
29)



yhteiskunta alkoi muuttua kapitalistiseksi, pe-
rinteiset maaseutuyhteisöt hajosivat teollistu-
misen myötä ja modernit suurkaupungit syn-
tyivät (Antikainen, Rinne & Koski 2013, s. 18). 
 Suomessa näihin aikoihin kyläyhtei-
söihin vaikutti isojako. Ennen isojakoa ihmiset 
elivät ja viljelivät maata kyläyhteisöissä, joissa 
ihmisten kohtaaminen ja yhdessä toimiminen 
olivat osa jokapäiväistä elämää ja jopa velvol-
lisuus. Kylien sarkajakoa syytettiin huonosta 
tuottavuudesta ja täten sarkajakoiset maat jaet-
tiin veromäärän ja maan arvon mukaan kylän 
asukkaille. Tällöin talonpojilla olisi tiluksensa 
isoina lohkoina, jolloin heillä olisi täysi vapaus 
kehittää omaa maatilatalouttaan. (Paloposki 
1986, 143.) 
 Kun sarkajakoiset laidunmaat jaettiin 
suuremmiksi yhtenäisiksi tiluksiksi, muuttui 
myös kylien rakenne. Kylässä rakennukset si-
jaitsivat vierekkäin omilla tonteillaan ja isojaon 
jälkeen asuinrakennusten etäisyydet toisiinsa 
kasvoivat. Yhteisestä viljelytoiminnasta siirryt-
tiin omatoimisempaan malliin, jossa viljely ta-
pahtui omalla maalla ja siitä vastattiin itse.
 Toisena murroksena pidetään 1900-lu-
vun jälkipuoliskolla tapahtunutta muutosta, 
kun moderni yhteiskunta alkoi muuttua jälki-
moderniksi ja rahatalouden merkitys korostui 
entisestään (Antikainen, Rinne & Koski 2013, 
18). Kaupungistumisen kiihtyminen ja uudet 
teknologian kehitysaskeleet ovat muokanneet 
niin maaseutuja kuin kaupunkiympäristöjäkin. 
Toisaalta teknologian kehitys on luonut uuden-
laisia virtuaalisia yhteisöjä ja näin vähentänyt 
alueellisen ja paikallisen sidoksen merkitystä. 
 Yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä käsitel-
lessä on tärkeää muistaa, että niille on luon-
teenomaista vetää rajoja ja määritellä ulko-
puolisuus. Yhteisöllisyys voi rakentua myös 
sellaiseksi, että yhteisön ulkopuolisen henkilön 
yhteisöllinen jäsenyys tehdään jopa mahdotto-
maksi (Antikainen, Rinne & Koski 2013, 20).

Yhteisöllinen ja yksilöllinen kulttuuri
Yhteisöllisyyttä ja yhteisyyttä voidaan tarkas-
tella myös kulttuurisen kontekstin kautta. Maa-
ilma voidaan jakaa karkeasti kahteen kulttuu-
ripiiriin, vaikka alueellisia eroja on valtavasti. 
Nämä kulttuuripiirit ovat yksilöllisyyttä ko-
rostava kulttuuripiiri sekä yhteisöllisyyttä ko-
rostava kulttuuripiiri. Jaon perustana voidaan 
pitää perhekäsitystä, joka vaikuttaa yksilön elä-
mänkuvaan, minäkuvaan ja perhesuhteisiin ja 

lähiympäristöön suhtautumiseen. (Väestöliitto 
2020.)
 Yksilöllisessä eli individualistisessa 
kulttuurissa maailmankuva ja identiteetti ovat 
minäkeskeisiä. Yksilö on vahvemmin vastuussa 
itsestään ja yksilöllä on suurempi vapaus omiin 
elämänvalintoihinsa. Yksilöllisessä kulttuurissa 
perheeksi käsitetään ydinperhe, johon vastuu 
huolehtimisesta rajautuu. Kun jokainen mak-
saa veronsa, nähdään, että yhteiskunnan teh-
tävä on huolehtia vanhuksista ja sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista kansalaisista. 
(Väestöliitto 2020.)
 Yhteisöllisessä eli kollektiivisessa kult-
tuurissa identiteetti ei perustu yksilöön, vaan 
ryhmään, ja me-keskeisyys on tyypillisempää. 
Yhteisön jäseneksi voi tulla myös avioliiton 
kautta, ja yhteisö voi olla muodoltaan laajennet-
tu perhe, klaani, heimo tai kyläyhteisö. Jäsenten 
ollessa riippuvaisia yhteisöstään on yhteisön 
etu myös jäsenen etu. Yhteisökeskeisessä kult-
tuurissa ristiriitatilanteissa yhteisön etu menee 
yksilön edun edelle. Yhteisön jäsenillä on omat 
paikkansa yhteisössä, joten jäsenet eivät ole ta-
sa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Jäsen 
voidaan sulkea pois yhteisöstä, jos hän käyttäy-
tyy omavaltaisesti. Yhteisössä perheenjäseniksi 
luetaan myös sukulaisia useasta polvesta, kun 
taas yksilöllisessä kulttuurissa perheeksi käsi-
tetään vain ydinperhe. Monissa yhteisöllisen 
kulttuurin maissa pidetään oletusarvoisena, 
että yhteiskunnan sijaan perheenjäsenet huo-
lehtivat vähempiosaisista perheenjäsenistä. 
(Väestöliitto 2020.)

Kylätoiminta
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n tekemän Kylähy-
vinvointi-selvityksen (2014) mukaan perintei-
nen kylätoiminta perustuu yhteisöllisyyteen 
ja vapaaehtoiseen aktiivisuuteen.  Nykyisen-
laisen kylätoiminnan voidaan nähdä alkaneen 
1970-luvulla, jolloin alettiin perustaa kylätoi-
mikuntia eri puolelle maata kaupungistumisen 
seurauksena.  Suomen liittyminen Euroopan 
Unioniin muutti kylätoimintaa, koska tällöin 
toiminnan rahalliseen tukemiseen syntyi uusia 
keinoja ja siksi kylätoimintaa kannatti järjestää 
yhdistysmuotoisesti. Yhdistysmuotoinen toi-
minta muutti toiminnan laatua entistä suunni-
telmallisemmaksi. (Nieminen, Välijärvi & Vilk-
kula, 2020.)
 Erityispiirteenä kylien kehittämisessä 
on perustuminen paikallisuuteen, jolloin kylis-



tä usein puhutaan paikallisyhteisöinä (Niemi-
nen, Välijärvi & Vilkkula 2020). Kylähyvinvoin-
tiselvityksen (2014) mukaan kylätoiminta on 
kylistä itsestään ammentava voimavara, jolla 
pyritään vaikuttamaan alhaalta ylös. Kylätoi-
minta tukee kylän hyvinvointia ja ylläpitää ky-
lien tapahtumatarjontaa esimerkiksi erilaisten 
eri vuodenaikaan painottuvien tapahtumien, 
kokoontumispaikkojen, kuten kyläkahviloiden, 
tai toiminnallisten paikkojen, kuten tanssilavo-
jen muodossa. Kylätoiminta on ruohonjuurita-
son toimintaa ja se on innovatiivista ja ideari-
kasta. (Pohjois-Karjalan Kylät ry 2014.)
 Kylähyvinvointi-selvityksessä kuvail-
laan, että kylätoiminnassa korostuu yhteisöl-
linen kyläidentiteetti ja asiantuntijuus oman 
kylän asioista. Paikalliset toimintamallit, talou-
delliset ratkaisut ja tapahtumat ovat tyypillisiä 
aktiivisessa kylätoiminnassa. Kyläyhdistykset 
ovat vakiinnuttaneet asemansa paikallisina 
kansalaistoiminnan yksikköinä. Kylätoiminnan 
jatkuvuuden kannalta on tärkeää, ettei arvojen 
ja perinteiden anneta ottaa liian suurta valtaa, 
jotta uusia osallisia ei jätettäisi toiminnan ul-
kopuolelle. Toiminnan haasteena on toimin-
taan osallistuvien ikääntyminen ja tehtävien 
kasaantuminen aktiivisimmille henkilöille. 
Paikallisyhteisöön perustuvan kansalaistoimin-

nan kautta saadaan alueen koko kirjavan asu-
kaspohjan näkökulmat esiin (Pohjois-Karjalan 
Kylät ry 2014).
 Hailuodon paikallisyhdistyksenä toi-
mii Hailuoto-seura, joka on perustettu vuonna 
1996. Hailuotoseura vaalii saaren kulttuuria ja 
sen tarkoituksena on myös muun muassa ko-
tiseututietouden lisääminen. Seura järjestää 
aktiivisesti erilaisia tapahtumia, joihin lukeutu-
vat saarelaiset yhdistävien tapahtumien lisäksi 
muun muassa taidenäyttelyt ja kotiseuturetket. 
Yksi yhdistyksen tekemän kotiseututyön muo-
to on Hailuodon Vanhassa pappilassa kokoon-
tuva tikkuröijypiiri (kuva 2) (Hailuoto-seura 
2020). Perinteisten kädentaitojen osaamisen yl-
läpito ja perinteisten elinkeinojen harjoitus ovat 
yhteisöllisyyttä ja paikallisidentiteettiä vahvis-
tavia tekijöitä.

Kausiväestö kylissä
Maaseudun arvo ja merkitys vahvistuvat tu-
levaisuudessa ja hmiset pyrkivät kasvaneissa 
määrin maaseudun rauhaan ja turvaan (Nie-
minen, Välijärvi & Vilkkula 2020 [Kotavaara, 
Lehtonen & Huovari 2020]). Kylien ja maa-
seudun merkittävänä voimavarana voivat 
olla loma-asukkaat, jotka sesonkien mukaan 
saattavat jopa tuplata kunnan asukasmäärän. 

Kuva 2. Tikkuröijypiiriläisiä neulomassa Vanhan pappilan salissa. (Kuva: Jarmo Kontiainen, lähde: 
Kaleva)



Säännöllisesti kylissä vierailevia kävijöitä ku-
ten retkeilijöitä, metsästäjiä ja kalastajia profes-
sori Pertti Rannikko nimittää ”maaseudun nä-
kymättömäksi väestöksi”. Sesonkiluontoisesti 
vierailevat ihmisjoukot, kuten ulkomaalaiset 
marjanpoimijat, voivat vakiintua kylien kausi-
väestöksi. Majoituspalveluiden tarve kasvaa ja 
”näkymättömällä väestöllä” voi olla myös oma 
roolinsa kyläseutujen kehittämisessä. (Niemi-
nen, Välijärvi & Vilkkula 2020 [Rannikko 2014].)
 Monipaikkaisuus ja kausiväestö ovat 
mahdollisuus kylien toiminnan ja yhteisöl-
lisyyden rikastuttamisessa. Kausiväestö luo 
uusia elinkeinomahdollisuuksia, parantavat 
olemassa olevien palveluiden elinvoimaisuutta 
ja voivat monipuolistaa ja tuoda uusia näke-
myksiä olemassa olevaan toimintaan. Majoitus-
palveluiden tarpeen kausiluonteinen kasvu luo 
tarpeen joustaville majoitusratkaisuille, jotka 
parhaimmassa tapauksessa toimivat joustavasti 
myös alueen asukkaiden vaihtuvien tarpeiden 
mukaan.

Yhteisöllisyys Hailuodossa
Yhteisöllisyys on Hailuodolle hyvin tunnus-
omaista. Saaressa on omanlaisensa ilmapiiri, 
siellä järjestetään monenlaisia kulttuuritapah-
tumia ja koko saari on kulttuurimaisemaa. Ih-
misillä on positiivinen mielikuva Hailuodosta 
ja se on hyvin tunnettu.
 Nämä ovat myös Oulun yliopiston 
teettämän, Hailuodon kunnanvaltuustolle koh-
distetun, Harava-kyselyn perusteella tärkeitä 
Hailuodon paikallisidentiteettiä määrittäviä 
tekijöitä. Muiksi tärkeiksi tekijöiksi listattiin 
naapuriapu ja siihen turvautuminen, paikal-
lishistoria, luonto ja meri, omavaraisuus ja rau-
hallisuus. Rakennetusta ympäristöstä tuotiin 
esille vanhat kalastajakylät ja rakennukset, 
nauhamainen väljästi rakentaminen päätien 
varteen, asuntoryppäät ja isot pihapiirit.
 Kunnanjohtaja Aki Heiskanen on lä-
hestynyt Hailuodon yhteisöllisyyttä yhteisölli-
sen alitajunnan tutkimusteorian kautta. Tämä 
tarkoittaa sitä, että osa yhteisöllisyydestä ta-
pahtuu tiedostamattomasti. Tietyt yhteisölliset 
tavat hahmottaa maailmaa ja elämää siirtyvät 
sukupolvelta toiselle. Tämän teorian kautta 
oppii helpommin ymmärtämään ihmisten toi-
mintaa ja käyttäytymistä Hailuodossa. Saaressa 
on sukuja, jotka ovat ian kaiken asuneet Hai-
luodossa ja täten heillä on pitkä historia saaren 
asukkaina. Yhteisöllinen alitajunta elää vah-

vasti liittyen vanhoihin elinkeinoihin, niiden 
ylläpitämiseen ja arvostamiseen, mutta myös 
muutoksen estämiseen. (Heiskanen, haastatte-
lu, 6.11.2020.)
 Heiskanen kertoo Hailuodon yhtei-
söllisyyden vahvuuksiksi vahvan paikallisi-
dentiteetin. Hän kiinnitti saareen saapuessaan 
huomiota ihmisten omanarvontuntoon. Hai-
luotolaisuudesta kerrotaan ylpeästi, vaikka 
sieltä olisi jo muuttanut pois ja useat pois muut-
taneet kaipaavat Hailuotoon takaisin. Heis-
kanen pohtii, että taustatekijöinä asialle ovat 
Hailuodon omaperäisyys, omanlaisensa luonto 
ja meri ympärillä. Hailuotolaiset ovat suoria ja 
suorasukaisia ja välittävät yhteisönsä jäsenistä. 
Nämä ominaisuudet Heiskanen näkee myös 
haasteina: jos ei ole tottunut suoraan puhee-
seen, se saattaa etäännyttää ja jättää yhteisön 
ulkopuolella elävät yksin. (Heiskanen, haastat-
telu, 6.11.2020.) 
 Saaren tapahtumat ja yhdistykset tuo-
vat hailuotolaisia yhteen. Yhdistyksiä on useita 
ja erityisesti metsästysseuraa pidetään tärkeä-
nä. Hailuodossa on erilaisia vapaaehtoisryhmiä 
ja Hailuoto-seura ylläpitää ja tallentaa saaren 
kulttuuria. Monenlaiset tapahtumat, kuten Sii-
kamarkkinat ja monenlaiset kulttuuritapahtu-
mat nähdään olennaisina ihmisiä yhdistävinä 
aktiviteetteina.
 Yhteisöllisyydessä nähdään myös 
haasteita. Eräs kyselyyn vastannut kunnanval-
tuutettu tuo esille, että ihmisillä on usein ”oma 
lehmä ojassa” ja talkoohenkisyyttä (kuva 3) voi-
si olla enemmän. Nähtiin myös, että yhteisöl-
lisyyttä ei voida pakottaa, vaan se muodostuu 
ihmisten välisistä tarpeista. Tärkeinä kehitys-
kohteina nähtiin Hailuodon kylien saaminen 
toimivimmiksi ja kylätoimikunnan uudelleen 
virittäminen. Vanhojen käsityölaistaitojen ja 
Hailuodon historian esille nostamista pidettiin 
myös tärkeänä kehityskohteena. 
 Kyselyn perusteella esteenä yhteisölli-
syyden kehittämiselle nähtiin kuppikuntaistu-
minen, eri kylien epätasa-arvoinen kohtelu ja 
liiallinen yhteisöllisyyden ylhäältä päin ohjaa-
minen. Kyselyssä tuli myös esille, että tapahtu-
mia voi olla liikaa ja niiden sisältö voi joissain 
tapauksissa karkottaa kävijöitä. Jotkut kyse-
lyyn vastanneista myös pelkäsivät, että kiin-
teän yhteyden toteutumisen myötä menetetään 
autenttinen saaristolaistunnelma. Tällöin myös 
erilaiset taloudelliset intressit saattavat ohjata 
ihmisiä enemmän kohti Oulua Hailuodon si-



jaan, jolloin myös monenlaiset mahdollisuudet 
menetetään. Täten erilaisten palveluiden ja ak-
tiviteettien sitominen Hailuotoon on olennai-
sen tärkeää.

Yhdyskuntasuunnittelun keinot

Yhteisöllisyys on yksi sosiaalisesti hyvän ym-
päristön osatekijöistä, jolloin yhteisöllisyyttä 
tulee tarkastella yhdessä muiden sosiaalisesti 
hyvän ympäristön osatekijöiden kanssa. Ym-
päristön sosiaalisen ulottuvuuden tekijät vai-
kuttavat ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja 
niillä on alueella monenlaisia vaikutuksia yh-
teisöllisyyden muodostumiseen ja tukemiseen.
 Voimassa oleva maankäyttö- ja raken-
nuslaki (MRL 132/1999) astui voimaan 1.1.2000 
ja siinä asetettiin erääksi alueiden käytön suun-
nittelun tavoitteeksi sosiaalisesti toimiva ympä-
ristö. Arkkitehti Mariikka Manninen on tehnyt 
selvityksen ”Sosiaalinen ulottuvuus kaavoitukses-
sa” (STAKES 32/2000) haastattelemalla alalla 
pitkään toimineita asiantuntijoita. Heiltä kysyt-
tiin mitä on sosiaalisuus, mitä on sosiaalisesti 
hyvä ympäristö ja miten tätä voidaan kaavoi-
tuksella edistää. 

Sosiaalisuus
Sosiaalisuuden nähdään muodostuvan siitä, 
mitä on ihmisten välillä. Se voi olla yhdessä-
oloa, muiden seuraan hakeutumista ja yhdessä 
toimimista. Se voi olla myös ihmisen tai ihmis-
ryhmän huomioimista ja näiden tarpeiden ja 
näkökulmien huomioon ottamista. Sosiaalisuus 
on kaikkea ihmisten välillä ja ihmisiä koskevaa. 
Sosiaalisuus ei ole aina fyysistä, vaan teknolo-
gian kehityksen myötä sosiaalisuus on saanut 
uusia verkkopohjaisia alustoja. (Manninen 
2000.)

Sosiaalinen ympäristö
Sosiaalinen ympäristö on yhtenä teemana ym-
päristöministeriön vuonna 2013 muodostamas-
sa elinympäristöjen seurannan kuvausmallissa. 
Sosiaaliselle ympäristölle on asetettu laatuta-
voitteita, jotka ovat:
• sosiaalisesti toimiva, tasapainoinen ja 
tasa-arvoinen elinympäristö
• eri väestöryhmien kuten lasten, van-
husten ja vammaisten tarpeiden huomioiminen
• henkisen hyvinvoinnin, paikallisiden-
titeetin ja yhteisöllisyyden edistäminen
• hyvät osallistumis-, vaikuttamis- ja toi-
mintamahdollisuudet. (YM 2013.)

Kuva 3. Talkoot pellolla (Kuva: Eila Seinijoki, lähde: Topoteekki Hailuoto)



 Näistä tarkasteltaviksi tekijöiksi on 
listattu ensimmäisenä sosioekonomiset ja hy-
vinvointitekijät, joiden indikaattoreina ovat 
muun muassa työntekijöiden osuus väestöstä, 
korkeakoulutettujen suhdeluku ja työttömyys-
aste. Toinen tarkasteltava tekijä on paikallisi-
dentiteetti, jonka elinympäristöindikaattoreiksi 
on mainittu keskimääräinen asuinaika alueel-
la, lähtömuuttajien osuus alueen väestöstä 
ja vuokra-asuntojen asukasvaihtuvuus (YM 
2013). Jos alueella on suuri vaihtuvuus, vähe-
nee sellaisten ihmisten määrä, jotka kokevat 
olevansa alueen paikallisia asukkaita. 
 Kolmantena tarkasteltavana tekijänä 
on yhteisöllisyys, osallistuminen ja paikalliset 
toimintamahdollisuudet. Näiden elinympäris-
töindikaattoreiksi on mainittu alueen äänestys-
prosentti, asuinalueen toimintaan osallistunei-
den osuus, kokoontumis- ja yhteistilojen määrä, 
naapureiden kanssa lähes päivittäin juttelevien 
osuus, asuinalueella vähintään viikoittain ky-
läilevien osuus ja naapuriapua vähintään ker-
ran viikossa antaneiden tai saaneiden osuus 
(YM 2013). Elinympäristön yhteisöllisyyttä voi-
daan siis mitata asukkaiden aktiivisuutta ja toi-
siinsa kohtaan sosiaalisuutta mittaavin tekijöin. 
 Viimeisenä tekijänä on sosiaalinen 
turvallisuus. Sosiaalisen turvallisuuden indi-
kaattoreina on listattu rikosten määrä alueella, 
ilkivallan ja sotkemisen määrä ja päihtyneiden 
aiheuttaminen häiriöiden määrä (YM 2013).
 Näiden kaikkien elinympäristöindi-
kaattoreiden kautta voidaan tarkastella yhdys-
kuntasuunnittelun vaikutuksia sosiaalisesti 
kestävän ympäristön saavuttamiseksi ja pohtia, 
millaisilla suunnitteluratkaisuilla tähän voi-
daan vaikuttaa.

Sosiaalisesti hyvä ja kestävä ympäristö
Sosiaalisesti hyvä ympäristö ottaa huomioon 
yksilön ja erilaisten ryhmien toiveet ja tarpeet. 
Se antaa mahdollisuudet käyttää ympäristöä 
riippumatta siitä, mihin ryhmään ihminen 
kuuluu ja tarjoaa mahdollisuuksia vuorovai-
kutukseen ihmisten välillä. Sosiaalisesti hyvä 
ympäristö sallii erilaisuuden ja tarjoaa mah-
dollisuuden elää omien, mutta yleisesti hy-
väksyttyjen tarpeiden mukaan. Turvallisuus 
ja terveellisyys, viihtyisyys ja kauneus, ympä-
ristöarvot, kerrostumat ja omaleimaisuus ovat 
myös sosiaalisesti hyvän ympäristön osatekijöi-
tä. (Manninen 2000.)
 Sosiaalisesti hyvässä ympäristössä 

voi asua kuka tahansa ja siellä asuu mahdolli-
simman monenlaista väkeä. Tällaisessa ympä-
ristössä on erilaisia talotyyppejä, erikokoisia 
asuntoja ja mahdollisuuksia erilaisiin elämän-
tapoihin. Siinä on toimiva ja esteetön liikenne-
verkko, hyvät edellytykset kevyen ja julkisen 
liikenteen käyttämiselle. Siellä on asukkaiden 
yhteistoimintaa ja järjestetty näihin mahdolli-
suuksia. Ihmiset tuntevat kotiseutuylpeyttä ja 
alueella ilmenee yhteisvastuuta ihmisten kes-
ken. Sosiaalisesti kestävässä ympäristössä on 
erilaisia tiloja erilaisille toiminnoille ja tyhjiä 
tiloja, jotka on jätetty rauhaan. Palvelut, luonto, 
asuminen ja ihmiset ovat tasapainossa. (Manni-
nen 2000.)

Sosiaalinen kestävyys yhdyskuntasuunnitte-
lussa
Sosiaalisesti kestävää ympäristöä on esimerkik-
si se, että terveyspalvelut ja kaupat sijaitsevat 
lähellä ikääntyvän väestön asuintaloja. Asuina-
lueet tulisi suunnitella monimuotoisiksi siten, 
että samalla alueella on sekä erilaista asumis-
ta että riittävästi viihtyisyyttä tuovia alueita, 
kuten puistoja. Yksipuolinen asuntotarjonta 
voi aiheuttaa sosiaalista segregoitumista, jos 
asuinalueelle sijoitetaan pelkästään edullisia 
vuokra-asuntoja. Näin alue saattaa muodostua 
vähävaraisten, työttömien ja syrjäytymisuhan 
alla olevien keskittymäksi.  Tällöin vastaavas-
ti jonkin toisen alueen hintataso voi samalla 
nousta ja syntyy varakkaiden asuinalue, joka 
on keskituloisten ulottumattomissa. (Peda.net 
2020.)
 Palvelut elävöittävät aluetta ja luo-
vat alueelle myös turvallisuudentunnetta, kun 
ympäristön sosiaalinen kontrolli kasvaa. Mo-
nille on tärkeää, että omalla asuinalueella kau-
pan palvelut sijaitsevat kävelymatkan päässä. 
Alueita tiivistämällä voidaan edesauttaa palve-
luiden säilymistä asuinalueilla (Peda.net 2020). 
Julkisia palveluita, kuten erilaisia tuetun asu-
misen yksiköitä ja asuntoloita tulisi integroida 
muuhun rakennettuun ympäristöön osaksi yh-
teisöä.
 Hyvin hoidettu maapolitiikka on 
hyvän kaavoituksen edellytys. Jotta alue oli-
si toimiva, tulisi sen ajan myötä voida elää ja 
muokkautua muuttuvien tarpeiden mukaan eri 
tilanteissa. Jotta ympäristö olisi viihtyisä, täy-
tyy sen sisällyttää terveellisyyttä, turvallisuutta 
ja toimivuutta edistäviä tekijöitä. Yksi ympä-
ristön ja asuntojen viihtyisyystekijä on väljyys, 



mutta väljyyskäsitys vaihtelee kulttuuritaustan 
mukaan. Ympäristön esteettömyyttä pidetään 
perustana monien sosiaalisten tavoitteiden to-
teutumiselle: itsenäisen liikkumisen mahdolli-
suus asunnossa, asuinalueella ja sen ulkopuo-
lelle tulisi turvata kaikille. (Manninen 2000.)
 Väestön monipuolinen ikärakenne ja 
taloudellinen ja sosiaalinen monimuotoisuus 
on usein turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävä 
tekijä. Jos tavoitellaan monipuolista asuntora-
kennetta, palvelee alue yleisesti myös asukkai-
den elämänmuutoksia. Ihmiset löytävät omalta 
asuinalueeltaan uuden asunnon elämäntilan-
teen muuttuessa.
 Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 
132/1999 1§) mainitaan myös kulttuurinen kes-
tävyys sosiaalisen kestävyyden ohella. Alue-
suunnittelussa se tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että kulttuuriperinnön säilymisestä tulee huo-
lehtia. Arvokasta arkkitehtuuria tai rakennuk-
sia ja rakennelmia, jotka liittyvät olennaisesti 
alueen historiaan, ei tule suin päin hävittää. 
Kulttuurista kestävyyttä aluesuunnittelussa on 
myös se, että uudet suunnitelmat eivät ole ris-
tiriidassa perinteiden ja arvojen kanssa. (Peda.
net 2020.)

Yhteisöllisyyden edistäminen maankäytön 
suunnittelulla
Yhteisöllisyys on yksi sosiaalisesti kestävän 
ympäristön osa-alue. Maankäytön suunnitte-
lulla voidaan vaikuttaa yhteisöllisyyteen sitä 
mahdollistamalla tai rajaamalla. Sosiaalisille 
kanssakäymisille ja kohtaamisille tulee luoda 
mahdollisuuksia, joista yhteisöllisyyden on 
mahdollista syntyä. Haastattelussa Heiskanen 
täydensi, että tilassa tai paikassa täytyy olla jo-
kin vetovoima tai kiehtova tekijä, joka saa ih-
misen saapumaan paikalle. Myös maankäytön 
suunnittelulla voidaan vaikuttaa erilaisiin teki-
jöihin, joka kokoaa ihmisiä yhteen. 
 Fyysistä ja sosiaalista ympäristöä ei 
kannata tarkastella toisistaan täysin irrallisi-
na. Esimerkiksi uudella aluerakenteella voi 
olla ihmisten vuorovaikutusta ohjaavia vaiku-
tuksia, jotka synnyttävät sosiaalista pääomaa. 
Kun tarkastellaan fyysisen ja sosiaalisen välis-
tä yhteyttä, tulisi välttää sortumista liian suo-
rien syy-seuraus-suhteiden muodostamiseen. 
Fyysinen rakenne ja ympäristö voivat ohjata, 
mahdollistaa ja estää sosiaalisten rakenteiden ja 
verkostojen syntymistä ja kehittymistä, muttei 
koskaan täysin määräävästi. (Ympäristöminis-

teriö 2005.)
 Yhteisöllisyyden edistämiselle maan-
käytön suunnittelulla nykypäivänä on monia 
mahdollisuuksia. Olennaista on luoda mahdol-
lisuuksia kohtaamisille ja yhteiselle toiminnalle 
sekä ulkona että sisätiloissa. On tärkeää, että 
matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja löytyy 
omasta tutusta asuinympäristöstä. Rakennus-
tehokkuuden tulee olla riittävän korkea ja ra-
kennusten sijoittelun ja alue-/korttelirakenteen 
sellainen, että syntyy mahdollisuuksia julkisen 
tilan muodostumiselle. (Manninen 2000.)
 Erilaisilla määräyksillä voidaan myös 
ohjata ihmisiä kohtaamaan. Määräyksillä, ku-
ten ”porrashuoneen täytyy aueta sekä pihan 
että kadun puolelle”, luodaan erilaisia tiloja 
julkisen ja yksityisen tilan välille ja annetaan 
asukkaalle mahdollisuus valita, kulkeeko hän 
kadun vai sisäpihan kautta rakennukseen sisäl-
le. Katuverkkoon voidaan liittää pieniä aukioi-
ta ja istuskelupaikkoja, autoilta rauhoitettuja 
alueita, eniten käytettyjen reittien varrelle. Ny-
kypäivänä kaupallisilla palveluilla on kasvava 
rooli kohtaamispaikkoina. (Manninen 2000.) 
Palveluiden tulisi sijaita lähellä ja asuinaluee-
seen nähden keskeisellä paikalla. 
 Pienen rakentamistehokkuuden alu-
eilla yhteisöllisyyteen vaikuttaa talojen ryh-
mittely. Tällöin erikseen rakennetut viihtyisät 
kohtaamispaikat eivät välttämättä auta, jolloin 
jokaista ulkoaluetta ei kannata ajatella yleise-
nä kohtaamispaikkana, vaan tulisi keskittyä 
liikenteen ”polttopisteisiin” (Manninen 2000). 
Talojen ryhmittelyllä voidaan myös muodos-
taa erilaisia pihapiirejä, joihin voidaan sijoittaa 
erikseen yhteistoiminnalle tarkoitettu rakennus 
tai tila.
 Olisi hyvä, jos asuntokantaan muo-
dostuisi ylimääräisiä tiloja, joiden käyttö tulee 
riippumaan alueen asukkaista. Kaavaan voi-
daan määrätä tietty prosentti käytettäväksi yh-
teistiloihin tai osoittaa yhteistoiminnalle oma 
tontti. Joskus yhteisöllisyys voi viritä esimer-
kiksi yhdistyksen tai urheiluseuran ympärille. 
Yhteistoimintaan voidaan käyttää alueen päi-
väkoteja ja kouluja esimerkiksi iltakäytön muo-
dossa. Kaiken ikäisten palvelukeskittymät luo-
vat mahdollisuuksia alueen yhteiskäyttötiloille, 
kun esimerkiksi erilaiset tuetun asumisen muo-
dot sijaitsevat samalla alueella, jolloin samat 
yhteistilat voidaan jakaa koko alueen kesken. 
(Manninen 2000.)
 Erilaisten ikääntyneille suunnattujen 



asumismuotojen lisääminen edistää viihty-
vyyttä ja elämänlaatua. Ne vahvistavat myös 
yhteisöllisyyttä ja alueen sosiaalista pääomaa. 
Erilaisten palveluasumismuotojen tukeminen 
maaseutukunnissa edistää myös alueellista ta-
sa-arvoa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, s. 
72).
 Yhteisöllisyyden kannalta pidetään 
tärkeänä sitä, että asukkaan on mahdollista 
vaikuttaa oman asuinalueensa kehittymiseen ja 
olla osallisena kaavoituksessa (Manninen 2000). 
Kokemus omaan ympäristöön vaikuttamisesta 
vahvistaa asukkaan paikallisidentiteettiä, jolla 
on yhteisöllisyyttä vahvistava vaikutus.

Pengertien arvioidut vaikutukset Hailuodon 
yhteisöllisyyteen
Hailuotoon rakennettavan kiinteän yhteyden 
hankearvioinnissa tunnistetaan kiinteän yhtey-
den tuoma muutos saaren ympäristöön ja mah-
dollinen uhka saaren yhteisöllisyyteen:
”Kiinteän yhteyden myötä Hailuodon asukkaiden ja 
matkailijoiden liikkumismahdollisuudet Hailuodon 
ja mantereen välillä paranevat ja palveluiden saa-
vutettavuus mantereen puolelta helpottuu. Kevyen 
liikenteen ja luontomatkailureitistön kehittämisen 
paineet lisääntyvät. Hailuodon saarelaiskulttuu-
ri, omavaraisuus ja yhteisöllisyys saattavat kärsiä, 
mikäli matkailijoiden ja väestön määrä lisääntyy 
huomattavasti. Myös luonnon kestokyvyn rajat saa-
tetaan ylittää kävijämäärien lisääntyessä.” (Väylä-
virasto 2018).
 Heiskanen kuitekin näkee, että tule-
vaisuudessa yhteisöllisyys monimuotoistuu ja 
erilaistuu pengertien myötä. ”Muutos on mah-
dollisuus, jos saareen saadaan tällä tavalla lisää 
asukkaita. Tärkeää on saada heidät mukaan olemassa 
olevaan yhteisöön. Toisaalta pengertien jälkeen saa-
ren asukkailla on helpommin enemmän kontakteja 
Hailuodon ulkopuolelle, mikä voi vaikuttaa negatii-
visesti yhteisöllisyyden muodostumiseen. Tällä het-
kellä Hailuotoon tulevat kiinnittyvät täällä oleviin 
yhteisöihin esimerkiksi jo palveluiden käytön kautta 
”, Heiskanen kertoo. (Heiskanen, haastattelu, 
6.11.2020.)
 ”On tärkeää, että tulevaisuudessa monen-
laiset ihmiset voivat löytää kiinnityspinnan Hai-
luodosta. Näin saataisiin uudenlaisia näkemyksiä 
ja näen väestön määrän kasvun mahdollisuutena”, 
Heiskanen tuumaa. (Heiskanen, haastattelu, 
6.11.2020). Väkimäärän kasvattaminen on kun-
nan tavoite ja määrän kasvu itsessään kasvattaa 
yhteisöllisyyden mahdollisuuksia. 

 Uusia asukkaita kaivataan maaseu-
duille väestön vähenemisen takia ja kehitys-
tä on vaikea ohjata kestävälle pohjalle ilman 
maahanmuuttajia. Myös työvoiman tarve on 
akuutti monilla aloilla, ja maahanmuuttajat 
monipuolistavat maaseutujen työvoiman tar-
jontaa   (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, s. 21). 
Usein kysymykseksi nousee, miten maahan-
muuttajat otetaan vastaan pienemmillä paikka-
kunnilla, joissa väestö on hyvin homogeenista. 
Heiskanen kertoo hailuotolaisten sanovan, että 
Hailuoto on todella suvaitsevainen ja kulttuu-
risesti rikas. Saaressa on asunut kautta aikojen 
erilaisia taiteilijoita ja Hailuodossa erilaisuus 
hyväksytään. ”Hailuodossa on paljon kansainväli-
siä ihmisiä ja ihmiset otetaan esimerkiksi etnisestä 
taustastaan riippumatta tosi hyvin vastaan Hailuo-
dossa. Hailuodossa arvostetaan ihmisiä”, Heiska-
nen toteaa. (Heiskanen, haastattelu, 6.11.2020.)
 Heiskanen näkee kiinteän yhteyden 
rakentamisessa myös monia yhteisöllisyyden 
kannalta positiivisia elementtejä. Pengertien 
vaikutuksen voi nähdä myös toisin päin: Jos 
Hailuodossa on jo hyvää yhteisöllisyyttä, niin 
kuntaan myös hakeutuu enemmän ihmisiä hy-
vän yhteisöllisyyden piiriin. ”Jos täällä on palve-
luita, niin se ylläpitää yhteisöllisyyttä. Palveluiden 
siirtyminen pois saarelta rapauttaa ja tuhoaa yhtei-
söllisyyttä. Peruspalveluiden ylläpitäminen on tär-
keää, koska ne vetävät Hailuodon asukkaita kylälle 
päin ja saareen.  Pahimmassa tapauksessa Hailuo-
dosta muodostuu asumalähiö, josta ihmisillä on yh-
teyksiä vain saaren ulkopuolelle”, Heiskanen kertoo. 
(Heiskanen, haastattelu, 6.11.2020.)
 Hailuodossa on myös vahvoja yhteisö-
jä, kuten metsästysyhdistys, joka vaatii todella 
ison voiman hajotakseen. Toisaalta, kun yhdis-
tyksen jäsenet ikääntyvät, he eivät pääse enää 
mukaan tuttuun, itselle tärkeään yhteisölliseen 
toimintaan.  Se on monille jäsenille kipeä paik-
ka, kun ei pääse enää osaksi totuttua yhteisyyt-
tä. Yhdistysten toiminnassa tulisi pohtia miten 
toimintaan saataisiin monenlaisia ihmisiä mu-
kaan, jolloin myös ikääntyvien asukkaiden on 
helpompi osallistua (Heiskanen, haastattelu, 
6.11.2020).
 ”Tällä hetkellä kaikkien julkisten palvelui-
den toimipisteet ovat Hailuodossa kyläkeskustassa, 
mutta kunnassa hyödynnetään myös liikkuvia pal-
veluita. Jos asukas haluaa käyttää palveluita ja kul-
kuvälinettä ei ole omasta takaa, pakottaa se asukkaan 
muuttamaan kylälle.”, Heiskanen kuvailee. Hän 
sanoo, että Hailuoto on todella erityislaatuinen 



verrattuna suurempiin kaupunkeihin ja myös 
muihin maakuntiin, joten palveluiden muo-
toa tulee pohtia, jotta ne palvelevat asukkaita 
mahdollisimman hyvin näissä olosuhteissa. 
Palveluita tulee tuottaa monimuotoisemmin ja 
miettiä, mikä on Hailuodon tapa tuottaa nämä 
palvelut. Jotta palvelut eivät karkaa Hailuo-
dosta, niiden kehittämiseksi tehdään paljon 
työtä tälläkin hetkellä. (Heiskanen, haastattelu, 
6.11.2020.)

Kehitys Hailuodossa

Yhteisöllisyyden kokonaisvaltainen kehittä-
minen tukee maaseudulla asumista yhdessä 
asuinympäristöjen, työllisyyden, lähipalvelui-
den, liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien koko-
naisvaltaisen kehittämisen kanssa. Maaseudun 
vetovoimatekijöitä ovat toimivat palvelut, su-
juva arki ja kunnan imago asukkaitaan kuun-
televana ja toimeliaana paikkana (Työ- ja elin-
keinoministeriö 2014, 31). Yhteisöllisyys ja sen 
kehittäminen ovat itsessään tärkeä vetovoima-
tekijä, jonka positiiviset vaikutukset ulottuvat 
välillisesti kaikkeen toimintaan saaressa. Hai-
luoto on osannut tunnistaa yhteisöllisyyden 
merkityksen ja korostaakin sitä kuntastrate-
giassaan. Tämä on oikea suunta ja Hailuodon 
kunnan tulisi tulevaisuudessakin ottaa yhtei-
söllisyyden ja sosiaalisen kestävyyden teemat 
huomioon kuntakehitystä suunniteltaessa.
 Meneillään oleva koronapandemia on 
tuonut uusia näkemyksiä siihen, miten ihmiset 
haluaisivat viettää aikaansa kotona ja millaisia 
odotuksia ja toiveita omalle asuinympäristölle 
asetetaan. Asuinkunnan keskimääräinen koko 
on pienentynyt myös Hailuodossa ja yksinasu-
jien määrä kasvaa. Yhteiskunnallisen kehityk-
sen kannalta ihmiset ovat yksilöllistyneet ja 
ovat sitä kautta tulleet yksinäisemmiksi. Tämän 
seurauksena kaipuu yhteisöllisyyteen kasvaa 
(Heiskanen, haastattelu 6.11.2020). Maankäytön 
suunnittelulla tulisi ratkaista, että miten ihmi-
set voivat asua yksin, mutta silti nauttia yhtei-
söllisyydestä. Hailuodon olisi tärkeä saavuttaa 
monipuolinen asunto- ja asumispalveluiden 
tarjonta, jolloin saareen saadaan houkuteltua 
uusia asukkaita ja pidennettyä Hailuodon kun-
nan asukkaiden pysyvyyttä. Jos palveluasumi-
sen tukiastetta porrastetaan ja rakennuksia ja 
asuntoja suunnitellaan muunneltaviksi, palve-
levat asukkaille jo tutut pihapiirit pidempään.
 Erilaisilla yhteisöllisillä asumismuo-
doilla voidaan parhaimmassa tapauksessa 

tuoda yksinäisiä ihmisiä yhteen. Yhteisöasu-
misen ratkaisuja on Suomessakin käytössä mo-
nenlaisia ja esimerkiksi omakotitaloja voidaan 
sijoitella yhteisöjä muodostaen. Rakennusten 
sijoittelussa tulisi pohtia millaisia pihapiire-
jä rakennukset muodostavat ja suunnitella tai 
jättää tyhjäksi alueita yhteisöllisyyttä tukevia 
tiloja tai rakennuksia varten. Yhteisöllisyys voi 
näkyä asumisessa rakennusten välisenä suhtee-
na, asuntojen monimuotoisuudessa ja muun-
neltavuudessa, huoneistojen suhteessa toisiin, 
yhteiskäyttötilojen määrässä, koossa ja sijoitte-
lussa. Myös soluasuntoratkaisuissa asuinhuo-
neiden ja yhteistilojen sijoittelu tuovat monia 
mahdollisuuksia. 
 Naapuriapua voidaan hyödyntää 
erilaisissa palveluissa. Haastattelussa Heis-
kanen mainitsi Hollannissa käytettävän 
Buurtzorg-mallin (suom. naapuriapu), jossa 
senioriasumista toteutetaan naapuriapua hyö-
dyntäen. Hailuodossa tällaisesta mallista voisi 
olla apua erilaisissa palveluissa. Esimerkiksi jos 
joku asuinalueen asukas on kiinnostunut pitä-
mään pientä puutarhapalstaa, hänet voitaisiin 
yhdistää sellaiseen asukkaaseen, jolla on ai-
heesta valmiiksi kokemusta (Heiskanen, haas-
tattelu 6.11.2020).
 Yhteisöllisyyttä tukevat konseptit, niin 
palveluissa kuin asumisessakin, tulisi ottaa 
huomioon jo maankäytön suunnittelussa, jotta 
niitä voidaan strategian mukaisesti viedä aja-
tuksista paperille ja paperilta toteutukseen asti. 
 Hailuodon kehittämisessä tulee huo-
mioida palvelujen saavutettavuus ja alueiden 
tasa-arvoisuus. Yhteisöllisyyden kannalta on 
tärkeää, että kuntakeskuksessa palvelut ovat 
esteettömästi asukkaiden saavutettavissa myös 
kävellen ja pyöräillen. On tärkeää, että palvelut 
ovat esteettömiä myös muiden käyttöä rajoit-
tavien tekijöiden kannalta, kuten elämäntilan-
teen, aistirajoitteiden, yksilöllisen kommuni-
kaation ja kielen takia. Palvelumuotojen tulisi 
olla tai niitä tulisi kehittää sellaisiksi, että ne 
ovat myös kunnan pienemmistä asuinkeskit-
tymistä hyvin saavutettavissa. Julkisen liiken-
teen kehittäminen, kuljetuspalvelut ja liikkuvat 
palvelut ovat mahdollisia ratkaisuja saavutetta-
vuuden ja alueellisen tasa-arvon parantamisek-
si.
 Hailuoto on varsinkin kesäsesonkina 
suosittu matkakohde. Matkailijat ja säännölli-
sesti saaressa vierailevat mahdollistavat erilais-
ten tapahtumien, elinkeinojen ja palveluiden 



monipuolistamisen. On hyvä ottaa toimintaa 
kehitettäessä huomioon, miten matkailua ja 
monipaikkaisuutta voitaisiin hyödyntää yhtei-
söllisyyden näkökannalta ja miten se vaikuttaa 
maankäytön suunnitteluun. Matkailijoiden ma-
joituspalvelut voidaan matkakeskusksiin kes-
kittämisen sijaan esimerkiksi hajauttaa osaksi 
saaren kyläyhteisöjä. Erilaiset joustavat majoi-
tusratkaisut monipuolistavat niin kunnan asuk-
kaiden, työmatkailijoiden kuin vapaa-ajan mat-
kailijoidenkin asumis- ja majoituspalveluita. 
Tällainen joustaja majoitusratkaisu voi olla esi-
merkiksi vuokrattava pientalo muun rakennus-
kannan keskellä.
 Kyläyhdistyksen toiminnan tukeminen 
on tärkeää yhteisöllisyyden kannalta. Yhdis-
tyksille tulee turvata monipuoliset toiminnan 
tarpeet täyttävät toimintatilat ja erilaisten saare-
laisia yhdistävien tapahtumien mahdollistavat 
tilat, alueet ja infra. Paikallisyhdistystoiminnan 
tulisi pysyä mahdollisimman avoimena, jotta 
yhdistys edustaisi kunnan asukkaita mahdolli-
simman kirjavasti. Paikallisyhdistys tulee ottaa 
aktiiviseksi osaksi maankäytön suunnittelua ja 
kunnan kehittämistä. Yhdistystoiminta itses-
sään lisää ihmisten kohtaamista, kasvattaa pai-

kallisidentiteettiä ja toimiessaan yhteistyössä 
kunnan kanssa, jäsenistölle ja asukkaille syntyy 
kokemuksia siitä, että heillä on mahdollisuus 
vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Tällä on 
paikallisuuden tunnetta kasvattava vaikutus, 
joka vahvistaa yhteisöllisyyttä. 
 Erilaiset tapahtumat tuovat saaren 
asukkaat yhteen, vahvistavat paikallisuuden 
kokemusta ja houkuttelevat matkailijoita. Kun-
takeskustaa voidaan kehittää torialueella, jossa 
on wc-tilat ja tekniikka erilaisille toritoiminnoil-
le. Julkisilla tiloilla on suuri rooli tapahtumien 
järjestyspaikkoina ja ihmisten kohtaamispaik-
koina. Viihtyisät julkiset tilat, kuten puistot ja 
uimarannat, sekä kohentavat asuinmukavuutta 
että monipuolistavat vapaa-ajan palveluita.
 Tällä hetkellä saarella ei ole julkisia 
uimarantoja. Näitä lisäämällä luodaan uusia 
mahdollisuuksia niin tapahtumien (kuva 5), 
matkailun kuin saaren vapaa-ajan palvelui-
den kannalta. Uimarantojen kehittämisessä, 
niin kuin luontoalueiden kehittämisessä muu-
tenkin, tulee ottaa huomioon saaren luonto ja 
erilaiset suojeluohjelmat. Julkisten alueiden 
kehittämisessä on myös otettava huomioon es-
teettömyys, jotta alueet ovat mahdollisimman 

Kuva 4. Marjaniemen hiekkataidekilpailut vuodelta 1985 (Kuva: Pertti Rapinoja, lähde: Topoteekki 
Hailuoto)



monen saavutettavissa.
 Vahvan paikallisidentiteetin ja kult-
tuurisen kestävyyden huomioiminen on tär-
keää yhteisöllisyyden kestävälle kehitykselle. 
Perinteiset elinkeinot ja niiden harjoittaminen 
ovat hyvä tapa vahvistaa paikallisidentiteettiä, 
ja tämä tukee myös yhteisöllisyyttä. Kehityk-
sen tulee olla saaren omaleimaisuutta, kulttuu-
riympäristöä ja luontoarvoja huomioivaa. Liian 
aggressiivinen kehittäminen voi heikentää 
asukkaiden paikallisuuden tunnetta ja vaikut-
taa negatiivisesti yhteisöllisyyteen. Alueiden 
kehittämisessä tulee painottaa kulttuurista kes-
tävyyttä.

Lopuksi
Yhteisöllisyyden käsite on moniulotteinen ja 
yhdyskuntasuunnittelulla voidaan vaikuttaa 
yhteisöllisyyteen monin tavoin, mutta ei mää-
räävästi. Yhdyskuntasuunnittelun näkökan-
nasta yhteisöllisyyttä tulee käsitellä alueen 
ominaisuudet ja ajankuva huomioiden. Jotta 
yhdyskuntasuunnittelun tuki yhteisöllisyydel-
le on tehokasta, tulee toiminnan olla strategista. 
 Yhteisöllisyyden ja palveluiden py-
syvyyden kannalta saaren elinvoimaisuus 
on tärkeää. Kiinteän yhteyden rakentaminen 
Hailuotoon asettaa erilaisia uhkia ja mahdolli-
suuksia saarelle ja sen yhteisöllisyydelle. Muu-
tos on väistämätön, mutta sen ennakoiminen, 
mahdollisuuksien kartoittaminen ja ongelma-
kohtiin tarttuminen auttavat yhteisöllisyyden 
säilymistä ja kehitystä. Avainasemaan nousee 
Hailuodon hillitty kehittäminen sosiaalises-
ti, kulttuurisesti ja luontoarvollisesti kestävän 
ympäristön teemat huomioiden. 
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Tämän artikkelin tarkoituksena on perehtyä 
monipaikkaisuuteen Hailuodon näkökulmas-
ta. Monipaikkaisuus on ilmiö, joka voidaan 
tiivistetysti määritellä käsittämään ihmisten 
elinympäristön koostumista useista erillisis-
tä merkityksellisistä paikoista ja liikkumisesta 
näiden välillä (Haukkala 2011). Artikkelissa 
käsitellään monipaikkaisuus termin lisäksi 
monipaikkaisuuden vaikutuksia, monipaikkai-
suutta Hailuodossa edellytyksineen, monipaik-
kaisuutta maankäytössä ja monipaikkaisuuden 
kehitysnäkökulmia erityisesti Hailuodon näkö-
kulmasta. 
 Vaikka monipaikkaisuutta on aina ol-
lut on monipaikkaisuus nyt noussut ajankoh-
taiseksi ilmiöksi, kun sen merkitys on viime 
vuosina havaittu. Monipaikkaisuus on globaali 
ilmiö, joka liittyy niin ihmisten arkiseen elä-
mään kuin muihin ajankohtaisiin ilmiöihin. 
Monipaikkaisuuteen usein liittyvät etätyö ja 
paikkariippumatontyö ovat lisääntyneet tällä 
hetkellä ajankohtaisen koronapandemian myö-
tä. Kuitenkaan ei vielä voida tietää millaisia 
vaikutuksia koronapandemia jättää arkeemme 
ja monipaikkaisuuteen.  
 Monipaikkaisen elämän perustuessa 
yksilöiden ja perheiden päätöksiin on moni-
paikkaisuuden määrää vielä vaikea mitata. 
Viime vuosien tutkimuksissa ja selvityksissä 
monipaikkaisuudesta todetaankin, että moni-
paikkaisuutta on vielä vaikea seurata. Niiden 
mukaan tutkimusta ja tilastointia pitää kehittää 

sekä on tehtävä lisäselvityksiä. Tutkimusryh-
mät ja selvitykset tuovat esiin sen, että moni-
paikkaisuus tulee huomioida kaikessa päätök-
senteossa. Tutkimusten ja selvitysten myötä 
tietoisuus monipaikkaisuudesta on lisäänty-
nyt. Monipaikkaisuus olisikin hyvä tiedostaa 
kaikessa aivan kuten valtio onkin jo aloittanut 
huomioimaan sitä päätöksenteossaan. Jatkossa 
kuntienkin tulee kiinnittää entistä enemmän 
huomioita monipaikkaisuuteen ja aluksi aina-
kin tiedostaa millaista monipaikkaisuutta sen 
alueella esiintyy. Alasalmi ym. (2020) pitävät 
monipaikkaisuutta käytännössä vielä hyödyn-
tämättömänä resurssina alueiden kehittämises-
sä. (Haukkala 2011, Alasalmi ym. 2020.)
 Hailuodossa monipaikkaisuutta on 
havaittavissa muun muassa kesämökkiläisissä, 
kaupungissa työssäkäyvissä ja  kakkosasuntoa 
kunnan ulkopuolella pitävissä Hailuotolaisis-
sa. Suurin monipaikkaisten potentiaali Hai-
luodossa liittyy vapaa-ajan asukkaisiin, koska 
Hailuodossa on vapaa-ajan asuntoja lukumää-
rällisesti suurin piirtein yhtä paljon kuin asuin-
rakennuksia. Vapaa-ajan asunnoilla voidaan 
oleilla muulloinkin kuin loma-ajalla. Korona-
pandemian tuomien rajoitusten myötä, monet 
ovat voineet tehdä etätyötä esimerkiksi mökil-
tään. Normaalia laajempi mökkiläisten oleilu 
vapaa-ajan asunnoillaan lienee lisännyt palve-
lujen kysyntää mökkikunnissa, kuten Hailuo-
dossa. Kunnilla ei ole kuitenkaan kuntavero-
tusoikeutta toisen kunnan kuntalaisiin, joilla 
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on mökki kunnassa. Hailuodossa voitaisiinkin 
pohtia, miten monipaikkaisuutta voitaisiin 
kääntää niin, että Hailuoto olisikin kotikunta 
ja monipaikkaisten lähtökunta, nykyisen mo-
nipaikkaisten kohdekunnan sijaan. Näin ollen 
voisi Hailuodon olla mahdollista saada nykyis-
tä enemmän tuloja kuntalaisiltaan palvelujen 
järjestämiseen.
 Artikkelissa pyritään esittämään mo-
nipaikkaisuus termin laajuus, siihen liittyvät 
haasteet ja monipaikkaisuuden vaikutuksia. 
Artikkelissa tuodaan esiin maankäytön keinoja 
monipaikkaisuuden huomioimiseksi, mutta en-
nen kaikkea nostetaan monipaikkaisuus osak-
si kunnan päätöksentekoa. Tästä artikkelista 
saatava tieto voisi tuoda monipaikkaisuuden 
paremmin esiin Hailuodon päätöksenteossa. 
Artikkelin tiedot ja lähteet voisivat vaikuttaa 
kunnan kehityssuunnitelmiin, kaavoitukseen, 
rakennusjärjestykseen ja muuhun maapolitiik-
kaan. 

Monipaikkaisuus 

Monipaikkaisuus on hyvin ajankohtainen ja 
moniulotteinen ilmiö, jonka eri toimijat mää-
rittelevät hieman eri tavoin näkökulmastaan 
riippuen. Haukkalan toimittaman Sitran selvi-
tyksen (2011) määritelmä monipaikkaisuudesta 
pyrkii kokoamaan määritelmään monipaikkai-
suuden moniulotteisuuden mahdollisimman 
hyvin: 
 “Käsitteellä “monipaikkaisuus” viitataan 
ihmisten jokapäiväisiä elinympäristöjä yhä useam-
min leimaavaan, monien merkityksellisten paikkojen 
ja niiden välillä tapahtuvan liikkumisen kokonai-
suuteen. Monipaikkaisuus ja liike eri paikkojen vä-
lillä johtavat yksilön kannalta uudenlaisten paikkai-
dentiteettien ja yhteisöllisten roolien syntymiseen. 
Samalla työn tekeminen ja fyysinen työpaikka eriy-
tyvät toisistaan ja virtuaalisten ympäristöjen merki-
tys kasvaa. Monipaikkaisuus voi olla vapaaehtoista/
etuoikeutettua tai pakotettua. Se voi liittyä asumi-
seen, työhön, vapaa-aikaan ja sosiaalisiin suhteisiin. 
Monipaikkaisuutta on toistuva liikkuminen paikasta 
toiseen.” (Haukkala 2011, 10.)
 Valtiovarainministeriön hallitusneu-
vos Auli Valli-Lintu tiivistää Millaista moni-
paikkaisuutta Suomeen - Selvitys kaksoiskun-
talaisuudesta (2018) selvityksen esittelydioilla 
monipaikkaisen henkilön määritelmän selvi-
tyksen näkökulmasta: 
 “Monipaikkainen on henkilö, joka eri syis-
tä oleskelee useamman eri kunnan alueella pitempiä 

aikoja sekä haluaa vaikuttaa ja osallistua näiden 
kuntien toimintaan sekä käyttää kunnallisia palve-
luja sekä paikallisten yritysten ja järjestöjen tarjo-
amia palveluja” (VM 2018b).
 Monipaikkaisuuteen liittyy liikku-
mista paikkojen välillä. Monipaikkaisuus lie-
nee yleistyneen liikkumisen helpottumisen ja 
matkustelun arkipäiväistymisen myötä. Liik-
kumista paikkojen välillä voi tapahtua myös 
virtuaalisesti. Digitalisaatio on mahdollistanut 
uudenlaista monipaikkaisuutta ja ainakin osit-
tain siihen liittyviä ilmiöitä kuten etätyötä ja 
virtuaalimatkailua. Tiivistetysti monipaikkai-
suudella tarkoitetaan ihmisten elinympäristön 
koostumista useista erillisistä merkitykselli-
sistä paikoista ja liikkumisesta näiden välillä 
(Haukkala 2011).

Monipaikkaisuuden muodot ja ilmeneminen
Haukkalan toimittamassa Sitran selvityksessä 
(2011) todetaan, että monipaikkainen työ, mo-
nipaikkainen asuminen, monipaikkainen va-
paa-aika, sosiaaliset suhteet ja liikkuminen eri 
paikkojen välillä on tutkimuksissa tunnistettu 
monipaikkaisuuden osiksi. Monipaikkaisuus 
voi myös olla pakotettua tai vapaaehtoista. 
Pakotettua monipaikkaisuutta tuovat muun 
muassa erolasten asuminen ja heidän sosiaali-
set suhteensa sekä pakolaisuus. Vapaaehtoista 
monipaikkaisuutta luovat esimerkiksi kau-
siasuminen, harrastukset ja työ. Monipaikkai-
suutta voi samaan aikaan aiheuttaa useampikin 
tekijä. Seuraavalla sivulla on koonti (kuva 1), 
jossa on esitetty erilaisia monipaikkaisuuksia ja 
niitä aiheuttavia tekijöitä tai aiheutuvia ilmene-
mismuotoja.
 Monipaikkaisuuden syiden ollessa 
hyvin moninaisia myös sen ilmenemismuodot 
ovat erilaisia. Raportissaan Huovari ym. (2020) 
listaavat kattavasti monipaikkaisuuden ilmene-
mismuotoja: 
 “Monipaikkaisuus ilmenee vapaa-ajan 
asuntoina tai kakkosasuntoina, päivittäisen asioin-
tiympäristön ja työssäkäyntialueen ulkopuolella 
harrastamisena, opiskeluna toisella paikkakunnalla 
tai uusperheiden useampana kotina. Monipaikkai-
suus voi siis liittyä niin asumiseen, työhön, va-
paa-aikaan kuin sosiaalisiin suhteisiinkin, ja se voi 
olla joko vapaaehtoista tai olosuhteiden tai elämänti-
lanteen pakottamaa, kuten eroperheissä. “ (Huovari 
ym. 2020.)
 Kuten muun muassa Huovarin ym. 
(2020) raportista ilmenee monipaikkainen 



Kuva 1. Monipaikkaisuuden muodot. Mukaillen Pöyryn kaaviota Sitran selvityksessä. (Haukkala 2011, 
12.)

identiteetti voi myös muodostua joko pakot-
tavista syistä tai vapaaehtoisesti. Haukkalan 
(2011) toimittamassa selvityksessä esitetään 
taloudellisen hyödyn tavoittelun, onnellisuu-
den ja hyvinvoinnin etsinnän, omien rajoitta-
vien uskomusten rikkomisen ja tarpeen oman 
identiteetin muodostamiseen aikaansaavan 
monipaikkaista identiteettiä vapaaehtoisesti. 
Käytännössä nämä voivat tarkoittaa esimer-
kiksi pendelöintiä, etätyötä, kausiasumista ja 
harrastuksiin liittyvää liikkumista. Pakotettua 
monipaikkaisuutta muodostavat pula toimeen-
tulosta, luonnonmullistukset, konfliktit ja väes-
tönkasvu. Nämä pakotettua monipaikkaisuutta 
muodostavat tekijät ilmenevät esimerkiksi  pa-
kolaisina, työperäisenä muuttamisena, asun-
nottomuutena tai erolasten liikkumisena kotien 
välillä. Alueiden kehittäminen saattaa joissain 
tapauksissa johtaa pakotettuun monipaikkai-
suuteen. Vahvat tunnesiteet taas voivat luoda 
niin vapaaehtoista kuin pakotettuakin moni-
paikkaista identiteettiä riippuen taustasyistään. 
Seuraavalla sivulla on kaavio (kuva 2), joka 
havainnollistaa monipaikkaisen identiteetin ra-
kentumista.

 Jotkut voivat kokea useamman kun-
nan kotikunnakseen erilaisista syistä. Val-
tiovarainministeriön julkaisemassa Millais-
ta monipaikkaisuutta Suomeen – Selvitys 
kaksoiskuntalaisuudesta (2018) julkaisussa 
todetaan, että suomalainen kaksoiskuntaisuus 
on nykyään monipaikkaisuutta. Kuitenkin 
valtiovarainministeriön tiedotteessa Auli Val-
li-Lintu toteaa ihmisten arjen olevan entistä 
monipaikkaisempaa, eikä kyse ole pelkästään 
kaksoiskuntalaisuudesta. Tämä lisää tarvetta 
huomioida asia muun muassa lainsäädännössä 
ja kuntien toiminnassa. Niin sanottuja kaksois-
kuntalaisia muodostuu muun muassa mökki-
läistä ja kakkosasuntoa esimerkiksi töidensä 
vuoksi pitävistä. Erolasten asuminen eri paik-
kakunnilla vuoroin toisen ja toisen vanhemman 
luona luo lapsen osalta kaksoiskuntalaisuutta 
ja monipaikkaisuutta. 
 Haasteen monipaikkaisuuden arvioin-
tiin ja huomioimiseen päätöksenteossa tuo se, 
että monipaikkaisuutta on kovin vaikea mita-
ta. Nykyisillä tilastoilla monipaikkaisuutta ei 
voida seurata, sillä tilastointi perustuu yhteen 
asuinpaikkaan, eikä esimerkiksi kaksoiskunta-



laisuutta laissa tunneta. Näin ollen monipaik-
kaisuus ei näy tilastoissa ja monipaikkaisen 
väestön määrää joudutaan vain arvioimaan. 
Työn ja työvoiman alueellinen liikkuvuus ja 
monipaikkainen väestö -selvityksessä (2020) 
selvityksen tekijät toteavat, että monipaikkai-
suudesta tarvitaan täydentävää tietoa, jotta 
voidaan saada luotettavampi kuva ilmiöstä. Li-
säksi heidän mukaansa tilastointia on kehitet-
tävä ja säännöllisiä kyselyjä järjestettävä moni-
paikkaisuuden paremman seuraamisen vuoksi.  
(VM 2018a, Alasalmi ym. 2020.)
 Koska perustuslaki asettaa reuna-
ehtoja kaksoiskuntalaisuuten ja sitä myöden 

monipaikkaisten henkilöiden oikeuksiin, mo-
nipaikkaisuuteen ei voi liittyä esimerkiksi kun-
nan verotusoikeutta. Lainsäädäntö pohjautuu 
palveluiltaan, järjestelmiltään ja tilastoiltaan 
yhteen kotikuntaa. Kuitenkin osassa kunnan 
palveluja kuntalaisuutta ei edellytetä, kuten 
esimerkiksi terveydenhuollossa monipaikkai-
suus on jo huomioitu. Mahdollisuuksia moni-
paikkaiselle elämälle antavat uudet käytänteet, 
kuten palveluseteli, joka lisää palveluiden ta-
sa-arvoisuutta. (Sitra 2011, VM 2018.) 
 Kysynnän liikkuessa ihmisten mukana 
tulee toissijaisten asuinkuntienkin huomioida 
monipaikkaisten synnyttämä kysyntä. Kunnal-

Kuva 2. Monipaikkaisen identiteetin muodostuminen. Mukaillen Pöyryn kaaviota Sitran selvityksessä. 
(Haukkala  2011, 34.)



la ei kuitenkaan ole kuntaverotusoikeutta tois-
sijaisesti kunnassa esimerkiksi kausittain asu-
viin, joten kunta ei saa tuloja heiltä, millä voisi 
rahoittaa monipaikkaisten tarvitsemia palve-
luja. Suosituissa kesämökkikunnissa palvelu-
jen järjestämiseen liittyy usein myös voimakas 
kausittaisuus, joka tekee palvelujen mitoitta-
misesta entistä haastavampaa sen ohella, että 
monipaikkaisuutta on vaikea tilastoin seurata. 
Kuitenkin voidaan päätellä muun muassa, että 
kesäasunnot tuovat ihmisiä kuntaan kausittain. 
Kesäasunnoista kunta saa tuloja kiinteistöve-
ron muodossa, mutta kesäasukkaat saattavat 
myös vaatia palveluja veronmaksun vuoksi. 
 Kesäasukkaita tuottavampia asukkaita 
kunnalle saattavat olla uudet vakituiset asuk-
kaat. Uudet vakituiset asukkaat voivat tuoda 
elinvoiman ohella lisää tuloja kuntaan maksa-
miensa verojen muodossa. On myös mahdollis-
ta, että uudet kuntalaiset muodostavat enem-
män kuluja kuin tuloja kunnalle. Tämä riippuu 
uusien vakituisten kuntalaisten kunnalle mak-
samien verotulojen määrästä, mutta myös hei-
dän elämänvaiheeseensa liittyvästä palvelutar-
peesta. (VM 2018a.)
 Kesäasuntojen muuttuessa entistä pa-
remmin varustelluiksi, talvikäyttöönkin sopi-
viksi useat ihmiset jakavat entistä enemmän 
aikaansa koti- ja kesäasuntopaikkakunnan vä-
lillä. Työn tekemisen tapojen muuttuessa työ 

on muuttunut joustavammaksi ja paikkariippu-
mattomaksi muun muassa digitalisaation kehi-
tyksen myötä, mikä osaltaan mahdollistaa esi-
merkiksi etätyön. Etätyö ja paikkariippumaton 
työ voivat luoda monipaikkaisuutta. Etätyöllä 
tarkoitetaan työtä, joka tehdään muualla kuin 
työnantajan tiloissa (Alasalmi ym. 2020). Näin 
ollen etätyöskentely esimerkiksi kesäasunto-
paikkakunnalta voi mahdollistua. Koronapan-
demian myötä niin Suomessa kuin maailmal-
lakin on otettu jonkin asteinen loikka kohti 
paikkariippumatonta työskentelyä ja etätyötä. 
Paikkariippumaton työ mahdollistaa helpoi-
ten etätyön. Paikkariippumattoman työ ei ole 
sidottua yhteen paikkaan eikä työntekopaikal-
la ole merkitystä työn luonteen vuoksi (Määt-
tä 2020a). Pandemian aikaansaaman etätyön 
vahvistuminen myötä jäänee etätyö yhdeksi 
selkeäksi vaihtoehdoksi suorittaa työtehtävät 
yhä useamman työntekijän kohdalla, kun työ-
tä on muotoiltu paikkariippumattomammaksi. 
Etätyöhön on pandemian tuoman etätyöjakson 
ja siihen liittyvän oppimisen myötä helpompi 
siirtyä nyt, kun etätyövalmiudet ja -edellytyk-
set on jouduttu luomaan monille heillekin, joil-
la niitä ei ennen pandemian tuomaa etätyöjak-
soa ollut.
 Alasalmi ym. selvittivät ennen koro-
napandemiaa valmistuneessa tutkimuksessaan 
(2020) muun muassa monipaikkaisuuden ja 

Kuva 3. Liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden monet muodot. (Alasalmi ym. 2020, 11).



työvoiman liikkuvuuden nykytilaa. Tutkimuk-
sen mukaan työn ja työvoiman alueellinen 
liikkuvuus ilmenee erilaisissa muodoissa, ku-
ten asuinpaikan vaihtamisena, pendelöintinä, 
etätyönä ja monipaikkaisena asumisena. Pen-
delöinti on säännöllistä liikkumista työpaikan 
ja kodin välillä, mikä osaltaan mahdollistaa 
monipaikkaisen elämän. Työntekijöiden sijaan 
työpaikatkin voivat liikkua. Edeltävällä sivulla  
oleva kuvio (kuva 3) osoittaa työvoiman liik-
kuvuuden olevan osin osa monipaikkaisuut-
ta. Kuviossa pendelöinti, etätyö ja liikkuva tai 
monipaikkainen työ kuuluvat niin työvoiman 
liikkuvuuteen kuin monipaikkaisuuteenkin. 
(Alasalmi ym. 2020.)
 Muuttaminen voi vähentää pendelöin-
tiä ja etätyötä ja näin ollen poistaa monipaik-
kaisuutta. Työ on kuitenkin vain viidesosan 
muuttojen suurin syy. Näin ollen työvoiman 
alueellisesta liikkuvuudesta vain osan syynä on 
muuttoliike. Työpaikan sijainnin vaihtuminen 
alueelta toiselle on selvästi yleisempää kuin 
työllisten muuttaminen. (Alasalmi ym. 2020.)
 Monipaikkaisuutta on ollut jossain 
määrin aina, mutta nykyään se noussut tiedos-
tetummaksi ilmiöksi. Lisääntynyt tutkimus ja 
tiedon saanti on edesauttanut sen esiinnousua. 
Valtio huomioi sitä jo päätöksenteossaan, mutta 
joissain kunnissa tietämys voi olla vielä puut-
teellista. Viimeisimmissä valtiolle tehdyissä 
tutkimuksissa todetaan, että monipaikkaisuus 
tarvitsee lisää tutkimusta ja siihen liittyvää ti-
lastointi on kehitettävä ilmiön seuraamiseksi 
(Alasalmi ym. 2020). 
 Selvityshenkilö Tytti Määttä (2020a) 
selvitti juuri ennen koronaviruksen rantau-
tumista Suomeen paikkariippumatonta työtä 
elinkeinoministeriön vastuulla olevissa orga-
nisaatioissa. Selvityksen julkaisun jälkeen hän 
peilaa Kalevan kolumnissaan selvitystään ko-
ronaviruksen tuomaan etätyöhön. Koronavi-
ruksen myötä entistä useammat ovat siirtyneet 
etätöihin ja huomanneet työnsä olevan ainakin 
osittain paikasta riippumatonta. Määtän mu-
kaan: 
 “Koronakriisin jälkeen on äärimmäisen 
tärkeää, että Suomen hallitus näyttää johtajuutta ja 
kannustaa työmarkkinaosapuolia kartoittamaan ja 
poistamaan paikkariippumattoman ja monipaikkai-
sen työn esteitä. Samoin on pikaisesti käynnistettävä 
paikkariippumaton rekrytointi valtion virkoihin ja 
mahdollistettava nykyiselle henkilökunnalle jousta-
vampi mahdollisuus etätyöhön.” (Määttä 2020b.)

 Koronakriisin myötä monet ovat voi-
neet huomata tarvitsevansa erilaisen asunnon 
kuin missä asuvat. Useiden ihmisten työsken-
nellessä kotoa käsin ja muutenkin oleskellessa 
enemmän kotona erilaiset asiat ovat nousseet 
kodeissa tärkeiksi. Voidaan tarvita työhuone 
tai useampi, mutta myös oma piha ja luonnon 
läheisyys muutenkin ovat voineet nousta entis-
tä tärkeämmiksi. Lisäksi, kun koronaviruksen 
aiheuttama tauti on levinnyt tiiviimmissä kau-
pungeissa usein maaseutua voimakkaammin 
on maaseutu nousemassa joillekin kiinnosta-
vammaksi asuinalueeksi.
 Monipaikkaisuuteen vaikuttavina hil-
jaisina signaaleina voidaan nähdä maalle muut-
to ja elämän hidastaminen, mitä koronakriisi on 
voinut vauhdittaa. Koronapandemian vaiku-
tuksia emme voi vielä kuitenkaan tietää. Maalle 
voidaan muuttaa kausittain, mutta osa maalle 
muutosta realisoitunee uusina kuntalaisina 
maaseudun kunnissa. Koronan ohella paikka-
riippumaton työ ja muut työn joustot tuovat 
monelle mahdollisuuden valita asuinpaikkansa 
entistä vapaammin. Tällöin tärkeiksi arvoik-
si saattaa nousta turvallisuus ja luonto, mitkä 
usein voidaan yhdistetään maaseutuun. Työ- 
ja perhe-elämän yhteensovittaminen nähdään 
perheissä usein entistä tärkeämpänä. Perheet 
pyrkivätkin löytämään juuri heidän arvojaan 
ja tarpeitaan parhaiten palvelevia ratkaisuja 
niin asumisen kuin työnkin suhteen. Joissain 
perheissä isovanhemmat saattavat osittain huo-
lehtia lapsista, mutta on myös mahdollista, että 
isovanhemmista huolehditaan. Tämä voi luoda 
monipaikkaisuutta esimerkiksi isovanhemmil-
le ja herättää ennen yleistä sukupolvien välistä 
yhteisöllisyyttä. 
 Kansainvälistymisen myötä on yhä 
yleisempää olla monipaikkainen eri kuntien li-
säksi eri maihin. Työ- ja perhesuhteet eivät vält-
tämättä noudata valtioiden rajoja. Koronakrii-
sin vuoksi valtiot ovat rajoittaneet tai estäneet 
liikkumista rajojensa yli, mikä on mahdollisesti 
aiheuttanut hankaluuksia kansainvälisesti mo-
nipaikkaisille. 

Monipaikkaisuuden vaikutuksia 
Monipaikkaisuus on moniulotteinen koko yh-
teiskuntaa läpileikkaava ilmiö, joka koskettaa 
lähes kaikkia jossain määrin. Monipaikkainen 
henkilö voi mahdollisesti jakaa aikaansa eri 
kuntien välillä joustavasti erityisesti, jos henki-
lö voi valita missä työskentelee, mikä helpottaa 



elämän ja arjen organisointia. Elämän ja arjen 
organisointi voi osoittautua myös erittäin vai-
keaksi etenkin, jos monipaikkaisen henkilön 
on liikuttava säännöllisesti eri paikkojen välil-
lä kohtuullisen pitkiäkin matkoja. Monipaik-
kaisuus voi tuoda monipaikkaiselle henkilölle 
myös haasteita monipaikkaisuuden syistä joh-
tuen. Kielimuurit, kulttuurien yhteentörmäyk-
set, turvattomuus, juurettomuus ja yksinäisyys 
ovat joitakin Sitran selvityksessä (2011) listattu-
ja haasteita. Yhteydenpito toisen paikan sosiaa-
lisiin verkostoihin voi edellä olevien haasteiden 
lisäksi olla vaikeaa, vaikkakin erilaisin digitali-
saation tuomin keinoin voi pyrkiä poistamaan 
tätä vaikeutta. Kaiken kaikkiaan monipaikkai-
suuden tuodessa haasteita elämään se saattaa 
aiheuttaa stressiä monipaikkaiselle henkilölle 
ja hänen perheelleen. (Haukkala 2011.)
 Monipaikkaisuus vaikuttaa sekä sii-
hen kuntaa, johon ollaan monipaikkaisia, että 
siihen, josta henkilö on monipaikkainen toiseen 
kuntaan. Kohdekunta ei voi kerätä monipaik-
kaiselta kunnallisveroa, mutta monipaikkai-
nen tuo mukanaan kysyntää, johon kunnan 
on ainakin osin vastattava. Kausittaisuus tuo 
myös yhteisölle ja kunnalle haasteita kunnan 
asukkaiden määrän ja rakenteen muuttuessa 
kausittain. Kuntalaiset ja kausiasukkaat voi-
vat tarvita erilaisia palveluja. Myös yhteisölli-
syys sekä monipaikkaisuuden kohdekunnissa 
että lähtökunnissa muuttuu monipaikkaisten 
liikkumisen myötä. Tämä voi tuoda haasteita 
ja mahdollisesti myös jännitteitä molempiin 
kuntiin. Kuitenkin monipaikkaiset tuovat usein 
mukanaan elinvoimaa monipaikkaisuuden 
kohdekuntaan. 
 Monipaikkaisuuteen liittyy useita kes-
tävyyshaasteita, jotka liittyvät muun muassa 
erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin on-
gelmiin. Haasteet tulisi tunnistaa ja huomioida 
monipaikkaisuuteen liittyvissä toimenpiteis-
sä. Taloudellisena haasteena on kysymys sii-
tä, onko Suomella varaa monipaikkaisuuteen. 
Kuitenkaan monipaikkaisuutta ei voida aina-
kaan täysin rajoittaa tai ohjata, joten vastauk-
sena voisi olla, että Suomella tulee olla varaa 
monipaikkaisuuteen ja sitä tulisi kehittää niin, 
että se voi tuottaa nykyistä enemmän etua mo-
nipaikkaiselle henkilölle ja hänen perheelleen, 
yhteisölle ja yhteiskunnalle. (Haukkala 2011.)
Monipaikkaisuuden sosiaaliseen kestävyyteen 
liittyy haaste siitä, että onko vapaaehtoinen mo-
nipaikkaisuus vain osan väestön mahdollisuus. 

Onko esimerkiksi mahdollisuus etätyöhön vain 
joidenkin etuoikeus? Ekologisen kestävyyden 
haasteina Sitra (2011) näkee liikkumisen ja asu-
misen hiilijalanjäljen kasvamisen ja vapaa-ajan 
asuntojen jätevesikuormituksen lisääntymisen. 
Kuitenkin riippuen monipaikkaisuuden ratkai-
suista ne voivat lisätä tai vähentää kasvihuone-
kaasupäästöjä. (Haukkala 2011.)
 Huovarin ym. (2020) mukaan tarvi-
taan investointeja otettaessa monipaikkaisuus 
kestävästi huomioon alueiden kehittämispo-
tentiaalissa. Isoissa infrastruktuuriratkaisuissa 
esimerkiksi liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien 
parantamisessa pitäisi monipaikkaisuus ottaa 
keskeisesti huomioon. (Huovari ym. 2020.)
 Monipaikkainen asuminen kaupun-
geissa liittyy usein perhesyihin, opiskeluun tai 
työhön. Nämä syyt luovat tarvetta liikkumiselle 
alkuperäisestä kotikunnasta. Liikkuminen voi 
olla väliaikaista tai pitkäaikaisempaa. Muutto 
voi olla myös tarpeen, mutta sekään ei poista 
identiteetin monipaikkaisuutta. Kaupungeis-
sa monipaikkaiset voivat olla sidoksissa niin 
maaseudulle kuin muihin kaupunkeihinkin. 
Työssäkäynnin aikaansaama monipaikkainen 
asuminen on Huovarin ym. (2020) selvityksen 
mukaan ensisijaisesti kaupunkien välistä. Sa-
massa selvityksessä tullaan siihen tulokseen, 
että maaseudulla on suhteellisesti eniten mo-
nipaikkaisia, mutta kaupunkien keskustoihin 
painottuu lukumäärällisesti eniten monipaik-
kaisia henkilöjä. (Huovari ym. 2020.)
 Kausiasuminen tuo monipaikkaisia 
usein nimenomaan maaseudulle. Kausiasu-
misella on kuitenkin vaikutusta sekä kaupun-
ki- että maaseutualueisiin, sillä kaupungeissa 
asukasmäärät usein kausittain vähenevät kau-
punkilaisten ollessa monipaikkaisia kuntaan, 
jossa heillä on kausiasunto, kuten kesämökki. 
Kausittain maalla ja kaupungeissa asuvia voi-
daan pitää monipaikkaisina molempiin suun-
tiin. Huovarin ym. (2020) mukaan vapaa-aikaan, 
kausi- tai etätyöhön liittyvällä monipaikkaisella 
asumisella on erityisesti merkitystä maaseudun 
aluekehityksen kannalta. Kaksoiskuntalaisuus 
selvityksen (2018a) yhteydessä todetaan, että 
monipaikkaisuuden lisääntyminen nähdään 
maaseutualueiden mahdollisuutena maaseu-
dun kehittämisessä ja maaseutupolitiikassa 
(VM 2018a). (Huovari ym. 2020.)
 Haukkalan toimittama Sitran selvitys 
(2011) näkee haastavimpana kysymyksenä tule-
vaisuuden monipaikkaisuuteen liittyen, kuinka 



voidaan yhdistää kaupunkien ja maaseutujen 
parhaat puolet. Parhaina puolina Sitra näkee 
kaupunkiympäristöjen tiheän asutuksen talo-
udellisen aktiivisuuden, virikkeellisyyden, rik-
kaan vuorovaikutuksen, monimuotoisuuden ja 
luovuuden. Maaseudun voimavaroina Sitra tuo 
esiin rauhan, väljyyden ja luonnonläheisyyden. 
Sitran selvityksessä todetaan, jos maaseudun 
ja kaupunkien voimavarojen yhdistämisessä 
onnistutaan Suomella voi olla ainutlaatuinen 
kilpailuvaltti. (Haukkala 2011.)

Monipaikkaisuus Hailuodossa 
Hailuoto on merkittävä kohde monipaikkai-
suudelle pääosin vapaa-ajan asuntojensa vuok-
si. Hailuodossa on suurin piirtein saman verran 
vapaa-ajan asuntoja kuin asuinrakennuksia. 
Hailuodossa oli vuonna 2019 kesämökkejä 558 
kappaletta ja asuinrakennuksia 567 kappaletta 
(Tilastokeskus 2019). Luvut kertovat siitä kuin-
ka suosittu mökkikunta Hailuoto on. Hailuotoa 
voidaan pitää suosittuna mökkikuntana sen ai-
nutlaatuisen sijainnin vuoksi, saaressa, mutta 
kohtuullisen lähellä kaupunkia. Koko saaren 
kattava kansallismaisema, luonto, meri ja saa-
ren ainutlaatuinen tunnelma houkuttelevat niin 
mökkiläisiä kuin matkailijoita Hailuotoon.
 Hailuodon matkailu on sesonkipainot-
teista. Pääosa matkailusta ja vapaa-ajan asun-
noilla oleskelusta tapahtuu kesäaikana. Seson-
kiluonteisuus luo painetta huippusesonkina 
palveluille, niin matkailijoiden kuin kausiasuk-
kaiden vuoksi. Majoitustarve on suurimmillaan 
huippusesonkina, mikä aiheuttaa majoituksen 

saatavuusongelmia huippusesonkina, mutta 
mahdollisesti palvelujen ylitarjontaa sesongin 
ulkopuolella.  
 Koronapandemian myötä monet 
suomalaiset työskentelivät etänä mökeiltään. 
Toimiva verkkoyhteys on lähes aina edellytys 
etätyön onnistumiselle. Hailuotoon onkin ra-
kennettu langaton laajakaistayhteys jo aiemmin. 
Mökeillä luonto on usein pysyvää asuntoa lä-
hempänä. Työskennellessä etänä mökiltä luon-
toon pääsee nopeammin ja helpommin kuin 
normaalissa arjessa. Etätyöskentelevät mökki-
läiset tuovat varmasti elinvoimaa kuntaan ja 
voivat tasata matkailun sesonkiluonteisuutta, 
mutta luovat myös painetta palveluille, kuiten-
kaan tuomatta lisätuloja kuntaan. 
 Sen lisäksi, että Hailuoto on monipaik-
kaisten kohdekunta, on se myös monipaik-
kaisten lähtökunta. Esimerkiksi muualla työs-
kentelevät ovat monipaikkaisia Hailuodosta 
toiseen kuntaan kuten Ouluun. Hailuodosta 
matkustetaan laajasti töihin lähialueen kun-
tiin, pääosin Ouluun, mutta myös esimerkiksi 
Oulusta matkustetaan Hailuotoonkin töihin. 
Nämä tiedot ilmenee Alueellisen liikkuvuuden 
ja monipaikkaisuudenmahdollisuudet ja seu-
raukset -hankkeessa tuotetusta paikkatietoana-
lytiikkaan pohjaavasta verkkokartasta (kuva 4) 
(OY ym. 2019). Kartassa keltaoranssi nuoliviiva 
Hailuodosta Ouluun osoittaa Hailuodosta Ou-
luun suuntautuvia työssäkävijöitä (101-200). 
Turkoosi nuoliviiva Oulusta Hailuotoon taas 
osoittaa Oulusta Hailuodossa työssä käyvät 
(21-50). 

Kuva 4. Työssäkäyntivirtoja Oulu-Hailuoto -alueella. Kuvakaappaus verkkokartasta. 
(Verkkokartta: Oulun yliopisto Maantieteen tutkimusyksikkö & Kerttu Saalasti Instituutti, PTT, LUKE 
ja 4FRONT. 2019. https://www.oulu.fi/paikkatieto/liikkuvuus/ )



Kuva 5. Monipaikkaisuus Hailuodon näkökulmasta vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. 

 Kiinteän yhteyden myötä matkustus-
aika Hailuodon ja mantereen välillä lyhenee 
huomattavasti. Se lisännee ihmisten liikku-
vuutta mantereen ja saaren välillä liikkumisen 
helpottuessa. Asukkaat tavoittavat laajemmat 
palvelut helpommin. Työssäkäynti  mante-
reella helpottuu työmatka-ajan lyhentyessä. 
Matkailijat saavuttavat Hailuodon luonnon ja 
kansallismaiseman helpommin. Kesäasukkaat 
pääsevät mökeilleen helpommin ja voivat näin 
ollen käydä siellä myös useammin. 
Alla olevassa kaaviossa (kuva 5) on listattu 
Monipaikkaisuus Hailuodon näkökulmasta 
-otsikon ympärille sen vahvuuksia, heikkouk-
sia, mahdollisuuksia ja uhkia. Monipaikkaisuu-
den näkökulmasta Hailuodon vahvuuksia ovat 
muun muassa luonto, meri, useat kesäasunnot, 
perinteet, kansallismaisema ja yhteisöllisyys. 
Näistä osatekijöistä muodostuu saaren ainut-
laatuisuus ja sen omanlainen tunnelma. Heik-
kouksina voidaan nähdä luonto ja erityisesti 
säilymiseen liittyvät mahdolliset uhat, nykyi-
sellään saaren vaikea saavutettavuus ja se, että 
kunnalla ei ole verotusoikeutta kuntaan moni-
paikkaisille, esimerkiksi kesäasukkaille. Uhiksi 

voidaan luokitella kestämätön kasvu, joka voi 
aiheuttaa Hailuodon erityisarvojen heikkene-
mistä, verotulot eivät Hailuodossa kasva, mutta 
palvelutarve lisääntyy, sote-uudistuksen vaiku-
tukset ja yhteisöllisyyden epäsuotuisa muutos. 
 Monipaikkaisuus voi tuoda myös 
useita mahdollisuuksia Hailuodon näkökul-
masta. Mahdollisuuksia voisi olla luonnon tun-
temuksen ja arvostuksen kasvaminen, kiinteän 
yhteyden tuoma saavutettavuuden parane-
minen, etätyö ja paikkariippumaton työ, halu 
muuttaa Hailuotoon ja monipaikkaisten vai-
kutusmahdollisuuksien parantuminen. Lisäksi 
sote-uudistus ratkaisuistaan riippuen voi tuoda 
Hailuotoon uusia kuntalaisia, kysyntä saattaa 
lisääntyä ja yhteisöllisyys kehittyä suotuisasti.
 Hailuodon kehityskuvan laadintapro-
sessin aikana kuntapäättäjille järjestettiin kyse-
ly, jonka vastauksia on hyödynnetty Hailuodon 
kehityskuvan laadinnassa. Pääosa kyselyyn 
vastanneista Hailuodon kuntapäättäjistä nä-
kee monipaikkaisuuden Hailuodon kannalta 
mahdollisuutena. Vastauksissa niin puolesta 
kuin vastaan tulee ilmi monipaikkaisuuden yh-
teydessäkin tutkittu niin sanottu kaksoiskun-
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Monipaikkaisuus Hailuodon näkökulmasta; edellytykset 
ja kehitysnäkökulmat

Vahvuudet
- luonto
- meri
- kansallismaisema
- kesäasunnot
- perinteet
- yhteisöllisyys

Heikkoudet
- luonto
- ei kuntaverotusoikeutta Hailuotoon monipaikkaisille 

henkilöille (mm. kesäasukkaat)
- saavutettavuus

Mahdollisuudet
- luonto
- meri
- kansallismaisema
- kesäasunnot
- perinteet
- kiinteä yhteys, saavutettavuus paranee
- etätyö ja paikkariippumaton työ
- maalle muutto -trendiksi
- monipaikkaisten vaikutusmahdollisuudet
- kysyntä
- uusi yhteisöllisyys
- sote-uudistus
- kuntalaisten, mökkiläisten ja matkailijoiden 

palvelujen yhdistäminen

Uhat
- kestämätön kasvu, erityisarvot heikkenee
- verotulot ei kasva, mutta palvelujen tarve lisääntyy
- yhteisöllisyyden muutos
- sote-uudistus

MONIPAIKKAISUUS HAILUODON NÄKÖKULMASTA

Edellytykset Hailuodossa
- erityisarvojen säilyminen (mm. luonto, 

kansallismaisema)
- palvelut
- liikenne- ja tietoliikenneyhteydet
- oma mökki?

Monipaikkaisuuden huomioiminen 
Hailuodon maankäytössä
- Hailuoto kotikunnaksi, vaikka työ muualla?
- maankäyttöpolitiikka
- vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoitusten 

muutokset
- kiinnostavien asuinalueiden rakentaminen 

esim. mantereella työssäkäyville
- etätyömahdollisuus (vuokrattavia työtiloja)
- kiinteä yhteys (työssäkäynti saaresta 

helpottuu)

Kehitys Hailuodossa
- kiinteä yhteys?
- koronapandemian vaikutukset?
- etätyö laajasti yleisemmäksi työntekotavaksi?



talaisuus ja sen tuoma haaste kakkoskunnalle 
eli monipaikkaisuuden kohdekunnalle, kun 
kunnalla ei ole kiinteistöveroa laajempaa vero-
tusoikeutta heihin. Hailuodon päättäjät pitävät 
asumisen monipaikkaisuutta pääosin mahdol-
lisuutena muun muassa elinvoiman lisäänty-
misen, tulevaisuudessa mahdollisten uusien 
kuntalaisten, kansallismaiseman ja luonnon 
vuoksi. Vastauksissa ilmenee myös, että moni-
paikkaisuus on todellisuutta Hailuodossa tällä 
hetkellä. Hailuotolaisilla on kakkosasuntoja 
kaupungissa, mutta myös kaupunkilaisilla on 
paljon vapaa-ajan asuntoja Hailuodossa. 

Monipaikkaisuus ja maankäyttö 

Kunta vastaa alueensa kaavoittamisesta ja näin 
ollen maankäytön kehittämisestä. Kehittämi-
sessä on hyvä huomioida monipaikkaisuus ja 
havaita sen vaikutukset kuntaa. Erityistä huo-
miota on kiinnitettävä siihen, että monipaikkai-
suutta seuraa yksilöiden valinnoista, joita voi 
olla vaikea ennakoida. Näin ollen monipaikkai-
suus huomioidaan yleensä parhaiten kaavoit-
tamalla joustavia ratkaisuja, jotka muuntuvat 
helpoiten tilanteen mukaan. 

Maankäytön keinoja vaikuttaa 
monipaikkaisuuteen
Kunnan maankäyttöä määrittää kunnan maan-
käyttöpolitiikka, joka koostuu maapolitiikas-
ta ja kaavoituksesta. Maankäyttöpolitiikkaan 
vaikutetaan muun muassa elinkeino-, sosiaa-
li- ja asuntopolitiikalla sekä kaavaprosessein 
ja muulla alueiden käytön suunnittelulla. Ym-
päristöministeriön listaamia välineitä kunnan 
maankäytön suunnitteluun ovat muun muassa 
maankäyttöön liittyvät strategiat ja ohjelmat, 
yleiskaava, asemakaava, maapolitiikka ja ra-
kennusjärjestys. Kunnissa voidaan laatia maa-
poliittinen ohjelma ohjaamaan kunnan maan-
käyttöä, maanhankintaa ja kaavoitusta. (YM 
2020.)
 Kunnalla on erilaisia maapolitiikan 
toteutuskeinoja. Maapolitiikan perustana on 
kunnan kaavoitusmonopoli. Maapolitiikan 
koostuessa maanhankinnasta ja kaavoista 
kunnalla on erilaisia keinoja maapolitiikkansa 
toteuttamiseen. Usein ensisijaisena maanhan-
kinta muotona on vapaaehtoinen maanhankin-
ta, jossa kunta ostaa maata kaavojen tarpeisiin. 
Niin sanotut raakamaat kunnat pyrkivät osta-
maan ennen kaavoitusta. Kunnalla on myös 
etuosto-oikeus kiinteistöihin, joita se tarvitsee 

yhdyskuntarakentamiseen, virkistys- tai suo-
jelukäyttöön. Kunta voi lunastaa maata erityi-
sesti silloin, kun kauppaa ei synny vapaaeh-
toisin keinoin tai kyseisellä maan hankinnalla 
on kiire. Lunastusta käytetään usein viimei-
senä maan hankinnan keinona katuja, teitä, 
puistoja ja koulutontteja varten. Kuntaliiton 
mukaan kaavoittamatonta raakamaata on lu-
nastettu harvoin tulevia asuntoalueita varten. 
Lisäksi kunta voi käyttää maanhankinnassaan 
maankäyttösopimuksia, kehittämiskorvauksia 
ja kehittämisaluemenettelyä, joka mahdollis-
taa erillisten keinojen käytön. Kunta voi myös 
antaa rakentamiskehotuksia tonteille, jolloin 
ne voidaan saada rakentajien käyttöön. Oh-
jatakseen asuntotarkoitukseen kaavoitettujen 
rakentamattomien tonttien käyttöä kunnanval-
tuusto voi päättää rakentamattomille tonteille 
korkeammasta kiinteistöverosta. (Kuntaliitto 
2020.)
 Kunta päättää kaavoituksellaan missä 
sen alueella sijaitsee vain loma-asutusta ja mis-
sä pysyvää asutusta sekä missä voi sijaita eri 
käyttötarkoitusten rakennuksia samalla alueel-
la. Rakennusluvassa määritellään rakennuksen 
käyttötarkoitus. Käyttötarkoituksen olennaises-
ti muuttuessa esimerkiksi vapaa-ajan asunnos-
ta pysyväksi asunnoksi on käyttötarkoituksen 
muuttamiseksi haettava rakennuslupa. Käyttö-
tarkoitusta muutettaessa vapaa-ajan asunnosta 
pysyväksi asunnoksi tulee rakennuksen täyttää 
pysyvän asumisen asuinrakennuksen tekniset 
vaatimukset, jotka ovat vapaa-ajan asuntoa 
vaativammat. Vaatimuksista on säädetty maan-
käyttö- ja rakennuslaissa erikseen. Kunta voi 
kuitenkin halutessaan helpottaa käyttötarkoi-
tuksen muutoksia osoittamalla rakennusjärjes-
tyksessään alueita, joissa muutosta haettaessa 
ei tarvita poikkeamispäätöstä tai suunnittelu-
tarveratkaisua ennen käyttötarkoituksen muu-
tokseen liittyvää rakennuslupaa. Tässä on huo-
mioitava se, että rakennusjärjestyksen määräys 
koskee vain alueita, joissa ei ole voimassa ole-
vaa oikeusvaikutteista kaavaa. (VM 2018a.)
 Vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoituk-
sen muuttaminen vaikuttaa kunnan palvelui-
den järjestämiseen esimerkiksi siksi, koska osa 
kunnan vastuista on sidottu asuinkiinteistöön. 
Asuinkiinteistöön sidottuja vastuita kunnalle 
ovat muun muassa koulukuljetukset ja van-
husten kotihoidon palvelut, mitkä kunnan on 
järjestettävä tarvittaessa myös asukkaille, joi-
den kiinteistön käyttötarkoitus on muutettu. 



Käyttötarkoituksen muutoksessa onkin kiin-
nitettävä huomiota siihen, ettei sitä tehdä vain 
rakennuksen nykyisten asukkaiden hetkellisen 
tarpeen vuoksi, koska siitä seuraa kunnalle 
vastuita. Kunnan uudet vastuut kiinteistöön 
liittyen saattavat realisoitua vasta seuraavien 
asukkaiden kohdalla kunnan toteutettavaksi. 
(VM 2018a.)
 Entistä useampien vapaa-ajan asun-
tojen vastatessa teknisiltä ominaisuuksiltaan 
ja varustelultaan pysyviä asuntoja vapaa-ajan 
asuntojen muuttaminen pysyviksi asunnoiksi 
on viime vuosina yleistynyt. Vapaa-ajan asun-
nolla voi kuitenkin myös asua pysyvästi, vaikka 
rakennuksen käyttötarkoitusta ei muutettaisi-
kaan. Kotikunnan rekisteröintiin liittyy haas-
teita vapaa-ajan asunnon ollessa henkilön ai-
noa asunto. Yhtenä syynä monipaikkaisuuden 
määrän vaikeaan arviointiin liittyy tietämättö-
myys vapaa-ajan asuntojen käyttöasteesta  ja se, 
että viranomaiset eivät seuraa vapaa-ajan asun-
noilla asumisen määrää. Tiedetään kuitenkin 
vapaa-ajan asunnon muuttamisen pysyväksi 
asunnoksi aiheuttavan muuttoa enimmäkseen 
kaupungeista maaseutukuntiin. (VM 2018a.)
 Tilojen käyttötehokkuutta voidaan pa-
rantaa maankäyttöpolitiikalla, muun muassa 
kaavoituksella. Kunnan talouden kannalta on 
kannattavaa sen tilojen mahdollisimman suu-
ri käyttöaste. Tilojen ollessa monikäyttöisiä ne 
palvelevat joustavasti niin sesonkiluonteisessa 
käytössä kuin eri monipaikkaisten tarpeissa.

Maankäytön keinoja Hailuotoon 
Hailuodon maankäytön kannalta tulee ymmär-
tää monipaikkaisuuden perusluonne: sitä ei 
täysin voida mitata ja ohjata, sillä se perustuu 
ihmisten henkilökohtaisiin valintoihin. Hailuo-
don kannalta tärkeää on suunnitella ja toteut-
taa monikäyttöisiä alueita, jotka voivat joustaa 
helposti tilanteiden muuttuessa. Ilmassa olevat 
epävarmuustekijät, kuten kiinteän yhteyden 
toteutuminen, aikataulu ja vaikutukset sekä 
koronapandemian vaikutus erityisesti työnte-
on muutokseen, puoltavat myös ennen kaikkea 
joustavaa maankäyttöä Hailuotoon. 
 Kiinteän yhteyden myötä koko Santos-
esta pääsee alle puolessa tunnissa Oulunsalon 
keskukseen. Oulunsalon ollessa työpaikkojen 
keskittymä, Santonen voidaan nähdä kiinteän 
yhteyden myötä erityisesti Oulunsalossa työs-
kentelevien mielestä kiinnostavana asuinalu-
eena. Santosen koululaisille on kunnan tälläkin 

hetkellä järjestettävä koulukuljetus Hailuodon 
keskustan kouluun. Pysyvän asutuksen laajen-
tamisen mahdollisuuksia Santosessa tulisi vielä 
tarkemmin tutkia ja aloittaa mahdollisuuksien 
mukaan raakamaan hankinta. 
 Monipaikkaisia henkilöitä saattaa kiin-
nostaa vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen 
muuttaminen pysyväksi asunnoksi, jolloin asu-
kas olisi myös mahdollisesti uusi kuntalainen. 
Kunta voi rakennusjärjestyksellään helpottaa 
käyttötarkoitusten muutosta tai tukea esimer-
kiksi rahallisesti prosessiin ryhtyvää. Nämä toi-
met voivat sopia joillekin alueille Hailuodossa. 
Muun muassa koulukuljetukset ja vanhusten 
kotihoidon palvelut tulee kuitenkin olla järjes-
tettävissä pysyviksi asunnoiksi muutettujen 
kiinteistöjen asukkaille.
 Hailuotoon olisi tarpeen sijoittaa yh-
teisöllisiä, joustavia ja monikäyttöisiä tiloja 
muun muassa etätyöhön ja yhteisöjen toimin-
taa tukemaan. Monipaikkaisten henkilöiden 
näkökulmasta hyvät etätyöolosuhteet voivat 
pitää kuntalaiset kunnassa ja myös tuoda uu-
sia kuntalaisia. Monikäyttöiset tilat voisivat olla 
uudenlaisia kylätaloja, joissa työskennellään, 
opiskellaan, harrastetaan ja kokoonnutaan, yk-
sin, ryhmissä tai koko yhteisön voimin. Moni-
käyttöisiksi tiloiksi voisi osoittaa tyhjillään ole-
via tiloja tai rakentaa kokeellisesti uusia, vaikka 
jonkin tulevan julkisen rakentamisen yhteydes-
sä ja siihen liittyen. Yhteisöllisten, uudenlaisten 
kylätalojen tarkoituksen olisi yhteisöllisyyden 
vahvistaminen, tilatehokkuuden parantaminen 
sekä pito- ja vetovoima luominen Hailuotoon.
 Hailuodossa olisi hyvä tutkia tarkem-
min kaikki käytettävissä olevat maanhankin-
nan keinot ja päivittää maapoliittistaohjelmaa 
ja rakennusjärjestystä niin, että se huomioi mo-
nipaikkaisuuden ja mahdollisesti tulevan kiin-
teän yhteyden vaikutukset. 

Monipaikkaisuuden 
kehitysnäkökulmat Hailuodossa

Viime vuosina tunnistettua ja päätöksentekoon 
mukaan otettua monipaikkaisuutta ei voida 
pitää marginaalisena ilmiönä, vaikkei sitä tällä 
hetkellä täysin pystytä seuraamaan, eikä sen 
määrää näin ollen mittaamaan. Monipaikkai-
suus liittyy monille eri osa-alueille muun muas-
sa globalisaatioon, perheiden ja kotitalouksien 
rakenteeseen, työn muutokseen ja vaurastu-
miseen. Koronapandemia on osaltaan muutta-
nut työn tekoa yhdessä digitalisaation kanssa. 



Usealle on mahdollistunut paikkariippumaton 
työ ja etätyö, jotka osaltaan vauhdittavat ja li-
säävät monipaikkaisuutta. (Alasalmi ym. 2020.)
 Alasalmi ym. (2020) selvityksessään 
käyttämään aineistoon pohjautuen toteavat 
maalle suuntautuvaa monipaikkaisuutta suo-
sivan maalla asumiseen liittyvä elämänlaatu ja 
maaseudulla koettu kaupunkia suurempi hy-
vinvointi. Pohdittaessa maaseudun uutta roolia 
monipaikkaisuudessa Haukkalan (2011) toimit-
tama selvitys nostaa esiin maaseudun ja kau-
pungin vuorovaikutuksen. Voisiko maaseutu 
toimia puskurivyöhykkeenä kaupungille ja 
kaupungin laajenemisvarana? Jotenkin näinhän 
se nykyäänkin toimiikin. Kaupungin keskuk-
sista kohti maaseutua kuljettaessa vastaa tulee 
keskuksen jälkeen lähiöt, maaseutukeskukset 
ja kylät sekä haja-asutusaluetta. Näiden jäl-
keen jossain myös asumattomia alueita, mutta 
aikanaan, myös uusia kyliä, maaseutukeskuk-
sia, lähiöitä ja kaupunkeja. Haukkalan (2011) 
mukaan kriittisessä asemassa on liikkuminen: 
liikenne, tietoliikenne ja palveluverkot. Tähän 
kokonaisuuteen liittyen monipaikkaisuus saa-
nee tulevaisuudessa uusia muotoja. Alasalmi 
ym. (2020) tuovat esiin citymaalaisuuden uu-
tena elämäntapamuotona. Citymaalaisuudessa 
yhdistyy heidän mukaansa kaupunkien kult-
tuuri- ja palvelutarjonta maaseudun rauhaan ja 
luontoon. (Haukkala 2011, Alasalmi ym. 2020.) 
 Monipaikkaisen työn ja asumisen li-
sääntyessä ihmiset asuvat ja työskentelevät 
sekä viettävät vapaa-aikaansa entistä enemmän 
usean kunnan alueella. Tämän seurauksena 
kuntarajat hälvenevät entisestään. Voikin tulla 
tarpeeseen pohtia minkä vuoksi kunnat ovat 
olemassa ja mitä palveluja juuri kunnat jär-
jestävät. Voisiko palvelut hakea mistä haluaa, 
mistä itselle parhaiten sopii? Voisiko liikkuvat 
palvelut turvata maaseudun palvelutarpeen? 
Voisivatko tulevaisuudessa kaikki saada tarvit-
semansa peruspalvelut kirjastoauton tapaisesta 
palveluautosta tai ainakin osittain etänä? 
 Monipaikkaisuus voi synnyttää tila-
tehottomuutta esimerkiksi, jos on kaksi asuin-
paikkaa, toinen maalla ja toinen kaupungissa. 
Tilojen käyttötehottomuutta ilmenee tilojen 
ollessa käyttämättöminä. Korkea tilatehokkuus 
on tavoiteltavaa niin yksilön, kunnan kuin 
valtionkin kannalta, sillä suuri osa varoista on 
kiinni kiinteistöissä. Esimerkiksi Hailuodossa 
tilatehokkuuden parantamisessa on vielä po-
tentiaalia muun muassa matkailun kausiluon-

teisuuden vuoksi. On myös pohdittu sitä miten 
nykyiset nuoret tulevat mökkeilemään. Joiden-
kin mielestä yllättäen Alasalmen ym. (2020) 
mukaan on viitteitä siitä, että mökkeily voi jat-
kua nuorilla vastaavasti kuin vanhemmilla ikä-
polvillakin. (Alasalmi ym. 2020.)
 Työn ja työvoiman alueellinen liikku-
vuus ja monipaikkainen väestö -selvitys (2020) 
arvioi monipaikkaisuuteen mahdollisesti liit-
tyviksi trendeiksi vapaaehtoisen kulutuksen 
vähentämisen, aineettomien hyödykkeiden 
merkityksen kasvu ja elämysten tavoittelun 
(Alasalmi ym. 2020). Tähän liittyen voidaan 
arvioida rahan ja varallisuuden merkityksen 
vähentyvän, kunhan rahaa on riittävään elin-
tasoon. Omistamista ei pidetä entiseen tapaan 
tärkeänä, vaan pehmeät arvot nostavat merki-
tystään. Tämä näkynee monipaikkaisuuden ke-
hityksessä tulevaisuudessa. 

Hailuodon mahdollisia kehityssuuntia 
Hailuodon kehitykseen voimakkaasti vaikut-
tavina tekijöinä voidaan nähdä kiinteän yh-
teyden toteutuminen ja sen vaikutukset sekä 
Hailuodon monipaikkaisuuden kehittyminen. 
Monipaikkaisuuden kehittymisen taustalla 
taas on kiinteä yhteys ja sen tuoma helpompi 
ja joustavampi liikkuminen mantereen ja saa-
ren välillä. Monipaikkaista elämää Hailuodos-
sa vauhdittanee entisestään koronapandemia 
ja sen tuoma yleistynyt etätyö ja kiinnostus 
luontoon. Hyödyntääkseen monipaikkaisuutta 
Hailuodossa tulee pohtia, kuinka monipaikkai-
suudesta voidaan hyötyä saaressa. Hailuotoon 
monipaikkaiset tuovat mahdollisesti yrityksiä, 
elinvoimaa ja palvelujen kysyntää. Tulevaisuu-
dessa Hailuoto voisi useammin olla monipaik-
kaisten kotikunta ja Hailuotolaiset olisivatkin 
enemmän monipaikkaisia mantereen kuntiin. 
 Seuraavaksi tässä artikkelissa esitel-
lään kolme toisistaan poikkeavaa Hailuodon 
kehityssuuntaa. Asukasmäärä kasvaa -kehitys-
suunnassa kunta muuttuu elinvoimaisemmak-
si muun muassa monipaikkaisuuden tuomien 
uusien kuntalaisten avulla. Asukasmäärä en-
tisellään -kehityssuunnassa Hailuoto ei pysty 
houkuttelemaan entistä enempää uusia asuk-
kaita, mutta tarvinnee kuitenkin joitain keinoja 
vetovoiman ja pitovoiman edistämiseen. Asu-
kasmäärä pienenee -kehityssuunnassa kiinteän 
yhteyden vaikutukset ovat negatiivisia kunnan 
kannalta, eikä kunnassa pystytä ottamaan käyt-
töön monipaikkaisuuden potentiaalia.



 Hailuodolla on hyvä mahdollisuus 
toimia tulevaisuudessa enemmän monipaik-
kaisten henkilöiden kotikuntana, kuin moni-
paikkaisten kohdekuntana. Asukasmäärä kasvaa 
-kehityssuunnassa Hailuoto nähdään kiinnos-
tavampana kotikunta. Hailuodossa olisi mah-
dollista viettää koko ihmiselämä. Edellytyksenä 
on vetovoima ja erityisesti pitovoima. Kou-
lutusmahdollisuuksia laajentamalla Hailuoto 
voi houkutella uusia perheitä kuntaan ja pitää 
nuorisonsa kunnassa todennäköisemmin kuin 
silloin, kun nuoret joutuvat lähtemään opiske-
lemaan jo toiselle asteelle mantereelle. Tässä 
kehityssuunnassa kiinteä yhteys tuo kunnan 
kannalta suotuisaa kehitystä Hailuotoon. Kiin-
teän yhteyden myötä liikkuminen mantereen ja 
saaren välillä on nopeampaa ja joustavampaa, 
mikä muun muassa  mahdollistaa useammalle 
asumisen Hailuodossa ja työskentelyn mante-
reella. Koronapandemian myötä etätyöstä on 
tullut yleisempää ja etätyön jäädessä laajaan 
käyttöön vastaisuudessakin on asuinpaikan 
valinta entistä vapaampaa. Hailuoto voi lisätä 
vetovoimaa ja pitovoimaa muun muassa kaa-
voittamalla tontteja kiinnostaville alueille ja 
huomioimalla tässä myös mahdollisesti saa-
relta mantereelle monipaikkaiset. Hailuodon 
tulee lisäksi mahdollistaa yhteisöllinen etätyös-
kentely esimerkiksi vuokrattavilla työhuoneil-
la asutuskeskittymiensä lähellä. Edellytyksenä 
Hailuodon kasvulle ovat muun muassa kiinteä 
yhteys, luonnon ja kansallismaiseman säilymi-
nen. Säilyttääkseen ainutlaatuisen luonteensa 
Hailuodon tulee kiinnittää huomiota raken-
nusten tilatehokkuuteen. Kausittain asuttavia 
tiloja tulee saada mahdollisimman laajaan ym-
pärivuotiseen käyttöön, ettei saaren herkkää 
rakennusten mittakaavaa rikota liian laajalla 
uudisrakentamisella. Tehokkuus ulottuu myös 
palveluihin. Suuri osa palveluista on yhdistet-
ty matkailijoille, mökkiläisille ja kuntalaisille, 
minkä kuntapäättäjätkin toivat järjestetyssä ky-
selyssä esiin. Asukasmäärä kasvaa -kehityssuun-
nassa Hailuoto tarttuu kehityksensä mahdol-
lisuuksiin, trendeihin ja hiljaisiin signaaleihin, 
kiinteän yhteyden aikaansaamat vaikutukset 
ovat pääosin positiivisia kunnan kannalta sekä 
yhteisöllisyys kehittyy Hailuodossa suotuisas-
ti. 
 Asukasmäärä entisellään -kehityssuun-
nassa Hailuoto ei pysty houkuttelemaan uusia 
asukkaita nykyistä suurempaa määrää kiinteän 
yhteyden järjestyessä tai kiinteä yhteys ei järjes-

ty Hailuotoon. Pitääkseen asukasmäärän enti-
sellään Hailuodon on luotava kuitenkin jonkun 
verran nykyistä enemmän vetovoimaa ja pito-
voimaa, sillä kunnan väestö vanhenee ja näin 
ollen luontaisesti myös vähenee. Hailuodon 
tulee huomioida edelleen tässä kehityssuun-
nassakin esiin nouseva sesonkiluonteisuus ja 
mahdollisesti on pyrittävä tasaamaan sitä mo-
nipaikkaisten avulla. 
 Asukasmäärä pienenee -kehityssuunnas-
sa Hailuodosta mantereelle monipaikkaisia ei 
ole huomioitu kunnan kehittämisessä ja mah-
dollinen kiinteä yhteys saa aikaan negatiivista 
kehitystä kunnassa. Kiinteän yhteyden myötä 
matkailu Hailuodossa kasvaa haitallisen suu-
reksi, minkä seurauksen saaren herkkä luonto 
saattaa vaurioitua. Lisäksi saaren ainutlaatui-
suus hälvenee Hailuodon muuttuessa osaksi 
mannerta pengertien myötä. Asukkaiden vä-
hentyessä kunnan talous ei pysy tasapainossa 
ja voidaan joutua kuntaliitokseen. Mahdolli-
sen kuntaliitoksen myötä loputkin palvelut ja 
asukkaat katoavat ja tilalle tulee matkailijoita ja 
mökkiläisiä. Kuntaliitoksella voi toki olla aivan 
muutkin vaikutukset saareen. Heikkojen sig-
naalien lisäksi kunnan kiinnostukseen kehittää 
Hailuotoa itsenäisenä kuntana nähden tämä 
kolmas kehityssuunta vaikuttaa epätodennä-
köiseltä.
 Hailuodolla on nyt useita kehitykses-
sään hyödynnettävissä olevia mahdollisuuksia, 
joista yksi laajasti vaikuttava on monipaikkai-
suus ilmiö. Impulssimaisesti koronapandemia 
ja kiinteä yhteys voivat vauhdittaa niin moni-
paikkaisuutta kuin muitakin Hailuodon mah-
dollisuuksien toteutumista. Hailuodon ke-
hityksessä on tärkeää vaalia ainutlaatuista 
kansallismaisemaa ja luontoa. Yhteisöjen toi-
mintaa ja palveluja tulee kehittää huomioiden 
monipaikkaisuuden edellytyksiä. 

Monipaikkaisuuden tulevaisuus
Koronapandemian myötä suuresti kasvanut 
etätyöskentely on tuonut monipaikkaisen elä-
män yhä useammalle vaihtoehdoksi. Kuitenkin 
monipaikkaisuuden syistä riippuen monipaik-
kainen elämäntapa on usein yksilön tai perheen 
valinta. Haukkalan (2011) toimittama Sitran sel-
vitys tuo esiin monipaikkaiseen elämäntapaan 
liittyviä haasteita, joita ratkaisemalla voidaan 
edistää monipaikkaisuutta. Haasteet liittyvät 
asuinpaikasta riippumattomaan palvelujen 
saantiin, liikkumiseen, työntekoon, osallistumi-



seen kuntien päätöksentekoon ja koulunkäyn-
tiin. Muun muassa edellä mainitut haasteet 
nostavat perustuslakiin törmänneen niin sano-
tun kaksoiskuntalaisuuden uudelleen keskus-
teluun ja selvitettäväksi. (Haukkala 2011.)
 Alasalmen ym. (2020) mukaan yhteis-
kunnan suunnittelussa ja alueiden kehittämi-
sessä tulisi ottaa paremmin huomioon aluei-
den todellinen käyttö, eikä vain asukasmäärä 
rekisteröintipäivänä. Todellinen käyttö kertoo 
paremmin kehittävät alueet. Todellisen käy-
tön luonne tulee myös ymmärtää, jotta alueita 
voidaan kehittää oikealla tavalla. Tiedon ja ti-
lastojen puutteen vuoksi monipaikkaisuutta on 
vaikea arvioida. Herääkin kysymykset, onko 
oikeanlainen alueiden kehittäminen mahdollis-
ta ilman tietoa ja kehitetäänkö oikeita alueita. 
(Alasalmi ym. 2020.)
 Hailuodon kohdalla kiinnostavaksi 
kysymykseksi noussee vallitsevien ilmiöiden ja 
heikkojen signaalien realisoituminen. Voidaan-
ko niiden avulla kääntää monipaikkaisuutta 
Hailuodossa niin, että Hailuoto olisi nykyisestä 
monipaikkaisuuden kohteena olevasta kunnas-
ta poiketen monipaikkaisten kotikunta? Hai-
luoto saisi näin ollen mahdollisesti enemmän 
kuntaverotuloja suuremmasta asukasmää-
rästään. Vallitsevina ajankohtaisina ilmiöinä, 
heikkoina signaaleina ja trendeinä voidaan 
pitää koronapandemiaa ja siihen liittyvää hi-
dastamista, maalle muuttoa ja elinpiirin pie-
nentämistä. Suuri vaikutus Hailuodolle ja Hai-
luodon monipaikkaisuuden kehitykselle tullee 
olemaan myös mahdollisesti rakentuva kiinteä 
yhteys saaresta mantereelle. Kiinteä yhteys yh-
dessä muiden vaikuttavien maankäyttötoimen-
piteiden kanssa saattaa houkutella Hailuotoon 
asukkaita, jotka voivat tilanteidensa mukaan 
olla nykyistä helpommin monipaikkaisia man-
tereelle.
 Tulevaisuudessa osataan toivottavas-
ti paremmin mitata monipaikkaisuutta ja näin 
ollen se on helpompi huomioida muun muas-
sa kuntien päätöksenteossa ja alueiden käytön 
tunnistamisessa. Tulevaisuuden lisääntyneen 
tutkimuksen myötä alueiden käytön tunnista-
misen lisäksi monipaikkaisuuden edellytykset 
eri alueilla voidaan havaita selkeämmin. Voi-
daan myös pohtia, mitä on tulevaisuuden kun-
talaisuus. Perustuuko kunnan tulot tulevaisuu-
dessa enää kuntalaisten määrään ja mikä taho 
järjestää palvelut?
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Puurakentaminen nostattaa mielenkiintoista kes-
kustelua Suomen tasolla erilaisten uusien materi-
aalien ja rakennustapojen syntyessä markkinoille. 
Biopolttoaineiden vähentämiseen ja puun ener-
giakäytön lisäämiseen kiinnitetään huomiota niin 
kotimaisessa kuin kansainvälisessä keskustelussa, 
mutta puurakentamisen ilmastopoliittinen merki-
tys ja potentiaali on jäänyt sivuun. Elinkaarinäkö-
kulmasta puun ympäristö- ja ilmastovaikutukset 
ovat merkittäviä, sillä puu auttaa hillitsemään il-
mastonmuutosta hiiltä sitomalla. 

Puutuotteiden valmistus kuluttaa vähän mui-
ta luonnonvaroja ja energiaa, sekä on uusiutuva 
materiaali. Erilaisilla puunjalostustavoilla ja tuo-
tantoketjuilla voidaan luoda työpaikkoja ja elin-
keinoa laajasti koko maahan. Puuta käyttämällä 
uusiutumattomien materiaalien määrää voidaan 
vähentää oleellisesti hybridirakentamalla.

Ympäristöä suojelevat arvot ovat nostaneet puura-
kentamisen mahdolliseksi vaihtoehdoksi betonie-
lementtirakentamiselle, ja erilaiset puurakentami-
sen edistämisohjelmat pyrkivät tukemaan uusien 
tuotteiden syntyä ja markkinoita. Ilmasto- ja ym-
päristötietoisuuden kasvu ja kulutustottumusten 
muutos avaa uusia mahdollisuuksia metsäteol-
lisuudelle ja puurakentamiselle kehittää uusia 
ratkaisuja kuluttajille. Suurmittakaavaisissa tuot-
teissa viennin jalostusarvo kasvaa merkittävästi. 
(Julin 2010)

Puurakentaminen ei kuitenkaan ole lyönyt itseään 
läpi vielä täysin sillä tavalla, kuin sen on odotettu, 
vaikka puutuotteiden tarjonnassa on tapahtunut 

hyvää kasvua. Esimerkiksi vaativissa rakennus-
kohteissa puun käyttö voi olla mahdotonta, ellei 
hankkeessa olevilla osapuolilla ole kokemusta 
puukohteista – puhutaan osaamiskapeikosta. 
Erilaiset poliittiset, taloudelliset ja asenteelliset 
kapeikot hidastavat puurakentamista ja siihen liit-
tyvien prosessien jalostumista. (Määttä, Hietala, 
Jutila 2016)

Tekstissäni käyn läpi puurakentamisen trendiä 
valtakunnallisella tasolla ja kuntatasolla. Tarkem-
min käsittelyyn otetaan Pohjois-Pohjanmaalla si-
jaitsevat Hailuodon kunta, jonka mahdollisuuksia 
ja haasteita puurakentamisessa punnitaan. Tässä 
työssä käsitellään puurakentamista rakennus-
hankkeiden toteuttamisen tasolla. Tutkimukseni 
tavoitteena on tuoda esille puuarkkitehtuurin ja 
puuteollisuuden mahdollista taloudellista ja ima-
gollista vaikutusta Hailuotoon ja sen vetovoimai-
suuteen. 

- Miten puurakentamista edistetään Suomessa ja 
millainen asema sillä on vuonna 2020?
- Millä tavalla kunta voi ohjata puurakentamista?
- Miten puurakentamista voidaan edistää Hailuo-
dossa ja kuinka siihen liittyvät haasteet selätetään?

Tutkimuksen alussa tutkin puurakentamista ja 
sen tämänhetkistä tilannetta, puurakentamisen 
trendiä ja sitä tukevia ohjelmia, sekä puuraken-
tamisen haasteita. Selvitän, miten muut kunnat 
ovat onnistuneet tuomaan puurakentamisen 
omaan kuntaansa ja minkälaiset syyt saavat ti-
laajat valitsemaan puun pääasialliseksi materiaa-
liksi. Tutkimuksessa käytän hyödyksi Hailuodon 
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kaavaselosteita, erilaisia lähteitä puurakentami-
sen ohjelmista ja tutkimuksia puurakentamisen 
mahdollisuuksista ja haasteita. Tutkimustekstissä 
taustoitan Hailuodon kuntaa, sen tämänhetkis-
tä tilannetta ja pohdin tulevan pengertien ja sitä 
kautta syntyvän liikenneyhteyden vaikutuksia 
Hailuodon kaavoitukseen. 

Puurakentamisen trendi Suomessa

Suomen metsät kasvavat noin 110 milj. m3 run-
kopuuta vuosittain. Yksi kuutiometri sitoo kasva-
essaan noin tonnin hiilidioksidia ja fotosynteesin 
avulla ilmakehään vapautuu 700 kiloa happea. 
Suomen sahatavarasta noin neljä viidesosaa käy-
tetään rakentamiseen. Suomi on vahvasti puura-
kentamisessa omavarainen, ainoastaan levytuot-
teita tilataan tuontina. (Yläkanttila 2020, Metla 
2020)

Puunkäyttöön on totuttu Suomessa – se koetaan 
halpana, vanhanaikaisena ja perinteisenä, ja aja-
tukset puun suhteen vaihtelevat kuluttajaryhmäs-
tä ja ikäpolvesta riippuen. Metsävaroja Suomessa 
on runsaasti, ja materiaalin läheisyys on vaikut-
tanut siihen, että puu on valikoitunut pääosalli-
seksi materiaaliksi erityisesti pientaloasumisessa. 
Puulle ominaista arkkitehtuuria ja rakentamista 
tehdään tänäkin päivänä, ja se luomat ominaisuu-
det - lämmöneristävyys, anisotrooppisuus ja kos-
teuseläminen – pitävät sen tiukasti osana suoma-
laista puuarkkitehtuuria. Pientalorakentamiseen 
verrattuna kerrostalo- ja julkinen rakentaminen 
sisältävät suurempaa kasvupotentiaalia suurimit-
takaavaisessa rakentamisessa. 

Rakentamisen päästöihin on kiinnitetty huomi-
oita nimenomaan ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seksi. Jotta Suomi pysyisi tavoittamaan ilmasto-
tavoitteensa, on myös Suomen rakennussektorin 
päästöjä vähennettävä. Suomen tavoite on saa-
vuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. 
Rakentamiset päästöstä 50 prosenttia käytetään 
rakentamisvaiheessa, ja kolmasosa maapallon 
hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennetusta 
ympäristöstä. Siksi myös Suomessa on päädyt-
ty tukemaan puurakentamisen trendiä, jotta il-
mastosopimuksiin liittyviin tavoitteisiin voidaan 
päästä. Tavoitteena on, että rakennuksen hiilija-
lanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun 
puoliväliin mennessä. (Ympäristöminiteriö 2020) 

Konsensus puunkäytön keskustelussa on vuonna 
2019 oli, että puuta kannattaa käyttää mahdol-
lisimman pitkäikäisesti, jotta sen siitä saataisiin 
optimaalisin hyöty. Puuhun varastoitunut hiili 

säilyy sen elinkaaren ajan, ja se kuormittaa vä-
hemmän ympäristöä niin valmistus- kuin pur-
kamisvaiheessa muihin rakennusmateriaaleihin 
verrattuna. Puulla ei voida korvata kaikkia muita 
rakennusmateriaaleja, mutta sillä on potentiaalia 
vähentää muiden materiaalien tarvetta rakenta-
misessa hybridiratkaisuin eli materiaalien yhdis-
telminä. (Sipiläinen 2020)

Tulevaisuudessa rakennettuun ympäristöön, 
sen tuottamiseen, ylläpitoon ja toimintamallei-
hin kohdistuu ilmastonmuutoksen myötä paljon 
paineita muutokselle ja kehitykselle. RYM Oy:n 
(rakennetun ympäristön SHOK-yhtiö, kiinteis-
tö- ja rakennusalan strategisen huippuosaamisen 
keskittymä) mukaan rakentamiseen vaikuttavat 
tulevaisuudessa kestävä kehitys ja energiate-
hokkuuden vaatimukset, kiihtyvän kansainkan-
sainvälistymisen luomat kasvumahdollisuudet,  
ihmisten, kiinteistöjen ja infraverkostojen ikään-
tyminen,  käyttäjälähtöisten tilojen ja palvelujen 
kehittämistarve ja verkostot sekä tieto- ja viestin-
täteknologian tarjoamat mahdollisuudet tuotta-
vuuden parantamisessa ja prosessien hallinnassa. 
Energian kallistuminen kiihdyttää tarvetta löy-
tää elinkaarikustannuksia alentavia, ympäristöä 
säästäviä ratkaisuja ja toteutusmuotoja. Tulevai-
suudessa rakentamista ohjataan elinkaaren ajalta 
ympäristöindikaattoreiden avulla, muun muassa 
hiilijalanjälkeä mittaamalla. Elinkaariajattelulla 
tarkoitetaan sitä, että rakennusten aiheuttamia 
ympäristövaikutuksia tutkitaan niin rakennus-
vaihteessa ja rakennuksen elinkaaren päässä. 

Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 
eli ERA 17-raportti painottaa kuntien roolia eri-
tyisesti energiaviisaan rakentamisen ohjaajina – 
kunnat ja kaupungit painottaisivat uusiutuvuutta, 
energiaviisautta ja kestävää kehitystä kuntastra-
tegioissaan. Puumateriaalin kehitys ohjataan 
puualan toimijoille, ja rakennusalan tulee sitoutua 
puun käyttöön mukaan osoittamalla tutkimus- ja 
kehityshankkeilla puumateriaalin hyödyttävät 
vaikutukset. (Heino 2011)

Teollisuus nähdään kuitenkin puurakentami-
sen valttina. Rakentuminen siirtyy työmaalta 
tehtaisiin ja elementtivalmistukseen. Korkealla 
esivalmistusasteella voidaan nopeuttaa ja tehos-
taa rakentamista, huolehtia laadusta, kustannus-
tehokkuudesta ja yhtenäistää toimintaketjuja. 
Merkittävä etu on myös mahdollisuus rakentaa 
tehokkaasti ympäri vuoden. (Sipiläinen 2020) 
Jotta puurakentamisesta kiinnostuneille kunnille 
ja kaupungeille voidaan tarjota mahdollisimman 
korkealaatuista puurakentamisen tuotteita ja kei-



noja, on puurakentamisen tukea erityisesti tarjot-
tava yrityksille uusien innovaatioiden ja tuottei-
den kehittämiseen.

Puuteollisuuden yritykset ja puurakentamis-
en ilmiö

Puuteollisuuden yritykset ovat ottaneet vastaan 
puurakentamisen trendin hyvin. Paperiteolli-
suuden ja paperinviennin vähentyessä erilaiset 
puuvalmisteet ovat nousseet varteenotettavaksi 
tuotannon vaihtoehdoksi. Puurakentamisesta on 
olemassa paljon raportteja ja tutkimuksia, mutta 
alalla olevien tuoteosien valmistajat jäävät vähälle 
huomiolle. Puurakentamisen kehittymisen täh-
dättäessä on erityisesti kiinnitettävä huomioita 
näiden yritysten toimintaympäristöön ja kannat-
tavuuteen luomalla markkinoita, joille tutkitut ja 
edistetyt tuotteet voitaisiin tuoda.

Yritykset ovat kääntäneet katseensa tulevai-
suuteen – lapset ja nuoret ovat kasvaneet ajalla, 
jolloin ilmastonmuutos on ollut vahvasti esillä 
opetussuunnitelmassa. Esimerkiksi Suomen opis-
kelija-asunnot SOA ry perustelee Kauppalehden 
artikkelissa 26.10.2020 Joensuun 14-kerroksisen 
Lighthousen materiaalivalintaa puurakenteise-
na siksi, että opiskelijat ovat ympäristötietoisia 
mutta ekologisia asumisvaihtoehtoja ei ole usein 
mahdollista painottaa asuntoa valitessa. Opis-
kelija-asuntotuotantoon CLT-tilamentit sopivat 
heidän mukaansa hyvin moduulirakentamiseen. 
Lisää opiskelija-asuntoja on valmistumassa Jyväs-
kylään, Tampereelle ja Rovaniemelle. eri opiske-
lija-asukasyhdistysten kautta. (Kauppalehti, 2020) 
Opiskelija-asuntosäätiöiden suurimmat kilpailijat 
ovat yksityiset asuntosijoittajat, jotka tarjoavat 
korkealaatuista yksiöasumista lähes samaan hin-
taan. Puurakentamisella halutaan rakentaa brän-
diä ja vaikuttaa ympäristötietoisiin opiskelijoihin 
niin, että he valitsisivat mieluiten opiskelija-asun-
tosäätiön asunnon yksityisen sijoitusasunnon si-
jaan.

Puuinfon toimitusjohtaja Mikko Viljakainen pe-
rustelee OP-median artikkelissa puurakentamisen 
kasvattaneen kiinnostusta nimenomaan kunnissa 
vaihtoehtona aiempien rakennusten sisäilmaon-
gelmille. Puurakentamisen suosio alkoi nouse-
maan erityisesti vuonna 2011 voimaan tulleen 
palomääräysten muuttumisen kautta, jolla isot 
puuteollisuuden ja rakennusteollisuuden toimijat 
saatiin markkinoille (Eisto, 2017). Silloin esimer-
kiksi rakennuksen maksimikerroskorkeutta nos-
tettiin neljästä kahdeksaan kerrokseen, kellarei-

den ja maantason osalta määräykset samanlaisiksi 
kuin muissakin kerrostaloissa, mahdollistettiin 
puun käyttö julkisivuissa ja säädettiin tarkasti 
aktiivisen palosuojauksen välineet – sammutus-
laitteistot, savunpoistolaitteet ja palonilmaiset. 
Sprinklaus mahdollistaa puurakenteisten talojen 
rakentamisen korkeammiksi. Uudet rakentamis-
määräykset tehtiin juuri puurakentamista silmälle 
pitäen, jolloin puutuotteille saatiin uusia merkittä-
viä käyttökohteita niin uudis- kuin korjausraken-
tamisessa. (Myllylä, Puunifo, 2011)

Puurakentaminen oli vahvasti esillä myös Asun-
tomessuilla Tuusulassa 2020 – siellä hallitseva 
rakentamistyyli oli puurakentamista. Forestin 
julkaiseman uutisartikkelin ”Suomalainen raken-
taminen harppoo kohti vähähiilisyyttä”- mukaan 
27 omakotitalosta 22 oli puurunkoisia. Alueella 
oli lisäksi townhouse-koteja, rivitaloa, hoivakoti 
ja kerrostalo. Jokaisen messutalon kokonaispääs-
töt eli hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki oli laskettu ja 
asetettu näkyville ensi kertaa messujen historias-
sa. Kokonaispäästöihin laskettiin rakentamisen, 
50 vuoden käyttöajan ja purun aiheuttamat ilmas-
tovaikutukset. Rakentamisen lisäksi ratkaisevaksi 
tekijäksi mainitaan lämmitysenergian tekotapa, 
sillä telojen lämmityksen energiakulutus on yksi 
merkittävimmästä asumisen päästöjen aiheut-
tajista. Tuusulan kohteessa energia oli peräisin 
metsähakkeesta ja hevosenlannasta Osuuskunta 
Suomen Asuntomessujen operatiivisen johta-
jan Heikki Vuorenpään mukaan (Forest.fi 2020). 
Energiasyiden lisäksi puuhun yhdistetyt mieli-
kuvat ja psykologiset vaikutukset olivat esillä. 
Hoivatila Oyj:n rakennuttama Toiveiden korttelin 
hoivakodin puuperäisiä materiaalivalintoja pe-
rusteltiin puun lämmöllä ja kodinomaisuudella. 
Puuelementit käsiteltiin sisäpuolelta lakalla, jotta 
puun aitous ja luonnonläheisen materiaalin tunne 
saatiin säilymään. (Hoivatilat, 2020)

Asuntomessualueen viereen nousee tulevaisuu-
dessa hirsiteollisuuden mukaan Suomen ensim-
mäinen hiilineutraali asuinalue. My Town!- hanke 
edistää hallituksen tavoitetta Suomen hiilineut-
raaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Hirsite-
ollisuus ry:n projekti hakee hirsiteollisuuden 
kumppaneiksi yhteistyökumppaneita, osaajia ja 
tekniikkaa pilottihankkeeseen. Pilottihankkeen 
alueeksi Tuusulan kaupunki valikoitui sen tarjo-
amalla väljää, kasvukeskusten läheisyydessä ole-
vaa kaavaa, joka mahdollista monipuolisesti pien-
talojen ja pienkerrostalojen rakentamisen. Lisäksi 
kortteleissa oli osittain valmis kunnallistekniikka, 
joten rakennustoimet voidaan aloittaa nopeasti. 
(Hirsiteollisuus, 2020) Hirsiteollisuus ry:n toi-



mialajärjestön puheenjohtaja Marko Saarelainen 
toteaa hirsiteollisuuden haluavan mahdollistaa 
nykyistä yhteisöllisemmän ja virikkeellisemmän 
tavan elää. Artikkelin mukaan hirsiteollisuus ha-
luaa tarjota mahdollisuus terveelliseen, turvalli-
seen ja ympäristöystävälliseen asumiseen puura-
kentamisen keinoin, samalla tavoitellen hiili- ja 
kädenjälkitavoitteita. 

Analyysi

Puurakentamista käsittelevät artikkelit keskit-
tyvät pääasiallisesti visiointiin puusta ”tulevai-
suuden materiaalina”, joka tulee syrjäyttämään 
betonin. Vahva poliittinen puurakentamisen tuki 
kannustaa yrityksiä vahvistamaan ja suunnittele-
maan brändiään elinkaariajatteluun ja ilmaston-
muutoksen torjumiseen. Kuntia ja kaupunkeja 
varten puurakentamisen teolliset yritykset pai-
nottavat mahdollisuutta valita puurakentaminen 
tavaksi rakentaa kaupungin tai kunnan omaa 
brändiä ajatuksella, että ollaan mukana tekemässä 
ja kokeilemassa uutta. 

Puurakennuksen loppukäyttäjäryhmiä varten ha-
lutaan korostaa terveyttä ja psykologisia vaiku-
tuksia puurakennuksessa asumiseen, vaikkakin 
tarkemmat tutkimukset puurakentamisen vai-
kutuksista elinympäristöön ja elämiseen on vielä 
tekeillä. Ekologisuus, hengittävät ja kotimaiset 
materiaalit halutaan tuoda esille varsinkin sisäti-
lojen pinnoissa. Erityisesti loppukäyttäjille halu-
taan tarjota mahdollisuutta valita asunto omien 
arvoperusteita tukevaksi. Kuluttajalle, jolle zero 
waste ja kierrättäminen ovat tukeva osa arkea, 
voi olla helppo tehdä päätös asumismuodostaan, 
kun markkinoilla on vaihtoehtoa puusta raken-
nettu vaihtoehto. Kotimaisuus ja kotimaisen työn 
tukeminen voidaan tuntea olevan vahvemmin 
läsnä, kun rakennuksessa käytetty puumateriaa-
li on mahdollisesti voitu tuottaa vaikkapa saman 
paikkakunnan läheisestä metsästä. Erityisesti 
omistusasuntotuotannossa halutaan korostaa sitä, 
että puurakennettu kohde ei välttämättä ole sen 
kalliimpi kuin betonielementtikohde, vaikka val-
mistuneeseen puurakennukseen sijoitettu pääoma 
olisikin usein suurempi kuin betonielementtira-
kennuksen. 

Valtion tuki puurakentamisen ohella nostetaan 
esille puurakentamisen perusteluissa erityises-
ti puurakentamisen kuluja tarkistaessa. Valtion 
tukemassa ARA-asuntotuotannossa (Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus) hyväksyy korko-
tuki- ja takauslainoja uudisasumistuotantoon, 
perusparannukseen ja hankintaan. ARA nosti 

puunkäytön tukea asuntotuotannossa vuoden 
2020 alussa 20 prosentilla – ARA-asuntotuotan-
non kautta käynnistysavustuksen muodossa ra-
kennusten toteuttamista MAL-alueilla tukea mak-
setaan 5000 euroa per asunto, muilla alueilla 2000 
euroa per asunto. (ARA 2020)

Kuntien kaavapäätökset nostetaan tärkeäksi puu-
rakentamisen mahdollistavaksi elementiksi – il-
man kaupungin tarkkaa ja huolellista kaavoitusta, 
ei puurakentamisella olisi samanlaisia mahdolli-
suuksia kilpailla huokeamman betonielementti-
rakentamisen kanssa. Kaavaprosessi itsessään vie 
kunnilta vuosia kehittää, joten rakennusteollisuus 
ottaa kiinni mielellään valmiiksi kaavoitetuista 
maaosista puurakentamisen hankkeilleen. Kaava-
määrittelystä tarkemmin käyn läpi osassa Puura-
kentamisen kaavoitus.

Puurakentamisen edistämisohjelmat

Suomen rakentamista säädellään maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) ja maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen (895/1999) mukaan. Ympäris-
töministeriö julkaisee Suomen rakentamismää-
räyskokoelmaa (RakMK) samalla huolehtien että 
ministeriöiden ja valtion viranomaisten antamat 
rakennusmääräykset ovat yhteensovitettavissa. 
Määräykset huolehtivat, että rakentaminen teh-
dään yleinen turvallisuus, terveellisyys ja energia-
talous fokuksessa. Tämänhetkinen lainsäädäntö 
ei ota huomioon rakennustelin elinkaaren alku- ja 
loppupäitä eli rakennusmateriaalin hankintaa ja ra-
kennusmateriaalin loppukäyttöä, jonka vuoksi on 
perusteltua laatia yhtenäiset, koko elinkaaren kat-
tavat standardit kaikelle rakennusmateriaaleille.  

Erityisen ongelmallisia ovat vanhojen betonira-
kenteiden ja eristeiden loppusijoitus, sillä niitä 
ei voida kierrättää tehokkaasti. Puu sen sijaan on 
uusiutuva teollisesti hyödynnettävissä oleva raa-
ka-aine, jota voidaan kierrättää ja jonka hiili- ja 
vesijalanjälki on oleellisesti pienempi kuin muilla 
rakennusmateriaaleilla. Viennin helpottamiseksi 
ulkomaille suomalaisiin rakennustuotteisiin mää-
ritettiin pakolliseksi CE-merkintä 1.7.2013, jolloin 
CE-merkitty tuote voidaan tuoda markkinoille 
Euroopan talousalueelle ilman erillisiä maiden vi-
ranomaisselvityksiä. 

Puutuotteiden CE-merkinnän avulla voidaan huo-
lehtia rakentamisen laatukriteerien täyttymisestä. 
Puutuotteiden sertifioinnin ja standardisointi ei 
pelkästään hyödytä vain vientiä, vaan myös Suo-
men puurakentamista – valmiit ja laadukkaat 



tuotteet luovat helppoja ratkaisuja rakentamiseen, 
jolloin vähennetään puurakentamisen suunnitte-
lussa mahdollisesti tapahtuvia riskirakenteita ja 
alennetaan rakentamisen kustannuksia. Tärkeitä 
kriteerejä niin kuluttajalle kuin rakennuttajalle 
ovat tuotteiden lujuus ja jäykkyys, ulkonäkö, ra-
kenteiden paloturvallisuus, mitta- ja muotopysy-
vyys ja pitkäaikaiskestävyys erilaisissa olosuh-
teissa. (Luonnonvarakeskus 2020)

Puun osuus Suomen rakentamisessa on noin 
40 prosenttia - pientaloista 90 prosenttia ja va-
paa-ajan asunnoista lähes 100 prosenttia ovat 
rakennettu puurunkoisesti. Betoni ja teräs ovat 
vallitsevampia materiaalia asuinkerros- ja toi-
mitilarakentamisessa samantapaisesti kuin 
puu pientaloissa. Puukerrostaloja rakennetaan 
Suomeen hiljalleen, mutta niiden vähäistä ra-
kentamista on perusteltu puurakentamiseen 
liittyvällä tiedon puutteella ja kustannussyillä.  

Puurakentamisen edistämisohjelmia on toteutettu 
erilaisilla ohjelmilla jo 1990-luvun alusta, esimer-
kiksi Puurakentaminen 2000 -ohjelma, Puuraken-
tamisen teknologiaohjelma 1995–98, Puun vuosi 
1996, Puun aika 1997–2000, Puu-Suomi -toimin-
taohjelma 1998–2005, Puurakentamisen edistä-
misohjelma 2004– 2010, Metsäalan strateginen 
ohjelma 2011–2015, Kansallinen metsäohjelma 
2015 sekä erilaisilla rahoitusohjelmilla. Hallitus-
ohjelmaan on kirjattu 1990-luvulta alkaen tavoit-
teeksi puurakentamisen edistäminen. Merkittä-
vimpiä uudistuksia näiden hankkeiden kuluessa 
muun muassa palomääräysten keventäminen 
puurakentamisessa ja erilaisten puukerrostalojen 
rakentamisen mahdollistaminen. Toimenpiteiden 
ja talouden yleisen elpymisen tuloksena on puun 
käyttö rakentamisessa lisääntynyt ja kahdessa-
kymmenessä vuodessa alan tuotannon arvo yli 
kaksinkertaistunut. (Metla 2020)

Viimeisin ympäristöministeriön puurakentami-
sen ohjelman (2016 - 2022) tavoitteena on moni-
puolistaa ja kasvattaa puun käyttöä sekä edistää 
edelleen kansainvälistä kilpailukykyistä puura-
kentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen 
yritystoimintaa Suomessa. Metsien kestävää ja 
järkevää käyttöä voidaan tukea kehittämällä 
puun käyttöä, ja rakentamisen aiheuttamaa hiili-
jalanjälkeä pienentää, kun tarkastellaan materiaa-
leja rakennuksen koko elinkaari huomioon ottaen. 
Puuteollisuutta kehittämällä mahdollistetaan 
materiaali- ja tuotantotehokkuuden kehittäminen 
ja hallittujen teollisten prosessien kautta laadun 
ja kustannustehokkuuden parantaminen. Ohjel-
ma pyrkii monipuolistamaan ja kasvattamaan 

puun käyttöä ja sen jalostusarvoa. Tämän lisäksi 
puualan osaamista, puurakentamisen säädöksiä 
ja rakennusmääräyksiä kehitetään ja tarjotaan hy-
vää tietoperustaa puurakentamisen tueksi. Puu-
rakentamisen lisäämiseen vaikuttaa myös oleel-
lisesti ympäristösyyt ja Suomen sitoutuminen 
kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan, jonka 
mukaiset ilmastotavoitteet tulee olla suoritettuna 
2035 vuoteen mennessä.

Erityisiä painopisteitä vuosien 2016 - 2022 ohjel-
massa ovat puunkäytön lisääminen kaupunki-
rakentamisessa, puun käytön edistäminen julki-
sessa rakentamisessa, suurten puurakenteiden 
rakentamisen lisääminen, alueellisen osaamisen 
kasvattaminen ja viennin tukeminen. Näiden 
myötä pyritään aktivoimaan kaupunkien raken-
tamista ohjaavat viranomaiset, rakennuttajat ja 
puuteollisuus ja parantamaan kuntapäättäjien tie-
tämystä puurakentamisesta. Koulutusta ammatti-
korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 
järjestämällä tuetaan alueellista osaamista ja ko-
kemusta, joka siirtyy rakennushankkeiden kautta 
viranomaisille ja rakennushankkeiden osallisille. 
Vientiä tuetaan tekemällä brändityötä sekä ra-
hoittamalla puurakentamiseen liittyviä tutkimus-
hankkeita. Painopisteitä edistetään näillä keinoilla 
niin, että se kokonaisvaltaisesti kehittäisi yhdys-
kuntia, rakennettua ympäristöä, rakennuksia ja 
asumista koskevia säädöksiä ja määräyksiä, lisää 
puurakentamiseen liittyviä tutkimuksia ja edistää 
teollisia puurakentamisen ratkaisuja. Ohjelma tu-
kee rahallisesti erilaisia julkisia puurakentamisen 
hankkeita ja ohjelmia, jolloin myös kuntatasolla 
julkisen rakennuksien puurakentamisella voidaan 
kattaa osa rakentamisen kuluista. (Ympäristömi-
nisteriö)

Valtioneuvoston päätöksellä 13.6.2013 hankinta-
laki mahdollistaa uusien ja kestävien energiarat-
kaisujen edistäminen julkisissa hankinnoissa. Se 
tavoittelee vähentämään energian ja materiaalin 
käyttöä, sekä vähentämään erilaisia haitallisia 
ympäristövaikutuksia tuotteen, palvelun tai ra-
kennuksen elinkaaren aikana sekä kannustaa uu-
sien ympäristöystävällisien ratkaisujen syntyyn ja 
käyttöönottoon. Tämä hankintalaki mahdollistaa 
puurakentamisen yhtenä mahdollisuutena kun-
nan suunnitellessa uutta kuntastrategiaansa ja 
pohtiessaan tulevia hankintoja niin rakentamises-
sa kuin infrassa. Tavoitteena on, uusia hankintoja 
syntyisi vuosittain vähintään 300 miljoonalla, joka 
tarkoittaa yhtä prosenttia julkisen hankintojen ko-
konaisarvosta. (Ympäristöhallinto) 



POP-ilmasto – Pohjois-Pohjanmaan ilmasto-
ohjelma

Toukokuussa 2019 aloitettu Pohjois-Pohjanmaan 
ilmastotiekartta-hankkeessa tuodaan Euroopan 
unionin ja Suomen ilmasto- ja energiatavoitteet 
maakuntatasolle. Hankkeen rahoittaja on Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen EAKR-hanke. 
Kestävän ja vähähiilisen talouden talouden lisäksi 
hankkeen tuloksia ovat muun muassa Ilmastovii-
sasta rakentamista – Miksi Suomi pitää rakentaa 
puusta?-seminaari 12.12.2020, jossa heräteltiin 
maakunnan rakennusalan toimijoita ja maakun-
nan päättäjiä puurakentamiseen ja teemoihin 
ilmastoviisaasta rakentamisesta. Maakunnan il-
mastostrategia valmistuu vuoden 2020 lopussa, ja 
sen aiheuttaman keskustelun tulokset tiivistettiin 
listaksi: 

Pohjois-Pohjanmaalla ilmastoviisas rakentaminen
• Hyödynnetään ja edelleen kehitetään paikallista 
osaamista ja vuoropuhelua (arkkitehtuuri ja alan 
teollisuus). Ollaan ylpeitä osaamisesta ja pidetään 
huolta positiivisesta imagosta!
• Hyödynnetään yleinen ilmapiiri, jossa on ekolo-
gisen rakentamisen kysyntää.
• Luodaan side perinteisen ja nykyaikaisen raken-
tamisen välille.
• Luodaan paremmat edellytykset alan toiminnal-
le julkisella ohjauksella ja tuella (erityisesti julkiset 
hankinnat, koulutus, tiedon lisääminen).
• Rakennetaan kestävästi:
-Oikea materiaali oikeaan paikkaan (hybridira-
kentaminen)
-Huomioidaan rakennuksen koko elinkaari maan-
käytön suunnittelusta lähtien. (Pohjois-Pohjan-
maan liitto)

Puurakentaminen kuntatasolla

Puurakentamisen ovat kirjoittaneet jo useat kun-
nat Suomessa osa strategiaansa. Hailuodon suu-
rimmassa naapurikaupungissa Oulussa puura-
kentamisen trendiä löytyy läheltä – vuonna 2003 
Suomen ensimmäinen kokonainen moderni puu-
kaupunkialue rakennettiin Ouluun Puu-Linnan-
maalle, johon kaavasuunnittelu tehtiin Oulun yli-
opiston arkkitehtuurin osastolla. (Puuinfo, 2020). 
Tietotaitoa ja osaamista puurakentamiseen löytyy 
läheltä Hailuotoa. Korkeiden puukerrostalojen 
suhteen kerroskorkeudet vaikuttaisivat pysyneen 
maltillisena, eikä Oulusta löydy korkeita puu-

rakentamisen kohteita. Laadukkaan opetuksen 
kautta voidaan kuitenkin huolehtia ammattilais-
voiman riittävyydestä Oulun seudulla puuraken-
tamisen saralla. 

Oulun lähellä merkittävin itsensä hirsi- ja puura-
kentamiseen brändännyt kaupunki on Pudasjärvi, 
jolla on vahva synergiaetu paikkakunnalla toimi-
vien puutuotteiden ja -teollisuuden toimijoiden 
kanssa – paikkakunnalla sijaitsee muun muassa 
maailman suurin hirsitalovalmistaja Kontio Oy ja 
lasiliukuovia puusta valmistava Profin Oy. Toi-
mimalla yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa ja 
yhteistyössä paikallisin toimijoiden kanssa kau-
punki on onnistunut hankkeillaan saavuttamaan 
hirsikaupungin imagon.

Kunnilla on keskeinen ohjausvaikutus puuraken-
tamisen edistämisessä. Rakentamista ja maan-
käyttöä halutaan ohjata ekologisen kestävyyden 
ja ilmastonmuutoksen hillinnän kautta. Lähes 60 
prosenttia Suomen kunnista on kirjannut jo lähes 
60 prosenttia puurakentamisen edistämisen kun-
tastrategiaansa.  Kaavoituksen ja kuntastrategian 
lisäksi ohjauskeinoja ovat maankäyttö- ja tontin-
luovutussopimukset, hankintastrategia ja hankin-
tapäätökset. (Ylä-Kanttila 2020)

Pitkän puurakentamisen perinteiden lisäksi puu-
rakentamisen trendiä tukevat vahva poliittinen 
tuki valtakunnan tasolla, jossa on sitouduttu myös 
Euroopan sisällä oleviin päästöstrategioihin. Puu-
rakentaminen voidaan nähdä trendiksi, sillä 30 
prosenttia uudisrakentamisesta Suomessa tapah-
tuu puurakenteisena. Useat kunnat ja yritykset 
ovat sitoutuneet toimintastrategioissaan lisää-
mään puurakentamista tai ottaneet sen jopa osak-
si brändiään profiloitumalla hirsi- tai puukaupun-
geiksi – esimerkiksi Kuhmon kaupunkistrategia 
perustuu tavoitekuvaan globaalisti tunnettuna 
biotalouden menestystarinana metsän keskellä, ja 
Pudasjärvi on brändännyt itsensä vahvasti nimik-
keellä Moderni hirsikaupunki, joka toimii myös 
osahankkeen nimenä. Myös Keitele on lisännyt 
kuntastrategiaansa 2021-2025. 
Näiden kuntien kuntastrategioita yhdistää se, että 
kunnat ovat linjanneet kuntastrategioissaan suosi-
vansa julkisessa rakentamisessaan puuta, ottamal-
la kaavoituksessaan huomion puurakentamiselle, 
edistävät erilaisia biotalouden innovaatioita ja 
tuomalla puun luomia mahdollisuuksia kunta-
tasolla varhaiskasvatuksessa ja sivistyspuolella. 
Kuntien strategiaa tukevat niissä olevat puuteol-
lisuuden vientiyritykset, joiden kanssa luodaan 



elinkeinoa paikallisesti. (Yle.fi)

Tutkimus puurakentamisesta kunnissa

Puurakentamiseen suhtautumista ja käytännön 
kokemuksia tutkittiin Pellervon taloustutkimuk-
sessa 2016. Neljän pääkaupunkiseudun kunnan 
kokemuksissa jokaiselle tarkastelun alla olevalle 
kunnalle oli kertynyt ainakin vähänlaista koke-
musta teollisesta puurakentamisesta. Lisäksi kai-
kissa kunnissa oli joko rakennusvaiheessa olevia 
tai kaavoitettuja uusia puurakennuskohteita. 
Kunnat mainitsivat puurakentamisessa kunnan 
roolia esimerkin näyttäjinä puurakentamisessa 
- osallistumalla rakennus- ja kehityshankkeisiin 
kerrytetään osaamista ja uusia kokemuksia.

Puurakentamisen positiivina puolina pidettiin 
ympäristölähtökohtia, rakentamisen nopeutta, 
kosteudenhallintaa ja tunnustettiin puun hyvät 
ominaisuudet rakennusmateriaalina. Heikkoudet 
nähtiin kuitenkin tämänhetkisen puurakentami-
sen kokeellisuuden taso. Kunnat olivat todenneet 
puurakentamisen olevan huonosti kustannus-
kilpailukykyinen kehittymättömien prosessien 
takia. Elinkaarikustannuksien suhteen toivottiin 
lisäselvyyttä, sillä epävarmuus kustannuksista li-
säsi toimijoiden riskiä. Puurakentamisen imagolle 
haitallista on, jos puuelementit tuodaan ulkomail-
ta. Ympäristökriteerit ja niiden realisoituminen 
puurakentamisen kilpailutuksessa oli tapauskoh-
taista, eikä kunnilla ollut vakiintuneita käytäntöjä 
sen mittaamiseen. 

Yleisesti kunnissa tuotiin esille, että puuraken-
nushankkeiden toteutuminen on tähän mennessä 
vaatinut vielä velvoitetta tai etukäteismäärittelyä 
joko kaavoituksen tai tontin luovutusehdoissa – 
julkisella hankintamenettelyllä ei pystytä enää 
vaikuttamaan kuin rajallisesti hankkeisiin, sillä 
rakennusmateriaali on tyypillisesti jo määritetty 
suunnitteluvaiheessa. Hankintamenettelyn kaut-
ta voidaan pyrkiä varmistamaan, että tarjousvai-
heessa saadaan aikaan todellinen kilpailutilanne 
– jos materiaalia ei ole määritelty jo suunnittelu-
vaiheessa, eri materiaalista tehtyjen tarjousten 
vertailu muuttuu vaikeaksi. Puurakenteisen vaih-
toehdon tulisi olla kustannuskilpailukykyinen 
muista materiaaleista tehtyjen tarjousten kanssa, 
mikä voi olla vaikeaa saavuttaa. Julkisessa kilpai-
lussa toimijoiden vähyyttä ei koettu ongelmaksi 
niin, että se olisi vaikuttanut materiaalin valin-
taan. Kuitenkin puurakennusyritysten määrän li-
sääntyminen koettiin tärkeäksi puurakentamisen 

kilpailukyvyn kehityksenkannalta. 

Kunnat ovat pyrkineet yhtenäistämään käytäntöjä 
ja vastanneet kohdistuvaan kritiikkiin. Toiveena 
kuitenkin oli valtakunnallisesti selkeät ohjeis-
tukset ja tulkintasuositukset puurakentamiseen. 
Näin saataisiin kunnassa syntynyttä osaamista ja 
kokemusta siirrettyä tarvittaessa myös toisen kun-
nan rakennushankkeisiin (Määttä, Hietala, Jutila, 
2016). Tutkimus on valmistunut kesällä 2016 ja 
uusi hankintalaki tuli voimaan 29.12.2016, jonka 
tavoitteena oli yhtenäistää juurikin hankesuunnit-
telun käytäntöjä ja antaa mahdollisuuksia valita 
ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

Puurakentamisen kaavoitus

Kunnat ovat onnistuneet tavoittelemaan puura-
kentamisen edistystä sisällyttämällä puurakenta-
misen kuntastrategiaansa. Tämä kuitenkin vaatii 
pitkän ajan päätöstä sitoutua puurakentamiseen 
ja konkreettisen suunnitelman, miten strategiassa 
huolehditaan puurakentamisen onnistumisesta. 
Keinoja löytyy puurakenteisen pientaloalueiden 
suunnitteluun ja kaavoittamiseen, kun tahtotila 
löytyy. Hyödylliseksi on havaittu kuntien tont-
tiohjelmat, jossa kunnan tonttituotannon ja -tar-
jonnan tavoitteet määritetään riittävän pitkäksi 
ajaksi. (Karjalainen, Patokoski) Tämä tehostaisi 
kaavoituksen ja kunnallistekniikan resurssien oh-
jaamista sekä palvelujen toteutuksen suunnittelua 
ja aikataulutusta.

Kaavamääräyksellä voidaan määrätä puun käy-
töstä erikseen sekä rakennuksen rungossa että 
julkisivuissa – asemakaavan määräysteksti voi 
olla joko yleispiirteinen tai yksityiskohtaisempi. 
Kunnilla on oikeus ja mahdollisuus kaavoittaa 
aluetta, joka on pelkästään varattu puurakenta-
miselle. Puurakennuksia voidaan kuitenkin ra-
kentaa myös ilman erityistä puurakentamisen 
asemakaavaa hankelähtöisyyden periaatteella. 
Puurakentaminen voidaan merkitä kaavaan ase-
makaavamääräyksellä niin, ettei määräys rajoitu 
vaan rakennuksen ulkoasuun - ennakkotapauk-
sia on betoniteollisuuden riitauttamasta kaava-
määräyksestä, joka todettiin lainmukaiseksi.  Jos 
halutaan välttää tulkintaongelmia, voidaan myös 
laatia yksityiskohtaisempia määräyksiä rakennus-
osista, jotka voidaan tehdä eri materiaalista kuin 
puusta. Mitä yksityiskohtaisempia asemakaava-
määräyksiä annetaan, sitä huolellisemmin tulee 
tutkia puurakentamista koskevat säädökset, jotta 
vältetään määräysten väliset ristiriidat.



Ympäristöministeriön asetuksessa 848/2017 ra-
kennusten paloturvallisuudesta määritellään 
puurakentamista koskevat rajoitukset, jossa käsi-
tellään muun muassa rakennusten käyttötarkoi-
tusta ja kerroslukua, rakenneluokkia ja tarvitta-
vaa sammutusaineistoa. Vuonna 2018 voimaan 
tulleen asetuksen mukaan luotiin mahdollisuus 
rakentaa yli kahdeksankerroksisia puurunkoisia 
asuin-, työpaikka-, majoitus- ja hoitorakennuksia. 
Yli kaksikerroksiset puurakennukset varustetaan 
automaattisella sammutuslaitteistolla.

Kohdealueen omat ominaisuudet ja tavoitteet 
määrittelevät kaavan sisältöjä. Kohdealueen si-
jainti ja suhde ympäröivään rakenteeseen ovat 
keskeisimpiä sisältöjä määritteleviä tekijöitä. Ar-
voaluilla, kuten perinnemaisema-alueilla, ympä-
ristön ominaisuudet edellyttävät tavallista yksi-
tyiskohtaisempaa kaavan ohjausta. Jos kaava ei 
ole keskeinen, suositeltavaa on pyrkiä joustavaan 
kaavaratkaisuun joka ottaa huomioon mahdolliset 
kaavamäärityksen kustannusvaikutukset. (Ylä-
kanttila 2020)

Puurakentamisen haasteet

Puurakentamista ei voi kuitenkaan puhua il-
man siihen kohdistuvaa jäykkiä ajattelutapoja. 
Puurakentamisen vaikeutta lyödä läpi Suomessa 
kritisoidaan useiden tutkimusten osalta. Vanhat 
mielikuvat ja ajattelutavat toimivat haasteena 
puurakentamisen todelliselle läpilyönnille, siitä-
kin huolimatta, että Suomeen kohdistuu puura-
kentamiseen kohdistuvaa turismia. Suomalainen 
puuarkkitehtuuri on erityisen korkealaatuista ja 
maailmalla tunnettua. Tutkimuksissa puuraken-
tamista kohtaan koetaan, että puun käyttöön tar-
vitaan avoimempaa suhtautumista – käytännössä 
erilaiset preferenssit, osaamisen taso ja suunnitte-
lijoiden mielikuvat rajaavat materiaalien käyttöä. 
Rakentamisesta päättävien tahojen, esimerkiksi 
arkkitehtien ja rakennusinsinöörien, koulutusta 
on hallinnut muu materiaalikäyttö vuosikymme-
nien ajan, joten puurakentamisen osaaminen on 
vielä suhteellisen vähäistä. Kokemus ja traditio on 
siihen nähden vähäistä.

Vielä 2010-luvun alussa puurakentamisen yleis-
tymisen haasteita on useita – asenteet, osaami-
nen, taloudelliset ja säätelyhaasteet ovat syitä, 
miksi puurakentuminen ei ole lyönyt itseään läpi 
Suomessa vahvasti poliittisesta tuesta huolimat-
ta. Myös erilaisia poliittisia kapeikkoja on löy-
detty niin, että poliittiset päätöksentekijät eivät 
konkreettisesti ilmaise esimerkiksi kuntatasolla 

tahtotilaa lisätä puurakentamista. Pelkästään oh-
jelmanjulistuksella näitä poliittisia kapeikkoja ei 
voida purkaa. 2010-luvun loppuun tullessa suuria 
helpotuksia puurakentamisen tuotantoon on syn-
tynyt, mutta asiantuntijuus ja asenteet muuttuvat 
hitaasti.

Suomen puurakentamisen tuotantokoneisto on 
keskittynyt betonielementtirakentamiseen. Tämän 
vuoksi rakennusalalla suunnittelijoiden ja raken-
nustoiminnasta päättävien henkilöiden koulutuk-
sen pääpaino on myös ollut betonirakentamisessa. 
Tulevissa sukupolvissa piilee mahdollisuus puu-
rakentamiseen, kun uudet menetelmät ja tuotteet 
otetaan vastaan avoimin mielin. Suuret muutokset 
tuotannossa tapahtuvat kuitenkin hitaasti osaami-
sen ja asenteidenkin kannalta. Uusien kokeilujen 
sijaan tavoitellaan tehokkuutta, tuottoa ja riskit-
tömyyttä – muutosta vastustetaan, koska niiden 
pelätään tuovan hallitsemattomia riskejä ja heik-
koja tuloksia. Puunkäyttöön itsessään ei suhtau-
duta negatiivisesti. (Määttä, Hietala, Jutila 2016) 
On ymmärrettävää, että rakennusalaa dominoiva 
betoniteollisuus haluaa myös kehittää liiketalout-
taan ja puurakentamisen trendi tulee väistämättä 
vähentämään betoni- ja rautaelementtien mark-
kinoita asunto- ja julkisen rakentamisen puolella. 
Suomalaisten betonielementtirakennusten pitkä 
korjausvelka usean rakennuksen kohdalla johtaa 
useimmiten kohteen purkamiseen kuin sen kor-
jaamiseen, siinä missä puuteollisuuden rakennus-
teollisuuden materiaalia voidaan käyttää betoni-
sen rakentamisen ohella esimerkiksi lisäkerrosten 
rakentamisena.  

Pienet ja keskisuuret rakennusliikkeet ovat kes-
kittyneet pieneen mittakaavan puurakentamisen 
pien- ja rivitalokohteisiin. Määrällisesti näitä liik-
keitä on myös vähän. Suuret yritykset hallitsevat 
kerrostalo- toimistotalo- ja liiketalorakentamista. 
Puusta rakennetaan vain, kun rakennuttaja sitä 
erikseen vaatii. Vaikka näitä kohteita Suomessa 
on useita, ongelmat keskittyvät lähinnä toiston 
puuttumiseen – kun puurakennuksia tehdään 
pilottihankkeina, ei jatkuvuuden kautta synny 
käytännön kokemusta ja sujuvuutta synny (Hei-
no, 2011). Kuntatasolla tämä ongelma voi koros-
tua vaikeudeksi löytää sopivia puurakentamisen 
toimijoita, joilla on riittävästi referenssikohteita ja 
toiston kautta syntyneitä ja vakiintuneita tuotan-
toprosesseja, jolloin hintatasoa ei välttämättä voi 
verrata betonirakentamisen hintaan. 

Arvioihin puukerrostalon rakentamisen kalleu-
desta tulisi suhtautua varauksellisesti. Puuker-
rostalon hinnan on arvioitu olevan noin 5 - 7 pro-



senttia kalliimpi kuin betonisen vastaavanlaisen 
kerrostalon. Vertailukelpoisen puukerrostalon ja 
betonikerrostalon löytäminen on hankalaa, ja huo-
mioon tulisi ottaa koko rakennuksen elinkaari, ei 
pelkästään lopputuote. Aiemmin mainittu toiston 
puute aiheuttaa sen, että kustannushallintaa on 
vaikeampaa tehdä. (Määttä, Hietala, Jutila 2016) 
Metlan tutkimuksessa todettiin, että ne, jotka oli-
vat katsoneet kerrostalorakentamisen olevan kal-
liimpaa, ovat todenneet sen johtuvan kokemuksen 
puutteesta. Tuotteet ja prosessit eivät ole kehitty-
neet tarpeeksi tehokkaaseen puurakentamiseen. 
(Riala 2014) Puurakentaminen voi olla kalliimpaa 
vielä tänään suurissa rakennuskohteissa, mutta 
sen puurakentamisen yleistymisellä ja mittakaa-
vaetujen hyödyntämisellä kustannukset tulevat 
tulevaisuudessa laskemaan.  

Kohdealueen kuvaus

Hailuoto on noin tuhannen asukkaan asuttama 
saari ja Perämeren suurin saari. Sen rakennus-
kanta julkisia rakennuksia huomioimatta pää-
asiassa tehty puurakentamisen tavoin erityisesti 
vapaa-ajan asuntojen osalta. Useita tärkeitä puus-
ta rakennettuja suojelukohteita sijaitsee saaressa. 
Hailuoto on myös kokonaisuudessaan merkittävä 
valtakunnallinen rakennettu kulttuuriympäristö 
ja merkittävä maisema-alue. Kunnalla on erittäin 
vahva erityisluonne ja identiteetti, jonka omalei-
maisuus perustuu ja arvomaailma perustuvat 
satojen vuosien kuluessa syntyneeseen kulttuu-
rimaisemaan (Hailuodon kunta, kaavaselostus, 
2019).

Kulttuurimaiseman rakentumiseen Hailuodossa 
ovat vaikuttaneet saaren elinkeinot kuten maata-
lous, kalastus, käsityöt, hylkeenpyynti ja meren-
kulku, jotka ovat jättäneet jälkeensä eri elinkeino-
jen kautta syntyneiden rakennusten kerrostumia. 
Vanhaa säilynyttä rakennuskantaa on erityisesti 
säilynyt maaseutualueilla, peltoaukeilla sijaitse-
vat vanhat säilyneet puiset tuulimyllyt. Kulttuu-
rimaisemassa yhdistyvät toisiinsa maatalouden 
muokkaama maisema ja talonpoikaismaista ra-
kentamisen perinnettä edustava rakennuskanta 
paikallisine erityispiirteineen, vanhat kalamök-
kikylät, merenkulkuun ja sen historiaan liittyvät 
rakennukset ja rakennelmat sekä uusi matkailu- ja 
lomarakentaminen. (Pohjois-Pohjanmaan liitto)

Saarella oli asukkaita vuonna 2017 noin 1001 hen-
kilöä. Matkailun ja vapaa-ajan asumisen kautta 
määrä kasvaa oleellisesti kesäisin. Hailuodolla 
pysyvää asutusta on tutkimusten mukaan ollut 
jo 1200-luvulta alkaen. Pysyvä Hailuodon asutus 

keskittyy Hailuodon saaren keskeltä halkovaan 
Luovontien varrelle pääosin akselilla Koivukylä – 
Ojakylä. Pysyvää asutusta löytyy myös Pölläntien 
ja Petsamontien varrelta, Potinlahdelta, Vasken-
perältä, Huikusta ja Marjaniemestä. Asuminen on 
pääasiassa omistusasumista pientaloissa.

Alueen metsävarat, teollisuus ja työllisyys

Hailuodon metsätalousmetsät ovat vuonna 2019 
tehdyn kaavaselostuksessa kuvailtu eri-ikäisiksi 
talousmetsiksi, jotka ovat luontoarvojensa puoles-
ta eriasteisesti heikentyneitä. Ojitus ja metsätalo-
ustoimet ovat oleellisesti heikentäneet osaa met-
sävaroista. Maankohoamisen kautta kehittyneet 
metsäsarjat on luokiteltu äärimmäisen uhanalai-
siksi. Kaavaselostus myös osoittaa osan maa- ja 
metsätalouskäyttöön ensisijaisesti suunnattuja 
alueita mahdollisiksi asumisen reserveiksi. (Hai-
luodon kunta, kaavaselostus) 
Kaavaselostuksen perusteelta saarella on nykyi-
sellään työllisyyttä rakentamisen alalla 10 pro-
senttia. Sahateollisuuden alalla olevia yrityksiä 
löytyy yksi.

Hailuodon maanomistus on vähäistä, ja maa- sekä 
metsäalueet ovat jakaantuneet pääosin yksityiso-
misteisiksi, hyvin kapeiksi ja pitkänomaisiksi 
tonttiosuuksiksi. Kuvauksia Hailuodosta-teoksen 
(1914) kertoman mukaan 1800-luvulla saareen 
kuljetettiin vesiteitse Iistä ja Kemistä metsää omis-
tamattomille asukkaille rakennustarpeisiin, ja 
saaren kautta puutavara kulkeutui myös lähellä 
oleville paikkakunnille Ouluun, Siikajoelle, Pyhä-
joelle, Raaheen ja Kalajoelle. Sen mukaan luodol-
la on ollut laadukasta yhteistä talousmetsää, joka 
kuitenkin kärsi niin kutsutun isonjaon jälkeen 
niin, ettei metsistä ollut rakennustarpeiksi. Pai-
kallisesta puutavarasta tehtiin käyttötavaroita ja 
taloustuotteita. (Paulaharju) 

Pohdinta

Oulun yliopiston kuntasuunnittelun kurssin ja yh-
dyskuntasuunnittelun erikoiskurssin opiskelijoi-
den valmistama Hailuodon maankäytön kehitys-
kuva 2040 tukee puurakentamisen toteuttamista 
Hailuotoon. Puurakentamisella halutaan säilyttää 
Hailuodon arvokas perinnemaisema rakentamal-
la ekologisesti kestävää, erityisesti pienimittakaa-
vaista rakentamista. Tärkeää on erityisesti yhte-
näisen, idyllisen ja kulttuurimaisemaan sopivan 
kaupunkikuvan saavutus. Kehityskuva tulee pai-
nottumaan pien- ja erillistalorakentamisen kan-
nalle, mutta kaavoitusta tulisi pitää silmällä myös 
kerrostalon tai julkisen kohteen puurakentamisen 



mahdollisuuksia varten.

Vaikka Hailuoto ei enää tässä kohtaa olisikaan 
puurakentamisen ensimmäisessä pioneerien jou-
kossa, olisi sillä hyvä hetki näyttää esimerkkiä 
Oulun alueella puurakentamisen kaavoituksesta 
ja saavuttamalla selkeitä tuloksia puurakentami-
sen suhteen. Kunnalla on mahdollisuus hyötyä 
yliopiston ja ammattikorkeakoulun rakentamisen 
osastojen kanssa tehdystä yhteistyöstä erilaisin yh-
teistyöhankkein. Pohjois-Pohjanmaan liiton semi-
naarissa toteamus oikeasta materiaalista oikeaan 
pitää paikkansa myös Hailuodossa – vaikka puu-
rakentamisessa on tunnistettavissa tulevaisuuden 
trendi, on hybridirakentamisellakin positiivinen 
vaikutus Suomen puuteollisuuteen kuntatasolta 
asti. Pienen mittakaavan puuelementtejä huone-
kaluista julkisivupaneloituun ei kannata unohtaa. 
Hirren lisäksi erilaiset puuelementit kuten CLT ja 
Runkopes voivat olla hyvä vaihtoehto.

Hailuotoon rakentuu uutta täydennysrakennus-
kantaa hitaasti – vaikka pysyvää rakennusalan 
työllisyyttä ei välttämättä voitaisikaan luoda, 
väliaikaisesti voidaan työllistää myös paikallisia 
rakennusalan ammattilaisia ainakin kahden vuo-
sikymmenen ajaksi. Varsinainen muutos väes-
tössä tullaan näkemään mahdollisen pengertien 
valmistumisen myötä. Välittömänä vaikutukse-
na puuteollisuus työllisti 21800 henkilöä vuon-
na 2014, ja n. 60000 henkilöä työllistyi välituote-
käytön seurauksena. Huonekaluteollisuudesta 
puupohjaisia tuotteita valmistavia työllistyi 8100 
henkilöä (Romppainen, 2020). Tämän lisäksi tu-
etaan lähialueen työllisyyttä, sillä rakentaminen 
tapahtuu puutuotteiden esivalmistuksesta huoli-
matta suurimmalta osalta paikan päällä tehtävällä 
työvoimalla. Sisäpintojen ja ulkopintojen lopul-
liset puurakentamiset ovat myös rakentamisen 
aikana työmaalla tehtäviä. Hailuodolla on puu-
rakentamisen kautta myös mahdollista kirkastaa 
jo Hailuodossa tällä hetkellä olevaa rakentamisen 
ammattiosaamista, jolla on mahdollisesti suullista 
perinnetietoa paikallisesta rakentamista ja tunte-
musta siitä, millaista rakentamista Hailuotoon oli-
si hyvä soveltaa. 

Hailuodon kaavaselotuksen mukainen metsäva-
ranto ja pirstaleinen metsien omistussuhde ei tue 
Hailuotoa omavaraisuuteen puuntuotannossa. 
Pienen mittakaavan puutavaraa on mahdollista 
tuottaa täydennysrakentamisen rakennustarpei-
siin, jolloin pienimuotoinen sahateollisuus sopii 
Hailuotoon. Tällä hetkellä sahatuotantoa on, joten 
sen kasvattamista tai mahdollista erikoistumisalaa 

esimerkiksi pienten rakennuselementtien suun-
nittelussa voidaan harkita. Myös hailuotolainen 
käsityöläisperinne tukee ajatusta siitä, että pienen 
mittakaavan puuteollisuuteen löytyy siitä kiin-
nostuneita työntekijöitä, joilla on joko jo aiempaa 
tietotuntemusta tai halu oppia sitä.

Puuttuvan puuteollisuuden toimijan vuoksi to-
dennäköisempää on tuoda rakennuskanta suu-
rempina valmiina puuelementteinä saarelle alan 
toimijoilta Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun alueil-
ta, joihin puuteollisuus on vahvasti kytkeytynyt. 
Tämän vuoksi korostuu mahdollisuus olla Oulun 
alueen suunnannäyttäjä puurakentamisen saralla. 

Kyselytutkimuksessa osoitettiin huolta perinne-
maiseman säilymisessä metsänhoidon kannalta. 
Erityisesti hakkuualueet Luodontien varrella näh-
tiin rumentavan maisemaa. Metsänhoitoa varten 
voidaan kuitenkin yleiskaavassa määrittää mai-
sematyölupa, jolloin metsänomistaja voisi hoitaa 
tarpeelliset metsänhoidon ja hakkuut luvanvarai-
sesti. Tällä voitaisiin pyrkiä porrastamaan eikä 
liioin estämään metsänomistajien metsäalueiden 
hakkuita niin, että maisemalliset haitat voidaan 
minimoida.

Puurakentamisen onnistumisen tärkeä väline on 
puurakentamisen haasteista huolimatta puura-
kentamisen tarkka kaavoittaminen. Esimerkiksi 
Pellervon taloustutkimuksessa olleet kunnat mai-
nitsivat tärkeäksi puun valinnan jo suunnittelu-
vaiheessa, sillä hankintavaiheessa eri materiaalien 
toteutettavien tarjousten vertailu on vaikeaa il-
man tarkkaa asiantuntemusta. Materiaalivalinnal-
la saadaan rajattua tarjouksia koskemaan nimen-
omaan puurakentamisen tai hybridirakentamisen 
menetelmiä. Kunnan vähäinen maanomistajuus 
voi vaikeuttaa kehityskuvan mukaisen asumisen 
tavoitteiden toteutumista, joten kunnan on tehtä-
vä aktiivista maahankintaa sekä kaavoitustyötä 
oleellisilta kehitysalueilta. Hailuodon virallinen 
kaavaselostus vuodelta 2019 kannattaa kulttuuri-
historiallisten pihapiirien täydennysrakentamista 
harkitusti kaavoittamalla, jotta kulttuuriympä-
ristön arvot säilyisivät. Puurakentamisen asema-
kaavalla tuodaan esille vahva tahtotila puuraken-
tamiseen, luodaan puurakentamiselle osoitettua 
tonttivarantoa sekä kehitetään kunnan kaupunki-
kuvaa ja vahvistetaan puurakentamisen imagoa.  
Hidas täydennysrakennus luo mahdollisuuksia 
kunnalle tutkia puurakentamista ja keskittyä mal-
tillisenkokoisiin projekteihin.

Hailuodolla on mahdollisuus alueella tapahtu-



vaan impulssivaikutukseen, jolla kunta vahvasti 
rakentaa brändiään lisäämällä strategiaansa puu-
rakentamisen, ja tällä tapaa nostaa Oulun alueen 
kiinnostavuutta ulkopaikkakuntalaisille toimijoil-
le. Se, missä Oulu kiinni huomiota puurakentami-
sen saralla vuonna 2003, voisi olla tulevaisuudes-
sa Hailuodossa vuonna 2030.
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Selvityksen tavoitteena on antaa näkemys Hai-
luodon kiinteän maantieyhteyden jälkeiseen 
asuntomarkkinatilanteeseen ja siihen vaikut-
taviin tekijöihin kuten Hailuodon strateginen 
yleiskaava 2030. Aihetta lähestytään tarkastele-
malla asumisen kansallisia muutoksia, asunto-
jen markkinahintoja sekä Oulun seutukuntien 
kiinteistökauppoja. Lisäksi perehdytään Hai-
luodon asunto- ja kiinteistömarkkinoiden ra-
kentumiseen sekä markkinahintoihin.

Asumisen muutoksen kansalliset ja 
globaalit ilmiöt

Asumisen kehittymistä ohjaa erilaiset kansal-
liset ja globaalit ilmiöt: kaupungistuminen, 
valtakunnallisen ja paikallisen asumisen ky-
synnän ja tarjonnan muutokset, monipaikkai-
suus, ikääntyminen ja muuttuvat elämäntavat, 
asuinalueiden eriytyminen, muuttuva kiinteis-
tösijoittaminen, ilmastonmuutos sekä digita-
lisaatio. Suomessa kaupungistumisen myötä 
yleisinä haasteina koetaan pienten asuntojen 
kysynnän kasvu, keskustan vetovoiman koros-
tuminen, nopeasti kasvava ikääntyvän väestön 
osuus sekä digitalisaatio. Yliopistokaupun-
geissa opiskelijoiden suuri määrä tunnistetaan 
asumisen erityispiirteeksi, jolla on lisääviä vai-
kutuksia pienten vuokra-asuntojen kysyntään. 
Yritykset pilotoivat yhteisöllisiä kortteleita ja 
ovat kiinnostuneita yhteisten asumisen inno-
vaatioiden kehittämisestä. Lisäksi viimevuosi-
na kansallisesti kasvanut asuntosijoittaminen 
on edistänyt pienten asuntojen osuutta erityi-
sesti yliopistokaupunkien asuntomarkkinoilla. 
(Antikainen ym. 2017; Antikainen ym. 2018; 
Kortelainen ym. 2018)

Asumisen muutokset kasvukeskuksissa
Yksiöiden ja kaksioiden lisääntyvä tarve län-
simaissa 2010-luvulla selittyy yksinasuvien 
voimakkaana lisääntymisenä. Pienentyvien 
ruokakuntien myötä kattaa asuntotarpeen piiri 
suuremman joukon ihmisiä, mikä lisää kilpailua 
pienempien asuntojen markkinoilla. Suomessa 
ja koko Euroopassa on asukkaiden ostovoima 
lisääntynyt viime vuosikymmenien aikana, 
minkä vaikutukset näkyvät myös lisääntyvänä 
asuntokysyntänä. (Hilbers ym. 2008)
 Viime vuosikymmenen aikana alu-
eellisia kasvukeskuksia ovat olleet erityisesti 
pääkaupunkiseutu, Tampereen ja Oulun alueet 
sekä yliopistokaupungit kuten: Turku, Jyväsky-
lä, Kuopio sekä Vaasa. Erityisesti yliopistokau-
punkien väestökasvua kasvattaa opiskelijoiden 
positiivinen muuttovirta. Kasvukeskuksia yh-
distävät tasokkaat liikennöintiyhteydet sekä 
palveluiden ja työssäkäynnin saavutettavuuden 
kehittäminen. Väestöltään vahvasti taantuvia 
alueita ovat Itä-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa, joi-
ta yhdistävät esimerkiksi vähenevät työpaikat 
sekä puutteelliset jatko-opiskelumahdollisuu-
det. Keskustan vetovoimaisuus korostuu myös 
omana trendinään. Tätä edistää esimerkiksi 
ikääntymisen myötä lisääntyvä tarve palvelui-
den saavutettavuudessa. Ikääntymisen myötä 
digitalisaatio sekä asuntojen helppokäyttöisyys 
ja esteettömyys nousevat merkittävään ase-
maan, minkä seurauksena ikääntyvät haluavat 
asumaan kaupunkimaiseen ympäristöön lä-
hemmäs palveluja: joko asumisoikeusasuntoi-
hin tai ostavat pienemmän kerrostaloasunnon. 
Tilanne toistuu useissa suomalaisissa kaupun-
geissa. (Antikainen ym. 2017; Nurmio ym. 2017; 
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Antikainen ym. 2018; Kortelainen ym. 2018)
 Asumiseen on tarjolla uudenlaisia asu-
misen konsepteja, joissa asunnon hallintamuo-
to vaihtelee. Esimerkiksi valinnaisen osto-oi-
keuden asunnot ovat konsepti, jossa asukas 
halutessaan asuu ensin vuokralla, jonka jälkeen 
hänellä on mahdollisuus lunastaa asunto itsel-
leen. Malli tarjoaa asukkaalle mahdollisuuden 
tutustua asuntoon ja sen ympäristöön rauhas-
sa, eikä ostopäätöstä tarvitse tehdä heti. Osas-
sa kyseisen konseptin tarjoajista vuokralaisen 
maksama vuokra kerryttää vaadittavaa oma-
rahoitusosuutta, jolloin asukkaan on helpompi 
päästä kiinni esimerkiksi ensimmäiseen omis-
tusasuntoon. Yliopistokaupunkien kohdalla 
kyseinen konsepti voisi tarjota mahdollisuuk-
sia esimerkiksi opiskelijoita ajatellen. (Antikai-
nen ym. 2017; Antikainen ym. 2018)
 Jotkut yritykset tarjoavat konseptia, 
jossa asukas maksaa muutaman prosentin 
omarahoitusosuuden, minkä jälkeen asunnos-
sa asutaan vuokralla 20 vuotta ja lunastetaan 
omaksi. Kyseinen asunto-osuuskuntamalli on 
kehitetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
kus ARA:n kanssa yhteistyössä. Kyseinen malli 
helpottaa esimerkiksi sellaisia asunnon omis-
tajia, jotka eivät saa tarpeeksi suurta summaa 
edellisen asunnon myynnistä. (Antikainen ym. 
2017; Antikainen ym. 2018)
 Paikallisen tason kaupungistumiskehi-
tyksessä on tapahtumassa asuntomarkkinoihin 
mahdollisesti pysyvämmin heijastuva käänne. 
Keskuskaupunkien vetovoima on lisääntynyt ja 
pitkään jatkuneen hajanaisen ulospäin laajene-
misen sijaan suuret kaupunkiseudut kasvavat 
nyt sisäänpäin; sekä myös hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien varsille. (Antikainen ym. 2017; 
Antikainen ym. 2018)
 25–40-vuotiaiden pitkään jatkunut 
muuttoliike keskuskaupunkien kehyskuntiin 
on viime vuosina hiljentynyt kaikkialla ja asun-
tojen hintakehityksen perusteella kysyntä on 
alkanut siirtyä pientaloasunnoista kohti kes-
kustamaisia kerrostaloasuntoja. Keskusta-asu-
miseen on kuitenkin niukasti asuntotarjontaa, 
mikä luo paineita paikalliselle asuntotuotan-
nolle. Käänteen taustalla ovat keskusta-alueil-
la asumista menneinä vuosina haitanneiden 
terveydellisten uhkien ratkaiseminen ja mo-
nipuolisen urbaanin palveluympäristön tar-
joamat mahdollisuudet. Yhä useampi perhe 
asettuu kaupunkimaisiin naapurustoihin suju-
vien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Lisäksi 

suuret ikäluokat palaavat pientaloalueilta alue-
keskuksiin hyvien yhteyksien ja palveluiden 
ääreen. (Antikainen ym. 2017; Antikainen ym. 
2018)

Markkinahintaan vaikuttavat tekijät

Asuntojen markkinahinta muodostuu asunto-
jen kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksesta. 
Keskeisimmin asuntojen kysyntään vaikut-
taa väestön tulotaso, rahoituksen saatavuus ja 
hinta sekä väestörakenne. Asuntotarjonnasta 
merkittävin osa on vanhaa asuntokantaa, ja 
vain noin 1–2 prosenttia koko asuntokannasta 
on uudistuotantoa. Asuntojen uudistuotannon 
tarjontaan keskeisimmin vaikuttaa rakennus-
maan saatavuus ja rakennuskustannukset. Ra-
kentamattomien alueiden rakennuskelpoiseksi 
saattaminen on aikaa vievää suunnittelutyötä, 
lupaprosessien läpivientiä sekä vaatii mittavia 
investointeja infrastruktuuriin. Kunta tai kau-
punki voi vaikuttaa rakentamiskustannuksiin 
kaavoittamisella sekä esimerkiksi rakenta-
mismääräysten asettamilla vaatimuksilla sekä 
rakentamiseen liittyvien lupaprosessien enna-
koitavuudella ja nopeudella. Vanhan asunto-
kannan muuntojoustavuudella on myös oma 
merkityksensä, sillä asuntokysynnän vaihdel-
lessa olemassa olevan asuntokannan muunto-
kelpoisuus tai -kelvottomuus vaikuttaa osaltaan 
siihen, miten paljon rakentamisen uudistuotan-
toa tarvitaan. (Rothenberg ym. 1991; Laakso & 
Loikkanen 2004; Antikainen ym. 2017)
 Kotitalouden maksuhalukkuutta asun-
nosta määrittävä keskeinen tekijä on saavutetta-
vuus, joka käsittää niin matka-ajan kuin rahal-
liset matkakustannukset. Saavutettavuudeltaan 
heikoissa sijainneissa olevista asunnoista ei olla 
valmiita maksamaan samalla tavoin kuin kes-
keisillä sijainneilla olevista. Kotitalouden ra-
kenne, esimerkiksi työssäkäyvien henkilöiden 
lukumäärä suhteessa kotitalouden kokoon, ja 
asuinympäristön arvottaminen vaikuttavat eri 
sijainneissa olevien ja eri saavutettavuuden 
omaavien asuntojen arvon muodostumiseen. 
(Fujita 1989; Laakso & Loikkanen 2004; Antikai-
nen ym. 2017)
 Asuntomarkkinoiden hintataso ja hin-
tatason odotukset tulevaisuudessa ovat tär-
keitä asuntokysynnän tekijöitä. Matalamman 
hintatason alueella on usein voimakkaampi 
kysyntä, ja mikäli investoija odottaa kiinteistön 
tai tonttimaan hintatason kasvavan, voimistuu 
kysyntä entisestään. Asuntohinnat nousevat 



yleensä alueilla, joihin kohdistuu voimakasta 
kysyntää ja asuntotarjonta ei pysty vastaamaan 
kasvavaan kysynnän tasoon. Vanhojen osa-
keasuntojen kalleimmat neliöhinnat vuoden 
2020 kolmantena vuosineljänneksenä ovat Hel-
singissä ja pääkaupunkiseudulla. Helsingissä 
neliöhintojen indeksin vuosimuutos tilastokes-
kuksen aineiston perusteella oli 4,6 %. Helsin-
gissä keskimääräinen neliöhinta on noin 4 540 
€, kun taas Oulussa vastaava on noin 1 855 € ja 
indeksin vuosimuutos 2,5 %. Kaupungistumi-
sen ennustetaan voimistuvan kasvukeskuksis-
sa entisestään kuluvan vuoden aikana, ja ta-
louskasvusta huolimatta ovat asuntomarkkinat 
vilkastuneet vain merkittävimmissä kasvukes-
kuksissa, kun taas pienemissä kunnissa ja syrjä-
seuduilla asuntojen hintojen lasku jatkuu. (Salo 
1990; Oikarinen 2005; Keskinen ym. 2020; STV 
2020)

Hintajousto
Asuntotarjonnan hintajousto kuvaa kykyä rea-
goida asuntokysynnän kasvuun. Kun asunto-
tarjonnan hintajousto on suurta, kanavoituu 
lisääntynyt asuntokysyntä lisääntyväksi asun-
totuotannoksi, mikä näkyy vähenevissä määrin 
asuntojen hinnoissa. Mikäli asuntotarjonnan 
hintajousto on pientä, on tilanne päinvastainen, 
ja siirtyy suuri osa asuntokysynnän kasvusta 
asuntojen hintoihin. Asuntotarjonnan jousta-
mattomuus ja kasvava asuntokysyntä aiheuttaa 
moninaisia seurauksia kasvavien asuntojen hin-
tojen ja vuokrien kautta. Asuntotarjonnan heik-
koa hintajoustoa seuraava asuntojen korkea 
hinta- ja vuokrataso vaikuttavat kotitalouksien 
asumistasoon. Kotitalouksien muut kulutus-
mahdollisuudet vähenevät ja omistusasunnon 
hankkineiden osalta on myös odotettavissa 
velkaantumisen kasvua. Asuntojen korkea hin-
tataso rajoittaa kotitalouksien mahdollisuuksia 
valita asuntojen hallintamuotojen välillä, millä 
voi olla merkittäviä tulonjakovaikutuksia pi-
demmällä aikavälillä. Asuntohintojen voima-
kas nousu suosii omistusasunnon aiemmin 
hankkineita, tai sellaisen perineitä, verrattuna 
asuntomarkkinoille myöhemmin osallistuviin. 
Suomessa asuntotarjonnan joustamattomuus 
on paikallinen ilmiö, jonka yhtenä merkittä-
vänä tekijänä koetaan maankäytön ohjauksen 
tuottamat rajoitukset. 80 prosenttia kaupunkien 
asuntotarjonnan hintajouston variaatiosta on 
selitettävissä kaupungin koolla, maantieteelli-
sillä tekijöillä ja maankäytön ohjaukseen liitty-

vän sääntelyn asettamilla rajoitteilla.  (Glaeser 
ym. 2006; Saks 2008; Zabel 2012; Gyourko ym. 
2013; Oikarinen ym. 2015; Antikainen ym. 2017)

Asuntomarkkinoiden polarisoituminen
Alueelliset erot kiihdyttävät kaupungistumista, 
minkä seurauksena asuntojen hinnat ja vuok-
rat nousevat, kun taas muualla asuntojen arvo 
laskee, mikä heikentää maaseutuja sekä negatii-
visen muuttoliikkeen alueita entisestään. Asun-
tomarkkinoiden kehitystä ohjaa väestön ja 
aluerakenteen muutokset, jotka osoittavat asun-
tojen kysynnän painottuvan kasvaville alueille, 
mikä vaikuttaa asuntojen hintakehitykseen ja 
rakentamiseen muilla alueilla. Asuntorakenta-
misen kasvua tukee rakennusinvestoinnit sekä 
ARA-tuotannon kasvu. Matalan asuntotarjon-
nan hintajouston alueilla asuntohinnat vaihtele-
vat voimakkaammin, mikä aiheuttaa taloudelli-
sia hankaluuksia alueilla, joilla toimialarakenne 
on yksipuolinen. Toisaalta tiivistynyt asuminen 
kaupungeissa heikentää asukkaiden hyvin-
vointia asuintilan pienentyessä. Asuntoky-
synnän ja -tarjonnan näkökulmasta asuntojen 
hinnat ja vuokrat nousevat kasvavan kysynnän 
alueilla, kuten pääkaupunkiseudulla, joissa 
rakennuskannan uusiutuminen ei kompensoi 
kasvanutta kysyntää. Muuttotappio-alueilla il-
miö on päinvastainen. (Oikarinen 2005; Gaigné 
ym. 2012; Oikarinen 2015; Antikainen ym. 2017; 
Kekäläinen ym. 2017)

Rakennuskohteiden valintoihin vaikuttavat 
tekijät
Kaupunkien ja kuntien toimilla on merkittä-
viä seurauksia asuntotarjonnan muutoksiin. 
Kaupunkien tontti- ja kaavoituspäätökset 
vaikuttavat maankäytöllisesti lähes suoraan 
asuntotarjonnan volyymiin. Päätöksiä ohjaavat 
useat lainsäädännölliset ja ympäristösäädösten 
normit kuten esimerkiksi kuntien kaavoitus ja 
rakennusjärjestys. Onnistuneen kaavoituksen 
edellytyksenä on luoda monipuolista raken-
nuskantaa sekä asuntotarjontaa. Kaupungin tai 
kunnan tahtotila ja tonttien paikat sekä mark-
kinatilanne muodostavat kokonaisuuden, jon-
ka pohjalta rakennuttajat arvioivat asuntora-
kentamisen alueelliset mahdollisuudet. Mikäli 
alue on rauhallinen ja lähellä palveluita, voi-
daan sille suunnata esimerkiksi monipuolisia 
omistusasuntoja. Rakennuskohteiden tyyppiin 
vaikuttaa myös alueellinen asuntojen kysyntä. 
(Oikarinen 2015; Antikainen ym. 2018)
 Rakennusyhtiöiden toimintaa, kuten 
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kaikkea yrittämistä, ohjaa voiton tavoittelu. 
Maankäytön suunnittelu sekä kaavoittaminen 
rakennusjärjestyksineen vaikuttavat esimerkik-
si rakentamisen materiaaleihin, ja nämä käy-
tettävät materiaalit sekä saatavilla olevat tontit 
vaikuttavat rakennusyhtiöiden halukkuuteen 
investoida rakentamiseen. Kaupungin tai kun-
nan omistamat tontit ovat usein halvempia kuin 
yksityisomisteiset tontit. Raakamaan hintamalli 
tulisi voida luoda ennen kunnan tai kaupungin 
hankintatavoitteiden asettamista tai kohdista-
mista tietylle alueelle, sillä maankäytön suun-
nittelu vaikuttaa vahvasti raakamaan hintake-
hitykseen. Tonttimaan hinnan muutokset täten 
vaikuttavat itse rakentamisen kustannuksiin. 
(Holappa ym. 2015)

Saavutettavuus
Liikenneyhteyksien nopeutumisella ja te-
hostumisella voidaan parantaa alueiden 
saavutettavuutta. Oikein kohdistetulla lii-
kenneinvestoinnilla voidaan luoda lisää raken-
tamismahdollisuuksia ja edistää asuntotuotan-
non kasvua. Tämä liikenneinvestointien luoma 
rakentamispotentiaali on järkevää hyödyntää 
täysimääräisesti, sillä liikenneinvestoinnit li-
säävät saavutettavuutta ja nostavat rakennus-
maan arvoa. Liikenneyhteyksien kehittämistä 
voidaan täten mahdollisuuksien mukaan ra-
hoittaa rakennusmaan arvonnousulla. (Laakso 
& Loikkanen 2013; Antikainen ym. 2017)
 Kaupunkialueilla sijainniltaan pa-
remmiksi muuttuneiden alueiden maanarvon 
nousu kannustaa vanhan rakennuskannan 
purkamiseen ja korvaamiseen rakennustehok-
kuudeltaan korkeammalla rakennuskannalla, 
ellei täydennysrakentaminen ole mahdollista. 
Vanhan rakennuskannan säilyttämiselle on pe-
rusteensa, mutta markkinaratkaisuun nähden, 
alhaiset rakennustehokkuudet johtavat raken-
nuspaineiden kohdentamiseen muualle, usein 
heikompiin ja korkeammat matkakustannukset 
omaaviin sijainteihin. Sijaintiin nähden tehot-
tomien rakennusalueiden säilyttäminen ennal-
laan on arvioitava aina kriittisesti. (Laakso & 
Moilanen 2015; Antikainen ym. 2017)

Oulun kaupungin toiminta asunto-
markkinoilla

Kaupunki tai kunta vastaa omistusmuodosta 
huolimatta kohtuuhintaisen asumisen edelly-
tyksistä alueellaan. Yhteiskunnan vallitseva 
tilanne näkyy asuntomarkkinoiden omistus- ja 

vuokra-asuntojen määrän suhteen vaihteluna. 
Kaavoituksella ja riittävällä tonttituotannolla 
luodaan kysyntää vastaavat edellytykset asu-
miselle. Oulun kaupungin asuntotuotannon 
tavoitemäärä asetetaan Maankäytön toteutta-
misohjelmassa kahden vuoden välein. (Oulun 
kaupunki 2020)
 Oulussa oli vuonna 2019 noin 111 338 
asuntoa (Tilastokeskus 2019a), joista 32 241 oli 
erillisiä pientaloja, 16 774 rivi- ja ketjutaloasun-
toja, 60 864 asuinkerrostaloasuntoja. Kuvassa 
1 on nähtävissä Oulun asuntojen jakautumi-
nen talotyypeittäin. Asuntokuntia Oulussa oli 
vuonna 2019 yhteensä 101 740, joista 47 410 oli 
yksin asuvia ja 31 285 kaksin asuvia (kts. Kuva 
2). (Tilastokeskus 2019a)

 Merkittävä osa rakennusliikkeiden 
uudistuotannosta kaupungin keskusta-alueella 
on vuokra-asumiseen soveltuvia asuntoja. Täl-
lä hetkellä yli puolet keskustan asunto-osake-
huoneistoista on vuokrakäytössä. Yksityisten 
vuokra-asuntotarjoajien lisääntymisestä huoli-
matta on yleishyödyllisten vuokratalojen käyt-
töasteet edelleen korkealla. Jatkuva kaupungin 
reuna-alueilta sisäänpäin kasvava muuttolii-
kenne sekä vallitseva taloustilanne edesautta-
vat vuokra-asuntojen kysynnän kasvua. (Oulun 
kaupunki 2020)
 Kehittääkseen vuokra-asuntomark-
kinoita tasapainoisesti ja säilyttäen vuokrat 
kohtuullisina, kehittää Oulun kaupunki Sivak-
ka-konsernin asuntokantaa koko kaupungin 
asuntokannan kasvun mukaisesti. Jotta erityis-
ryhmien asuminen turvattaisiin, investoi Sivak-
ka tarvittaessa valtion avustuksia hyödyntäen 
uusiin erityisryhmille suunnattuihin kiinteis-

Kuva 1. Oulun asuntojakauma. (Tilastokeskus 
2019a)



töihin. Kaupunki on sitoutunut edistämään es-
teettömyyttä laaja-alaisesti, ja 20 %:n hissiavus-
tustaso on Suomen korkein. (Oulun kaupunki 
2020)
 Keskusta-alueella on ilmennyt markki-
navuokrien nousupainetta rakennusoikeudesta 
maksetun korkean hinnan sekä korkeiden tuot-
to-odotusten seurauksena. Institutionaalisilla 
sijoittajilla on täten merkittävä rooli vuokrataso-
jen kohtuullistajana. Oulun kaupunki tarvitsee 
ARA-asuntokohteita vastaamaan tähän nousu-
paineeseen, vastavoimaksi markkinapohjaiselle 
hinnoittelulle keskusta-alueella. Tällä hetkellä 
Oulun ARA-kannan vuokra-asuntomarkkina 
on tasapainotilassa. (Oulun kaupunki 2020)
 Oulussa vapautuu vuosina 2019–2021 
sääntelystä jopa 1 103 ARA-asuntoa. Huomat-
tava osa olevasta asuntokannasta on jo vapau-
tunut, eikä ARA-asuntojen uudistuotanto ole 
paikannut niiden osuutta. Oulun nuori väestö-
rakenne yliopistokaupunkina, väestön ikään-
tyminen sekä yhden ja kahden hengen asun-
tokuntien kokonaismäärä koko kaupungin 
väestöstä (kts. Kuva 2) verrattuna Oulun asun-
tokannan yksiöiden ja kaksioiden määrään on 
puolitoistakertainen, minkä seurauksena alle 
kolmen hengen asuntokuntien asuntokysyntä 
on edelleen Oulussa voimakasta. Tämän lisäksi 
kaupungin esteettömien asuntojen tarve kas-
vaa. (Oulun kaupunki 2020)

 Oulun kaupungin sopimusohjauksella 
ehkäistään asuntokuntien yksipuolistumista, 
mikä edesauttaa myös yhteiskunnallisten int-
ressien täyttymistä. Asuntosijoittavat kokevat 
Oulun yhdeksi Suomen parhaista kaupungeis-
ta, sillä sopimusohjaus ylläpitää monipuolista 
asunto- ja asukasjakaumaa. Pitkän tähtäimen 
odotukset kaupungin vetovoiman kasvusta 
sekä Oulun asema vakaana kasvukeskuksena 
koetaan arvokkaana, sillä asuntojen arvonnou-
su ja suhteellisen edullisen vuokratason nou-
supotentiaali kasvattavat sijoitushalukkuutta 
entisestään. Viime vuosien runsas uudistuo-
tanto asuntomarkkinoilla on kuitenkin asetta-
nut ammattisijoittajat varovaisempaan tilaan, 
johtuen asuntojen runsaasta tarjonnasta ja yhä 
useamman yksityisen sijoittajan halukkuudesta 
osallistua asuntomarkkinoille. Tuotto-odotus-
ten pienentyminen, vuokrauksen ongelmat se-
kä taloyhtiölainojen mahdollinen säätely myös 
ruokkii tulevaisuuden varoivaista asennetta. 
Oulussa ennustetaan asuntojen vuokriin kulu-
vana vuonna 1,6 %:n nousua. (Oulun kaupunki 
2020)

Oulun asuntomarkkinat ja -hintakehitys
Oulussa on monia omistusasumisen vaihto-
ehtoja ja hintaluokkia. Asuntojen hinnat ovat 
edullisemmat hintasäännöstellyillä uudisalu-
eilla ja korkeammat markkinaohjautuvilla kes-
kusta-alueilla. Keväästä 2018 lukien on Oulussa 
kaupattu vuosittain vajaa 1 500 uutta asuntoa. 
Aiempien talvien poikkeuksellisen suuret yk-
siöiden myyntimäärät jäivät talvena 2018–2019 
toteutumatta. Vanhoja asuntojen kauppamäärä 
on Oulussa vakiintunut vajaan 3 000 asunnon 
tasolle. (Oulun kaupunki 2020)
 Oulu on säilyttänyt asemansa koh-
tuuhintaisena omistus- ja vuokra-asumisen 
kaupunkina. Asuntorakentamisen markkinoil-
la on Oulussa kilpailua ja runsaasti toimijoita. 
Vuokra-asuntomarkkinoita täydentää runsas 
institutionaalisten sijoittajien ja kotitalouksien 
omistamien vuokrakäytössä olevien asuntojen 
määrä. Myytävien uusien asuntojen neliöhin-
tojen keskihinta oli maaliskuussa 2019 vuoden 
2018 keskihintaan (noin 4 000 €) verrattuna 6 % 
korkeampi. Talvena 2018–2019 uusien kerros-
taloasuntojen hintanousu pysähtyi ja uusien 
rivitaloasuntojen hinta laski 1–2 %. Vanhojen 
asuntojen keskihinta on pysynyt kaupungis-
sa ennallaan 1 500–2 000 euron välillä. (Oulun 
kaupunki 2020) 

Kuva 2. Oulun asuntokuntien jakauma. 
(Tilastokeskus 2019a)
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 Asuntorakentamisen aloitusmäärät 
ovat kääntyneet Oulussa laskuun, vaikkakin 
rakenteilla olevien asuntojen määrä on edel-
leen noin 3 000 luokkaa. Vuodenvaihteesta 
2017/2018 lukien aloitusmäärät ovat laskeneet 
26 %:lla ja asettuneet noin 2 500 asuntoon, min-
kä osaseurauksena myytävien uusien asun-
tojen määrä on ollut lievässä laskussa, mutta 
myytävänä olleiden valmiiden asuntojen mää-
rä kolminkertaistui siirryttäessä syksystä 2018 
kevääseen 2019. Valmiit yhtiömuotoiset eril-
lispientalot ovat olleet suosiossa uudisalueilla 
omatoimitoteutuksen rinnalla. Odotettavissa 
on mahdollisesti pitkittyviä myyntiaikoja ja 
myymättömien määrän kasvun jatkumista. 
(Oulun kaupunki 2020)

Oulun tonttivaranto
Oulussa tavoitellaan voimassa olevissa asema-
kaavoissa keskimäärin noin kahdeksan vuo-
den tonttivarantoa. Kaupungin omistamalla 
tonttikapasiteetilla pyritään täyttämään moni-
puolisen asuntotuotannon tarpeet kahdeksaksi 
vuodeksi eteenpäin. Esimerkiksi kerrostalora-
kentamista varten laadittavien asemakaavojen 
ja kaavarunkojen varanto on täytetty tätä pi-
demmän aikavälin tarpeisiin. Kaupungin ker-
rostalotonttien varanto on jakautunut merelli-
sen Toppilan, täydennysrakennettavan Tuiran 
ja Kaukovainion sekä uuden Hiukkavaaran 
keskuksen alueille. Pienemässä määrin kerros-
talotonttien varantoa löytyy myös Kiulukan-
kaalta, Höyhtyältä, Kaakkurista, Haukiputaan 
keskustasta, Jäälistä sekä Oulunsalosta. (Oulun 
kaupunki 2020)
 Kaupunki ei juurikaan omista tontteja 
keskustassa. Asemakaavoituksen rooli on vas-
tata kaupungin kasvun ja kehittämisen haastei-
siin, ja asemakaavoilla pyritään edistämään ja 
tukemaan keskustojen sekä läheisten alueiden 
elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Kaavoilla täy-
dennetään yhdyskuntarakennetta sekä suunni-
tellaan ja ohjataan laadukkaan elinympäristön 
laajentamista sekä rakentamista. Asemakaa-
voilla osoitetaan asumisen sijoittumisen, ra-
kentamisen määrän ja asuntotyyppijakauman 
lisäksi muun muassa eri toimintojen kuten 
palveluiden, työpaikkojen ja virkistyksen sijoit-
tuminen. Laadittavat ja jo tuotetut asemakaa-
vat mahdollistavat kaupungin toteuttamisoh-
jelman mukaisen asuntotuotannon kyseessä 
olevalle suunnittelukaudelle (2020–2040). Kaa-
voitusohjelma pohjautuu maankäytön toteut-

tamisohjelman mukaiseen määritelmään siitä, 
milloin ja minne uusia asemakaavoja on tar-
peen laatia. (Oulun kaupunki 2020)

Asuminen Hailuodossa

Hailuodon kunnan asettamia asumisen tavoit-
teita ovat: viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka 
kotikuntana ja kakkosasumispaikkana; riittävä 
ja monipuolinen kysyntää vastaava tonttitar-
jonta; Kirkonkylän alueen täydentäminen asun-
torakentamisella, keskittäen suurimman osan 
uudisasunnoista lähelle palveluita; Kirkonky-
län ulkopuolisten alueiden asumisen ohjaami-
nen kehittämisalueille ja Luovontien varteen; 
Hailuodon korkealaatuisen ”saaristoasumisen” 
kehittäminen ja vahvistaminen. (Hailuodon 
kunta 2020a)

Hailuodon yhteiskunta
Hailuodon kunnan väkiluku laski vuonna 2019 
edellisvuodesta 1,5 % päätyen 959 asukkaaseen. 
Alle 15-vuotiaiden osuus vuonna 2019 oli 13,8 
%. Hailuodon väestörakenne on vanheneva: 
yli 64-vuotiaita väestöstä vuonna 2019 oli 38,2 
%. Eläkeläisten osuus väestössä on jatkuvas-
sa kasvussa, ja vuonna 2018 osuus oli 43,5 %. 
Hailuodon kunnan väestöllinen huoltosuhde 
on kasvanut koko 2000-luvun. Tilastokeskuk-
sen arvion mukaan ikäihmisten osuus Hailuo-
dossa kasvaa edelleen ja pienten lasten määrä 
vähenee. Toteutuessaan ennuste lisää palve-
lutarvetta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä 
palveluasumisessa. Vuonna 2019 kunnassa oli 
490 asuntokuntaa, joista enemmistö asui kak-
sioissa ja kolmioissa (kts. Kuva 3). Asuntokun-
nista 218 (n. 44,5 %) oli yksin asuvia, ja kaksin 
asuntokunnista asui 179 (Tilastokeskus 2019a). 
Hailuodossa oli 566 asuntoa (kts. Kuva 4) ja 588 
loma-asuntoa vuonna 2019. Kesäisin kunnan 
väkimäärä kasvaa voimakkaasti loma-asutuk-
sen sekä matkailun vuoksi. Kunnan väkiluku 
on ollut suunnilleen samalla tasolla jo pitkään, 
mutta laskemaan päin vuodesta 2010 alkaen, 
jolloin väestöluku oli noin 1 030. (Tilastokeskus 
2020a)
 Hailuodon kunnan tavoitteellinen vä-
estön kasvu on noin 150 uutta asukasta vuo-
teen 2025 mennessä. Väestön kasvun mahdol-
listaminen yhdessä asumisväljyyden kanssa 
edellyttää riittävää tonttitarjontaa. Hailuodon 
maanomistus on pääasiassa yksityistä, joten 
kunnan on lisättävä tonttivarantoa riittävästi yli 
periaatteellisen mitoitusperiaatteen, jotta mark-
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kinoilla olevien tonttien määrä vastaisi riittävän 
hyvin tavoitteellista väestönkasvua vastaavaa 
kasvavaa kysyntää ja tulevaisuuden tarpeita. 
Perinteisesti Hailuodossa asumisen kysyntä on 
kohdistunut erityisesti pientalojen rakennus-
paikkoihin. Hailuodossa on rakennettu noin 
80 uutta pientaloasuntoa vuosina 2000–2010. 
Kunnan perinteinen kylärakenne on väljä ja pi-
hapiireissä sijaitsee lukuisia piharakennuksia. 
(Hailuodon kunta 2019a)

Kuva 3. Hailuodon asuntokuntien jakauma. 
(Tilastokeskus 2019a)

Asumisen muodot
Hailuodossa asuminen painottuu pientalopoh-
jaiseen omistusasumiseen (kts. Kuva 4). Tilas-
tokeskuksen vuoden 2020 julkaisemien kuntien 
avainlukujen mukaan Hailuodon taajama-aste 
vuonna 2019 oli 53,8 %. Asuntokuntien luku-
määrä Hailuodossa vuonna 2019 oli 490, joista 
rivi- ja pientaloissa asui 98,0 %. Vuokra-asun-
noissa asuntokuntia asui 12,7 %. Vuonna 2019 
Hailuodossa asunnoista 87,5 % oli pientaloja. 
(Hailuodon kunta 2020b; Tilastokeskus 2020a)

Kuva 4. Hailuodon asuntojakauma. (Tilastokeskus 
2019a)

 Palveluasumista Hailuodossa järjeste-
tään palvelutaloissa. Tehostettua palveluasu-
mista järjestetään vanhuspalveluissa Saaren-
kartanossa, jossa henkilökunta on paikalla 
kaikkina vuorokauden aikoina. Hailuodon 
kunnassa ei ole laitoshoidon yksikköä, ja uu-
sia palveluasumiseen soveltuvia asuntoja Hai-
luodossa tuotetaan keskimäärin vuosittain alle 
viisi. Vuonna 2018 Hailuodossa tuotettiin viisi 
uutta palveluasuntoa. (Hailuodon kunta 2020b)

Asumisen alueet
Asuinrakennukset painottuvat Hailuodossa 
keskustaajaman alueelle lähelle kuntakeskusta. 
Loma-asuminen sijoittuu pääasiallisesti yleis- ja 
ranta-asemakaava-alueille. (kts. Kuva 5) Hai-
luodon strateginen yleiskaava 2030 osoittaa 
kunnan maankäytön rakenteen yleispiirteisesti. 
Asumiseen varattavat alueet on osoitettu sellai-
sella periaatteella, ettei asumista tule jatkossa 
ensisijaisesti sallia muualle kuin strategisessa 
yleiskaavassa asumiseen varatuille alueille. 
Tarkemmin aluerajaukset esitetään esimerkik-
si osayleiskaavoissa. Strategisen yleiskaavan 
mukainen täydennysrakentaminen toteutetaan 
olevan infrarakenteen vaikutusalueella ja sen 
kapasiteetin ehdoilla. Olevan infran hyödyntä-
minen on keskeistä tiivistettäessä ja täydennet-
täessä jo rakennettuja kyläalueita. Strategisessa 
yleiskaavassa keskeisiä täydennysrakentami-
sen alueita ovat koulun ja keskustan läheiset 
alueet, nykyisen viemäröinnin vaikutuspiiris-
sä (kts. Kuva 6) ja välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevat alueet sekä Luovontien varsi noin 
puolen kilometrin etäisyydellä keskustasta Oja-
kylään. Uudisrakentamisen alueet osoitetaan 
keskeisille kyläalueille sekä potentiaalisille pai-
koille Luovontien varteen. (Hailuodon kunta 
2019a)
 Ensisijaiset asumisen alueet on Hailuo-
don strategisessa yleiskaavassa osoitettu kes-
kustaajaman ja kuntakeskuksen alueelle sekä 
Luovontien varrelle, levittyen Ojakylästä noin 
kilometrin verran kohti Santosta. Nämä alueet 
ovat merkitty kaavassa merkinällä A (kts. Kuva 
7) ja alueet sisältävät jo toteutettuja asuinalueita 
sekä potentiaalisia asumisen täydennysalueita, 
joihin lukeutuvat myös keskeisillä kyläalueilla 
sijaitsevat olemassa olevat lomarakennuspai-
kat. Asumisen reservialueet ovat Hailuodon 
strategisessa yleiskaavassa osoitettu alueille, 
joissa maa- ja metsätalouskäyttö on ensisijaista. 
Nämä alueet voidaan tarvittaessa ottaa myös 



asuinkäyttöön. Asumisen reservialueet A1 ovat 
osoitettu kyläkuvan vaalimisen kannalta kes-
keisille alueille ja reservialueet A2 sijoittuvat 
etäämmälle perinteisistä kylämiljööstä ja mai-
semapelloista. Etäämmällä sijaitsevat asumisen 
reservialueet ovat rakennustavaltaan vapaam-
pia. (Hailuodon kunta 2019a)
 Hailuodon strategisessa yleiskaavas-
sa 2030 osoitetut asumisen rakennusalueet A 

ja A1 on osoitettu olevien rakennusalueiden 
läheisyyteen ja välittömään tuntumaan, jol-
loin infrastruktuuri on valmiiksi toteutunut tai 
edullisesti toteutettavissa (kts. Kuva 6 ja Kuva 
7). Asumisen reservialueet A2 sijoittuvat myös 
potentiaalisesti suhteessa olevaan infraraken-
teeseen. Hailuodon strategisen yleiskaavan 
asuntorakentamiselle osoitetut alueet eivät ota 
kantaa kerroskorkeuteen, talotyyppiin tai ra-

Kuva 5. Asuin- ja lomarakennusten sijoittuminen Hailuodossa. (MLL 2016)

Kuva 6. Kunnallisen vesihuollon toiminta-alue Hailuodossa. (Hailuodon kunta 2011)



kennuspaikkojen kokoon. Yksityiskohtaisem-
mat rakentamista ohjaavat rajoitteet ratkaistaan 
myöhemmässä vaiheessa tarkentavien osayleis-
kaavojen avulla. Tarkoituksellisesti ylimitoitta-
malla kunnan asuinaluevaraukset strategisessa 
yleiskaavassa moninkertaisesti kunnan arvi-
oituun väestönkehitykseen nähden, voidaan 
kunnassa mahdollistaa kohtuuhintaisen raa-
kamaan osto, sillä kunnan oma maanomistus 
on vähäistä. Kaavaluonnosvaiheessa rakennus-
paikkojen määräksi arvioitiin noin 600 kappa-
letta ja asumisen reservialueita jopa paikoin 
laajennettiin. (Hailuodon kunta 2019a)
 Hailuodon strategisessa kaavassa ei 
ole määritelty rakennuspaikkojen minimikoko-
ja, sillä ne on tarkoitus tarkentaa osayleiskaa-
vojen avulla. Tämä huomioi paremmin kunkin 
alueen ominaispiirteet ja maanomistajien tasa-
puolisemman kohtelun. Hailuodossa tarvitaan 
monipuolisia rakennuspaikkoja sijainnin mu-
kaan tarkentuen. (Hailuodon kunta 2019a)

Alue- ja yhdyskuntarakenne
Hailuodon strategisessa yleiskaavassa 2030 täy-
dennetään olevaa keskustatoimintojen aluetta 
ja palveluverkkoa uudella keskustatoiminto-
jen aluevarauksella, jolla luodaan mahdolli-
suus Hailuodon kuntakeskuksen joustavalle 
kasvulle ja kehittymiselle. Keskustatoiminnot 
sijoitetaan Luovontien varteen, jossa ne tuke-

vat jo olevia, keskeisesti sijoitettuja, palveluita 
– taaten jatkossakin palvelujen hyvän saavutet-
tavuuden keskeiseltä kyläkeskuksen alueelta. 
(Hailuodon kunta 2019a)
 Hailuodon strateginen yleiskaava 
mahdollistaa alue- ja yhdyskuntarakenteen 
tiivistymisen asutuksen osalta keskeisellä ky-
läalueella keskustaajamassa sekä osin Luo-
vontien varrella. Strategisessa yleiskaavassa 
on huomioitu kunnan tavoitteellinen väestön-
kasvu, sijoittamalla noin 150 uutta rakennus-
paikkaa vaihtoehtoisille sijoitusalueille (A, A1 
ja A2). Tulevaisuuden todelliseen asutuksen 
lisäämiseen ja sijoittumiseen vaikuttaa suuresti 
Hailuodon tulevaisuuden vetovoimaisuuden 
ja saavutettavuuden kehittyminen, mutta alus-
tavan arvion mukaan Hailuodon strategisen 
yleiskaavan alueelle voi sijoittua väestönkasvu-
tavoitteeseen nähden rakennuspaikkoja monin-
kertaisesti. (Hailuodon kunta 2019a)

Hailuodon maankäyttö

Maanomistus perustui Hailuodossa aina 
2000-luvun vaihteen tienoille saakka 1700-lu-
vun lopulla ja 1800-luvun alussa toteutettuun 
isojakoon. Hailuodon maanomistus on hyvin 
pirstaleista; kiinteistörakenne muodostuu suu-
relta osin pitkistä ja kapeista sarkoista. Hai-
luodon kunta omistaa satunnaisia kiinteistöjä 

Kuva 7. Hailuodon strategisen yleiskaavan asuinalueet. (Hailuodon kunta 2019a)



Hailuodon strategisen yleiskaavan 2030 suun-
nittelualueelta (kts. Kuva 8), mutta kokonaisuu-
tena kunnan maanomistus on varsin vähäistä, 
mikä vaikeuttaa yhdyskuntasuunnittelua mer-
kittävästi, sillä kunta kaavoittaa lähtökohtai-
sesti vain omaa maata (Hailuodon kunta 2011). 
Väylävirasto omistaa yleisten teiden alueet. 
Muilta osin suunnittelualue on yksityisessä 
omistuksessa. (Hailuodon kunta 2019a)
 Sillä kunnan mahdollisuudet raaka-
maan ostoon ja sitä kautta oman maan kaavoit-
tamiseen ovat vähäiset, pyritään ylimitoittamal-
la rakennuspaikkoja takaamaan, yksityisestä 
maanomistuksesta huolimatta, saatavilla ole-
vien tonttien kohtuuhintaisuus. Osoittamalla 
riittävästi rakennusalueita ja luomalla yksityis-
kohtaisempia kaavaoja tulevalle tonttitarjon-
nalle luodaan maapoliittisia perusteita kunnan 
kohtuuhintaiselle alue- ja yhdyskuntarakenta-
miselle. Hailuodon strategisen yleiskaavan mu-
kainen asuinaluevarausten ylimitoitus ei aiheu-
ta haittaa yhdyskuntakehitykselle, sillä alueet 
ovat sijoitettu nykyistä yhdyskuntarakennetta 
tukeville alueille, eikä esimerkiksi koulukulje-
tusreittien ulottumattomiin. (Hailuodon kunta 
2019a)
 Hailuodon kunnassa mietitään maan-
käyttösopimuksiin pohjautuvien tarkempien 
osayleiskaavojen kaavoittamista, mikä mah-
dollistaisi sopimusten yhteydessä määriteltä-

vien tarpeellisten ehtojen välityksellä riittävän 
tonttivarannon vapaille markkinoille. Kiinteän 
maantieyhteyden valmistuessa lisääntyy Huik-
kuun ja Santoseen osoitettujen uudisalueiden 
kiinnostus, sillä Hailuodon saavutettavuus ja 
potentiaalisuus asuinpaikkana kasvaa myös 
Oulun suunnalta muuttaville. (Hailuodon kun-
ta 2019a)

Hailuodon maanhankinta ja maapolitiikan 
keinot
Kunnan maapolitiikan avulla varmistetaan ja 
luodaan edellytykset suunnitella ja toteuttaa 
pitkäjänteisesti kunnan maankäyttöä, rakenta-
mista sekä muuta toimintaa. Se käsittää kunnan 
maanhankintaan ja -luovutukseen, yksityisen 
maan kaavoittamiseen sekä yksityisessä omis-
tuksessa olevien rakentamiskelpoisten kiin-
teistöjen rakentamisen edistämiseen liittyvät 
tavoitteet ja toimenpiteet. (Hailuodon kunta 
2011)
 Hailuodon kunnan maapolitiikka on 
maltillista ja yksityisomistusta kunnioittavaa. 
Kunnan maanomistus on vähäistä ja raaka-
maan tarve suuri. Hintamalli tulisi voida luoda 
ennen kunnan hankita tavoitteiden asettamista 
tai kohdistamista tietylle alueelle. Raakamaan 
hinta muodostetaan maan senhetkisen arvon 
perusteella, mikä turvaa maanomistajien tasa-
puolisen kohtelun. ”Kunnan maanhankinnan 

Kuva 8. Hailuodon kunnan maanomistajuus vuonna 2018. (MML 2018)



tärkein tehtävä on maan hankkiminen yhdys-
kuntarakentamisen tuleviin tarpeisiin. Sen 
avulla turvataan tarpeellisen maan saaminen 
yhdyskunnan käyttöön oikea-aikaisesti oikeal-
ta paikalta kohtuuhintaan. Maapolitiikan ta-
voitteena on, että kunta hankkii ostamalla tai 
lunastamalla omistukseensa maan ennen tar-
kempaa kaavoitusta maapoliittisen ohjelman 
mukaisesti.” (Hailuodon kunta 2011) 
 Hailuodon kunnan pääasiallinen 
maanhankintakeino on vapaaehtoisuuteen 
perustuva kiinteistökauppa. Hailuodon maa-
poliittisen ohjelmaehdotuksen (2011) mukaan: 
”Asetetut tavoitteet saavutetaan luotettavim-
min, kun maanhankinnat tehdään riittävän 
ajoissa, ja kun raakamaan ostotoiminta on ak-
tiivista. Tarvittavat maa-alueet pyritään ensisi-
jaisesti hankkimaan kunnalle ennen tarkempaa 
kaavoitusta, jotta maaomaisuuden hankinta-
hinnat säilyisivät kohtuullisina.” Hailuodon 
kunnan tavoitteena on saada kaavoituksen 
mahdollisesti tuoma arvonnousu korvaamaan 
osaltaan kaavoitusprosessista aiheutuvia kus-
tannuksia. Kunta suosii kaavoittamattomien 
raakamaa-alueiden hankkimista kunnan omis-
tukseen ennen tarkemman kaavan laatimista. 
(Hailuodon kunta 2011)
 Hailuodon kunnan maanhankinta 
kohdistuu yhdyskuntarakentamiseen sovel-
tuviin alueisiin. Hyvin rakentamiselle sovel-

tuvat alueet on esitetty kuvassa 9 vihreällä. 
Kuvassa on myös esitetty asuinrakentamiselle 
sopimattomat alueet punaisella  (pilaantuneet 
maa-alueet sekä eläin- ja karjatilat). Erityisen 
hyvin soveltuvat alueet on esitetty kuvassa  
tummemalla vihreällä, sillä alueet ovat olevan 
kunnallistekniikan vaikutuspiirissä. Ensisijai-
sesti hankinta kohdistuu nykyisen yhdyskun-
tarakenteen sisälle sekä alueisiin, jotka ovat 
kannattavasti liitettävissä siihen. Hailuodon 
kunta hankkii yksityisten omistamaa raaka-
maata ensisijaisesti vapaaehtoisilla kaupoilla, 
ja hankinnan määrätavoite on jatkuva 5–10 
vuoden raakamaareservi. Vapaaehtoisuuden 
epäonnistuessa laaditaan yhteistoiminta- ja 
maankäyttösopimuksia seuraavasti: kunta 
huolehtii kaavoituksen ja infran rakentamisen 
sekä rakennuspaikkojen ja tonttien myynnin. 
Kunnanvaltuusto vahvistaa myyntihinnan ja 
maanomistaja allekirjoittaa kauppakirjan. Kun-
ta saa laaditun sopimuksen mukaisen prosent-
tiosuuden kaavoitetusta rakennusoikeudesta, 
jolloin kustannukset jaetaan kaavoitetun raken-
nusoikeudellisen kerrosalan suhteessa kaikkien 
osapuolten kesken. Maanomistajalle turvataan 
sopimuksessa mahdollisuus käyttää myönnet-
tyä rakennusoikeutta omaan tai perheenjäse-
nen rakentamiseen sopimuksessa mainituin eh-
doin. Tarvittaessa tärkeissä kohteissa käytetään 
lunastusvaihtoehtoa. (Hailuodon kunta 2011)

Kuva 9. Hailuodon kunnan rakentamiselle hyvin soveltuvat alueet. (Hailuodon kunta 2019a)
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Hailuodossa rakennetut asunnot vuosikymmenittäin

Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Muu rakennus

 Kunnan maanhankinnan ja kaavoituk-
sen tavoitteena on kaavan hyväksyminen kaksi 
vuotta ennen ajatellun rakentamisen aloitta-
mista. Tämä tarkoittaa kunnalle noin kahden 
tai kolmen vuoden kaavoitettua tontti- ja ra-
kennuspaikkavarantoa, minkä tavoitteena on 
vähentää kaavavalituksesta aiheutuvia riskejä 
asuntorakentamistoiminnassa. (Hailuodon 
kunta 2011)
 Yksityisessä omistuksessa olevien ra-
kentamattomien tonttien käyttöönottoa edis-
tetään Hailuodossa vapaaehtoisin toimin: 
esimerkiksi antamalla tonteista monipuolista 
informaatiota rakentajille. Rakentamiskehotuk-
sia rakentamattomilla kiinteistöillä käytetään 
vain erityisestä syystä. Hailuodon maapoliitti-
sen ohjelmaesityksen (2011) mukaan: ”syy voi 
olla esimerkiksi maankäyttösopimuksessa ole-
van rakentamisvelvollisuuden tehostaminen tai 
varmistaminen.” (Hailuodon kunta 2011)
 Kiinteistöverolain (1992) 12a §:n mu-
kaan kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen 
koko kunnan aluetta koskevan rakentamatto-
man rakennuspaikan korotetun kiinteistöveron 
käyttöönotosta kiinteistöveroprosenttien mää-
räämisen yhteydessä, mutta pykälä ei koske 
loma-asutusta varten kaavoitettuja rakennus-
paikkoja. Yksityisten omistamia rakentamatto-
mia lomakiinteistöjä on Hailuodossa yleis- ja 
ranta-asemakaava-alueella satoja, mutta ra-
kentamattomia asuinkiinteistöjä ei saarella ole 
merkittävästi. Hailuodon kunnan mukaan ko-
rotetun kiinteistöveron käyttöönottoa on syytä 
harkita, mikäli rakentamattomien tonttien mää-
rä saaressa lisääntyy selvästi nykyisestä. (Hai-
luodon kunta 2011)

Rakentaminen Hailuodossa

Hailuodossa rakentaminen painottuu Erillis-
pientaloihin. Vuosina 2000–2020 on Hailuodos-
sa rakennettu 144 erillispientaloasuntoa sekä 
5 rivi- ja ketjutaloasuntoa (kts. Kuva 10). Noin 
58 % Hailuodon asuntokannasta on rakennet-
tu ennen vuotta 1990. Vuonna 2020 on Hailuo-
dossa valmistunut, tarkastettu ja vastaanotettu 
kaksi uudisrakennusta (Alikoski 2020).
 Hailuodon strategisessa yleiskaavan 
tavoitevuosi on 2030. Yleiskaavassa esitettyjä 
lukuisia asuinaluevarauksia ei ole tarkoituksel-
lisesti määrä rakentaa tavoitevuoteen mennes-
sä, sillä kaavan tavoitevuonna tulee Hailuodon 
strategista tilannetta tarkastella uudelleen, ja 
selvittää mitkä alueet ovat rakentuneet, ja mit-
kä eivät sekä jatkaa tulevaisuuden yleissuun-
nittelua analyysin pohjalta. (Hailuodon kunta 
2019a)

Loma-asunnot
Hailuodon strategisessa yleiskaavassa 2030 ei 
ole osoitettu uusia loma-asumisen alueita.  Hai-
luodossa on 558 loma-asuntoa (kts. Kuva 11), 
joista suurin osa sijaitse ranta-alueilla. Runsasta 
vapaa-ajan asumista on strategisen yleiskaa-
van mukaan tarkoitus kehittää rantayleiskaa-
van ja muiden rantakaavojen alueilla. Kunnan 
olevan infrarakenteen kannalta potentiaalisilla 
paikoilla sijaitsevat loma-asuinkäytössä olevat 
rakennuspaikat on pyritty osoittamaan pysy-
vän asumisen alueiksi. Muutoksella pyritään 
kehittämään loma-asumiseen tarkoitettujen 
rakennuspaikkojen muuttamista pysyvän asu-
misen alueiksi, ja täten osittain vastaamaan 

Kuva 10. Hailuodossa rakennetut asunnot. (Tilastokeskus 2019a)
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pysyvän asutuksen lisäämistavoitteeseen. 
Sellaiset rakennuspaikat, joissa loma-asunto 
sijoittuu edelleen erilleen olemassa olevasta 
infrastruktuurista, eikä sen läheisyyteen ole 
sellaisen rakentamista osoitettu, on alueet edel-
leen osoitettu yleiskaavassa loma-asumisen ra-
kennuspaikoiksi. (Hailuodon kunta 2019a)
 Loma-asunnot, jotka sijaitsevat eläin-
tilojen suojaetäisyyssuositusalueen vaikutus-
alueelle, on osoitettu yleiskaavassa edelleen 
loma-asuntoina. Kuvassa 12 on nähtävissä nä-
mä yleiskaavassa merkityt noin 10 pientä, eril-

listä aluetta RA-merkinnällä. Hailuodon stra-
tegisessa yleiskaavassa on osoitettu Hailuodon 
rantayleiskaavan sekä rantakaavojen alueille 
rantavyöhykkeen monitoimialue, joka sisältää 
esimerkiksi tarkemmissa kaavoissa määritellyt 
loma-asuinaluevaraukset ja kalamajojen alueet 
(kts. Kuva 12). Rantavyöhykkeen monitoimi-
alueelle sijoittuu myös rakentamistalouden eri 
alueiden ohella myös alueita kuten maa- ja met-
sätalousalueita ja virkistysalueita. (Hailuodon 
kunta 2019a)
 Hailuodon strateginen yleiskaava ei 
käsittele rantavyöhykkeen rakennuspaikkojen 
määrää tai mitoitusta, joten rantavyöhykkeen 
monitoimialueelle ei ole osoitettu tarkemmis-
ta kaavoista poikkeavia rakentamisen uudis-
alueita. ELY:n tuore paikkatietoaineisto suo-
jelualueiksi tarkoitetuista maa-alueista menee 
osittain ja paikoittain rantayleiskaavan raken-
nusalueiden päälle esimerkiksi saaren poh-
jois- ja koillisrannoilla, ja tämä on huomioitu 
Hailuodon strategisen yleiskaavan piirrossa. 
Hailuodon vuonna 1999 hyväksytty rantayleis-
kaava säilyy kuitenkin voimassa olevana ran-
ta-alueilla. (Hailuodon kunta 2019a)

Suunnittelutarvealueet
Hailuodon rakennusjärjestyksen (2003) mukaan 
kunnan suunnittelutarvealueita ovat kylän taa-
ja-asutusalueet, maisemallisesti arvokkaat pel-

Kuva 12. Hailuodon strategisen yleiskaavan loma-asumisen alueet sekä rantavyöhykkeen monitoimialueet. 
(Hailuodon kunta 2019a)

Kuva 11. Loma-asunnot Oulussa ja Hailuodossa. 
(Tilastokeskus 2019c)



toalueet sekä kulttuuriarvoiltaan merkittävät 
alueet. Alueille sallitaan yhden kaksiasuntoisen 
ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen rakenta-
minen, mutta maanviljelystilan yhteyteen saa 
rakentaa kaksi asuinrakennusta. Sallittu kerros-
ala on yleisesti 10 % rakennuspaikan pinta-alas-
ta. (Hailuodon kunta 2019a)

Hailuodon kunnan tontinluovutus ja 
rakennuspaikat

Hailuodon kunnan tavoitteena tontinluovutta-
jana on onnistua valitsemaan tonteille toteut-
tajat, jotka sitoutuvat asetettuihin tavoitteisiin. 
Laatusopimus on kunnan käyttämä ohjaus-
keino, jonka tarkemmat ehdot neuvotellaan ja 
sovitaan ehdolla olevan tonttivarauksen saajan 
kanssa ennen lopullista varauspäätöstä. Ton-
tinluovutusmenettelyn avulla vaikutetaan asu-
misen hintaan ja asuntojen laatuun. Kunnan 
tonttien vuokrausta voidaan käyttää koe- tai 
tutkimushanke kohteissa, joka Hailuodon kun-
nan mukaan voisi olla esimerkiksi: ”siirtola-
puutarha”, tiivis pienten asuntojen ”tervetuloa 
Hailuotoon” alue tai ”mummonmökkikylä”. 
Tontinluovutus Hailuodossa ajoitetaan asuin-
pientaloalueilla kuntatekniikan rakentamisen 
kannalta harkitusti. (Hailuodon kunta 2011)
 Tontinluovuttajana Hailuodon kunta 
vaikuttaa siihen, missä, milloin ja mitä rakenne-
taan. Onnistuessaan kunta voi myös vaikuttaa 
hillitsevästi asumiskustannusten nousuun tont-

tien luovutusmäärillä ja -hinnoilla. Tonttiluo-
vutuksen yhteydessä tehtävän laatusopimus-
menettelyn tavoitteena on edistää laadukasta 
asunto- ja ympäristörakentamista sekä mini-
moida rakennustuotannon laatupoikkeamat ja 
epävarmuustekijät. Hailuodon kunta (2011) 
määrittelee laadun seuraavasti: ”laatu on kestä-
vyyttä, kauneutta, toimivuutta, terveellisyyttä, 
elinkaaritaloudellisuutta ja ekologisesti kestä-
vää rakentamista, joka vastaa asukkaiden asu-
mistoiveisiin”. (Hailuodon kunta 2011)

Pöllä
Hailuodon kunnalla on myynnissä loma-asun-
torakennuspaikkoja (RA) ja omakotirakennus-
paikkoja (AO) Pöllänlahden lähettyviltä Hai-
luodon eteläosassa. Näistä rakennuspaikoista 
on jäljellä vielä kahdeksan omakotirakennus-
paikkaa (kts. Kuva 13). Kooltaan suuret ra-
kennuspaikat sijoittuvat Pölläntien molemmin 
puolin Kirkonkylästä noin neljä kilometriä ete-
lään. Rakennuspaikat sijoittuvat Hailuodolle 
tyypilliselle hiekkakangasalueelle, jonka kaak-
koispuolella Pöllänlahden ranta-alueella on 
kesäisin toimiva mökkimajoitusyritys. (Hailuo-
don kunta 2019b)
 Pölläntien ja rannan välissä on voima-
kaskasvuista matalaa puustoa. Tällä Pölläntien 
länsipuolella sijaitsevalla mäntykankaalla kas-
vusto on osittain täysikasvuista, mutta myös 
osin taimikkoa. Suurikokoisten omakotiraken-

Kuva 13. Hailuodon tonttipörssin myytävät kiinteistöt. (Hailuodon kunta 2020c)



nuspaikkojen keskikoko on 5 795 m2 – suurim-
man ollessa 9 365 m2 ja pienimmän 4 200 m2. 
Pöllänlahden loma-asuntojen rakennuspaik-
kojen keskikoko on 4 821 m2. Alueen tiestö ja 
rakennuspaikat sijoittuvat siten, että merinäkö-
ala ja kulku rantaa on mahdollisimman monen 
saavutettavissa, sillä ranta on tarkoitus säilyttää 
yleisessä virkistyskäytössä. Rakennuspaikko-
jen pihapiirit suuntautuvat länteen ja etelään. 
(Hailuodon kunta 2019b)
 Pöllän alueen rakennusten tulee olla 
harjakattoisia ja kattokaltevuudeltaan 1: 1 ½ – 2 
½.  Puisen julkisivuverhouksen on sopeudutta-
va ympäröivään perinteiseen värimaailmaan, 
ja rakennukset muodostavat rakennuspaikoille 
neliömäisen pihapiirin. Omakotirakennuspaik-
kojen hinnat ovat joko 1, 2 tai 3 €/m2, kun taas 
loma-asuntojen rakennuspaikkojen hinnat ovat 
jopa 5 €/m2. Loma-asuntojen rakennuspaikat on 
jo myyty ja 17:ta omakotirakennuspaikasta jäl-
jellä on noin puolet. (Hailuodon kunta 2019b)

Santonen
Hailuodon kunta myy Huikun lauttasataman lä-
heisyydestä loma-asuntotontteja. Tontit sijaitse-
vat Santosessa meren välittömässä läheisyydes-
sä. Alue sijaitsee Hailuodon kuntakeskuksesta 
18 kilometrin päässä. Loma-asuntotonteilla on 
rakennusoikeutta 270 kem2 tai 250 kem2, ja ra-
kennettavien rakennusten kerrosluku on joko I 
¾ tai I ½. Merenrannan puoleisille tonteille voi 
rakentaa yksikerroksisen 30 kem2:n kokoisen 
rantasaunan. (Hailuodon kunta 2019b)
 Loma-asuntojen on oltava puuverhot-
tuja, ja kattokaltevuuden on oltava vähintään 
1:3. Julkisivuverhouksen on oltava värityksel-
tään vaalea luonnonsävy ja katteen tumma. 
Alkuperäisestä 13 tontista on jäljellä enää yk-
si (kts. Kuva 13). Rannan puoleiset tontit ovat 
suurikokoisia – keskiarvoltaan noin 5 590 m2. 
(Hailuodon kunta 2019b)

Salmenranta
Kunnalla on myös myynnissä Salmenrannan 
alueella pientalon rakennuspaikka (kts. Kuva 
13). Kaitalankujan varrella oleva rakennus-
paikka sijaitsee peltoaukean reunassa olevalla 
metsäsaarekkeella. Rakennuspaikalta on näky-
mä avoimeen kansallismaisemaan ja etäisyyttä 
Kirkonkylälle noin 2,5 kilometriä. Rakennus-
paikalla vallitsee kunnan yleinen rakennus-
järjestys. Rakennusoikeutta on enintään 10 % 
rakennuspaikan pinta-alasta ja rakentamisessa 
noudatetaan perinteistä luotolaista rakennusta-

paa. Kiinteistön hinta on 2,5 €/m2. Rakennusten 
on oltava harjakattoisia ja puuverhottuja. Kat-
tokaltevuus voi olla väliltä 1: 1 ½ – 2 ½. Julki-
sivujen puuverhouksen on oltava luotolaiseen 
tapaan puuta ja värin sopeuduttava ympäröi-
vään perinteiseen värimaailmaan. Rakennusten 
on muodostettava rakennuspaikalle neliömäi-
nen pihapiiri. Kiinteistön ostaja on velvollinen 
selvittämään olevien ja rakennettavien sähkö-, 
vesi- ja viemäriliittymien sijainnit ja hinnat Vat-
tenfallilta ja Hailuodon Vesihuolto Oy:ltä. (Hai-
luodon kunta 2019b)

Hailuodon kaavoitus

Pöllä
Hailuodon kunnalla on vireillä osayleiskaava 
Pöllän alueella. Tarkempi alue sijaitsee Pölläs-
sä, noin neljä kilometriä kuntakeskuksesta ete-
lään. Osayleiskaavan suunnittelualue rajautuu 
lännessä Pöllänlahteen ja etelässä sijaitsevaan 
lentoliikenteelle varattuun alueeseen. Alueen 
rajaus tarkentuu hankkeen ja suunnittelun 
edetessä. Alueella on voimassa Oulun seudun 
yleiskaava sekä Hailuodon rantayleiskaava. 
Kunta on laatinut Pöllän alueelle maankäyt-
töluonnoksen, mitä on tarkoitus tarkentaa ja 
ajanmukaistaa yhdessä jo laadittujen kaavojen 
kanssa uudella osayleiskaavalla. (Hailuodon 
kunta 2020a)
 Osayleiskaavatyön yhteydessä pe-
rehdytään Pöllän alueen asuin- ja vapaa-ajan 
rakentamisen määrään ja mitoitukseen. Yleis-
piirteisellä maankäytön suunnittelulla oh-
jataan alueen tulevaa yksityiskohtaisempaa 
kyläkaavoitusta. Tavoitteena on luoda Pöllän 
merelliseen ympäristöön soveltuva asuin- ja va-
paa-ajan asumisen alue sekä asumisen rinnalle 
soveltuva matkailupalveluiden alue. Tarkem-
min rakennettavien alueiden laajuus ja luonne 
tutkitaan osayleiskaavatyön edetessä. Lentolii-
kenteelle varatun alueen säilymistä ja vaihtoeh-
toisia maankäyttötarkoituksia myös arvioidaan 
hankkeen edetessä. (Hailuodon kunta 2020a)

Ojakylän Lahdenperän yleiskaava
Ojakylän Lahdenperän yleiskaava-alueella täy-
dennysrakentaminen on keskitetty tarkemman 
kaavoituksen alueelle, jotta Luovontien varteen 
sijoittuva kyläasutus täydentyisi. Alueen pal-
velut sijoittuvat osayleiskaavasta noin viiden 
kilometrin päähän Kirkonkylän keskustaan. 
Täydennysrakentaminen on kunnan päälii-
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kenneväylään ja infrarakenteeseen tukeutuvaa. 
Näin voidaan hyödyntää olevaa kunnallistek-
niikkaa parhaan mukaan. Tarkemman kaavoi-
tuksen mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa 
noin 30 erillispientalotonttia, jotka toteutetaan 
todennäköisesti pitkällä aikavälillä. Palvelui-
den painopisteiden säilyessä Kirkonkylän kes-
kustassa, kuntakeskuksessa, jää kaavan vai-
kutukset yhdyskuntarakenteeseen vähäisiksi. 
(Hailuodon kunta 2016)

Hailuodon asuntomarkkinat

Asuntomarkkinoita tutkittaessa on vertauskoh-
daksi valittu Oulun seutukunnat: Ii, Hailuoto, 
Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja 
Tyrnävä. Tarkempi tutkimus on kohdennet-
tu Hailuodon sekä Oulun asuntomarkkinoi-
den muodostumiseen, mikä kostuu alueiden 
asuinpientalo- sekä lomakiinteistöjen kauppa-
tilastoista vuosilta 2000–2020, sillä Hailuodon 
pääasiallinen asumisen muoto on erillispienta-
lo omalla kiinteistöllä. Vertailussa on myös tar-
kasteltu pääkaupunkiseudun ja muun Suomen 
tilastoja, joista on nähtävissä, että muuttovoit-
toisten kuntien ja kaupunkien vanhojen osa-
keasuntojen hinnat ovat nousseet tasaisesti, ja 
Oulu on onnistunut ylläpitämään kohtuullista 
osakeasuntojen hintakehitystä viimeisen viiden 
vuoden ajan (kts. Kuva 14).

Kysyntä ja tarjonta
Hailuodon asuntomarkkinat koostuvat pää-
asialliset asuinpientalokiinteistöistä haja-asu-
tusalueella. Yleisimmät kaupattavat kiinteistöt 
ovat ikääntyvän väestön lisääntyessä markki-
noille tulevat perikuntien asuinkiinteistöt, joita 

Hailuodossa kaupataan tasaisesti. Nämä ennen 
90-lukua rakennetut asuinkiinteistöt (n. 58 % 
koko Hailuodon asuntokannasta) kuvastavat 
Hailuodon rakennuskannan enemmistöä, jois-
ta noin puolet on rakennettu ennen vuotta 1970 
(kts. Kuva 10).
 Hailuodossa on kysyntää kaikille asun-
totyypeille, mutta kaavoituksen ja yksipuolisen 
uudisrakentamisen seurauksena ei nykyinen 
rakentaminen vastaa asuntokysynnän tarpei-
siin riittävällä laajuudella. Alle 100 000 €:n ri-
vi- ja pientaloasunnoille palveluiden läheisyy-
dessä on kasvava kysyntä väestön ikääntyessä. 
Kysyttyjä asumisen muotoja kuntakeskuksen 
palveluläheisyyden lisäksi ovat loma-asunnot 
Marjaniemen palveluiden läheisyydestä sekä 
omassa rauhassaan sijaitsevat loma-asunnot. 
(Janhunen 2020)

Asuinpientalokiinteistömarkkinat
Oulun seutukuntien kiinteistömarkkinoista 
ylivoimaisesti suurin osa tapahtuu Oulussa. 
Hailuodon kiinteistöjen liikkuvuus on vähäistä 
ja Hailuodon osuus asuinpientalokiinteistöjen 
kaupoissa Oulun seudulla on hyvin vähäinen 
(kts. Kuva 15). Vuosina 2000–2020 on Hailuo-
dossa kaupattu yhteensä 82 rakennettua asuin-
pientalokiinteistöä asemakaava- ja haja-asu-
tusalueilla, mikä tarkoittaa laskennallisesti 
keskimäärin alle neljää kiinteistöä vuodessa; 
Oulun kaupungin vastaava lukumäärä on noin 
372 rakennettua asuinpientalokiinteistöä vuo-
dessa. Rakentamattomia kiinteistöjä kaupataan 
Hailuodossa haja-asutusalueella keskimäärin 
enemmän kuin asemakaava-alueella. Raken-
tamattomia asuinpientalokiinteistöjä asema-

Kuva 14. Vanhojen osakeasuntojen hintakehitys. (Tilastokeskus 2019b)
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kaava- ja haja-asutusalueilla on Hailuodossa 
kaupattu viimeisen 21 vuoden aikana 71 kappa-
letta, joista 64 sijaitsee haja-asutusalueella, kun 
taas Oulun vastaava on 4 317 kiinteistöä.
 Kuvassa 16 on nähtävissä, että Hailuo-
don asemakaava-alueella myydyt rakennetut 
kiinteistöt ovat vuonna 2010 olleet keskiarvoi-
selta kauppahinnaltaan 54,30 €/m2, ja kiinteis-
töjen keskiarvoinen pinta-ala on ollut tuolloin 
2 796 m2. Samana vuonna kaupatut rakennetut 
asuinpientalokiinteistöt haja-asutusalueella 
(kts. Kuva 17) ovat olleet keskiarvoiselta kaup-
pahinnaltaan 21,42 €/m2 ja pinta-alaltaan 5 401 
m2. Vuosina 2000–2020 myytyjen rakennettu-
jen asuinpientalokiinteistöjen keskimääräinen 
kauppahinta haja-asutusalueella on ollut 20,44 
€/m2 (Oulussa 27,14 €/m2) ja keskimääräinen 
pinta-ala 5 510 m2 (Oulussa 5 225 m2).

Hailuodon pientalokiinteistöjen hintakehitys
Hailuodon vähäisten kauppatilastojen puit-
teissa on haastavaa luoda kattava ja vertailu-
kelpoinen hintakehitysaineisto. Vertaillessa ra-
kennettujen ja rakentamattomien kiinteistöjen 
hintakehitystä Oulun seutukunnissa, on havait-
tavissa, että rakennettujen asuinkiinteistöjen 
hinnat ovat kasvaneet voimakkaammin ase-
makaava-alueilla (kts. Kuva 16). Rakentamatto-
mien asuinkiinteistöjen hintanousu asemakaa-
va-alueella on ollut voimakkainta Kempeleessä 
(kts. Kuva 18). Hailuodon rakennettujen asuin-
kiinteistöjen hinnat haja-asutusalueella ovat 
pysyneet yleisen hintakehityksen mukana (kts. 
Kuva 19), mikä mahdollisesti selittyy perikun-
tien asuntokaupoilla. Hailuoto on jopa osit-
tain ylittänyt muut seutukunnat rakennettujen 
asuinkiinteistöjen keskiarvoisissa neliöhinnois-
sa haja-asutusalueella vuosina 2015–2016 (kts 

Kuva 15. Rakennettujen ja rakentamattomien asuinpientalokiinteistöjen kaupat Oulun seutukunnissa. 
(MML 2020)



Kuva 17). Hailuodon kaavoittaminen ei ole 
pystynyt vastaamaan kasvaviin asumisen tar-
peisiin riittävällä volyymilla, sillä rakentamat-
tomien kiinteistöjen hintakehitys asemakaava- 
ja haja-asutusalueella on jäänyt tapahtumatta. 
Kempele taas on onnistunut kasvattamaan kaa-

voitettujen alueidensa arvoa merkittävästi.

Hailuodon asuntojen hintakehitys
Hailuodossa myytävien vanhojen asuntojen 
hinnat ovat vaihdelleet keskimäärin noin 400–1 
600 (€/m2) välillä. Vuosilta 2007–2019 kerä-
tyt kiinteistönvälitysalan keskusliiton tilastot 

Kuva 17. Rakennettujen asuinkiinteistöjen keskiarvoiset neliöhinnat haja-asutusalueella. (MML 2020)

Kuva 16. Rakennettujen asuinkiinteistöjen keskiarvoiset neliöhinnat asemakaava-alueella. (MML 2020)
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Kuva 18. Rakentamattomien asuinkiinteistöjen keskiarvoiset neliöhinnat asemakaava-alueella. (MML 
2020)

Kuva 19. Rakentamattomien asuinkiinteistöjen keskiarvoiset neliöhinnat haja-asutusalueella. (MML 2020)

osoittavat vuoden 2019 keskineliöhinnaksi 840 
euroa. Asuntojen keskimääräinen myyntiai-
ka on tilastojen mukaan noin 97 vuorokautta. 
Asunto-osakkeiden vähäisestä lukumäärästä ja 
liikkuvuudesta johtuen ovat tilastot Hailuodos-
sa vähäisiä. (Kiinteistömaailma Oy 2019)

Lomakiinteistömarkkinat
Hailuodossa on viimeisen 21 vuoden aika-
na kaupattu haja-asutusalueella sekä yleis- ja 
ranta-asemakaava-alueella 73 lomakiinteistöä 
(rakennettuja ja rakentamattomia kiinteistöjä). 
Kaupatuista lomakiinteistöistä 78 % on ilman 
omaa rantaa yleis- ja ranta-asemakaava-alueel-
la sekä haja-asutusalueella. Rakentamattomia 
rantaan rajoittuvia lomakiinteistöjä yleis- ja ran-

ta-asemakaava-alueella on viimeisen 21 vuo-
den aikana kaupattu 13 kappaletta (kts. Kuva 
20), jotka on kaikki myyty ennen vuotta 2008. 
Edullisimmillaan rakentamattomat rantaan ra-
joittuvat lomakiinteistöt ovat keskiarvoltaan 
olleet vuonna 2004 (1,67 €/m2) ja kalleimmillaan 
vuonna 2007 (7,10 €/m2).

Tulevaisuuden näkemys
Haasteena Hailuodon strategisen yleiskaavan 
mukaiselle alue- ja yhdyskuntarakenteen kehit-
tymiselle esiintyy raakamaan hankinta ja kun-
nan alhainen tonttivaranto. Jotta tulevaisuuden 
asuntotarpeita vastaava tarjonta toteutuu, on 
Hailuodon ylläpidettävä aktiivista aluekehitys-
tä ja kehitettävä strategisen yleiskaavan mukai-
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107)
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sia asumisalueita ja -muotoja monipuolisesti, 
jotta kunnan kohtuullinen raakamaan hintataso 
pysyy yllä.
 Asuntomarkkinoiden kannalta kehit-
tyviä ja kysyttyjä alueita tulee tulevaisuudessa 
olemaan Santosen alue, kuntakeskus sekä tiivis-
tyvä ja täydentyvä keskustaajama, mikä on pe-
rusteltua maan arvonnousulla kiinteän maan-
tieyhteyden jälkeisessä ajassa, kun parantunut 
saavutettavuuden taso nostaa alueen houkut-
televuutta. Kansallisena ilmiönä tunnistettava 
yhä pienempien asuntokuntien muodostumi-
nen ja pienempien asuntojen kasvava tarve vaa-
tii Hailuodon asuntomarkkinoilta myös tämän 
huomioimista. Ikääntyvä väestörakenne puo-
lestaan tarvitsee yksilöidympiä pieniä asuntoja 
sekä tuettua palveluasumista kuntakeskuksesta 
ja palveluiden välittömästä läheisyydestä.

 Mikäli hintojen maltilliseen nousuun 
varaudutaan riittävällä asuntotarjonnalla, on 
hintajouston vaikutusten minimointi hyvin 
mahdollista. Rantaan rajoittuvien lomakiinteis-
töjen kysynnän ja hintojen odotetaan kasvavan, 
sillä strategisen yleiskaavan mukaisesti toteu-
tettuna, ei Hailuotoon ole tarkoitus lisätä lo-
ma-asutusta ja näiden kiinteistöjen kauppa on 
jo nykyisellään hyvin vähäistä.

Kuva 20. Rakennettujen ja rakentamattomien lomakiinteistöjen kaupat Oulun seutukunnissa. (MML 2020)
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Oskari Raudaskoski

Oulun seudulla ja Hailuodossa

Tulevaisuuden uudet työpaikat

Työpaikkojen ennustetaan kohtaavan paljon 
muutoksia tekniikan kehittymisen vuoksi 
seuraavien 10–15 vuoden aikana. Tämä kehitys 
tulee näkymään myös Hailuodossa, ja Oulun 
seudulla. Uuden teknologian nopea kehitys 
tulee vaikuttamaan työhön, ja sen tekemiseen 
todella laajasti eri toimialoilla. Ei ole olemassa 
varmuutta siitä tuleeko tämä kehitys 
vähentämään, vai lisäämään työpaikkojen 
kokonaismäärää tulevaisuudessa. Varmaa 
on kuitenkin se, että työ tulee muuttumaan 
merkittävästi. Tytler R. ym.  (2019) Itse työn 
muuttumisen lisäksi myös paikat, joissa 
työ tehdään ja näiden paikkojen sijainti, 
tulevat muuttumaan. Osa toimialoista tulee 
muuttumaan enemmän kuin muut. Tämä 
johtuu eri toimialojen sijoittumisperusteiden 
muuttumisesta, johon osaltaan vaikuttaa 
uusi teknologia. Teknologian kehittymisen 
lisäksi työn tekemisen kehitykseen vaikuttaa 
tulevaisuudessa myös väestön ikääntyminen. 
Tämä voi vähentää myös sellaisten ammattien 
harjoittamista, jotka eivät muuten olisi vaarassa 
kadota. Esimerkiksi ammattikalastajat ovat 
vähentyneet pitkään koko maassa. Samanlainen 
kehitys on oletettavaa myös Hailuodossa. Yksi 
merkittävä syy kalastuksen vähenemiselle on 
kalastajien ikääntyminen. Toisaalta elinkeino 
voi uudistua, ja yksi mahdollinen kehityssuunta 
on kalastusmatkailu, jolla voidaan säilyttää 
vanhaa perinnettä, ja samalla synnyttää uusia 
työpaikkoja. Väestön vanheneminen luo myös 
kysyntää esimerkiksi hoivapalveluille.
 Vuonna 2014 elinkeinoelämän 
Kauhanen (2014) tutkimuslaitoksen 
tekemän rapotin mukaan tulevaisuuden 
työmarkkinoiden kehittymiseen vaikuttaa 
pääsääntöisesti kolme tekijää. Nämä tekijät 

ovat teknologian kehittyminen, kansainvälisen 
kaupan luonteen muuttuminen, ja 
demografian muutos. Samoja tulevaisuuden 
työmarkkinoihin vaikuttavia voimia on 
listattu myös esimerkiksi OECD raportissa 
vuodelta 2017. Onkin selvää, että siitä mitkä 
voimat tulevaisuuden työmarkkinoita 
muokkaavat, ollaan eri tutkimuksissa hyvinkin 
samanmielisiä. Erimielisyyttä on siitä, mitä 
nämä muutosvoimat tulevat aiheuttamaan.

Työn luokitteleminen nykyisin

Työpaikkoja voidaan jakaa eri luokkiin 
toimiala, tai elinkeino perusteisesti. Työpaikat 
voidaan jakaa myös julkisiin, ja yksityisiin, 
työnantajan mukaan. Oulun uuden yleiskaavan 
työpaikka-alue kehityksen seurantaa varten 
laaditussa raportissa (2019) on käytetty työn 
luokitteluun seitsemää pääluokkaa, jotka 
muodostuvat tilastokeskuksen tunnistamasta 
22 eri toimialasta. Raportissa todettaan, että 
luokkia on yhdistetty, jotta ne voitaisiin esittää 
kaavassa mahdollisimman selkeästi. Lisäksi 
luokkien yhdistäminen helpottaa maankäytön 
kuvaamista luokkien kautta, sillä yhdistettyjen 
toimialojen toiminta on samankaltaista.

Työn nykytilanne Oulun seudulla.
Pohjois-pohjamaan maakuntaohjelman (2017) 
mukaan maakunnan vahvoja elinkeino aloja 
ovat ICT teollisuus, biotalous, rakennusala, 
terveys- ja hyvinvointiteknologia, metalli- ja 
konepajateollisuus, puutuoteteollisuus, ja 
matkailu. Näistä toimialoista suurin osa toimii 
muualla, kuin Hailuodossa. Hailuodon ei 
ole välttämättä järkevää lähteä kilpailemaan 
laaja-alaisesti eri alojen yrityksien saamiseksi 
kuntaan, ainakaan nykyisessä tilanteessa. 



Kuva 1. Työmatkaliikenne Ouluun ympäryskunnista vuonna 2017 Kartta Oskari Raudaskoski aineisto 
tilastokeskus maanmittauslaitos.

Matkailu on aloista sellainen, jolla on kuitenkin 
selvästi kehittymismahdollisuuksia, myös 
Hailuodossa.
 Vuonna 2016 87 % Oulun seudun 
työpaikoista sijaitsi Oulun kaupungin alueella. 
Koska työpaikoista suurin osa sijaitsee 
Oulussa, suuntautuu sinne paljon pendelöintiä 
ympäryskuntien alueelta, myös Hailuodosta. 
Työmatkojen määrä ympäryskunnista Ouluun 
on nähtävissä kuvassa 1.. Oulun kaupungissa 
työt painottuvat julkisiin palveluihin, ja 
toimistotyyppisiin työpaikkoihin. Oulun 
työpaikka-alueiden arviointi yleiskaavojen 
seurantaa varten (2019) Yksittäisistä aloista 
laskennallisia erikoistumisaloja ovat 
koulutus, informaatio, ja viestintä, sekä 
tieteellinen, ja tekninen toiminta. Teollisesta 
toiminnasta poikkeuksellisen paljon toimintaa 
on tietotekniikan valmistuksessa, sekä 
metsäteollisuudessa. 
 Oulun seudulla työpaikkojen määrän 

kehitys on olut yleisestä valtakunnallisesta 
trendistä poiketen positiivista. Työpaikkojen 
kokonaismäärä on kasvanut välillä 
2010–2016 2 %. Toisaalta lievää kasvua 
työpaikkojen määrässä on ollut myös muissa 
kaupungeissa. Oulun työpaikka-alueiden 
arviointi yleiskaavojen seurantaa varten 
(2019) Oulussa tavoitellaan työpaikkojen 
määrän kasvua myös tulevaisuudessa, ja 
yleiskaavassa on lähdetty oletuksesta, jonka 
mukaan vuonna 2030 Oulussa olisi 100 000 
Työpaikkaa. Tätä kasvua aiheuttaisi osaltaan 
Oulun seudun väestönkasvu. Jos kasvua 
tapahtuu ennustetusti, on todennäköistä, 
että uusia työpaikkoja syntyy myös Oulun 
ympäryskuntiin. Hailuodon kunnan sivuilla 
olevan tilastotiedon mukaan (talous, ja 
tilastotietoa) vuonna 2017 Hailuodossa on 
ollut 246 työpaikkaa. Joista 66,7 prosenttia 
on ollut palveluammateissa, 22,4 prosenttia 
alkutuotantoon liittyviä ammatteja, ja 9,3 



prosenttia on ollut jalostukseksi laskettavia 
ammatteja. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 
2018 suurin työllistäjä Hailuodossa oli 
kunta, joka työllisti vuonna 2018 84 ihmistä. 
Yksityisistä työnantajista suurin oli Polarmos 
oy, joka työllisti 15 henkilöä. (Kunnittainen 
toimipaikkatilasto) Tilastoista on helppoa 
todeta, ettei Hailuodossa ole suuria yksityisiä 
työnantajia.
 Hailuodon elinkeinorakenne poikkeaa 
huomattavasti muista Oulun seudun kunnista. 
Tämä on nähtävissä tilastokeskuksen sivuilta 
löytyvästä Business Oulun, tekemästä 
diagrammeista, joissa esitetään kaikkien Oulun 
seudun kuntien elinkeinorakenne. Vuosina 
2015–2017 diagrammeista on nähtävissä suuri 
alkutuotannon osuus. Suurimmat kolme 
elinkeinoelämän alaa Hailuodossa ovat 
sosiaali- ja terveyspalvelut, maa- metsä- ja 
kalatalous, ja kuljetus ja varastointi. Vastaavasti 
koko seudulla Kolme suurinta työllistävää alaa 
ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, teollisuus, 
ja tukku- ja vähittäiskauppa. Koska Oulun 
seudun, ja Hailuodon työpaikat ovat niin eri 
aloilla, on todennäköistä, ettei tilanne tule 
muuttumaan jatkossakaan samanlaiseksi. 
Toisaalta työpaikkojen pieni kokonaismäärä 
Hailuodossa voi mahdollistaa nopeat 
muutokset elinkeinorakenteessa, jos kuntaan 
perustetaan uusia yrityksiä.
 Yllä mainituista tilastoista on nähtävissä 
myös työmatkaliikenteen suuntautuminen. 
Hailuodosta Ouluun suuntautuva pendelöinti 
on ollut vuosina 2009–2017 tasaista, ja 
työmatkan on suorittanut noin 110 henkeä 
koko aikavälillä. Esimerkkinä tästä on Oulun 
kaupungin esiintyminen eniten hailuotolaisia 
työllistävien toimijoiden listalla, vuoden 2018 
tiedoissa. (kunnittainen toimipaikkatilasto) 
Hailuodon oman kuntaesitteen (2019) mukaan 
noin puolet asukkaista käy töissä mantereella. 
Sama tieto on myös kunnan info sivulla (talous, 
ja tilastotietoa), jossa todetaan, että vuonna 2017 
asuinkunnassaan töissä kävi 54 % työvoimasta. 
Hailuoto ei siis ole omavarainen työpaikkojen 
suhteen.
 Oulun seudulla työpaikojen lisäksi 
myös toimitilat ovat keskittyneet Ouluun. 
Vähiten suhteellisesti Oulussa sijaiti 
liiketoimintaan liittyviä toimitiloja, mutta 
niistäkin 84 % sijaitsi Oulussa vuonna 2017. 
Ouluun myös rakennetaan huomattavasti 
enemmän uusia toimitiloja kuin muualle 

Oulun seudulle. Oulussa uusien toimitilojen 
rakentaminen on keskittynyt eri alueille, 
vuoden 2010 jälkeen. Uusia liikerakennuksia 
on rakennettu erityisesti keskustan 
eteläpuolisille alueille, Limingantulliin, ja 
Vasaraperälle. Ruskon alueelle on rakentunut 
uutta toimitilaa teollisuuden käyttöön, mutta 
samalla myös liikennettä, ja kuljetusta varten. 
Muut alueet, joille on rakennettu uusia 
teollisuuskiinteistöjä ovat Ruskonselkä, 
Takalaanila, ja Holstinmäki. Kuljetuksen, ja 
logistiikan muut uudet toimitilat sijaitsevat 
muuten samoilla alueilla kuin uudet 
teollisuusrakennukset, mutta myös sataman 
läheisyyteen, Oritkariin on rakennettu 
uusia rakennuksia näille toimialoille. Uusia 
toimistorakennuksia on rakennettu muita 
rakennuksia vähemmän, joten niiden 
uudisrakentamisen keskittymisestä on 
vaikeaa sanoa mitään tarkempaa. Alueet, 
joille uusia toimitiloja on rakennettu ovat 
esillä kuvassa 2.. Oulun työpaikka-alueiden 
arviointi yleiskaavojen seurantaa varten 
(2019) Kaupunkialueilla on tyypillistä, että 
saman alan työpaikat muodostavat yhtenäisiä 
vyöhykkeitä, joilla keskeinen maankäytön 
muoto on työssäkäynti. Työpaikka-alueiden 
rajaukset täydentävät yhdyskuntarakenteen 
analysointia (2020) Tämä on nähtävissä 
myös Oulun tapauksessa, sillä työpaikkoja 
rakennetaan keskittyneesti.
 Kaupan toiminta on ollut Oulun 
seudulla laskussa, sekä Oulun kaupungissa, 
että muualla. Erityisesti erikoiskauppojen 
määrä on vähentynyt. Tämä trendi esiintyy 
laajemmin myös koko maassa, joten kyseessä 
ei ole vain paikallinen ilmiö. Oulun työpaikka-
alueiden arviointi yleiskaavojen seurantaa 
varten (2019) Taustalla on oletettavasti 
kaupan siirtyminen verkkokauppaan, jolloin 
perinteiset erikoisliikkeet eivät ole enää 
kannattava.

Eri toimialojen nykyinen sijoittuminen

Eri toimialat noudattavat omia 
sijoittumisperusteita. Yrityksen Sijainnin 
kannalta keskeisiä tekijöitä ovat esimerkiksi 
raaka-aineiden saatavuus, työvoiman 
saatavuus, markkinoiden läheisyys, alueen 
kasvu, ja turvallinen ympäristö. Nämä seikat 
sijainnista nousevat esille kauppakamarin 
alueiden kilpailukyky (2016) raportista. 
Alueiden kilpailukyky (2016) raportissa 



Kuva 2. Alueet, joille Oulussa on keskitetty uusien toimitilojen rakentamista vuoden 2010 jälkeen. 
Kartta Oskari Raudaskoski, aineisto Oulun työpaikka-alueiden arviointi yleiskaavaa varten taustakartta 
maamittauslaitos.

todetaan myös, että sijaintiin liittyvät tekijät 
ovat pysyneet samoina, kuin aiemmissa 
vastaavissa aiheesta tehdyssä raporteissa. 
Kasvukeskuksia pidetään merkittävänä 
vetovoimatekijänä erityisesti kaupunkien 
alueilla.  
 Eri toimialojen yritykset painottavat 
eri tekijöitä sijoittumisessaan. Esimerkiksi 
kaupan alalle on tärkeää olla lähellä 
markkinaa, mutta teollisuudelle on kaikista 
tärkeintä olla hyvin saavutettavissa. 
Oulun työpaikka-alueiden arviointi 
yleiskaavojen seurantaa varten (2019) 
Yritysten sijoittuminen on keskeinen tekijä 
kunnan, tai kaupungin rakentumisessa, ja 
sillä on suuri merkitys maankäytön saralla. 
Yritys pyrkii aina sijoittumaan parhaaseen 
mahdolliseen paikkaan oman toimintansa 
kannalta. Yrityksien toimipaikkojen sijoitus 
päätöksiin vaikuttavat myös kuntien uusille 
yrityksille tarjoamat tukitoimet, sekä se 
kuinka paljon toimitiloja kunnassa on 
tarjolla. Alueiden kilpailukyky (2016) Myös 
asuntojen saatavuus vaikutta päätökseen 
siitä, mihin kuntaan yritys sijoittuu. Oulun 

kauppakamarille suoritetussa kyselyssä 
tärkeimpinä kehitys kohteina Oulun 
seudulla pidettiin liikenneyhteyksiä, sopivan 
työvoiman saatavuutta, sekä kuntien 
tarjoamia tukitoimia. Nämä asiat olivat 
esillä joka viidennessä vastauksessa, joka 
kyselyyn saatiin, eri kauppakamareilta. 
Ehdotettuja parannuskeinoja kilpailukykyyn 
olivat esimerkiksi koulutuksen lisääminen, 
parempi kaavoitus, ja kasvukeskusten 
kehittäminen Alueiden kilpailukyky (2016). 
Rajoittavana tekijänä toimii toimitilojen hinta, 
joka säätelee sitä mihin mikäkin yritys voi 
sijoittua. Kaikista houkuttelevimpia paikkoja 
uusille työpaikoille ovat ne alueet, jotka 
voidaan saavuttaa kaikilla kulkumuodoilla.

Toimistotyö
Toimistotyön sijoittuu mieluiten paikkoihin, 
joissa on lähellä myös muita alan yrityksiä, 
hyvät liikenne yhteydet, esimerkiksi 
joukkoliikenteen kautta, ja mahdollisesti 
lähellä sijaitsee myös koulutusta, joka voi 
työllistää alalle. Tällaisia alueita löytyy 
yleensä Kaupunkien keskustoista. Keskeistä 



alan kannalta on siis se, että työvoima 
saavuttaa toimipisteen helposti. Oulun 
työpaikka-alueiden arviointi yleiskaavojen 
seurantaa varten (2019) Tämän vuoksi 
toimistotiloja ei synny reuna-alueille 
kovinkaan helposti. Tästä voidaan päätellä 
myös se, ettei tämän tyyppisiä työpaikkoja 
perusteta myöskään ympäryskuntiin ilman 
jotain erityistä syytä. Esimerkiksi Hailuotoon 
ei tulla rakentamaan tiloja tämän toimialan 
tarpeisiin, sillä niille ei todennäköisesti löydy 
käyttöä.

Kauppa, ja palvelut
Kauppa, ja palvelut ovat asiakas keskeisiä 
toimialoja. Niiden toimipisteet pyritään 
sijoittaman mahdollisimman lähelle 
asiakkaita. Asiakas lähtöinen sijoittuminen 
johtuu siitä, että asiakas käyttää 
todennäköisesti sitä toimipistettä, johon hän 
helpoiten pääsee, olettaen etteivät toimipisteet 
muuten eroa toisistaan. Esimerkiksi kaupan 
valikoima voi vaikuttaa siihen, että asiakas ei 
käytä lähintä kauppaa. Näiden toimialojen 
tilojen tulisi olla myös näkyvillä paikoilla, 
jotta asiakkaat huomaavat ne. Kaupan alalla 
korostuu sijainnin lisäksi muiden kauppojen 
läheisyys. Eteenkin erikoisliikkeet hyötyvät 
toistensa läheisyydestä, ja tämä näkyy 
kauppakeskusten toiminnassa. Oulun 
työpaikka-alueiden arviointi yleiskaavojen 
seurantaa varten (2019) Koska kaupat 
pyrkivät sijoittumaan asiakkaidensa lähelle ei 
Hailuotoa voi pitää houkuttelevana sijaintina 
uudelle kaupalle. Tämä johtuu pienestä 
väestöpohjasta. Myöskään erikoisliikkeiden 
ei kannata sijoittaa toimintaansa Hailuotoon 
nykyisellään, ilman erityistä syytä. Tällainen 
syy voisi olla esimerkiksi paikallisuuden 
korostaminen. Tämä voi tarkoittaa 
myymälää, joka on erikoistunut vaikkapa 
hailuotolaisten käsitöiden myymiseen.

Teollisuuden, Tuotannon, ja logistiikan si-
jainti 
Teollisuuden toimitilojen sijoittumisessa 
on keskeisessä roolissa se, kuinka helposti 
työvoimaa on toimipaikaan saatavissa. 
Toimitilat pyritään rakentamaan sellaiseen 
paikkaan, johon työntekijöiden on 
mahdollisimman helppo kulkea. Tällainen 
toimipaikan sijainti tukee myös valmiiden 
tuotteiden kuljettamista myyntiin, sillä on 

todennäköistä, että samoja liikenneyhteyksiä 
voidaan työntekijöiden liikkumisen lisäksi 
hyödyntää tavaran liikuttamisessa. Näin 
sijainnilla hyvien liikenneyhteyksien 
lähellä saavutetaan useanlaisia hyötyjä. 
Tärkeimpiä etuja, joita sijainnilla voidaan 
saavuttaa, on matalat kustannukset, sekä 
raaka-aineiden, että tuotteiden kuljetuksen 
suhteen. Teollisuuden toimipisteet vievät 
usein runsaasti tilaa, joten myös maan 
hinnalla on merkitystä sijoittumisessa. 
Tämä selittää osaltaan sen miksi teollisuuta 
ei ole kaupunkien keskustoissa, vaan se 
sijoittuu omille alueilleen kaupunkien 
reunoilla. Tärkeää on myös se, että teollisuus 
ei sijoitu alueille, joiden käyttöä rajoittaa 
erilaiset luonnon, tai kulttuuriperinnön 
suojelumääräykset. Oulussa teollisuutta on 
sijoitettu Ruskoon, joka on paikkana valtatien 
varressa, ja myös kohtuullisen matkan päässä 
keskustasta. Oulun työpaikka-alueiden 
arviointi yleiskaavojen seurantaa varten 
(2019) Hailuotoon olisi puolestaan vaikeaa 
nähdä sijoitettavan suurta teollisuuden 
toimintaa, sillä se ei paikkana täytä 
saavutettavuus kriteereitä, ja se on laajoilta 
osin suojeltua aluetta, mikä aiheuttaa omat 
ongelmansa teollisuuden näkökulmasta.

Julkiset palvelut
Julkiset palvelut ovat merkittäviä työllistäjiä 
nykyisessä työelämässä. Esimerkiksi 
Hailuodossa Kunta itse oli suurin työllistäjä 
vuonna 2018. Myös Oulun seutukunnan 
alueella kunnat, ja kuntayhtymät ovat 
suurimpia työnantajia. Kuntien lisäksi 
myös valtion tuottamat palvelut työllistävät 
ihmisiä Oulun seutukunnassa. Vuoden 2018 
listauksen 20 suurimmasta työnantajasta 12 
oli Oulun seutukunnassa julkisia palveluita 
(kunnallinen toimipaikkatilasto). Koska 
julkiset palvelut ovat niin merkittävä 
työllistäjä vaikuttavat niihin kohdistuvat 
muutokset laajasti koko yhteiskuntaan. 
Julkiset palvelut eivät kuitenkaan ole 
immuuneita työelämässä yleisesti 
vaikuttaville muutosvoimille. Julkisia 
palveluita tuskin ryhdytään siirtämään 
ulkomaille, mutta niitä voidaan hyvinkin 
automatisoida, tai siirtää yksityisille 
yrityksille toteutettaviksi.  Palveluiden 
yksityistämisen ennustaminen on vaikeaa. 
Sillä voi olla vaikutusta työntekijöiden 



määrään, mutta se ei suoranaisesti vähennä 
työn määrää. Tämän vuoksi en tässä tekstissä 
käsittele yksityistämistä enempää. 

Työelämän muutokseen vaikuttavasta 
teknologiasta

Teknologian kehittäminen pidemmälle 
mahdollistaa entistä suuremman 
automatisaation teollisuuden työpaikoissa. 
Samalla automatisoitavat prosessit voivat 
olla koko ajan entistä monimutkaisempia. 
Kehitystä on osaltaan mahdollistamassa 
algoritmien, ja sovellusten paraneminen. 
Linturi & Kuusi (2018) Yhdessä robotiikan, 
ja tekoälyn kehittyminen mahdollistaa 
myös yksilöllisten töiden automatisoinnin, 
ja samalla robotit voivat liittyä työelämään 
myös tehdassalin ulkopuolella. Linturi & 
Kuusi (2018) julkaisussa esimerkiksi esitetään, 
että kehitys voisi johtaa tulevaisuudessa 
robotteihin, joilla voitaisiin hoitaa lumitöiden, 
tai rikkaruohojen kitkemisen kaltaisia 
tehtäviä joustavasti eri paikoissa. Tällainen 
kehitys vaatisi sitä, että robotit kykenisivät 
toimimaan nykyistä itsenäisemmin, ilman 
että jonkun henkilön tulisi jatkuvasti 
tarkkailla työn tekemistä, sillä jos tarkkailuun 
tarvitaan ihminen ei työn automatisoinnista 
ole sitä hyötyä, joka sen on ajateltu tuottavan. 
Kehityksen tärkeänä mahdollistajana tulisi 
olla sellaista teknologiaa, joka mahdollistaa 
robottien tarkan ympäristön havainnoinnin. 
Havainnoinnin paranemista pidetään Linturi 
& Kuusi (2018) raportissa painoarvoltaan 
kaikista merkittävimpänä robotteihin 
liittyvänä kehityskulkuna. Tämä on myös 
sellainen kehityssuunta, joka tuntuu 
realistiselta. Toisaalta tällaisesta kehityksestä 
on jo olemassa viiteitä, sillä roboteilla 
voidaan hoitaa tämänkaltaisia tehtäviä 
rajatulla alueella, esimerkkinä voidaan 
käyttää vaikkapa robottiruohonleikkureita, 
tai robotti-imureita. 
 Robottien kehitys voi mahdollistaa 
myös monitoimirobottien ilmestymisen 
työelämään. Tällainen robotti voisi hoitaa 
lukuisia erilaisia tehtäviä, joiden ei tarvitsisi 
liittyä toisiinsa mitenkään. Tällaiseen robottiin 
on kuittenkin vielä matkaa, sillä vaikka 
robotti kykenisi suoriutumaan hyvinkin 
monipuolisista tehtävistä, ei ole helppoa 
saada sitä ymmärtämään missä järjestyksessä 
tehtävät tulisi suorittaa. Robottien käyttöä 

työssä rajoittaa siis osaltaan tekoälyn 
kehittyminen. Toinen rajoittava tekijä on 
nykyisen yhteiskunnan suunnitteleminen 
ihmisten liikkumisen kannalta, ei robottien. 
Suomen olosuhteissa oman rajoitteensa 
robottien liikkuvuudelle aiheuttaa myös 
haastavat sääolosuhteet, eteenkin talvella. 
Myös lainsäädäntö rajoittaa sitä, kuinka 
robotit saavat liikkua, joten tilanne, 
jossa yksi robotti voisi toimia itsenäisesti 
laajalla alueella vaatii laajoja muutoksia 
yhteiskunnassa, ja ajattelutavoissa. Linturi & 
Kuusi (2018)
 Robottien leviäminen mahdollistaa 
monipuolisempaa, ja tehokkaampaa 
tuotantoa. Robottien käyttäminen 
työn tekemiseen mahdollistaa myös 
joustavamman tuotannon, sillä robotit voivat 
tehdä työtä jatkuvasti ympäri vuorokauden, 
toki tällainen visio vaati hyvin autonomisesti 
toimivia robotteja. Jos työ voidaan tehdä 
aiempaa joustavammin mahdollistaa 
se samalla entistä pienemmät varastot. 
Parhaassa tapauksessa olisi mahdollista 
valmistaa tuotteita tilauksesta, jolloin ei 
tarvittaisi ollenkaan välivarastoja valmiille 
tuotteille. Toki tällainen visio on vielä kaukana 
tulevaisuudessa, mutta ei kuitenkaan 
mahdoton. Robotit voivat ottaa vastuutta 
myös tuotteiden kuljettamisesta. Uusia tapoja 
kuljettaa tuotteita kuluttajille edustavat 
esimerkiksi lennokit, ja erilaiset dronet, 
joiden käyttö olisi helposti perusteltavissa 
vaikeasti saavutettavissa olevissa paikoissa. 
Roboteilla on siis mahdollisia vaikutuksia 
jokaiseen vaiheeseen, joka tuotantoon liittyy, 
aina suunnittelusta tavaran toimittamiseen 
asti.
 Tulevaisuudessa on mahdollista, 
että mikä tahansa työtehtävä, josta voidaan 
kirjoittaa algoritmi, on myös mahdollista 
automatisoida. Tytler R. ym. (2019) Tämä 
tarkoittaa myös esimerkiksi toimistotyötä, 
jonka tekemistä voidaan tulevaisuudessa 
automatisoida. Tekoälyn kehittyminen 
mahdollistaa myös koneoppimisen, jolloin 
koneet voidaan opettaa suorittamaan 
tehtäviä. Tämä voi perustua joko koneelle 
alun perin opetettuun ohjelmaan, jonka 
puitteissa kone kokeilee erilaisia ratkaisuja. 
Vaihtoehtoisesti konetta voidaan opettaa 
tunnistamaan erilaisia kohteita esittämällä 
sille suuri joukko kuvia, joissa kohde esiintyy. 



Molemmilla tavoilla voidaan saavuttaa 
kone, joka osaa toimia itsenäisemmin 
kuin aiemmin, ja samalla päästään eron 
koneen jatkuvasta valvonnasta. Älykkäiden 
koneiden avulla voidaan päästä eroon 
nykyisestä tilanteesta, jossa ihminen on 
yleensä ohjamassa konetta. Nopea kehitys on 
myös laskenut koneiden hintoja, joten ne ovat 
yhä laajemmin saatavilla. Parempi saatavuus 
mahdollistaa myös koneiden leviämisen 
laajalle, eikä pelkästään suurten toimijoiden 
käyttöön Linturi & Kuusi (2018) 
 Automatisaation oletetaan 
myös vähentävän työhön vaadittavia 
pätevyyksiä, sillä robottien toimita on entistä 
itsenäisempää. Vaikka robottien yleistyminen 
korvaa perinteisiä työntekijöitä, eivät ilmiön 
vaikutukset työvoiman kysyntään ole 
välttämättä pelkästään negatiivisia. Linturin 
& Kuusen (2018) raportissa oletetaan 
ihmisten omaavan edelleen rooli robottien 
huoltamisessa, ja muussa ylläpidossa. 
Lisäksi ihmisiä työllistää erilaiset robottien 
aiheuttamien haittojen torjunnat. Näitä 
haittoja saattavat aiheuttaa toimintahäiriöt, 
jotka johtuvat joko robotin hajoamisesta, tai 
kyberhyökkäyksestä. Ihmisten rooli tuleekin 
Linturin ja Kuusen (2018) raportin mukaan 
muuttumaan koneen käyttäjästä enemmänkin 
koneen tarkkailijaksi. Ihmisille jää myös rooli 
robottien tekemän työn markkinoinnissa, 
kuten myös todennäköisesti työn laajassa 
organisoinnissa. On mahdollista, että 
robottien laajamittainen yleistyminen 
jopa lisäisi ihmisten tarvetta työelämässä. 
Tämän arvion esittää Linturi & Kuusi (2018), 
mutta Tytler R. ym. (2019) raportti esittelee 
myös sellaisia tutkimuksia, joiden mukaan 
työpaikkojen määrä laskee huomattavasti, 
vaikka automatisaatio synnyttääkin tarvetta 
uusille työpaikoille. Kaiken kaikkiaan ei 
ole olemassa yksimielisyyttä siitä mitä 
tapahtuu ihmisten tekemän työn määrälle 
tulevaisuudessa.
 Vaikka teknologia mahdollistaisi 
nykyisten työtehtävien automatisoinnin 
laajasti, ei automatisaatio välttämättä toteudu 
siinä mittakaavassa. Automatisaatiota 
hidastavat esimerkiksi lainsäädäntö, 
joka voi kieltää joidenkin työtehtävien 
automatisoinnin kokonaan. Tämä voi 
aiheuttaa tilanteita, joissa kone tekee työn, 
mutta ei sen tekemä työ ei poista ihmisen 

tarvetta prosessista, sillä ennen työn tehnyttä 
henkilöä voidaan käyttää tarkastamaan työn 
lopputulosta. Tytler R. ym. (2019) Itse pitäisin 
mahdollisena, että joidenkin työtehtävien 
automatisointi voi kohdata vastustusta 
sosiaalisten syiden vuoksi. Uskoisin, että 
ihmiset haluavat monesti kommunikoida 
toisen ihmisen kanssa, vaikka kone voisiki 
auttaa asiassa jopa ihmistä paremmin. 
Toisaalta tämä asetelma voi muuttua, jos 
ihmiset tottuvat työskentelemään yhdessä 
koneiden kanssa. Tällä tavoin voidaan 
päästä yli, esimerkiksi Linturin ja Kuusen 
(2018) julkaisussa esillä olevasta palvelualaa 
koskevasta robottien vierastamisesta, joka 
johtuu tottumuksesta, ja siitä että robottien 
oletetaan olevan väärässä paikassa, jos ne 
toimivat palveluiden parissa.
 Myös Tytler R. ym. (2019) raportissa 
on käsitelty ongelmaa, joka syntyy, jos 
roboteilla, tai algoritmeilla korvataan ihmisiä 
työtehtävissä, jotka vaativat sosiaalista 
älykkyyttä. On todennäköistä, etteivät 
robotit kykene kehittämään tunneälyä 
sellaisissa ammateissa, jotka vaativat 
kontaktia ihmisten välillä. Tällöin voi syntyä 
tilanteita, jossa robotti voisi olla ihmistä 
parempi itse työsuoritteessa, mutta sen 
tapa esittää työntulokset, ja käsitellä niitä 
ihmisen kanssa johtaa siihen, ettei robotin 
tekemää työtä hyväksytä. Myös Linturin & 
Kuusien (2018) julkaisussa hyväksyttävyyttä 
pidetään yhtenä keskeisenä tekijänä 
työn automatisaation kannalta. Toisaalta 
eduskunnan julkaisussa käsitettä on katsottu 
hieman eri kulmasta, ja sitä on käsitelty 
ilman sosiaalista ulottuvuutta. sen sijaan 
on pidetty tärkeänä, että korvattu työ on 
vaarallista ja vastenmielistä. Tämän kaltaisen 
työn automatisointia pidetään selkeästi 
itsestään hyväksyttävänä. Linturin ja Kuusen 
(2018) julkaisu kuitenkin tunnustaa myös sen 
mahdollisuuden, että roboteihin ja niiden 
lisääntymiseen työelämässä suhtaudutaan 
uhkana. Voidaan pitää lähes varmana sitä, että 
laaja työn automatisaatio tulee kohtaamaan 
myös vastarintaa, yhteiskunnassa, jossa iso 
osa ihmisen identiteetistä syntyy sellaisen 
työn kautta, jonka olemassaolo on uhattuna 
koneiden kehityksen vuoksi.
 Robottien, ja tekoälyn kehittyminen 
ei ole kuitenkaan ainoita teknologian aloja, 
joiden kehittyminen vaikuttaa tulevaisuuden 



työntekoon. Esimerkiksi 3D tulostuksen 
kehittymien ja yleistyminen voi tehdä 
joistakin perinteisistä valmistusprosesseista 
kokonaan tarpeettomia, ja mahdollistaa 
niissä valmistettavien tuotteiden 
tuottamisen jopa kotioloissa. Tämä voi tulla 
mahdolliseksi, jos tekniikka on vain tarpeeksi 
halpaa. Todennäköisempää on kuitenkin, 
että tällaiset 3D tulostimien kalaiset 
laitteet tulevat olemaan pienien yritysten 
omistuksessa. On myös mahdollista, että 
tällaisia laitteita omistaisivat yritysten 
sijasta yhteisöt, jolloin ne voisivat olla osana 
tulevaisuuden jakamistaloutta. Kuitenkin 
ne tulevat mahdollistamaan pienen 
mittakaavan tuotantoa edullisesti, sillä 
kuten Linturin ja Kuusen (2018) julkaisussa 
todetaan, on niiden valmistamien tuotteiden 
valmistuskustannukset maltillisia, vaikka 
nämä tuotteet olisivatkin monimutkaisia. 
Tämä on seurausta valmistusprosessista, jota 
on mahdollista ohjata koko ajan paremmin 
kehittyvien tietokoneohjelmien ansiosta. 

Muutokset työurissa

Tulevaisuuden työelämä ei todennäköisesti 
ole jakautunut nykyisen kaltaisella tavalla 
yrittäjiin, ja palkkatyöläisiin. Elinkeinoelämä 
voi muuttua enemmän jakamistalouden 
kaltaiseksi toiminnaksi, jossa jokainen voi 
myydä sitä mitä hänellä sattuu olemaan. 
Tällaisesta toiminnasta esimerkkeinä käy jo 
nykyisin suositut jakamistalouden alustat 
Aribnb ja Über, joiden toiminta perustuu 
yksilöiden omaan toimintaan. Jakamistalous 
voi kohdistua myös aineettomiin 
resursseihin, kuten tietoon. Samalla 
mahdollisuus paikalliseen tuotantoon 
paranee, sillä tuotteita on helpompaa 
tehdä robottien, ja puolivalmisteiden 
avulla. Tämä johtaa samalla erikoistumisen 
vähenemiseen, sillä jos sekä tieto siitä 
kuinka jokin asia voidaan valmistaa, että 
välineet asian valmistamiseen ovat kaikkien 
saatavilla paljon nykytilannetta helpommin, 
ei nykyisen kaltaiselle erikoistuneelle 
työvoimalle ole tarvetta. Tällaista muutosta 
saattavat vastustaa nykyisin hyvässä 
asemassa olevat yritykset, sillä niiden asema 
heikkenisi sen seurauksena. Teknologian 
murros 2013–2016 (2016) 
 Kauhasen (2014) raportissa oletetaan, 
että Suomessa tullaan tulevaisuudessa 

tekemään niitä töitä, joiden tekeminen on 
täällä kaikista kilpailukykyisintä globaalissa 
skaalassa. Asiaan vaikuttaa myös se, kuinka 
helppoa kyseinen tehtävä on siirtää paikasta 
toiseen. Tehtävät, joiden siirtäminen on 
helppoa ovat sellaiset työt, joissa ei vaadita 
suoraa kontaktia asiakkaaseen. Tämä 
tarkoitta sitä, että parhaiten säilyvät erilaiset 
palveluammatit. Hailuodon tapauksessa 
tämä tarkoittaa, esimerkiksi matkailuun 
liittyvä työpaikkoja. Tämä pitänee 
paikkansa globaalin skaalan lisäksi myös 
valtakunnallisella, ja seudullisella tasolla, 
joten Hailuoto kilpailee muiden Oulun 
seudun kuntien kanssa yrityksistä, ja niiden 
luomista työpaikoista. 
 Yleinen muutos, jonka työpaikossa 
katsotaan olevan käynnissä, on 
keskipalkkaisen työn katoaminen. Asplund 
& Kauhanen (2018) Samasta Asplundin & 
Kauhasen (2018) raportista käy ilmi, kuinka 
eniten vuosina 1997–2015 työpaikkoja on 
kadonnut toimisto, ja asiakaspalveluksi 
nimetystä ryhmästä. Työpaikkoja on 
puolestaan syntynyt ryhmään, joka on 
nimetty palvelu ja myynti työntekijöiksi. 
Työnpaikkojen katoaminen voi johtaa 
tilanteeseen, jossa työntekijät jakautuvat 
voittajiin, ja häviäjiin. Voittajiin lukeutuu se 
osa työvoimasta, jolla on tarvittavat taidot 
menestyä uusissa työpaikoissa, ja häviäjiä 
ovat he, jotka eivät pääse mukaan työelämän 
kehitykseen. Häviäjät joutuvat täten 
tyytymään matalapalkkaisiin työtehtäviin. 
Jos tällainen kehitys toteutuu, syntyy samalla 
voimakasta kilpailua matalapalkkaisista 
työpaikoista. Tytler R. ym.  (2019) Myös 
sellaiset työpaikat ovat vaarassa kadota, 
jotka ovat perinteisesti olleet ensimmäisiä 
työpaikkoja nuorille, tai köyhille, jotka ovat 
vasta liittymässä työmarkkinoille. Tytler R. 
ym. (2019) 
 Tulevaisuudessa katoamaan tulevat 
luultavasti myös pitkät työurat saman 
työtehtävän parissa. Sen sijaan ihmiset 
tulevat vaihtamaan työpaikkojaan usein ja 
työ voi koostua lyhyistä projekteista nykyisen 
kaltaisten pitkien työurien sijaan. Työpaikka, 
tai tehtävä ei tule myöskään määrittelemään 
ihmisiä samalla tavalla kuin sen nyky-
yhteiskunnassa tekee. Merkittäväksi ihmisiä 
määritteleväksi tekijäksi tulee mahdollisesti 
työn sijaan hänen omamaansa taidot, ja 



koulutus. Tytler R. ym. (2019) 
 Työpaikkojen muutos johtaa 
tilanteeseen, jossa on välttämätöntä 
uudelleen kouluttaa työvoimaa 
uudistuneiden työmarkkinoiden tarpeita 
vastaaviksi. Tulevaisuudessa merkitystään 
tulee kasvattamaan myös koko työuran ajan 
jatkuva oppiminen. Tytler R. ym. (2019) Jo 
nykyisellään on olemassa tilanteita, joissa 
samalla alueella esiintyy sekä työttömyyttä, 
että työvoimapulaa. Tämä johtuu siitä, ettei 
koulutus joka työttömillä on vastaa työn 
tekemisen vaativaa koulutusta. Tällaisen 
asetelman yleistyminen tulevaisuuden 
nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla on 
hyvinkin mahdollista. On todennäköistä, 
että tulevaisuuden työpaikkoihin parhaiten 
työllistäviä koulutusaloja ovat tekniset, ja 
luonnontieteelliset alat, mutta näidenkään 
alojen koulutus ei takaa automaattisesti 
työpaikkaa. On olemassa myös sellaisia 
näkemyksiä, että tietotekniikan kehitys 
vähentää näiden alojen taitojen tarvetta. 
Tällöin tärkeäksi saattaisivat nousta 
yrittäjyyteen, ja luovuuteen liittyvät taidot.
 Työllistymisen kannalta merkittäviä 
taitoja voivat tulevaisuudessa olla myös 
monet sellaiset taidot, joita ei suoraan opeteta 
nykyisellään. Hyvänä esimerkkinä tällaisista 
taidoista toimivat kriittinen ajattelu, ja 
ongelmanratkaisukyky. Kumpikin näistä 
taidoista on sellaisia, joita on hyvin vaikeaa 
automatisoida, tai muokata algoritmiksi. 
Tämän vuoksi tehtävään, jossa näitä 
taitoja vaaditaan, tarvitaan ihminen myös 
jatkossa. Nykyiselläänkin näitä taitoja on 
tarkoitus oppia koulussa, mutta ne ovat osa 
muiden aineiden opetusta, eivät itsenäisiä 
oppiaineita. Lisäksi nämä taidot kasvavat 
huomattavasti työuran aikana. Tämän vuoksi 
on mahdollista, että tulevaisuudessa nuorten 
on hankalaa saada ensimäistä työpaikkaa, 
sillä vaatimuksena on kokemus vastaavasta 
työstä aiemmin. Näin voidaan varmistaa 
hakijan riittävä osaaminen työtehtävään. 
Tytler R. ym. (2019)
 Tulevaisuuden työntekoon 
vaikuttavilla muutoksilla uskotaan olevan 
myös positiivisia vaikutuksia. Työn muutos 
voi johtaa tilanteeseen, jossa työntekijöillä 
on nykyistä enemmän valtaa päättää siitä, 
milloin ja miten paljon he työskentelevät 
OECD (2017). Vaarallisten ja mekaanisten 

työtehtävien automatisoitumien voi johtaa 
tilanteeseen, jossa työstä tulee nykyistä 
turvallisempaa, ja palkitsevampaa. 
Tulevaisuudessa työntekijöillä voi olla 
enemmän mahdollisuuksia käyttää omaa 
luovuuttaan. Tämä kehitys voi parantaa 
työn merkittävyyttä, ja parantaa ihmisten 
viihtyvyyttä työssään. Voidaan katsoa, työn 
jakautuvat työhön, jonka tekevät koneet, ja 
työhön, jonka tekevät ihmiset.  Tytler R. ym. 
(2019)
 Tulevaisuudessa rooliaan tulee 
lisäämään yrittäjyys. On todennäköistä, että 
yrittäjyys, ja siihen liittyvät taidot muodostavat 
merkittävän tekijän työllistymisen kanalta. 
Tytler R. ym. (2019) Tulevaisuuden yrittäjyys 
ei ole kuitenkaan toimintaa, jossa tavoitellaan 
kasvua jatkuvasti suuremmaksi yritykseksi, 
vaan tavoitteena on ensisijaisesti työllistää 
itsensä. Tässä kehitys kulussa ihmiset 
voivat vapaasti myydä omaa osaamistaan 
itsenäisesti sille taholle, joka siitä on 
valmiina maksamaan. Yrittäjänä toimiminen 
vaatii työntekijältä kykyä tehdä päätöksiä 
itsenäisesti. Yrittäjyyden ongelmana voi 
nähdä toimintaan liittyvät riskit, ja yrityksen 
perustamiseen tarvittavan pääoman määrän. 
Tulevaisuudessa teknologia, ja koulutuksen 
kautta opittu asenne voi kuitenkin 
vaikuttaa näiden tekijöiden merkitykseen. 
Esimerkiksi teknologian kehittyminen 
halpuuttaa tarvittavien laitteiden hintaa, 
ja tekee yrittäjyydestä houkuttelevampaa. 
Koulutuksen avulla voidaan puolestaan 
saada yrittäjyys näkymään positiivisena 
vaihtoehtona, ja samalla siitä voidaan 
luoda elämäntapaa Tytler R. ym. (2019). 
Linturi & Kuusi (2018) toteavat yrittäjyyttä 
rajoittavan osaamisen puutteen. Useilla 
toimialoilla olisi mahdollista palauttaa 
tuotantoa Suomeen uuden teknologian 
avulla. Kuitenkin tietotaito näiden alojen 
yrityksien toiminnasta on kadonnut osittain, 
tai jopa kokonaan. Tämä haittaa toiminnan 
aloittamista, mutta myös tämä seikka olisi 
korjattavissa koulutuksella.
 Yrittäjyyden lisääntymisellä voi 
olla monenlaisia vaikutuksia. Se tarjoaa 
työntekijälle mahdollisuuksia valita 
omat työtapansa, ja aikansa. Samalla se 
kuitenkin johtaa myös epävarmuuteen työn 
saatavuudesta. Jos yrittäjyys leviää laajalle 
yhteiskunnassa, on myös mahdollista, 



että se johtaa työn hinnan laskuun. 
Tällaisia tilanteita voisi syntyä ainakin 
alueittain, jos samalle alueelle muuttaa 
paljon saman alan yrittäjiä. Yrittäjyyden 
yleistyminen tulee myös mahdollistamaan 
työskentelemisen useille työnantajille 
yhtäaikaisesti. Jotta toiminta yrittäjänä olisi 
menestyksekästä tulee ihmisten omata 
kattavat suhdeverkostot, joiden kautta he 
voivat saada sekä työmahdollisuuksia, 
mutta myös apua kohdatessaan mahdollisia 
ongelmia omassa työssään. Yrittäjyyteen 
liittyvistä vaikeuksista huolimatta suuri osa 
tulevaisuuden työntekijöistä tulee luultavasti 
työllistämään itsensä tätä kautta.

Tulevaisuuden sijoittumislogiikoita

Toimistotyö
Nykyisen kaltaisten työpaikka-alueiden 
kehittyminen voi taantua tulevaisuudessa. 
Etenkin teknologian kehitys on tekijä, 
joka vähentää osalla aloista tarvetta luoda 
suuria yhtenäisiä alueita, joilla työskennellä. 
Todennäköisesti tämä tulee näkymään 
toimistotyön kaltaisilla aloilla, joiden 
työt eivät tarvitse paljoa tilaa. Jos uusi 
teknologia mahdollistaa näiden töiden 
tekemisen lähes missä vaan ei ole tarpeen 
rakentaa keskittymiä. Ihmiset voivat tehdä 
työnsä kotoaan käsin, jolloin työvoiman 
liikkumisella ei ole vaikutusta työpaikan 
sijoittumiseen. Toimistotyöstä osa tulee 
mitä luultavimmin automatisoiduksi 
tulevaisuudessa. Tietokoneet, jotka 
korvaavat ihmisiä työntekijöinä täytyy 
edelleen sijoittaa jonnekin, mutta niitä ei 
todennäköisesti sijoiteta kalliisiin sijainteihin, 
joissa toimistotyöpaikat nykyisellään ovat. 
Keskeistä sekä koneiden, että ihmisten 
sijoittumisessa, jotka alalla tulevaisuudessa 
työskentelevät on hyvät internet yhteydet, 
jotka korvaavat fyysisen saavutettavuuden 
merkityksen. Kokonaisuudessaan 
toimistotyöstä voidaan sanoa, että alueet, 
joilla se perinteisesti sijaitsee tulevat 
menettämään kilpailukykyään, koska niiden 
perinteiset sijoittumiseen liittyvät edut 
muuttuvat merkityksettömiksi.
 Nopea internet yhteys on 
oleellinen tekijä, joka mahdollistaa 
joustavan työnteon, jossakin muualla 
kuin työpaikalla. Hailuodossa tällainen 

verkko on jo olemassa. On selkeä etu, ettei 
suuria investointeja tarvita, jos halutaan 
parantaa etätyön mahdollisuuksia. Myös 
Hailuodon kunta on ollut edistämässä 
laajakaistaverkon laajenemista, ja lunastanut 
liittymävarauksen kaikille tonteille, 
jotka se on kaavoittanut. Tämä helpottaa 
uusien rakennusten liittämistä verkkoon. 
(Hinnasto) Mahdollisimman hyvässä 
kehityksessä kaikkiin uusiin asuntoihin, 
ja parhaassa tapauksessa myös loma-
asuntoihin rakennettaisiin automaattisesti 
kiinteä laajakaista yhteys, joka mahdollistaisi 
etätyöskentelyn. Kattava laajakaista 
verkko on jo nykyisellään kilpailuetu, jos 
tavoitteena on saada Hailuotoon asettumaan 
työikäistä väestöä, joka voi tehdä työnsä 
etäyhteyden avulla. Tämä etu koskee 
eteenkin toimistotyötä, sillä siihen etätyö 
mahdollisuus kohdistuu laajimmin.

Teollisuus, ja kuljetus
Teknologian kehitys tulee muokkaamaan 
myös teollisuuden työpaikkojen sijoittumista, 
vaikka muutos ei olisikaan yhtä voimakas 
kuin toimistotyön kokema muutos. 
Teollisuuden alalla toimivat yritykset voivat 
myös tulevaisuudessa hyötyä toisistaan, ja 
niiden on fyysisesti sijaittava jossakin. Vaikka 
kehitys mahdollistaisi entistä pienempiä 
teollisuuden yksiköitä, jotka voisivat 
tuottaa entistä monipuolisempia tuotteita, 
on todennäköistä, että jonkin asteinen 
erikoistuminen säilyy. Tämä luo luultavasti 
verkostomaisia teollisuusalueita, joilla toimii 
useita alihankkijoita, jotka valmistavat 
tuotteita muille alueen yrityksille. Jos 
kehitys toteutuu tämän kaltaisena ei se 
vähennä nykyisten teollisuusalueiden 
houkuttelevuutta sillä saavutettavuus 
pysyy keskeisenä tekijänä menestyksen 
kannalta. Työtekijöiden kyky saavuttaa 
työpaikka menettää merkitystään, sillä 
todennäköisesti automaatio korvaa ihmisiä 
itse valmistusprosessissa nykyistä enemmän. 
Lisäksi osa työstä voidaan luultavasti myös 
teollisuudessa tehdä etänä, jolloin myös 
teollisuuden alalla tietoliikenneyhteyksien 
merkitys tulee korostumaan jatkossa 
nykyistä enemmän, kun uusien yritysten 
sijaintia mietitään. On todennäköistä, 
että Hailuoto ei ole tulevaisuudessakaan 
tarpeeksi houkutteleva paikka sijoittaa 



teollisuusyritystä, sillä se on syrjässä 
myös pengertien rakentamisen jälkeen. 
Hailuodossa ei myöskään ole mahdollista 
saavuttaa hyötyjä, joita saataisiin, jos 
yrityksiä sijaitsisi paljon samassa paikassa. 
Lisäksi laajat suojelualueet vaikeuttavat 
teollisuuden sijoittamista Hailuotoon.
 Tavaroiden kuljettaminen paikasta 
toiseen saattaa vähentyä, jos tuotantoyksiköt 
pienenevät, ja tulevat sijaitsemaan lähempänä 
kuluttajia. Varastointi tulee kuitenkin 
viemään tilaa jatkossakin. On myös hyvin 
todennäköistä, että myös jatkossa kuljetuksen 
alan toimitilat tulevat sijaitsemaan lähellä 
tuotantoa. Tämä on tilanne esimerkiksi 
Oulussa nykyisin, kun sekä teollisuutta, 
että logistiikkaa on sijoittuneena Ruskon 
alueelle Oulun työpaikka-alueiden arviointi 
yleiskaavojen seurantaa varten (2019). 
Toinen paikka, jossa kuljetusalan työt 
tulevat säilymään on sataman kaltaiset 
liikenteen solmukohdat. Koska kuljetusalan 
työt pysyvät kiinnittyneenä jo olemassa 
oleviin sijoittumislogiikoihin, eivät ne 
tule tulevaisuudessakaan vaihtamaan 
paikkaansa. Tämän alan toimipisteiden 
tulee jatkossakin keskittyä paikkoihin, jotka 
ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa 
tavaraliikenteen näkökulmasta. Tätä 
sijoittumisperustetta ei teknologinen kehitys, 
tai muut työn muutosvoimat uhkaa. Tämän 
vuoksi ei ole todennäköistä, että kuljetusalan 
työpaikkoja syntyisi laajamittaisesti 
Oulun kaupungin ulkopuolelle 
tulevaisuudessakaan.

Liikeala
Kaupanalan toimipisteet ovat nykyisellään 
mahdollisimman lähellä asiakkaita, ja 
samaan aikaan mahdollisimman hyvin 
saavutettavissa. Nykyisen kaltaista 
kaupan toimintaa uhkaa kuitenkin kaupan 
muuttuminen sähköiseksi, ja muuttaminen 
internettiin. Nykyisellään ongelmissa 
ovat erityisesti erikoisliikkeet, joiden on 
vaikeaa kilpailla verkkokauppaa vastaan. 
Ei ole kuitenkaan mitään syytä olettaa, ettei 
verkkokauppa leviäisi jossakin vaiheessa 
myös päivittäistavarakaupan puolelle, ja 
alkaisi haastaa perinteisiä toimintamalleja. 
Viiteitä tästä on jo nykyisellään, sillä useista 
kaupoista tuotteet voidaan tilata ja noutaa 
ilman, että asiakas joutuu itse etsimään 

tuotteita hyllyistä. Tästä ei ole enää pitkästi 
tilanteeseen, jossa ostokset toimitettaisiin 
asiakkaalle kotiin, tai noutopisteeseen 
lähelle kotia. Jos tällaisesta toimitavasta tulee 
yleinen, on luultavaa, että kauppojen määrä 
alkaa vähentyä. Kaupat saattavat korvautua 
pelkillä noutopisteillä, eteenkin jos niiden 
kautta voidaan hankkia parempi valikoima 
tuotteita, mitä perinteinen lähikauppa 
pystyy tarjoamaan. Tällainen kehitys saattaa 
myös vähentää työpaikkoja, tai siirtää 
niitä muihin tehtäviin, sillä se muuttaa 
perinteistä asiakaspalvelutyötä enemmänkin 
varastotyöksi. Tällaista työtä on puolestaan 
helpompi automatisoida. 
 Saman liike työluokituksen alla on 
kaupan lisäksi myös esimerkiksi matkailu, 
ja ravintola-ala. Ravintolat sijoitetaan 
asiakaslähtöisesti, ja tähän ei ole luultavasi 
tulossa muutoksia. On myös vaikeaa 
nähdä muutoksia matkailualan sijainnissa 
tulevaisuudessa. Matkailun sijantiin vaikuttaa 
eniten matkailun vetovoimatekijöiden 
sijainti, ja jos nämä ovat luonnon 
aikaansaamia ei niitä voida siirtää. On toki 
mahdollista rakentaa vetovoimatekijöitä 
paikkoihin, joissa niitä ei ole, mutta täysin 
uuteen paikkaan, matkailun kehittäminen 
on haastavaa. Tästä syystä on oletettavaa, 
että nämä toimialat tulevat sijaitsemaan 
jatkossakin suunnilleen samoissa paikoissa, 
kuin nykyisin. Uusi teknologia ei vaikuta 
sijaintiin. Sen sijaan se voi vähentää 
työvoiman tarvetta, automatisaation 
kautta. Jos näin tapahtuu voivat nykyiset 
toimipaikat kasvaa, kannattavuuden 
noustessa. Toisaalta esimerkiksi Hailuodossa 
matkailun kasvua rajoittaa ympäristön 
kantokyky. Liian laajamittainen matkailu voi 
vaurioittaa luontoa, heikentää matkakohteen 
vetovoimaa, ja aiheuttaa vastustusta 
paikallisessa väestössä. Kuitenkin on 
luultavaa, että ala on merkittävä myös 
jatkossa.

Alkutuotanto
Alkutuotanto on paljon tilaa vaativaa 
työtä. Vaikka se ei ole Oulun seudulla 
kovinkaan suuressa roolissa työllistäjänä, 
se on suuri työllistäjä Hailuodossa. Se 
kuinka paljon maata alkutuotanto vaati 
ei tule vähenemään tulevaisuudessakaan. 
Lisäksi myöskään vaaditun työvoiman 



määrä ei juurikaan tule laskemaan, sillä 
kuten Oulun työpaikka-alueiden arviointi 
yleiskaavojen seurantaa varten (2019) 
julkaisu kertoo, jo nyt alkutuotannon 
työpaikoissa on vähiten henkilöstöä 
suhteessa toimipaikoihin. Selitys tähän on 
työn koneellistuminen, on toki mahdollista, 
että työ tulee automatisoitumaan lisää, mutta 
se ei juurikaan vaikuttaisi työpaikkojen 
määrään. Myöskään sijoittumisperusteet 
eivät luultavasti tule muuttumaan. Tämä 
johtuu jo yksinkertaisesti siitä, ettei ole 
järkevää ryhtyä perustamaan kokonaan uutta 
tuotantoa, jos nykyiselläänkin osa vanhasta 
on käyttämättä. Keskeistä alkutuotannon 
sijainnille on, että se olisi mahdollisimman 
hyvien kulkuyhteyksien varrella, jotta 
tuotteiden kuljettaminen jalostukseen, tai 
myyntiin, olisi mahdollisimman helppoa, ja 
halpaa. On mahdollista, että alkutuotanto 
yhdistyy jalostukseen. Näin voisi käydä, 
jos tekniikka tulee tarpeeksi halvaksi. Tämä 
hyödyttäisi Alkutuotantoa, sillä se antaisi sille 
paremman kyvyn hallita omia tuotteitaan. 
Jos tähän yhdistyy vielä verkkokaupan 
tarjoamat mahdollisuudet voi olla, että koko 
tuotantoketju on saman toimijan käsissä 
tulevaisuudessa. Tämä kehitys ei kutienkaan 
vaikuta sijantiin, joten alkutuotanto pysynee 
myös jatkossa maaseutumaisten kuntien 
elinkeinona.

Julkiset palvelut
Julkiset palvelut ovat suuri työllistäjä. 
Erityisesti kunnat työllistävät runsaasti 
ihmisiä. Nämä palvelut kannattaa sijoittaa 
sinne missä kuntalaiset saavuttavat ne 
parhaiten. Perinteisesti tämä tarkoittaa 
palveluiden sijoittamista kunnan keskukseen. 
Ne palvelut, jotka kunta tuottaa myös jatkossa 
tullaan mitä luultavimmin sijoittamaan 
samalla perusteella myös jatkossa. 
Nämäkään työpaikat eivät kuitenkaan ole 
täysin turvassa automatisaatiolta, joten 
on mahdollista, että ihmisten tekemän 
työn määrä laskee julkisissa palveluissa 
tulevaisuudessa. Toisaalta on mahdollista, 
että juuri nämä työpaikat ovat sellaisia, joita ei 
voida automatisoida ihmisten vastustuksen, 
tai lainsäädännön vuoksi.
 Automatisaatio vaikuttaa 
oletettavasti voimakkaasti myös julkisilla 
aloilla. Ne työt, joka on mahdollista korvata 

koneella, tai tietokoneohjelmalla tulevat 
luultavasti korvautumaan, ainakin pitkällä 
aikavälillä. Myös palveluiden fyysinen 
käyttö tulee vähenemään, joten on luultavaa, 
että asiakaspalvelijoita ei tarvita kuten 
ennen. Ihmiset voivat hoitaa palveluitansa 
itse erilaisilla verkkoalustoilla. Tämä on jo 
nykyisellään toteutunutta kehitystä, joka 
tulee vain yleistymään jatkossa. Lisäksi 
on todennäköistä, että yhä useammat 
palvelut tulevat siirtymään tällaisille 
alustoille. Kehityksen voi olettaa vähentävän 
työpaikkoja julkisilla aloilla. Julkisten alojen 
työpaikkojen kehitys tulee muutenkin 
seuraamaan kehitystä muilla aloilla, sillä 
ne eivät muodosta omaa erillistä saareketta 
työelämässä.

Pohdintaa

Oulun seudulla yleisimmin automatisaatioon 
liittyvä ei välttämättä ole pelkästään 
positiivista. Ainakin aluksi voi olla, että 
työpaikojen pelätään vähenevän, kun 
ihmisiä korvataan koneilla. Lisäksi suurten 
yksiköiden kilpailukyvyn heikkeneminen voi 
näyttäytyä uhkana Oulun kaupungille, sillä 
ainakin osa sellaisista työpaikoista, jotka ovat 
ennen sijoittuneet automaattisesti kaupungin 
alueelle tulevat sijoittumaan jatkossa muualla 
pienempien kuntien alueella. Työpaikkojen 
hajaantumien ei kuitenkaan välttämättä 
vähennä niiden määrää, ne vain jakautuvat 
alueellisesti nykytilannetta tasaisemmin. 
 Työnperässä liikkumien, ja 
pendelöinti, on tulevaisuudessa luultavasti 
nykyistä harvinaisempaa. Näiden tarve 
vähenee, jos työpaikkojen on kannattavaa 
sijaita lähempänä ihmisiä, ja työtä on entistä 
helpompaa tehdä kotoa käsin. Erityisesti 
Hailuodossa tällä on vaikutusta, sillä 
nykyisellään iso osa saaren työvoimasta 
käy töissä saaren ulkopuolella. Tämä lisää 
luultavasti myös vetovoimaa asuinpaikkana, 
sillä aikaa ei kulu kulkemiseen kuten 
nykyään.
Teknologinen kehitys tulee luultavasti 
hyödyttämään Hailuodon kaltaisia paikkoja, 
joissa ei nykyisellään ole juurikaan etuja, 
kun pohditaan työpaikkojen sijoittumiseen 
vaikuttavia tekijöitä. Jos tuotanto on 
sijoittunut nykyistä pienempiin, ja 
paikallisempiin yksiköihin, joiden 
perustamiskustannukset ovat entistä 



pienempiä, on todennäköistä, että tällaisia 
yksiköitä syntyy myös Hailuotoon. Tämä 
edellyttää kuitenkin riittävän väestöpohjan 
pysymistä saaressa, jotta paikallinen 
tuotanto on kannattavaa. Jos väestöä on 
tulevaisuudessa tarpeeksi, on työpaikoihin 
liittyvä kehitys todennäköisesti positiivista. 
Esimerkiksi Linturi & Kuusi (2018) puhuvat 
julkaisussaan tuotannon hajautumisesta, 
verkostoitumisesta ja suuruuden ekonomian 
hajoamisesta. Kaikki nämä kehyskulut ovat 
sellaisia, että ne tukevat tulevaisuudessa 
pienten kuntien menestymistä. On 
todennäköistä, että tämän kaltainen kehitys 
tulee muuttamaan työpaikkojen jakautumista 
eri elinkeinojen välillä, ja lisäämään 
erityisesti jalostukseen liittyvää työtä, joka 
on aiemmin kannattanut tehdä suurissa 
yksiköissä kustannustehokkuuden vuoksi. 
Tämä kehitys sopii myös hyvin Hailuodon 
kunnan korostamaan omavaraisuuteen, jota 
pidetään merkittävänä seikkana saaressa.
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Tässä artikkelissa tarkastellaan Hailuodon 
palveluverkkoa nyt ja jälkeen pengertien ra-
kentamisen. Palveluverkolla tarkoitetaan tässä 
asiayhteydessä, sitä millaisia palveluja Hailuo-
dossa on tarjolla ja miten niiden nähdään kehit-
tyvän tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa palve-
luihin ja niiden saatavuuteen tulee oleellisesti 
vaikuttamaan pengertien ohella se, miten kun-
tien roolia kehitetään valtiotasolta. Sosiaali- ja 
terveysalan uudistusta (Sote-uudistus) voidaan 
pitää yhtenä hyvin merkittävänä uudistuksena 
palveluntuotannossa (Sote uudistus 2020). Toi-
sena vaikuttava osana on digitalisaatio. Se on 
globaali megatrendi Sitran (Megatrendit 2020) 
mukaan ja sähköisten menetelmien käyttö pal-
veluissa ja ihmisten välisessä kommunikaatios-
sa tulee arkipäiväistymään.  
 Tämän artikkelin tarkoituksena on 
tarkastella näitä teemoja maankäytön suun-
nittelijan näkökulmasta ja nostaa esille oleel-
lisimmat huomioon otettavat asiat Hailuodon 
palveluverkon tulevaisuuden suhteen. Artik-
keli tarjoaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
Millaisia palveluja Hailuodossa on tarjolla nyt 

ja millainen tilanne tulee olemaan tulevaisuu-
dessa? Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tar-
joaa etenkin kunnalle palveluntuottajana? Millä 
tavoin palveluja järjestetään tulevaisuudessa?

Kunnan rooli palvelujen järjestämisessä

Kuntien tehtävät
Kuntien palveluista on säädetty lailla ja kaik-
kien kuntien tulee tarjota asukkailleen tietyt 
peruspalvelut. Alla olevassa taulukossa (kuva 
1) on lueteltu ne tehtävät, jotka kunnan täytyy 
lakisääteisesti tarjota. Sosiaali- ja terveyspalve-
lut kattavat esimerkiksi perusterveydenhuol-
lon, erikoissairaanhoidon, lastensuojelun sekä 
vanhus- ja vammaispalvelut. Tekniset palvelut 
sisältävät maankäytön, veden- ja energiantuo-
ton, jätehuollon sekä ympäristöpalvelut (Kun-
nat ja kunnallishallinto 2019). Kunnat voivat 
ottaa myös muita itsehallinnollisia tehtäviä esi-
merkiksi talouteen, työllisyyteen ja asumiseen 
liittyen.
 Kuntalain pykälässä 8§ ja 9§ 

Emilia Timlin

Kehittäminen pengertien rakentamisen jälkeen

Hailuodon palveluverkko

Kuva 1. Kuntien tehtävät ja toiminta. (Kuntien tehtävät ja toiminta 2020)



(10.4.2015/410) säädetään siitä, miten kunnan 
tulisi palvelunsa järjestää ja tuottaa. Järjestämi-
sellä ja tuottamisella on lakisääteisesti selkeä 
ero. Järjestämisellä tarkoitetaan kunnan vas-
tuuta järjestämisestä eli kunnan on taattava, 
että palvelu on saatavilla yhdenvertaisesti, sen 
tarve, määrä ja laatu on määritelty, tuottamista-
pa on sovittu ja tuottamista valvotaan. Lisäksi 
myös viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa käy-
tetään. Kunta voi sopia näiden vastuiden siir-
tämisestä toiseen kuntaa tai kuntayhtymään. 
Tämä ei kuitenkaan poista kunnan vastuuta 
rahoituksesta eli vaikka kunta voi siirtää tehtä-
vän toisen kunnan tai kuntayhtymän tuotetta-
vaksi, niin tulee sen rahoittaa tehtävä (Kuntala-
ki 10.4.2015/410 8§). Kunta tai kuntayhtymä voi 
tuottaa palvelun itse tai hankkia ne sopimuksen 
kautta muualta eli kunnan palveluntuotanto 
voidaan ulkoistaa, mutta järjestämisvastuu py-
syy aina kunnalla tai kuntayhtymällä.
 Palveluntuottajan vastuu määräytyy 
kuntalain sekä muiden säädösten kautta sekä 
sillä mitä kunta/kuntayhtymä palveluntuotta-
jan kanssa sopivat. Poikkeuksen palvelun tuo-
tantoon luo julkinen hallintotehtävä, kyseisen 
tehtävän voi siirtää muulle kuin viranomai-
selle vain erillisellä lakisäädöksellä (Kuntalaki 
10.4.2015/410 9§). Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että kunta voi halutessaan yksityistää lä-
hes kaikki palvelunsa, jos niin tahtoo. Ainoa-
na poikkeuksena ovat juuri kunnan hallinto-
tehtävät eli kunnanhallitus ja valtuusto sekä 
kunnan viranomaiset, jotka voivat olla monen 
kunnan yhteisiä. Näitä tehtäviä ei voida yksi-
tyistää. Näin ollen kunnat voivat yhteisellä so-
pimuksella muodostaa yhteisen toimielimen, 
yhteisen viran tai sopia viranomaistehtävän 
hoitamisesta kuntayhtymän lisäksi (Kuntalaki 
10.4.2015/410 49§).
 Kuntien tehtävien määrä on vuosi-
kymmenten mittaan lisääntynyt huomattavasti. 
Vuonna 1930 lakisääteisiä tehtäviä oli 30, kun 
vuonna 2012 niitä oli 535. Kuitenkaan lakisää-
teisellä tehtävällä ei tarkoiteta sitä, että tehtävä 
on järjestettävä lain mukaan, vaan siihen liittyy 
lailla säädettyjä vaatimuksia. Tehtäviä voidaan 
jaotella eri perustein ja ne ovat tällöin luon-
teeltaan erilaisia (Kuntien tehtävien... 2013). 
Tehtävien järjestämiseen myös kuluu varoja ja 
esimerkiksi sosiaali- ja terveysmenot kattavat 
yleensä noin puolet kunnan menoista (Pihlaja 
2010).
 Suurin osa kuntien tehtävistä ovat laki-

sääteisiä ja määrärahasidonnaisia sekä lakisää-
teisiä ja tarvesidonnaisia (kuva 2). Määräraha-
sidonnaisella tehtävällä tarkoitetaan tehtävää, 
jonka toteutuksen laajuus riippuu kunnan 
siihen varaamista määrärahoista. Suurin osa 
kuntien tarjoamista peruspalveluista ovat tässä 
luokassa ja niihin myönnetään valtionosuutta. 
Lakiteknisesti kunnan on siis varattava näihin 
tehtäviin riittävät voimavarat. Lakisääteiset 
ja tarvesidonnaiset tehtävät ovat tehtäviä, jot-
ka kunnan on järjestettävä, jos laissa säädetyt 
tarpeet osoittavat, että tehtävä tulisi järjestää. 
Nämä muodostavat toiseksi suurimman luo-
kan kunnan tehtävistä. Kansalaisella  on ole-
massa subjektiivinen oikeus tiettyihin palve-
luihin eli julkisen vallan eli yleisimmin kunnan 
on myönnettävä tai tarjottava kyseinen palvelu 
lain mukaan (Kuntien tehtävien...2013). Tämä 
tarkoittaa sitä, että kunta ei voi kieltäytyä tar-
joamasta palvelua esimerkiksi resurssien puut-
teeseen vedoten (Subjektiivinen oikeus...2020). 
Kuntalaiset ovat oikeutettuja saamaan esimer-
kiksi perusopetusta sekä hoivaa ja huolenpitoa 
subjektiivisen oikeuden perusteella (Tieteen 
termipankki 2020).
 Koska tehtäviä on suhteellisen paljon, 
on siitä viime aikoina käyty paljon keskustelua. 
Sote-uudistus sekä kaupungistuminen ovat ol-
leet kuuma puheenaihe. Kaupungistuminen ja 
verotulojen väheneminen on asettanut kuntia 
haastavaan asemaan. Kuntien väliset erot ovat 
kasvaneet juuri kaupungistumisen myötä ja 
ne kokevat paineita veroprosentin kasvattami-
seen. Elintason nousu on nostanut vaatimusta-
soa palveluille ja samalla valtiotasolta kuntien 
tehtävien määrää on lisätty. Nämä asiat aiheut-
tavat ristiriitaa, koska eri tyyppisiin kuntiin on 
vaikea sovittaa samanlaisia tehtäväpohjia ja ra-
hoituksen saaminen on erojen myötä vaikeutu-
nut (Kunnat turbulenssissa…2014).
 Valtionvarainministeriö (VM) toteaa 
myös kuntayhtymien suuren määrän ongel-
mallisena demokratian toteutumisen kannalta. 
Kunnat ovat mukana usein useissa erilaisissa 
kuntayhtymissä, jotka saattavat hämärtää pää-
tösvallan, resurssien ja vastuun välisiä suhtei-
ta. (Kunnat turbulenssissa…2014). Anttiroiko 
ym. (2007) ennustivat vuonna 2007, että kunnat 
muuttuisivat palvelujen tuottajista palvelujen 
tilaajiksi ja järjestäjiksi, mutta rahoitusvastuu 
säilyisi kunnilla. Kuntien nykyistä palvelun-
tuotantoa tarkastellessa, näin voidaan arvioida 
tapahtuneen.



Kuva 2. Kuntien tehtävien määrä ja tyyppi. (Valtiovarainministeriö 2013)

Palvelujen tuottaminen
Palveluntuotantoa tarkastellessa on hyvä teh-
dä eroja eri toimijoiden välille. Palveluja voi 
tuottaa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori. 
Tilastokeskuksen määritelmän mukaan julki-
seen sektoriin kuuluvat valtio ja kunnat. Valtio-
sektoriin kuuluvat valtion hallinto, yliopistot, 
KELA, valtion liikelaitokset ja sosiaaliturva-
rahastot. Kuntiin ja kuntayhtymiin kuuluvat 
kunnan hallinto, kunnallinen koulutuslaitos, 
kuntien ja kuntayhtymien palvelulaitokset ja 
toimipaikat, jotka eivät ole muodoltaan yh-
tiöitä. Näitä ovat terveyskeskukset, sairaalat, 
päiväkodit sekä kuntien ja kuntayhtymien lii-
kelaitokset (Julkinen sektori 2020). Yksityinen 
sektori käsittää yhtiöt (myös valtioenemmis-
töiset tai kunnan omistamat yhtiöt), yritykset, 
säätiöt, osuuskunnat tai yhdistykset, itsenäiset 
yrittäjät/ammatinharjoittajat sekä työnantajana 
toimivat yksityiset henkilöt. Voittoa tavoittele-
mattomat yhteisöt, kuten kirkko ja seurakunnat 
luetaan yksityiseen sektoriin Tilastokeskuksen 
2020 mukaan. Tilastokeskus ei tunnista kolmat-
ta sektoria määritelmänä, vaan kansantalouden 

kotimaiset yksiköt on jaoteltu kahteen edellä 
mainittuun ryhmään (Sektoriluokitus 2012). 
Kuitenkin kolmannella sektorilla tarkoitetaan 
yleensä järjestöjä (Pihlaja 2010). Kolmas sektori 
mielletään Selanderin (2018) mukaan usein va-
paaehtoisen toiminnan alueena yhteiskunnalli-
sissa keskusteluissa ja julkaisuissa. Kuitenkaan 
käsite ei ole vakiintunut Suomessa eikä maail-
malla (Pihlaja 2010).
 Monissa maaseutumaisissa kunnis-
sa kolmannen sektorin toimijat ovat suuressa 
roolissa, sillä julkiset palvelut eivät riitä vastaa-
maan asukkaiden tarpeisiin eikä yritysmäiselle 
toiminnalle ole alueella edellytyksiä. Maaseu-
dun muutokseen kaupungistumisen myötä ei 
pystytä vastaamaan pelkästään rakenteellisil-
la ratkaisuilla tai kuntaliitoksilla palveluiden 
turvaamiseksi. Tämän vuoksi kolmas sektori 
on ollut yhä useammin keskustelujen keskiös-
sä. Järjestötoiminnalla on ollut maaseudulla 
ja maaseutukunnissa historiallisestikin suuri 
merkitys. Muutoinkin yhdistysten merkitys so-
siaalisen pääoman lisääjänä on Suomessa suur-
ta. Ihmisten hyvinvointi ei muodostu pelkäs-



tään palvelujen kautta, vaan sosiaaliset suhteet 
ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet luovat sitä 
(Pihlaja 2010).
 Näkemys kolmannesta sektorista pal-
velujen täydentäjänä on hivenen ristiriitainen, 
sillä kolmannen sektorin toiminta ei ole ylhäältä 
päin johdettua ja määrättyä, vaan lähtee alhaalta 
päin, ihmisten tarpeista, mielenkiinnosta ja ak-
tiivisuudesta. Ongelmallista järjestötoiminnan 
suhteen on sen rinnastuminen yritystoimin-
taan, etenkin valtiotason puheissa palvelun-
tuotannossa. Kolmannen sektorin eli järjestöjen 
toiminta sijoittuu pitkälti elinkeinotoiminnan ja 
vapaaehtoistoiminnan välimaastoon, mikä ai-
heuttaa verotuksen kautta ongelmia järjestöjen 
näkökulmasta (Pihlaja 2010).
 Kunnanjohtaja Aki Heiskanen (2020) 
toteaa, että kunta ei ole innokas palvelujen ul-
koistamiseen, mutta digipalvelujen järjestämi-
nen kiinnostaisi. Kuntastrategiassa on myös 
mainittu palveluiden tehostamisen teknolo-
gisilla ja sähköisillä menetelmillä (Luokseen 
kutsuva...2015).  Kunnan valtuustolle tehdyn 
Harava-kyselyn (2020) perusteella tämä pitä-
nee paikkansa, koska kuusi vastaajaa yhdek-
sästä koki, että palvelut tulisi tuottaa kunnan 
toimesta. Kahdeksan vastaaja jätti vastaamatta 
kysymykseen. Vastaajien mielestä Hailuodossa 
hyödynnettiin digitaalisia palveluntuotannon 
keinoja tyydyttävästi (kuusi vastaajaa). Kahden 
vastaajan mielestä digitalisaatiota hyödynnet-
tiin hyvin ja yhden mielestä huonosti. Tähänkin 
kysymykseen kahdeksan jätti vastaamatta.

Digitalisaatio

Valtiovarainministeriön tulevaisuuden kunti-
en visiot 2030 (2017) dokumentissa nostetaan 
esille digitalisaatio, joka avaa mahdollisuuksia 
erilaiseen toimintaan kuin aikaisemmin. Digi-
talisaatio lasketaan myös maailmanlaajuiseksi 

megatrendiksi, joka tulee vaikuttamaan yh-
teiskuntaan suuresti. Digitalisaatio avaa uusia 
mahdollisuuksia muokata nykymuotoisia pal-
veluja ja toimintatapoja aivan uudenlaisiksi 
aika- ja paikkariippumattomiksi kokonaisuuk-
siksi (Tulevaisuuden kuntien...2017). Digita-
lisoituminen tarjoaa myös kunnalle säästöjä. 
Helpoiten digitalisoituminen voidaan toteuttaa 
kunnan tukipalveluissa (mm. lupapalvelut, las-
kujen käsittely) ja taas suurimmat säästöt saa-
daan digitalisoimalla itse palveluja (Auvinen & 
Jaakola 2018).
 Monet nykyajan laitteista olivat vielä 
muutamia vuosia sitten tieteiskirjallisuuden 
visioita, mutta nyt ne ovat lähes jokaisen arki-
päivää (Sitra Megatrendit 2020). Tästä kertoo 
myös se, että Tilastokeskuksen väestön tieto- ja 
viestintätekniikan käytön (2020) tutkimuksen 
mukaan mukaan 87 prosentilla kotitalouksis-
ta oli kotona käytössä tietokone vuonna 2020. 
Sekä Sitran (2020) että Valtiovarainministeriön 
(2013) puolesta nostetaan kuitenkin esille ta-
sa-arvokysymykset digitalisoitumisessa ja tek-
nologian käytössä. Kuten Tilastokeskuksen tie-
doista huomataan 13 prosentilla suomalaisista 
ei ole tietokonetta kotona. On tärkeää, että nä-
mäkin ihmiset pystyvät saamaan samalla taval-
la palvelua kuin sähköisesti asioivat. Muutoin 
riskinä on eriarvoistuminen (Tulevaisuuden 
kuntien...2017). Esimerkiksi Tanskassa digita-
lisaation aiheuttamaan eriarvoistumiseen on 
vastattu antamalla kansalaisille sähköistä neu-
vontaa palvelujen käyttöön. Samanlainen sys-
teemi puuttuu Suomesta. Näin ollen kunnilla 
tulisi olla sähköisen palvelun ammattilaisia, jot-
ka osaisivat ohjata ihmisiä palvelujen käyttöön 
(Auvinen & Jaakola 2018). Muita uhkakuvia 
ovat kyberturvallisuuden uhat, josta esimerkki-
nä psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuoto, 
jossa kiristäjän mukaan hänellä on hallussaan 
noin 40 000 ihmisen tiedot (Yle seurasi…2020). 

Kuva 3. Taulukko etäterveydenhuollon hyödyistä. (Vuononvirta 2011)



Vastaamo on tuottanut usean sairaanhoitopii-
rin psykoterapiapalveluja. Ja yrityksen toimi-
tusjohtaja myös pimitti tapahtuneen tietovuo-
don 1,5 vuodeksi (Vastaamon potkut…2020). 
Palvelujen digitalisaatio saattaa siis yksittäiset 
kansalaiset tietoturvan näkökulmasta heikom-
paan asemaan, jos yritys tai kunta ei onnistu 
varmistamaan tietoturvallisuutta. 
 Digitalisaation myötä kaikkien pal-
velujen ei välttämättä tarvitse sijaita jossain 
fyysisessä sijainnissa, vaan ne voidaan saa-
vuttaa kotoa käsin. Esimerkiksi ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiö YTHS on avannut etä-
vastaanoton, jossa on mahdollisuus päästä 
lääkärin puheille etäyhteydellä. Tarkoituksena 
on hoitaa pieniä akuutteja vaivoja (Uutta etä-
lääkärin...2020). Etäyhteyden myötä palveluja 
voidaan tuottaa syrjäisillekin maaseutualueille. 
Toisaalta etäterveydenhuollon hyödyistä, vai-
kuttavuudesta sekä kustannusvaikuttavuudes-
ta on saatu hyvinkin ristiriitaisia tuloksia. Yksi 
syy on se, että kaikkia hyötytekijöitä on vaikea 
huomioida, koska etäyhteys tuo mukanaan 
lääkärin ja potilaan kohtaamisen lisäksi laittei-
den ja signaalin toimivuuden sekä esimerkiksi 
ohjelma-alustan helppokäyttöisyyden mukaan 
muuttujaksi (Vuononvirta 2011).
 Vuononvirta (2011) toteaa, että etä-
vastaanoton onnistuminen riippuu usein ter-
veyskeskuksen työntekijöiden asenteista. Täl-
löin on tärkeää etävastaanoton toteuttamisessa 
perustella ja ohjata työntekijöitä etälaitteiden 
ja toimintojen käyttöön. Tällöin asenteet eivät 
välttämättä jää kielteisesti suhtautuvillakaan 
lopullisesti kielteiseksi. Uusien innovaatioiden 
käyttöönoton yhteydessä on tärkeää, että yksilö 
kokee innovaation hyödylliseksi. Hyödyllisyy-
den kokemus on tärkeää niin potilaan kuin ter-
veydenhoitajan/lääkärin näkökulmasta.
 Kuten kuvan 3 taulukossa listataan, 
potilaat hyötyivät etävastaanotosta paljolti. Etä-
vastaanoton kautta potilaat pystyivät olemaan 
suoraan yhteydessä erikoislääkäriin, ilman että 
heidän tarvitsi kääntyä kiireisten terveyskes-
kuslääkäreiden puoleen, joilla ei usein ole aikaa 
perehtyä syvällisesti potilaan hoitoon. Potilaat 
saivat myös nopeammin ajan erikoislääkärille, 
kuin normaalilla lähetemallilla jonottamalla. 
Etävastaanotto nähtiin kaikista hyödyllisim-
pänä kroonisia sekä erikoisia tauteja sairasta-
ville, koska heille etävastaanotto tarjoaa mah-
dollisuuden saman lääkärin konsultaation ja 
tällöin hyvän hoitotasapainon saavuttamiseen. 

Kuitenkin potilas saatetaan joutua lähettämään 
terveyskeskukseen, jos ilmenee tarve käsin teh-
tävään tutkimukseen tai lausunnon kirjottami-
seen (Vuononvirta 2011).
 Terveyskeskuksen henkilökunta hyö-
tyi etäyhteyksien käytöstä kokouksissa ja 
koulutuksissa. Molemmat sekä potilaat että 
henkilökunta hyötyivät matkustamisen vä-
hentymisestä. Tämä nähdään myös yhteiskun-
nallisena hyötynä. Etäterveydenhuollon riskit 
liittyvät ohjelmistojen toimimattomuuteen, 
vuorovaikutuksen puutteellisuuteen sekä etä-
vastaanoton intensiivisyydestä aiheutuvaan 
väsymiseen työntekijäpuolella (Vuononvirta 
2011).
 Digitalisaatio on vaikuttanut myös val-
tion viranomaispalveluihin, joista monet ovat 
jo saatavilla sähköisenä. Valtion viranomais-
ten asiointipalvelupisteiden kävijämäärä on 
laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana 
puoleen. Palvelupisteiden määrä on sen sijaan 
vähentynyt vain noin kymmenen prosenttia. 
Valtiovarainministeriö on asettanut tavoitteeksi 
eri viranomaispisteiden yhdistämisen ja palve-
luverkon muokkaamisen. Alle 10 000 asukkaan 
väestöpohjalla valtion tarjoamien asiointipalve-
lujen asiointimäärät jäävät vähäisiksi yksittäis-
ten palvelupisteiden suhteen. Tarkoituksena 
olisi uudistaa palveluverkostoa niin, että useat 
eri viranomaispalvelut ovat saatavilla samassa 
paikassa. Tällöin vältettäisiin se tilanne, että 
ihmisten täytyisi asioida useassa eri kunnassa 
palvelujen perässä.
 Valtion tarjoamia viranomaispalveluja 
ovat kansaneläkelaitos Kela, Verohallinto, Digi- 
ja väestötietovirasto (maistraatit), Maanmit-
tauslaitos, oikeusapu ja edunvalvonta, Poliisi 
(lupahallinto), ulosottolaitos, maahanmuutto-
virasto, rikosseuraamusviraston yhdyskunta-
seuraamustoimistot, työ- ja elinkeinotoimistot 
ja aluehallintovirastot (AVI). Näitä palveluja 
on saatavilla fyysisesti Oulussa tai sähköisesti 
(esim. Kela). Valtiovarainministeriön tavoittee-
na on luoda kattavat sähköiset asiointipalvelut 
vuoteen 2030 mennessä ja samalla suunnitella 
asioinnin alueelliset keskuskaupungit, koska 
kaikkia palveluja ei ole mahdollista siirtää säh-
köiseen asiointipalveluun. Harvaan asutuilla 
alueilla on tarkoitus luoda yritysten, kolman-
nen sektorin ja kunnan välinen yhteistyö pal-
velujen toteutumiseksi (Kohti julkisen hallin-
non…2020) 
 Esimerkiksi Kelan etuushakemuksista 



72 prosenttia toimitettiin verkossa, kun luku 
oli vuonna 2017 noin 66 prosenttia. Yhteyden-
ottojen määrä laski muissa asiakaspalveluka-
navissa, paitsi verkkoasiointipalvelussa, jossa 
yhteydenottojen määrä kasvoi. Myös palvelu-
pisteiden määrä väheni vuodesta 2018 ja niitä 
korvattiin muun muassa kunnan asiointipis-
teellä tai pop-up-palveluilla. Vuonna 2020 pal-
velupisteitä oli 146 (Yli 70 kelan…2020). Aiem-
massa vuoden 2017 tutkimuksessa todettiin, 
että seitsemän asiakasta kymmenestä hoitaa 
asiointinsa Kelaan täysin itsepalveluna. Tutki-
muksessa todettiin myös, että 60 prosenttia pu-
helin- tai toimipisteelle ajan varanneista halusi 
hoitaa asiansa nimenomaan toimipisteellä (Mi-
ten Kelassa…2017).
 Kuitenkin digitalisaatiokysymyksiä 
pohtiessa tulee pitää mielessä, että digitalisaa-
tio ei ole itsessään päämäärä, vaan keino, jolla 
voidaan parantaa julkisia palveluja. Digitali-
saation strategisia tavoitteita määritellessä on 
tärkeää hahmottaa, tavoitellaanko kunnan si-
säisen toiminnan tehostamista vai onko tavoit-
teena kasvattaa kunnan asiakkaiden saamaa 
hyötyä? Tällöin voidaan määrittää, millä tavoin 
digitalisaation kautta tavoitellaan lisäarvoa 
(Kuntastrategiat digitalisaation...2017).

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaa-
tioon (Auvinen & Jaakola 2018) julkaisussa to-
detaan, että vaikka kunnat haluavat usein ke-
hittää omia sähköisiä palvelujaan itse kunnan 
sisällä, olisi järkevää lähteä luomaan muiden 
kanssa yhteisiä digitaalisia alustoja. Julkaisun 
mukaan digitalisaatiossa on valtiotasolla ke-
hitytty paremmin, koska palveluja käyttävät 
kaikki Suomen kansalaiset. Kun järjestelmiä ke-
hitetään yhteistyössä suurempana kokonaisuu-
tena, on niiden käytettävyys laaja ja tiedon liik-
kuminen parempaa. Julkaisussa tuodaan esille 
myös Sote-uudistuksen vaikutus, uudistuksen 
tapahtuessa tiedon liikkumisen tärkeys kuntien 
välillä korostuu. Riskinä yhteisellä kehittämi-
sellä ovat järjestelmien monimutkaistuminen 
sekä palveluntarjoajien määrän kasvu. Nämä 
tekijät voivat olla vaikeasti hallittavia ja taas jos 
järjestelmiä integroidaan saattaa se aiheuttaa 
hintojen nousua kilpailun vähentyessä. Kuiten-
kin palveluja järjestäessä on tärkeä huomioida 
palvelujen käyttäjä eli itse kuntalainen ja pyrkiä 
tarjoamaan mahdollisimman laadukasta palve-

lua. Yhteistyön avulla tämän nähdään toteu-
tuvan. Haasteena on kuitenkin löytää sopivia 
yhteisiä malleja eri kokoisille kunnille. Lisäksi 
riskinä on, että päätäntävalta painottuu kau-
punkeihin ja väestömäärältään suuriin kuntiin. 
 Tällä hetkelle valtion meneillä olevia 
digitalisaation kärkihankkeita ovat maakun-
tatieto-ohjelma, kuntatieto-ohjelma sekä digi-
talisaatio maakunta- ja sote-uudistuksessa ja 
tiedolla johtaminen. Maakuntatieto-ohjelmassa 
hankkeen tarkoituksena on rakentaa yhteinen 
tietopohja, joka on tarpeiden mukaisesti käy-
tettävissä. Tavoitteena on saavuttaa kustannus-
tehokkuutta ja tehokkaampaa organisointia. 
Kuntatieto-ohjelmassa tavoitteena on automa-
tisoida kuntien taloushallinto, jossa tiedot ovat 
yhteentoimivia, viiveettömiä ja prosesseja voi-
daan automatisoida niin, että niitä ei tarvitse 
tehdä manuaalisesti. Maakuntien- ja sote-uu-
distuksen kohdalla tarkoituksena on tuottaa 
tietojärjestelmä ja sähköiset palvelut, jotka tu-
kevat sekä asiakkaita että terveydenhuollon 
ammattilaisia (Tihinen ym. 2019).
 Valtio tarjoaa myös avustuksia kunti-
en digitalisaation edistämiseen. Vuonna 2020 
jaettiin 10 miljoonan euron määräraha sekä 
kunnille että kuntayhtymille digitalisaatioke-
hityksen vahvistamiseksi. Ehtona avustuksen 
saamiseksi oli kuntien välinen yhteistyö eli 
avustusta ei myönnetä yksittäisille kunnille. 
Hankkeen avulla pyrittiin kehittämään päätök-
senteon, hallinnon ja kuntademokratian digita-
lisoitumista, etätyökäytäntöjä sekä digitaalisia 
palveluja. Avustuksen kehittämiskohteista oli 
rajattu pois sosiaali- ja terveydenhuollon ke-
hittämishankkeet, rakennetun ympäristön toi-
miala hankkeet sekä arkistoinnin kehittäminen 
(Vuoden 2020…2020).

Väestön määrä, ikä sekä huoltosuhde 
palvelujen taustavaikuttajana

Palveluja tuotetaan kunnassa kunnan asukkail-
le, joten asukkaiden määrä sekä ikäjakauma 
määrittää pitkälti sen millaisia palveluja kun-
nassa tarvitaan ja miten paljon niihin tulee 
käyttää resursseja. Ongelmallisena kunnille 
voidaan pitää väestön määrän vähenemistä 
kunnan alueella sekä väestön ikääntymistä.  
Myös kunnan huoltosuhde vaikuttaa siihen, 
kuinka hyvin palveluja voidaan toteuttaa (Tu-
levaisuuden kunnan…2017). Taloudellisella 
huoltosuhteella tarkoitetaan sitä, kuinka mon-



ta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä 
on yhtä työllistä kohti (Tilastokeskus 2020). 
Väestöllisellä huoltosuhteella taas tarkoitetaan, 
kuinka monta ei-työikäistä on yhtä työikäis-
tä kohden (Veistola 2020). Näistä molemmista 
termeistä löytyy eri tavoin esiteltyjä kaavioita, 
joissa osassa suhdetta kuvataan joko yhtä tai 
sataa työikäistä kohden. Alla olevasta kuvasta 
4 nähdään, miten Hailuodon väestöllisen huol-
tosuhteen ennustetaan kehittyvän tulevaisuu-

dessa. Väestöllisen huoltosuhteen ennustetaan 
kasvavan 113,2 vuoteen 2040 mennessä. Ta-
loudellinen huoltosuhde Hailuodossa oli taas 
vuonna 2018 190,7 (kuva 5) tarkoittaen, että jo-
kaista sataa työssäkäyvää kohden Hailuodossa 
on 190,7 työtöntä tai työvoiman ulkopuolista.
 Huoltosuhde voi siis olla samankal-
tainen niin lapsivaltaisessa kunnassa kuin van-
husvaltaisessakin. Tämä luonnollisesti vaikut-
taa palvelujen tarpeeseen. Työllisyyden erot 

Kuva 4. Hailuodon väestöllinen huoltosuhteen kehittyminen tulevaisuudessa. (Tilastokeskus 2020)

Kuva 5. Taloudellisen huoltosuhteen kehittyminen. (Tilastokeskus 2020)



vaikuttavat myös palvelutarpeeseen. Korkea 
työllisyys parantaa kunnan asemaa verotuksen 
kautta. Sairastavuus ja elinolosuhteet myös lin-
jaavat mitä palveluja tulisi olla tarjolla. Useat 
yksin asuvat vanhukset etenkin syrjäisellä maa-
seudulla asuvat puutteellisesti varustelluissa 
asunnoissa, minkä takia palvelun tarve kasvaa. 
Valtakunnallisessa politiikassa sekä hoitosuo-
situksissa kotona asumiselle sekä laitoshoitoa 
kevyemmille palveluille on annettu suuri roo-
li. Tällöin maaseudun huolenaiheeksi jää kuka 
kotona asuvista vanhuksista huolehtii, etenkin 
jos välimatkat ovat pitkiä. Ristiriitaisesti maa-
seutukunnissa laitoshoidon osuus on valtakun-
nallisia suosituksia suurempi (Pihlaja 2010). 
 Anttiroiko ym. (2007) tuovat esille 
yleisen ajattelutavan siitä, miksi kunnilla on 
ollut vaikeuksia rahoittaa palveluja. Heidän 
mukaansa ongelmaa on lähestytty juuri ikään-
tyvän väestön ja palvelujen tuotannon tehotto-
muuden kautta. Kuitenkaan huomioita ei olla 
kiinnitetty tarpeeksi menopuolen lisäksi tulo-
puoleen. Valtio on lisännyt kuntien tehtäviä, 
mutta samalla vähentänyt valtionapua. Sitä  
supistettiin noin puoleen 1990-luvun alusta ja 
vuodesta 1996 veronkevennykset kohdistettiin 
kunnallisveroon. Tällöin kuntien rahoitus no-
jaa kunnallisveron tuottamiin tuloihin. Kuntien 
ongelmia voidaan siis suurilta osin pitää valtion 
toimenpiteiden aiheuttamana.  (Anttiroiko ym. 
2007). Monet pienet kunnat ovat käytännössä 
riippuvaisin valtionavusta. Ongelmana onkin 
se, että pienet kunnat todella tarvitsevat valtio-
napua, koska muutoin kunnallisveroprosentti 
sekä palvelumaksut kasvaisivat liian suuriksi. 
Ongelmallista ovat pienille kunnille juuri val-
tion määräämät tehtävät, joiden rahoituksesta 
ei ole tehty päätöstä. Tämän lisäksi kunnat ei-
vät voi myöskään vaikuttaa terveydenhuollon 
kustannuksiin tai palkkojen nousuun (Pihlaja 
2010). 
 Hailuodon kunnallisveroprosentti on 
vuodelle 2021 20,50%, kun keskimääräinen 
kunnallisveroprosentti on koko maassa 20,02%. 
Korkein kunnallisveroprosentti on Halsual-
la 23,50%. Kriisikuntakriteeristön mukaan 21 
veroprosentti on raja-arvo kriisikunnalle ja se 
sen statuksen kuntia on 202 (Kuntavero nou-
see…2020). Kriisikunnalla tarkoitetaan kun-
taa, joka on erityisen vaikeassa taloudellisessa 
asemassa (Uudet kriisi…2020). Tällä hetkellä 
Hailuodon kunnallisveroprosentti ylittää siis 
keskimääräisen kunnallisveroprosentin, mutta 

ei ylitä kriisikunnan raja-arvoa.

Kunnan rooli palveluntuottajana tule-
vaisuudessa

VM toteaa Tulevaisuuden kunnan skenaariot 
ja visiot 2030 (2017) raportissaan kuntien roo-
lin muuttuvan maakuntien perustamisen myö-
tä. VM näkee, että SOTE-palvelujen siirtyessä 
maakunnille kunnat pystyvät toimimaan aiem-
paa joustavammin. VM on laatinut skenaarioita 
tulevaisuuden kuntien kehityksestä. Näiden 
skenaarioiden ulottuvuuksiksi nostettiin uu-
distumiskyky ja megamuutokset. Uudistumis-
kyvyllä tarkoitetaan kunnan sekä kuntalaisten 
aloitekykyä ja tahtotilaa toimia. Tällainen kun-
ta on VM:n mukaan aktiivinen ja etsii uusia 
mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja toiminnalleen. 
Vastakkainen puoli on epäaktiivinen ja sisään-
päin kääntynyt kunta, jossa ei huomioida glo-
baalin maailman vaikutteita. Megamuutokset 
nähdään tulevaisuuskuvassa asioina, jotka 
muuttuvat ja kunnat eivät niihin voi yksin vai-
kuttaa. Kuntiin kohdistuu muutoksia globali-
saation kautta, koko maailmaan kohdistuvat 
muutokset, kuten ilmastonmuutosta on vaikea 
ratkaista yksittäisen kunnan taikka valtion toi-
min. Tämän takia kunnatkin ovat yhä kiinteäm-
min sidoksissa globaaleihin virtoihin. 
 Moision (2012) mukaan globaali ver-
kostoajattelu on saattanut myös yksittäiset 
paikkakunnat mukaan globalisaatioon. Tähän 
liittyvät käsitykset kilpailukyvyn sisäsyntyi-
syys, ideat oppivista alueista, klusterien sekä 
tuottavuuden merkityksellisyys taloudellisessa 
kasvussa sekä innovatiivisen miljöön merkitys. 
Transnationalisoitumisen myötä näistä käsit-
teistä on tullut yleisiä hyvän aluekehityksen 
periaatteita. Transnationalismilla tarkoitetaan 
taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia proses-
seja, jotka ulottuvat valtioiden rajojen ulkopuo-
lelle (Huff 2018). Suomessa puhutaan nykyään 
”kansallisesta kilpailuohjelmasta”, jossa yhteis-
kunnallista tuottavuutta mitataan. Moision mu-
kaan Suomi on matkalla kohti metropolivaltion 
tilaa, jossa Suomi pyrkii kansainväliselle hui-
pulle alueellisen tehostamisen sekä keskittämi-
sen avulla. Metropolivaltion ideologia pohjaa 
vahvasti Helsingin alueen kehitykseen sekä 
Ouluun Pohjois-Suomen ”pääkaupunkina”. 
Nykyisessä kehityksessä kuntien roolia ollaan 
jatkuvasti skaalaamassa uudelleen. Kunnat 
ja etenkin niiden suuri määrä nähdään osana 



1960–1970-lukujen hyvinvointivaltion alueel-
lista kehitystä. Vuoden 2011 kuntauudistus 
osoitti, että hyvinvoinnin tuottamisen nähdään 
yhä enemmän olevan sidoksissa taloudelliseen 
kilpailukykyyn, mittakaava etuihin sekä tehok-
kuuteen. Hyvinvointivaltio ei kuitenkaan tule 
häviämään poliittisesta retoriikasta Moision 
mukaan, se on näkyvä ja tärkeä osa Suomen 
valtion historiallista rakentumista.
 Valtionvarainministeriön raportissa 
”Kunnat turbulenssissa – Millainen on tule-
vaisuuden kunta?” (2014) tarkastellaan, sitä 
millaisia ominaisuuksia kunnan tulee omata 
menestyäkseen. Raportissa vertaillaan suoma-
laisia kuntia muihin pohjoismaalaisiin kuntiin. 
Raportissa korostuvat mahdollisuuksien hyö-
dyntäminen globaalissa ympäristössä sekä ter-
mi elinvoima. Ministeriössä nähdään kuntien 
tulevaisuus pitkälti samana kuin Moisio toteaa.
 Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja 
visiot 2030 (2017) kunnat lajitellaan neljään eri 
ryhmään: innostavat elinvoimakunta, ratkai-
sut etsivä kunta, laiska kunta sekä lannistunut 
kunta. Innostavaa elinvoimakuntaa kuvaillaan 
kehityksen edelläkävijänä, joka houkuttelee 
asukkaita ja innostaa heitä kehittämään aluetta 
sekä vetää huomiota myös ulkopuolelta. Digi-
talisaatiota on kyseisessä kunnassa toteutettu 
ja erilaiset työskentelytavat omaksuttu. Lisäksi 
kunta on kestävän kehityksen malliesimerkki. 
Ratkaisut etsivä kunta taas panostaa tervey-
denhuoltoon ja sivistyspalveluihin ja on löytä-
nyt kehitettäviä elinvoimakohteita. Kunta tekee 
alueellista yhteistyötä ja asukkaiden hyvin-
vointi on nostettu keskiöön. 
 Laiska kunta keskittyy asumiseen ja 
peruspalveluihin tonttipolitiikalla sekä hyvätu-
loisten asukkaiden houkuttelemisella. Kunta ei 
juurikaan tee yhteistyötä ja elinkeinopolitiikkaa 
toteutetaan totutuilla tavoilla. Digitalisaation 
hyödyntäminen kunnassa on rajallista. Kunta 
keskittyy lähinnä vain itseensä eikä hae kump-
panuuksia. Lannistunut kunta on väestönke-
hitykseltään polarisoitunut niin, että kunnan 
alueella asuu vain vanhaa väestöä. Kunta ei 
hyödynnä digitalisaation mahdollisuuksia eikä 
sillä on näkemystä tulevaisuuden suunnasta. 
Kunta on heikossa taloudellisessa tilanteessa ja 
palvelujen taso on heikentynyt. Alueellista yh-
teistyötä ei ole tai sitä ei nähdä tärkeänä. Rapor-
tissa siis nähdään tärkeänä kunnan aktiivinen 
ote, halu kehittää digipalveluita sekä alueelli-
nen yhteistyö. Kunta ei tarjoa pelkästään pal-

veluja vaan toimii mahdollisuuksien luojana 
elinkeinoelämälle, järjestöille, kansalaisyhteis-
kunnalle ja kuntalaisille.
 On kuitenkin hyvä huomata edellä 
mainituista skenaarioista se, että kaikki tule-
vaisuuden kehitys ei ole kuitenkaan kunnan 
aktiivisuudesta riippuvaa. Koska globaalit me-
gatrendit osoittavat väestönkasvun suuntautu-
van suuremmille kaupunkialueille, ei yksittäis-
tä kuntaa voidaan tästä syystä leimata tiettyyn 
ryhmään. Kuntakentällä on hyvä huomioida 
realiteetit sen suhteen, mitä yksittäinen kunta 
voi omalla asenteellaan ja aktiivisuudellaan 
tehdä. Kuten Anttiroiko ym. (2007) toteavat 
kuntien kehitys riippuu myös valtion toimista, 
vaikka nykymaailmassa kunnat nähdäänkin 
enemmän omina toimijoinaan.

Sote-uudistus lyhyesti

Sote-uudistuksen myötä sosiaali-, terveys- ja 
pelastuspalvelujen järjestäminen siirtyisi kun-
nilta maakunnille. Myös opiskeluhuollon 
kuraattori- ja psykologipalvelut on tarkoitus 
siirtää maakunnille. Sote-mallilla haetaan tasa-
painoista palveluntuotantoa ympäri Suomen. 
Sote-uudistuksesta huolimatta kunnat säilyttäi-
sivät vastuun (Kuntalaki 10.4.2015/410 §1) asuk-
kaiden hyvinvoinnista. Vaikka kokonaisvastuu 
sote-palveluista siirtyisi maakunnille, kunnat 
voivat jatkaa omien sote-palvelujen tuottamis-
ta ns. lisäpalveluna tai sote-maakunnan kanssa 
tehtävän sopimuksen perusteella. Tällä hetkel-
lä hallituksen esitys (HE-luonnos) olisi tarkoi-
tus luovuttaa eduskuntaan joulukuussa 2020. 
Uudistuksen myötä palveluntuotanto jaetaan 
Sote-maakuntiin. Hailuoto kuuluu esityksen 
mukaan Pohjois-Pohjanmaan sote-maakuntaan 
(Soteuudistus 2020).
 Sote-uudistuksen vaikutuksista on 
käyty laajaa keskustelua. Uudistuksen olisi tar-
koitus tulla voimaan 1.1.2023, jolloin sote-teh-
tävät siirtyisivät kunnilta maakunnille. Tätä 
ennen vuonna 2022 järjestettäisiin maakunta-
vaalit, joilla sote-maakuntien valtuustoon va-
littaisiin jäsenet (Soteuudistus: Aikataulu 2020). 
Maakuntavaaleissa valtuutettuja valtuustoon 
valittaisiin 59–89 maakunnan koosta riippuen 
(Maakuntien perustaminen… 2020). Kuntaliit-
to pitää kuitenkin aikataulua liian nopeana. Se 
pitää Sote-mallia myös liian kaavamaisena, jol-
loin kuntien ja maakuntien erityispiirteet jäävät 
huomiotta. Sote-uudistuksen 



tavoitteena on eriyttää maakunnan ja kunnan 
tehtävät toisistaan. Tällöin on riskinä, että so-
piminen tehtävistä ja työnjaosta vaikeutuu 
Kuntaliiton mukaan. Tällöin kunta ei välttä-
mättä kykene tarjoamaan tarvittavia palveluja. 
Kunnan toimitilojen käyttö SOTE-uudistuksen 
myötä koetaan ongelmalliseksi, koska kun-
ta ei voi saada varmuutta siitä, että tiloille on 
käyttöä tulevaisuudessa. Kuntaliitto on myös 
kritisoinut rahoitus- ja muutoskustannusten 
arvioita (SOTE-uudistus uhkaa...2020). Hailuo-
don kunta pyrkii tasapainottamaan taloutensa 
ennen sote-uudistusta, jotta uudistuksen nega-
tiiviset vaikutukset lievenisivät. Eniten menoja 
on ollut sote-palvelujen järjestämisestä. Meno-
jen aiheuttaman paineen arvellaan helpottuvat 
sote-uudistuksen myötä (Hailuodon talousar-
vio...2019).

Hailuodon palvelutarjonta nyt

Vuosiluokille 0–9 järjestetään perusopetusta 
(Hailuodon kunnan elinkeino- ja kehittämisoh-
jelma 2011). Hailuodon peruskoulussa on 83 
oppilasta ja koulun pihapiirin vanhin rakennus 
on vuodelta 1911 ja uusin rakennus vuodelta 
2013. Koulun yhteydessä toimii liikuntahalli. 
Koulun piha-alueella sijaitsee lähiliikunta-alue 
sekä läheisyydessä ovat tenniskenttä/kaukalo, 
pururata sekä urheilukenttä. Kunnan kirjasto 
sijaitsee myös samassa pihapiirissä kuin perus-
koulurakennus (Hailuodon kunta: Peruskoulu 
2020). Koulun ruokala sijaitsee liikuntahallin 
kanssa samassa rakennuksessa. Koululla on 
oppimisen ja koulunkäynnin tukipalveluja saa-
tavilla rajoitetusti. Suurin osa palveluista on 
saatavilla muutaman kerran viikossa tai muu-
taman kerran kuukaudessa (Hailuodon kunta: 
Oppisen ja…2020).
 Päiväkoti toimii omissa tiloissaan, 
poissulkien esiopetusryhmä, joka toimii kou-
lun tiloissa. Päiväkodissa on kolme ryhmää, 
alle kolmevuotiaat, yli kolmevuotiaat ja esi-
opetusryhmä. Alle kolmevuotiaiden ryhmässä 
on 12 paikkaa, yli kolmevuotiaiden ryhmässä 

21 paikkaa. Esiopetusryhmä toimii Hailuodon 
koulun tiloissa 20h/vko (Hailuodon kunta: 
Varhaiskasvatus ja… 2020). Kunnanjohtaja Aki 
Heiskasen (2020) mukaan tällä hetkellä eten-
kin päiväkodin ryhmät ovat aika lailla täynnä. 
Kunnalla voi siis tulevaisuudessa olla tarvetta 
kasvattaa päiväkotiryhmien kokoa tai laajentaa 
tiloja. Lapsille järjestetään kerhotoimintaa Hai-
luodon 4H:n, seurakunnan ja kunnan toimes-
ta. Kerhot toimivat koululla, liikuntasalissa tai 
koulun pihapiirissä. Peruskoulun ja päiväkodin 
lisäksi Hailuodossa on tarjolla kansalaisopiston 
kursseja (Hailuodon kunta: Kansalaisopisto 
2020).
 Kerhotoimintaa järjestävät Hailuodon 
kunta ja seurakunta sekä 4H. Nuorisolle on oma 
nuorisotila Luukku ja nuorille järjestetään eri-
laisia tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Muita kulttuuripalveluja ovat kunnan 
ylläpitämä Kniivilän kotiseutumuseo. Kunta 
järjestää myös taidenäyttelyitä ja tilaisuuksia. 
vapaa-ajan palvelut, kulttuuripalvelut ja kirjas-
ton. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta Hai-
luoto tarjoaa terveyskeskuksen, palvelutalon, 
kotisairaanhoidon ja kotipalvelut (Hailuodon 
kunnan elinkeino- ja kehittämisohjelma 2011). 
Hailuoto tarjoaa kuntalaisille sekä sisä- että ul-
koliikuntapalveluja (Hailuodon kunta: Liikunta 
2020). Hailuodosta löytyy kunnan liikuntahalli, 
jossa on kuntosali. Lisäksi ulkoliikuntapaikkoja 
ovat frisbeerata sekä skeittipuisto. Luontoreitit 
ja tuvat voidaan laskea myös liikuntapalveluik-
si.
 Hailuodon alueella toimii kaksi päi-
vittäistavarakauppaa K-market Marjakas sekä 
Sale Hailuoto. K-marketin yhteydessä toimii 
asiamiesposti, Alkon tilauspalvelu, Veikkaus ja 
Toto. Metsästysluvan hankinta on myös mah-
dollista kaupan kautta. Salen yhteydessä toi-
mii Rotuaarin apteekin palveluposti, josta voi 
hakea reseptilääkkeitä, ostaa itsehoitolääkkeitä 
sekä muita apteekkitavaroita. Veikkauksen pis-
te toimii myös kaupassa. Alueella toimii yksi 
huoltoasema SEO Hailuoto, josta voi ostaa tar-
vikkeita sekä varaosia. Tiloissa on myös kah-

Kuva 6. Hailuodon alueellinen yhteistyö. (PP-liitto 2020, Hailuoto Pphsp 2020, Tytäryhteisöraportti 
2020)



vio. Pankkipalveluja tarjoaa Hailuodon Osuus-
pankki omalla toimipisteellään. Taksipalveluja 
tuottaa Hailuodon Taksipalvelut T. Siekkinen 
(Hailuodon kunta: Kaupat ja muut palvelut 
2020). Hailuodossa on myös mahdollista tilata 
koneiden korjaus, LVI-asennukset (Hailuodon 
kunta: Hae yrityksiä 2020). Ravintoloita ja kah-
viloita alueella toimii yhdeksän, joista yksi on 
tanssi-, karaoke- sekä ruokaravintola (Hailuo-
don kunta: Ravintolat ja kahvilat 2020).
 Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta 
Hailuoto tarjoaa terveyskeskuksen, palveluta-
lon, kotisairaanhoidon ja kotipalvelut (Hailuo-
don kunnan elinkeino- ja kehittämisohjelma 
2011). Lääkäripalvelut Hailuoto ostaa Terve-
ystalo Oy:ltä ja työterveyspalvelut Työterveys 
Virta Oy:ltä. Erikoissairaanhoidon palvelut 
täydennetään ostopalvelujen kautta ensisijai-
sesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä 
(Ppshp), näitä ovat mm. vuodeosasto, röntgen, 
laboratorionäytteiden analysointi (Nordlab) ja 
päihdehuolto. Ensihoito on Ppshp:n vastuulla. 
Potilas- sekä sosiaaliasiamies on Oulun seutu-
kunnan yhteinen (Hailuoto Pphsp 2020). Pal-
velutalo Saarenkartanossa on tällä hetkellä 19 
vuokra-asuntoa vanhuksille tai vammaisille, 
joista neljä on varattu tilapäisasumiseen. Pal-
velukoti tarjoaa ruoka- ja pyykkipalveluja sekä 
saunaa kunnan alueella asuville palvelua tar-
vitseville (Hailuodon: Palveluasuminen 2020). 
Hailuodon kunnassa panostetaan siihen, että 
jokainen vanhus voisi asua kodissaan mahdol-
lisimman pitkään (Hailuodon kunta: Vanhus-
palvelut 2020).
 Hailuodon alueella toimii monia yh-
distyksiä, kuten Eläkeliiton Hailuodon yhdis-
tys, Hai Art, 4H, Hailuodon elinkeinotoimijat, 
Hailuodon jakokunta, metsästysseura, luon-
nonsuojeluyhdistys, Hailuoto-seura, Kulttuuri-
yhdistys Päiväkoti, Punainen Risti (Hailuodon 
kunta: Yhdistykset 2020). Hailuodon talousve-
den tuottaa Hailuodon vesihuolto Oy ja jäteve-
det käsitellään Lakeuden keskuspuhdistamolla 
Kempeleessä (Hailuodon kunta: Vesihuolto 
2020). Hailuoto on osakkaana Kiertokaari Oy:s-
sä (Kiertokaari vuosikertomus 2019).
 Tällä hetkellä VM:n kuntavisioiden 
perusteella Hailuodossa täyttyvät ratkaisuja 
etsivän kunnan ominaisuudet. Kunnalla on 
kiinnostusta digitalisaation kehittämiseen ja 
kunta tekee yhteistyötä useissa kuntayhtymis-
sä. (Kuva 6)

Hailuodon palvelujen kehitys penger-
tien rakentumisen jälkeen

Pengertien rakentumisen jälkeen Hailuodon 
kuntakuva tulee oleellisesti muuttumaan, kos-
ka tällöin Hailuodosta tulee helpommin saa-
vutettava ja asema lauttayhteyden päässä ole-
vana saarena muuttuu. Tämä tulee avaamaan 
monenlaisia mahdollisia kehityskuvia saaren 
tulevaisuuteen sekä palveluverkon muodostu-
miseen. Maankäytön suunnittelussa Hailuodon 
keskeisimmät haasteet ovat palveluverkon ke-
hittämisen suhteen ikääntyvässä väestössä sekä 
globaalissa aluekehityksessä, jossa suuret kau-
pungit syövät pienten ja maalaismaisten kunti-
en väestöä.
 Kuten kuvasta 7 huomataan Hailuo-
dossa suurin ikäryhmä ovat keski-iän ylittäneet 
vuonna 2019. Palvelujen näkökulmasta on siis 
hyvä huomioida, että useat vanhemman ikä-
polven ihmiset eivät ole tottuneet tai jopa eivät 
halua käyttää sähköisiä palveluja. Tällöin on 
tärkeää, että heille taataa myös fyysisiä pal-
veluja. Hailuodossa siis säilyy vielä pitkälle 
2040-luvulle asti tärkeänä, että fyysiset palvelut 
ovat helposti saavutettavissa. Palveluja voidaan 
kuitenkin jo tätä aikaisemmin siirtää sähköi-
sesti saataville, koska nuorempi sukupolvi on 
jo osaltaan tottunut käyttämään digilaitteita. 
Kuitenkin aina tulee olemaan tarve myös fyy-
sisille palveluille, koska osaa niistä ei ole mie-
lekästä tai edes mahdollista tarjota sähköisenä. 
On myös hyvä muistaa, että jos kuntalaisella on 
jonkin palvelun kanssa ongelma, on usein hel-
pompaa ratkaista se välittömässä vuorovaiku-
tuksessa.
 Tulevaisuudessa on kuitenkin oletetta-
vaa, että Hailuoto niin kuin muutkin Suomen 
kunnat tulevat hyödyntämään sähköistymis-
tä sekä teknologiaa. Tämä tulee tapahtumaan 
hyvin suurella todennäköisyydellä etenkin 
Sote-palveluissa, jotka siirtyvät tulevaisuudes-
sa maakunnille. Maakunnat tulevat ottamaan 
käyttöön ehkä jopa koko Suomen kattavat 
sähköisen palvelujärjestelmän, jonka avulla 
tiedonvälitys eri terveyskeskusten välillä on 
mahdollista. Hailuoto voi osaltaan edistää tätä 
kehityskulkua lähtemällä mukaan yhteistyö-
hön muiden alueiden kanssa. Vaikka Hailuo-
dossa on tahto tuottaa palvelut omassa kun-
nassa, voi tulevaisuudessa olla järkevämpää 
kehittää yhteisiä sähköisiä palvelualustoja 
muiden kuntien kanssa. Sähköisten palvelujen 



myötä tarve fyysisille palvelupisteille vähenee, 
mutta toisaalta kunnantoimistolla voisi toimia 
palvelupiste, jossa asukas voi asioida tietoko-
neelta käsin itse ja palvelupisteellä olisi myös 
avustaja auttamassa asioinnissa.
 Tällä hetkellä Kuntaliitto (2020) ja Ti-
lastokeskus (2020) ennustavat, että Hailuodon 
väkiluku tulee vähenemään tulevaisuudessa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kunta saattaa joutua 
supistamaan palveluitaan tai etsimään säästöjä 
sähköisistä palveluista. Sähköisten palvelujen 
tuottaminen on usein edullisempaa kuin fyysi-
sen palvelupisteen ylläpitäminen. Toinen vaih-
toehto on lähteä mukaan yhteistyöhön muiden 
kuntien kanssa yhteisen palvelupisteen ylläpi-
tämiseksi. 
 Jos Hailuodon väkiluku kasvaa vas-
toin Kuntaliiton ja Tilastokeskuksen ennustetta 
kunnalla saattaa olla tarvetta laajentaa palvelu-
jaan, riippuen siitä millä tavoin väestö kasvaa. 
Jos kuntaan syntyy paljon lapsia ja muuttaa 
paljon lapsiperheitä, saattaa kunta joutua laa-
jentamaan päivähoitoa ja peruskoulua. Jos taas 
iäkkäämpää väestöä muuttaa kunnan alueelle, 
on todennäköisemmin tarvetta laajemmille ter-
veydenhoitopalveluille sekä vanhuspalveluille. 
Työikäisen väestön muuttaessa kuntaan palve-
lujen tarve on usein varsin moninainen ja riip-
puu, onko heillä lapsia ja käyvätkö he töissä. 
 Sähköisistä palveluista saattaa olla 
apua etenkin työikäisten sekä vanhusten pal-
veluntuottamisessa. Useat työikäiset omaavat 

hyvät tietotekniset taidot ja yhä suurempi osa 
vanhuksistakin osaa käyttää sähköisiä palvelu-
ja. Väkiluvun pysyessä samana voidaan olettaa, 
että Hailuoto pystyy säilyttämään nykyiset pal-
velunsa samankaltaisina, mutta sähköisillä pal-
veluilla täydennettyinä.
 Näissä kaikissa vaihtoehdoissa on kui-
tenkin hyvä huomioida se, että kunnan alueella 
tulee asumaan ikääntyvää väestöä. Tällöin kun-
nan on turvattava terveyspalvelut ja lisättävä 
vanhuksille suunnattuja palveluja. Todennä-
köisesti tulevaisuudessa nykyinen palvelutalo 
Saarenkartano tulee jäämään kapasiteetiltaan 
liian pieneksi ja kunnan on pohdittava millä ta-
voin vanhuspalveltu toteutetaan vuonna 2030. 
Valmisteilla oleva Sote-uudistus tuo tähän 
oman epävarmuutensa, sillä tällä hetkellä ei 
ole varmuutta siitä, miten Sote-palvelut tulevat 
Pohjois-Pohjanmaan alueella toteutumaan uu-
distuksen tapahduttua.
 Se, miten valtio tulevaisuudessa aset-
taa tehtäviä kunnille vaikuttaa Hailuotoon 
oleellisesti. Valtiotasolla on herätty siihen, että 
kuntien tehtävien määrä on kasvanut vuosi-
kymmenten varrella varsin räjähdysmäisesti. 
Voikin olla, että vuonna 2030 kuntien tehtävien 
määrää on vähennetty tai niiden muotoa muu-
tettu helpommin toteutettaviksi kunnille. So-
te-uudistuksen myötä osa tehtävistä siirtynee 
maakuntien tehtäväksi. Kuntien tehtäväkentäl-
lä maakuntien mukaan tulo voi uudistaa koko 
systeemiä erilaiseksi. Tällöin kuntien tilanne 

Kuva 7. Hailuodon ikärakenne vuonna 2019 ja ennustettu ikärakenne vuodelle 2040. (Kuntaliitto 2020)



helpottuu muiden tehtävien osalta ja kunnassa 
voidaan käyttää enemmän resursseja esimer-
kiksi elinkeinopolitiikkaan tai sivistystyöhön. 
Tämä helpottaisi Hailuodon kunnan asemaa 
Oulun vieressä.
 Vaikka Hailuoto haluaisikin tuottaa 
palvelut kunnassa, kunnan kannattaa pitää 
itsensä avoimena muutoksille. Vaikka kunta 
ei ollutkaan kovin innostunut palvelujen ul-
koistamisesta, on hyvä pitää mielessä se, että 
ulkoistamista ei nähdä pelkästään palvelujen 
järjestämisessä kustannusratkaisuna vaan ul-
koistaminen voi myös lisätä kunnan alueen 
elinkeinotoimintaa. Globalisaation myötä kun-
tien asema on muuttunut nykypäivään ja tule-
vaisuudessa voi olla oletettavaa, että suurempi-
en alueiden merkitys korostuu ja kunnista tulee 
paikallisidentiteetin säilyttäjiä. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita, että kuntien merkitys vähenisi 
vaan se muuttaa muotoaan.
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Matkailu on lisääntynyt, ja sen rakenne on 
monipuolistunut. Suomeen matkustetaan ta-
saisemmin ympäri vuoden, ja matkailijat ovat 
alkaneet löytää tiensä myös vähemmän tunnet-
tuihin kohteisiin. Suomen matkailussa tärkeitä 
vetovoimatekijöitä ovat luonto sekä sen rinnalla 
erilaiset suomalaiseen elämäntapaan ja kulttuu-
riin liittyvät kokemukset. Ne ovat osa matkai-
lun laajempaa Live like local -trendiä. Suomi on 
korostanut matkailussa paikallisuutta ja aitout-
ta, mikä on rikastuttanut kuvaa Suomesta mat-
kailumaana sekä tarjonnut mahdollisuuksia 
erottautua matkakohteena muista pohjoismais-
ta ja naapurimaista. (Työ- ja elinkeinominis-
teriö 2019b, 26.) Matkailijat ovat aiempaa ym-
päristötietoisempia, mikä asettaa vaatimuksia 
matkailun vastuullisuudelle (Strandell, Tiitu, 
Ijäs, Lappalainen & Oinonen 2020, 7). Luonnon, 
kulttuuriperinnön, taide- ja kulttuuritarjonnan 
sekä paikallisen elämäntavan kestävä hyödyn-
täminen vaatii matkailupalvelujen tuottajilta 
vahvaa ymmärrystä matkailun vaikutuksista 
sekä kykyä hallita niitä ja huolehtia resursseista 
kulttuurisesti, sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja 
taloudellisesti. Matkailun kaikkia osapuolia tu-
lee ohjata vastuullisiin valintoihin muun muas-
sa koulutuksen, markkinoinnin ja viestinnän 
keinoin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019a, 37.) 
 Suomi on muodostanut valtakunnal-
lisen matkailustrategian vuosille 2019–2028. 
Strategia on nimeltään ”Yhdessä enemmän 
– kestävää kasvua ja uudistumista Suomen 
matkailuun”. Siinä on asetettu Suomen mat-
kailun kehittämisen tavoitteita ja niitä tukevia 
toimenpiteitä seuraaville vuosille. Kestävän 

kehityksen mukaisen toiminnan tukeminen on 
yksi neljästä matkailustrategiassa tunnistetuis-
ta kestävän kasvun ja uudistumisen mahdol-
listavista pääteemasta. Tavoitteena on luoda 
kestävyydestä Suomen matkailun kilpailuvalt-
ti. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019a, 63.) Jotta 
matkailuala säilyisi kasvavana ja kilpailukykyi-
senä myös tulevaisuudessa, on sen suunnitte-
lussa ja toteutuksessa kiinnitettävä huomiota 
kestävyyteen ja vastuullisuuteen (FCG & Visit 
Finland, 2018). 
Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata kes-
tävän matkailun periaatteita yleisellä tasolla 
ja Hailuodon näkökulmasta. Raportissa Hai-
luodon matkailua kuvataan peilaten sitä mat-
kailun kestävyyttä käsitteleviin tutkimuksiin. 
Samalla tuodaan esiin keinoja, joilla Hailuodon 
matkailun kestävyyttä voitaisiin parantaa.

Kestävä matkailu

Matkailulla tarkoitetaan toimintaa, jossa ihmi-
nen matkustaa normaalin elinpiirinsä ulkopuo-
lelle sijoittuvaan paikkaan ja oleskelee siellä 
yhtäjaksoisesti enintään vuoden ajan. Matkus-
tamisen taustalla voi olla erilaisia tarkoituk-
sia, kuten esimerkiksi vapaa-ajan viettäminen, 
opiskelu tai työmatka. (Työ- ja elinkeinominis-
teriö 2019a, 57.) Matkailulle ei ole rajattu mini-
mikestoa, mutta alle 24 tuntia kestävää matkai-
lua kutsutaan päivämatkailuksi (Verhelä 2014, 
19; Salovaaran 2017, 8 mukaan). 
 Kestävä matkailu on matkailua, jossa 
huomioidaan sen nykyiset ja tulevat taloudelli-
set, sosio-kulttuuriset ja ympäristövaikutukset 
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Kestävän matkailun 
periaatteet Hailuodossa



sekä matkailijoiden, matkailuyritysten, matkai-
lukohteiden ja alueen paikallisväestön tarpeet. 
Näin ollen on tärkeää, että kestävä matkailu: 
1) Hyödyntää optimaalisesti ympäristöresurs-
seja, jotka ovat olennaisia matkailun kehitty-
misen kannalta, ja jotka säilyttävät olennaisia 
ekologisia prosesseja ja auttavat säilyttämään 
luonnonvaroja ja luonnon monimuotoisuutta.  
2) Kunnioittaa paikallisyhteisöjen autenttista 
kulttuuria sekä säilyttää heidän rakennettua ja 
elävää kulttuuriperintöä ja edistää kulttuurien 
välistä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. 
3) Tekee toimivia pitkäikäisiä taloudellisia rat-
kaisuja, jotka tarjoavat kaikille sidosryhmille 
vakaat sosiaalipalvelut sekä työllisyys- ja tulon-
hankkimismahdollisuudet ja ehkäisevät köy-
hyyttä. (UNWTO 2005, 11–12; Veijola & Kyyrö 
2020, 20.) 
 Toisin sanoen taloudellisesti kestäväs-
sä matkailussa matkailusta aiheutuvat tulot 
jäävät alueelle ja tukevat paikallisia yrittäjiä ja 
tuottajia. Kun matkailu on sosiaalisesti kestä-
vää, se tukee ja kehittää paikallisten asukkaiden 
kulttuuria ja elinoloja. (Strandell ym. 2020, 7.) 
Taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja eko-
logisen ulottuvuuden lisäksi kestävään matkai-
luun liitetään välillä myös viides ulottuvuus, 
poliittinen kestävyys, jolla viitataan poliittisen 
päätöksenteon eettisyyteen sekä kestäviin pää-
töksiin ohjaavan lainsäädännön noudattami-
seen päätöksenteossa. (Veijola & Kyyrö 2020, 
22.)
 Jotta matkailu olisi kestävää, täytyy 
kaikkien edellä mainittujen vaatimusten to-
teutua kaikessa matkailutoiminnassa mukaan 
lukien sen suunnittelu ja kehittäminen. Kestä-
vä matkailu ei ole erillinen matkailualan suun-
taus, vaan kaikessa matkailussa tulisi pyrkiä 
kestävyyteen. Se koskee samalla tavoin sekä 
massaturismia että pienimuotoista matkailutoi-
mintaa, liike- ja vapaa-ajan matkailua sekä kau-
pungeissa, lomakohteissa, maaseudulla, ranni-
kolla, vuoristossa ja suojelualueilla tapahtuvaa 
matkailua. Kestävään matkailuun pyrkiminen 
ei tarkoita pelkästään matkailun negatiivisten 
vaikutusten hallintaa, vaan matkailulla voi-
daan tukea paikallisyhteisöjä sekä taloudelli-
sesti että sosiaalisesti sekä lisätä ympäristön-
suojeluun kohdistuvaa tietoisuutta. (UNWTO 
2005, 2, 11–12.) 
 Kestävyyteen pyrkiminen asettaa 
matkailulle laajoja ympäristön suojeluun sekä 
paikallisen väestön, kulttuurin ja paikallistalo-

uden huomioimiseen liittyviä tavoitteita. Käy-
tännössä kestävään matkailuun pyrkiminen on 
jatkuvaa tasapainottelua kasvun vaatimusten 
ja kestävyyden rajojen välillä käytettävissä ole-
vien resurssien puitteissa. Matkailun kestävyy-
den edistäminen vaatii monien erilaisten näke-
mysten ja intressien yhteensovittamista. (FCG 
& Visit Finland, 2018, 2; Staffans & Merikoski 
2011, 12.) Matkailun kasvu ja toimintaympä-
ristön muutos voi tapahtua myös asteittaisesti 
tai kasaantuvasti, ja muutokset ovat usein pe-
ruuttamattomia. Kestävän matkailun toteutta-
minen on jatkuva kehitysprosessi, joka vaatii 
onnistuakseen valppautta sekä systemaattista 
seurantaa, suunnitelmallisuutta ja toimenpitei-
tä. (FCG & Visit Finland, 2018, 2.) 
 Kestävä matkailu noudattaa kestävän 
kehityksen periaatteita. Termi kestävä kehitys 
määriteltiin ensimmäisen kerran YK:n Brundt-
landin komissiossa vuonna 1987. Sen mukaan 
“kestävää kehitystä on sellainen kehitys, joka tyy-
dyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta suku-
polvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa”. 
(Ympäristöhallinto 2013.) Kestävän kehityksen 
tavoitteet toimivat hyvänä lähtökohtana myös 
matkailun kestävyyden arvioinnille ja kestävän 
matkailun kehittämiselle. Jotkut kestävän kehi-
tyksen tavoitteista on jo tunnistettu ja huomi-
oitu matkailualalla, mutta osa tavoitteista on 
vielä huomioimatta. (Strandell ym. 2020, 10.) 
 Joissakin maissa kestävää matkailua 
kuvattaessa on käytetty myös termiä ekomatkai-
lu, mikä on aiheuttanut sekaannusta termien 
välille. Ekomatkailulla tarkoitetaan virallisesti 
luontomatkailuun suuntautunutta matkailun 
erityisalaa, joka tarjoaa luontoon ja kulttuuripe-
rintöön liittyviä kokemuksia yleensä pienem-
mille matkailijaryhmille. Ekomatkailu nojaa 
kyllä toiminnassaan kestävyyden periaatteisiin. 
Se muun muassa edistää vahvasti kohdealueen 
paikallis- ja alkuperäisväestön oloja ottamalla 
heidät mukaan alueen matkailutoimintaan sekä 
sen suunnitteluun ja kehittämiseen. (UNWTO 
2005, 12.) Quebecin ekomatkailun julistuksen 
(2002) mukaan ekomatkailun kehittäminen voi 
olla toimiva väline pyrittäessä laajemmin koh-
ti kestävämpää matkailua (World Ecotourism 
Summit 2002).
 Kestävän matkailun ohella on alettu 
käyttää myös käsitettä vastuullinen matkailu. 
Usein puhekielessä näistä käsitteistä puhutaan 
toistensa synonyymeinä, mutta virallisemmin 
matkailun tutkimuksessa vastuullinen matkai-



lu nähdään prosessina, jonka avulla pyritään 
kohti kestävää matkailua. Käsite sisältää niin 
ikään sekä taloudellisen, ekologisen, sosiaali-
sen, kulttuurisen että poliittisen vastuun osa-
alueet. Kestävän matkailun saavuttaminen on 
vaikeaa ja ehkä jopa mahdotonta, mutta vas-
tuullinen matkailutoiminta nähdään keinona, 
jolla tavoitellaan matkailun kestävyyttä. (Veijo-
la & Kyyrö 2020, 23.)
 Visit Finland tarkastelee matkailun 
vastuullisuutta matkailuyritysten toiminnan 
näkökulmasta. Vastuullisuudella viitataan yri-
tyksen vastuuseen toimintansa sosiaalisista, 
taloudellisista ja ympäristöllisistä vaikutuk-
sista. Vastuullinen matkailuyritys huomioi 
ympäröivään yhteiskuntaan aiheuttamansa 
suorat ja epäsuorat vaikutukset kaikista edel-
lä mainituista näkökulmista. Yritysten yhteis-
kuntavastuuta ohjaavat monet kansainvälisesti 
tunnustetut ohjeet ja periaatteet, kuten OECD:n 
toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ja 
YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat pe-
riaatteet. Matkailuyrityksen vastuullisuus voi 
olla merkittävässä roolissa siinä, minkälaisena 
yritys näyttäytyy lähiympäristönsä silmissä. 
Lisäksi yrityksen suunnatessa kansainvälisille 
markkinoille vastuullisuudella voi olla suuri 
merkitys esimerkiksi liikekumppanien tai ul-
komaisen rahoituksen saamisessa. Pk-yrityk-
sen kilpailukyky voi parantua taloudellisen, 
sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuullisuuden 
myötä. (FCG & Visit Finland, 2018, 3.) 
 Merten ja rannikkoalueiden resurssien 
kestävästi toteutettua taloudellista hyödyntä-
mistä voidaan kuvata EU:n lanseeraamalla ter-
millä sininen kasvu. Rannikko- ja merimatkailu 
on yksi viidestä sinisen kasvun strategian tär-
keimmistä kasvupotentiaalin kohteista (Stran-
dell ym. 2020, 7; Euroopan komissio 2020.) 

Matkailun eri muodot ja niiden kestä-
vyys

Euroopan komission teettämässä merellisen 
ja rannikkomatkailun kehittämisselvitykses-
sä mereen ja rannikkoon tukeutuva matkailu 
on jaettu matkailijamäärien ja matkailun tuot-
tavuuden perusteella neljään luokkaan (tau-
lukko 1). Massaturismilla tarkoitetaan nimensä 
mukaan matkailua, jossa matkailijamäärä on 
suuri. Vaikka matkailijoiden määrä on suuri, 
samalla matkailijakohtainen kohteeseen tuotu 
rahamäärä on verrattain pieni. Kestävyyden 

kannalta massaturismi on haasteellinen mo-
nesta näkökulmasta, koska sillä on negatiivisia 
vaikutuksia sekä luonnon että alueen paikal-
lisyhteisön ja -talouden näkökulmasta. (Eco-
rys 2013; Strandell ym. 2020, 12.) Matkailun 
ympäristölle ja paikallisyhteisölle aiheuttamaa 
painetta voidaan arvioida esimerkiksi mittaa-
malla matkailun intensiteettiä ja tiheyttä. Inten-
siteettiä kuvataan tarkastelemalla matkailijoi-
den määrää yhtä paikallista asukasta kohden. 
Tiheyttä kuvataan tarkastelemalla matkailun 
määrää suhteessa maapinta-alaan, esimerkiksi 
neliökilometrille sijoittuvaa yöpymisten mää-
rää. Suomessa ei ole varsinaista massaturismia 
tai suuria kovan matkailupaineen alueita. Kui-
tenkin esimerkiksi Lapissa joissakin matkakoh-
teissa kovan matkailupaineen raja voi ylittyä 
paikallisesti, mikä aiheuttaa painetta alueen 
kantokyvylle. (Strandell ym. 2020, 11.) Pitkällä 
aikavälillä tämä on kestämätöntä, sillä alueen 
ympäristö muuttuu ja kohteen houkuttelevuus 
heikkenee, mikä johtaa matkailun kannatta-
vuuden vähenemiseen (Butler 1999). 
 Korkean profiilin matkailussa matkai-
lijoiden määrä on myös suuri, mutta toisin 
kuin massamatkailussa, yksittäisen matkailijan 
käyttämä rahamäärä on suuri. Vaikka kyseinen 
matkailumalli tuottaa paikallistaloudelle paljon 
voittoa, aiheutuu suuresta matkailijamäärästä  
haittoja ympäristölle ja paikallisille. Matalan 
profiilin matkailulla tarkoitetaan pienimuotoista, 
usein luontoon perustuvaa matkailua, kuten 
retkeilyä ja telttailua. Kyseisestä matkailumal-
lista ei aiheudu juuri haittoja, mutta ei myös-
kään hyötyjä paikalliselle taloudelle. Talou-
dellisen kestävyyden näkökulmasta matalan 
profiilin matkailumallia parempi vaihtoehto 
on ns. räätälöidyn matkailun malli, jossa tarjotaan 
laadukkaampia ja yksilöllisempiä matkailu-
kokemuksia valikoiduille matkailijaryhmille. 
Räätälöidyn matkailun malli keskittyy pidem-
mälle jalostettuihin ja kohdennettuihin mat-
kailupalveluihin, jotka liittyvät esimerkiksi 
kokemuksellisuuteen, luonnon hyvinvointi-
vaikutuksien hyödyntämiseen, ruokaan ja pai-
kallisiin erityispiirteisiin. Kyseisessä matkailu-
mallissa paikallisille kertyvät tulot matkailijaa 
kohti ovat suuremmat kuin matalan profiilin 
matkailussa. (Ecorys 2013; Strandell ym. 2020, 
3, 12.) Seuraavan sivun taulukossa (taulukko 1) 
on esitetty kootusti matkailumallit sekä niistä 
aiheutuvat paikalliset hyödyt ja haitat.



teiden säilyttäminen. Sen piiriin voidaan si-
sällyttää monenlaisia luonnossa tehtäviä ak-
tiviteettejä, kuten retkeily, vaellus, kalastus 
ja lintujen tarkkailu. Vaikka luontomatkailu 
perustuu lähtökohtaisesti luonnon kunnioit-
tamiselle ja säilyttämiselle, voi siitä aiheutua 
luonnolle haittaa muun muassa ihmisten ai-
heuttamien häiriöiden, maanpinnan kulumi-
sen ja liiallisen rakentamisen vuoksi. Luontoon 
kohdistuvia haittoja voidaan vähentää erilaisil-
la opasteilla, rakennetuilla reiteillä ja taukopai-
koilla, näköalarakennelmilla ja lintutorneilla. 
Nämä paitsi suojaavat maastoa ja ohjaavat 

 Edellä kuvatun matkailumalleihin pe-
rustuvan jaottelun lisäksi matkailua voidaan 
jaotella monilla muillakin tavoilla. Pohjanlah-
den alueen asiantuntijoille tehdyssä matkailun 
kestävyyttä koskevassa kyselyssä (SYKE 2018) 
Pohjanlahden rannikkoalueelta tunnistettiin 
seuraavassa kuvattuja matkailun muotoja. 
Luontomatkailulla tarkoitetaan laaja-alaisesti 
matkailua, joka vetovoima perustuu ensisijai-
sesti luontoon (Sievänen, Eskelinen, Lehtoran-
ta, Nummelin, Pellikka, Pouta & Tyrväinen 
2017, 9). Luontomatkailussa tärkeintä on luon-
nosta nauttiminen ja arvokkaiden luontokoh-

MATKAILUMALLI YMPÄRISTÖÖN 
KOHDISTUVAT 
VAIKUTUKSET 

SOSIAALISET 
VAIKUTUKSET 

TALOUDELLISET 
VAIKUTUKSET 

Massaturismi − isot ympäristöön 
kohdistuvat 
vaikutukset, ei sovi 
herkkiin kohteisiin 

− paikallisia 
pienyrityksiä ja heidän 
tuotteitaan 
hyödynnetään vain 
vähän, suuret yritykset 
hallitsevat 

− paikallisille asukkaille 
aiheutuu häiriöitä 
suuresta 
matkailijamäärästä 

+ paljon maksavia 
matkailijoita 

− vähän tuloja/ 
matkailija 

− vain pieni osa tuloista 
jää paikallistalouteen 

Korkean profiilin 
matkailu 

− isot ympäristöön 
kohdistuvat 
vaikutukset, ei sovi 
herkkiin kohteisiin 

+ luo mahdollisuuksia 
paikallisille yrityksille 

− paikallisille asukkaille 
aiheutuu häiriöitä 
suuresta 
matkailijamäärästä 

+ paljon maksavia 
matkailijoita 

+ paljon tuloja/ 
matkailija 

 

 
Matalan profiilin 
matkailu 

+ pienemmät 
ympäristöön 
kohdistuvat vaikutukset 

 − vähän maksavia 
matkailijoita 

− vähän tuloja/ 
matkailija 

 
Räätälöity matkailu + pienemmät 

ympäristöön 
kohdistuvat vaikutukset 

+ paikallisten yritysten 
tuotteiden ja 
palveluiden 
hyödyntäminen 

− vähän maksavia 
matkailijoita 

+ paljon tuloja/ 
matkailija 

+ iso osa tuloista jää 
paikallistalouteen 

 Taulukko 1. Matkailumallit sekä niiden paikalliset hyödyt ja haitat. (Ecorys 2013; taulukko muokattu 
lähteestä Strandell ym. 2020, 12, taulukko 2.)



matkailijoiden kulkua, myös parantavat luon-
tokohteiden saavutettavuutta. (Strandell ym. 
2020, 30.)
 Kaupunki- ja kulttuurimatkailun käsit-
teellä kuvataan erilaisiin paikallisiin ominais-
piirteisiin, kulttuuripalveluihin ja -tapahtumiin 
perustuvaa matkailua kaupungissa tai maa-
seudulla. Pohjanlahden rannikon maaseudulla 
kulttuurimatkailu perustuu erilaisiin valtakun-
nallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuu-
riympäristöihin, kansallismaisemiin ja suoje-
lualueisiin, kuten saaristokyliin, ja vanhoihin 
alueen kulttuuriin liittyviin rakennelmiin, ku-
ten majakoihin ja luotsiasemiin. Rantalomiin 
ja ranta-aktiviteetteihin liittyvä matkailu sijoittuu 
vetovoimaisille ranta-alueille, joissa on tarjolla 
majoitus- ja matkailupalveluita. Matkailumuo-
to perustuu uimarantoihin sekä monenlaisiin 
vedessä ja rannalla harjoitettaviin lajeihin, ku-
ten uimiseen, melontaan, suppailuun, kalasta-
miseen ja sukeltamiseen sekä niihin liittyviin 
välineiden vuokrauspalveluihin. Kyseinen 
matkailumuoto mielletään helposti liittyväksi 
vain kesäkauden matkailuun, mutta kylpylöi-
den, saunojen ja talviuinnin avulla sitä on mah-
dollisuus laajentaa myös muihin vuodenaikoi-
hin. 
 Yksi Pohjanlahden tärkeistä matkailun 
muodoista on veneily ja purjehdus. Veneily tukee 
alueen taloutta muun muassa venepaikkamak-
sujen, veneilytarvikkeisiin ja -palveluihin kes-
kittyvien paikallisyritysten sekä veneilijöiden 
käyttämien ravintola- ja huoltoasemapalvelui-
den kautta. (Strandell ym. 2020, 42, 45.) Myös 
kalastusmatkailu on osa Pohjanlahden rannik-
koalueen matkailua. Alan sesonkiluontoisuus 
luo haasteita kalastusmatkailuyrittäjille, sillä 
kausi painottuu pääasiassa touko-lokakuulle. 
Talvisin pilkkiminen ja pilkkitapahtumat jatka-
vat kalastuskautta, mikä helpottaa mikä hieman 
kalastusyritysten haastavaa talvikautta. (Poh-
ja-Mykrä ym. 2018, 86.) Merialueilla myös har-
maahylkeiden ja vesilintujen metsästys on osa 
kalastukseen ja metsästykseen liittyvää mat-
kailua (Strandell ym. 2020, 47). Risteilymatkai-
lu jakautuu suuren luokan risteilymatkailuun, 
pienemmän luokan saaristoristeilyihin ja kul-
jetuksiin sekä Pohjanlahden henkilöliikentee-
seen, joista Pohjanlahden matkailu painottuu 
kahteen jälkimmäiseen. (Strandell ym. 2020, 
49.) Vapaa-ajan asuminen on tärkeä osa Pohjan-
lahden rannikkoseudun matkailua (Strandell 
ym. 2020, 36). 

 Matkailua voidaan jaotella myös mat-
kan järjestämiseen tai matkan sisältöön liitty-
vin perustein. Omatoimimatkailulla tarkoitetaan 
matkailua, jossa matkailija hankkii itse mat-
kaansa sisältyvät palvelut erillisiltä matkailu-
palvelujen tuottajilta. Tähän kuuluvat esimer-
kiksi matkustus-, majoitus-, ja ruokailupalvelut 
sekä erilaiset matkan aikana suoritettavat ak-
tiviteetit. Omatoimimatkailun vastakohta on 
pakettimatkailu, jossa matkailija ostaa valmiin 
matkapaketin, jonka hintaan sisältyy matkan 
aikana tarvittavia palveluita ja aktiviteette-
ja. (Salovaara 2107, 20.) Vapaaehtoismatkailussa 
matkailijat haluavat osallistua merkityksellisiin 
hankkeisiin, pitää huolta fyysisestä ja sosiaali-
sesta ympäristöstä ja toteuttaa itseään. Suomes-
sa vapaaehtoismatkailun tarjonta on vähäistä, 
mutta kyseiselle matkailun muodolle näyttäisi 
olevan kysyntää. Sitä voitaisiin soveltaa esimer-
kiksi luontomatkailuun erilaisten ympäristön 
ennallistamisprojekteihin ja kulttuurimaise-
man ylläpitoon liittyvinä vapaaehtoismatkoina. 
(Hjalager ym. 2016; Holopainen 2015; Strandell 
ym. 2020, 7.) 
 Matkailua voidaan jakaa myös eri 
teemojen alle. Matkailupalvelujen teemapoh-
jainen kehittäminen onkin määritelty Suomen 
matkailustrategiassa yhtenä toimenpiteenä 
kestävän matkailun edistämiseksi. Valittuja 
teemoja ovat jo edellä mainitut Pohjanlahden 
rannikkoseudulla tunnistetut luontomatkailu 
ja kulttuurimatkailu sekä luksusmatkailu, ter-
veys- ja hyvinvointimatkailu, koulutusmatkai-
lu, urheilu- ja liikuntamatkailu, ruokamatkai-
lu, perhematkailu, kiertomatkat, tapahtumat 
ja kongressit. Teemat on valittu niin, että ne 
tukevat toisiaan. Samalla eri teemojen avulla 
voidaan tasata matkailun sesonkiluonteisuut-
ta. Niiden avulla matkailua voidaan kehittää 
myös kohti uusille matkailijaryhmille suunnat-
tuja entistä räätälöidympiä matkailupalveluja. 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2019a, 40-44.)

Matkailun motiivit ja erilaiset matkai-
lijatyypit

Matkailijoita voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin 
monenlaisista näkökulmista. Yksi tapa on 
jaotella matkailijat kotimaan- ja ulkomaan 
matkailijoihin. Ihmisillä on monia eri syitä 
matkustaa, ja usein matkailijat jaotellaan 
matkan tarkoituksen perusteella, esimerkiksi 
työ- ja vapaa-ajan matkailijoihin. (Työ- ja 



elinkeinoministeriö 2019b, 26.) Työ- ja liikemat-
kailulla tarkoitetaan työn edellyttämää mat-
kustamista. Vapaa-ajanmatkailulla puolestaan 
tarkoitetaan vapaa-aikana, kuten lomalla tai 
viikonloppuna tehtävää matkailua. Matkus-
tuksen syyt eli matkustusmotiivit vaikuttavat 
oleellisesti matkan sisältöön. Nykyisin matkoja 
ei kuitenkaan voida aina helposti jaotella suo-
raviivaisesti joko työmatkoihin tai vapaa-ajan-
matkoihin, vaan esimerkiksi työmatkailija saat-
taa sisällyttää matkaansa työohjelman lisäksi 
vapaa-ajanmatkailuun liittyviä piirteitä ja akti-
viteetteja. Matka on yleensä useista eri osa-alu-
eista koostuva kokonaisuus, joten usein mat-
kailija käyttää matkallaan useampaa kuin yhtä 
matkailupalvelua. (Verhelä & Lackman 2003, 
24-25; Salovaaran 2017, 17-18 mukaan.) Matkai-
lijan viihtymiseen vaikuttaa merkittävästi se, 
miten hyvin tämä kokee matkan täyttävän hä-
nen tarpeensa ja hänen matkalleen asettamansa 
odotukset (Kurki 2008, 82; Salovaaran 2017, 17 
mukaan). Matkailupalvelujentarjoajan on hy-
vin tärkeää ymmärtää matkustajien matkustus-
motiiveja, sillä motiivien ymmärtäminen auttaa 
luomaan asiakkaille yksilöllisempää palvelua 
(Verhelä & Lackman 2003, 25; Salovaaran 2017, 
17–18 mukaan).
 Matkustuksen syyt voidaan jaotella en-
sisijaisiin ja toissijaisiin motiiveihin. Ensisijaiset 
motiivit kuvaavat matkan alkuperäistä syytä eli 
miksi matkalle alun perin lähdetään. Ensisijai-
sia motiiveja ovat työhön liittyvät syyt, fyysiset 
ja fysiologiset syyt, kulttuuriset, psykologiset, 
itsensä kehittämiseen tai uuden oppimiseen 
liittyvät syyt, sosiaaliset, henkilöiden väliset tai 
etniset syyt, uskonnolliset syyt sekä huvittelu, 
nautinto ja ajanviete. (Verhelä & Lackman 2003, 
25–26; Salovaaran 2017, 18–19 mukaan.) Tois-
sijaiset matkustusmotiivit kuvaavat paikkaa, 
aikaa ja tapaa, millä ensisijainen matkustusmo-
tiivi toteutetaan. Ne voivat olla matkailijasta 
itsestään lähteviä ominaisuuksia (sisäisiä syitä) 
tai matkailijasta itsestään riippumattomia asioi-
ta (ulkoiset syyt). Matkailijaan itseensä liittyviä 
sisäisiä syitä ovat matkailijan henkilökohtaiset 
olosuhteet, kuten käytettävissä oleva kulku-
neuvo, rahamäärä ja aika, perheen sisäinen 
tilanne tai matkustajan oma terveydellinen ti-
lanne. Ulkoiset syyt ovat matkailijasta itsestään 
riippumattomia asioita, jotka vaikuttavat mat-
kailijan päätökseen lähteä matkalle. Näitä ovat 
esimerkiksi lähipiirin mielipiteet, median an-
tama kuva sekä yhteiskunnalliset tapahtumat 

ja ilmapiiri. (Verhelä & Lackman 2003, 27–28; 
Santasalon 2017, 19–20 mukaan.

Suomen matkailun matkailijaryhmät 
Visit Finland teetti vuonna 2017 matkailun 
kohderyhmätutkimuksen, jonka perusteella 
määriteltiin kuusi Suomen matkailun kannal-
ta tärkeää matkailijaryhmää. Suomen matkai-
lun monipuolistumisen myötä asiakasryhmien 
kirjo on kasvanut. Kolmea tärkeintä matkaili-
jaryhmää määrittää jollakin tapaa suhde luon-
toon. Aktiiviset seikkailijat haluavat matkansa 
olevan aktiivinen toimintaloma luontomaise-
massa. He kokevat luontoa ja maisemaa eri-
laisten suoritettavien aktiviteettien kautta. Näi-
tä voivat olla esimerkiksi sekä erikoisemmat 
urheilu- ja liikuntalajit että perinteisemmät 
lajit, kuten maastohiihto sekä muut arktisessa 
luonnossa suoritettavat erilaiset vesi-, lumi- ja 
maastoaktiviteetit sekä eläinten tarkkailu. Ak-
tiiviset seikkailijat hakevat lomaltaan ennen 
kaikkea hyvää mieltä ja energiaa. Luonnon ih-
meiden metsästäjien matkustusmotiivina on ai-
nutlaatuisten luontokokemusten hakeminen, 
ja heille on tärkeää nähdä ja ikuistaa luonnon 
ihmeitä jopa suorittamisen tasolla sekä jakaa 
kokemuksiaan muille. He edustavat eräänlaista 
”kerran elämässä -asennetta”, ja Suomessa hei-
tä kiinnostavat erilaiset luonnon ihmeet, kuten 
yötön yö, revontulet, metsät ja kansallispuistot. 
Kolmas ryhmä, luontonautiskelijat, on kahteen 
edelliseen ryhmään verrattuna puhtaimmin 
luontoon keskittynyt matkailijaryhmä. Heil-
le tärkeintä on ladata akkujaan kiireettömässä 
luonnon rauhassa, nauttia puhtaasta luonnos-
ta ja kauniista maisemista. Heitä kiinnostavat 
luonnon helmaan sijoittuvat rauhalliset aktivi-
teetit, kuten luonnossa kävely, marjastus ja sie-
nestys sekä erämaaretriitit. He haluavat kokea 
aitoja luontokokemuksia kansallispuistoissa 
sekä meri-, järvi- ja saaristomaisemissa. Kaik-
kia kolmea edellä kuvattua matkailijaryhmää 
yhdistää luonnon hyvinvointivaikutusten ha-
keminen, joka painottuu erityisesti luontonau-
tiskelijoiden ryhmässä. (Työ- ja elinkeinominis-
teriö 2019b, 26-27; Visit Finland 2017.) 
 Kolmea muuta tärkeää Suomen mat-
kailun asiakasryhmää määrittää kulttuurin 
ja elämäntavan kokeminen, ja niissäkin suo-
malainen luonto voi olla keskeisessä roolissa. 
Näistä aitouden etsijät haluavat kokea, millaista 
paikallinen elämä on, sekä haluavat osallistua 
paikalliseen arkeen ja elämäntapaan. Heille on 



tärkeää paikallisen kaupunki- tai maaseutuelä-
män kokeminen, erikoisemmat majoitusmuo-
dot ja paikallisen ruokakulttuurin kokeminen. 
Myös luonnosta nauttiminen, saunominen, 
paikalliseen kulttuuriin liittyvät kohteet ja ta-
pahtumat sekä designtapahtumat kiinnostavat 
aitouden etsijöitä. Viides matkailijaryhmä, suo-
malaisen luksuksen etsijät, haluavat matkaltaan 
ylellisyyttä ja ovat valmiita maksamaan hieman 
enemmän saadakseen laadukkaampia ja yksi-
löllisempiä majoitus-, liikunta- ja hyvinvoin-
tipalveluja. He etsivät henkistä ja fyysistä hy-
vinvointia, ja heidän suosimiaan aktiviteetteja 
ovat esimerkiksi kevyt luonnossa liikkuminen, 
husky- ja porosafarit, kylpylät ja erilaiset hoidot 
sekä yksilölliset ja erikoisetkin majoitusmuo-
dot. Kuudes tärkeä Suomen matkailun asia-
kasryhmä, citybreikkajat, kohdentuu suurimpiin 
kaupunkeihin. He haluavat nähdä ja kokea 
kaupungin elämänmenoa ja erityispiirteitä, sen 
tarinoita ja historiaa muun muassa erilaisten 
tapahtumien, designin, ruokakulttuurin ja os-
tosten kautta, kuitenkin selvästi matkailijan nä-
kökulmasta käsin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2019b, 27; Visit Finland 2017.)  

Kestävä matkailu ja sen edistäminen 
Hailuodossa

Tutkimuksen mukaan Pohjanlahden alueella 
matkailu perustuu luonnon ja kulttuuriympä-
ristön hyödyntämiseen (Strandell ym. 2020, 
21), mikä kuvaa hyvin Hailuodon matkailua. 
Saaren vetovoima tukeutuu monipuolisen 
luonnon, ainutlaatuisena säilyneen perinne-
maiseman ja paikallisen saaristolaiskulttuurin 
ympärille, jotka muodostavat saarelle omalei-
maisen tunnelman. Saari ja sen luonto ja kan-
sallismaisema on jo itsessään nähtävyys, sillä 
se on luokiteltu kokonaan kansallismaisemak-
si. Luontoon, kulttuuriin ja historiaan liittyviä 
nähtävyyksiä on eri puolilla saarta, ja saaressa 
järjestetään vuosittain useita kulttuuritapahtu-
mia. Asiantuntijoille tehdyn Pohjanlahden mat-
kailun kehittämiskyselyn (Strandell ym. 2020, 
60) mukaan Pohjanlahden rannikkoalueen mat-
kailijamäärät voisivat kasvaa 30–50 prosenttia. 
Matkailun kestävän kasvun rajoissa arvioitu 
mahdollinen matkailijamäärän lisäys vaihteli 
asiantuntijoiden välillä. Osa arvioi 30–50 pro-
sentin lisäyksen olevan mahdollista niin, että 
matkailu olisi edelleen sosiaalisesti ja ympäris-
töllisesti kestävää. Joidenkin arvioiden mukaan 
kaikki realistinen kasvupotentiaali on mahdol-

lista toteuttaa kestävästi, kun toisten arvioi-
den mukaan potentiaalinen matkailijamäärien 
kasvu ylittää kestävän matkailun rajan. Oulun 
seudulla muutama asiantuntija on arvioinut, 
että matkailumäärien kasvattaminen kestävästi 
ei ole enää lainkaan mahdollista, eli matkailun 
kestävyyden raja on jo tullut vastaan. (Strandell 
ym. 2020, 60.) 
 Hailuodosta ei ole juuri saatavilla 
matkailuun liittyvää tilastotietoa. Hailuodon 
matkailua voidaan tarkastella laajemmin osana 
Oulun alueen ja Pohjanlahden rannikon alueen 
matkailua, mutta se ei anna tarkkaa kuvaa saa-
ren matkailusta ja matkailijamääristä. Vuonna 
2019 Oulun seudulla yöpyi 707 873 matkailijaa, 
joista 591 005 oli kotimaisia ja 116 868 ulkomai-
sia matkailijoita. Laajasti tarkasteltuna Oulun 
seudulla matkailijoiden yöpymisten määrä 
on kasvanut vuodesta 1995 lähtien, ja alueen 
matkailu on painottunut kesäkuukausiin (Ti-
lastotietokanta Rudolf 2020). Vaikka kesäaika 
erottuu selvästi voimakkaimpana sesonkina 
kaikissa Pohjanlahden maakunnissa, erottuu 
Pohjois-Pohjanmaa kuitenkin muista maakun-
nista kausivaihtelun osalta. Siellä kesäsesongin 
lisäksi matkailijamäärät nousevat myös joulun 
ja kevättalven aikaan. (Strandell 2020, 24.) Ou-
lun matkailijoista noin 80 prosenttia on koti-
maanmatkailijoita (Business Oulu 2018). 
 Hailuodon sijainti aivan Oulun lähei-
syydessä tekee siitä helposti lähestyttävän mat-
kakohteen myös Oulun matkailijoille, ja saarella 
on merkittävä rooli laajemmassa mittakaavassa 
Oulun seudun matkailussa. Hailuoto on mer-
kitty myös Oulun kaupunkiseudun rakenne-
mallin 2040 matkailu-virkistys -teemakarttaan. 
Siinä Hailuoto sijoittuu kansainvälisen meri-
puiston alueelle, jossa ranta-alueen virkistys- ja 
matkailukäyttöä on kehitettävä ja matkailutoi-
minta on sovitettava yhteen muiden alueen toi-
mijoiden kanssa. Hailuodon läpi kulkevan pää-
tien alue on merkitty virkistystä ja matkailua 
palvelevaksi pyöräilyn kehittämisvyöhykkeek-
si. Hailuotoa ympäröivä vesialue on merkitty 
vesistömatkailun kehittämisalueeksi. Lisäksi 
Marjaniemen alue on merkitty seudun kannal-
ta merkittävimpiin matkailualueisiin. (Hailuo-
don kunta 2019b, 16.) Oulun matkailijaprofii-
lia koskevassa tutkimuksessa Oulun seudulla 
vierailleista matkailijoista 17 prosenttia vieraili 
tai oli aikeissa vierailla matkansa aikana myös 
Hailuodossa, joka oli tutkimuksessa esitetyistä 
vierailukohteista suosituin yksittäinen kohde 



muista Oulun seudun matkailukohteista. (Jär-
viluoma 2017, 9.) Hailuoto on liittynyt vuoden 
2020 alussa osaksi VisitOulu -verkostoa, joka on 
Oulun seudun matkailun yhteismarkkinointia 
toteuttava verkosto. Vaikka verkosto markkinoi 
koko Oulun seutua matkailukohteena, lisää se 
samalla myös yksittäisten kohteiden tunnet-
tuutta, mikä parantaa myös Hailuodon asemaa 
houkuttelevana matkailukohteena. (Hailuodon 
kunta 2020a.) 
 Hailuodon matkailutoiminta painot-
tuu kesäkauteen. Matkailijaprofiili koostuu 
pääasiassa luonnossa liikkujista ja retkeilijöistä, 
kalastajista, metsästäjistä ja lintuharrastajista, 
kulttuurimatkailijoista sekä rantalomailijoista. 
Lisäksi kesäisin saarella asuu paljon vapaa-ajan 
asukkaita. Myös Pohjanlahden rannikkoalueen 
matkailututkimuksessa keskeisiksi matkaili-
jaryhmiksi perinteisen matkailun rinnalle on 
noussut vapaa-ajan asukkaat ja veneilijät, lähi-
seudun asukkaiden päivämatkat sekä alueen 
asukkaiden virkistyskäyttö. (Strandell ym. 
2020, 21, 37.) Suomen matkailututkimuksen 
matkailijaryhmistä Hailuoto kiinnostaa erityi-
sesti luontonautiskelijoita. Saaressa on kuiten-
kin potentiaalia houkutella lisää myös aktiivisia 
seikkailijoita, luonnon ihmeiden metsästäjiä, 
aitouden etsijöitä sekä suomalaisen luksuksen 
etsijöitä. 
 Saaren matkailun kestävyyttä voitai-
siin parantaa kehittämällä saaren talvimatkai-
lupalveluita, jolloin matkailukausi levittäytyisi 
tasaisemmin ympärivuotiseksi. Talvimatkailun 
kehittäminen tasaisi Hailuodon matkailukausia 
ja matkailusta saatavia tuloja ympärivuotisiksi, 
mikä parantaisi matkailuelinkeinon kestävy-
yttä. Hailuoto on kirjannut vuosien 2011-2021 
elinkeino- ja kehittämisohjelmaan mahdollisu-
uksiin matkailutoiminnan ympärivuotisuuden 
kehittämisen (Hailuodon kunta 2011a). Hailuo-
don ja Oulunsalon välille jäälle tehdään talvi-
sin retkiluistelurata (Oulun kaupunki 2020). 
Muita talvimatkailuun sopivia aktiviteetteja 
ovat esimerkiksi lumikenkäily ja potkukelk-
kailu sekä hyvin Hailuodon tuuliseen ilmas-
toon sopivat jäälle sijoittuvat tuulilajit, kuten 
leijalautailu, leijahiihto ja jääsurffaus (Maa- ja 
metsätalousministeriö 2017, 75-77). 

Matkailuliikenne
Hailuoto on saari, jonne ei ole maayhteyttä, 
vaan kulku saareen tapahtuu Oulusalon ja Hai-
luodon välillä säännöllisesti liikennöivällä laut-

tayhteydellä sekä talvisin jäätilanteen salliessa 
jääteitse. Lauttayhteys on suunniteltu tulevai-
suudessa korvattavan kiinteällä maayhteydellä, 
joka tulee koostumaan pengertiestä ja silloista. 
Kiinteä maayhteys parantaa Hailuodon saavu-
tettavuutta sekä sujuvoittaa kulkua saareen. 
Tämän kautta saaren henkilö- ja tavaraliiken-
teen sekä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan 
edellytykset parantuvat. (Hailuodon kiinteän 
yhteyden tiesuunnitelmaselostus 2017,54; Väy-
lävirasto 2020a.)
 Suunnitellun kiinteän siltayhteyden 
vaikutukset Hailuodon matkailuun ja matkai-
luun liittyvään liiketoimintaan voivat olla sekä 
myönteisiä että kielteisiä. Saavutettavuuden 
ja liikenneyhteyksien parantuminen voi tehdä 
saaresta houkuttelevamman kohteen matkai-
luelinkeinotoiminnalle, mikä puolestaan voi 
tuoda saareen lisää matkailijoita, matkailuyrit-
täjiä ja matkailualan työpaikkoja. Osa matkai-
lijoista voi kuitenkin kokea kiinteän yhteyden 
heikentävän saaren houkuttelevuutta matkai-
lukohteena, kun kiinteän yhteyden myötä osa 
saarimaisuutta ja merellisyyden tunnelmaa 
heikkenee. Kiinteä yhteys muuttaa merkittä-
västi saaren luonnetta ja itäpuolen maisemaa, 
kun avoin merimaisema muuttuu rakennetuksi 
ympäristöksi. Saarimaisuuden heikkenemi-
nen vähentää saaren arvoa valtakunnallisesti 
arvokkaana maisema-alueena ja rakennettu-
na kulttuuriympäristönä, mikä voi vaikuttaa 
saaren vetovoimaan matkailukohteena. Lisäk-
si kiinteän yhteyden myötä saarella yöpyjien 
määrä voi vähentyä, kun matkailijat eivät ole 
enää riippuvaisia yöajaksi seisahtuvasta laut-
taliikenteestä. (Hailuodon kiinteän yhteyden 
tiesuunnitelmaselostus 2017, 54, 67.)
 Hailuotoon liikennöi Oulun ja Hai-
luodon välinen linja-autoyhteys, joka kulkee 
arkipäivinä kolme kertaa vuorokaudessa sekä 
lauantaisin kaksi kertaa ja sunnuntaisin kerran 
vuorokaudessa (Oulun joukkoliikenne 2020). 
Hailuotoon pääsee lauttayhteyden kautta oma 
autolla, polkupyörällä ja linja-autolla. Lisäksi 
Hailuotoon voi saapua vesitse. Vierasvenesa-
tamat sijaitsevat Marjaniemessä ja Huikussa. 
Hailuodossa sijaitsee myös oma lentopaikka, 
ja lisäksi Oulunsalossa sijaitsevalle Oulun len-
tokentälle on matkaa vain noin 15 kilometriä. 
(Hailuodon kunta 2020b.) 
 Ilmastomuutoksen aiheuttama huoli 
on lisännyt maata pitkin tapahtuvan matkus-
tamisen suosiota, ja kansainvälisten juna- ja 



bussiliikenteen matkailu- ja varauspalveluiden 
kysyntä on kasvanut (Strandell ym. 2020, 18). 
Hailuodon lauttaliikennettä kuvaavien liiken-
teenlaskentatilastojen (2019) mukaan valtaosa 
Hailuodon matkailijoista saapuu saareen hen-
kilöautoilla, mikä ei ole matkailun kestävyyden 
kannalta ihanteellinen tilanne. Matkailuliiken-
teen kestävyys paranisi, jos saaren saavutet-
tavuutta maata pitkin tapahtuvan julkisen lii-
kenteen välityksellä parannettaisiin. Hailuoto 
sijaitsee aivan Oulun lentokentän läheisyydes-
sä, mikä tekee saaresta nopeasti saavutettavan 
eteläisestä Suomesta ja ulkomailta. Kuitenkin 
juna ja linja-auto ovat lentokonetta ekologi-
sempia matkustusmuotoja (Motiva 2020a). 
Valtakunnallisesti Hailuoto on hyvin saavutet-
tavissa myös rautateitse, sillä lähikunnat Oulu 
ja Kempele sijoittuvat radan varteen. Seinäjo-
ki–Oulu-ratahanke valmistui kokonaisuudes-
saan vuonna 2018, ja parannettu rataverkosto 
on lyhentänyt matka-aikoja ja luonut uusia 
mahdollisuuksia radan läheisyyteen sijoittu-
valle elinkeinotoiminnalle. Hankkeessa otettiin 
uudelleen käyttöön myös Kempeleen henkilö-
liikenneasema. (Väylävirasto 2020b.) Oulun ja 
Kempeleen rautatieasemien sekä Hailuodon 
välisten linja-autoyhteyksien kehittäminen, 
sekä Hailuodon sisäisen joukkoliikenteen ke-
hittäminen parantaisi ilman omaa autoa saapu-
vien matkailijoiden mahdollisuuksia matkus-
taa Hailuotoon.
 Motiva (2020a) ohjeistaa matkailualal-
la toimivia tahoja miettimään liikkumista oh-
jaavia tekijöitä, kuten onko kohteeseen mahdol-
lista saapua ja siellä liikkua ilman omaa autoaj 
ja millaista informaatiota matkailijoille anne-
taan koskien kohteeseen saapumista ja siellä 
liikkumista. (Motiva 2020b.) Matkailutoimi-
joiden lisäksi kunta on tärkeässä roolissa mat-
kailuliikenteen kestävyyden parantamisessa. 
Kunnan keinoja kestävyyden parantamiseen 
ovat muun muassa liikkumispalveluiden tar-
jonnan parantaminen, infrastruktuurin kehittä-
minen, joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn 
priorisointi, yhteistyö eri tahojen kuten mat-
kailutoimijoiden, kuljetusyrittäjien ja lähikun-
tien kanssa sekä kestäviin liikkumismuotoihin 
liittyvä tiedottaminen (Motiva 2020c). Markki-
nointia kehittämällä lisättäisiin matkailijoiden 
tietoisuutta saaren hyvästä saavutettavuudesta 
joukkoliikenteen keinoin, mikä voisi houkutel-
la useampia matkailijoita saapumaan saareen 
kauempaakin.

 Hailuodon sisäinen liikenne perus-
tuu pääosin yksityisautoiluun. Saaren sisäiset 
joukkoliikenneyhteydet nojaavat Oulu–Hailuo-
to-linja-autoyhteyden vuoroihin. Yhteys liiken-
nöi Oulun keskustasta Huikun lauttarannan 
ja Hailuodon keskustan kautta Marjaniemeen, 
mutta vuoroja on vain vähän. Kunnassa ei ole 
omaa joukkoliikennejärjestelmää. Saaressa toi-
mii taksipalvelu. Saaren päätien eli Luovontien 
varressa on kevyen liikenteen väylä Ojakylän, 
Keskikylän ja Kirkonkylän kohdalla. Hailuo-
don strategiseen yleiskaavaan on merkitty 
varaukset kevyen liikenteen väylän laajenta-
miselle, mikä toteutuessaan parantaa paitsi 
pyörämatkailun ja virkistyksen myös kestävien 
liikkumismuotojen, kuten pyöräilyn ja jalanku-
lun, edellytyksiä saaressa. (Hailuodon kunta 
2019b, 49.) 

Luontomatkailu
Hailuodossa on paljon arvokkaita luontoaluei-
ta ja merkittäviä luontoarvoja, jotka houkuttele-
vat saareen matkailijoita. Hailuodon matkailu 
painottuukin suurelta osin luontomatkailuun. 
Matkailun kestävyyden kannalta, luonnon ja 
paikallisten ihmisten sekä matkailuelinkeinon 
jatkuvuuden näkökulmasta on hyvin tärkeää 
huomioida luontoarvot matkailun kehittämi-
sessä (Strandell ym. 2020, 30). Tulevaisuudessa 
Hailuodon kiinteä yhteys parantaa saaren saa-
vutettavuutta, mikä voi lisätä matkailijoiden 
määrää, joten matkailijoiden kulkua saaressa 
tulee hallita. Luontomatkailusta aiheutuvia 
haittoja voidaan vähentää kulkureiteille sijoi-
tettavilla rakenteilla ja opasteilla (Strandell ym. 
2020, 30), mikä on osin jo huomioitu Hailuo-
don virkistys- ja retkeilyreittien suunnittelussa 
ja toteutuksessa (kuva 2). Luonnossa liikku-
jia on ohjattu opasteiden ja retkeilykarttojen 
avulla matkailulle tarkoitetuille alueille, joihin 
on sijoitettu luontoharrastajille ja retkeilijöille 
suunnattuja palveluja ja rakenteita, kuten lin-
tutorneja ja luontopolkuja taukopaikkoineen 
(Hailuodon kunta 2019b, 53). Myös kunnan 
retkeilypalveluita esittelevällä internet-sivulla 
tiedotetaan saaren herkästä luonnosta ja ohja-
taan retkeilijöitä toimimaan vastuullisesti kul-
kiessaan luonnossa (Hailuodon kunta 2020d). 
Retkeilyreittien opasteiden määrää ja laatua 
edelleen parantamalla voidaan luontomatkai-
lun kestävyyttä kehittää, ja tarpeellisia kehit-
tämistoimia tulee arvioida erityisesti matkai-
lijamäärän lisääntyessä. Kunnan strategiseen 



yleiskaavaan (2019, 53) onkin kirjattu matkailu-
toiminnan laajentuessa tarvittavia erilaisia eko-
logista kestävyyttä parantavia huomioita ja toi-
menpiteitä. Kaavan mukaan luontokohteiden 
kulutusherkkyys ja eläinten, kuten pesivien 
lintujen ja talvehtivien hirvien, herkkyys häi-
rinnälle on huomioitava luontomatkailualueita 
laajennettaessa ja uusia reittiyhteyksiä, kuten 
retkeily- ja moottorikelkkareittejä, suunnitel-
taessa. Kunnassa on jo käytössä metsästysra-
joituksia sekä lintujen pesimisen aikaisia liik-
kumisrajoituksia. Strategisessa yleiskaavassa 
todetaan, että olemassa olevien rajoitusten riit-
tävyyttä tulee arvioida, jos matkailun ja luon-
non virkistyskäytön määrä saaressa kasvaa 
edelleen. (Hailuodon kunta 2019b, 53.) 
 Myös muita matkailijoiden kulkua 
hallitsevia ja ohjaavia palveluita tulee kehit-
tää. Opastetut saaren luontoa ja kulttuurinäh-
tävyyksiä esittelevät reitit tuovat tunnetuksi 
luontoarvoja ja kulttuuriperinnettä, mikä edis-
tää kestävyyttä sekä luonnon että kulttuuripe-
rinteen näkökulmasta. Myös retkeilijöiden ym-
päristökasvatus edistää matkailun kestävyyttä. 
Kun matkailijat saavat positiivisia luontokoke-
muksia ja tietoa luonnon monimuotoisuudes-
ta ja kulttuuriympäristöistä, lisääntyy heidän 
ympäristötietoisuutensa ja samalla kasvaa halu 
pitää huolta ympäristöstä. (Strandell ym. 2020, 
18, 30.) 
 Kalastus on tärkeä osa Hailuodon pe-
rinteitä ja matkailua. Myös kalastusmatkailun 
kehittämisessä tulee huomioida kestävyys. Suo-
men saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun 
kehittämishankkeessa esitetään, että Suomen 
kalastusmatkailun elämyksellisyyttä kehite-
tään ja siirrytään määrällisestä elämykselliseen 
suuntaan (Maa- ja metsätalousministeriö 2017, 
204).

Matkailijoiden majoituspalvelut ja vapaa-
ajan asuminen
Hailuodon matkailun majoituspalvelut ovat 
luonteeltaan pienimuotoista majoitustoimin-
taa. Valittavana on yksityishenkilöiltä ja mat-
kailuyrityksiltä vuokrattavia mökkejä, maati-
la- ja majatalomajoitusta, hotellimajoitusta sekä 
vuokrattavia teltta- ja matkailuautopaikkoja. 
Majoituspalvelut painottuvat Marjaniemeen ja 
Pöllään. Muualle sijoittuvia majoituspaikkoja, 
kuten vuokramökkejä ja maatilamajoitusta, si-
jaitsee myös esimerkiksi Ojakylässä, Ulkokar-
vossa ja Santosessa. Vaikka matkailu painottuu 
kesäkauteen, majoituspalveluita on tarjolla 
ympäri vuoden ja majoitusta on lyhyempään 
tai pidempään tarpeeseen. (Hailuodon kunta, 
2020c.) Pohjanlahden rannikon matkailututki-
muksen (Strandell ym. 2020, 22) mukaan Poh-
janlahden harvaan asutuilla alueilla matkailun 
majoituspalvelut koostuvat yleisesti pienistä 
majoitusyrityksistä. Vaikka majoitustoiminta 
on pienimuotoista ja yritysten majoituskapa-
siteetti suhteessa suuriin hotelleihin on ver-
rattain pieni, voivat ne olla alueen matkailun 
kannalta tärkeässä asemassa. Pienemmät, alle 
20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeellista mat-
kailuvaunu- tai matkailuautopaikkaa sisältävät 
majoitusyritykset puuttuvat tilastoista, mikä 
osittain vääristää todellista kuvaa majoituspal-
velutarjonnasta. (Strandell ym. 2020, 22.) To-
dennäköisesti Hailuodon majoitustoiminnan 
pienimuotoisuus selittää osittain majoitustilas-
tojen puuttumista. 
 Ympäristökeskuksen raportin (Stran-
dell ym. 2020, 36) mukaan Pohjanlahden ranni-
kolla eniten vapaa-ajan mökkejä sijaitsee Pietar-

Kuva 2. Retkeilyreitin rakenteet Marjaniemessä ohjaavat kulkua ja suojavat luontoa. (Anna Haapanen, 
2020.)



saaren, Kokkolan, Vaasan ja Raippaluodon 
sekä Uudenkaupungin edustalla, kun Hailuo-
dossa vapaa-ajan asuntojen määrä on suhteelli-
sesti pienempi. Perämeren rannikkoa pidetään 
kylmänä ja tuulisena. Lisäksi rantakiinteistöille 
aiheutuu haittaa maankohoamisen seuraukse-
na tapahtuvasta rantaviivan siirtymisestä kau-
emmaksi merelle, mikä edellyttää kiinteistöjen 
omistajilta muun muassa ruoppaus- ja siirtotoi-
menpiteitä, jotta veneilymahdollisuus säilyy. 
Silti Hailuoto tunnistettiin raportissa tärkeäksi 
vapaa-ajan asumisen kohteeksi. (Strandell ym. 
2020, 36, 37.) Tilastokeskuksen mukaan Hailuo-
dossa oli 558 kesämökkiä vuonna 2019 ja 567 
vakituisesti asuttua rakennusta (Tilastokeskus 
2020). 
 Hailuodon matkailun kehittämiskoh-
teet on merkitty Marjaniemeen, Pöllään ja Huik-
kuun. Strateginen yleiskaava ohjaa uudisraken-
tamista rantojen sijaan keskeisille kyläalueille 
ja päätien varteen. (Hailuodon kunta 2019b.) 
Matkailun kestävyystutkimuksen mukaan tii-
viisti rakennetut matkailukeskittymät vähen-
tävät autoilun tarvetta keskuksen sisällä, mutta 
ne eivät sovellu kohteisiin, joissa matkailijat 
haluavat rauhoittua lähellä luontoa (Strandell 
ym. 2020, 16). Siksi matkailukeskittymien ke-
hittäminen on suunniteltava niin, että toiminta 
ja rakentaminen on hallittua. Kaikessa rakenta-
misessa tulee kiinnittää huomiota ratkaisujen 
kestävyyteen ja pitkäikäisyyteen (Staffans, Tyr-
väinen & Paatero 2011, 16). Hailuodossa on pal-
jon osan vuodesta tyhjillään olevia rakennuk-
sia, kun iso osa saaren rakennuskannasta on 
vapaa-ajan asumisen käytössä (Tilastokeskus 
2020). Lisäksi osa saaren rakennuksista ja piha-
piireistä on jäänyt tyhjilleen (Hailuodon kunta 
2017). Kestävämpään matkailurakentamiseen 
päästään lisäämällä majoitusrakennusten käyt-
töastetta. (Staffans, Tyrväinen & Paatero 2011, 
16.) Hailuodon kannattaisi pohtia, voitaisiin-
ko näitä rakennuksia ja pihapiirejä hyödyntää 
muun muassa matkailijoiden majoituksessa 
sekä muussa matkailutoiminnassa, mikä olisi 
sekä matkailun taloudellisen että kulttuurisen 
kestävyyden edistämisen kannalta kannattavaa 
sen sijaan, että matkailua varten rakennettaisiin 
kokonaan uusia rakennuksia. Ympäristöminis-
teriön (Hernberg 2014, 25) raportin mukaan 
olemassa olevien rakennusten uusiokäyttö on 
paitsi järkevää resurssien kannalta, se myös 
edistää kulttuuriympäristön säilymistä. Sa-
malla voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa 

ympäröivää infrastruktuuria. Rakentamises-
sa painotetaan nykyään energiatehokkuutta, 
mutta samalla tulee huomioida, että energiate-
hokkuutta parantavat tekniset ratkaisut  voivat 
olla suhteellisen lyhytikäisiä, eivätkä ne kaikki 
välttämättä edistä kestävyyttä pitkällä aikavä-
lillä. Taidokas ja oivaltava uudistaminen on 
oleellinen osa tulevaisuuden rakennettuja ym-
päristöjä. Kestävä rakentaminen ja rakennettu 
ympäristö pystyy sopeutumaan ajan kuluessa 
tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi rakennus säi-
lyy parhaiten, kun se on käytössä. (Hernberg 
2014, 25-27.) 
 Hanna Jahkonen (2016) on tutkinut 
diplomityössään maaseudun vanhan perin-
teisen pihapiirin yhdistämistä osaksi uutta 
asuinkokonaisuutta perinnemaisemaa, maas-
tonmuotoja ja olemassa olevaa rakennuskan-
taa kunnioittaen. Hän on sijoittanut vanhan 
pihapiirin yhteyteen ja ympärille sen tyyliin 
sopivia uudisrakennuksia. Näin on muodos-
tunut uudenlainen yhteisöllinen asuinalue, 
jonka keskipisteenä on vanha olemassa oleva 
pihapiiri. (Jahkonen 2016.) Sama idea sopisi 
sovellettavaksi hyvin myös Hailuotoon, ja osaa 
pihapiirin rakennuksista voitaisiin vuokrata 
esimerkiksi matkailijoiden majoituskäyttöön. 
Samalla se tarjoaisi alueen asukkaille mahdol-
lisuuden pienimuotoiseen matkailupalvelu-
toimintaan, esimerkiksi Airbnb-majoituksen 
muodossa. Lisäksi nykyisten maatiloille sijoit-
tuvien majoituspalvelujen lisäksi maatilamat-
kailua voitaisiin kehittää tarjoamalla matkaili-
joille kokemuksia paikallisesta kulttuurista ja 
elämäntavasta sekä niihin liittyvistä askareista. 
Näitä voisivat olla erilaiset eläinten hoitoon ja 
maanviljelyyn liittyvät työt, kuten lampaanhoi-
to, mikä sopisi myös sovellettavaksi vapaaeh-
toismatkailuun. Ratkaisu edistäisi perinteisen 
kulttuurimaiseman ja perinteisten elinkeinojen 
säilymistä sekä matkailun sosio-kulttuurista 
kestävyyttä, kun se tarjoaisi työtä paikallisille ja 
lisäisi saaren maaseutuperinteiden säilymistä ja 
niihin liittyvää tietämystä. 
 Matkailun sosiaaliseen kestävyyteen 
kuuluu myös kaikenlainen tasavertaisuuden ja 
esteettömyyden huomioiminen niin asiakkai-
den kuin yritysten henkilöstön kohdalla (Busi-
ness Finland 2020c.) Palveluiden esteettömyy-
den laatu antaa asiakkaalle kuvan yrityksen 
arvoista ja toimintatavoista, ja esteettömyyden 
huomioiminen on matkailupalveluissa vetovoi-
matekijä, etenkin kun ikääntyvien, yli 60-vuoti-



aiden matkailijoiden osuus on kasvussa (Stran-
dell ym. 2020, 7). Kehittämällä laadukkaita es-
teettömiä ja saavutettavia matkailupalveluja 
matkailuyritykset voivat tavoittaa myös uusia 
asiakasryhmiä. Tämä edellyttää, että esteettö-
miä palveluita tarvitseva asiakas pystyy etukä-
teen saamaan tietoa kohteen esteettömyydestä 
ja saavutettavuudesta esimerkiksi verkkosivu-
jen kautta, joiden niin ikään tulee olla kaikkien 
saavutettavissa. Matkailun tasavertaisuuteen 
kuuluu, että jokainen matkailija voi halutessaan 
matkustaa kohteeseen ja kohteessa mahdolli-
simman omatoimisesti. (Työ- ja elinkeinominis-
teriö 2019a, 38.) Esteettömyys mielletään usein 
pelkästään fyysiseksi esteettömyydeksi, vaikka 
siihen kuuluu myös esteettömyyden kulttuu-
rinen, sosiaalinen, poliittinen, taloudellinen ja 
viestinnällinen puoli, joista myös jälkimmäisen 
tärkeys korostuu matkailupalveluiden saavu-
tettavuudessa. Liikuntaesteisten lisäksi esteet-
tömyydestä hyötyvät muun muassa ikäänty-
neet, raskaana olevat ja ylipainoiset henkilöt 
sekä lapsiperheet. (Jutila & Harju-Myllyaho 
2017.) Hailuodon kunta on tehnyt paikallisil-
le ja matkailijoille tarkoitetun Esteetön kulku 
Hailuodossa -oppaan, johon on koottu tietoja 
julkisten ja yksityisten palveluiden sekä joiden-
kin matkakohteiden esteettömyydestä. Oppaan 
avulla liikuntaesteisten on mahdollista arvioida 
tilojen ja palveluiden soveltuvuutta itselleen. 
Varsinaiset esteettömyysasetuksen määräykset 
täyttyvät vain harvoissa Hailuodon kohteissa, 
sillä Hailuodon pääosin vanha rakennuskan-
ta on ajalta ennen esteettömyysvaatimuksia. 
(Hailuodon kunta 2019a, 3.) Esteettömyys tulee 
mahdollisuuksien mukaan huomioida raken-
nusten lisäksi  myös esimerkiksi retkeilyreittien 
suunnittelussa. Hailuodossa asuu paljon ikään-
tyvää väestöä, ja kunta on huomioinut ikäänty-
vät henkilöt. Heidän avuksi Hailuodon kunta 
on tehnyt oppaan Kelepo elämää Hailuovosa – 
Opas 60+ -vuotiaille (Hailuodon kunta). 

Matkailun vaikutus aluerakenteeseen ja työl-
lisyyteen 
Alueellisesti matkailuala integroituu laajasti 
paikalliseen yhteiskuntarakenteeseen, infra-
struktuuriin ja yleiseen palvelutarjontaan, ja 
esimerkiksi Pohjanlahden rannikkoseudulla 
matkailijat käyttävät varsinaisten matkailu-
palveluiden lisäksi monia ensisijaisesti alueen 
paikallisille asukkaille suunnattuja peruspal-
veluita. Toisaalta myös paikalliset ja lähialueen 

asukkaat hyödyntävät matkailijoille suunnattu-
ja palveluja, kuten virkistysreittejä, mikä paran-
taa yritystoiminnan kannattavuutta ja kasvat-
taa luonto- ja kulttuurikohteiden kävijämääriä. 
(Strandell ym. 2020, 20).
 Matkailu on palveluihin perustuva toi-
miala, eli sen liikevaihto muodostuu pääosin 
erilaisten palveluiden ja tuotteiden myynnistä 
(Strandell ym. 2020, 20). Matkailu vaatii toimi-
akseen monenlaisia palveluita, ja samalla se luo 
niitä ympärilleen (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2019a, 57). Hailuodossa vuonna 2017 palve-
lualan työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista 
oli 66,7 prosenttia, alkutuotannon osuus alku-
tuotannon osuus 22,4 prosenttia ja jalostuksen 
osuus 9,3 prosenttia (Hailuodon kunta 2020f). 
Pohjanlahden alueen matkailupalveluita tuot-
tavat pienet paikalliset matkailuyritykset, toisin 
kuin esimerkiksi Lapin suurissa matkailukes-
kuksissa. Matkailualan palveluiden integroitu-
minen alueen yleisiin palveluihin sekä matkai-
luyrittäjyyden painottuminen pienimuotoiseen, 
usein sivutoimiseen, matkailutoimintaan tekee 
Pohjanlahden alueen matkailun aluetaloudel-
lisen arvon määrittelyn haastavaksi. (Strandell 
ym. 2020, 20.)
 Matkailuun kiinteästi liittyviä keskei-
siä toimijoita ovat muun muassa majoitus- ja 
ravitsemuspalveluita sekä henkilöliikenne-, 
matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalveluita-
palveluita tuottavat yritykset. Myös erilaiset 
kulttuuri-, urheilu- ja virkistyspalvelut ovat 
keskeisiä matkailualan toimijoita. Samalla mat-
kailutoiminnasta syntyy tarvetta muun muassa 
erilaisille toimistotyön ja viestintäalan tehtävil-
le. Maa- ja metsätalousyrittäjille matkailualan 
yrittäjyyteen laajentaminen voi olla mahdol-
lisuus ansaita lisätuloja. Kunnan peruspalve-
luista ja -tehtävistä esimerkiksi sairaanhoito, 
pelastustoimi, kaavoitus, rakennusvalvonta ja 
yhdyskuntatekniset palvelut ovat matkailun 
vaikutuspiirissä. Myös päivittäistavara- ja eri-
koiskaupat, huoltoasemat, elintarvikkeiden 
tuotannon ja jalostuksen toimijat, rakentamis-
palvelut ja -yritykset, jäte-, kiinteistö- ja laite-
huolto sekä ICT-palvelut ja turvallisuuspalve-
lut ovat matkailun suoria liitännäistoimijoita. 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2019a, 57.) 
 Matkailulla on tasapainoista aluera-
kennetta vahvistava vaikutus. Erityisesti mat-
kailun merkitys korostuu maaseutu- ja saa-
ristoalueilla sijaitsevien matkailukeskusten 
yhteydessä, kun matkailun myötä alueelle si-



joittuvat palvelut parantavat myös paikallisten 
asukkaiden palvelujen saatavuutta ja laatua, ja 
matkailupalvelujen vaatima perusinfrastruk-
tuuri luo mahdollisuuksia kehittää alueen 
muuta elinkeinotoimintaa. Matkailun alue-
rakennetta ja alueen kehittymistä vahvistava 
merkitys korostuu alan paikkasidonnaisuuden 
vuoksi. Matkailun luomia työpaikkoja ja pai-
kallista matkailun kehittämistyötä ei ole juuri-
kaan mahdollista siirtää kyseisen alueen ulko-
puolelle, joten se työllistää paikallista väestöä. 
Lisäksi kulttuuria sekä kulttuuriperinnön ja 
-ympäristön säilymistä ja kehittymistä tukeva 
matkailu vahvistaa paikallisia tapoja ja alueen 
kulttuuri-identiteettiä. (Työ- ja elinkeinominis-
teriö 2019a, 15–16.) 
 Tärkeä tekijä matkailun kestävyyden 
parantamisessa on paikallisten asukkaiden, 
yrittäjien ja toimijoiden yhteistyö sekä eri osa-
puolien huomioiminen ja ottaminen mukaan 
matkailua koskevaan suunnitteluun ja päätök-
sentekoon. Kun kaikki osapuolet osallistuvat 
suunnitteluun, edistää se toimenpiteisiin sitou-
tumista ja sitä kautta matkailun kestävyyttä. 
Yhteisten varausjärjestelmien ja yhteismarkki-
noinnin avulla yrittäjät voivat myydä tuottei-
taan ristiin, mikä helpottaa matkailijoita ja lisää 
tuloja. (Strandell ym. 2020, 17, 69.) Pohjanlah-
den alueella matkailun kehittäminen edellyt-
tää yhteistyön lisäämistä, verkostoitumista ja 
palveluketjujen muodostamista. Tällä hetkellä 
suurimpia kehityksen esteitä alueella ovat in-
novaatioiden, tuotteistamisen ja markkinoin-
nin puute, matkailun kausiluonteisuus sekä 
paikallisten vahvuuksien hyödyntämättömyys. 
(Strandell ym. 2020, 3.)
 Lisääntyvä maailmanlaajuinen epäva-
kaisuus voi suunnata matkailua turvallisiksi 
koettuihin kohteisiin, mikä voi näkyä koti-
maan matkailun lisääntymisenä (Strandell ym. 
2020, 7). Tästä on jo nähtävillä esimerkkinä co-
vid-19-viruksen lisäämä kotimaan matkailun 
määrä. Tulevaisuudessa kotimaiset matkailijat 
ja lähimatkailu voivat toimia merkittävinä maa-
seudun elinvoimaa parantavana tekijänä, kun 
alueen luonto- ja kulttuuriympäristöön tukeu-
tuvia matkailupalveluita kehitetään kestävästi 
ympäristön ja paikallisen yhteisön kantokyky 
huomioiden. (Puolamäki & Ihalainen 2020.)
 Hailuodon kunta pyrkii kehittämään 
lähimatkailua Hailuoto Green & Blue, Lähi-
matkailun kehittäminen verkostomaisella ja 
digitaalisella toimintatavalla 8/2020-7/2022 

-hankkeella. Se on elinkeinotoimintaa edistävä 
yhteistyöhön perustuva hanke, jonka avulla ke-
hitetään uusia tuotteita ja toimintamenetelmiä. 
Hankkeessa Hailuodon yrittäjille ja matkailu-
toimijoille luodaan yhteinen verkosto ja sovi-
taan matkailun kehittämiselle yhteiset tavoitteet 
ja toimenpiteet. Siihen sisältyy muun muassa 
matkailutoimijoille osoitettavia työpajoja ja 
koulutuksia, joiden avulla heitä opastetaan 
palvelumuotoiluun, luonto- ja kulttuurimat-
kailupalveluiden kehittämiseen sekä matkailun 
paikkaperustaisuuden ja digitaalisten palvelui-
den, kuten www-sivujen, mobiilisovellusten 
ja virtuaalimatkailun, hyödyntämiseen. Hank-
keen tavoitteena on lisätä elinkeinotoimijoiden 
välistä yhteistyötä sekä yrittäjien ja yhdistysten 
välistä kumppanuutta kunnan kanssa mat-
kailupalvelujen kehittämisessä, sillä yhteistyö 
parantaa matkailuelinkeinojen näkyvyyttä ja 
vaikuttavuutta yksin toimimista enemmän. 
Hankkeen on tarkoitus hyödyttää paikallisia 
matkailuelinkeinotoimijoita ja muita yrittäjiä, 
kuntaa sekä vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita. 
Hankkeessa matkailua kehitetään hyödyntäen 
saaren paikallisia vahvuuksia, kuten luontoa, 
merellisyyttä ja kulttuuriympäristöä sekä pai-
kallishistoriaa ja perinteitä. Toimintamalli pi-
tää sisällään muun muassa Hailuoto Green & 
Blue -mobiilisovelluksen ideoinnin, kokeilun ja 
käyttöönoton. Sovelluksen avulla on tarkoitus 
lisätä Hailuodon matkailupalvelujen saavu-
tettavuutta ja tunnettuutta. (Hailuodon kunta 
2020e.) 

Sertifikaatit ja kompensaatiomallit
Ilmastonmuutoksen myötä matkailijoista on 
tullut yhä ympäristötietoisempia, ja matkailu-
toiminnan vastuullisuuteen on alettu kiinnit-
tää entistä enemmän huomiota (Strandell ym. 
2020, 7). Myös matkailuelinkeinon säilymisen 
kannalta on tärkeää, että matkailutoiminta 
on vastuullista. Matkailuyrityksille on tarjol-
la lukuisia kansainvälisiä, pohjoismaisia ja 
valtakunnallisia erilaisia matkailun vastuulli-
suuden kehittämiseen ohjaavia sertifikaatteja, 
ohjelmia ja järjestelmiä. Ne antavat yrittäjille 
konkreettisia ohjeita ja malleja matkailutoimin-
nan vastuullisuuden parantamiseksi ja voivat 
edistää matkailun kestävyyttä ja vastuullisuut-
ta paikallistasolla. Osa niistä on keskittynyt 
suppeammin vain ekologisen kestävyyden 
parantamiseen, osa huomioi laajemmin kaik-
ki kestävyyden osa-alueet. (Business Finland 



2020a; Strandell ym. 2020, 72.) Erilaisia serti-
fikaatteja on paljon, ja osan korkeat hinnat ja 
vaikea käyttöönotto voivat olla haasteellisia 
pienille yrityksille. Vaihtoehtona sertifikaateil-
le voisi olla paikalliset erikoispiirteet huomi-
oiva maakunnallinen vastuullisuusjärjestelmä, 
joka tarjoaisi yhteisiä toimintatapoja ja auttaisi 
todentamaan ja esittämään yrityksen tekemät 
vastuullisuutta parantavat toimet (Valve ym. 
2019, 32). Samalla vastuullisuutta olisi hyvä 
laajentaa myös yleisemmin lähiympäristön tur-
vaamiseen esimerkiksi herkillä luontoalueilla 
tarpeellisten rajoitusten avulla. (Strandell ym. 
2020, 17). 
 Yksi Oulun seudulla käytössä olevis-
ta sertifikaateista on kansainvälisesti tunnettu 
Green Key -sertifikaatti, joka on myönnetty 
neljälle oululaiselle hotellille ja majoitusyrityk-
selle. Green Key -sertifioidut majoitusyritykset 
ja Green Activities -sertifioidut luontoyrittä-
jät ovat sitoutuneet pyrkimään kohti kestävää 
matkailua muun muassa säätelemällä veden- ja 
energiankulutusta, lisäämällä kierrätystä ja vä-
hentämällä jätteitä, käyttämällä ympäristömer-
kittyjä pesu- ja puhdistusaineita ja lisäämällä 
lähi-, kasvis- ja luomutuotteiden tarjontaa mat-
kailutoiminnassaan. Lisäksi sertifioidut yrityk-
set ovat sitoutuneet edistämään matkailijoiden 
ekologista liikkumista ja luontomatkailua sekä 
huomioimaan kestävä kehitys luontoretkillään. 
(Green Key Finland.) Myös esimerkiksi Metsä-
hallituksella ja UNESCO:n maailmanperintö-
kohteilla on laadittuna yhteiset kestävän luon-
tomatkailun periaatteet kansallispuistoihin, 
maailmaperintökohteisiin sekä luonto- ja his-
toriakohteisiin. Periaatteisiin kuuluu kohteiden 
arvojen säilyttäminen ja suojelu, ympäristön 
kuormituksen minimoiminen, paikallisuuden 
vahvistaminen, kohteiden tuottaman hyvin-
voinnin edistäminen, paikallistalouden kasvun 
ja työllistymisen edistäminen sekä kohteen ar-
voihin ja palveluihin liittyvä toimiva viestintä 
(Metsähallitus 2016).  
 Suomen matkailustrategiassa yksi 
keskeinen toimenpide matkailun kestävyyden 
parantamiseen on Sustainable Travel Finland 
-merkin tuominen ja sen käytäntöjen vakiin-
nuttaminen suomalaisiin matkailuyrityksiin ja 
matkakohteisiin. Kyseinen Visit Finlandin luo-
ma merkki ohjaa matkailukohteita ja -yrityksiä 
huomioimaan toiminnassaan, tuotekehitykses-
sään ja markkinoinnissaan kaikki kestävyyden 
eri osa-alueet, ympäristöllisen, kulttuurillisen, 

sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden. Se 
antaa yrityksille konkreettisia työkaluja kes-
tävämmän matkailutoiminnan kehittämiseen. 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2019a; Business 
Finland 2020b; Visit Finland 2020.) 
 Taloudelliset ohjauskeinot ovat yksi 
keino edistää kestävää matkailua. Näistä esi-
merkki ovat vapaaehtoisuuteen nojaavat ra-
hoitusmekanismit, jotka perustuvat joko ”hyö-
dynsaaja maksaa” – tai ”aiheuttaja maksaa” 
-kompensaatioperiaatteeseen (Tyrväinen ym. 
2018, 26). Ensimmäisessä mallissa hyödynsaaja, 
esimerkiksi matkailuyritykset tai paikallishal-
linto, maksavat kompensaatiota maisema- ja 
virkistysarvojen säilyttämisestä matkailualuei-
den maanomistajille. Jälkimmäisessä mallissa 
aiheuttaja, eli matkailijat, maksavat esimerkik-
si ekosysteemipalvelumaksua alueen luonnon 
suojelemiseksi tai lentomaksua lentämisestä ai-
heutuvien päästöjen kompensointihankkeisiin. 
Lisäksi matkailualueilla esimerkiksi luonnon 
ja vesien suojelukustannukset kannattaisi si-
sällyttää tuotteiden hintaan (Kaituri ym. 2017, 
25), sillä matkailu on riippuvainen luonnosta ja 
vesistöstä. Matkailu ei saa uhata tarvitsemiaan 
resursseja, kuten puhdasta luontoa ja perinne-
maisemaa. (Strandell ym. 2020, 16.)
 Joissakin Euroopan kaupungissa on 
käytössä ns. turistimaksu, turistivero tai kau-
punkivero. Tämä alle eurosta muutamaan eu-
roon vaihteleva maksu peritään esimerkiksi 
hotellimaksun yhteydessä. Kaupunkiverolla 
katetaan muun muassa turistienkin käyttämän 
alueen infrastruktuurin kuluja, jotka muu-
ten jäisivät täysin paikallisten maksettaviksi. 
Vastaavan maksun käyttömahdollisuutta on 
pohdittu myös Suomessa, mutta veroluontei-
suutensa vuoksi rahoitusmekanismi ei ole mah-
dollinen nykyisen lain puitteissa. Turistimak-
sun on pelätty myös haittaavan kilpailukykyä. 
Nykyisin matkailijat ovat kuitenkin tottuneet 
useissa paikoissa kerättäviin kaupunkiveroi-
hin, ja tulevaisuudessa matkailijoiden vastuul-
lisuuden ja kestävän matkailun tietoisuuden li-
sääntyessä se voidaan nähdä jopa positiivisena 
asiana kyseisen matkakohteen kilpailukyvyn 
näkökulmasta. (Syväjärvi 2019.)

Muita matkailun kestävyyttä edistäviä keino-
ja
Hailuodon matkailu on pääosin pienimuotoista 
luontomatkailuun pohjautuvaa omatoimimat-
kailua. Profiililtaan tämä on ns. matalan pro-



fiilin matkailua, josta aiheutuvat haitat mutta 
myös hyödyt ovat pieniä. Matkailun paikal-
listalouden kestävyyden näkökulmasta olisi 
kannattavampaa pyrkiä kohti räätälöidyn mat-
kailun liiketoimintamallia, jossa paikallistalo-
udelle saadut tulot ovat matkailijaa kohti ovat 
suuremmat kuin matalan profiilin matkailussa. 
Räätälöity malli huomioi taloudellisen kestä-
vyyden lisäksi myös ympäristön ja sosio-kult-
tuurisen kestävyyden, ja se sopii hyvin luon-
tomatkailukohteisiin. Räätälöidyn matkailun 
mallissa matkailijoille tarjotaan pidemmälle 
jalostettuja ja kohdennetumpia, muun muassa 
kokemuksellisuuteen ja yksilöllisyyteen liitty-
viä, matkailupalveluita. Näitä voidaan luoda 
esimerkiksi luonnon hyvinvointivaikutusten 
hyödyntämisen, paikallisen ruoan ja muiden 
paikallisten erityispiirteiden, kuten perinnekä-
sitöiden pohjalle. (Strandell ym. 2020, 70.) Tässä 
voidaan hyödyntää esimerkiksi ns. slow-mat-
kailun tai hyvinvointimatkailun ja hidastami-
sen trendiä, jossa ihmiset hakevat rauhaa ja 
hiljaisuutta kiireisen arjen vastapainoksi. Siihen 
sopivia matkailupalveluja voisivat olla esimer-
kiksi pienviljelykurssit tai kurssit, joissa opas-
tetaan luonnon raaka-aineiden hyödyntämi-
seen terveydenhuollossa. (Hjalager ym. 2016; 
Konu ym. 2017, 22.) Hailuotoon sopisivat myös 
esimerkiksi erilaiset perinnekäsitöihin ja kalas-
tukseen liittyvät kurssit. Kehittämällä erilaisia 
pidemmälle jalostetuttuja ja kohdennettuja 
matkailupalveluita voidaan luoda paikallisille 
lisää työpaikkoja (Strandell ym. 2020, 70). Sa-
malla edistettäisiin ja säilytettäisiin paikallista 
kulttuuriperinnettä, mikä lisää matkailun kes-
tävyyttä.
 Valtakunnallisen kyselyn mukaan mat-
kailuyritysten käytännön toimet kestävän mat-
kailun edistämiseksi ovat pääasiassa jätteiden 
lajittelua ja kierrätystä sekä ympäristöystäväl-
listen tuotteiden hankintaa. Myös paikallisuut-
ta korostetaan ja paikallisia tuottajia ja yrityk-
siä tuetaan hankkimalla tuotteita ja palveluita 
paikallisilta yrityksiltä. (FCG & Visit Finland 
2018.) Visit Finlandin mukaan muita matkailun 
kestävyyttä parantavia käytännön toimia ovat 
muun muassa energian- ja vedenkulutuksen 
vähentäminen, fossiilisten polttoaineiden käy-
tön vähentäminen, ruokahävikin vähentämi-
nen sekä lähi-, luomu- ja kasvisruoan käytön 
lisääminen. Matkailun sosio-kulttuurista kestä-
vyyttä voidaan edistää hallitsemalla matkailun 
kasvua sekä esimerkiksi vaalimalla ja korosta-

malla matkailussa aitoa paikallista kulttuuripe-
rinnettä sekä hyödyntämällä sitä totuudenmu-
kaisesti markkinoinnissa ja matkailutuotteissa. 
Matkailun taloudellisen kestävyyden kannalta 
on tärkeää työllistää paikallisia ja integroida 
matkailutoiminta paikallisyhteisöön, minkä 
seurauksena matkailusta saatavat tulot jäävät 
alueelle paikallisten hyväksi. (Business Finland 
2020c.)
 Myös ilmastonmuutos ja sen tuomat 
muutokset, kuten jään ja lumen vähenemi-
nen, sään ääri-ilmiöt ja kalakantojen muutok-
set, vaativat matkailutoimijoilta sopeutumista 
ja hillitsemistoimia (Strandell ym. 2020, 17). 
Suurella osalla Pohjanlahden alueen matkai-
lutoimijoista valmiudet ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen ovat vielä vähäiset (Konu ym. 
2017, 27). Ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon 
ja sopeutumiskeinojen liittäminen alueellisiin 
matkailustrategioihin parantaisi tiedon kulkua 
paikallisille matkailuyrittäjille. Matkailutoi-
mijoiden on tärkeää saada tietoa ja työkaluja 
toimiensa ja hankintojensa kestävyyden arvi-
ointiin ja kestävyystavoitteiden seurantaan. 
Lisäksi kunnassa on tärkeää kerätä systemaat-
tisesti tietoa matkailusta ja kehittää matkailun 
seurannan työkaluja. Tällöin päätöksenteossa 
voidaan osoittaa, että luonnon- ja kulttuuriym-
päristöjen säilyttäminen on kannattavaa sekä 
tehdä optimaalisia toimenpiteitä kestävyyden 
edistämiseksi. (Strandell ym. 2020, 3,17-18.) 
Hailuodon kunta on kirjannut vuosien 2011-
2021 elinkeino- ja kehittämisohjelmaansa, että 
se tekee matkailututkimusta joka toinen vuosi 
(Hailuodon kunta 2011a, 13). 

Kestävän matkailun edistäminen maankäy-
tön keinoin
Alueiden- ja maankäytön suunnittelu sekä kaa-
voitus ovat keskeisessä roolissa kestävän mat-
kailun kehittämisessä. Olennaista matkailutoi-
mintojen sijoittamisessa on niistä aiheutuvien 
haittojen minimointi ja hyötyjen maksimointi. 
Maankäytön suunnittelulla voidaan säilyttää 
ja suojata arvokkaita luonto- ja kulttuurialueita 
sulkemalla ne tarvittaessa matkailun tai muun 
häiriötä aiheuttavan toiminnan ulkopuolelle. 
(Strandell ym. 2020, 16.) Maankäytön suunnit-
telun keinoin matkailua ohjataan erilaisin valta-
kunnallisin, seudullisin ja alueellisin tavoittein, 
ohjelmin ja määräyksin, kuten maakunta-
kaavalla, yleiskaavalla, asemakaavalla sekä 
valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla. 



Hailuoto on kokonaisuudessaan arvokasta 
perinnemaisemaa, ja saaressa sijaitsee lukui-
sia luonnonsuojelualueita ja Natura-alueita ja 
arvokkaita kulttuurimaisemakohteita, mikä 
asettaa maankäytön suunnittelulle erityisiä 
vaatimuksia ja haasteita. Lisäksi saaren maan-
käytön suunnittelussa on otettava huomioon 
muun muassa ranta-alueiden rakentamiseen 
vaikuttava maankohoaminen sekä saaren jäkä-
läkankaat, jotka osana elinkeinorakennetta ovat 
tärkeitä sekä ekologisesta että taloudellisesta 
näkökulmasta. Kaavoituksessa on huomioitava 
myös laajemmin alueen energiantuotantitapo-
jen vaikutus maankäyttöön ja matkailuun sekä 
olemassa olevan infraverkoston sijainti. Hai-
luoto on linjannut strategisessa yleiskaavassaan 
olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämi-
sen keskeiseksi tavoitteeksi (Hailuodon kunta 
2019b, 18). Matkailutoiminnan kestävyyttä voi-
daan edistää kulkureittien ja pysäköintijärjes-
telyjen tarkalla suunnittelulla esimerkiksi ole-
massa olevia reittejä hyödyntäen. Erityisesti 
kiinteän siltayhteyden jälkeinen mahdollinen 
pysäköintipaikkojen lisääntynyt tarve tulee 
huomioida maankäytön suunnittelussa.
 Hailuodon strategisessa yleiskaavassa 
on annettu monenlaisia maankäyttöön liittyviä 
matkailun kestävyyttä edistäviä määräyksiä. 
Hailuodon strategian mukaan luontomatkai-
lun ja virkistyksen kohdealueita tulee kehittää. 
Strategiseen yleiskaavaan on osoitettu luonto-
matkailun kehittämisalue Kirkkosalmeen sekä 
matkailun kehittämisen kohdealueet Marjanie-
meen, Huikkuun ja Pöllään. Yleiskaavassa on 
tuotu esiin, että luontomatkailun kehittämis-
alue ja sinne sijoittuvat reitistöt vaativat tarkkaa 
suunnittelua luontoarvojen turvaamisen vuok-
si sekä mahdollisesti Natura-arvioinnin tarve-
hankintaa. Matkailua palveleviksi alueiksi mer-
kityille alueille on tehty erilliset osayleiskaavat, 
joissa alueita tarkastellaan tarkemmin. (Hailuo-
don kunta 2019b, 51.) Myös Hailuodon maa-
poliittiseen ohjelmaan sekä Hailuodon kunnan 
elinkeino- ja kehittämisohjelmaan 2011-2021 on 
kirjattu monia luonto- ja kulttuurimatkailun 
kehittämiseen pyrkiviä toimenpiteitä, joissa on 
kiinnitetty huomioita matkailun kestävyyteen 
esimerkiksi kansallismaiseman ja kulttuuri-
perinteen säilymisen näkökulmasta. Lisäksi 
Hailuodon rakennusjärjestyksessä on annettu 
rakentamista koskevia määräyksiä, joilla pyri-
tään varmistamaan perinnemaiseman säilymi-
nen. (Hailuodon kunta 2011a; Hailuodon kunta 

2011b.) Matkailurakentamisessa paikallisen 
identiteetin säilyminen on otettava huomioon 
rakennuslupatarkastelussa muun muassa vaa-
timalla ratkaisuja, joissa suositaan paikalliseen 
kulttuurimaisemaan sisältyviä rakennustyyle-
jä ja -materiaaleja sekä säilytetään perinteisiä 
biotooppeja ja perinteistä pihojen kasvillisuut-
ta (Hasu & Tyrväinen 2011, 55). Matkailun so-
sio-kulttuurista kestävyyttä edistää myös mat-
kailun ja perinteisten elinkeinojen tarpeiden 
yhteensovittaminen maankäytön suunnittelun 
keinoin (Business Finland 2020c). Hailuodon 
strategiseen yleiskaavaan on kirjattu tavoitteek-
si monipuolinen elinkeinorakenne. Kunnan ta-
voitteena on, että matkailua kehitetään muita 
elinkeinoja, kuten maanviljelyä tukien, ei nii-
den kustannuksella. (Hailuodon kunta 2019b, 
15.)

Lopuksi

Tärkeitä keinoja Hailuodon matkailutoiminnan 
kestävyyden parantamiseksi ovat perinteiden 
hyödyntäminen ja säilyttäminen, luonnonsuo-
jelu ja luonnonarvojen huomioiminen, luonto-
matkailijoiden kulun ja toiminnan ohjaaminen 
ja hallinta, ekologisten liikkumismuotojen  ja 
kulkuyhteyksien tukeminen, ekologinen ja kes-
tävä matkailurakentaminen, olemassa olevan 
rakennuskannan hyödyntäminen ja kulttuuri-
maiseman säilyttäminen, matkailun potentiaa-
listen asiakasryhmien tunnistaminen ja mat-
kailumarkkinoinnin kehittäminen,  yhteistyö 
ja osallistaminen  sekä matkailutoimijoiden ja 
matkailijoiden ohjaaminen ja opastaminen kes-
tävään toimintaan. 
 Hailuodon matkailussa on nykyisel-
lään hyvät puitteet lähteä edistämään matkai-
lun kestävyyttä. Saaren olosuhteet, kuten sen 
upea luonto, vahva kulttuuriperinne, kunnan 
avoin asenne ja asukkaiden yhteisöllinen te-
kemisen meininki luovat hyvän toiminta-alus-
tan kestävälle matkailun kehittämiselle. Mat-
kailua kehitettäessä on tärkeää muistaa, että 
koko Hailuodon matkailutoiminnan perustan 
muodostavat saaren luonto, kulttuurimaisema 
ja kulttuuriperinteet. Jos ne häviävät, saaren 
luonne muuttuu, mikä voi heikentää saaren 
matkailutoiminnan edellytyksiä. Niiden kun-
nioittaminen, huomioiminen ja säilyttäminen 
ovat edellytykset saaren matkailutoiminnan 
jatkuvuudelle. 
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Tämän selvityksen tarkoituksena on selvittää 
kaupan kehittyminen ja siihen vaikuttaneet 
tekijät. Selvityksessä tutkitaan kaupan rakenteen 
muutosta 1800- luvun vaihtokaupasta, 
kaupan vapautumiseen 1860- luvulle, sekä 
nykypäivän 2000- luvun verkkokauppaan. 
Kaupan muodon kehityksen kautta pohditaan 
kaupan tulevaisuudessa ajankohtaiseksi 
tulevia mahdollisuuksia ja kehitettäviä piirteitä 
tulevaisuuden kaupan kannalta. Selvityksessä 
keskitytään Oulun seutuun ja Hailuotoon, 
tutkimalla kaupan nykyinen tilanne ja tulevan 
Pengertie- hankkeen mukanaan tuomat 
muutokset ja vaikutukset Hailuodon alueen 
kauppaan eri tekijöiden kautta. 

Kaupan kehittyminen

Kauppa määritellään yritykseksi, joka myy 
tiloissaan tavaroita ja, tai hyödykkeitä. 
Kauppoihin lukeutuvat yleisimmittäin 
päivittäistavarakauppoihin kuuluvat 
ruokakaupat ja erilaiset erikoiskaupat, 
kuten esimerkiksi vaatekaupat, apteekit ja 
huonekalukaupat. Päivittäistavarakauppojen 
ja erikoiskauppojen lisäksi kauppoihin voidaan 
lisätä huoltoasemat ja tehdasmyymälät. 
Kauppojen ohella on kaupallisia palveluita, 
jotka tuotteiden sijaan tarjoavat maksullisia 
palveluita. Kaupallisiin palveluihin kuuluvat 
muun muassa kampaamot ja parturit sekä 
ravintolat ja majoituspalvelut.
 Kauppa on viimeisten vuosisatojen 
aikana kehittynyt nopeasti 1800- luvun 
vaihtokaupasta nykypäivän verkkokauppaan. 
Vaihtokauppa oli kaupan yleisin muoto 

vielä 1850- luvulla. 1859 kauppa alkoi 
vapautua, jonka seurauksena kauppojen 
määrä nousi nopeasti ja asiakkaiden 
kulutustottumukset alkoivat muuttua. Ennen 
tätä kaupankäynti oli ollut hyvin rajoitettua, 
ollen sallittua vain kaupungeissa ja harvoilla 
maaseutumarkkinoilla. Kaupan kehitys 
hidastui vuonna 1918 päättyneen ensimmäinen 
maailmansodan, sekä jälleen 1930- luvulla laman 
seurauksena. Sota ja lama hidastivat kaupan 
kehitystä, esimerkiksi jakelusäännöstelyn 
kautta, mutta eivät pysäyttäneet sitä. Kaupoissa 
alkoi hidas muutos kotona tehdyistä tuotteista 
kohti tehdasvalmisteisia tuotteita. Samoin 
päivittäistavarakaupat alkoivat erikoistua, 
muodostaen erillisiä erikoiskauppoja, kuten 
liha-, maito- ja leipäkauppoja. 
 Vuoden 1954 jälkeen kaupan kehitys 
kuitenkin normalisoitui elintarvikkeiden 
jakelusäännöstelyn päätyttyä. Samalla 
nykyaikainen itsepalvelumyymälä korvasi 
aikaisemman palvelumyymälä tyypin, joissa 
myyjä poimi asiakkaan pyytämät tuotteet 
hyllystä. Palvelumyymälän mukana alkoivat 
väistyä elintarvikkeiden erikoiskaupat, kuten 
esimerkiksi maito- ja leipäkaupat. Erikoiskaupat 
korvautuivat itsepalvelumyymälöillä eli 
valintamyymälöillä, joissa kaikki elintarvikkeet 
myytiin yhdessä tilassa ja asiakkaat keräsivät 
haluamansa tuotteet itse hyllystä. 
 Kaupan kehitykseen nykyaikaan ovat 
vaikuttaneet muun muassa yhteiskunnassa 
tapahtuneet muutokset ja yhteiskunnan ohjaus 
lainsäädännön, työmarkkinasopimusten, 
kaavoituksen sekä yhdyskuntasuunnittelun 
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kautta. Kauppa on omalta osaltaan myös 
toiminut vaikuttavana tekijänä yhdyskunnan 
muutoksissa, sekä omassa kehityksessään. 
Kehitykseensä kaupat ovat voineet vaikuttaa 
toimintastrategiallaan, kuten esimerkiksi 
valikoimien koolla, logistiikan kehityksellä ja 
kilpailulla.  
 Päivittäistavarakaupat saavuttivat 
lukumäärän huippunsa vuonna 1964, jolloin 
Suomessa oli 22 565 myymälää. Tämän jälkeen 
kauppojen määrä on laskenut runsaasti, 
vuonna 2007 toiminnassa ollen vain 3922 
myymälää (Koistinen, Lammi & Raijas 2009). 
Vuoden 2020 alussa kauppojen määrä oli 
4507 (kts. kuva 1), mutta tilasto ei ole täysin 
vertailtavissa aikaisempiin tilastoihin vuonna 
2017 tapahtuneet muutoksen vuoksi (Nielsen 
Päivittäistavaramyymälärekisteri 2019).
 Myymälöiden vähenemisen taustalla 
yhtenä vaikuttavana tekijänä on jo 1960- luvulla 
alkanut kauppojen rakennemuutos kohti 
tehokkaampia yksiköitä. Myymälöiden pinta-
alan kasvattaminen tehokkuuden nimissä 
harvensi myymäläverkkoa ja myymälöiden 
määrää. Syrjäisemmät ja pienemmät myymälät 
poistuivat, suurempien myymälöiden sijoittuen 
keskeisemmille alueille. Myymälöiden 
tehokkuuden kasvamisen ja kaupan 
keskittymisen rinnalla muina myymälöiden 
lukumäärään vaikuttaneina tekijöinä 
voidaan pitää kauppojen ketjuuntumista, 
kauppakeskuksien yleistymistä, verkkokaupan 

laajentumista sekä ulkomaisten ketjujen 
saapumista Suomeen (Heinimäki 2006).

Verkkokauppa
Verkkokauppa on yksi etämyynnin tapa, posti- 
ja puhelinmyynnin ohella. Verkkokaupalla 
tarkoitetaan verkon välityksellä tapahtuvaa 
kauppaa, niin kuluttajien ja yritysten välillä 
kuin kuluttajien keskinäistä kauppaa. 
Voimakas kaupan digitalisoituminen 
viimeisimpien vuosien aikana on 
mahdollistanut kotimaisen verkkokaupan 
nopean kasvun. Eurooppalaisessa vertailussa 
Suomen vähittäiskaupan verkkokauppojen 
osuus on hyvin suuri, erityisesti viimeisimpien 
vuosien nopean digitalisoitumisen ansiosta. 
Vuonna 2019 suomalaisista vähittäiskaupoista 
verkkokaupassa tuotteitansa myivät 48 % 
Suomen vähittäiskaupoista. Suomalaisessa 
vähittäiskaupassa heikkoutena on kuitenkin 
suomalaisen verkkokaupan kansainvälisyys 
ja sen puute. Vain harvat suomalaiset 
vähittäiskaupan verkkokaupat myyvät 
tuotteitansa EU- maihin ja niiden ulkopuolelle. 
Vuonna 2019 Suomessa EU- maihin ja niiden 
ulkopuolelle myyvien vähittäiskauppojen 
määrä oli vain 6 % kaikista Suomen 
vähittäiskaupoista. Suomalaisen verkkokaupan 
yksi selkeimmistä kehityksen kohteista onkin 
siis verkkokaupan kansainvälistäminen, 
lisäämällä ulkomaille myyvien vähittäiskaupan 
verkkokauppojen määrää (Kaupan liitto 2020a).

TIL
AS

TO
T

2016 2017 2018 2019

Lukumäärä marketit  (pl. erikoismarkkinat) 3 002 2 824 2 804 2 789

Lukumäärä kaikki (ml. erikoismarkkinat) 4 882 4 624 4 550 4 507

Myynti kaikki, meur (pl. lopettaneet) 16 976 17 340 18 078 18 520

Arvon muutos % 1,0 % 3,4 % 2,5 %

Volyymin muutos % 1,0 % 0,3 % 0,6 %

Lähde: Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri         

Market-myymälöiden lukumäärät vuosina 2000–2019; ks. sivu 6. 

MYYMÄLÄTYYPPI MYYNTIPINTA-ALA/MÄÄRITELMÄ YHTEENSÄ 1.1.2020

Hypermarketit Citymarket, Prisma ja Minimani 5 303
Tavaratalot ≥ 1 000 m2 (päivittäistavaroiden osuus myynnistä alle 2/3) 352
Supermarketit, isot ≥ 1 000 m2 (päivittäistavaroiden osuus myynnistä yli 2/3) 7 169
Supermarketit, pienet 400–999 m2 2 183
Valintamyymälät, isot 200–399 m2 2 126
Valintamyymälät, pienet 100–199 m2 368
Pienmyymälät < 100 m2 172
Erikoismyymälät 220
Kauppahallit/suoramyyntihallit 29
Halpahintamyymälät, osa päivittäistavaravalikoimaa 417
Huoltoasemamyymälät, osa päivittäistavaravalikoimaa 180
Yhteensä 18 520

Myymäläautot ja -veneet 3
Lopettaneet 125
Yhteensä 1.1.2020 18 647

MYYMÄLÄTYYPPI MYYNTIPINTA-ALA/MÄÄRITELMÄ YHTEENSÄ 1.1.2020

Hypermarketit Citymarket, Prisma ja Minimani 154
Tavaratalot ≥ 1 000 m2 (päivittäistavaroiden osuus myynnistä alle 2/3) 87
Supermarketit, isot ≥ 1 000 m2 (päivittäistavaroiden osuus myynnistä yli 2/3) 699
Supermarketit, pienet 400–999 m2 483
Valintamyymälät, isot 200–399 m2 836
Valintamyymälät, pienet 100–199 m2 293
Pienmyymälät < 100 m2 237
Erikoismyymälät 745
Kauppahallit/suoramyyntihallit 29
Halpahintamyymälät, osa päivittäistavaravalikoimaa 353
Huoltoasemamyymälät, osa päivittäistavaravalikoimaa 591
Yhteensä 1.1.2020 4 507

Myymäläautot ja -veneet 11
Lopettaneet 202

Päivittäistavarakauppojen myynti, arvon muutos ja volyymin muutos 2016–2019

Lähde: Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri

Lähde: Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri      

Myymälöiden lukumäärä myymälätyypeittäin vuonna 2019

Päivittäistavaroiden myynti myymälätyypeittäin 2019 (meur)
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Kuva 1. Päivittäistavaramyymälöiden lukumäärä vuonna 2019.
(Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri, 2020)



 Verkko-ostosten määrä on Suomessa 
kasvanut runsaasti viimeisten vuosien aikana. 
Vuoden 2019 aikana verkkokaupan kasvu 
ylitti vuoden alussa annetun ennusteen 
ja kasvoi ennustetun 11 % sijasta 12 % 
vuodesta 2018. Erityisen suuren kasvun 
ovat kokeneet päivittäistavarakauppojen 
verkkokaupat, niiden myynnin kasvaen 
jopa kaksinkertaiseksi edellisestä vuodesta. 
Kasvusta huolimatta päivittäistavaroiden 
verkkokauppa on edelleen vain pieni osa 
kauppojen kokonaisliikevaihdosta, noin 0,8 
%. Kuluneen vuoden mukanaan tuomat 
muutokset päivittäistavarakauppaan ja 
sen verkkokauppaan ovat mahdollistaneet 
verkkokaupan kehittymisen uudelle tasolle. 
Päivittäistavaroiden verkkokaupan kokeilun 
kynnys on madaltunut, sen suosion noustessa 
ja palvelun yleistyessä. Kuluneen vuoden 
aikana ruuan verkkokauppaa uutena 
kokeilleet, voivat jäädä palvelun asiakkaiksi 
myös tulevaisuudessa (Kaupan liitto 2020c).
 Liikevaihdoltaan suurimpana 
verkkokaupan osa-alueena oli vuonna 2019 
matkailu 42 prosentilla, tavaroiden ollen 
toiseksi suuri kategoria 37 prosentilla ja 
palvelut kolmantena 21 prosentilla. Vuodesta 
2018 matkailun osa on laskenut 5 %, tavaroiden 
ja palveluiden osuuden kasvaen. Yhtenä syynä 
matkailun liikevaihdon vähenemiseen voidaan 
pitää kuluttajien lisääntynyttä tietoisuutta 
ilmastonmuutoksesta, johtaen verkosta 
ostettujen lentolippujen vähentymiseen 12 
prosentilla edellisestä vuodesta. Matkailun 
osa-alueen voidaan odottaa laskevan myös 
tulevaisuudessa joissain määrin, samalla 
tavaroiden osuuden kasvaen (Paytrail 2019).
 Kaupan kehittymisen mukana 
verkkokaupan merkitys tulee vain kasvamaan, 
kuitenkaan perinteisiä kivijalkakauppoja 
syrjäyttämättä. Sen sijaan verkko- ja 
kivijalkakaupat tulevat toimimaan toisiaan 
tukevana kokonaisuutena. Kivijalkakaupat 
toimivat tukipisteenä kaupoille palvellen 
alueen asiakkaita, verkkokauppojen saavuttaen 
suuremman asiakaskannan (Kaupan liitto 
2020c).

Kaupan tulevaisuus
Kauppa tulee muuttumaan tulevaisuudessa 
edelleen digitalisaation ja automatisaation 
mukana. Tuotteiden hankintaketjut tulevat 
lyhentymään, kansainvälinen kilpailu 

tiukentuu, työvoiman tarpeessa tapahtuu 
muutoksia sekä työllisyyden rakenne 
muuttuu. Kauppojen tehokkuus ja tuottavuus 
kasvavat, ja keskeiseksi kilpailutekijäksi 
nousee asiakastieto. Digitalisaation myötä 
mahdollistuu kuluttajakäytöksen muutoksien 
ennakointi ja uusien toimintamallien luominen 
kuluttajien yksilöllisten vaatimuksien pohjalta 
(Kaupan liitto 2020b). 
 Verkkokaupan käytön osuus tulee 
kasvamaan entisestään kaupan tulevaisuudessa, 
vaatien perinteisten kivijalkakauppojen 
laajentumista myös verkkokaupan puolelle. 
Verkkokaupat eivät kuitenkaan tule 
korvaamaan kivijalkakauppoja. Palvelun 
rooli kaupassa tulee korostumaan, yhdistäen 
palvelun ja kaupan yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Tuotteiden myynnin ohella kaupalta tullaan 
odottamaan tuotteisiin liittyviä oheispalveluita, 
huoltoa, korjausta ja kierrätystä.
 K-ryhmän teettämässä selvityksessä 
”Tulevaisuuden ruokakauppa 2028” nähdään 
ruokakauppojen tulevaisuudessa ruuan 
verkkotilaamisen arkipäiväistyminen ja 
elämyksellisyyden etsiminen ostoksien 
teossa.  Selvitys on tehty yhteistyössä 
asiantuntijoiden, kauppiaiden ja työntekijöiden 
kanssa. Suunnittelun avuksi mallinnettiin 
virtuaalinen kauppa, toimimaan työryhmän 
apuna visioinnissa. K-ryhmän selvityksessä 
tulevaisuuden kaupassa tulee korostumaan 
vastuullisuus ja erilaisten palveluiden tarjonta. 
Vastuullisuus näkyy muun muassa kaupan 
oman energian tuotannossa. Kaupan erilaiset 
palvelut puolestaan ilmenevät kaupan 
kolmijakoisuudesta. Itse kaupan myymälätila 
jakautuu elämyksellisyyttä tuovaan torimaiseen 
osaan ja tehokkuutta tukevaan teho-ostamisen 
osastoon, jossa sijaitsevat tuotteet on mahdollista 
myös tilata verkon kautta etukäteen valmiiksi 
pakattuina. Kolmantena osana on uusina 
palveluina tulevaisuuden kauppaan sijoittuvat 
opetuskeittiö ja viherhuone asiakkaiden sekä 
lähituottajien käyttöön (K-ryhmä 2018). 
 Kaupan ja erityisesti 
päivittäistavarakauppojen tulevaisuudessa 
nousee keskeiseksi aiheeksi tuotteiden 
toimitustapojen kehittäminen ja uusien 
toimitustapojen käyttöönotto. Nykyisistä 
toimitustavoista ruuan kotiin toimitus on 
nostanut suosiotaan viimeisen vuoden 
aikana runsaasti, ja tulevaisuudessa kotiin 
toimituksen suosio tulee todennäköisesti vain 



kasvamaan palvelun yleistyessä. Tämä luo 
edellytyksiä palvelun eteenpäin kehittämiseen. 
Uusina mahdollisina toimitustapoina 
tulevaisuuden ruuan verkkokauppaan nousee 
ympärivuorokautisten noutopisteiden ja drone- 
toimitusten käyttöönotto. Ympärivuorokautiset 
noutopisteet mahdollistavat asiakkaille 
tilauksien noudon heille sopivaan aikaan ja 
takaavat riippumattomuuden noutopisteen 
aukioloajoista. Drone- toimitukset puolestaan 
mahdollistavat pienten pakettien kuljetuksen 
suoraan asiakkaiden koteihin. Kuljetuksilla 
voidaan vähentää alueiden liikennettä ja luoda 
uusia mahdollisuuksia paikallisille yrityksille.

Kaupan yksiköt

Kaupan yksiköt ovat jaoteltavissa niiden 
myyntipinta-alan mukaan. Myyntipinta-alaan 
lasketaan kaupan myynnissä käytettävät 
tilat, pois lukien kassalinjan jälkeisiä tiloja 
tai alueita, joihin vain henkilökunnalla on 
pääsy. Henkilökunnan tiloihin kuuluvat muun 
muassa sosiaalitilat, varastotilat ja säilytystilat. 
 Myymälätyypeistä (kts. kuva 2)
pienimpiä ovat huoltamot ja niiden yhteydessä 
sijaitsevat liikennemyymälät, sekä erilaiset 
pienmyymälät. Lähikauppa myymälätyyppinä 
on kooltaan seuraava pienmyymälöistä. 
Lähikauppa on usein kooltaan noin 400m2, 
koossa on kuitenkin vaihtelua eri konsernien 
välillä. Luonteeltaan lähikauppa on helposti 
saavutettavissa oleva ja kuluttajien lähellä 
sijaitseva. Supermarketit ja marketit ovat 
lähikauppoja suurempia, myyntitilan ollen 
suurissa liikkeissä noin 1000m2 ja pienemmissä 
vähintään 400m2. Asutuksen keskuksissa 
supermarketit toimivat usein myös lähikaupan 
roolissa. Suurimpina myymälätyyppeinä ovat 
hypermarketit ja tavaratalot. Hypermarketit 
ja tavaratalot ovat pinta-alaltaan yli 2500m2 ja 
myymälässä myydään usean alan tavaroita. 
Hypermarketeissa elintarvikkeiden osa on 
alle puolet liikkeen kokonaispinta-alasta, 
tavarataloissa puolestaan yksittäisten 
tuoteryhmän määrä ei ylitä puolta 
kokonaispinta-alasta (Päivittäistavarakauppa 
ry 2020).
                             Kaupan mitoituksessa myyntipinta-
alaan vaikuttavina tekijöinä ovat alueen 
asukasluku ja ostovoima. Kaupan myyntipinta-
ala valitaan sopivaksi alueen asukaslukuun ja 
ostovoimaan nähden. Kaupan myyntipinta-
alan ohella asukasluku vaikuttaa alueelle 

sijoitettavien kauppojen määrään. Suomen 
päivittäistavarakaupoissa yhtä myymälää 
kohti on noin 1500 asukasta. Oulun seudulla 
keskiarvo on tätä hieman korkeampi, ollen 
noin 1900 asukasta päivittäistavara myymälää 
kohti. Erikoiskauppojen suhteen asukasluku on 
huomattavasti matalampi. Suomen keskiarvona 
on noin 240 asukasta erikoismyymälää kohti. 
Oulussa arvo on päivittäistavarakauppojen 
tapaan myös erikoismyymälöiden kohdalla 
korkeampi, eli noin 330 asukasta myymälää 
kohti. 

Ostovoima ja muut kaupan kehitykseen 
vaikuttavat tekijät

Kaupan mitoituksessa yhtenä vaikuttavana 
tekijänä on alueen ostovoima. Ostovoima 
kuvaa kuinka paljon hyödykkeitä käytettävissä 
olevilla tuloilla voidaan ostaa. Ostovoima on 
riippuvainen muun muassa ihmisten tuloista, 
tuotteiden hinnoista, veroista sekä inflaatiosta. 
Ostovoimaan vaikuttavat ihmisten tulot 
voivat koostua myös palkkatulojen lisäksi 
erilaisista tulonsiirroista, kuten esimerkiksi 
Kelan maksamista työttömyyskorvauksista, 
lapsilisistä ja asumistuista.
 Suomalaisten ostovoima on 
suhteellisen heikko eurooppalaisessa 
vertailussa. Tähän osittain syyllisiä ovat Suomen 
korkea verotus, ihmisten matalat tulot, pitkien 
matkojen aiheuttamat kuljetuskustannukset ja 
kaupan kilpailun puutteesta johtuvat korkeat 
hinnat.
 Ostovoimasta tehdään ennusteita 
tulevaisuuden kaupan kehittymisestä. 
Nämä ennusteet kaupan kehittymisestä 
vaativat arvioita yksityisen kulutuksen 
kehittymisestä alueella. Ennusteet toteutetaan 
skenaarioperusteisesti, toimintaympäristössä 
vallitsevien epävarmuuksien vuoksi. Ennusteet 
ostovoiman kehittymisestä toimivat yhtenä 
tekijänä uusien kauppojen sijoittamisessa 
(STTK 2020). 

Ostovoiman siirtymä
Ostovoiman siirtymällä tarkoitetaan kunnasta 
lähtevää ja kuntaan tulevaa ostovoimaa. 
Siirtymä voi olla positiivinen tai negatiivinen. 
Siirtymän ollessa positiivinen ostovoimaa 
saapuu kuntaan myös kunnan ulkopuolelta, 
kunnan myynnin ollen suurempi kuin kunnan 
oma ostovoima. Kuntaan saapuva ostovoima 
voi tapahtua esimerkiksi matkailijoiden 



avulla. Siirtymän ollessa negatiivinen kunnan 
ostovoima puolestaan suuntautuu kunnan 
ulkopuolelle, kunnan myynnin ollen pienempi 
kuin sen ostovoima. Ostovoiman siirtymä voi 
olla kunnissa jopa 70 % kunnan ostovoimasta, 
erityisesti matkustusvaltaisilla alueilla.
                             Ostovoimaan vaikuttavia 
tekijöitä ovat muun muassa kaupungin 
tai kunnan oma palvelutaso, etäisyydet 
lähimpiin kauppapaikkoihin, asioinnin 
helppous, palveluiden keskittyminen tai 

hajautuneisuus ja kunnan liikenneyhteydet. 
Siirtymä on laskettavissa vähentämällä kunnan 
ostovoimasta kunnan omien asukkaiden 
ostovoima (Owalgroup 2020). 

Kaupan sijainti
Sijainti on yksi kaupan tärkeimmistä 
menestyksen tekijöistä, erityisesti kaupan 
saavutettavuuden vuoksi. Kauppa on 
kannattavaa sijoittaa hyvin saavutettavissa 
oleviin paikkoihin, ihmisten lähelle, kuten 

Kuva 2. Kaupan yksiköiden jaottelu. (Johanna Hietala, 2020)
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esimerkiksi risteysalueille ja päätieyhteyksien 
lähettyville. Risteysalueilla oleellinen tekijä 
on risteyksien läpäisykyky, erityisesti 
tulevaisuudessa kasvavien liikennemäärien 
kannalta. Katuverkoston muutoksilla voidaan 
tukea risteyksien läpäisykykyä ja kaupan 
saavutettavuutta liikennemäärien kasvaessa 
liian suureksi vanhalle tieverkostolle. Hyvien 
tieyhteyksien lisäksi kaupan sijoituspaikalla 
tulee olla riittävästi asiakaspotentiaalia. Kaupat 
suosivat erityisesti uusia asuinalue- hankkeita, 
joissa toteutuvat vaadittu asiakaspotentiaali 
ja alueen hyvä saavutettavuus. Sijainnin 
valinnassa kaupat pyrkivät suosimaan alueista 
erityisesti kaupungin keskustoja ja niiden 
lähistöllä olevia alueita, erilaisia lähiöitä sekä 
taajamia. Eri alueet tuovat mukanaan omat 
vaatimuksensa kaupan sijainnille. 
 Kaavoituksella tulee mahdollistaa 
kaupoille kannattavia sijainteja, sekä tarpeeksi 
laajat alueet tilatarpeiden täyttymiseen. Kaupan 
näkökulmasta kaavan tulee olla tarpeeksi väljä 
ja joustava, kaupan mahdollisia tulevaisuuden 
laajennuksia ja toiminnan muutoksia varten. 
Kaupan investoinnit mitoitetaan yleensä 
noin 15–30 vuodelle, joka asettaa vaatimuksia 
myymälöiden kestävyydelle ja laajennusvarojen 
riittävyydelle. Parkkipaikkojen laajentaminen 
on oltava mahdollista, kuten myös itse 
myymälärakennuksen laajentaminen. 
Laajennusmahdollisuuksien lisäksi sijainnissa 
on otettava huomioon riittävät parkkipaikan 
sisääntuloreitit, julkisen liikenteen verkoston 
pysäkit saavutettavuuden kannalta, sekä 
henkilökunnan kulku parkkipaikalta kaupan 
sosiaalitiloihin. 
 Kaupan myymäläverkosto 
suunnitellaan tutkimalla alueen lähtötilannetta 
ja mahdollista kasvupotentiaalia. Suunnitteluun 
vaikuttavat niin alueen väestömäärä, kuin 
kaupan kilpailutilanteet ja potentiaali. Kaupan 
nykyinen verkosto ja sen jäljellä oleva käyttöikä 
ovat oleellinen osa uusien investointien 
päätöksiä (Polso 2020).

Kulutustottumukset
Kulutustottumuksilla kuvataan ihmisten 
tapaa kuluttaa rahaa. Suomalaisten 
kulutustottumukset ovat muuttuneet jo 
useamman vuoden ajan kestävämpien 
valintojen suuntaan. Samalla kotitalouksien 
koko on muuttunut useamman henkilön 
talouksista 1–2 hengen talouksiin. 1–2 henkilön 

taloudet muodostavat jo 70 % Suomen 
kotitalouksista, näistä 40 % ollen yhden hengen 
talouksia.
 Kotitalouksien kokojen muutos 
vaikuttaa suoraan ihmisten kulutukseen ja 
kaupallisten palveluiden käyttöön. Pienet 
kotitaloudet ruokailevat kotinsa ulkopuolella 
suurempia kotitalouksia useammin, mutta 
myös ovat valmiimpia käyttämään enemmän 
rahaa erikoistavaroihin, erilaisiin palveluihin ja 
matkustamiseen. 
 Kotitalouksien kokojen muutosten 
ohella ihmisten kulutus on muuttunut 
yksilöllisemmäksi. Aikaisemmin merkittävässä 
asemassa ollut nautinnon saaminen 
ostamisesta on laskenut arvoaan ihmisten 
keskuudessa. Sen tilalle on noussut tarve 
ostoksien elämyksellisyydelle. Suosiota ovat 
tämän seurauksena kasvattaneet erityisesti 
erilaiset kauppakeskukset, viihde- ja vapaa-
ajankeskukset sekä matkailusta erityisesti 
laivaristeilyt. Tähän merkittävimpänä 
selittäjinä ovat ihmisten muuttuneet tulot, 
sosioekonominen asema, asumismuoto sekä 
ihmisten eri elämänvaiheet (FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy 2010).
 Kulutustottumukset tulevat 
muuttumaan tulevaisuudessa entisestään. 
Yhtenä mahdollisena muutoksena on 
tavaroiden kierrätyksen ja vuokrauksen 
suosion nousu kestävien valintojen suosion 
nousten edelleen. Kierrätyksen ja vuokrauksen 
ohella selkeämpänä mahdollisuutena 
ovat verkkokaupan laajentuminen ja sen 
mukanaan tuomat muutokset suomalaisten 
kulutustottumuksiin.

Kauppa Oulun seudulla ja Hailuodossa

Oulun seutu toimii yhtenä merkittävänä 
kaupan keskuksena Pohjois-Suomessa, 
päämarkkina-alueeseen kuuluen Pohjois-
Pohjanmaan alue. Oulun kaupunki toimii 
seudun kaupan keskuksena laajalla 
päivittäistavarakauppojen myymäläverkollaan 
ja erikoiskauppojen valikoimallaan. Oulun 
kaupunkia ympäröivät alueet ovat kauppojen 
määrän suhteen rajallisempia, kuitenkin 
kattaen tarvittavan kaupan palveluverkon 
alueelleen. Ympäröivien alueiden ostovoiman 
siirtymä suuntautuu osittain Oulun kaupungin 
kauppoihin, erityisesti erikoiskauppojen osalta, 
yhtenä syynä ollen todennäköisesti suurempi 
myymälöiden tarjonta. 



 Vuonna 2008 Oulun seudulla toimi 129 
päivittäistavarakauppaa (kts. kuva 3), joista 13 
oli päivittäistavaroiden erikoiskauppoja (FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy 2010). Vuoteen 
2016 mennessä päivittäistavarakauppojen 
määrä nousi 22 myymälällä, kokonaismäärän 
nousten 151 myymälään. Yleisimpänä 
myymälätyyppinä vuoden 2016 tilastossa 
Oulun seudulla olivat suuret myymälät, 
kuten suuret valintamyymälät, supermarketit 
sekä hypermarketit, jotka muodostivat 53 
% Oulun seudun päivittäistavarakaupoista. 
Erikoiskaupan myymälöitä Oulun seudulla 
oli vuonna 2007 659 kappaletta (kts. kuva 4)
ja vuonna 2015 637 kappaletta. Erikoiskaupan 
myymälät ovat vähentyneet 22 myymälällä, 
suurimman muutoksen tapahtuen muun 
erikoiskaupan toimialalla. Vuoteen 2015 
mennessä muun erikoiskaupan toimialalta 
on poistunut 43 myymälää, kun taas 
muotikauppojen ja Alkojen, apteekkien, ym. 
toimialalla määrän kasvaessa 24 myymälällä.
 Erikoiskauppojen suurin keskittymä 
sijaitsi Oulussa, muodostuen 80 % erikoiskaupan 
myymälöistä. Seuraavaksi suurimpana 
keskittymänä Oulun seudulla oli Kempele, 
jossa erikoiskauppoja toimi 11 % Oulun seudun 

erikoiskaupan myymälöistä. Toimialaltaan 
suurimman osan erikoiskaupan myymälöistä 
muodostavat muun erikoiskaupan myymälät 
46 % ja muotikaupat 19 % (FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy 2017). 
 Oulussa päivittäistavarakauppojen 
ostovoiman siirtymä on ollut positiivinen, 
vuonna 2008 ostovoiman siirtymän ollen 32 
%. Useimmilla Oulua ympäröivillä alueilla 
ostovoiman siirtymä on puolestaan ollut 
negatiivinen, kuitenkin enimmillään -40 %. 
Koko Oulun seudulla päivittäistavarakauppojen 
ostovoiman siirtymä on kuitenkin ollut 
positiivinen. Erikoiskauppojen osalta 
Oulun ostovoiman siirtymä on ollut erittäin 
positiivinen, vuonna 2008 ostovoiman 
siirtymän ollen 78 %. Suuri ostovoiman 
siirtymä Oulussa näkyy ympäröivien alueiden 
erittäin negatiivisessa ostovoiman siirtymässä. 
Koko Oulun seudulla erikoiskauppojen 
ostovoiman siirtymä on kuitenkin 
kokonaisuudessaan ollut positiivinen ja yli 
puolet päivittäistavarakauppojen siirtymää 
suurempi, kertoen seudun vetovoimaisuudesta. 
 Oulun eteläpuolella sijaitsevat 
Kaakkurin ja Oulunsalon alueet ovat 
Hailuodon kannalta tärkeitä kaupan 

Kuva 4. Pävittäistavarakauppojen lukumäärä vuonna 2007. (A.C.Nielsen Fin-land Oy)

Kuva 3. Pävittäistavarakauppojen lukumäärä vuonna 2008. (A.C.Nielsen Fin-land Oy)



suurempia keskuksia. Erityisen merkittävä 
on Kaakkurissa sijaitseva Hailuodolle lähin 
päivittäistavarakaupan suuryksikkö, joka 
tarjoaa Hailuodossa sijaitsevia lähikauppoja 
suuremman päivittäistavaroiden valikoiman. 
Lähempänä Hailuotoa Oulunsalossa sijaitsee 
useampia päivittäistavaroiden lähikauppoja. 
Erikoiskauppojen osalta lähimpänä kaupan 
suurena keskittymänä toimii Oulun keskusta, 
keskustaa ympäröiville alueille sijoittuen vain 
yksittäisiä erikoiskauppoja hajaantuneesti.

Kauppa Hailuodossa
Vuonna 2020 Hailuodossa sijaitseviin 
kauppoihin lukeutuvat kaksi 
päivittäistavarakauppaa, yksi huoltoasema, 
3 suoramyyntitilaa ja 5 erikoiskauppaa 
Kauppojen ohella Hailuodossa toimii erilaisia 
kaupallisia palveluita, jotka koostuvat 
yhdestä kampaamosta, 9 ravintolasta ja 
yhdestä majoituspalvelusta (Hailuoto 2020). 
Hailuodon kaupat ja kaupalliset palvelut 
kattavat kunnan asukkaiden ja matkailijoiden 
peruspalvelut, mutta Oulun seudun kaupat 
ja kaupalliset palvelut toimivat silti tukena 
Hailuodon kunnan kaupoille ja kaupallisille 
palveluille. Erityisesti Hailuotoa lähimpinä 
sijaitsevat suuremmat kaupat Oulunsalossa ja 
Kaakkurissa, ovat tarvittava tuki Hailuodon 
omille perusostokset kattaville pienemmille 
päivittäistavarakaupoille. 
                             Hailuodon kaupoissa ja kaupallisissa 
palveluissa on nähtävissä jako matkailun 
ja saaren pysyville asukkaille suunnattujen 
kauppojen ja kaupallisten palveluiden välillä. 
Hailuodon kaupat ja kaupalliset palvelut 
jakautuvat tarjonnaltaan lähes tasan asukkaiden 
ja turismin kesken, osan kauppojen palvellen 
tarjonnallaan sekä turisteja että paikallisia 
asukkaita. Matkailulle suunnatut kaupat ja 
kaupalliset palvelut sijoittuvat enimmäkseen 
Marjaniemeen ja Keskikylän alueelle, jotka 
toimivat matkailun keskeisimpinä kaupan 
kohteina Hailuodossa. Marjaniemessä 
sijaitsevia kaupan palveluita vuonna 2020 
ovat Luotsihotellin majoituspalvelu, ravintola 
Café Kaija ja erikoiskauppa Luovon puikkari. 
Keskikylässä matkailun kaupalliset palvelut ja 
erikoiskauppa sijaitsevat Hailuodon panimon 
suoramyyntitilan yhteydessä. Panimon 
yhteydessä sijaitsee lahjatavaroita myyvä 
Luovon Puoji – erikoiskauppa ja kahvila Pariton 
kuppi. Matkailulle suunnatut kaupalliset 

palvelut ovat osittain avoinna vain kesäisin, 
osan kuitenkin ollen avoinna vuoden ympäri.
                             Saaren asukkaille suunnatut 
kaupat ja kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin 
Kirkonkylän ja Keskikylän alueella, Hailuodon 
keskustassa. Asukkaille suunnattuihin 
kauppoihin lukeutuvat saaren keskustassa 
sijaitsevat kaksi päivittäistavarakauppaa, 
huoltoasema SEO Hailuoto ja kesäisin toimiva 
Puutarha Merivilja. Kaupallisista palveluista 
Hailuodon keskustassa sijaitsevat ravintola 
Iltalento ja parturi-kampaamo Emmy. 
 Saaren keskustan ulkopuolella 
sijaitsevat Hailuodon erilaiset suoramyyntitilat. 
Suoramyyntitiloihin kuuluvat kalasavustamo 
Hailuodon Halstari Marjaniemessä, 
lähiruokaa tuottava Kujalan tila ja Pohjanmaan 
hunajakeskus Oy Hyypänmäellä. Hailuodon 
Halstari tuottaa käsityönä savustettua kalaa 
ympäri vuoden, myymäläpuolen ollen 
avoinna pääosin vain kesäisin. Hailuodon 
Halstarin jälleenmyyjinä toimivat Hailuodon 
päivittäistavarakaupat, useat kaupat 
Oulun seudulla ja muutama erikoiskauppa 
Helsingissä. Kujalan tila puolestaan tuottaa 
erilaisia naudanlihan tuotteita, omavalmisteisia 
kastikkeitaan, sekä erilaisia jauhotuotteita. 
Kujalan tila myy tuotteitansa pääosin oman 
myymälänsä ja verkkokauppansa kautta, mutta 
myös jälleenmyyjiensä kautta Oulun seudulla. 
Pohjanmaan hunajakeskus Oy tuottaa erilaisia 
luonnonkukkien lajihunajia. Hunajakeskus myy 
tuotteitansa omassa myymälässä vaihtelevina 
aukioloaikoina ja heidän jälleenmyyjöinänsä 
toimivat Hailuodossa sijaitsevat Luovon 
Puikkari Marjaniemessä ja ravintola Iltalehto 
Hailuodon keskustassa. Hailuodossa toimivat 
suoramyyntitilat tuottavat tuotteita myyntiin 
pääosin lähialueille, korostaen tuotteiden 
paikallisuutta.
 Hailuodon ostovoima koostuu 
pääosin saaren asukkaista ja saaren loma-
asukkaista. Kauppa Hailuodossa on 
ostovoimaltaan painottunut saaren kahteen 
päivittäistavarakauppaan, ostovoiman 
siirtymän ollen positiivinen 10 % vuonna 2008. 
Suurin osa saaren asukkaista tekee ostoksena 
Hailuodon omissa kaupoissa ja erityisesti 
kesä aikana saareen saapuvat lomailijat 
tuovat mukanaan ostovoiman siirtymää. 
Erikoiskauppojen osalta ostovoiman siirtymä 
puolestaan Hailuodossa on ollut negatiivinen 
-64 % vuonna 2008. Erikoiskauppoihin 



kohdistuva ostovoiman siirtymä Hailuodossa 
on painottunut Oulun seudulle, kuten myös 
muidenkin ympäröivien kuntien osalta. Yhtenä 
syynä tähän voidaan pitää Oulun laajempaa 
valikoimaa erikoiskaupoista ja niiden hyvää 
saavutettavuutta myös ympäröivien kuntien, 
kuten Hailuodon kannalta (FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy 2010). 

Kaupan kehityssuunta

Kaupat ovat siirtyneet hajaantuneista 
sijainneista kaupan keskittymiin. Kaupan 
keskittyminen tulee vahvistumaan edelleen 
jatkossakin, irrallisten myymälöiden 
kannattavuuden heikentyessä. Kannattaviksi 
sijainneiksi muodostuvat erilaisten 
kauppakeskusten ja kaupan keskittymien 
lähistöt, yhdessä tilaa vaativien kauppojen, 
kuten huonekalukauppojen, keskittymien 
kanssa. Kaupan siirtymistä hajanaisilta alueilta 
kaupan keskittymiin tukee keskittymien 
parempi saavutettavuus niin henkilöautolla, 
joukkoliikenteellä kuin kevyellä liikenteelläkin. 
Hyvän saavutettavuuden merkitys 
tulee edelleen korostumaan, erityisesti 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kannalta. 
 Päivittäistavarakauppojen puolella 
on tapahtunut jakoa kohti pieniä ja suuria 
myymälöitä, keskikokoisten myymälöiden 
suosion laskiessa. Myymälöiden kokoluokat 
eivät kuitenkaan ole kasvussa, vaan 
suurimmaksi osaksi myymälöiden koot ovat 
pienentyneet. Myymälöiden pienemistä 
on tapahtunut erityisesti hypermarkettien 
osalta, ja hypermarketeista onkin 
muodostumassa pienempi versio nykyisen 
hypermarketin rinnalle. Pienmyymälöiden 
osalta niiden suosio on kasvanut erityisesti 
suurilla kaupunkiseuduilla, johtaen uusien 
pienmyymälöiden perustamiseen ja 
pienmyymälöiden merkityksen kasvamiseen. 
                             Erikoiskauppojen osalta myymälöiden 
koko on kasvamassa, erikoiskauppojen 
laajenevien ja monipuolistuvien valikoimien 
seurauksena. Päivittäistavarakauppojen 
tavoin kauppakeskusten rooli on vahvistunut 
myös erikoiskauppojen osalta, yksittäisten 
myymälöiden silti säilyttäen suosionsa 
kauppakeskusten rinnalla. Erikoiskaupoissa 
on havaittavissa myös hybridikauppojen, eli 
sekä kuluttajille että yritysasiakkaille myyvien 
kauppojen lisääntyminen.

 Verkkokaupan suosio jatkaa kasvuaan 
edelleen, kasvattaen sen merkitystä sekä 
erikoiskauppojen että päivittäistavarakauppojen 
puolella. Erikoiskaupassa verkkokaupan 
vahvistuminen on havaittavissa selkeämmin 
sen nopean kasvun vuoksi, eroavaisuuksia 
ollen kuitenkin eri toimialojen välillä. 
Päivittäistavarakauppojen osalta verkkokaupan 
kasvu on hieman vähäisempää, taloudellisen 
kannattavuuden ja logistisen toteutuksen ollen 
edelleen haasteellista. Logistiikan parantuessa 
ja toimitusten vastaanottamisen kehittyessä 
myös päivittäistavarakauppojen verkkomyynti 
tulee kasvamaan, sekä suosioltaan että 
merkitykseltään. Kansainväliset verkkokaupat 
ovat yleistymässä ja uutena lisäyksenä 
verkkokaupalle voi nousta näytemyymälät, 
joissa tilattaviin tuotteisiin on mahdollista 
tutustua ennen varsinaisen tilauksen tekemistä 
verkossa.
 Kuluttajarakenteessa tapahtuneiden 
muutoksien, kuten väestön ikääntymisen ja 
kotitalouksien pienenemisen seurauksena 
kaupalta toivottavissa palveluissa on 
tapahtumassa muutosta. Asuinalueilla 
sijaitsevien lähikauppojen kysyntä on kasvanut, 
erityisesti ikääntymisen johdosta. Samalla 
kaupoissa on alkanut tapahtua erikoistumista 
ja profiloitumista, ympärivuorokautisten 
kauppojen ja liikenneasemamyymälöiden 
kysynnän kasvaessa. Lähellä tuotetun ruuan 
suosio on nousemassa ja se tulee kasvamaan 
jatkossakin (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
2010).

Kehityssuunta Oulun seudulla ja Hailuodos-
sa
Oulun kaupunki ja sitä ympäröivät kunnat 
muodostavat yhdessä merkittävän kaupan 
keskuksen Pohjois-Suomelle. Kaupan 
kehittyessä Oulun merkitys kaupan keskuksena 
tulee vain kasvamaan, erityisesti monipuolisten 
vähittäiskaupan palveluiden osalta. Oulun 
seudun kunnat muodostavat yhdessä Oulun 
kaupunkia tukevan palveluverkon, jotka 
toimivat yhdessä Oulun kaupan keskuksen 
kanssa.
 Erikoiskaupat tulevat edelleen 
keskittymään Oulun keskustaan ja muihin 
Oulussa sijaitseviin kaupan keskuksiin. 
Erikoiskaupoista erityisesti tilaa vaativat 
erikoiskaupat ovat kasvussa Oulun seudulla, 
niiden ostovoiman ollen nousussa jo pidemmän 



aikaa. Kasvaneeseen ostovoimaan ja liiketilojen 
tarpeeseen voidaan vastata lisäämällä 
käytettävissä olevia liiketiloja uusilla yksiköillä 
tai laajentamalla jo olemassa olevia tiloja. 
Uutena kaupan osana Ouluun on mahdollista 
sijoittaa verkkokauppojen näytemyymälöitä. 
 Hailuodossa kaupan kehityksessä 
erikoiskauppojen sijaan painottuvat kauppojen 
saavutettavuus. Saaren päivittäistavarakaupat 
ja erikoiskaupat on kannattavaa keskittää 
saaren keskustaan ja matkailun painopisteisiin. 
Kaupan keskittäminen tukee kauppojen 
saavutettavuutta ja samalla toimien tukena 
alueen matkailulle. Saavutettavuuden 
ohella Hailuodon kaupan kehityksessä on 
painotettava paikallisen lähiruuan tuottamista 
ja jälleenmyyntiä saaren omissa kaupoissa. 
Lähellä tuotetun ruuan suosio on kasvussa ja 
sen voidaan olettaa jatkavan nousuaan (FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy 2010).

Pengertien vaikutukset Oulun seudun ja Hai-
luodon kauppaan
Pengertien rakentamisen myötä Hailuodon 
kaupan rakenteeseen voi tulla muutoksia, saaren 
mantereeseen yhdistävien liikenneyhteyksien 
parantumisen myötä. Kulku mantereelle ei 
ole enää riippuvainen lautan aikatauluista, 
helpottaen saaren asukkaiden sekä 
lomailijoiden mantereen kaupan yksiköissä 
asiointia. Tämän seurauksena Hailuodon 
päivittäistavarakauppojen kilpailu mantereen 
päivittäistavarakauppojen kanssa kasvaa, 
ostovoiman siirtyen todennäköisesti osittain 
mantereelle suurempiin kaupan yksiköihin. 
Esimerkkinä samankaltaisesta muutoksesta 
on Raippaluodon sillan rakentaminen. Sillan 
rakentamisen seurauksena saaren asukkaiden 
ja saarella lomailijoiden ostokset siirtyivät 
osittain mantereen kauppojen puolelle, siirtäen 
saaren ostovoimaa mantereelle laajemman 
tuotevalikoiman perässä. Erikoiskauppojen 
suhteen ostovoimalla on mahdollisuus 
puolestaan kasvaa, erityisesti matkailulle 
suunnattujen erikoiskauppojen osalta. 
Liikenneyhteyksien paranemisen myötä 
saaren matkailulla on mahdollisuus laajentua, 
erityisesti lyhytaikaisten lomailijoiden osalta, 
liikkumiseen kuluvan ajan vähentyessä. 
(Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 2014) 
 Verkkokaupan rooli Hailuodon 
kaupassa tulee säilymään edelleen pengertie- 
hankkeen valmistumisen jälkeenkin, sekä 

erikoiskauppojen että päivittäistavarakauppojen 
osalta. Päivittäistavarakauppojen puolelle 
verkkokauppaa on aiheellista kehittää edelleen, 
erityisesti saaren ostovoiman siirtymän 
kannalta. Lähimmän erikoiskauppojen 
keskittymän sijaiten suhteellisen pitkän matkan 
päässä Hailuodosta luo kysyntää helpommin 
saatavissa oleville erikoiskauppojen 
verkkokaupoille, esimerkiksi muotikauppojen 
suhteen. Verkkokaupan toimintaa saarella 
voidaan tukea sijoittamalla verkkotilauksien 
noutopisteitä kaupan keskuksiin ja 
muihin keskeisiin sijainteihin hyvien 
liikenneyhteyksien varrelle.
 Pengertie- hankkeen myötä yhtenä 
mahdollisena seurauksena on Hailuodon 
saarimaisuuden arvon ja merellisyyden 
kärsiminen turismin kannalta, vaikuttaen 
negatiivisesti alueen matkailuun. 
Mahdollisena ratkaisuna on korostaa saaren 
paikallisuutta ja omaleimaisuutta paikallisten 
tuottajien tuotteiden avulla, samalla tukien 
lähituottajien toimintaa. Hailuodossa toimii 
jo muutamia lähituottajia, joista osalla on 
jälleenmyyntisopimuksia saaren eri kauppojen 
kanssa. Paikallisten tuotteiden jälleenmyyntiä 
sekä suoramyyntiä paikallisilta tiloilta 
kannattaa edelleen suosia ja kehittää, tuomaan 
Hailuodolle omaleimaisuutta ja korostamaan 
paikallisuutta alueelle ominaisten tuotteiden 
kuten esimerkiksi liha- ja kalatuotteiden sekä 
erilaisten käsityö tuotteiden kautta. 
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Suunnittelijalle rakennettu kulttuuriympäristö 
on sekä suunnittelun kohde että toiminta-
ympäristö, jota määrittä usea eri lain ja 
viranomaisen taso; se on kansallisesti 
merkittävää että erityisen paikallista.  Se on 
yhtäällä sekä yhteiskunnallisesti arvostettua 
kaikille kuuluvaa kulttuuriperintöä että joillekin 
arkinen asuinympäristönsä. Rakennettu 
kulttuuriympäristö on aina oman aikansa tuotos, 
mutta elinympäristönä palvelee kuitenkin 
nykyhetkeä. Maankäytön suunnittelijoiden 
pitää ymmärtää nämä kontekstit ja niiden 
välinen tasapaino. Parhaimmillaan rakennetusta 
kulttuuriympäristöstä voi saada inspiraatiota 
uudelle, jolloin elinympäristöstämme saa 
viihtyisän kerroksellista ja kulttuurisesti 
merkityksellistä.  Vaalimalla rakennettua 
kulttuuriperintöä, maankäytön suunnittelijat 
varmistavat sen säilymisen tuleville 
sukupolville. Kun taas rakennetun kulttuuri-
ympäristön laiminlyöminen suunnittelussa 
voi pahimmillaan johtaa laissa suojeltujen 
rakennusten tuhoon. Lain suoja ei siis takaa 
rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä, 
vaan maankäytön suunnittelijoiden pitää 
pyrkiä mahdollistamaan rakennetun kulttuuri-
ympäristön arvon säilyminen  jatkossakin. 
 Kulttuuriympäristö on kautta ajan 
ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa 
muodostunut ympäristö. Kulttuuriympäristöksi 
luetaan  rakennukset ja niiden lähiympäristöt, 
ihmisten muokkaamat maisemat sekä mui-
naiselta ajalta säilyneet rakennelmat ja 
jäljet maassa, maisemassa tai veden alla 
(Ympäristöministeriö 2015). Rakennettu 

kulttuuriympäristö on kaupungeissa, 
kuntakeskuksissa ja maaseudulla olevat 
rakennukset ja rakennetut ympäristöt sekä 
niitä yhdistävä infrastruktuuri (Museovirasto: 
Rakennettu kulttuuriympäristö). Suomen 
perustuslain mukaan ”vastuu luonnosta ja 
sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja 
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille” (1999/731 
§ 20). Käytännössäkin kulttuuriperinnön 
säilymistä edistää useat eri viranomaiset sekä 
kunnan päättäjät ja asukkaat toiminnallaan. 
Kaikki nämä tahot ovat avainasemassa 
maankäytön suunnittelun prosesseissa, joissa 
määritetään rakennetun kulttuuriympäristön 
jatkuvuus. Olemassa oleva kulttuuriympäristö 
on merkittävässä roolissa maankäytön 
suunnittelussa, jota tehdään kunnissa 
yleis- ja asemakaavoja tehden. Kaavoitusta 
ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 
asettamalla eri kaavatasoille sisältövaatimuksia 
kuten rakennetun ympäristön, maiseman ja 
luonnonarvojen vaaliminen  (1999/132 § 39 & § 
54). 
 Hailuodon rakennettua kulttuuri-
ympäristöä kuvaillaan omaleimaiseksi ja 
arvokkaaksi. Erityispiirteitä Hailuodossa ovat 
siellä harjoitettujen perinteisten elinkeinojen 
näkyvyys ympäristössä ja saaris tolaisuus, 
joka ilmenee poikkeavuutena mantereen 
maalaismaisemasta. Kiinteän kulkuväylän 
puuttuminen on pitänyt Hailuodon erillään 
mantereesta ja siten tukenut sen säilymistä 
muun alueen kehittyessä; saaren pienpiirteinen 
sarkajako ja kylämaisema ovat säilyneet 
hyvin nykypäivään. Väestön ajoittainen 
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hiipuminen 1900-luvulla ja nykyinen hidas 
kasvu ovat pitäneet Hailuodon kehityspaineen 
matalana, mikä on mahdollistanut esimerkiksi 
rakennuskannan hitaan uudistumisen. 
Säilyneisyys ja maiseman omaleimaisuus 
tekevät saaresta otollisen kohteen matkailulle. 
Kulttuuriympäristön vaaliminen voi olla haaste 
maankäytön suunnittelulle, joka palvelee aina 
nykyhetken ja lähitulevaisuuden asukkaiden 
tarpeita elinympäristölleen. Toisaalta 
Hailuodon arvokkaasta kulttuuriympäristöstä 
voi hakea inspiraatiota ja uutta luodessa myös 
edistää menneiden aikojen aistittavuutta 
ympäristössä sekä luoda edellytyksiä sen 
säilymiselle myös pengertien yhdistäessä 
saaren mantereeseen.

Rakennetun kulttuuriympäristön 
sanastoa

Kulttuuriympäristöksi luetellaan kaikki 
ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa 
syntyneet muutokset ympäristössä kautta ajan. 
Rakennetussa kulttuuriympäristössä tarkastelu 
kohdistuu ihmisten luomiin rakennuksiin, 
rakennelmiin, rakennuskokonaisuuksiin 
sekä niitä yhdistävään infrastruktuuriin 
(Museovirasto: Rakennettu kulttuuriympäristö). 
Käsiteellä voimme eritellä ihmisten ja erityisesti 
yhden kulttuurin tai yhteisön edustajien 
omapiirteisiä tapoja rakentaa elinympäristöään 
sekä näiden tapojen jatkuvuutta ja näkyvyyttä 
sukupolvien yli. Maankäytön suunnittelun 
instrumenteissa, esimerkiksi suunnitelmissa 
tai kaavoissa, rakennettu kulttuuriympäristö 
on sekä toimintaympäristö että suunnittelun 
kohde. Suunnitelmat usein sijoittuvat 
rakennettuun kulttuuriympäristöön ja 
muokkaavat sitä. Suunnittelun parissa 
työskentelevien tulee tunnistaa ehdottamiensa 
muutosten suhde olemassa olevaan 
rakennettuun kulttuuriympäristöön ja 
siten ylläpitää tasapainoa ympäristömme 
ajallisen jatkuvuuden sekä ihmistoiminnassa 
väistämättä tapahtuvan muutoksen ja 
kehityksen välille. Suurin osa rakennetun 
kulttuuriympäristön suojelusta tapahtuukin 
maankäytön suunnittelussa, kaavasuojelun 
avulla ja MRL:n ohjaamana. 
 Rakennetusta kulttuuriympäristöstä 
käytetään usein myös käsitettä rakennusperintö 
(esimerkiksi: laki rakennusperinnön suoje-
lemisesta 2010/498 § 1). Rakennusperinnön 
käsitteen avulla voi helpommin käsitellä 
rakennetun kulttuuriympäristön yksittäisiä 
kohteita tai painottaa rakennusten erityistä 

merkitystä ja suojeluntarvetta hallinnollisesta 
näkökulmasta. Rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain mukaan suojelun 
alaiseksi voi tuoda ”rakennuksia, rakennelmia, 
rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, 
joilla on merkitystä rakennushistorian, 
rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten 
ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön 
tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta” 
(2010/498 § 3). Rakennusperinnön käsite on siis 
lain määritelmässä spesifimpi kuin rakennettu 
kulttuuriympäristö vaikkakin rinnastettavissa 
siihen. Maankäytön suunnittelussa 
rakennusperinnön käsite voi olla hyödyllinen, 
kun puhutaan tietystä suojellusta tai suojelua 
ansaitsevasta kohteesta eikä rakennetusta 
kulttuuriympäristöstä yleisesti tai  kun halutaan 
painottaa rakennuksien merkitystä suojelun 
kohteena tai suunnitelman osana. 
 Jonkun asian määrittäminen 
kulttuuriperinnöksi tai suojeleminen 
lailla on sen arvottamista, toisin sanoen 
sen arvon tunnustamista. On ilmeisen 
selvää, että säädämme laissa rakennetun 
kulttuuriympäristön suojelemisesta koska 
pidämme sitä arvokkaana. Tämän arvon 
määrittäminen on monimutkainen filosofinen 
kysymys. Se  vaatii  yhteiskunnallisen arvo-
järjestelmän logiikan pohtimista, esimerkiksi 
hyvyyden ja kauneuden määrittelemistä. Tässä 
yhteydessä voimme kuitenkin todeta, että 
rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämisellä 
on ainakin välineellistä arvoa, siinä missä se 
toteuttaa edellä mainittuja yhteiskunnallisia 
arvoja kuten hyvyyttä tai kauneutta (Tolonen 
2018, 10). Kulttuuriperintönä rakennettu 
kulttuuriympäristö on arvokasta, sillä se toimii 
kuvastona yksilön ja yhteisön identiteetin 
muodostumiselle. Kun katsomme itsellemme 
tuttua rakennettua kulttuuriympäristöä, 
tunnistamme siitä omalle kulttuurillemme 
ominaisia asioita, kuten sen luomisessa 
käytettyjä materiaaleja, tietotaitoa tai estetiikkaa. 
Rakennetun kulttuuriympäristön ulkomuoto 
voi myös viitata johonkin historiamme 
aikakauteen tai tapahtumaan, jolloin sillä on 
historiallista arvoa. Suunnittelijoiden pitää 
siis tunnistaa arvottaminen prosessiksi, johon 
osallistumme kaikki jakamalla käsityksiä siitä, 
millainen yhteiskuntamme on ollut, millainen 
se on tällä hetkellä ja millainen sen pitäisi olla 
tulevaisuudessa.  
 Tietoista arvottamista, esimerkiksi 
rakennetun kulttuuriympäristön inventoimista 
tai kaavasuojelua varten pitää olla yhteinen 
arvojärjestelmä, jonka puitteissa voidaan 



arvioida kohteita ja päättää niiden suojelutarve.  
Inventointeja, eli kohteiden määrää, si-
jaintia ja kuntoa kartoittavia tutkimuksia 
tehdessä arvottaminen tarkoittaa kohteiden 
kulttuurihistoriallisten  ominaispiirteiden 
tunnustamista ja suhteuttamista joko pai-
kallisen, maakunnallisen tai valtakunnallisen 
tason muihin kohteisiin. Asiantuntijat arvioivat 
rakennettua kulttuuriympäristöä kriteereillä, 
joita ovat muun muassa ”tyypillisyys, 
harvinaisuus, monipuolisuus, kerroksellisuus, 
säilyneisyys, alkuperäisyys, edustavuus, 
yhtenäisyys, symbolimerkitys ja opetus- ja 
tutkimusarvo” (Pohjois-Pohjanmaan liitto 
2016). Kriteerien lisäksi kohteita luokitellaan 
tunnistettujen arvojen mukaisesti. Esimerkiksi 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisesti ar-
vokkaan rakennetun kulttuuriympäristön 
inventoinnissa kohteita on luokiteltu 
niiden historiallisten todistusarvojen, 
rakennushistoriallisten arvojen, historiallisten 
arvojen, maisema- ja ympäristöhistoriallisten 
arvojen, säilyneisyysarvojen, taiteellisten 
ja visuaalisten arvojen sekä symboli- ja 
identiteettimerkitysten mukaan. 

Rakennettu kulttuuriympäristö 
lainsäädännössä ja maankäytön ins-
trumenteissa 

Rakennettua kulttuuriympäristöä 
ja sen suojelua säätelevät MRL, laki 
rakennusperinnön suojelemisesta, muinais-
muistolaki ja kirkkolaki (sekä  laki 
ortodoksisesta kirkosta). Näiden lisäksi 
rakennettuun kulttuuriympäristöön viitataan 
perustuslaissa ja laissa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä (YVAL). Lain mukaan 
rakennetun kulttuuriympäristön suojeluun 
osallistuu valtakunnallisella tasolla Mu-
seovirasto alueiden vastuumuseoiden 
avustamana, maakunnan tasolla Elinkeino- 
liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-
keskukset) ja Maakunnan liitto, ja paikallisesti 
kunnan päättäjät. Nämä eri tahot keskustelevat 
suunnittelun ja suojelun prosesseissa keskenään 
muun muassa selvitysten ja lausuntojen kautta. 
Rakennetun kulttuuriympäristön suojelu 
onkin integroitu maankäytön suunnitteluun 
ja käytännössä kaavoitukseen kaavasuojelun 
kautta. Tämä mahdollistaa suojelun 
toteutumisen jokaisella suunnittelun tasolla 
ja mahdollisimman pitkälti sekä paikallisen 
näkökulman ja tarpeiden huomioiminen 
että maakunnan ja valtakunnallisen tason 
tavoitteiden toteutumisen. 

 MRL (1999/132) vaikuttaa rakennetun 
kulttuuriympäristön suojelemiseen säätämällä 
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
sekä kaavojen sisältövaatimuksista ja 
tavoitteista. Laki määrittämiä alueidenkäytön 
suunnittelun tavoitteita ovat, että suunnittelu 
perustuu riittävään pohjatietoon ja 
vaikutusten arviointiin. Suunnittelun  pitää 
myös tavoitella ympäristön mielekästä, 
taloudellista, ympäristöystävällistä ja 
kulttuuriarvoja vaalivaa käyttöä sekä edistää 
alueen palveluiden saatavuutta ja liikenteen 
ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksien 
toteutumista (§ 5). Valtakunnalliset alueiden 
käyttötavoitteet ovat taas valtioneuvoston 
säätämiä tavoitteita, jotka koskevat asioita, 
joilla on maakunnallista laajempi merkitys 
esimerkiksi energia- ja liikenneverkolle, 
kulttuuri- ja luonnonperinnölle tai ekologiselle- 
ja taloudelliselle kestävyydelle (§ 22).  
Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
sisältyy valtakunnallisesti merkittävien ra-
kennettujen kulttuuriympäristöjen ja maisema-
alueiden huomioiminen  kaavoituksessa. 
Käytännössä maakunnan ja paikallisen 
tason maankäyttö tulee olla linjassa näiden 
tavoitteiden kanssa, eli ”kaikilla kaavatasoilla 
on tärkeää huolehtia siitä, että ratkaisut eivät 
ole ristiriidassa valtakunnallisesti merkittävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen omi-
naisluonteen ja erityispiirteiden kanssa” 
(Ympäristöministeriö 2020). 
 MRL asettaa sisältövaatimuksia 
jokaiselle kaavatasolle. Rakennettua kulttuuri-
ympäristöä koskevat sisältövaatimukset 
ovat maakuntakaavassa maiseman 
ja kulttuuriperinnön vaaliminen (§ 
28), yleiskaavassa olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö sekä 
maiseman ja rakennetun ympäristön 
vaaliminen (§ 39) ja asemakaavassa rakennetun 
ympäristön vaaliminen sekä sen erityisten 
arvojen säilyttäminen (ottaen huomioon 
ylemmät kaavatasot) (§ 54). Kaavassa 
suunniteltu ei saa siis heikentää maiseman tai 
rakennetun ympäristön arvoja. Tämän lisäksi 
eri kaavatasoilla voi myös suojella yksittäisiä 
kohteita. Suurin osa rakennusperinnön 
suojelusta tapahtuu kaavasuojeluna, jossa 
kaavaan merkitään suojeltava kohde ja 
liitetään siihen määräyksiä (MRL § 57). 
Suojelun voi merkitä kaavaan usealla eri 
tavalla, joista yleisin on rakennuskohtainen 
suojelumerkintä. Hailuodon Kirkonkylän 
asemakaavassa on suojeltavat kohteet saanet 
merkinnän sr-1, johon sisältyy seuraava 



määräys: ”Rakennus on pyrittävä säilyttämään 
alkuperäisessä muodossaan sekä julkisivujen 
että huonejaon osalta. Rakennusta ei saa 
purkaa ilman pakottavaa syytä” (Hailuodon 
kunta 1999). Kaavasuojelun aiheuttaessa kuluja 
maanomistajalle on korvausvastuussa kunta 
(esimerkiksi: MRL § 106). 
 Laki rakennusperinnön suojelemisesta 
pyrkii ”turvaamaan rakennetun ympäristön 
ajallisen ja alueellisen monimuotoisuuden, 
vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä 
sekä edistää sen kulttuurisesti kestävää 
hoitoa ja käyttöä”. Laissa rakennettua 
ympäristöä kutsutaan rakennusperinnöksi 
(2010/498 § 1). Laki rakennusperinnön 
suojelemisesta täydentää rakennuksien 
lainsuojaa tilanteissa, jossa niiden suojelu 
ei jostain syystä toteudu kaavasuojeluna tai 
niillä on erityistä valtakunnallista merkitystä. 
Näissä tapauksissa viranomaisena toimii 
ELY-keskukset ja Museovirasto sekä 
hyväksyvänä tahona Ympäristöministeriö (§ 
4). Esitys  kohteen suojelemiseksi tehdään 
ELY-keskukselle, joka pyytää lausunnon 
Museovirastolta, sijaintikunnalta sekä 
kiinteistön ja naapurikiinteistöjen omistajilta 
(§ 5,7). Suojelupäätös menee lopulta 
Ympäristöministeriölle hyväksyttäväksi 
(§ 9). Suojelun aiheuttaessa kuluja kiin-
teistönomistajalle on korvausvastuussa valtio 
(§ 13). Tämä prosessi on byrokraattinen ja 
raskas ja sen rooli onkin vain täydentää paljon 
kevyempää kaavasuojelua. Kaavasuojelun 
prosessi myös integroi rakennetun ympäristön 
suojelun ja vaalimisen kiinteäksi osaksi 
maankäytön suunnittelua ja näin varmistaa, 
että se toteutuu paikallisista lähtökohdista. 
Hailuodossa on kaksi tällä lailla suojeltua 
kohdetta: Marjaniemen majakka ympäristöineen 
sekä Toikin pihapiiri Kujalannurkassa. 
 Kirkollisten rakennuksien  suojelusta 
määrätään kirkkolaissa (1993/1054). Suojelun 
päämääränä on ”turvata kirkollinen rakennettu 
kulttuuriympäristö osana kulttuuriperintöä,” 
sekä lain rakennusperinnön suojelemisesta 
tavoin ”vaalia sen ominaisluonnetta ja 
erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti 
kestävää hoitoa ja käyttöä” (§ 5). Kaikki 
ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot on 
suojattu kirkkolailla, ja päätösvalta sen 
jälkeen rakennettujen kirkkojen suojelusta 
on kirkkohallituksella. Museovirasto voi 
kuitenkin tehdä aloitteen jonkun kirkollisen 
rakennuksen suojelusta sekä antaa lausunnon 
suojelusta jos kohteen käyttöönotosta on yli 
50 vuotta. Hailuodon 1600–luvulla rakennettu 

puukirkko paloi vuonna 1968 (Merilä 2003, 
101). 1970–luvulla rakennettu uusi kirkko 
edustaa Hailuodon ainoaa maakunnallisesti 
arvokasta modernia rakennusperintöä 
(Pohjois-Pohjanmaan RKY 2015: Hailuoto). 
Hailuodossa kirkkolain suojelun piiriin 
kuuluu esimerkiksi myös mittava ja 
kylämaisemaa määrittävä hautausmaan 
kivimuuri. Kirkkojen ympäristöissä voi usein 
olla historiallisen ja esihistoriallisen ajan 
ihmisten jälkiä ja siten muinaismuistolain 
alla rauhoitettuja kohteita (Museovirasto: 
Kirkolliset kulttuuriympäristöt).  Hailuodon 
palaneen kirkon kiviset rakenteet ovat kiinteä 
muinaisjäännös ja näin muinaismuistolailla 
suojeltuja (Itäpelto & Schulz 2016, 24). 
 Muinaismuistolaki rauhoittaa 
kiinteät muinaismuistot Suomessa (1963/295). 
Kiinteiksi muinaismuistoiksi luetellaan kaikki 
esihistorian ja historiallisen ajan ihmisten 
jäljet ympäristössä, kuten rakennelmat 
tai niistä säilyneet merkit maanpinnassa, 
muinaiset kulkureitit tai merkittävät paikat 
sekä ihmisten jättämät jäljet kivissä tai 
puissa (§ 2). Kiinteisiin muinaismuistoihin 
ei saa ilman lupaa kajota esimerkiksi 
siirtämällä, muokkaamalla, peittämällä, 
tai tuhoamalla niitä. Muinaismuistolain 
suojelemien kohteiden hallinnassa ja niihin 
liittyvissä lupamenettelyissä viranomainen 
on Museovirasto. Kohteen suojelun tai 
esimerkiksi sen rajaamisen aiheuttaessa 
haittaa maanomistajalle on korvausvastuussa 
valtio (§ 7). Kiinteiden muinaismuistojen 
sijaintia ja kuntoa kartoittavat arkeologien 
tekemät inventoinnit ovat osa maankäytön 
suunnitteluun kuuluvaa selvitystyötä. Hailuoto 
on inventoitu kokonaisuudessaan viimeksi 
vuonna 2016 osana strategisen yleiskaavaan 
tekoa (Itäpelto & Schulz 2016). Inventoinnit 
ovat myös tärkeä lähtökohta arkeologiselle 
tutkimukselle, joka voi selvittää inventointia 
tarkempaa tietoa maankäytön suunnittelun 
kohteen esihistoriallisesta ja historiallisesta 
käytöstä. 
 Luonnollisesti maankäytön suun-
nittelua ohjaa pääasiassa MRL. Siihen 
sisällytetyt kaavojen sisältövaatimukset ja 
kaavasuojelun käytäntö integroivat rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen osaksi 
suunnittelijan työtä. Laki rakennusperinnön 
suojeluksesta, kirkkolaki ja muinaismuistolaki  
asettavat ulkopuolisia reunaehtoja maankäytön 



suunnittelulle. Kohteissa, joissa edellä mainitut 
lait pätevät, on suunnittelijalle mahdotonta 
suunnitella niiden ympäristöön sellaisia 
merkittäviä muutoksia, jotka vaarantaisivat 
kohteiden säilymisen. Hyvällä suunnittelulla 
voi kuitenkin sisällyttää suojellut kohteet 
mielekkäästi uuteen rakennuskantaan 
vahvistaen niiden säilymisen edellytykset 
ja luoden viihtyisää kerroksellisuutta 
elinympäristöömme. Selvitykset ja inventoinnit 
rakennetusta kulttuuriympäristöstä ovat 
siis keskeisiä aineistoja suunnittelijalle. 
Hyvä selvitys antaa suunnittelijalle kattavan 
käsityksen rakennetun kulttuuriympäristön 
nykytilasta sekä alueen historiallisesta 
kehityksestä, ja siten auttaa ymmärtämään 
historialliset ja esihistorialliset prosessit, 
jotka ovat muovanneet ympäristön nykyi-
seen muotoonsa. Joitain konkreettisia 
kulttuuriympäristön indikaattoreita, joita 
voi käyttää lähtötilanteen kartoittamiseen 
ovat suojeltujen rakennusten lukumäärä ja 
kehitys; kulttuuriympäristöalueiden käyttö ja 
sen muutos sekä kulttuuriympäristöalueiden 
kehityksen suunnitelmallisuus eli 
uudisrakentamisen sijainti suhteessa niihin 
(Suomen ympäristökeskus 2019, 44–47).
 Selvitystarpeen lisäksi maankäytön 
suunnittelun vaikutukset rakennettuun 
kulttuuriympäristöön on arvioitava. 
Vaikutusten arviointia tehdään suunnittelun 
jokaisessa vaiheessa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä säädetyn lain mukaisesti 
(2017/252) ja ELY-keskusten valvomana. 
Vaikutusten arvioinnilla pyritään ennakoimaan 
suunnitellun vaikutusta kulttuuriympäristön 
eri osiin kuten maisemaan, rakennettuun 
kulttuuriympäristöön tai muinaismuistoihin. 
Arviointi vaatii hyvän pohjatiedon eli 
tuntemuksen vaikutuksen kohteen nykytilasta, 
arvoista ja muutosherkkyydestä. Vaikutuksia 
voi arvioida pohtimalla esimerkiksi 
seuraavia kysymyksiä: 1. Mitkä ovat 
vaikutukset alueen maisemarakenteeseen ja 
luonnonpiirteisiin? 2. Miten toteuttaminen 
vaikuttaa alueen maankäytön ja rakennusten 
toimintojen jatkuvuuteen sekä menneisyyden 
näkyvyyteen ympäristössä? 3. Miten 
ympäristön visuaaliset piirteet ja esimerkiksi 
arkkitehtuurin ominaisuudet muuttuvat? ja 
4. Mitkä ovat vaikutukset inventoinneissa 
tunnistettuihin erityiskohteisiin/alueisiin? 
(Ympäristöministeriö 2013, 12.)

Hailuodon rakennetun kulttuuri-
ympäristön muodostuminen ja nykytila 

Hailuoto on nuori, nopean maankohoamisen 
tuloksesta syntynyt usean saaren yhdistelmä.  
Saaren kulttuuriympäristö on kautta ajan  
maankohoamisen, ihmisten toiminnan 
ja luonnon prosessien muovaamaa. 
Sen erikoisuutena on tuulen veistämät 
hiekkadyynit ja koko saaren ennen kattaneet 
mittavat laidunmaat sekä saaren elämälle 
perinteiset rakennukset: kalastajamökit, 
majakat, niittypirtit ja talonpoikaiset maatalot. 
Koko saaren kattavan laiduntalouden 
loputtua laitumet ja niityt ovat suureksi osaksi 
metsittyneet umpeen ja elinkeinojen kehittyessä 
merenkulun infrastruktuuri kuten satamat ja 
kalastajakylät ovat poistuneet osittain käytöstä. 
Saaressa on kuitenkin säilynyt selviä merkkejä 
ajan kulusta ja menneiden ihmisten toiminnasta. 
Aika tai ihmistoiminta ei ole tuhonnut 
hiekkadyynejä vaan jopa päinvastoin; ne ovat 
saattaneet peittää lukuisia merkkejä entisajan 
rannikkoasutuksesta. Kokonaisuutta määrittää 
edelleen luonto ja saaren asukkaiden suhde 
siihen, sekä nykyhetkeen säilynyt asutuksen 
ja elinkeinojen rakennuskanta. Päätien varrella 
on nauhamaisesti rakennettua kyläkantaa 
sekä maisemaa värittäviä peltojen ja metsän 
rajapintoja. Rakennuskantaa on täydennetty 
ripotellen ja yhteisölle tärkeitä rakennuksia on 
entisöity suurella vaivalla; lopputuloksena on 
avoimena säilynyt monitahoinen peltomaisema 
ja niissä näkyvä historia. 
 Hailuoto on kokonaisuudessaan 
valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue (Ympäristöministeriö 1992, 155–156), 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö (Museovirasto 2009), ja 
kansallismaisemaa (Suomen ympäristökeskus 
2013). Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-
alueen ja rakennetun kulttuuriympäristön 
asema lukeutuu maankäyttö- ja rakennuslain 
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. 
Tämä tarkoittaa, että alueen tunnistettuja 
arvoja ja omaleimaisia piirteitä tulisi säilyttää. 
Kansallismaisema on symbolinen luokittelu, 
jolla ei ole vaikutusta suojeluun tai maankäytön 
suunnitteluun, mutta siitä ilmenee, kuinka 
merkittävä Hailuoto on jopa kansalliselle 
identiteetille. Valtakunnallisesti merkittävien 
kohteiden inventoinnin tavoite on kartoittaa 
maamme rakennushistorian monimuotoisuutta 
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ja edistää sen historian eri vaiheiden 
näkyvyyden säilymistä ympäristössä. Joitain 
kriteerejä valtakunnallisesti merkittäväksi 
kohteeksi ovat, että kohde ilmentää hyvin 
Suomen historian ja rakentamisen vaiheita, 
se on erityisen säilynyt tai harvinainen tai 
että se on monivaiheinen ja kerroksellinen 
kokonaisuus (Ympäristöministeriö 2009).  
Hailuoto täyttää ainakin nämä kriteerit; 
inventointikuvauksissa sitä kuvaillaan 
ainutlaatuiseksi sekä hyvin säilyneeksi ihmisen 
ja luonnon vuorovaikutuksen lopputulokseksi: 
laiduntalouden, kalastajakulttuurin ja 
maanviljelyksen muokkaamaksi ympäristöksi 
(Ympäristöministeriö 1992, 155–156).
 Hailuodon maisemaa on merkittävästi 
muokannut laidun- ja niittytalous, jota 
harjoitettiin koko saaressa 1950-luvulle asti 
(Merilä 2003, 23). Saarella kasvatettiin vapaasti 
laiduntavaa karjaa ja lampaita, mikä muovasi 
maisemaan Hailuodolle ominaisia rantaniittyjä 
ja nummia, joista suurin osa on vapaan 
laiduntamisen loputtua kasvanut umpeen. 
Harvinainen hiekkadyynien ja säilyneiden 
rantaniittyjen yhdistelmä ovat yksi Hailuodon 
kulttuurimaiseman erikoisuus, jota tulisi 
maiseman hoidolla säilyttää. Umpeen kasvaneet 
niityt voivat olla jopa yksi kohde maisemaa 
entisöivälle hoitamiselle ja suunnittelulle. 
Hailuodon niittymaiseman arvo on tunnistettu 
jo 1900-luvun puolella, sillä jäljelle jääneissä 
niityissä ja laidunmaissa on useampi 
perinnemaisema sekä maakunnallisesti että 
valtakunnallisesti arvokkaiksi arvotettuja 
maisema-alueita (Pohjois-Pohjanmaan liitto 
2015, 48–49). Hailuodon laidun- ja niittytalouden 
kohteet tulisi inventoida selvittääkseen niiden 
nykytilanne ja mahdollisuudet nykyisten 
säilyttämiselle tai umpeen kasvaneiden 
entisöinnille.
 Aikaisimmat merkit asutuksesta 
Hailuodossa ovat 1000-luvun alusta, mutta 
asutus on ollut pysyvää 1200-luvulla 
(Merilä 2003, 12). Nykyään asutus sijoittuu 
nauhamaisesti saaren päätien, Luovontien 
varrelle Ojakylästä Koivukylään. Asutusta on 
keskittyneesti myös Pölläntiellä ja Petsamontiellä 
(ks. kartta 1). Nämä kyläkokonaisuudet, 

etenkin Ojakylä ja Kirkonkylä, ovat säilyttäneet 
pitkälti kulttuuriympäristön erityispiirteensä. 
Maisemaa määrittävä rakennuskanta ei ole 
kokenut merkittävää uudistamista ja sarkajaon 
jäljiltä on jäänyt pientilallisten maanjakoon 
perustuva monipuolinen peltomaisema (Merilä 
2003, 22), joka ei ole monen maalaiskunnan 
tavoin kokenut tehokkuuteen pyrkivää 
suurpiirteistä jakoa. Maatilojen päärakennukset 
ovat säilyneet parhaiten tähän päivään, kun 
taas laiduntalouteen liittyvät niittyladot, 
-mökit, kesänavetat ja pystyaidat sekä yleisiä 
olleet tuulimyllyt ovat lähes kaikki kadonneet 
(Merilä 2003, 48–49). Nykyään peltoaukeita 
värittää peltojaon pirstaleisuus ja sen joukossa 
kasvavat pusikot ja puustot, jotka myös osaltaan 
pehmentävät satunnaisten uudisrakennusten 
asemaa maisemassa. Näiden kyläkeskittymien 
lisäksi etenkin täydennysrakentamista ja 
uudempia tilakeskuksia on sijoitettu ripotellen 
Hailuodon metsiin, mikä on edistänyt kylien 
maiseman säilymistä sellaisenaan (Merilä 2003, 
52).
 Hailuodon inventoidulla rakennuspe-
rintökohteilla on tunnistettu olevan laajasti 
joko maakunnallisesti tai paikallisesti 
merkittäviä rakennushistoriallisia, histo-
riallisia tai maisemallisia arvoja (Pohjois-
Pohjanmaan RKY 2015: Hailuoto). Pohjois-
Pohjanmaan inventoinnissa on tunnistettu 
Hailuodossa 68 maakunnallisesti arvokasta 
kohdetta, joiden lisäksi Hailuodon 
kuntakohtaisessa inventoinnissa 29 pai-
kallisesti arvokasta kohdetta (Pohjois-
Pohjanmaan RKY 2015: Hailuoto) (ks. 
kartta 1). Suurin osa Hailuodon säilyneestä 
rakennusperintökannasta on talonpoikaista 
puurakentamista. Puurakennukset  eivät 
säily pitkään käyttämättömänä, ja käytössä 
taas kokee uusien sukupolvien tekemiä 
muutoksia, kuten laajentamista ja Hailuodossa 
erityisesti hirsirakennusten vuoraamista sekä 
pärekattojen peittämistä (Merilä 2003, 51).  
 Hailuodolle tyypillinen ennen 
1950-lukua rakennettu maatalo on osa 
pellon keskellä tai tien vieressä maisemaa 
määrittävää usean talon kokonaisuutta. 
Luotolaiset nurkista avoimet pihapiirit 

Kartta 1. (ks. edellinen sivu) Hailuodon maisemarakenne ja kulttuuriympäristökohteita. Kartasta puuttuu 
lähes kaikki Hailuodon vuoden 2015 kuntakohtaisessa rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnissa 
tunnistetut 29 paikallisesti arvokasta kohdetta. Saari on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja kansallismaisemaa. 



sisälsivät usein monta kotitaloutta sekä 
talousrakennuksia kuten puojin, aittoja, 
tallin ja navetan. Perinteisen usean perheen 
yhteisöllisen asumisen vähentyessä porstuat 
on saatettu siirtää yhteisen pihapiirin puolelta 
toiselle puolelle, muodostaen useamman 
vierekkäisen pihapiirin kokonaisuuden. 
Talousrakennuksetkin ovat vähentyneet 
maanviljelyksen edellytysten muuttuessa, 
mutta etenkin aittoja näkyy edelleen. (Merilä 
2003, 52). Hailuodossa on yksi maatila, joka 
on suojeltua rakennusperinnön suojelemisesta 
annetulla lailla. Maakunnallisesti arvokas 
Toikin pihapiiri on 9 talon kokonaisuus, jonka 
vanhimmat osat arvioidaan olevan 1600-luvun 
lopulta (Museovirasto: Kulttuuriympäristön 
palveluikkuna). Hailuodon maakunnallisesti 
arvokas kirkko (1972) on ainoa arvotettu 
moderni rakennus Hailuodossa (Pohjois-
Pohjanmaan RKY 2015: Hailuoto).  
 Maanviljelyyn perustuneen asutuksen 
lisäksi Hailuodossa on muutamia tähän päivään 
pitkälti alkuperäisissä ulkomuodossaan 
säilyneitä kalastajamökkikyliä. Mökkejä 
rakennettiin kalastuksen tarpeisiin vielä 
1950-luvulla, mutta kalastustapojen ja tiestön 
kehittyessä niiden tarve hiipui. Vapaa-
ajankäyttö on varmistanut suuren osan 
säilymisen. (Merilä 2003, 84–85.) Hailuodon 
rakennetun kulttuuriympäristön vuoden 

2015 inventoinnissa tunnistettuja ilmeensä 
säilyttäneitä kalastajamökkikyliä ovat Iso 
Sunikari, Fiskin Sunikari, Korkia Sunikari, 
Pajuperä ja Marjaniemi (ks. kuva 1). Suurin 
osa hailuotolaisista kalastajamökeistä ovat 
yksihuoneisia maalaamattomia hirsimökkejä, 
joiden pihoissa on ollut kalastukseen liittyviä 
rakennelmia. Marjaniemen kalastajakylä on 
osa Marjaniemen sataman kokonaisuutta 
majakkoineen ja siten kohteena erityinen 
esimerkiksi matkailun näkökulmasta. 
Mökkien suuri määrä ja niiden yhtenäinen 
punainen ulkomuoto tekee Marjaniemestä 
hienon kokonaisuuden. Vaikka mökit ovat 
pysyneet ajassa mukana ja uusittu useaan 
kertaan, on kokonaisuus edelleen vaikuttava. 
Marjaniemen majakka on tärkeä maamerkki 
saarelle ja tunnistettava kohde esimerkiksi 
matkailukuvastossa. Vuonna 1872 valmistunut 
majakka on Suomen parhaiten säilynyt 
1800-luvun tiilimajakka, ja on ympäröivän 
luotsiaseman rakennuskannan lisäksi suojeltu 
lailla rakennusperinnön suojelemisesta 
(Museovirasto: Kulttuuriympäristön 
palveluikkuna). 
 Hailuodon kiinteät muinaismuistot 
ovat kaikki historialliselta ajalta, mikä on 
linjassa ensimmäisen asutuksen ajoittumiseen 
1000-luvun jälkeen. Saari on nuori ja 
nykyinen Hailuoto koostui ensimmäisen 
vuosituhannen aikana lähinnä karikoista 

Kuva 1. Marjaniemen valtakunnallisesti merkittävä majakka ja kalastajamökkikylän rakennuksia. (Anni 
Mustonen)



ja niistä muodostuvasta saaristosta, jota 
mantereelta tulevat hylkeenpyytäjät ovat 
voineet käyttää taukopaikkana tai tukikohtana. 
(Merilä 2003, 12). Hailuodon vuoden 2016 
arkeologisessa inventoinnissa löydettiin 
3 uutta kiinteää muinaisjäännöstä, joita 
tunnetaan nyt 11. Kiinteät muinaisjäännökset 
koostuvat tervahaudoista, kaskiröykkiöstä, 
pyyntikuopista, kalastustukikohdista, satama-
rakenteista kuten laiturin osista, Struven 
maanmittausketjun pisteestä Hailuodon 
korkeimmalla kohdalla Hyypänmäellä sekä 
Hailuodon vuonna 1968 palaneen kirkon 
(rakennettu noin 1620) kiviperustuksista. 
Palaneen kirkon ympäristön kaivauksissa 
on löydetty myös merkkejä sitä edeltäneestä 
keskiaikaisesta kappelista (n. 1400) (Merilä 
2003, 110; Itäpelto & Schulz 2016, 24). Näiden 
lisäksi Hailuodossa on useita historiallisia 
tarinapaikkoja, sotamäntyjä ja merenkulkuun 
liittyvän rakentamisen jäänteitä. Useat 
tarinapaikat liittyvät muistotietoon isovihan  
ajasta. Perimätiedon mukaan saarella olisi ollut 
isovihan aikana useita luotolaisten piilopirttejä, 
joista kuuluisin on Hyypänmäen rotkon 
piilopirtti ja siihen liittyvän verilöylyn tarina 
(Merilä 2003, 112).

Maankäytön suunnittelussa huomioitavat 
Hailuodon rakennetun kulttuuriympäristön 
piirteet ja arvot
Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen 
ja merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön 
status varmistaa Hailuodon omaleimaisen ja 
erityisen kulttuuriympäristön säilyttämisen 
uutta suunnitellessa. Omaleimaisuus ja siihen 
lueteltavat piirteet voivat olla vaikeita sanoittaa, 
joka helpottaisi suojeltavien piirteiden 
tunnistamista. Tärkeintä on ymmärtää, että 
arvokas rakennettu kulttuuriympäristö 
ja maisema-alue koostuu useasta asiasta. 
Hailuodossa näitä asioita ovat erityisesti kaikki 
ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen merkit 
saaressa kuten maalaismaiseman pellot, tiestöt 
ja metsien rajapinnat sekä rantojen niityt ja 
laidunmaat. Maiseman muokkauksen lisäksi 
ihmiset ovat kautta ajan rakentaneet saatavilla 
olevista materiaaleista sekä käytettävissä 
olevaan tietoon ja taitoon perustuvaa 
tarpeisiinsa vastaavaa rakennuskantaa. Näitä 
ovat Hailuodossa maalaistalot pihapiireineen, 
kalastajakylät ja merenkulkua helpottavat 
majakat. Kokonaisuuden ominaispiirteiden 
lisäksi maankäytön suunnittelussa on 
säilytettävä yksittäisiä suojeltuja kohteita, 

joita ovat Hailuodon kaavoissa suojellut 
rakennukset ja pihapiirit, muinaismuistolain 
suojelemat kiinteät muinaismuistot, kirkkolain 
suojelemat kirkolliset rakennukset sekä 
rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 
suojaamat Toikin pihapiiri ja Marjaniemen 
majakka ympäristöineen.
 Analysoimalla inventointikuvauksia 
Hailuodon maisemasta ja rakennusperinnöstä, 
voi tunnistaa ne maiseman ja rakennusperinnön 
arvot, joita tulisi maankäytön suunnittelussa 
suojella:

Hailuodon maiseman arvot
Maankäytönhistoriaan liittyvät arvot: Hailuodon 
maisemassa on selviä merkkejä perinteisistä 
maankäytönmenetelmistä. Erityisesti 
niitty- ja laiduntalous ovat vaikuttaneet 
maisemarakenteeseen, pitämällä laajoja alueita 
avoimina. Hyvin säilynyt pienpiirteinen 
sarkajako värittää peltomaisemaa. 
Merenkäynnin infrastruktuuri on näkyvää 
Hailuodon rannikoilla. 
 Edustavuus: Maisema edustaa 
hyvin erityisesti Hailuodossa ja yleisesti 
koko maassamme vuosisatoja harjoitettuja 
elinkeinoja ja yhteiskuntamme kehitystä.
 Identiteetti- ja symbolimerkitys: 
Hailuodon maisema on omalaatuinen 
ja poikkeaa esimerkiksi mantereen 
maaseutumaisemasta. Maisemaa leimaa 
saaristolaisuus ja aistittava paikan henki. 

Hailuodon maiseman vaarassa olevat arvot:
Kulttuurihistoriallinen säilyneisyys ja jatkuvuus: 
Elinkeinorakenteen muuttuessa perinteisten 
elinkeinojen vaikutus maisemaan hiipuu ja 
esimerkiksi niittytalouden tuoma avoimuus 
kasvaa umpeen. 
 Rakennushistoriallinen arvo: Maisemassa 
ennen yleisiä olleet tuulimyllyt, niittymökit ja 
-ladot sekä kalastajakylien verkkojen ja muun 
välineistön tarpeisiin tehdyt rakennelmat ovat 
nykyään harvinaisia. 

Hailuodon rakennusperinnön arvot:
Maankäytönhistoriaan liittyvät arvot: Hailuodon 
maanviljelyskylissä (esimerkiksi Pöllä ja 
Ojakylä) on säilynyt runsaasti talonpoikaista 
rakennuskantaa, kylien nauhaimainen sijainti 
sekä vanhat tonttijaot ja tiestöt. Hailuodossa 
on useampi kalastajamökkikylä, jotka kertovat 
merenkäynnin merkittävyydestä.



 Kulttuurihistoriallinen  jatkuvuus 
ja säilyneisyys: Kylien  sijainti  ja 
yhdyskuntarakenne on luultavasti ollut hyvin 
samanlainen jo pysyvän asutuksen alkuaikoina. 
Hailuodon päätie on ollut keskeinen kulkureitti 
asutuksen alusta. Rakennuskannan hidas 
uusiutuminen ja Hailuodon suosio loma-
asutuksen kohteena on mahdollistanut 
maanviljelys- sekä kalastajamökkikylien 
rakennusperinnön säilymisen.
 Symboli- ja identiteettimerkitykset: 
Hailuodon rakennusperinnössä on 
useita saaren identiteetille merkittäviä 
rakennuksia. Esimerkiksi: Nuorisoseurantalo 
(maakunnallisesti merkittävä), Marjaniemen 
majakka (valtakunnallisesti merkittävä), entinen 
Osuuskaupan päämyymälä (paikallisesti 
arvokas), Hailuodon kirkko (kirkkolailla 
suojeltua modernia rakennusperintöä). 
 Rakennushistorialliset ja -taiteelliset arvot: 
Marjaniemen majakka on Suomen parhaiten 
säilynyt 1800-luvun tiilimajakka. Toikin 
pihapiiri on erityisen säilynyt maalaistila, 
jonka vanhimmat osat ovat 1600-luvulta. 
Vaikka Hailuodon talonpoikaisrakennuskantaa 
on usean sukupolven toimesta uusittu 
(esimerkiksi, vuoraamalla ja laajentamalla), on 
joitain sen eriyispiirteitä säilynyt, esimerkiksi 
kapeat ja korkeat ikkunat. 

Hailuodon rakennusperinnön vaarassa olevat 
arvot:
Rakennushistorialliset ja -taiteelliset arvot: 
Hailuodon vanha Kirkonkylän kansankoulun 
rakennus on tyhjillään ja käyttökiellossa 
huonon sisäilman takia. Rakennus ei säily 
pitkään ilman käyttöä.

Hailuodon rakennetun kulttuuri-
ympäristön mahdollisuudet maan-
käytön suunnittelussa

Hyvän suunnittelun lähtökohtana on 
tietysti olemassa olevan rakennetun 
kulttuuriympäristön ymmärtäminen, paikal-
listen erityispiirteiden tunnistaminen ja raken-
netun ympäristön historiallisen kehityksen 
tunteminen. Ymmärtämällä lähtötilanteen voi 
tunnistaa rakennetun kulttuuriympäristön 
suojeltavat arvot ja erityispiirteet sekä 
nähdä niissä piilevät mahdollisuudet 
kehitykselle. Aluekehityksen tutkimuksen 
näkökulmasta rakennettu kulttuuriperintö 

voi vaikuttaa alueen kilpailukykyyn 
vahvistamalla alueen identiteettiä, nostamalla 
asukkaiden elämänlaatua ja viihtymistä sekä 
houkuttelemalla turisteja (Storhammer & Tohmo 
2010, 48). Rakennettua kulttuuriympäristöä 
erityisesti arvostavien taloustieteilijöiden 
mukaan rakennusperinnön suojelu, restaurointi 
ja säilyttäminen edistää monella tapaa 
kestävää kehitystä, eli pyrkimystä sosiaaliseen, 
kulttuuriseen ja ekologiseen vastuullisuuteen. 
Kulttuuriperintökohteen kunnostaminen ja 
käyttöönotto on uuden rakennusprojektin 
sijaan muun muassa energiatehokkaampi, 
todennäköisesti paikallisia pieniä yrityksiä 
hyödyntävää, paikallista kulttuuria edistävää 
sekä paikallisen elinympäristön viihtyisyyttä 
ja siten elämänlaatua parantavaa toimintaa 
(Rypkema 2010, 201–209).
 Rakennetun kulttuuriympäristön 
vaalimiselle on monia  perusteluita ja 
kuten edellä on tullut ilmi, Hailuodon 
kulttuuriympäristö on laajasti lailla suojeltua. 
Suojelu sekä yhteiskuntamme yleinen 
käsitys rakennetun kulttuuriympäristömme 
arvokkuudesta ei kuitenkaan tarkoita, ettei 
Hailuodon kaltaiseen kohteeseen saa rakentaa 
uutta tai muuttaa yhdyskuntarakennetta, 
mutta rakennetun kulttuuriympäristön 
arvokkaat piirteet sekä niitä suojeleva 
lainsäädäntö ovat reunaehtoja maankäytön 
suunnittelulle. Hailuodon kohdalla näitä 
reunaehtoja ovat vaatimus säilyttää saaren 
valtakunnallisesti arvokkaan maiseman 
ominaispiirteet ja perinteisten elinkeinojen 
jäljet:  niittytalouden vaikutukset luontoon, 
merenkäynnin ja kalastuksen infrastruktuuri 
kuten kalastajamökkikylät ja majakat sekä 
nauhamaisesti sijaitsevat maanviljelyskylät. 
Kaiken uuden pitää kunnioittaa näitä 
erityispiirteitä sekä maisemakokonaisuutta 
eli sen tulisi olla mittakaavaltaan, sijainnilta ja 
jopa tyyliltään kulttuuriympäristöön sopivaa. 
Kulttuuriympäristöä pitää myös kehittää. 
Jonkun kohteen säilyminen voi esimerkiksi olla 
riippuvaista sen jatkuvasta käytöstä ja käytön 
edellyttämän infrastruktuurin kehittämisestä. 
Näissä tapauksissa maankäytön suunnittelu 
on keskeisessä asemassa rakennetun 
kulttuuriympäristön arvojen säilymisessä.

Hailuodon arvokkaan rakennusperinnön jat-
kuva käyttö
Suojelu ei valitettavasti takaa rakennetun 



kulttuuriympäristön säilymistä. Puura-
kennukset, joita Hailuodon rakennusperintö 
suurimmaksi osaksi on, eivät säily pitkään 
kylmänä ja tyhjillään. Kohteet kaipaavat 
siis jatkuvaa mielekästä käyttöä, joka 
parhaimmassa tilanteessa myös takaa niiden 
ylläpidon. Yksityisessä omistuksessa olevan 
rakennusperinnön säilymiseen voi puuttua 
kunta tai Museovirasto suojelemalla kohteita 
eli asettamalla vaatimuksia esimerkiksi niiden 
ulkoisten piirteiden kuten julkisivun tai 
sisällä huonejaon säilyttämiselle sellaisenaan.  
Onneksi usein yksityiskäytössä kuten kotina 
tai loma-asutuksena käytetty rakennusperintö 
on turvassa, sillä yleensä ne valitsee kodikseen 
henkilöt, jotka kokevat vanhan rakennuksen 
kunnostamisen ja ylläpidon mielekkääksi. 
Pitkään yhden suvun hallinnassa pysyminen 
voi taata kohteelle omistajia, joilla on erityinen 
ymmärrys kohteen historiasta sekä monta 
sukupolvea yhdistävä henkilökohtainen sidos 
kiinteistöön ja halu suojella sitä. Esimerkkinä 
suvun halusta suojella rakennusperintöään 
on Toikin pihapiiri, jonka omistava suku on 
ollut hakemassa kohteen lain alaista suojelua  
(Kaleva 2005). 
 Maankäytön suunnittelu voi 
tukea yksityisessä omistuksessa olevan 
rakennusperinnön säilymistä luomalla 
edellytyksiä niiden asuttamiselle jatkossakin, 
esimerkiksi huomioimalla niiden 
sijainti suhteessa kunnan palveluihin tai 
infrastruktuuriin. Konkreettinen tapa suojella 
kohteita on niiden suojelu kaavassa. Tutkimalla 
voimassa olevia kaavoja maankäytön 
suunnittelija voi melko helposti löytää 
yksittäisiä suojeltuja kohteita ja jopa päätellä 
mitä erityistarpeita sillä alueella saattaa siten 
olla, kuten varovaisuus uutta rakennuskantaa 
sijoittaessa tai vanhaa tiestöä muuttaessa. 
Kuten maalaiskunnilla yleisesti, Hailuodosta 
ei ole koko saaren kattavaa asema- tai 
rakennuskaava, josta voisi tarkistaa jokaisen 
talon suojelutilanne. Tästä syystä on oletettavaa, 
että Hailuodossa voi olla paikallista tai 
maakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä, 
jota ei ole suojeltu. Hailuodon inventoitujen 
kohteiden suojelutilanne tulisi tarkistaa 
viimeistään niiden ympäristöä kehittäessä.  
 Maankäytön suunnittelullsa voi 
vaikuttaa julkisten tilojen jatkuvaan käyttöön  
sijoittamalla niihin uusia mielekkäitä ja jopa 
tuottavia käyttötarkoituksia, tai varmistamalla 

niiden nykyisen käytön jatkumisen. Hailuo-
dossa rakennusperintökohteet voivat palvella 
kuntalaisia ja/tai turisteja. Rakennusperinnön 
ominaispiirteet, identiteettimerkitys, 
esteettisyys ja kulttuurihistoriallinen arvo 
voivat tehdä kohteista oivallisia paikkoja 
yhteisölliselle toiminnalle, joka myös 
toimintaympäristönä on elämys matkailijalle. 
Vanhan rakennuksen uudiskäyttö voi 
kuitenkin vaatia suunnittelijalta luovuutta; 
rakennukset on alun perin rakennettu 
johonkin aivan toiseen käyttötarkoitukseen 
eivätkä ne välttämättä täytä julkisen tilan 
vaatimuksia, kuten esteettömyyttä. Muutokset 
rakennukseen pitää tehdä harkitusti ilman, että 
ne vaarantavat kohteen arvoja tai muuttavat 
oleellisesti sen ominaispiirteitä. Kohteen käyttö 
ja kaikkien ihmisten mahdollisuus päästä 
nauttimaan siitä on kuitenkin tärkeämpää kuin 
sen säilyminen täysin alkuperäisessä muodossa 
koskemattomana. Rakennushistorian 
täydellisinä esimerkkeinä meillä on museoituja 
rakennuksia (Hailuodossa Kniivilän 
kotiseutumuseo), joten arkisessa käytössä 
olevaan rakennusperintöön voi suhtautua 
soveltavasti. Suojelu ja tunnistetut arvot 
kuitenkin luovat jotain reunaehtoja kohteen 
käytön mahdollisuuksille ja pahimmillaan 
rakennuksen käyttö voi alentaa sen arvoja, 
vaikka vaurioittamalla sitä. 
 Hailuodossa on useita julkisessa 
tai puolijulkisessa käytössä olevia 
rakennusperintökohteita, joiden säilymistä 
jatkossakin edistäisi niiden käyttötarkoituksien 
kehittäminen. Hailuodon nykyinen kirjasto 
(rakennettu 1937) ja sen tyhjillään oleva 
rakennuspari (1911) ovat entisen Kirkonkylän 
kansakoulun rakennukset. Kansakoulun 
rakennukset ovat maakunnallisesti 
arvokkaita, ja niillä on tunnistettu olevan 
rakennushistoriallisia ja maisemallisia 
arvoja sekä identiteettimerkityksiä (Pohjois-
Pohjanmaan RKY 2015: Hailuoto). Entinen 
koulurakennus on ollut tyhjillään ja 
käyttökiellossa sisäilmaongelmien takia 
vuodesta 2015. Tyhjillään rakennus on 
vaarassa päästä tilaan, josta sitä ei saa enää 
korjattua käyttökelpoiseksi. Kirjaston käytössä 
olevassa rakennuksessa on myös havaittu 
sisäilmaongelmia  ja  se on koettu riittä-
mättömäksi kirjaston ja siellä sijaitsevan 
näyttelytilan tarpeisiin. (Määttä 2020, 
60.) Uusi käyttö voisi pelastaa tyhjillään 



olevan rakennuksen ja olla mahdollisuus  
luoda asukkaita paremmin palveleviat 
kirjasto- ja monitoimitilat. Anna-Elisabet 
Määttä suunnitteli diplomityössään (2020) 
rakennuksille uusia yhteisöllisiä käyttömuotoja. 
Rakennukset sijaitsevat Hailuodon asukkaille 
tärkeässä julkisen tilan keskiössä, Hailuodon 
kirkon ja nykyisen koulun risteyksessä 
päätien varrella. Aluetta leimaa saaren muuta 
maisemaa korostuneempi kerroksellisuus, 
jonka esimerkkejä ovat vanha hautausmaan 
kivimuuri, moderni kirkkorakennus (1972) 
sekä 1980-luvulla ja 2010-luvulla rakennetut 
koulurakennukset. Vanhan kansakoulu  rak-
kenukset ansaitsevat arvoisensa paikan ja 
näkyvyyden tässä ympäristössä.
 Hailuodon asukkaille tärkeitä 
yhteisöllisiä tiloja ovat maakunnallisesti 
arvokas Nuorisoseurantalo (1923) (ks. kuva 2) 
ja paikallisesti arvokas entinen Osuuskaupan 
päämyymälä (1943) (Pohjois-Pohjanmaan 
RKY 2015: Hailuoto). Molemmat tilat ovat 
yhdistystoiminnan käytössä ja omistuksessa. 
Niiden merkitys luotolaisille ilmenee 
rakennusten kunnostuksessa ja ylläpidossa, 
joka on toteutettu onnistuneesti asukkaiden 
talkoovoimin. Nuorisoseurantalo on vaikuttava 
näky Hailuodon maalaismaisemassa, iso 
punainen rakennus suurine  ikkunoineen 
hallitsee Ojakylän peltomaisemaa ja 
toimii maamerkkinä ”kylille” tultaessa. 
Nuorisoseurantalo on vuokrattavana 
tilaisuuksia varten, mutta pysyvä käyttö 
varmistaisi sen ylläpidon ja säilymisen. Tilava 
rakennus toimisi hyvin näyttelytilana ja 

teatterina, jossa voisi olla puitteet useammalle 
erilaiselle kulttuuritoiminnalle toimiessa 
edelleen pystyssä olevan Nuorisoseuran 
kokoontumispaikkana. Entinen Osuuskaupan 
päämyymälä on tärkeä kohde matkailulle. 
Tiloissa toimii käsityömyymälä Luovon 
Puoji ja samassa pihapiirissä suosittu 
Hailuodon Panimo. Rakennus toimii myös 
Hailuoto-seuran ja koko kunnan kylätalona . 
Vaivalla kunnostettu kylätalo tulisi tunnistaa 
maankäytön suunnittelussa merkittävänä 
kuntalaisten kohtaamispaikkana. 

Uudisrakentaminen Hailuodon valtakunnal-
lisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuri-
ympäristössä
Uudisrakentaminen voi sijaintinsa tai laatunsa 
puolesta joko heikentää tai vahvistaa alueen 
kulttuuriarvoja. Tärkeää sitä suunnitellessa 
on huomioida sen suhde voimassa 
olevaan kaavasuojeluun ja inventoinnissa 
tunnistettuihin merkittäviin kohteisiin. Hai-
luoto on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, 
joten käytännössä Hailuodossa ei ole lainkaan 
alueita, joissa uudisrakentamisen roolia ei 
tarvitsisi lain mukaan arvioida suhteessa 
rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
Asema valtakunnallisesti merkittävänä 
rakennettuna kulttuuriympäristönä luetellaan 
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, 
joita pitää maankäyttö- ja rakennuslain (§ 24) 
mukaan huomioida suunnittelussa, edistäen 
niiden toteuttamista. Valtakunnallisena 
”tavoitteena on valtakunnallisesti 

Kuva 2. Hailuodon maakunnallisesti arvokas nuorisoseurantalo (1923) on vaikuttava näky Ojakylän 
peltomaisemassa. (Hailuoto.fi)



merkittävien kulttuuriympäristöjen 
rakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä 
alueilla jo olevien rakennusten ja ympäristön 
säilymisen turvaaminen sekä mahdollisen 
täydennysrakentamisen ja muiden muutosten 
sopeuttaminen kulttuuriympäristön 
ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin” 
(Ympäristöministeriö 2020). 
 Tässä julkaisussa esitetty kehityskuva 
perustuu maltilliseen mutta Hailuodon 
mittakaavassa merkittävään väestönkasvuun, 
jota edistäisi muun muassa suunniteltu 
kiinteä yhteys mantereeseen. Toisen asteen 
koulutus ja matkailupalveluiden kehittäminen 
luo myös kasvavaa kysyntää monipuoliselle 
asuntotarjonnalle, jota Hailuodossa ei tällä 
hetkellä ole. Kasvava kysyntä majoitukselle tu-
lee vaatimaan täydennysrakentamista, joka tulee 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja hyvän suunnittelun periaatteiden mukaan 
olla harkittua, olemassa olevaan rakennettuun 
kulttuuriympäristön sopivaa sekä sen arvoja 
kunnioittavaa sijaintinsa, mittakaavansa, 
tyylinsä ja rakennusmateriaalinsa puolesta. 
Hailuodon rakennettuun kulttuuriympäristöön 
ja kasvavaan yksilölliseen, mutta yhteisöllisen 
asumisen kysyntään sopisi parhaiten 
keskimääräisesti matala ja väljä puu- ja 
perinnerakentaminen, kuitenkin sallien 
toteutusta eri mittakaavoissa. Perinteisiä tyylejä 
ja materiaaleja voi soveltaen käyttää esimerkiksi 
omakotitalojen, opiskelija-asuntoloiden tai 
vuokramökkien rakentamiseen. Kestävintä 
rakennetulle kulttuuriympäristölle olisi 
myös, että uudisrakentaminen palvelisi 
mahdollisimman hyvin eri sesonkien perässä 
tulevia vaihtelevia käyttäjäryhmiä. Uudet 
rakennukset saisivat siis mahdollisuuksien 
mukaan olla eri käyttäjäryhmien tarpeisiin 
muokkautuvia.
 Hailuodon arvokkaat peltomaisemat 
maalaistaloineen ovat säilyttäneet ilmeensä 
täydennysrakentamisen sijoittuen ripotellen 
metsän laidoille tai jopa sen syvyyksiin. 
Yksinkertaisinta maiseman säilymiselle 
on kohdistaa rakentamisen paine kohtaan, 
jossa maisemaa ei leimaa avoimuus ja 
eheinä säilyneet vanhat pihapiirit. Etenkin 
Ojakylässä, Koivukylässä ja Pöllässä (ks. 
kartta 1) voi olla maisema-aukeita, joihin 
uudisrakentaminen täytyisi sijoittaa erityisen 
harkitusti. Eino Merilä on kartoittanut 
Hailuodon kulttuuriympäristöohjelmassa 

(2003) erityisen hienoja ja säilyneitä kyliä. 
Tämä kartoitus olisi syytä tehdä uudestaan 
tunnistaakseen muutokselle herkkiä 
kyläseutuja, joissa täydennysrakentaminen 
tulee tehdä erityisen harkitusti säilyttääkseen 
kokonaisuuden ilmeen. Toisaalta Santosen 
eli Huikun lauttarannan lähettyvillä oleville 
alueille voi olla kulttuuriympäristön kannalta 
helpompi sijoittaa verrattain tiheääkin 
uudisrakentamista. Kirkonkylän ympäristö 
on Hailuodon muihin kyliin verrattuna 
huomattavan kerroksellinen ympäristö. 
Kirkonkylän ympäristö olisi sijaintinsa, eli 
palveluiden läheisyyden, ja rakennetun 
kulttuuriympäristön kannalta otollinen paikka 
esimerkiksi rivitalolle tai muulle omakotitaloa 
isommalle uudisrakentamiselle.
 Uusien asuinaleuiden rakentamisen 
lisäksi toinen tapa lisätä asutusten määrää on ole-
massa olevien kyläseutujen ja jopa pihapiirien 
täydentäminen. Kunnioittaakseen rakennetun 
kulttuuriympäristön arvoja, tämä on tehtävä 
maltillisesti ja mittakaavaltaan sekä tyyliltään 
maisemaan sopivasti. Hailuodossa yleinen 
kaavasuojelumerkintä ei kiellä suojeltujen 
rakennusten pihapiirien tai ympäröivän 
alueen täydentämistä tai esimerkiksi vaadi 
rakennussuojeluviranomaisten lausuntoa 
näissä tilanteissa. Ainoastaan Toikin pihapiiri 
Kujalannurkassa ja Marjaniemen majakka ja 
luotsiyhdyskunta pitää rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain mukaan säilyttää 
ympäristöineen sellaisenaan (Museovirasto: 
Kulttuuriympäristön palveluikkuna). Hanna 
Jahkonen on suunnitellut diplomityössään 
menetelmän vanhojen pihapiirien täy-
dentämiselle vaiheittain, mikä pyrkii 
palvelemaan eri käyttäjäryhmiä, lisäämään 
asukkaiden yhteisöllisyyttä, ja edistämään 
tyhjilleen jääneiden vanhojen rakennusten 
säilymistä (2016). Jahkosen mallissa vanhojen 
pihapiirien ympärille rakentuu vaiheittain ensin 
yhteiskäytössä olevia rakennuksia ja sitten uusia 
asuintaloja omilla pihoilla. Lopputuloksena 
alkuperäinen pihapiiri rakennuksineen jää 
julkiseksi tilaksi useamman uuden pihapiirin 
ympäröimänä. Tällä menettelyllä voi tuoda eloa 
tyhjilleen jääneisiin vanhoihin pihapiireihin 
vastaten asuntojen kasvavaan kysyntään. 
 Marjaniemessä sijaitsee Hailuodon 
toinen kohde, jonka ympäristöä tulee lain 
mukaan vaalia sellaisenaan. Marjaniemen 
majakkaa ympäristöineen tulee 



rakennusperinnön suojelemisesta annetun 
lain mukaan ”käyttää, hoitaa ja kehittää niin, 
että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy” 
ja aluetta kehittäessä toimenpiteille tulee 
saada Museoviraston hyväksyntä. Marjaniemi 
on kuitenkin suosittu matkailukohde ja 
siten olisi otollinen paikka loma-asutusten 
lisäämiselle. Säilyttääkseen Marjaniemen 
kulttuurihistorialliset arvot, turvallisinta olisi 
sijoittaa uutta rakennuskantaa sen viereiselle 
Sumpun alueelle. Sumpussa on jo sekä 
1900-luvun loppupuoliskolla että 2010-luvulla 
rakennetut mökkikylät. Näissä mökkikylissä 
on onnistuneesti peilattu Marjaniemen 
luotsiyhdyskunnan ja kalastajamökkikylän 
rakennusten ilmettä materiaalin ja 
värin suhteen kuitenkin leikkien niiden 
mittakaavalla (ks. kuva 3 ja 4). Sijoittamalla 
uutta rakennuskantaa Sumppuun, voi hyötyä 
Marjaniemen kokonaisuuden vaikuttavuudesta 
ja merkittävyydestä, kuitenkin säilyttäen sen 
piirteet ja arvot. 

Mahdollisuudet Hailuodon rakennetun kult-
tuuriympäristön entisöinnille maankäytön 

suunnittelussa
Maankäytön suunnittelulla voi myös entisöidä 
menetettyjä tai vaarassa olevia rakennetun 
kulttuuriympäristön arvoja. Yksi kiinnostava 
aihe entisöivälle työlle voisi olla selvittää 
Hailuodon perinteisen kulkureittien sijainti ja 
hyödyntää niitä uutta reitistöä suunnitellessa. 
Hailuodon maaperän laatu on mahdollistanut 
teiden helppoa muodostumista; suuri osa 
teistä on saattanut olla vuosisatoja käytössä ja 
joitain luonnehditaan jopa ikivanhoiksi (Merilä 
2003, 96). Inventoimalla teitä ja tutkimalla 
arkistoaineistoa, kuten vanhoja karttoja, voisi 
selvittää Hailuodon perinteiset kulkureitit. 
Vanhat tiet voivat olla antoisa kehityskohde 
matkailulle, esimerkiksi merkitsemällä 
matkailijoille selkeästi virkistysreittejä, jotka 
kulkisivat perinteisiä teitä tai joilta näkisi 
erityisen eheitä maisemia. Hailuodon jo umpeen 
kasvaneet vanhat laidunmaat ja rantaniityt ovat 
myös arvokas kohde entisöinnille. Tämäkin 
vaatisi kohdistettua inventointia niiden 
nykyisestä tilasta.

Kuva 3. Marjaniemen kalastajamökkikylän rakennukset ovat vaikuttava ja muutosherkkä kokonaisuus 
yhtenäisen tyylin ja vahvan paikan hengen ansiosta. (Johanna Forsius)



ja säilynyt rakennusperintö asettavat haasteita 
ja tarjoavat suuria inspiraation lähteitä 
maankäytön suunnittelijoille. Saaren erityisiä 
arvoja ovat maankäytön historiaan liittyvät 
arvot, rakennushistorian arvot, säilyneisyys 
ja harvinaisuus. Näitä arvoja tulee vaalia 
aina uutta suunnitellessa. Se ei tarkoita, 
että saari tulisi säilyä koskemattomana, 
sillä tiedämme hyvin, että koskematon 
niittyaukea kasvaa nopeasti umpeen ja 
tyhjillään oleva puutalo mätänee paikalleen. 
Hailuodon rakennettu kulttuuriympäristö 
on asukkailleen ja matkailijoilleen tarkoitettu 
nautittavaksi. Jatkossa tämä tulee vaatimaan 
täydennysrakentamista ja palvelujen 
kehittämistä, mikä vääjäämättä muuttaa 
kansallismaisemaa ja aiheuttaa painetta 
rakennusperintöön. Kun muutosten sijainnin, 
laadun ja mittasuhteen suunnittelee harkiten, 
Hailuodon erityisen arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö säilyy sukupolvelta toiselle. 
 Parantaakseen mahdollisuutta 
turvata rakennusperintö olisi hyvä kartoittaa 
Hailuodon rakennetun kulttuuriympäristön 
suojelu kaavassa. Tämän lisäksi entisten 

Kuva 4. Sumpun mökkikylään on saatu inspiraatiota lähellä olevasta Marjaniemen kalastajamökkikylästä. 
(Teija Soini) 

Yhteenveto

Rakennettu kulttuuriympäristömme on 
kerroksellista: se on kautta ajan ihmisen 
toiminnassa muovautunutta ja siinä on näkyviä 
merkkejä eri aikakausina eläneiden ihmiset 
vaikutuksesta. Me nykyihmisetkin saadaan ja 
väistämättä osallistutaan kulttuuriympäristön 
muokkaukseen. Ihmiset arvottavat vain 
menneiden sukupolvien rakennettua 
kulttuuriympäristöä. Mekin kuitenkin luomme 
rakennettua kulttuuriympäristöä tuleville 
polville hyödyntämällä ja muokkaamalla 
ympäristöämme nykytarpeidemme mukaan, 
kuten nykyään suojellun maalaistalon 
rakentajat ovat tehneet. Maankäytön 
suunnittelijoiden ja kunnan päättäjien vastuulla 
on siis laadukas ja kestävä uudisrakentaminen 
sekä edellytykset vanhan jatkuvalle käytölle, 
jotta tulevaisuudessa on mahdollisuus arvottaa 
sekä meillekin arvokasta ollutta rakennettua 
kulttuuriympäristöä että siihen jättämiämme 
jälkiä.  
 Hailuodossa arvokas ihmisen 
muokkaama maisema, ainutlaatuinen luonto 



laidunmaiden ja rantaniittyjen tila tulisi 
inventoida. Maankäytön suunnittelua ja 
rakennetun kulttuuriympäristön suojelua 
yleisesti helpottaisi selvityskäytäntöjen 
kehittäminen. Tarkkaa asiantuntijan tietotaitoa 
vaativa inventointi ja selvitysten laatiminen 
on johtanut elinympäristömme arvojen 
hahmottamiseen erillisinä kokonaisuuksina. 
Pidämme selvityksissä luonnonarvot, 
kulttuurihistorialliset arvot ja maisemalliset 
arvot erillään, vaikka todellisuudessa nämä ovat 
keskenään vuorovaikutuksessa ja muodostavat 
yhden kokonaisuuden. Hajautetuilla 
selvityksillä emme saa kokonaista ymmärrystä 
elinympäristömme erityisen muutosherkistä 
piirteistä, jotka voivat muodostua useasta 
eri arvosta. Ensiaskel elinympäristön 
kokonaisuuden arvojen hahmottamiseen 
olisi selvityksiä tekevien asiantuntijoiden 
yhteistyö tai edes keskustelu sekä maankäytön 
suunnittelijoiden tietoinen pyrkimys 
hahmottaa kaikki saamansa selvitykset toisiaan 
täydentävinä, lomittaisina ja vääjäämättä 
puutteellisena tietona elinympäristöstämme. 
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Suvi Korhonen

Hailuodon kalastajayhteisö ja muut 
perinteiset elinkeinot

Tämän artikkelin on tarkoitus perehtyä 
perinteisiin elinkeinoihin Hailuodon 
kunnan näkökulmasta. Tarkastelen alkuun 
elinkeinorakenteen kehitystä yleisesti, ja 
myöhemmin käyn läpi Hailuodolle tärkeät 
elinkeinot niiden historian ja nykytilanteen 
kautta ja pohdin niiden kehittymistä. 
Kehittymiseen vaikuttaa sekä Hailuodon oma 
luonne että yleinen yhteiskunnallinen kehitys 
ja elinkeinorakenteen muutokset. Esittelen 
myös tekijöitä, jotka mahdollisesti vaikuttavat 
perinteisiin elinkeinoihin tulevaisuudessa, sekä 
asioita, jotka tulee ottaa huomioon perinteisten 
elinkeinojen säilymisen turvaamisessa. 
Perinteisten elinkeinojen turvaaminen on 
erityisen tärkeää, sillä ne ovat olennainen osa 
kulttuuriympäristöä, ja kulttuuriympäristö 
puolestaan toimii yhteisön ja ihmisten muistin 
ja identiteetin perustana (Ympäristö 2015). 
Lisäksi kulttuuriympäristö on merkittävä 
kulttuurinen, taloudellinen, sosiaalinen ja 
ekologinen voimavara ja uuden toiminnan 
mahdollistaja (Kulttuuriympäristöstrategia 
2014). Perinteisten elinkeinojen merkitys 
ei ole siis tärkeä vain elinkeinoelämän 
kannalta, vaan myös kulttuurihistoriallisesta 
näkökulmasta. Tämän vuoksi on erittäin 
tärkeää ymmärtää Hailuodon historiaa; 
historian kautta voidaan ymmärtää, miksi juuri 
tietyt elinkeinot ovat muodostuneet tärkeiksi 
Hailuodossa. Historiallisten tekijöiden lisäksi 
myös maantieteellisillä tekijöillä on ollut 
erittäin merkittävä vaikutus perinteiden 
muodostumisessa. Maantieteellä on merkitystä 
myös elinkeinojen vaatimien aluevarausten ja 
sijoittumisen kannalta. 

Hailuodon kaltainen paikka on 
yleisesti ottaen hyvin otollinen omintakeisten 

elinkeinojen säilymisen kannalta; saaren luonne 
on maantieteellisistä syistä eristäytynyt, minkä 
vuoksi se on voinut säilyttää omaleimaisen 
saaristomaisen identiteettinsä sekä siihen 
liittyvät perinteet. Elinkeinoista Hailuodossa 
on perinteisesti harjoitettu maataloutta, 
käsitöitä, kalastusta ja metsästystä. Äsken 
mainittujen vanhempien elinkeinojen lisäksi 
1920-luvulta saakka Hailuodossa on harjoitettu 
jäkälänpoimintaa kaupallisessa tarkoituksessa. 
Vaikka muihin elinkeinoihin suhteutettuna 
jäkälänpoiminta on uusi ilmiö, jäkälä on aina ollut 
olennainen osa Hailuodon maisemaa, sillä Suomen 
paras jäkälävyöhyke ulottuu Manamansalosta 
Rokuan kautta Hailuotoon (Turunen). 

Nykyään äsken mainituista 
elinkeinoista ainoastaan maatalous 
ja jäkälänpoiminta ovat säilyttäneet 
alkutuotannon asemansa, vaikka alkutuotannon 
työpaikkojen määrä suhteutettuna 
työpaikkojenmäärään on suuri verrattuna 
koko maahan. Elinkeinorakenteen muutos 
aiheuttaa haasteita perinteisten elinkeinojen 
säilymisen kannalta, joten on tärkeää keksiä 
uusia tapoja hyödyntää niitä. Yksi uusi tapa 
on esimerkiksi perinteisten elinkeinojen 
yhdistäminen matkailuun. Nykyään 
Suomen kulttuurimatkailussa painottuvat 
paljolti paikalliset kulttuuriympäristöt, 
yksittäiset kulttuurikohteet ja reitit, sekä 
alueelliset, omaleimaiset kulttuuripiirteet 
(Kulttuuriympäristöstrategia 2014). Tämä antaa 
paljon mahdollisuuksia myös Hailuodolle.

Elinkeinorakenteen muutoksen 
lisäksi muita haasteita perinteisten 
elinkeinojen säilymiselle tuovat muun muassa 
globalisaatio, aluerakenteen keskittyminen, 
taloudelliset resurssit ja väestörakenteen 



muutos (Kulttuuriympäristöstrategia 2014). 
Hailuodossa myös tuleva kiinteä yhteys saattaa 
luoda haasteita. Tämän artikkelin tarkoitus 
onkin tunnistaa mahdolliset tulevaisuuden 
perinteisille elinkeinoille tuomat haasteet, ja 
sitä kautta se, millaisia muutoksia vaaditaan, 
jotta perinteiset elinkeinot voivat säilyä. 

Elinkeinorakenteen muutoksen vaiku-
tus perinteisiin elinkeinoihin

Kaupungistumisen tai ylipäänsä 
yhteiskunnan kehittymisen yksi 
olennainen osa on elinkeinorakenteen 
muutos. Maatalousyhteiskunnasta 
siirrytään ensin teollisuus- ja myöhemmin 
palveluelinkeinovaltaiseen yhteiskuntaan. 
Elinkeinorakenteen kehittymisen kannalta 
myös tehokuuden lisääntyminen on olennaista. 
Maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa jopa 
80–90 % työpaikoista on alkutuotannossa. 
(Wartiovaara 2000) Nykyään kuitenkin 
on jo siirrytty palveluelinkeinovaltaiseen 
yhteiskuntaan; Suomessakin vain 2,7 % 
kaikista työpaikoista on alkutuotannossa, 

ja alkutuotannon osuus on ollut jyrkässä 
laskussa jo useiden vuosien ajan (kuva 1). 
Elinkeinorakenteessa on kuitenkin aina ollut 
alueellisia eroja, esimerkiksi jo 1920-luvulla 
Helsingissä 26,2 % työpaikoista oli palvelualalla, 
kun taas maaseudulla palvelualan työpaikkojen 
suhteellinen osuus oli 70,1 % (Tilastokeskus 
2007). Nykyäänkin rakenteessa on eroja: 
Hailuodossa alkutuotannon työpaikkojen 
osuus kaikista työpaikoista on jopa 23,7 %, ja 
määrä on noussut ja laskenut vaihtelevasti 
(kuva 2). Tämä poikkeaa merkittävästi koko 
maan alkutuotannon kehityksestä. 
 Hailuodon perinteisinä elinkeinoina 
voidaan pitää maataloutta, kalastusta, 
käsitöitä ja metsästystä. Lisäksi saaressa 
harjoitetaan jäkälänpoimintaa. Näistä 
historiallisesti merkittävin elinkeino on ollut 
kalastus; Hailuodon ensimmäiset asukkaat 
ovat tulleet saareen hyvien kalastusalueiden 
perässä – jopa Hailuodon nimi juontuu 
silakasta, eli hailista. Alkuajoista lähtien 
Hailuoto on toiminut ikään kuin kalastuksen 
ja hylkeenpyynnin tukikohtana. Pysyvää 

Kuva 1. Koko maan alkutuotannon työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista vuosina 1987–2019. 
Vuonna 2019 osuus oli 2,7 %.



asutusta saarelle on noussut arviolta vuoden 
1100 tienoilla. Saaren asutushistoria liittyy 
vahvasti myös maankohoamiseen. Omaksi 
seurakunnakseen Hailuoto itsenäistyi vuonna 
1573.  (Inventointihankkeen maakuntaraportti 
2015) Pysyvän asutuksen myötä maatalous 
on noussut Hailuodon merkittävimmäksi 
elinkeinoksi, ja erityisesti lammastalous on ollut 
saarelle ominaista. Kalatalous ja maatalous 
myös sopivat hyvin yhteen niiden vuosikierron 
kannalta. 
 Nykyään kuitenkin ainoastaan 
maatalous ja jäkälänpoiminta ovat säilyttäneet 
asemansa alkutuotantona. On siis keksittävä 
uusia tapoja hyödyntää perinteisiä elinkeinoja 
niiden säilyttämiseksi, sillä yleinen muutos 
palveluyhteiskunnan suuntaan vaikuttaa 
myös Hailuodossa. Perinteisiä elinkeinoja 
voidaan hyödyntää esimerkiksi matkailu- ja 
virkistyspalveluissa sekä kulttuuripalveluissa.

Perinteisten elinkeinojen merkitys 
kulttuuriympäristön kannalta

Kulttuuriympäristö toimii yhteisön ja 
ihmisten muistin ja identiteetin perustana 
ja on lisäksi merkittävä kulttuurinen, 
taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen 
voimavara ja uuden toiminnan mahdollistaja 
(Kulttuuriympäristöstrategia 2014). 

Perinteiset elinkeinot ovat olennainen osa 
kulttuurimaisemaa, sillä rakennettujen 
alueiden ja muinaisten rakennelmien ja 
muodostelmien lisäksi kulttuurimaisemaksi 
lasketaan maisemat, joissa näkyy ihmisen 
kädenjälki (Ympäristö 2015). Hailuodon 
saari ja sitä ympäröivät merialueet on 
kokonaisuudessaan luokiteltu maisemallisesti 
ja kulttuurisesti tärkeäksi alueeksi, sillä sen 
maisemassa ilmentyvät luonnon ja kulttuurin 
keskinäiset suhteet. Maisemassa erottuu 
Ojakylän ja Kirkonkylän maanviljelyskylät, 
kalastukseen liittyvät Pajuperän, Iso Sunikarin 
ja Fiskin Sunikarin alueet sekä Marjaniemen 
alue, joka liittyy merenkulkuun. Myös 
saarelle ominaiset rantaniityt ja nummet 
ovat suurilta osin syntyneet perinteisen 
niitto- ja laidunnuskulttuurin seurauksena. 
(Inventointihankkeen maakuntaraportti 2015) 
 Haasteita perinteiden säilymiselle 
tuovat muun muassa ilmastonmuutos, 
globalisaatio (kulttuurin köyhtyminen 
samankaltaistumisen myötä, mutta 
toisaalta myös vastareaktiot siihen), 
aluerakenteen keskittyminen (esimerkiksi 
maaseudun autioituminen ja viljelymaiden 
umpeutuminen), taloudelliset resurssit ja 
väestörakenteen muutos. Hailuodon kohdalla 
myös mahdollinen kiinteä yhteys voi tuoda 

Kuva 2. Hailuodon alkutuotannon työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista vuosina 1987–2019. Vuonna 
2019 osuus oli 23,7 %.



haasteita saaren omaleimaisen imagon suhteen. 
Toisaalta perinteet tuovat myös etuja, sillä uudet 
megatrendit korostavat taitojen merkitystä, 
ja myös matkailussa painottuvat maisemat 
ja niiden luonto- ja kulttuuriperintöarvot. 
Suomen kulttuurimatkailussa vetovoimaisia 
tekijöitä ovat muun muassa paikalliset 
kulttuuriympäristöt, yksittäiset 
kulttuurikohteet ja reitit sekä alueelliset, 
omaleimaiset kulttuuripiirteet. Tämän vuoksi 
kulttuuriympäristön kokonaisvaltainen 
ylläpito on tärkeää myös kestävän matkailun 
näkökulmasta. (Kulttuuriympäristöstrategia 
2014) 

Maatalous ja käsityöt

Historia
Hailuodon pääelinkeino on historiallisesti 
ollut maatalous. Käsityöt ovat olleet paljolti 
yhteyksissä maatalouselinkeinoon, ja 
erityisesti neulonta on kulkenut käsi kädessä 
lammastalouden kehityksen kanssa. Siksi tässä 
molempia elinkeinoja käsitellään yhdessä. 
Perinteisesti Hailuodossa on kasvatettu 
erityisesti nautoja ja lampaita.  Karja sai kulkea 
vapaana ympäri saarta 1950-luvulle aitauslain 
tuloon asti. 1800-luvulla koko saarella oli 
vielä runsaat 4000 lammasta. Lampaat 
soveltuivat hyvin saaren luonnonoloihin, 
sillä ne viihtyivät tuulisilla niittyrannoilla, 
koska siellä syöpäläiset eivät kiusanneet niitä. 
Kesän lampaat saivat kulkea vapaasti ympäri 
saarta. Perinteisesti lampaat kerättiin talteen 
Mikkelin päivänä, jolloin ne ohjattiin Ojakylän 
Töyrässä ja Kirkonkylän Mattilassa sijaitseviin 
yhteisaitauksiin. Tästä seuraavana päivänä 
pidettiin merkittävä tapahtuma, niin sanotut 
Luovon markkinat. Tällöin omistajat erottelivat 
laumasta omat lampaansa, panivat ne kärryille 
ja ajoivat kotiinsa. Yli jääviä lampaita alettiin ajaa 
Kirkonkylältä kohti Ojakylää ja päinvastoin. 
Matkalla pysähdyttiin tietyin välimatkoin, 
niin että joka seudun asukkaat saivat eroteltua 
laumasta omansa. (Turunen) 
 Lampaiden villaa on Hailuodossa 
hyödynnetty käsitöissä. Merkittävin 
hailuotolainen käsityö on tikkuröijy-villapaita, 
joka tehdään suomenlampaan villasta. 
Tikkuröijy tunnetaan myös nimellä tikkuri ja 
luotolainen. Perinteisesti villapaita on harmaan 
värinen. Neule syntyi Hailuodossa 1800-luvun 
alkupuolella. Alkuun se toimi tärkeänä 

kauppatavarana muun muassa Oulussa ja 
Ruotsissa; hailuotolaiset saivat siitä suolaa 
vaihdossa. Kunta myös osti neuleita köyhiltä 
sosiaaliapuna. Tikkuröijy oli myös merkittävä 
yhteisöllisyyden luoja etenkin kylän naisten 
välillä. Ennen paita toimi lähinnä metsästäjien 
ja kalastajien vaatteena; villa hylkii hyvin 
kosteutta, ja neuleen avulla voitiin esimerkiksi 
tunnistaa hukkuneita kalastajia. Nykyään 
tikkuröijy toimii hailuotolaisten juhlavaatteena. 
(Köngäs) 
 Kalastuksen ja lampaanhoidon 
tapaan myös tikkuröijyjen teko on ollut välillä 
laskussa. 1920-luvun lopulla lampaiden määrä 
oli pudonnut noin 2000 kappaleeseen vuonna 
1955 voimaan tulleen aitalain seurauksena. 
Lampaiden määrä romahti, koska niille olisi 
pitänyt rakentaa aitaukset. Tämän vuoksi 
myös neulominen saarella hiipui; seuraavien 
vuosikymmenien ajan tikkuröijyjä tehtiin 
pitkälti koneellisesti. Nykyään neuleet ovat 
kuitenkin jälleen nostaneet suosiotaan muun 
muassa vuonna 2014 perustetun tikkuröijypiirin 
ansiosta. (Köngäs; Turunen)

Nykyaika
Nykyään karjankasvattajia on vähän; useimmat 
maatilat ovat siirtyneet viljanviljelyyn. 
Metsätalous on tullut entistä tärkeämmäksi ja 
Hailuodossa kasvaa myös runsaasti jäkälää, 
jota poimitaan etupäässä vientiin. Viljanviljely 
keskittyy saaressa samoille alueille kuin 
asutuskin: Ojakylän ja kirkonkylän alueille 
(ks. kuva 4). Nämä alueet ovat merkittävimpiä 
myös Hailuodon perinteisen maisemakuvan 
kannalta. Myös maatilat keskittyvät saaren läpi 
kulkevan Luovontie-Marjaniemen tien varrelle. 
Yksittäisiä tiloja, peltoja, laidunnusmaata ja 
pienpiirteistä maatalousmosaiikkia on lisäksi 
paikoin saaren rannikolla (ks. kartta). Maat 
on edelleen jaettu kapeisiin sarkoihin, sillä 
saaressa ei tehty isojakoa. (Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 2010) 
 Laidunnus on tärkeää myös Hailuodon 
perinnemaiseman säilymisen kannalta; saarelle 
ominaiset rantaniityt ja nummet ovat syntyneet 
suurelta osin laidunnuksen seurauksena, 
vaikka myös tuulen kuluttavalla vaikutuksella 
on ollut osansa niiden syntymisessä. Niityt ja 
nummet ovat tärkeitä pesimäalueita useille 
eri lintulajeille ja muutenkin biologisesti 
arvokkaita. Alueita uhkaa metsittyminen, 
ellei niitä niitetä ja laidunneta jatkuvasti. 



Suuri osa arvokkaasta maisemasta on 
suojeltua; Hailuodossa on useita eri Natura 
2000 -alueita, joista joillakin laidunnetaan 
edelleenkin, esimerkiksi Virpiniemessä on 
lammaslaidunnusta (ks. kuva 3). Kirkkosalmella 
ja Isomatalan-Maasyvänlahden alueilla 
puolestaan niittäminen sekä hevosten ja karjan 
laiduntaminen on loppunut 1950–1960-luvulla, 
minkä seurauksena alueet ovat pensoittuneet 
ja ruovikoituneet. Osalla alueita niitto ja 
laidunnus on kuitenkin aloitettu uudelleen. 
Kartassa (kuva 4) laidunalueet on kuvattu 
tummankeltaisella. Etelärannikon alueet ovat 
Isomatala-Maasyvänlahtea ja Kirkkosalmea. 
Pohjoisen alueet puolestaan kuuluvat 
Hailuodon pohjoisrannan suojelualueeseen.  
(Ymparistö 2013)
 Laiduntaminen luonnonympäristössä 
on yksi harvoista ruoantuotantotavoista, joka 
parantaa luonnon monimuotoisuutta; se muun 
muassa parantaa lintujen pesimäolosuhteita 
tietyillä alueilla. Perinnemaiseman hoito 
mahdollistaa myös alueiden virkistyskäytön, 
sillä sen seurauksena korkea järviruoko on 
väistynyt matalampien niittykasvien tieltä, ja 
lisäksi niittyalueiden maapohja on muuttunut 
kantavammaksi. Esimerkiksi hailuotolainen 
Kujalan tila hyödyntää näitä laiduntamisen 
hyviä puolia tilan tuotteiden markkinoinnissa. 
Tilan lehmät laiduntavat Hailuodon rannoilla 

Kutukarilla ja Tömppä-Isomatalan alueella. 
Lampaat puolestaan laiduntavat Pöllännokalla. 
Kujalan tilan mukaan perinnemaiseman 
hoito on tärkeä osa tilan toimintaa, ja sen 
myötä naudat saavat harjoittaa lajilleen 
luonnonmukaista elämää. Tilan mukaan 
laidunnus jopa luo lihalle ainutlaatuisen maun. 
(Kujalan tila 2020) 
 Nykyään käsityöt eivät enää ole niin 
vahvasti yhteyksissä maatalouselinkeinoon, 
vaikkakin perinteinen hailuotolainen 
tikkuröijy-villapaita on noussut uuteen 
suosioon vuoden 2014 jälkeen, kun Hailuotoon 
perustettiin Hailuoto-seuran toimesta 
tikkuröijypiiri. Voidaan sanoa, että neule on 
nykyään suositumpi kuin koskaan 200-vuotisen 
historiansa aikana – se on jopa nähty Michelle 
Obaman ystävän päällä sosiaalisessa mediassa. 
Tikkuröijypiiri kokoontuu Hailuodon vanhassa 
pappilassa ja mukana on keskimäärin 20–30 
neulojaa, joihin kuuluu nykyään myös miehiä. 
Aktiivisimmat neulojat neulovat jopa 14–15 
neuletta vuodessa. Nykyään tikkuröijyä 
neulotaan myös useissa eri väreissä perinteisen 
harmaan lisäksi. Neulotuista villapaidoista 
suurin osa on tilaustuotteita, sillä tikkuröijystä 
on tullut suosittu myös kaupungeissa ja niitä 
tilataan myös ympäri maailmaa.  Uusi nousu 
on kohottanut tikkuröijyn arvoa vaatteena, 
ja vuonna 2017 se lisättiin elävän perinnön 

Kuva 3. Havainnekuva Virpiniemen laidunnustilanteesta vuodelta 2019. (Suvi Korhonen)



luetteloon opetus- ja kulttuuriministeriön 
toimesta (Hailuoto-seura 2020).   Hailuotolaisille 
vaate on nykyään juhlavaate, eikä niinkään 
kalastajien tai metsästäjien työvaate. (Köngäs)
 Hailuotolaisia käsitöitä on saaressa esillä 
ja myynnissä kahdessa eri käsityömyymälässä: 
Marjaniemessä sijaitsevassa Luovon 
Puikkarissa sekä Keskikylän kupeessa 
sijaitsevassa Luovon Puojissa. Luovon Puoji on 
Hailuodon käsityöläisten perustama yhdistys, 
joka aloitti 13 vuotta sitten Hailuoto-Seuran 
käsityötoimikuntana. Puojissa korostuu 
Hailuodon omaperäisyys ja kulttuuri, mutta 
se kehittää myös uusia tuotteita perustuen 
hailuotolaisuuteen. Puojista esimerkiksi 
tilata omien toiveiden mukaan räätälöidyn 
tikkuröijyn. (Luovon Puoji 2020)

Kalastus

Historia
Vuonna 1558 Hailuodossa kalasti yhteensä 29 
nuottakuntaa, eli käytännössä jokainen saaren 

talokas ylläpiti nuottaa. Tärkeimpiä saaliskaloja 
olivat silakka, maiva (merimuikku), lohi ja 
siika. Kalastus oli tärkeää erityisesti vuosina, 
joina oli huonompi viljasato. Hailuotolaiset 
tekivät kalastusreissuja myös kauemmaksi, 
Ruotsin aluevesille asti. Matkat saattoivat 
kestää viidestä kahdeksaan viikkoa. Pyyntiin 
lähti yleensä miehiä, mutta mukana saattoi olla 
myös naisia. Kalastus kauempana vaikeutui 
Suomen sodan ja uuden rajalinjan myötä. 
1800–1900-luvun taitteeseen asti kalastus 
keskittyi silakan kaukopyyntiin. Pyynti sopi 
maatalouden työvuoron kiertoon, sillä se ajoittui 
sopivasti heinänteon ja viljankorjuun väliin. 
1880-luvun lopulla silakanpyyntiä harjoitti 
jopa 22 venekuntaa, mutta vuonna 1902 se oli 
vähentynyt viiteen venekuntaan. Vähentyminen 
johtui suurelta osin silakan hinnan laskusta. 
Osittain kaukokalastuksen loppumiseen 
vaikutti myös kysynnän muuttuminen 
sekä siirtyminen omavaraistaloudesta 
markkinatalouteen. Hiipumisen seurauksena 
kalastus jakaantui touko–kesäkuiseen säyneen 

Kuva 4. Hailuodon metsäalueet ja maatalouteen liittyvät alueet. Lisäksi karttaan on merkitty 
viljelymaiseman kannalta merkittävimmät kylät (Ojakylä ja Kirkonkylä) sekä maatilojen sijainnit 
pisteillä.



pyyntiin, kesäkuiseen silakan rysäpyyntiin, 
syys–lokakuiseen siian verkkopyyntiin sekä 
talvinuottaukseen. (Turunen) 
 Kalastuksen jaksottumisen vuoksi 
myös asutus saarella on ollut sesonkiluontoista. 
1900-luvun alussa kalastuspaikkoja olivat 
muun muassa Pöllä, Marjaniemi, Rautaletto, 
Suninkari, Mustaletto, Matikanniemi, Pajuperä, 
Karvo, Itara, Hatara, Hietaniemi, Hiijenniemi, 
Pökkö, Potti, Hanhinen ja Santonen. Etelä- ja 
länsirannan verkonheittopaikkoja olivat Etelä- 
ja Välikälmi, Vanha- ja Uusi Seljänsuunmatala, 
Iso-, Pikku- ja Reimariluoje, Nokkakrunni, Faala 
ja Mäntymatala. Joidenkin paikkojen sijainnit 
on havainnollistettu kuvassa 5. Pyyntikausina 
kalastajat asuivat kalastusmajoissa jopa 
useita viikkoja. Eri puolilta saarta kotoisin 
olevat kalastajat kalastivat eri paikoissa, ja 
myös olosuhteet vaihtelivat paikan mukaan. 
Rautaletossa voitiin käyttää pitkiä juonia, 
mutta Pöllässä piti jättää laivaväylä vapaaksi. 
Pajuperässä ja Marjaniemessä kovat tuulet 
vaikuttivat pyyntiin. Itaraa ja Hataraa pidettiin 
huonompina pyyntipaikkoina. Ojakylän miehet 
kalastivat pohjois- ja itärannan pyyntipaikoilla. 
Talvipyynti keskittyi Santoseen sekä Oulun 
selälle. (Turunen) 
 Kalastuksella oli tärkeä asema 
hailuotolaisten arjessa vielä 1930- ja 
1940-luvuilla; vaikka sen asema oli heikentynyt, 
se oli silti tärkeä sivuelinkeino. Kalastus näkyi 
myös selkeästi maisemassa, sillä rannikoilla 
näkyi edelleen kalasaunoja, kalamajoja ja ranta-
aittoja. Kalastuksen lisäksi tuloja saatiin myös 
köysien ja verkkojen valmistuksesta. Vuonna 
1945 kunnassa oli noin 20 ammattikalastajaa. 
Sivuelinkeinona harjoitti kalastusta noin 200 
henkilöä, ja lisäksi noin 30 taloutta harjoitti 
kotitarvekalastusta. Kokonaisuudessaan 
talouksia oli 318. Kalastajien määrä oli 
jatkuvassa laskussa; 1960-luvun lopulla 
kalastuksen osuudeksi saarelaisten 
tulolähteistä arvioitiin enää 3–4 %. Laskuun 
vaikuttivat muun muassa maankohoaminen ja 
veden laadun huononeminen. (Turunen) 
 Nuottapyynti loppui Hailuodosta 
kokonaan 1970-luvulla. 1967 aloitettiin 
kuitenkin troolikalastus. Tämä vaati uusia 
inventointeja, joten Marjaniemeen valmistui 
vuonna 1976 60 × 100 metrin pituinen allas, jossa 
oli tilaa noin 50 alukselle. Seuraavana vuonna 
valmistui puolestaan Huikun kalasatama; 
sinne tuli 45-metrinen veneiden kiinnityslaituri 

ja 12,5-metrinen kovapintainen purkauslaituri. 
Myös muut kalastuselinkeinoon liittyvät asiat 
kehittyivät, kuten veneisiin liittyvä teknologia 
ja nosto- ja purkauslaitteet. (Turunen) 
 2000-luvun alussa Marjaniemen 
satamaa käytti neljä troolaria ja 15 siika-
lohivenettä. Vuonna 2000 siellä purettiin 
veneistä kalaa 300 000 kiloa; pääkalalajit olivat 
silakka ja siika. Satama-alueella oli kylmiöllä ja 
jääntekokoneella varustettu kalankäsittelyhalli 
ja 80 neliömetrin suuruinen verkkovarasto. 
Laiturilla oli silakanpurkuimuri ja 500 kilon 
tehoinen nosturi. Laatikoiden siirtoon voitiin 
käyttää trukkia. Vuodesta 1992 on järjestetty 
Hailuodon siikamarkkinat, jotka ilahduttavat 
niin paikallisia kuin matkailijoita. (Turunen)

Nykyaika
Nykyään vain muutama ihminen harjoittaa 
kalastusta varsinaisena elinkeinonaan 
Hailuodossa, ja troolaus, joka oli ennen saaressa 
merkittävää, on loppunut kokonaan. Ongelmia 
kalastukselle tuottaa muun muassa hyljekannan 
kasvu ja alhainen myyntikate. Kalastus on 
nykyään siis lähinnä harrastuksenomaista ja 
sillä vastataan vain kotikäyttöön. (Nouseva 
rannikkoseutu ry)
 Vaikka kalastus onkin vähentynyt, 
perinne näkyy kuitenkin edelleen Hailuodon 
maisemassa; saaressa on useita säilyneitä 
kalastajakyliä ja -mökkejä. Säilyneitä kyliä 
ovat Marjaniemen kalastajakylä, Iso Sunikari 
ja Fiskin Sunikari, Korkia Sunikari, Pajuperän 
kalastajakylä ja Rautaleton kalamökit. Näiden 
lisäksi saaressa on muutamia yksittäisiä 
mökkejä ja aittoja. Iso Sunikarin ja Fiskin 
Sunikarin sekä Korkian Sunikarin mökkien 
rinnalle on rakennettu uusia, tyyliltään vanhoista 
poikkeavia mökkejä, jotka ovat lomakäytössä. Myös 
Marjaniemen ympäristöön on rakennettu uusia 
mökkejä, ja myös osa vanhoista mökeistä toimii 
loma-asuntoina. Pajuperän kalastajakylässä on 
aikoinaan ollut parikymmentä mökkiä, mutta niistä 
vain muutama on jäljellä. Parhaiten alkuperäisessä 
muodossaan ovat säilyneet Rautaleton kalamökit.  
(Inventointihankkeen maakuntaraportti 2015)
 Vaikka kalastajakylät ovat 
muuttuneet, niistä välittyy kuitenkin niin 
sanottu genius loci, paikan henki. Esimerkiksi 
Marjaniemessä erottuu edelleen vanhan kylän 
kaavallinen rakenne, vaikka alueesta onkin 
muodostunut nykyaikainen kalasatama ja 
kesämökkiyhdyskunta. (Inventointihankkeen 



maakuntaraportti 2015) Kalasatamassa 
toimii nykyäänkin kalahalli ja siellä puretaan 
edelleen huomattavia määriä silakkaa, siikaa 
ja lohta. Nykyään myös ahvenesta on noussut 
tärkeä pyyntikala hyljekannan kasvun vuoksi. 
Kalahalli on tarkoitettu vuokrakäyttöön 
kaupallisille kalastajille (I/II-ryhmä). Vuokra 
on 280 euroa (ilman arvonlisäveroa) vuodelta 
venekuntaa kohtaan, ja se kattaa hallin, 
sosiaalitilojen, varaston ja kylmiön käytön sekä 
jäähilemaksun. Hallilta on saatavilla jäähilettä 
myös irtomyyntinä. Hailuodon kalastajainseura 
hoitaa saaren kalastusasioita, ja kunta ylläpitää 
Huikun ja Marjaniemen satamia sekä vuokraa 
satamista venepaikkoja veneilykaudeksi 
toukokuun alusta lokakuun loppuun. 
Venepaikan voi vuokrata joko koko kaudeksi 
tai maksaa yksittäisen päivämaksun, joka 
vaihtelee satamakohtaisesti. Huikun satamassa 
on 19 venepaikkaa ja veneenlaskuluiska. Väylän 
syvyys on noin kaksi metriä. Marjaniemen 
satamassa puolestaan on 56 venepaikkaa sekä 
veneenlaskuluiska. Väylän syvyys on noin neljä 

metriä. Lisäksi Sunikarista löytyy 16 venepaikkaa 
sekä veneenlaskuluiska. Väylän syvyys on noin 1–2 
metriä. (Hailuodon kunta) 
 Kalastusta tulisi nykyään hyödyntää 
Hailuodossa enemmän matkailussa. Tällä 
hetkellä omatoimisen kalastuksen lisäksi 
Hailuodossa on mahdollista lähteä ohjatulle 
retkelle kalastusaluksella. Retkiä tarjoaa Pöllän 
mökkimajoitus. Lisäksi Hailuodossa Marjaniemen 
satamassa on vuodesta 1991 asti järjestetty 
vuosittaiset siikamarkkinat. Markkinat ajoittuvat 
perinteisesti lokakuun toiseen viikonloppuun ja 
kestävät kaksi päivää. Enimmillään tapahtuma on 
houkutellut paikalle 4500 kävijää, joihin kuuluu 
niin paikallisia kuin matkailijoita. Markkinoiden 
tuotevalikoimaan on perinteisesti kuulunut 
tuoretta kalaa sekä erilaisia kalajalosteita, 
paikallisia käsitöitä ja syksyn satotuotteita sekä 
myös paikalla nautittavaa ruokaa. Tapahtuman 
yhteydessä järjestetään myös muuta ohjelmaa. 
Myyntipaikkoja on yhteensä 40, joista neljä on 
kalastajien ja kahdeksan kalanjalostajien paikkoja. 
Loput paikat ovat muille myyjille. Vuonna 2010 

Kuva 5. Hailuodon historiallisesti merkittäviä kalapaikkoja nimettynä kartalle (Turunen, 
Maanmittauslaitos, CORINE 2018)



kalaa myytiin noin 100 kilogrammaa, mutta sää oli 
silloin myrskyinen, mikä saattoi vaikuttaa myyntiin 
ja asiakkaiden määrään. Tapahtuman ohessa 
järjestetään myös muuta ohjelmaa, kuten musiikkia 
ja kalankäsittelynäytöksiä. Siikamarkkinoiden 
vahvuuksia ovat ainutlaatuinen miljöö ja ympäröivä 
hailuotolainen kulttuuri. Haasteita on kuitenkin 
luonut paikallisten alkutuottajien väheneminen ja 
ikääntyminen. Myös markkinoiden ajankohta luo 
oman haasteensa sään vuoksi. (Kaski & Oikarinen 
2011)

Metsästys

Historia
Perinteisesti Hailuodossa ja Perämerellä on 
harjoitettu erityisesti hylkeenpyyntiä, mutta 
myös muuten Hailuoto on ollut metsästäjien 
suosiossa. Suomen merialueilla elää kaksi 
hyljelajia: itämerennorppa ja harmaahylje eli 
halli. Noin 75 % koko Itämeren norppakannasta 
esiintyy Perämerellä, ja kanta kasvaa vuosittain 
keskimäärin 5 %. Myös hallin määrät ovat 
kasvussa meren pohjoisosissa. (Maa- ja 
metsätalousministeriö 2007) 
 Historiallisesti hylkeenpyynti ajoittui 
talveen, lähinnä kevättalveen, koska hylkeillä 
on silloin tapana elää jään ja ajoveden rajoilla. 
Hylkeen rasvaa eli traania käytettiin puulaivoissa 
suoja-aineena sekä yleisvoiteluaineena. Traani 
oli vientituote, mutta hylkeen liha ja muut osat 
syötiin kotitarpeiksi. (Ympäristö 2014)
 Hylkeenpyynnin huippukausi ajoittui 
1700-luvulle, mutta sen jälkeen se on elinkeinona 
hiipunut. Vielä 1800-luvulla pyyntimäärät olivat 
kuitenkin suhteellisen korkeita Perämeren 
rannikkopitäjissä (ks. kuva 6). Eniten hyljettä 
metsästettiin Kuivaniemellä, mutta myös 
Hailuodossa, Simossa ja Haukiputaalla pyynti 
oli merkittävää. (Ympäristö 2014)
 1900-luvulla hyljettä pyydettiin 
edelleen, mutta se oli luokiteltu ainoastaan 
vahinkoeläimeksi. 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa Itämeressä arvioitiin olleen noin 
90 000 harmaahyljettä ja 180 000 norppaa, mutta 

1970-luvulla harmaahylkeitä oli enää 2000–
4000 ja norppia 5000. Kannan pieneneminen 
johtui liikapyynnistä sekä ympäristömyrkyistä, 
jotka vaikuttavat hylkeiden lisääntymiskykyyn. 
Kantojen pienenemisen vuoksi Hylje 
rauhoitettiin vuonna 1970, ja kanta on 
elpynyt sen jälkeen; vuonna 2009 halleja 
oli Itämeressä noin 20 400 kappaletta. 
Hyljekantojen runsastuminen aiheuttaa paljon 
saalis- ja pyydysvahinkoja kalastuksessa ja 
kalankasvatuksessa. Harmaahylje aiheuttaa 
vahinkoja huomattavasti enemmän norppaan 
verrattuna. Vahinkojen vuoksi harmaahylkeen 
metsästys aloitettiinkin uudelleen vuonna 
1998, mutta metsästys rajoittuu alueellisiin 
kiintiöihin. Norppaa on voitu metsästää 
pyyntiluvalla vuodesta 2015 alkaen (Suomen 
riistakeskus). (Ympäristö 2014; Maa- ja 
metsätalousministeriö 2007)

Nykyaika
Nykyisin Hailuodossa ei enää harjoiteta 
hylkeenpyyntiä, mutta syksyisin saari 
kuitenkin vetää puoleensa muita metsästäjiä; 
Hailuodossa voi metsästää hirveä, jänistä, 
rusakkoa, teeriä, sepelkyyhkyjä, lehtokurppia, 
sorsia ja hanhia (Hailuodon kunta). Saaressa 
toimii edelleen oma metsästysseura, Hailuodon 
metsästysseura ry, joka on perustettu vuonna 
1945. Metsästyslupien lisäksi seura muun 
muassa vuokraa majaa, jossa on kokoustilat, 
keittiö, sauna ja takkahuone. Maja sijaitsee 
Ojakylässä. Seuran tuotosta suuri osa koostuu 
vierasmetsästäjien tuomista tuloista – ilman 
sitä seura ei pystyisi nykyisen kaltaiseen 
riistan ja sen elinalueiden hoitoon vuosittain. 
(Hailuodon metsästysseura 2018)
 Hailuodossa osalla alueista vesilintujen 
metsästys on kielletty, mutta muutoin koko 
saaressa saa metsästää. Joillakin alueilla 
liikkuminen on kokonaan kielletty lintujen 
pesimäaikoina. Esimerkiksi Ojakylänlahti-
Ontonperä-Kengänkarin alueella liikkuminen 
ja maihinnousu on kielletty 1.5.–31.7. välisenä 
aikana. Osalla alueista ei myöskään ole 
vuokrattu vesilintujen metsästysoikeutta, 

Kuva 6. Hylkeiden pyyntimäärät Perämeren alueella vuosina 1877, 1879, 1881 ja 1883 (Ympäristö)



minkä vuoksi alueilla ei saa metsästää. 
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus; Hailuodon 
metsästysseura 2018)
 Koska hylkeenmetsästys ja siihen 
liittyvä historia ei nykyään juuri ole Hailuodossa 
näkyvillä, voitaisiin hylkeitä hyödyntää muussa 
kuin metsästystarkoituksessa. Esimerkiksi 
joillain Suomen rannikkoseuduilla on viime 
vuosina kehittynyt jonkin verran suoraan 
tai epäsuorasti hylkeisiin liittyvää luonto- ja 
elämysmatkailua. Erityisesti Suomenlahdella 
ja Lounaissaaristossa on järjestetty hyljeretkiä, 
joilla kohteena on ollut halli, koska sillä 
on tapana kerääntyä laumoihin (Maa- ja 
metsätalousministeriö 2007). Toisaalta, koska 
hyljemäärät kasvavat vuosittain, myös metsästys 
voi mahdollistua tulevaisuudessa, mikä 
nostaisi myös perinteisen metsästyselinkeinon 
näkyvyyttä. Elinkeinoon liittyvää historiaa 
puolestaan voidaan hyödyntää omaleimaisena 
vetovoimatekijänä.

Jäkälänpoiminta

Historia
Jäkälä on aina ollut olennainen osa 
Hailuodon maisemaa. 1800-luvulla jäkälää 
käytettiin lampaiden talviruokana, ja 
myyntiin koristetarkoituksessa sitä alettiin 
kerätä 1920-luvulla, kun saareen saapui 
vientiliikkeiden asiamiehiä. Jäkälän kerääminen 
ajoittui syksylle sadeilmojen vuoksi; kuivalla 
jäkälä mureni arvottomaksi. 1960-luvulla 
kuitenkin jäkäläalueita alettiin kastelemaan, 
mikä mahdollisti keräämisen myös kesäisin 
ja teki työolosuhteista paremmat. Tällöin 
myös kilpailu alalla alkoi kasvaa ja jäkälän 
nosto laajeni teollisuuden alkutuotannoksi. 
Laajempi nosto vaati investointeja kastelun ja 
kuivaamisen vuoksi, mutta pientenkin tilojen 
omistajat saattoivat nostaa jäkälää omissa 
metsissään ja myydä sitä välitysliikkeiden 
kautta. (Turunen)
 Jäkälän tuotanto oli parhaimmillaan 
1970-luvulla, jolloin arvion mukaan peräti 
kolmasosa kunnan verotuloista koostui 
jäkälänpoimintaan liittyvistä tuloista, ja 
jäkälää toimitettiin Eurooppaan yli 500 000 
kartonkia. 1900-luvun loppupuolella tuotanto 
kuitenkin väheni markkinoiden muutosten 
takia. 2000-luvulla jäkälän määrä oli pudonnut 
noin kuudennekseen 70-luvun tuotannosta. 
Nykyään jäkälää tuottaa vuonna 1985 

Hailuodossa perustettu Polar-Moss Oy, jonka 
päätuote on raaka-ainejäkälä. (Turunen)
Nykyaika
Nykyään Hailuodossa tuottaa jäkälää vuonna 
1985 perustettu Polar-Moss Oy. Yhtiö on 
yksi maailman laajimmista jäkäläntuottajista 
ja sen päätuotteita ovat kuivattu ja värjätty 
jäkälä, sekä erilaiset käsintehdyt jäkälästä 
valmistetut design-koristeet. Yhtiön käyttämä 
jäkälä poimitaan ja värjätään edelleen käsin, ja 
poiminta ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, eli sitä 
varten tarvitsee luvan. Poiminnan kustannukset 
ovat tämän vuoksi suuria. Poimintakausi kestää 
nykyisin toukokuusta syyskuulle, ja samaa 
poimimisaluetta voidaan käyttää noin 5–10 
vuoden ajan. Polar-Moss Oy toimittaa jäkälää 
yli 40 eri maahan, ja päämarkkina-alueita ovat 
saksankielinen Keski-Eurooppa ja Yhdysvallat. 
Viennin osuus yhtiön liikevaihdosta on noin 90 
%. (Polarmoss; Turunen)

Perinteisille elinkeinoille merkittävät 
alueet

Tulevaisuudessa myös eri elinkeinojen 
vaatimat tilavaraukset tulee turvata, ja myös 
perinnemaiseman säilyminen on taattava. 
Hailuodon perinteisistä elinkeinoista maatalous 
vie eniten maa-alaa, ja tarvitsee täten myös 
muita elinkeinoja suuremmat aluevaraukset. 
Hailuodon strategisessa yleiskaavassa 2030 
(2019) on määritelty maa- ja metsätaloudelle 
varatut alueet, joille muussa tarkoituksessa 
tehty rakentaminen on kielletty. Näistä alueista 
on vielä erotettu kulttuurimaisemallisesti 
tärkeät maatalousalueet, jotka tulee 
mieluiten säilyttää avoimena ja viljeltyinä. 
Kulttuurimaisemallisesti tärkeät alueet 
keskittyvät lähinnä Marjaniementie-Luovontien 
varrelle, sekä osittain pohjoisrannalle. 
Peltoalueet jakautuvat edelleen sarkamaisesti, 
sillä Hailuodossa ei suoritettu isojakoa (ks. 
kuva 7). Tulevaisuudessa tulee taata maiseman 
säilyminen erilaisilla kunnostushankkeilla, ja 
pitämällä huoli siitä, että alueilla harjoitetaan 
edelleen laidunnusta. Laidunnuksen loputtua 
alueiden lajisto voi köyhtyä ja maisema 
ruovikoitua ja pensoittua. 
 Kalastuksen kannalta tärkeä alue on 
erityisesti Marjaniemi. Marjaniemessä tärkeää 
on erityisesti omaleimainen perinteinen miljöö, 
jossa tulee esiin kalastushistoria, mutta myös 
Marjaniemen sataman kapasiteetin ja tilojen 
merkitys korostuu kaupallisessa tarkoituksessa. 



Metsästyksen kannalta tärkeintä puolestaan 
on lupien noudattaminen ja tiettyjen alueiden, 
kuten lintujen pesimäalueiden, rauhoittaminen. 

Tulevaisuus Hailuodon perinteisten 
elinkeinojen näkökulmasta

Globaalien megatrendien vaikutus perinteisi-
in elinkeinoihin
Sitran megatrendien (Dufva 2020) mukaan 
tulevaan vuosikymmeneen vaikuttaa 
yleisesti seuraavat trendit: kiire ekologisessa 
jälleenrakentamisessa, väestön ikääntyminen ja 
monimuotoistuminen, verkostomaisen vallan 
voimistuminen, teknologian sulautuminen 
kaikkeen sekä talousjärjestelmän uuden suunnan 
hakeminen. Ekologinen jälleenrakentaminen 
tarkoittaa sitä, että kaikkea tulee tarkastella 
ilmastonmuutoksen ja ympäristön kannalta, 
ja resurssien vaihteleva saatavuus tulee 
ottaa huomioon. Verkostomaisella vallalla 
puolestaan tarkoitetaan suhteiden merkityksen 
korostumista. Väestön ikääntyminen ja 
monimuotoistuminen puolestaan tuo esiin 

tasa-arvokysymykset. Talouden uuden 
suunnan hakemisella tarkoitetaan sitä, 
kuinka monimuotoinen ympäristö saatetaan 
tulevaisuudessa nähdä talouden resurssin sijaan 
talouden tavoitteena. Taloudella tulisi siis tukea 
ympäristön monimuotoisuutta ja mahdollistaa 
ympäristölle parempi tila. Lopuksi teknologian 
sulautumisella kaikkeen voi olla sekä hyötyjä 
että haittoja; sen avulla pystytään kehittämään 
energiatehokkaita ratkaisuja, mutta kehittynyt 
teknologia myös vaatii enempi energiaa.
 Nämä megatrendit koskettavat myös 
Hailuotoa. Teknologia saatetaan nähdä uhkana 
perinteisille elinkeinoille, mutta toisaalta 
erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan 
mahdollistaa myös maaseudun kehittyminen. 
Ekologisuus voi puolestaan tarkoittaa 
esimerkiksi kotimaan matkailun lisääntymistä, 
mikä todennäköisesti luo työpaikkoja myös 
maaseudulle. Verkostomaisuus tarkoittaa 
sitä, että Hailuotokin yhdistyy globaaliin 
maailmaan, eikä se voi ikuisesti eristäytyä 
omaleimaisten elinkeinojensa kanssa muusta 
maailmasta. Muuttuvien trendien vuoksi 

Kuva 7. Hailuodon peltolohkojen jakautuminen – toisin sanoen pääasialliset maatalouden vaatimat 
tilavaraukset.



on kehitettävä uusia ratkaisuja, ja myös 
perinteisten elinkeinojen on sulauduttava 
muuttuvaan maailmaan. Niiden säilyminen 
on silti mahdollista, vaikkeivat ne voisikaan 
säilyä täysin muuttumattomina. Ratkaisuna 
tähän on trendien hyödyntäminen perinteisten 
elinkeinojen kehityksessä; perinteiset elinkeinot 
voidaan sulauttaa esimerkiksi matkailuun, 
jolloin saavat vain entistä enempi näkyvyyttä ja 
kohottavat myös Hailuodon imagoa paikkana. 
Sitran (2018) mukaan myös taitojen merkitys 
tulee kasvamaan, koska internet parantaa tiedon 
saavutettavuutta, ja myös tekoäly auttaa tiedon 
hallinnassa. Paikallisuus vahvistuu uusien 
teknologioiden myötä: internet mahdollistaa 
fyysisen yhteisöllisyyden voimistumisen, ja 
esimerkiksi viljelyteknologian kehittyminen 
saattavat tulevaisuudessa luoda maaseudulle 
uutta elinvoimaa. Hailuodossa taitojen merkitys 
korostuu kaikkien perinteisten elinkeinojen 
kohdalla. 

Kiinteä yhteys Hailuodon ja mantereen välillä
Hailuodossa ajankohtainen kysymys on myös 
kiinteän yhteyden toteutuminen. Perinteisten 
elinkeinojen kannalta kiinteä yhteys voidaan 
nähdä haasteellisena, mutta se voi tuoda 
myös paljon hyviä puolia; saaren imago 
erityiskohteena saattaa heiketä kiinteän 
tieyhteyden myötä. Toisaalta imago voi myös 
kohentua, sillä paremman saavutettavuuden 
myötä saaren aktiivisuus ja kilpailukyky 
paranee. Kiinteän yhteyden vaikutuksia 
voidaan pohtia tarkastelemalla muita 
saarikohteita, jonne on rakennettu kiinteä 
tieyhteys. Esimerkiksi Raippaluodossa tehdyn 
asukaskyselyn vastaajista neljännes koki 
omaleimaisuuden vähentyneen sillan myötä, 
mutta kokonaisuudessaan imagon nähtiin 
parantuneen. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
2018)
 Kiinteä yhteys lisää liikkuvuutta 
saaren ja mantereen välillä, mikä voi 
tarkoittaa, että Hailuodon asukkaat hakevat 
palveluita mantereelta. Kuitenkin esimerkiksi 
saaren matkailupalveluiden saavutettavuus 
parantuu, mikä voi antaa tulevaisuudessa 
myös paremmat mahdollisuudet hyödyntää 
perinteisiä elinkeinoja matkailupalveluissa. 
Lisäksi kiinteä yhteys muuttaa hailuotolaista 
perinnemaisemaa ja merimaisemaa. Viljely- 
ja maatalousalueet ylipäänsä keskittyvät 
kuitenkin saaren sisäosiin, joten sieltä 

näköetäisyyttä uudelle tieyhteydelle ei ole. 
Toisaalta, jos liikkuvuus lisääntyy, myös se 
voi vaikuttaa maisemaan. Työpaikkojen osuus 
alkutuotannossa ei kuitenkaan oletetusti tule 
muuttumaan kiinteän yhteyden seurauksena. 
Toisaalta paikallinen elinkeinotoiminta 
helpottuu parempien yhteyksien myötä, millä 
todennäköisesti on jonkinlaisia vaikutuksia 
työllisyyteen. Siitä ei tosin ole varmuutta, 
hyödyttääkö tämä juuri perinteisten 
elinkeinojen harjoittajia. (Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 2018)

Perinteisten elinkeinojen hyödyntäminen 
matkailussa
Suomen matkailustrategian 2020 mukaan 
Suomen kulttuurimatkailussa painottuvat 
muun muassa paikalliset kulttuuriympäristöt, 
yksittäiset kulttuurikohteet ja reitit, sekä 
alueelliset, omaleimaiset kulttuuripiirteet 
(Kulttuuriympäristöstrategia 2014). 
Kulttuuriympäristön ylläpito on siis tärkeää 
myös matkailun kannalta, ja myös Hailuodon 
tulee tulevaisuudessa hyödyntää omaa 
perinnemaisemaansa sekä itselleen tyypillisiä 
perinteisiä elinkeinoja matkailussa. Muutenkin 
perinteiseen kulttuuriin liittyviä piirteitä tulee 
tulevaisuudessa hyödyntää saaren imagon 
rakentamisessa sekä valtakunnallisen ja 
kansainvälisen näkyvyyden parantamisessa. 
Esimerkiksi tikkuröijyn kaltaisten perinteisten 
tuotteiden historia ja taustalla olevat tarinat 
kiinnostavat ihmisiä. Myös kalastusta tulisi 
tulevaisuudessa hyödyntää matkailussa, 
sillä kaupallinen ja ammatillinen kalastus on 
laskussa.
 Myös metsästys on Hailuodossa 
erityisesti syksyllä vieraita puoleensa vetävä 
aktiviteetti. Nykypäivän metsästyksen 
lisäksi myös historiallisesta metsästyksestä, 
hylkeenpyynnistä, voitaisiin luoda 
vetovoimatekijä; vaikkei hylkeenmetsästystä 
itsessään voi Hailuodossa harjoittaa, voidaan 
siihen liittyvälle historialle tuoda näkyvyyttä 
hyödyntämällä hylkeitä matkailussa uusilla 
tavoilla.

Yhteenveto

Hailuodon perinteisiksi elinkeinoiksi voidaan 
laskea maatalous (erityisesti lammastalous), 
käsityöt, kalastus ja metsästys (erityisesti 
hylkeenpyynti) sekä uudempana elinkeinona 
myös jäkälänpoimintana. Hailuoto on 



eristäytyneenä saarikuntana luonnostaan luonut 
elinkeinojen säilymiselle suotuisan alustan. 
Mainituista elinkeinoista tosin vain maatalous 
ja jäkälänpoiminta ovat nykyään merkittäviä 
alkutuotannon näkökulmasta katsoen. Muita 
tehdään lähinnä harrastustarkoituksessa ja 
omaan käyttöön, vaikka erityisesti kalastus 
on Hailuodossa ollut hyvin näkyvä elinkeino. 
Kalastus näkyy hailuotolaisessa maisemassa 
edelleen muun muassa kalastajakylien 
muodossa, ja erityisesti Marjaniemi ja sen 
satama ovat edelleen merkittäviä alueita 
kalastuksen kannalta. Maatalouden kannalta 
merkittäviä alueita ovat puolestaan erityisesti 
Ojakylä ja Kirkonkylä, koska niihin keskittyy 
suurin osa maataloudesta, ja ne ovat myös 
tärkeä osa perinteistä viljelymaisemaa.
 Elinkeinojen harjoittajien 
määrän väheneminen johtuu paljolti 
yleisen yhteiskuntarakenteen 
muuttumisesta maatalousyhteiskunnasta 
palveluelinkeinopainotteiseen yhteiskuntaan. 
Maaseudulla muutos ei ole kuitenkaan ollut 
yhtä voimakasta kuin kaupungeissa, joten – 
verrattuna koko maahan – Hailuodossakin 
suhteellisen suuri osa työpaikoista on edelleen 
alkutuotannossa. Palveluyhteiskunnalle 
tyypillistä on myös tehokkuuden 
painottaminen, eivätkä perinteiset 
menetelmät yleensä ole tehokkaita nykyisen 
teknologian rinnalla. Lisäksi esimerkiksi 
hylkeenmetsästyksen hiipumiseen elinkeinona 
on vaikuttanut hyljekannan rauhoittaminen, ja 
suomenlampaan villasta tehtyjen tikkuröijyjen 
tekemiseen on ajoittain vaikuttanut lampaiden 
määrän väheneminen.
 Vaikka elinkeinojen harjoittaminen 
ei olisi taloudellisesta näkökulmasta 
kannattavaa, on kuitenkin erittäin tärkeää, 
että elinkeinot säilyvät. Elinkeinot ovat 
nimittäin olennainen osa kulttuuriympäristöä, ja 
kulttuuriympäristöä puolestaan toimii pohjana 
ihmisten identiteeteille ja muistoille ja lisäksi 
sitä voidaan hyödyntää niin kulttuurisena, 
taloudellisena, sosiaalisena kuin ekologisenakin 
voimavarana. Tämä tarkoittaa perinteisten 
elinkeinojen hyödyntämistä myös muista 
kuin elinkeinonäkökulmasta; esimerkiksi 
laiduntaminen on edelleen tärkeää, koska 
laidunnuskulttuurin ansiosta Hailuotoon 
on muodostunut sen maisemalle tyypillisiä 
merenrantaniittyjä, jotka ovat tärkeitä muun 
muassa lintujen pesinnän kannalta. Ilman 

laidunnusta alueet pääsevät ruovikoitumaan, 
ja silloin niitä on vaikeampi käyttää myös 
virkistyskäyttöön. 
 Perinteiset, saarelle ominaiset 
elinkeinot ovat myös osa hailuotolaista 
identiteettiä, ja toimivat vetovoimatekijöinä 
matkailussa ja saaren perinteisten tuotteiden 
markkinoinnissa. Ilmastonmuutoksen myötä 
myös ekologisuus on noussut keskiöön, 
mikä tarkoittaa, että matkailussakin 
kotimaanmatkailu korostuu. Muodostamalla 
uusia perinteisiin elinkeinoihin liittyviä 
matkailupalveluita saadaan näkyvyyttä 
Hailuodon kunnalle, ja myös siirretään 
perinteisiin elinkeinoihin liittyvää osaamista 
eteenpäin. Näin elinkeinojen säilyminen 
varmistuu, vaikka useat perinteisten 
elinkeinojen harjoittajat ovat ikääntymässä.
 Ikääntymisen lisäksi haasteita 
perinteisten elinkeinojen lisääntymiselle 
aiheuttaa ilmastonmuutos, globalisaatio, 
teknologian kehittyminen ja aluerakenteen 
keskittyminen. Hailuodon näkökulmasta 
myös tuleva kiinteä yhteys tuo uusia 
haasteita. Monilla näistä haasteita tuovista 
asioista on kuitenkin myös positiivisia puolia; 
esimerkiksi vastareaktiona globalisaatioon 
ihmiset kiinnostuvat paikallisuudesta, kuten 
myös hailuotolaisista perinteistä. Kiinteä 
yhteys puolestaan parantaa Hailuodon 
saavutettavuutta ja näin tuo lisää näkyvyyttä 
myös perinteisille elinkeinoille, ja parantuneet 
yhteydet myös helpottavat elinkeinojen 
harjoittamista saaressa. Myös teknologian 
kehitys auttaa näkyvyydessä ja mahdollistaa 
myös elinkeinoille uusia kehityssuuntia. Koska 
ympäröivä maailma muuttuu jatkuvasti, 
perinteiset elinkeinotkaan eivät voi pysyä 
täysin muuttumattomina, vaan niiden täytyy 
elää maailman kehityksen mukana.
 Hailuodon omia vahvuuksia 
perinteisten elinkeinojen säilymisen kannalta 
ovat erityisesti yhteisöllisyys, josta kertoo 
erilaiset seurat, kuten Hailuoto-seura, 
Hailuodon kalastajainseura ja Hailuodon 
metsästysseura. Yhteisöllisyyden myötä 
saaressa vietetään myös erilaisia tapahtumia, 
jotka tuovat näkyvyyttä perinteisille 
elinkeinoille. Yhteisöllisyys on mahdollistanut 
myös tikkuröijypiirin perustamisen. Toisaalta 
yhteisöllisyys kertoo myös vahvasta yhteisestä 
identiteetistä, joka puolestaan kertoo 
arvostuksesta yhteistä kulttuuria kohtaan. 



Yhteisöllisyys tulee olemaan siis iso voimavara 
tulevaisuudessa, kun kohdataan perinteisten 
elinkeinojen säilymiseen liittyviä uusia 
haasteita.
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Kuva 1. Yleissuunnitelma - Hailuoto 2040



Alue- ja yhdyskuntarakenne

Oulun seudun aluerakenne
Oulun seutu on pohjoisen Suomen merkittävin 
kasvukeskittymä. Oulussa sijaitsee muun 
muassa Suomen toiseksi vilkkain lentoasema. 
Tiivistä asumista on keskustan lisäksi 
nykyisissä ja entisissä kuntakeskuksissa 
sekä pienemmissä keskuksissa. Tiivistyvää 
asumista on suurimpien teiden ja rautateiden 
varsilla. Hailuoto on lauttayhteyden vuoksi 
eristäytynyt saareke ja ajallisesti seudun muita 
alueita kauempana Oulun keskustan ja sen 
lähialueiden palveluista ja liikenneyhteyksistä.

Vuonna 2040 Oulun keskusta on 
nykyistä tiiviimpi asumisen, palveluiden 

ja työpaikkojen keskittymä. Sen lähikehälle 
kehittyy kaupunkimaisia aluekeskuksia. 
Asutus keskittyy entistä selkeämmin suurten 
joukkoliikenneväylien ja rautateiden varsille. 
Hailuodon kiinteä yhteys on parantanut saaren 
saavutettavuutta, mikä on mahdollistanut 
väkiluvun kasvun 1200 asukkaaseen. Kiinteä 
yhteys on tehnyt esimerkiksi lähellä Oulua 
sijaitsevasta Santosesta potentiaalisen 
muuttokohteen. Saaresta on tullut tasavertainen 
seudun muiden kuntien kanssa ja se on ajallisesti 
kutakuinkin saman etäisyyden päässä Oulusta. 
Kiinteä yhteys on mahdollistanut paremmat 
joukkoliikenneyhteydet ja Hailuodosta pääsee 
nopeasti Oulun lentoasemalle, josta tunnissa 
lentää Helsinkiin ja sieltä eri puolille maailmaa.

Kuva 1. Aluerakenne 2020. Tehty mallintaen Oulun kaupunkiseudun rakennemallia 2040 (Oulun 
kaupunki 2015) © Väylävirasto 2020, Maanmittauslaitos 2020

Kuva 2. Aluerakenne 2040. Aluerakennekuvat tehty mallintaen Oulun kaupunkiseudun rakennemallia 
2040 (Oulun kaupunki 2015) © Väylävirasto 2020, Maanmittauslaitos 2020



Hailuodon yhdyskuntarakenne
Hailuodon nykyinen asutus, työpaikat ja 
palvelut keskittyvät Kirkonkylän taajama-
alueelle. Kylämäistä asutusta on Ojakylässä, 
Santosessa, Koivukylässä ja Pöllässä. 
Kirkonkylän ulkopuoliset palvelut ovat 
lähinnä matkailupalveluita. Merkittäviä 
työllistäjiä Kirkonkylän ulkopuolella on 
matkailun ohella maa- ja metsätalous. Nykyisiä 
matkailupalvelualueita on Marjaniemessä, 
Pöllässä, Huikussa sekä Kirkonkylällä. Päätie 
kulkee saaren läpi Huikusta Marjaniemeen ja 
sen yhteydessä on Ojakylästä Kirkonkylälle 
ulottuva kevyen liikenteen väylä.

Vuonna 2040 Hailuodon väkiluku 
on noussut 1200:aan. Uusi asutus sijoittuu 

erityisesti Kirkonkylälle, Santoseen, Ojakylään 
ja Pöllään. Uusia työpaikkoja saareen tulee 
erityisesti matkailusta ja saareen sijoittuvasta 
ammattiopistosta, jonka kampukset sijoittuvat 
Kirkonkylälle ja Marjaniemeen. Tärkeimpiä 
matkailun kehittämisalueita on Marjaniemessä, 
Kirkonkylällä, Pöllässä, Ojakylässä, Huikussa, 
Santosessa ja Ulkokarvossa. Tieverkostoa 
kehitetään vastaamaan kasvavien asukas- ja 
matkailijamäärien tarpeisiin rakentamalla 
muun muassa kevyen liikenteen väylä koko 
päätien varteen Vuonna 2040 Hailuoto on 
yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kunta, 
joka hyötyy sijainnistaan yhdellä Suomen 
suurimmista kaupunkiseuduista.

Kuva 3. Yhdyskuntarakenne 2020. © Väylävirasto 2020, SYKE 2019, Maanmittauslaitos 2020

Kuva 4. Yhdyskuntarakenne 2040. © Väylävirasto 2020, SYKE 2019, Maanmittauslaitos 2020
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Kävely- ja pyöräily (KÄPY) sekä reitit

Osana Hailuodon kehityskuvaa 2040 parann-
etaan saaren kävely- ja pyöräilymahdollisuuk-
sia. Kehityskuvassa kiinnitetään erityistä huo-
miota Hailuodon keskustan saavutettavuuteen 
jalan ja pyörällä, liikkumisen esteettömyyteen, 
liikkumisen turvallisuuden lisäämiseen, lu-
onnonympäristön mahdollisuuksien hyö-
dyntämiseen, luonnonsuojelun toteutumiseen, 
välinevuokrauspalvelujen saatavuuteen, sekä 
matkailukohteiden saavutettavuuteen jalan ja 
pyörällä

Kevyen liikenteen väylä
Jalankulku ja pyöräily erotellaan ajoneuvolii-
kenteestä seututiellä 816 Huikku - Marjaniemi 
sekä yhdystiellä 8162 Kirkonkylä - Pöllä. Su-
ositeltavin ratkaisu on rakentaa erillinen kevy-
en liikenteen väylä, kuten Ailasto - Sauvola 
-välillä on rakennettu. Mikäli jalankulkijoiden
ja pyöräilijöiden määrän arvioidaan jäävän

pieneksi, muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi 
levennetty piennar, kuten tulevalla pengertiellä 
on suunniteltu olevan (kuva 2) , tai ajoradasta 
punaisella maalauksella erotettu pyöräkaista.

Jalankulun ja pyöräilyn ajoneuvolii-
kenteestä erotetuilla järjestelyillä pyritään en-
nen kaikkea jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
turvallisuuden ja saavutettavuuden paran-
tamiseen, sekä esimerkiksi pyörämatkailijoiden 
houkuttelemiseen Hailuotoon.

Luodon raitti
Hailuodon keskukseen kehitetään jalankulki-
joille ja pyöräilijöille maantien kevyen liiken-
teen väylän kanssa rinnakkainen reitti, Luodon 
raitti. Reitin rakentamisessa hyödynnetään ole-
massa olevia metsäteitä, polkuja ja pururatoja. 
Reitin päätepisteet ovat Hailuodon Panimo 
sekä Kniivilän kotiseutumuseo, ja reitin var-
relle jää Hailuodon keskuksen tärkeimmät 
palvelut ja virkistysalueet, kuten koulu, ur-
heilukenttä, kirkko, kaupalliset palvelut sekä 

Kuva 1. Hailuodon kävely- ja pyöräilyreitistöt tavoitetilassa 2040. (Kimi Toivola 2020)
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terveysasema. Lisäksi Luodon raitin varrelle 
tulee uusia julkisia toimintoja, kuten kunnan 
yhteisenä kohtaamispaikkana toimiva torialue 
sekä vihreitä ja aktivoivia puistoja.

Luodon raitilla kiinnitetään huomiota 
esteettömyyteen ja reittien merkitsemiseen. 
Luodon raitti sijoitetaan reiteille, joilla on hyvin 
vähäisesti tai ei lainkaan ajoneuvoliikennettä. 
Lisäksi vihreä ympäristö tekee Luodon raitista 
miellyttävän jalankulun ja pyöräilyn reittivalin-
nan kuntakeskuksen alueella liikuttaessa.

Retkeilyreitistö
Hailuodon olemassa olevaa retkeilyreitistöä 
täydennetään niin, että reiteistä muodostuu 
koko saaren kattava kierros, joka soveltuu es-
imerkiksi useampipäiväiseen vaellukseen. Osa 
retkeilyreiteistä soveltuu myös hyvin maasto-
pyöräilyyn.

Retkeilijä näkee monipuolisesti mai-
semia: hiekkadyynirantoja, rantaniittyjä, maal-
aismaisemia ja hiekkaharjuja. Retkeilyreittien 
varsille lisätään taukotupia ja levähdyspaik-
koja. Myös olemassa olevat lintutornit yhdis-
tetään paremmin osaksi retkeilyreittiverkostoa. 
Reittien ajantasaiseen viitoitukseen kiinnitetään 
huomiota.

Retkeilyreitistön parantamisen yhtey-
dessä kiinnitetään huomiota myös luonnon-
suojelun toteutumiseen: retkeilijöiden liikkue-
ssa osoitetuilla reiteillä luonnon kuluminen on 
hallittua, ja toisaalta tietoisuutta luonnonsuoje-
lualueista lisätään. Pohjois-Pohjanmaan virk-
istysverkkosuunnitelman mukaan Hailuodolla 
on suurta merkitystä luonto- ja linturetkeilyal-
ueena.

Matkailijoiden monipuolisia retkeily-
elämyksiä silmällä pitäen saareen luodaan ul-
koiluvälineiden vuokrauspisteitä. Vuokrattavia 
välineitä olisivat muun muassa maastopyörät, 
kajakit sekä lumikengät.

Latuverkosto
Talviajan ulkoilumahdollisuuksia täydentävät 
Hailuodon olemassa olevat ladut: Kirkonky-
lällä valaistu 1,5 km latu sekä Hyypänmäellä 
sijaitsevat valaistu 2 km latu sekä 3 km ja 5 
km mittaiset valaisemattomat ladut. Erityis-
esti Hyypänmäen talviliikuntamahdollisuuksia 
niin paikallisille kuin matkailijoillekin pyritään 
parantamaan muun muassa uudelleen käyt-
töön otettavalla Hyypän majalla, joka toimii ul-
koilijoiden tauko- ja lämmittelypaikkana.

Kuva 2. Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunnitelmassa esitettyjä maantien poikkileikkauksia: yllä 
ajoradasta erillinen kevyen liikenteen väylä, alla maantien levennetyt pientareet kevyelle liikenteelle. 
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Sito Oy 2018)



Päätieverkosto, kehite�ävät metsä-
autotiet ja mahdolliset uudet lin-
jaukset.

Pää- ja muut varsinaiset tiet
Hailuodon tiestö koostuu saaren halki kulke-
vasta valtaväylästä ja siitä erkanevista pää-
teistä, jotka johda�avat saaren eri kyliin, ku-
ten esimerkiksi Koivukylään ja Pöllään. Saa-
ren tieverkosto saa alkunsa lau�arannasta ja
kulkee maastossa polveillen Marjaniemeen,
jossa tie pää�yy satamaan. Tuleva maayhteys

ei olennaisesti muuta saaren omaa tieverkos-
toa, mu�a se luo paineita parantaa olemassa
olevaa verkostoa ja mahdollisesti tehdä alu-
eelle joitain uusia tielinjauksia. Tieverkostoon
kuuluu myös paljon saaren yksityisiä teitä,
jotka yhdessä pääteiden kanssa muodostavat
saaren tieverkoston.

Metsäautotiet ja polut
Hailuodossa on myös paljon polkuja ja ajo-
neuvolla kulje�avia metsäteitä. Osa näistä
reiteistä on aktiivisessa käytössä. Vähemmän
käyte�ävistä reiteistä voisi kehi�ää sellaisia
rei�ejä, joita voisivat liikuntaesteisetkin käyt-

tää. Oheisesta maastokar�ao�eesta voidaan
nähdä maastossa ristiin rastiin kulkevia pol-
kuja ja metsäteitä.

Kehi�äminen
Osasta metsäautoteistä ja miksei joistain
poluistakin voisi kehi�ää joitain säännöl-
lisempään liikenteeseen soveltuvia pai-
kallisteitä. Säännöllinen liikenne ei väl�ä-
mä�ä tarkoita auto- tai muuta moo�ori-
ajoneuvoliikenne�ä. Se voisi olla esimerkiksi
helppokulkuiseen pyöräilyyn ja estee�ömään
muuhun liikkumiseen soveltuvaa retkeilyyn
ja ulkoiluun soveltuvaa verkostoa. Kyseiset
reitit kunnoste�aisiin sellaisiksi, e�ä niissä
voisi kulkea myös pyörätuolia tarvitsevat
henkilöt. Seuraava kuva on esimerkki maas-
tossa olevista metsäteistä ja poluista, joista
voisi olla mahdollista kehi�ää helppokul-
kuisempia rei�ejä.

Teiden ja pyöräteiden kehi�äminen
Hailuodon päätien kehi�äminen siten, e�ä
sen yhteydessä voisi turvallisesti kulkea pol-
kupyörillä on vaihtoehto uusien itsenäisten
pyöräteiden rakentamiselle. Väylät voisivat
olla samalla ajoradalla ja siitä merkityllä osal-

Kuva: Hailuodon pääasiallinen tieverkosto
(Maanmi�auslaitos,Väylä,Digiroad).

Kuva: Maastokar�aote, kehityskelpoisia polkuja
ja metsäautoteitä (Maanmi�auslaitos).

Kuva: Mahdollisia estee�ömiksi kehite�äviä
metsäautoteitä ja suurempia polkuja (vihreä
katkoviiva) sekä nykyiset yksityistiet,
(Maanmi�auslaitos)

la voisi ajaa polkupyörillä. Kyseiset tieosuu-
det tuleekin valita tarkkaan harkiten, e�ei
synny tiealueita, joilla kulkeminen on vaaral-
lista. Polkupyörille vara�u tiealue voisi olla
kesäaikaan hyvin näkyvää eriväristä pinnoi-
te�a, pimeän aikana voisi mie�iä erilaisia te-
hokasta valonsäde�ä hyödyntäviä projekto-
reita, joilla ilmaistaan ajoväylän eri osat. LED
ja laser -projektoritekniikat yhdiste�ynä lii-
kennetunnistimiin saa�aisivat tuoda siihen



ratkaisun. Seuraavassa kuvassa esitetään joi-
tain alueita autojen ja polkupyörien ajoväy-
lien yhdistämiseen. Kehite�ävät tiet merki�y
sinisellä ja polkupyöräväylille sopivaksi kat-
sotut tiekohteet merki�y punaisella.

Pyöräilijät nouda�avat ylläolevan
kuvan paikassa Kauppatorilla samoja liiken-
nevaloja, kuin muukin liikenne. Toisaalla
Helsingissä esimerkiksi Hesperianpuistossa
pyöräilykais-taa ajava (kuva vieressä) voi
ohi�aa liikennevalot pysähtymä�ä T-risteyk-
sessä.

Kun pyöräilykaista ja autotie yhdis-
tetään, tulisi kyseinen alue merkitä selkeästi

liikennemerkein ja tarpeen tullen rajoi�aa
ajonopeu�a liikennemerkein ja muilla järjes-
telyillä, kuten esimerkiksi hidasteilla tai tei-
den kaventamisilla. (Pyöräkaista,
liikennevalot.info, 2014)

Moo�orikelkkarei�t
Hailuodossa on talvella käytössä joitain yleisiä
moo�orikelkkarei�ejä. Verkkopalvelusta
kelkkarei�t.fi löytää melkein ajantasaisena pide-
tyt koko Suomen moo�orikelkkarei�t.

Maastoon merki�yjä moo�orikelk-
karei�ejä olisi mielekästä käy�ää myös ke-
säisin esimerkiksi järjestetyillä mönkijäsa-
fareilla. Rei�ien vapaa käy�ö saa�aisi kulut-
taa maastoa tarpee�oman paljon. Rajoitukset
voisivatkin olla tarpeen. Reitit kulkevat pää-
osin yksityisten omistamilla maa-alueilla ja
kulkevat myös suojeltujen alueiden kau�a.

Kuva: Esimerkki pyöräilykaistasta Helsingissä.
(Iikennevalot.info, Google)

Kuva: Kehite�äviä tieosuuksia, autot ja kevyt
liikenne samalla väylällä (Maanmi�auslaitos)

Kuva: Suoraan ajava pyöräilijä voi ohi�aa
liikennevalot (liikennevalot.info, Google)

Lähteet:

Pyöräkaista, Liikennevalot.info, (2014) <h�p:/
/www.liikennevalot.info/tieto/
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Moo�orikelkkareitit, kelkkareitit.fi, (2020)
<h�ps://kelkkareitit.fi/> 25.11.2020

Valokuvat (2), liikennevalot.info sivuilta
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Kuva: Hailuodon moo�orikelkkareitit
(kelkkareitit.fi)



Täydennysrakentaminen - Asuminen 
kunnan ja yksityisillä mailla

Osa ihmisistä hakee maaseudulta ruuhka-
vuosiinsa kiireetöntä asumis- ja etätyösken-
tely-ympäristöä, osa turvallista asuinpaikkaa 
perheelleen ja osa rauhallista ympäristöä elä-
kepäiviensä arkeen. Hailuodon omaleimainen 
tunnelma, hieno luonto- ja perinnemaisema 
sekä hyvä sijainti kiehtovat ihmisiä, ja Hailuo-
dolla on mahdollisuus houkutella saareen mo-
nenlaisia eri asukasryhmiä. 

Tavoitteelliseen muutokseen kohti 
nuorempaa ikärakennetta varaudutaan pien-
talojen tonttitarjonnan lisäksi myös tuomalla 
pienempiä ja monipuolisempia asuntotyyppejä 
markkinoille kuntakeskuksen alueella. Vuonna 
2019 Hailuodon väkiluvun ollessa 959 asukasta 
ja asuntokuntien lukumäärän ollessa 490 (Tilas-
tokeskus, 2020) keskimääräiseksi asuntokun-
nan kooksi saadaan 1,95 asukasta/asuntokunta. 
Kehityskuvassa arvioitu väestöennuste Hai-
luotoon vuodelle 2040 on 1200 asukasta, mikä 
tarkoittaa noin 241 uutta asukasta vuoteen 2040 
mennessä. Kunnan uusien asukkaiden lasken-
nallinen asunto tarve on noin 125 kappaletta 
sekä lisäksi oppilaitoksen opiskelijoiden asun-
not, mikäli asuntokunnan koot pysyvät liki-
main samana.

Kunnan vähäinen maanomistajuus 
vaikeuttaa kehityskuvan mukaista asumisen 
tavoitteiden toteuttamista, mikä vaatii kunnalta 
aktiivista maanhankintaa ja asuntokaavoitus-
ta kuntakeskuksen oleellisilta kehitysalueilta. 
Hailuodon kunnan maanhankinta kohdistuu 
yhdyskuntarakentamiseen soveltuviin aluei-
siin. Ensisijaisesti hankinta kohdistuu nykyisen 
yhdyskuntarakenteen sisälle sekä alueisiin, jot-
ka ovat kannattavasti liitettävissä siihen. Täy-
dennysrakentaminen toteutetaan olemassa ole-
van vesi- ja viemäriverkoston vaikutusalueen ja 
kapasiteetin ehdoilla. 

Hailuodon asukasmäärä elää kausit-
tain, mikä näkyy erityisesti kesäkuukausien 
osalta suurena asukasmäärän kasvuna. Mat-
kailijat huomioidaan asuinrakentamisessa to-
teuttamalla erilaisia vierastupia ja majataloja 
oleviin kyläkeskuksiin, joko uudisrakentamalla 
tai vaihtoehtoisesti korjaamalla olemassa olevia 
pihapiirien rakennuksia asuin- ja majoituskäyt-
töön. Vähitellen Hailuodon väestön ikääntyes-
sä osa pihapiireistä hiljenee, joten on luontevaa 
ohjata tyhjilleen jäävät rakennukset hyötykäyt-
töön.

Asumisen tavoitteet Hailuodossa
Kehityskuvan tavoitteena on kohdennettujen 
asuinalueiden tiivistäminen, asuntojen määrän 
lisääminen ja uusien asumisratkaisujen kehittä-
minen säilyttäen saaren ainutlaatuisen kulttuu-
rimaiseman ja luonnonympäristön. Keskustaa-
jamaa täydennetään muodostaen Hailuodolle 
selkeä ja tunnistettava kuntakeskus. Pyrkimyk-
senä on monipuolistaa kunnan sisäistä ikä-
jakaumaa ja tukea nuorten sekä ikäihmisten 
yhteisöllisiä ja kohtuuhintaisia asumismuotoja 
kuntakeskuksessa. Kohtuuhintaista asumista 
on mahdollistettava riittävällä vuokra-asun-
tojen tarjonnalla, jotta kunta on kutsuva myös 
edullisia asumisen muotoja tarvitseville väestö-
ryhmille. Kunnan kasvun myötä tulee huomi-
oida myös uusien työpaikkojen tuomat osa- ja 
kokoaikaiset työssäkävijät sekä pendelöijät, 
mikä voi kasvattaa kysyntää kohtuuhintaisille 
vuokra-asunnoille. 

Kehityskuvan tavoitteena on kehittää 
saaren asumista yhteisöllisyyttä tukevaksi tar-
joamalla uudenlaisia ja monipuolisia asumisen 
muotoja sekä uusille että nykyisille asukkaille. 
Kehityskuvassa huomioidaan kasvava opiskeli-
ja-asuntojen kysyntä vastaamaan toteutettavan 
ammattiopiston opiskelijamäärää. Kuntakes-
kuksen ulkopuolelle sijoitettavilla yhteisöllisen 
asumisen muodoilla tuetaan saaren eri-ikäisten 
asukkaiden yhteishenkeä ja tarjotaan vaihtoeh-
toisia keinoja ikääntyvän väestön itsenäiseen 
asumiseen. Yhteisöllinen asumismuoto tukee 
Hailuodon perinteiden ja kädentaitojen periy-
tymistä vanhemmalta sukupolvelta nuorem-
malle. Kyläkeskuksien asumisen yhteisöllisyyt-
tä edistetään hyödyntämällä olemassa olevia 
perinteisiä pihapiirejä ja luomalla niistä naapu-
rustojen yhteisiä toimintaympäristöjä.  

Kehityskuvan mukaisella väestön-
kasvulla uusia asuntoja rakennetaan viidestä 
kahdeksaan asuntoa vuodessa, riippuen asun-
tokuntien määrästä. Asuinrakentaminen pai-
nottuu keskustaajamaan. Pienimuotoisempaa 
täydennysrakentamista suunnataan kyläkes-
kuksiin, joita tiivistetään uudis- sekä täyden-
nysrakentamisella sekä korjausrakentamalla 
vanhoja rakennuksia uudiskäyttöön. Tavoittee-
na on myös kannustaa matkailijoiden sijoitta-
mista vakituisten asukkaiden kanssa samoihin 
pihapiireihin. Tämä tarjoaa matkailijoille au-
tenttisia kokemuksia saaren elämästä, ja antaisi 
paikallisille luontevan mahdollisuuden pieni-
muotoisen majoitustoiminnan ylläpitämiselle.



Täydennysrakentamisen keinot
Pääasialliset asuinrakentamisen painopisteet 
ovat kuntakeskus, Ojakylä ja Santosen lounais-
ranta. Keskustan asuntokantaa monipuoliste-
taan vastaamaan ikääntyvän väestön, alueelle 
muuttavien eri-ikäisten opiskelijoiden sekä 
pienperheiden asumistarpeita keskustan palve-
luiden läheisyydessä. Hailuodon kyläkeskus-
ten rakennuskantaa täydennetään ja korjataan 
asumiskäyttöön pienemmässä mittakaavassa.  

Kunnan väkiluvun kasvuun varaudu-
taan monipuolisella täydennysrakentamisel-
la, joka kattaa noin 75 pientaloasuntoa, joista 
osa toteutetaan erillispientaloasuntoina, 25 
rivitaloasuntoa ja 25 pienkerrostaloasuntoa 
(Kuva 1). Väkiluvun kasvussa on huomioitu 
monipaikkaisuus ja sen kasvava suosio myös 
etätyön muodossa. Monipuolistuvalla asunto-
tarjonnalla lisätään kunnan houkuttelevuutta 
lapsiperheiden ja muun nuoremman väestön 
näkökulmasta. Lisäksi monipuolisemmilla fyy-
sistä toimintakykyä tukevilla asuntoratkaisuil-
la tuetaan ikääntyvän väestön mahdollisuuksia 
jäädä kotikuntaansa asumaan joko itsenäisesti 
tai asumisen tukipalveluiden avulla keskustan 
välittömässä läheisyydessä.

Täydennysrakentamisessa suositaan 
perinteiseen rakennusympäristöön sointuvaa, 
ekologisesti kestävää puurakentamista. Tar-
peen mukaan rakentamista säädellään raken-
nustapaohjeella yhtenäisen, idyllisen ja kult-
tuurimaisemaan soveltuvan rakennuskannan 
saavuttamiseksi.   

Uudisrakentaminen toteutetaan Hailuodon pe-
rinnemaisemaa kunnioittaen ja että arvokkaat 
peltomaisemat säilyvät mahdollisimman yhte-
näisinä. 

Tiivistyvä kuntakeskus
Kuntakeskuksen tavoitteiden toteuttaminen 
vaatii aktiivista kaavoittamista sekä monipuo-
liseen asuntokysyntään vastaavaa tarjontaa. 
Kaavoitettaville alueille osoitetaan rivi- ja pien-
kerrostaloja sekä pientaloasumista ja yhtiömuo-
toisia erillispientalotontteja (Kuva 2). Uuden 
oppilaitoksen pihapiirin läheisyyteen osoite-
taan asuntola-asumista opiskelijoille, mutta osa 
uusista kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista 
voidaan osoittaa myös opiskelijoille.

Täydennys-
rakentamisen 

määrä

25
rivitaloasuntoa

75
pientaloasuntoa

25
pienkerrostalo-

asuntoa

Kuva 1. Täydennysrakentamisen määrä

Kuva 2. Kuntakeskuksen täydentäminen

lähivirkistysreitti

rivitaloasumista

palveluasumista

uusia pientaloja

ammattioppilaitos

merkittävä viheralue



 Toteutettavat pienkerros- ja rivitalot 
palvelevat muun muassa Hailuodon ikääntyviä 
asukkaita, jotka haluavat asua tuetusti terveys-
keskuksen ja muiden palveluiden läheisyydes-
sä, mutta myös muita vuokra-asumisesta kiin-
nostuneita. Kuntakeskuksessa huomioidaan 
myös eri-ikäisten opiskelijoiden asumistarpeet, 
tarjoamalla asuntola-asumista sekä pienempiä 
yksiöitä. Keskustaajaman täydennettävät oma-
kotitaloalueet houkuttelevat erityisesti lapsi-
perheitä, sillä matka peruskoululle on pyörällä 
kuljettavissa ja turvallinen kevyen liikenteen 
väylää pitkin. Santosen lounaisranta houkutte-
lee nopean maantieyhteytensä puolesta nautti-
maan Hailuodon omalaatuisista arvokiinteis-
töistä.
 Keskustan palveluiden läheisyyteen 
sijoitetaan myös senioreille suunnattua yhtei-
söllistä asumista palvelukeskuksen muodossa. 
Tuleva palvelukeskus pyrkii sijainnillaan ja toi-
minnoillaan ennaltaehkäisemään ikävuosien 
tuomia vaikutuksia – sairauksien ennaltaeh-
käiseminen on edullisempaa kalliin erikoishoi-
don järjestämisen sijaan sekä koetun hyvin-
voinnin kannalta inhimillinen tapa toimia ja 
järjestää palveluita. Palvelukeskuksen keskei-
nen sijainti Hailuodossa kannustaa pitkälle 
ikään kantavaan omaehtoiseen ja aktiiviseen 
elämäntyyliin kuitenkaan unohtamatta välitön-
tä pääsyä luontoon. 

Eheytyvät kyläkeskukset
Kuntakeskuksen täydennysrakentamisen li-
säksi asuinrakentamista kohdistetaan myös 
kyläkeskuksiin. Väkiluvun ja matkailun kas-
vuun varaudutaan täydennysrakentamisella 
sekä kunnostamalla tyhjillään ja kesäkäytössä 
olevia kiinteistöjä asuin- ja majoituskäyttöön. 

Hailuodon suurimpien kylien ympäristössä on 
paljon vanhaa rakennuskantaa, jotka ovat osa 
valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluet-
ta.  Vanhan rakennuskannan korjausrakentami-
nen tukee elinkaariajattelua, kun olemassa ole-
vaa rakennuskantaa pyritään hyödyntämään 
myös tulevaisuuden asuinrakennuksina. Uu-
disrakentaminen nojaa Hailuodon perinne-
maiseman kunnioittamiseen, joten täydennys-
rakentaminen toteutetaan olemassa olevaan 
rakennuskannan kanssa yhteensopivaksi.
 Kehityskuvassa Ojakylän kyläkeskuk-
sen olemassa olevia pihapiirejä täydennetään 
tyyliin sopivilla uudisrakennuksilla, joista pi-
hapiirin keskiöön sijoittuvat rakennukset toi-
mivat asukkaiden yhteisessä käytössä (Kuva 3). 
Asuinrakennusten väliin muodostuu pienem-
piä naapurustojen välisiä ja kaikille yhteisiä 
piha-alueita. Asuinrakennusten ulkokehällä si-
jaitsevat asuinrakennuksille osoitetut yksityiset 
pihat. Täydennettävät pihapiirit ja pihapiirien 
yhteiskäyttöön perustuvat toiminnot soveltu-
vat yhteisöllisen elämäntavan omaavan Hai-
luodon toimintakulttuuriin. Malli myös tarjoaa 
mahdollisuuden esimerkiksi pienimuotoiselle 
matkailumajoitustoiminnalle, jossa pihapiirin 
asuntoja voidaan vuokrata matkailijoille. Pai-
kallisten asukkaiden kanssa samassa pihapii-
rissä asuessaan matkailijat pääsevät kokemaan 
aitoa saaren arkea, ja erilaiset saaren asukas- ja 
matkailijaryhmät elävät lähempänä toisiaan, 
mikä edistää eri asukasryhmien yhteishenkeä. 
Mallia voi käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa 
vanha pihapiiri on jäänyt tyhjilleen. Pihapiirin 
hyödyntäminen ja käyttöönottaminen säilyttää 
vanhat rakennukset käytössä, mikä edistää nii-
den säilymistä tulevaisuudessakin.

Kuva 3. Esimerkki pihapiirien täydennysrakentamisesta, jota Hanna Jahkonen on tutkinut 
diplomityössään “Perinne voimavarana – Tulevaisuuden maaseutuasumista Lapinjärvellä“ (Aalto-
yliopisto, 2016)  

Olemassa oleva rakennus, yhteisessä käytössä olevia aputiloja 
(esim. autotalli, puutyöpaja)

Uudisrakennus, yhteisessä käytössä olevia aputiloja (esim. pesutupa, kuntosali) 
tai pieniä vuokra työtiloja

Uudisrakennus, asuinrakennus

Uudisrakennus, vuokrattava majoitustila

Yhteisessä käytössä oelva keskuspiha (julkinen tila)

Naapuruston yhteinen pienpiha (puolijulkinen tila)

Asuntopiha (yksityinen tila)



Santosen arvokiinteistöt
Tulevaisuudessa sijainniltaan arvokkaaksi 
koettavalle Santosen lounaisrannalle tuodaan 
houkuttelevia pientalotontteja. Alue on valittu 
sen vähäisen käytön ja erinomaisen sijainnin 
vuoksi – se on lyhyen etäisyyden päähän kiin-
teästä maantieyhteydestä, joten Oulunsalon 
työssäkäyntialue on helposti saavutettavissa ja 
merenranta on arvostettu maisema-arvoltaan.  

Santosen uusi rakentaminen jaetaan 
kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 
Santosen lounaisrannalle sijoitetaan uutta tont-
tikantaa. Ammattiopiston tuoman väkimäärän 
myötä on tärkeää kaavoittaa uusia arvoasuina-
lueita. Santosen lounaisrannan arvokiinteistöt 
houkuttelevat esimerkiksi opiston henkilökun-
taa ja mantereelle pendelöiviä. Toisessa vai-
heessa käyttöön otetaan maata Santosen sisä-
osista, mikäli ensimmäisen vaiheen tonttikanta 
loppuu ja saarelle olisi lisää muuttajia sekä mo-
nipaikkaisia asujia. Kaavoituksella ohjataan te-
hokkaasti maisemallisten arvojen säilymistä ja 
asumistyypiksi valikoitui harvaan rakennetut 
puurakenteiset pientalot, jotta saarelle ominai-
nen maaseutumaisuus säilyy. Alueelle sijoite-
taan noin 20 uutta tonttia siten, että rakennus-
kanta pysyy väljänä ja viheryhteydet eheinä. 

Monipuolista opiskelija-asumista
Vuodelle 2040 osoitetaan 360 oppilaspaikkaa 
ammattiopistossa. Opiskelijoista arviolta 180 
asuu lukuvuoden aikana Hailuodon kunnas-
sa. Ammattiopiston tuomat opiskelijat ja hen-
kilökunta huomioidaan asuinrakentamisessa 
seuraavasti: Opiskelijamajoitusta rakennetaan 
asteittain vastaamaan 180 opiskelijan tarvetta 
solu-, asuntola- sekä vuokra-asumisen muo-
dossa, joka kohdistetaan pääasiassa keskustaa-
jamaan tai kuntakeskukseen. Henkilökunnan 
asuminen on sisällytetty väestömäärän kas-
vuun ja toteutettavaan täydennysrakentami-
seen. Opiskelijamajoitus toteutetaan asteittain 
tarpeen ja kasvumahdollisuuksien mukaan. 

Ammattiopiston mahdollinen laajen-
tuminen huomioidaan Marjaniemessä, jonne 
tarpeen mukaan sijoitetaan kausittaista ja ra-
kennusten korkeaa käyttöastetta tukevaa opis-
kelija- ja matkailuasumista (Kuva 4). Uudet 
kalastajamökkimäiset yksiöt sekä solulliset 
kalastajamökit muodostavat pihapiirejä, jotka 
tarjoavat yhteisöllistä asumista opiskelijoille. 
Kalastajamökkien ollessa kesäisin tyhjillään 
niiden käyttöasetta nostetaan tarjoamalla mat-
kailijoille saaristolaishenkisiä majoituspaikko-
ja, jotka valmiiksi ergonomisesti kalustettuina 
toimivat elämyksellisinä etätoimistoina työ- ja 
vapaa-ajan lomittuessa uudella, innovatiivisel-
la tavalla.

Kuva 4. Ammattiopiston laajenemismahdollisuus ja täydennysrakentaminen Marjaniemessä

Uudet rakennukset
Olemassa olevat rakennukset
Uusi tie
Vanha tie
Ajopolku
Pitkospuut

MARJANIEMI



Täydennysrakentaminen - vapaa-ajan 
asunnot

Kiinteän liikenneyhteyden myötä monipaik-
ka-asuminen tulee lisääntymään, jolloin myös 
vapaa-ajan asuntojen käyttö ja tarve kasvaa. 
Matkailijoiden määrä tulee kasvamaan ympä-
rivuotisesti ja kesäsesonki venyy pidemmälle 
syksyyn.

Vapaa-ajan asuntojen määrää lisätään 
rakentamalla niitä maltillisesti oleviin, ja tule-
vaisuudessa kehitettäviin, loma-asuntojen ja 
matkailupalveluiden alueille: Marjaniemeen, 
Pöllään ja Huikkuun. Täydennysrakentamalla 

satamakyliä eheytetään yhdyskuntarakennet-
ta ja säästetään palveluverkon ja yhdyskunta-
tekniikan kustannuksissa. Satamakylissä lo-
ma-asuntojen merkittävä vetovoimatekijä on 
merellisyys ja siihen liityvät aktiviteetit.

Taajamassa ja isoimmissa kylissä va-
paa-ajan asuntojen sijasta matkailijat majoite-
taan luotolaisten luokse. Paikallisten pihapiirien 
olevia rakennuksia valjastetaan majoistuskäyt-
töön ja tarvittaessa rakennetaan uusia vierasait-
toja.

Marjaniemeen rakennetaan uuden 
oppilaitoksen myötä opiskelija-asuntoja, jotka 
ovat kesällä majoituskäytössä.

Kuva 1. Hailuodon olevat loma-asunnot ja uusien loma-asuntojen täydennysrakentamisen alueet. (Anni 
Mustonen)

Kuva 2. Valokuva Rantasumpun lomakylästä syksyllä 2020, joka sijaitsee Hailuodossa Marjaniemestä 
noin kilometrin etelään. (Anni Mustonen)



Matkailijat osaksi kulttuuria ja yhteisöä
Matkailijat hakevat tällä hetkellä uudenlaisia 
yhteisöllisiä ja verkostoivia kokemuksia, joi-
hin liittyvät vahvasti merkityksellisyys ja aidot 
kokemukset. Nouseva kulttuurimatkailu avaa 
uusia mahdollisuuksia perinteisiä elinkeinoja 
harjoittaville kunnille, erityisesti maaseuduil-
le, joissa ‘‘paluu juurille’’ on melkein kuin kä-
sin kosketeltavissa oleva paikan henki. Paluu 
juurille tarkoittaa muutakin kuin työläisyyttä, 
viljelyä ja maatilan hoitoa, vaan olemista osana 
yhteisöä ja perinteistä kulttuuria.

Matkailijoiden kulttuuri- ja ympäris-
tötietoisuuden kasvun myötä kestävät matkai-
lupalvelut ovat nousseet suurempaan arvoon. 
Matkailun toivotaan hyödyttävän paikallisia 
elinkeinoja ja taloutta, joten paikallisien tuot-
teiden kysyntä ja kulttuurillisten erilaisuuksien 
arvostus on kasvussa.

Hailuoto on kutsuva kunta, joka voi 
tarjota tarkoituksellisuutta hakeville matkaili-
joille kohteen, jota kokea ‘‘paikallisen silmin’’ 
ja elää hetken kuten paikallinen asukas. Tätä 
edistetään esimerkiksi luomalla matkailun pal-
veluita, tuotteita ja elämyksiä, joissa matkailija 
voi tuntea olevansa osa yhteisöä.

Matkailijoiden majoittuminen kylissä
Valveutuneiden matkailijoiden keskuudessa on 
jo pitkään ollut pinnalla omia ekosysteemejä ku-
ten AirBnb, homestay -verkostot ja Couchsur-
fing. Nopeasti voi siis havaita, että samalla kun 
yhteisöllisyyden merkitys on korostunut, myös 
paikallisten majoituspalveluiden kysyntä on 
kasvanut. Integroimalla majoituspalvelut kylä-
yhteisöihin pystyy matkailija kokemaan Hai-
luodon enemmän paikallisen tavoin.

Sosiaaliset matkailijat arvostavat yh-
teisöllisyydessä uusien ihmisten kohtaamista ja 
lomalla etsitään ruokailu- ja yöpymispaikkoja, 
luoden yhteisiä muistoja paikallisten kanssa.  
Hailuodon asukkaille luodaan mahdollisuus 
tarjota sekä matkailu- että majoituspalveluita, 
jolloin kuntalaisten yhteisöllisyys kanavoidaan 
niin sanottuun yhteiseen hyvään. Tällä tavoin 
myös Hailuodon saari säilytetään idyllisenä 
yhteisönä, minkä myös matkailijat voivat ko-
kea. Majoittuminen kyläyhteisöjen keskiössä on 
lämmin tapa päästä vielä lähemmäs paikallista 
kulttuuria ja päästä osaksi kyläyhteisöä.

Kuva 3.  Esimerkki majoitustilojen sijoittumisesta paikallisten pihapiireihin. (Jatta Hepola & Saana Sirola)



Hailuodon viheralueet
Hailuoto on hyvin luonnonläheinen kunta. 
Asukasmäärään nähden Hailuodossa on erit-
täin paljon viheralueita, jotka ovat etupäässä 
metsää. Se näkyy myös Hailuodon strategiassa, 
jossa: ”luonto ja kulttuuri ovat elämäntapamme”. 
Viheralueet ovat osa hailuotolaista kulttuuria, 
mistä syystä niiden huomioiminen on hyvin 
tärkeää.
 Hailuodon viheralueet tulevat koke-
maan lisää kulutusta kiinteän yhteyden myötä. 
Tästä syystä kehityskuvassa Hailuodon vihera-
lueita pyritään suojelemaan ja pitämään niiden 
luontoarvo mahdollisimman ennallaan. Kaikki 
kehitys, jolla voi olla vaikutusta etenkin luon-
nonsuojelualueisiin pitää arvioida ja perustel-
la suunnitelmallisesti. Esimerkiksi Hailuodon 
kiinteän yhteyden hankkeen vaikutusten arvi-
ointeja on tehty hyvin laajalti jo vuosikymme-
niä.  Hailuodon monimuotoiset ja herkät alueet 
pyritään säilyttämään.
 Kehityskuvassamme suuria vihera-
lueita, kuten luonnonsuojelualueita, ei tulla 
lisäämään. Hailuodossa on jo monia luonnon-
suojelualueita, joilla turvataan monimuotoinen 
ja herkkä eliöstö. Viheralueverkostoa kuiten-
kin kehitetään parantamalla retkeilyreitistöä 
ja lisäämällä viheralueiden saavutettavuutta ja 
monipuolisempaa käyttöä. Yhdistämällä vihe-
ralueita retkeilyreitistöllä rakennetaan parem-
paa kokonaiskuvaa ja luodaan jatkuva vihera-
lueverkosto Hailuotoon. Yhtenäinen verkosto 
palvelee paremmin niin paikallisia asukkaita 
kuin matkailijoita. Viheralueverkostolla myös 

edistetään luonnon virkistyskäyttöä. Hailuo-
don keskustassa pieniä viheralueita kehitetään 
rakennetulla puistolla ja ehostamalla taajama-
metsää, mikä ylläpitää kulttuurimaisemaa ja 
sopii paremmin Hailuodon kasvavaan keskus-
taan.
 Hailuodon strategisessa yleiskaavassa 
on määrätty suunnittelusta: “Yksityiskohtaisem-
malla suunnittelulla tulee turvata virkistysalueiden 
ja -reittien seudullinen jatkuvuus ja kehittäminen 
sekä liittyminen virkistyskeskuksiin, suojelualu-
eisiin ja kulttuuriympäristöihin”. Määräyksellä 
pyritään turvaamaan Hailuodon viheralueet 
ja liittämään viheralueet Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavan ulkoilun runkoreitteihin. 
Kiinteän yhteyden avulla syntyy viheryhteys ja 
Hailuodon viheralueiden saavutettavuus kas-
vaa entisestään, jolloin niiden merkitys ulottuu 
yhä laajemmalle.
 Kartassa (kuva 2) pientalo- ja maata-
lousalueita sekä laidunmaita lukuun ottamatta 
lähes koko Hailuoto on täynnä viheralueita.  
Suurin osa on metsää ja harvapuustoista aluet-
ta, joissa harjoitetaan metsätaloutta. Hailuodos-
sa on kuitenkin monia suojeluohjelmia ja huo-
mattava osa Hailuodosta kuuluu Natura 2000 
verkostoon, joita turvataan suojeluohjelmien 
avulla.
 Monipuoliset ja hyvin suojellut vihe-
ralueet tulevat vetämään puoleensa vakituisia 
asukkaita, luontoyrittäjiä ja matkailijoita. Vi-
heralueet ovat yksi suurimmista vetovoima-
tekijöistä Hailuodossa. Siksi kehityskuvamme 
pyrkii pitämään viheralueet mahdollisimman 
yhtenevinä nykyiseen. Esimerkiksi sienestys, 

Kuva 1. Rantamaisemaa Marjaniemestä. (Kuva: Anni Mustonen)



marjastus, metsästys ja muu ulkoilu mahdollis-
tetaan entiseen tapaan. 

Viheralueverkoston ylläpito on yksi 
tärkeimmistä tehtävistä Hailuodon kehityksen 
kannalta. Esimerkiksi ulkoilureittien ja uima-
rantojen kehittäminen kohdentaa käyttäjät tiet-
tyihin paikkoihin kuluttamatta herkkää luon-
toa. Myös metsätaloudessa voidaan huomioida 
monipuolisempaa metsänhoitoa, kuten jatku-
van kasvatuksen metsätaloutta. Ympäristöys-
tävällisempi metsänhoito lisää viheralueiden 
arvoa huomattavasti.

Julkisten alueiden kehittäminen
Hailuodon julkisten alueiden kehittäminen 
painottuu kuntakeskustaan Keskikylään, johon 
rakennetaan uusi toriaukio ja lähivirkistysalue. 
Keskusta-alueen lisäksi saaren hiekkarantoja 
kehitetään julkisiksi uimarannoiksi.

Uimarannat
Hailuodossa ei sijaitse virallisia uimapaikkoja, 
vaan saaren hiekkarantoja on voinut käyttää 
tähän asti jokamiehen oikeuksin. Hailuodon 
uimarantoja kehitetään vastaamaan paremmin 
niin paikallisten virkistystarpeita kuin matkai-
lijoiden ja matkailun palveluiden tarpeita. Ui-
marantojen sijoittelussa on huomioitu erilaiset 
suojelualueet ja matkailun painopisteet.

Marjaniemen rantoja  (kuva 1 ja 2) ke-
hitetään osaksi merkittävää matkailun keskit-
tymää alueelliset suojeluohjelmat huomioiden. 
Sunikarin julkinen uimaranta sijoittuu retkeily-
reittien varrelle lähelle kalasatamaa. Ranta on 
paikallisten suosiossa ja sitä kehitetään osaksi 
saaren virkistys- ja matkailupalveluiden ver-
kostoa. Ulkokarvoon rakennetaan julkinen 
sauna, josta on myös uintimahdollisuus. Uima-
rantojen kehittämisen pääpaino on Santosessa, 
Huikussa ja Vaskissa (kuva 2), joihin uimaran-
toja lisätään osaksi matkailun ja majoituksen 
palveluita.

Kuva 2. Yleisten alueiden suunnitelmakartta. (©Kartta: Antti Väisänen, Aineistot: CORINE 2018, 
Maanmittauslaitos & Jyväskylän yliopisto: Lipas-tietokanta)



Torialue
Keskustaan rakennetaan uusi torialue (kuva 3)
kaikkien julkisten ja kaupallisten palveluiden 
keskelle. Torialue sijaitsee jo kirkonkylän ase-
makaavassa aukioksi määritellylle paikalle. 
Tori rajataan vehreäksi ja eläväksi kyläkeitaak-
si istutuksilla, torilavalla ja muilla urbaaneilla 
elementeillä. Lavan yhteyteen sijoitetaan myös 
vesipiste torimyyjille ja esteetön wc-tila. Torin 
laidalle sijoitetaan myös pieni leikkipaikka lap-
siperheiden kohtaamispaikaksi.Pysäköintialue 
sijaitsee torin takana.

Luodon raitti ja lähivirkistysalue
Keskusta-alueen läpi kulkee virkistysreitti 
"Luodon raitti". Raitin varrelta löytyvät moni-
puolisesti saaren julkiset palvelut, koulu, tori ja 
lähivirkistysalueet. Raitti kulkee kuntakeskuk-
sen taajamametsää pitkin. Yhtenäinen viher-
vyöhyke säilyttää Luovontien  luonnontilaisen 
ja vehreän tunnelman.
 Raitin reitti kulkee Hailuodon pani-
molta Kniivilän kotiseutumuseolle asti, mutta 
sisältää myös muita sivupolkuja. Raitti on yh-
teydessä saaren retkeilyreitteihin. Luodon raitti 
sekä jo olemassa oleva kävelytie takaavat, että 
palvelut ovat hyvin ja turvallisesti keskustassa 
asuvien saavutettavissa. Raitin varrella asuk-

kaat kohtaavat toisiaan ja voivat viettää aikaan-
sa Kohtaamisten puistossa.
 Kohtaamisten puisto on raitin varrella 
sijaitseva rakennettu puisto, joka toimii muun 
muassa puiston vieressä sijaitsevan senio-
riasuntojen asukkaiden lähivirkistysalueena. 
Palvelukeskuksen pihasta on esteetön yhteys 
Kohtaamisten puistoon. Myös puistoalue ra-
kennetaan esteettömäksi. Puistossa on istutuk-
sia, kuntoilulaitteita, leikkikenttä ja penkkejä 
ajanviettoon. 

Julkiset palvelut

Keskustan alue 
Julkisten palvelujen keskittymään sijoittuu niin 
ammattioppilaitos kuin uusi toriaukio. Kuvan 4 
kartassa on kuvattu keskustan alue kilometrin 
säteellä. Kunnan kaikki keskeiset palvelut mah-
tuvat tämän säteen sisälle.
 Koska kunnan väkiluku tulee kasva-
maan kehityskuvan ennusteen mukaan, on 
uusille palveluille ja laajennuksille tarvetta. 
Kunnan terveyskeskuksen viereen rakenne-
taan palvelukeskus, joka tarjoaa yhteisöllistä 
senioriasumista pihapiirimäisessä ympäristös-
sä. Palvelukeskuksen sijainti tukee aktiivista 
elämäntyyliä ja kannustaa liikkumaan. Palve-

Kuva 3. Visualisointikuva torialueesta. (Kuva: Laura Pikkusaari)



lukeskuksen sijainti kunnantalon ja terveys-
keskuksen välissä varmistaa, että palvelut ovat 
helposti saatavilla tuettua       asumista tarvitse-
valle väestölle. 

Nykyinen päiväkoti ja peruskoulu toi-
mivat entisissä tiloissaan. Tosin väestön kasvun 
myötä tiloihin voi kohdistua laajenemistarvet-
ta. Laajeneminen olisi kuitenkin hyvä osoittaa 
samaan pihapiiriin esimerkiksi uuden raken-
nuksen tai laajennusosan muodossa. Jos kirjas-
ton kohdalla todetaan tarve uusille tiloille, voi-
sivat ne sijaita joko palvelutalon yhteydessä tai 
ammattiopiston kampustiloissa.

Ammattiopisto 
Koulutus on suuri muutos Hailuodon kuntaku-
vaan ja se elävöittää kuntakeskusta. Se tarjoaa 
Hailuodolle kaivattuja osaajia kunnan alueelle 
sekä vastaa myös hyvin Pohjois-Pohjanmaan 
osaajatarpeeseen. Ammattiopisto toteutetaan 
yhteistyössä Oulun koulutuskuntayhtymä 
OSAO:n kanssa. OSAO on linjannut strategias-

saan haluvansa olla: “Suomen johtava ammatti-
osaajien koulutusyhteisö vuoteen 2025 mennessä”. 
Koulutuskentän täydentäminen Hailuodon 
kampuksella tukisi tätä tavoitetta. Hailuoto 
erottuu edukseen Oulun teknologia-alueesta 
luonnon, perinteiden ja kädentaitojen saarena. 
Koulutusta lähdetään toteuttamaan vaiheittain, 
jotta kunta voi sopeutua tulevaan muutokseen. 
Hailuodossa asuvien nuorten ei tarvitse enää 
muuttaa pois saaresta koulutuksen perässä ja 
opisto houkuttelee alueelle uusia asukkaita, 
niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa. 

Kampuksen rakennusten sijoittelu on 
vanhan pihapiirin kaltainen ja näin sopii hyvin 
yhteen Hailuodon kulttuurimaiseman kanssa 
(kuva 5). Rakennusten koko ja korkeus on mi-
toitettu Hailuodon rakennuskantaan sopivak-
si ja maksimikorkeus on kolme kerrosta. Tilat 
suunnitellaan monikäyttöisiksi, jotta niiden 
käyttöaste olisi korkea. Tämä tarjoaa mahdolli-
suuden järjestää erilaisia tilaisuuksia ja kerhoja, 
sekä tuoda kansalaisopiston toimintaa uusiin 

Kuva 4. Hailuodon keskustan julkiset alueet ja palvelut. (Kuva: Emilia Timlin)



tiloihin. Tiloissa on vuokrattavia etätyöpisteitä, 
yhdistyksille osoitettuja tiloja sekä jopa opis-
kelijoiden pyörittämää pienimuotoista liiketoi-
mintaa. Näin tilat palvelevat niin opiskelijoita 
kuin paikallisia. Kunnan puolesta toivottiin 
lisää julkisia tiloja, joissa voi viettää aikaa. Am-
mattiopiston kampustilat vastaavat tähän tar-
peeseen hyvin. 

Kampuksella on oma lounasravinto-
la. Opiskelija-asuntola sijaitsee kampuksella ja 
Rantatien varteen rakennetaan myös opiskeli-
ja-asuntoja. Asuntoja tulee myös Marjaniemeen, 
sillä siellä on mahdollisuus suorittaa esimer-
kiksi työharjoittelua tai oppisopimuspohjaista 
koulutusta. Kampuksen alueelle rakennetaan 
bussipysäkin kohdalle suojatie ja nopeusra-
joitus lasketaan 40 kilometriin tunnissa ennen 
kampusta. Alueelle tehdään myös hidasteet. 
Tämän jälkeen nopeusrajoitus jatkuu samana 
kunnan keskustan läpi.

Kuvan 6 vaiheistuskaaviossa havain-
nollistetaan ammattiopiston koulutussisäl-

töä sekä aikajännettä.Ensimmäisenä toteutuu 
matkailu- ja ravitsemusalan koulutuslinja ja 
etälukio 2030. Lukio-opintojen ja ammatillisen 
koulutuksen sijoittuminen samalle kampuksel-
le tekee kaksoistutkinnon suorittamisesta vai-
vattomampaa. Vuonna 2035 kampus laajenee ja 
artesaanialan koulutuslinja aloitetaan. Koulu-
tuslinja sisältää perinnekäsityöt, keramiikan ja 
lasinpuhalluksen. Viimeisenä toteutuu kalata-
lousalan koulutus 2040, joka sijoittuu Marjanie-
men ja keskustakampuksen välille. Tämä linja 
toteutuu oppisopimuspainotteisesti. Kaikissa 
koulutuslinjoissa painottuu kestävä kehitys. 

Koska Hailuodosta löytyy osaajia 
kaikista esitetyistä koulutusaloista, voidaan 
koulutusta toteuttaa hyvin paljon yhteistyössä 
paikallisten yrittäjien tai esimerkiksi käsityö-
harrastajien kanssa. Tällöin myös uudet opiske-
lijat pääsevät paremmin integroitumaan osak-
si alueen yhteisöä. Koulutusta järjestämällä 
tuetaan perinteisten kädentaitojen säilyvyyttä 
myös tulevaisuudessa.

Kuva 5. Ammattikoulun pihapiiri. (Kuva: Fiia Tryyki)



Julkinen liikenne 
Kasvava väestö sekä ammattioppilaitoksen ra-
kentaminen kuntaan kasvattavat tarvetta pa-
remmalle julkiselle liikenteelle. Tällä hetkelle 
saaressa kulkee Hailuoto-Oulu bussiyhteys 
ainoana julkisena liikenteenä, jolla pääsee Ou-
lun suuntaan kahdella eri vuorolla aamulla ja 
iltapäivällä. Saaren sisäisen liikenteen kehit-
tämiseen on tarvetta, etenkin ammattiopiston 
myötä. Pengertien rakentamisen myötä olisi 
myös todennäköistä, että Hailuoto-Oulu linjan 
vuoroja lisätään. Sisäisen liikenteen mahdolli-
sia reittejä olisivat Marjaniemi-Santonen sekä 
Pöllä-Keskusta. 

Kuva 6. Vaiheistuskaavio ammattiopiston koulutussisällöstä. (Kaavio: Anniina Bitter)
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Kaupalliset ja muut palvelut

Hailuodon kaupat ja kaupalliset palvelut 
keskitetään kaupan merkittävimpiin kohteisiin 
ja kehitettäville alueille. Näihin alueisiin 
kuuluvat saaren keskusta, sekä matkailun 
kohteista Marjaniemi, Pöllä, Huikku ja Ojakylä. 
Hailuodon keskusta alue toimii saarella kaupan 
keskuksena, ollen hyvin saavutettavissa sekä 
kaupallisten palveluiden suurin keskittymä. 
Matkailun kohteisiin sijoitettavat kaupalliset 
palvelut puolestaan toimivat tukena kehittyvälle 
matkailulle.

Kaupat
Hailuodossa sijaitsee nykyisellään kaksi 
päivittäistavarakauppaa, K-market ja S-market, 
saaren keskustassa. Kaupat toimivat saaren 
kyläkauppoina. Kehityskuvassa nykyiset 
kaupat säilytetään, mutta mahdollistetaan 
kaupan yksiköiden laajentaminen 
tulevaisuudessa tarpeen mukaan. Sijainniltaan 
kaupat säilytetään saaren keskustassa, 
takaamaan kauppojen hyvä saavutettavuus 
sekä julkisella että kevyellä liikenteellä. 

Erikoiskaupat sijoittuvat Hailuodossa 
pääosin matkailun eri painopisteisiin, mutta 
myös saaren keskustaan. Matkailun keskuksiin 
sijoitetaan matkailua tukevia erikoiskauppoja, 
kuten esimerkiksi matkamuistoja ja saarella 
tuotettuja tuotteita myyviä kauppoja. 
Hailuodossa sijaitsevat nykyiset matkailun 
erikoiskaupat sijoittuvat pääosin Marjaniemeen 
ja Keskikylään. Kehitettävänä alueena 
matkailun erikoiskaupoille on Ojakylä. 
Hailuodon keskustaan sijoitetaan saaren 
muut erikoiskaupat. Saaren keskustassa jo 
sijaitsevia erikoiskauppoja ovat huoltoasema, 
päivittäistavarakaupan yhteydessä toimiva 
apteekki ja kesäisin toimiva puutarha.

Kehitettävänä osana Hailuodon 
kauppaa ovat lähiruoka ja ruuan verkkokauppa, 
sekä uutena lisäyksenä ollen verkkotilausten 
ympärivuorokautiset noutopisteet. Lähiruoka 
on jo osa Hailuotoa, saarella sijaiten useampia 
suoramyyntitiloja eri tuotantoaloilta. Saaren 
päivittäistavarakaupat toimivat joidenkin 
tilojen jälleenmyyjinä. Lähiruoan tuotantoa 
kehitetään tukemalla nykyisisä tiloja, 

Kuva 1. Hailuodon kaupalliset ja muut palvelut. (Johanna Hietala 2020)
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jälleenmyymällä niiden tuotteita saaren 
kaupoissa, sekä mahdollistamalla uusien 
tuottajien saapuminen saarelle. Ruuan 
verkkokauppaa kehitetään parantamalla 
logistiikkaa ja toimitusten vastaanottoa, sekä 
tuomalla saarelle uusia tilausten noutopisteitä. 
Uudet verkkotilausten ympärivuorokautiset 
noutopisteet sijoittuvat keskustaan, Ojakylään 
sekä tarvittaessa myös Marjaniemeen, jossa 
ne ovat helposti saavutettavissa ja palvelevat 
mahdollisimman suurta osaa asukkaista. 
Noutopisteet mahdollistavat tilausten 
noutamisen asiakkaille sopivaan aikaan, 
riippumatta kauppojen ja postin aukioloajoista. 

Kaupalliset palvelut
Hailuodon kaupalliset palvelut sijoitetaan 
saaren keskustaan, päivittäistavarakauppoja 
ympäröivälle alueelle, ja matkailun 
painopisteisiin. Keskustaan sijoitetaan 
nykyisiin kaupallisiin palveluihin lisänä uusia 
ravintoloita ja kahvioita. Hailuodon keskustassa 
jo toimivia kaupallisia palveluita ovat 
kampaamo sekä erilaiset kahvilat ja ravintolat. 

Matkailua tukevia kaupallisia palveluita, 
kuten uusia majoituspalveluita, ravintoloita ja 
kahviloita, sijoitetaan matkailun eri keskuksiin 
Marjaniemeen, Pöllään, Huikkuun ja Ojakylään. 
Nykyään matkailun alueilla sijaitsee jo hotelli, 
muutamia ravintoloita ja kahviloita.

Kuva 2. Marjaniemi. (Anni Mustonen 2020)



GSEducationalVersion

10 2 3 4 5 km

Huikku

Keskusta

Pohjakartta © MML 2020

Majoituspalvelut

Kahvila- ja ravintolapalvelut

Veneily ja kalastus

Leirintäalue

Risteilyt

Maa ak e t

Yhteiskäy

Matkailuauton vuokrapaikka

Vuokrauspalvelut (pyörät...)

Pu i s

Vesiurheiluak e t ja välineiden vuokraus

Kuva 1. Kesämatkailu Hailuodossa 2040. (Anna Haapanen, 2020.)

GSEducationalVersion

10 2 3 4 5 km

Huikku

Keskusta

Pohjakartta © MML 2020

Majoituspalvelut

Kahvila- ja ravintolapalvelut

Veneily ja kalastus

Leirintäalue

Risteilyt

Maa ak e t

Yhteiskäy

Matkailuauton vuokrapaikka

Vuokrauspalvelut (pyörät...)

Pu i s

Vesiurheiluak e t ja välineiden vuokraus

GSEducationalVersion

10 2 3 4 5 km

Huikku

Keskusta

Pohjakartta © MML 2020

Majoituspalvelut

Kahvila- ja ravintolapalvelut

Veneily ja kalastus

Leirintäalue

Risteilyt

Maa ak e t

Yhteiskäy

Matkailuauton vuokrapaikka

Vuokrauspalvelut (pyörät...)

Pu i s

Vesiurheiluak e t ja välineiden vuokraus

GSEducationalVersion

10 2 3 4 5 km

Huikku

Keskusta

Pohjakartta © MML 2020

Majoituspalvelut

Kahvila- ja ravintolapalvelut

Veneily ja kalastus

Leirintäalue

Risteilyt

Maa ak e t

Yhteiskäy

Matkailuauton vuokrapaikka

Vuokrauspalvelut (pyörät...)

Pu i s

Vesiurheiluak e t ja välineiden vuokraus

Kesämatkailu

Hailuodon kunta on asettanut  tavoitteekseen 
matkailun, erityisesti luonto- ja kulttuurimat-
kailun kehittämisen. Tässä kehityskuvassa 
Hailuodon matkailua lisätään hallitusti saa-
ren ainutlaatuinen luonto ja kulttuurimaisema 
huomioiden. Matkailua kehitetään hyödyntäen 
Hailuodon vahvuuksia ja ominaispiirteitä; mo-
nipuolista luontoa, perinnemaisemaa, kulttuu-
ria, merellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Omatoi-
misen matkailun rinnalle luodaan laadukkaita 
räätälöidympiä matkailupalveluja. Matkailijat 
tuodaan osaksi paikallisia kyläyhteisöjä, mikä 
tarjoaa paitsi matkailijoille aitoja kokemuksia 
paikallisesta kulttuurista, myös saaren asuk-
kaille mahdollisuuden pienimuotoiseen mat-
kailuelinkeinotoimintaan muun muassa maati-
lamatkailutoimintojen tai Airbnb-majoituksen 
muodossa. Eri puolella saarta on matkailijoi-
den vuokrattavissa olevia mökkejä. Ne, kuten 
muutkin saaressa olemassa olevat matkailu- ja 
majoituspalvelut säilyvät.   

Kehityskuvassa saaren kesämatkailu-
toimintojen alueet sijoittuvat Marjaniemeen, 
Pöllään, Huikkuun  ja keskustan alueelle sekä 
Ojakylään, Ulkokarvoon ja Vaskeen yllä olevan 
kartan (kuva 1) mukaisesti. 
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Marjaniemi
Marjaniemessä ja Rantasumpun alueella on tar-
jolla monipuolisia matkailupalveluja. Alueella 
säilyvät siellä olemassa olevat majoituspalve-
lut, kuten Luotsihotelli ja vuokrattavat mökit. 
Lisäksi alueelle opiskelija-asunnoiksi raken-
nettavia kalastajamökkimäisiä solumökkejä 
vuokrataan kesäisin matkailijoiden majoitus-
käyttöön. Luovontien varteen sijoitetaan leirin-
täalue. 

Majoituspalveluiden lisäksi Marja-
niemessä on mahdollisuus osallistua erilaisiin 
rantaelämään, mereen ja kalastukseen liittyviin 
aktiviteetteihin omatoimisesti tai opastetuilla 
retkillä ja kursseilla. Saatavilla on myös vuok-
rattavia välineitä, kuten sup-lautoja, kajakkeja 
ja polkupyöriä. Marjaniemessä on vuokra-
sauna, kahviloita ja ravintoloita sekä erilaisia 
paikallisiin käsitöihin ja muihin paikallisiin 
tuotteisiin erikoistuneita putiikkeja sekä kurs-
sitoimintaa. Lisäksi alueella sijaitsee retkeily-
reitistö. Retkeilyreittejä esitellään tarkemmin 
osioissa Kävely ja pyöräily (KÄPY) sekä reitit.

Pöllä
Pöllän mökkimajoituspalvelut säilyvät. Lisäk-
si sinne sijoitetaan kalastusmatkailupalveluita, 
kuten opastettuja kalastusretkiä ja -kursseja 
sekä  kalastusvälineiden vuokrausta. Alueella 
on myös vuokrattava sauna ja retkeilyreitti. 

Ulkokarvo
Ulkokarvoon Organumin läheisyyteen sijoi-
tetaan yhteinen rantasauna.  Alueelle sijoittuu 
myös retkeilyreitti ja taukopaikka.  

Kuva 2. Marjaniemen aluetta.  (Anna Haapanen, 2020.)

Keskusta
Keskustan alueelle sijoittuu monenlaisia mat-
kailupalveluita, kuten kahviloita ja ravintoloita 
sekä paikallisiin tuotteisiin erikoistuneita pu-
tiikkeja sekä matkailuinfo. Alueelle sijoitetaan  
yhteinen sauna, ja myös keskustasta on mah-
dollisuus vuokrata polkupyöriä. Keskustassa 
järjestetään monenlaisia kulttuuritapahtumia, 
kursseja  ja työpajoja. Keskustan alueen näh-
tävyyksiin ja kultturikohteisiin pääsee tutustu-
maan jalkaisin ja pyörällä Luodon raittia pitkin, 
jota esitellään tarkemmin osiossa Kävely ja pyö-
räily (KÄPY) sekä reitit.

Lisäksi keskustan läheisyydessä, Mar-
janiemen suunnassa Luovontien varressa, on 
saatavilla maatiloille ja pihapiireihin sijoittu-
vaa yhteisöllistä majatalo- ja maatilamajoitusta. 
Näitä esitellään tarkemmin osioissa Täydennys-
rakentaminen ja Vapaa-ajan asunnot. Maatiloilla  
on mahdollisuus osallistua tilan aktiviteettei-
hin, kuten eläintenhoitoon ja perunannostoon. 

Ojakylä ja Vaski
Ojakylään ja Vaskeen sijoitetaan maatilamat-
kailupalveluita sekä pihapiireihin yhdistyviä 
majatalomajoituspalveluita. Majoituksen lisäk-
si maatiloilla on mahdollisuus osallistua tilan 
aktiviteetteihin. 

Huikku
Huikkuun sijoitetaan kahvila- ja ravintolapal-
veluita, ja sieltä on mahdollisuus vuokrata pol-
kupyöriä. Huikusta kulkee risteilyalus Ouluun.  
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Talvimatkailu

Talvimatkailun painopisteet ja aktiviteetit si-
jaitsevat Huikun, Ulkokarvon, Pöllän, Mar-
janiemen ja keskustan alueilla. Hiihto-, lumi-
kenkäily-, fat bike- ja moottorikelkkailureittejä 
löytyy niin saaren opastetuilta retkeilyreiteiltä 
kuin jäältä kiertäen Hailuotoa. Rannat tarjoavat 
paikkoja pilkkimiseen ja retkiluisteluun sekä 
avantouintiin saunan kera.

Huikku 
Huikussa toimii välinevuokraamo retkiluiste-
luun, hiihtoon ja moottorikelkkailuun. Huikun 
alue tarjoaa myös jäätietä käyttäville ja mante-
reelta saapuville retkiluistelijoille taukopaikan. 

Kuva 1. Talvimatkailu Hailuodossa 2040. (Anniina Bitter, 2020)
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Ulkokarvo
Ulkokarvosta löytyy välinevuokraamo pilkki-
miseen ja hiihtoon. Pillkipaikat löytyvät jäältä. 
Hiihtäen pääsee opasteteuille retkeilyreiteille 
sekä jäätä pitkin Hailuotoa kiertävälle reitille. 
Ulkokarvon taukopaikka ja vuokrasauna avan-
touinti mahdollisuuksineen palvelevee niin 
matkailijoita kuin paikallisia.

Pöllä
Pöllän alueella toimii välinevuokraamo hiih-
toon, retkiluisteluun, moottorikelkkailuun, 
lumikenkäilyyn, fat bike-pyöräilyyn ja pilkki-
miseen. Alueen taukopaikka tarjoaa levähdys-
paikan ulkoilijoille. Pöllässä on myös mahdolli-
suus vuokrasaunaan, josta pääsee pulahtamaan 
avantoon.

Marjaniemi
Marjaniemi tarjoaa tekemistä ulko- ja sisätiloi-
hin. Välinevuokraamosta voi vuokrata hiihto-, 
luistelu-, lumikenkä- ja pilkkimisvarusteita 
sekä fat bike pyöriä ja moottorikelkkoja. Ulkoi-
lureiteille pääsee niin luontopoluille kuin jäätä 
pitkin kulkevalle reitille. 

Marjaniemessä toimii vuokrasauna, 
avantouintipaikka ja taukopaikka ulkoilijoille. 
Marjaniemi tarjoaa käsityöputiikkeja ja erilaisia 
käsityöpajoja sekä kahvila- ja ravintolapalve-
luita. 

Keskusta
Kahvila- ja ravintolapalvelut, putiikit ja erilai-
set käsityöpajat sijoittuvat keskustan alueelle. 
Alueella toimii myös välinevuokraamo, mistä 
saa vuokrattua hiihto- ja lumikenkävarusteita, 
fat bike pyöriä sekä moottorikelkkoja.

Keskustasta pääsee helposti opastetuille 
retkeilyreiteille hiihtäen tai lumikengillä. Hai-
luodon kirkon takaa kulkee noin 1,5 kilomet-
rin valaistu hiihtolatu. Luontopolkujen lisäksi 
Hyypän alueen maastossa on valaistu 2 kilo-
metrin hiihtolatu sekä valaisemattomat 3 kilo-
metrin ja 5 kilometrin ladut. 

Majoituspalvelut
Marjaniemessä majoittuminen painottuu Luot-
sihotelliin sekä vuokrattaviin kalastajamök-
keihin. Pöllän alueella majoitusta tarjoavat 
vuokrattavat mökit. Keskustassa, Ojakylässä ja 
Vaskissa  sekä  Marjaniementien varrella majoi-
tuspalvelut  sijoittuvat majatalomaisesti piha-
piireihin osatehtävässä Täydennysrakentaminen: 
Vapaa-ajan asunnot esitetyllä tavalla.

Kuva 2. Marjaniemi talvipäivänä. (Anniina Bitter, 2020)



Työpaikka-alueet Hailuodossa

Työpaikka-alueet ovat yhdyskunta rakenteessa 
olevia alueita, joilla työssäkäynti on suurin, 
tai merkittävin maankäyttö muoto. Vaikka 
Hailuodossa ei synnykään laajoja työpaikka-
alueita, joilla sijaitsisi satoja työpaikkoja, on 
Hailuodossa kuitenkin paikallisia työpaikka-
alueita. Tässä kehityskuvassa uusia työpaikkoja 
syntyy erityisesti matkailupalveluihin, ja 
koulutukseen. Nämä uudet työpaikat tulisivat 
keskittymään muutamalle alueelle, mutta uusia 
työpaikkoja syntyy mahdollisesti myös näiden 
alueiden ulkopuolelle. Alla on kuvattu keskeiset 
työpaikka-alueet tulevaisuuden Hailuodossa, 
ja se minkälaista työtä kyseisille alueille syntyy. 
Alueet on myös kuvattu kartassa 1..

Marjaniemi
Marjaniemi tulee suunnitelmassa olemaan 
merkittävä matkailun kohdealue. Kasvava 
matkailijoiden määrä aiheuttaa tarvetta uusille 
palveluille. Nämä palvelut voivat olla esimerkiksi 

majoituspalveluita, ravintolapalveluita, tai 
välineiden vuokrausta. Vaikka osa palveluista 
toteutettaisiinkin digitaalisina tulevat palvelut 
luomaan uusia työpaikkoja. Talvimatkailua 
kehittämällä työpaikat eivät jää pelkästään 
kausityöpaikoiksi. Lisäksi Marjaniemeen tullaan 
sijoittamaan osa ammattikoulun toiminnasta. 
Myös tämä lisää Marjaniemen merkittävyyttä 
työpaikka-alueena.

Kuntakeskus
Hailuodon kuntakeskuksessa sijaitsee jo 
nykyisellään iso osa Hailuodon työpaikoista. 
Esimerkkejä tästä ovat kuntakeskuksessa 
sijaitsevat kunnan tuottamat julkiset palvelut, 
kaupat, ja pankki. Lisäksi kuntakeskukset 
välittömässä läheisyydessä sijaitsee jäkälä 
tuotteita valmistava yritys, joka on Hailuodon 
suurin yksityinen työnantaja. Kehityskuvassa 
työpaikkojen määrä kunnankeskuksessa kasvaa. 
Merkittävin uusia työpaikkoja synnyttävä lisäys 
on ammattikoulu. Toteutuessaan ammattikoulu 
tulee työllistämään kymmeniä henkiä. Lopullinen 
uusien työpaikkojen määrä on riippuvainen siitä, 

Kuva 1. Kuvassa Hailuodon työpaikka-alueet (Kartta: Oskari Raudaskoski aineisto: maanmittauslaitos)



kuinka monia aloja ammattikoulussa lopulta 
ryhdytään opettamaan.   

Myös osa kuntakeskuksen työpaikoista 
tulee liittymään matkailuun. Kuntakeskuksessa 
sijaitsee esimerkiksi majoituspalveluita, ja 
ravintoloita. Kuntakeskuksessa sijaitsevat 
matkailuun liittyvät palvelut toimivat 
ympärivuotisesti.

Ottamalla huomioon puurakentamiseen 
kohdistuvat kehittämismahdollisuudet Hailuodon 
kuntakeskuksen läheisyyteen olisi mahdollista 
perustaa verstas jalostamaan puutavaraa 
rakentamista varten. Tällöin mahdollistuisi 
rakentaminen paikallisista materiaaleista, ja 
samalla syntyisi uusia työpaikkoja.

Paikallisesti toimivien työpaikkojen 
lisäksi Hailuodon kuntakeskukseen voitaisiin 
kehittää etätyö toimipiste. Etätyö on kasvava 
trendi, ja sen huomioiminen rakentamalla
toimitilaa sen tekemistä varten tuottaisi kuvan 
edistyksellisestä, ja tulevaisuuteen katsovasta 
kunnasta. Tällaiset työpaikat eivät kuitenkaan 

virallisesti tulisi sijaitsemaan Hailuodossa, sillä 
työnantaja on kunnan ulkopuolella.

Muista työpaikoista
Hailuodossa on työpaikkoja myös yllä mainittujen 
alueiden ulkopuolella, ja uusia työpaikkoja tulee 
syntymään myös näiden alueiden ulkopuolelle. 
Nämä työpaikat eivät kuitenkaan muodosta 
merkittäviä k eskittymiä, jo ita voitaisiin 
pitää työpaikka-alueena. Esimerkiksi uuden 
energiantuotannon kautta s yntyvät työpaikat 
sijaitsevat varsinaisten työpaikka-alueiden 
ulkopuolella. Bioenergialaitos, ja mädättämö 
ovat kohteita, joita ei sijoiteta kummallekaan 
työpaikka-alueelle. 

Työpaikka-alueiden ulkopuolelle voi 
syntyä myös pieniä matkailupalvelu yrityksiä, 
jotka työllistävät muutamia ihmisiä.  Näiden 

 lisäksi voi syntyä pieninä myymälöitä, joissa 
myydään periteisiä, ja paikallisia tuotteita. 
Kokonaisuudessaan syntyvien työpaikkojen 
määrää on arvoitu taulukossa 1.

Taulukko 1. Työpaikkojen määrä Hailuodossa (Oskari Raudaskoski)



Perinteiset elinkeinot

Perinteiset elinkeinot Hailuodossa
Hailuodolle ominaisia perinteisiä elinkeinoja ovat 
erityisesti maatalous ja kalastus, ja lisäksi käsityöt. 
Ammatillisesti nykyään ainoastaan maatalous 
on erityisen merkittävässä asemassa, ja se myös 
vaatii suurimmat maa-alat ja aluevaraukset. 
Nykyisin maataloudessa korostuu erityisesti 
viljelytalous, mutta historiallisesti erityisesti 
lampaankasvatus ja myös karjankasvatus on 
ollut tärkeää. Karjan ja lampaiden laidunnus on 
erityisen tärkeää Hailuodon perinnemaiseman 
säilymisen kannalta. Perinnemaisema on 
saarelle tärkeä vetovoimatekijä, minkä vuoksi 
on tärkeää, että laidunnukselle varatut alueet 
pysyvät laidunnettuina. Kalastus on ollut 
historiallisesti lähes yhtä merkittävää kuin 
maatalous, mutta nykyään ammattikalastajien 
määrä on hyvin vähäinen ja ammattikalastus 
keskittyy Marjaniemeen välineistön vuoksi. 
Marjaniemen satama-alue on myös historiallisesti 
merkittävä alue ammattikalastuksen kannalta. 
Tulevaisuudessa Hailuodossa kalastus ja 

käsityöt korostuvat erityisesti matkailussa, 
mutta uudet perinne-elinkeinoihin liittyvät 
koulutusmahdollisuudet takaavat myös alojen 
ammatillisen säilymisen.

Tarvittavat aluevaraukset
Perinteisistä elinkeinoista maatalous tarvitsee 
eniten maa-alaa ja täten myös isoimmat 
aluevaraukset. Kartassa 1 aluevaraukset 
on esitetty vaaleankeltaisella. Hailuodossa 
aluevaraukset keskittyvät teiden varsille, etenkin 
Marjaniementie-Luovontien varrelle. Tien varrella 
painottuvat etenkin Ojakylän ja Keskikylän alueet. 
Osittain maatalous painottuu myös rannikolle, 
erityisesti saaren eteläpuolella. Nämä alueet 
säilytetään avoimena ja viljeltyinä, sillä ne ovat 
myös perinnemaiseman kannalta tärkeitä alueita. 
Rannikkoalueilla maatalous on tärkeää, sillä siellä 
laidunnuskulttuuri edistää perinnemaisemaan 
kuuluvien merenrantaniittyjen säilymistä. 
Perinnemaisema lisää saaren omaleimaisuutta 
ja vetovoimaisuutta, joten sen säilyttäminen on 
tärkeää myös esimerkiksi matkailun kannalta. 
Teiden varsille ja rannikolle toteutettavan uuden 

Kartta 1. Hailuodon maatalousalueet vaaleankeltaisella sekä Marjaniemen kalastusalue ympyröitynä. 
Päällystetyt tiet on havainnollistettu mustalla viivalla. (Maanmittauslaitos, Ruokavirasto)



rakentamisen ja asutuksen on kohdistuttava 
maatalousalueiden sijaan metsäisille alueille ja 
olemassa oleville asuinalueille.

Kalastusalueena merkittävin alue on 
Marjaniemi, joten se on rajattu kartassa 1 sinisen 
ympyrän sisään. Marjaniemi on merkittävä alue 
erityisesti kaupallisen ja ammatillisen kalastuksen 
kannalta, sillä satamasta löytyy kalastuksen 
kannalta tärkeät välineet ja tilat, kuten nosto- ja 
purkulaitteet sekä kalahalli ja veneille varatut 
paikat. Kalahallista löytyy kylmiö- ja varastotilat. 
Muut kalastukseen soveltuvat alueet ovat lähinnä 

vapaa-ajan kalastukseen ja matkailuun liittyviä, 
joten niitä ei ole esitetty kartassa 1. Marjaniemeen 
on varattu tilat myös kehityssuunnitelmassa 
esitetyn uuden koulun laajenemisen varalta. 
Laajennus koskee vuodelle 2040 esitettyä 
kalatalouden linjaa, ja pitää sisällään uudet 
rakennetut tilat. Muita satamaan ja kalastukseen 
liittyviä uusia investointeja ei koulun kalatalouden 
linjan vuoksi tarvitse, sillä koulutus pohjautuu 
lähinnä oppisopimukseen, joka voidaan toteuttaa 
olemassa olevissa tiloissa olemassa olevaa 
kalustoa käyttäen.

Kuva 2. Lampaita Hailuodon rannalla (Suvi Korhonen)



2

Energiantuotannon integrointi yh-
dyskunta-rakenteeseen

Kunnalla on intressejä energiaitsenäisyyteen 
esimerkiksi imagokysymyksenä, mutta skep-
tisiä asenteita löytyy itse varsinaiseen toteut-
tamiseen. Uusiutuva energia nähdään hyvänä 
mahdollisuutena, mutta oikean energiamuo-
don valitseminen vaatii selvittämistä. 

Saarelle luodaan aluksi omalle energian tuo-
tannolle pohja, jonka luominen tuo työpaikkoja 
ja osaamista saarelle. Energian tuotannon läh-
tiessä käyntiin voidaan alkaa suunnittelemaan 
energiaitsenäisyyttä tarpeen mukaan. Lisäksi 
kuntalaisia aletaan kannustamaan itsenäiseen 
energian tuotantoon, esimerkiksi helpottamalla 
rakentamisen lupaprosessia.

Energiamuodot
Hailuotolaiset eivät ole niin innostuneita tuu-
livoimasta, joten sen sijoittaminen tulee hoitaa 
diskreetisti. Esimerkiksi pienemmät tuulivoi-
malat voivat olla hyvä ratkaisu, sillä niiden 
inhimillisempi mittakaava ei välttämättä olisi 
liian vieras asukkaille. 

Aurinkovoima ja biopolttoaineet ovat hyvä 
vaihtoehto tuulivoiman lisäksi, koska ne täy-
dentävät nykyistä energia infrastruktuuria. 
Lisäksi kunnan monille pelloille voidaan ra-
kentaa suuria maalämmön keruupiirejä, joilla 
voidaan lämmittää julkisia rakennuksia. Ke-
ruupiiri ei vaikuta viljelyyn ja ne voidaan ra-
kentaa esimerkiksi sadonkorjuun jälkeen tai 
ennen istuttamista.

Rakennettava infrastruktuuri

Saarelle rakennetaan muutama uusi energiainf-
rastruktuuri kohde, kuten mädättämö, energia-
laitos ja tuulivoimaa. Nämä kohteet toteutetaan 
vaiheistamalla, jotta kunnan talous ei rasitu tur-
haa. 

Tulevaisuudessa saarelle on aiheellista ra-
kentaa vedenpuhdistamo, jotta saaren jäteve-
den pudistamisen sivutuotteet voidaan hyö-
dyntää mädättämössä. Jäteveden puhdistamon 
rakentaminen on vapaaehtoista, joten sitä ei 
tässä kehityskuvassa suositella.

Kuva 1. Energialaitosten sijoittaminen.
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1. Vaihe: Tuulivoima ja aurinkovoima
Maasillan varteen rakennetaan useita tuuli-
voimaloita nykyisten suunnitelmien mukaan,
mutta itse saarelle niitä ei rakenneta.  Aurinko-
paneeleja aletaan sijoittamaan julkisten raken-
nusten katoille, jotta niiden laajapinta-alaiset
vesikatot saadaan hyötykäyttöön.

2. Vaihe: Mädättämö
Toisessa vaiheessa saarelle rakennetaan mädät-
tämö, jossa tuotetaan biokaasua kunnan tarpei-
siin. Kunnan maatalouden sivutuotteet voidaan
hyödyntää ja tulevaisuudessa kunnan jätevedet 
voidaan myös prosessoida polttoaineeksi.

Aluksi biokaasu myydään kunnan ulko-
puolelle, kunnes energialaitos saadaan toimin-
taan. Polttoaine voidaan myös käyttää kunnan 
joukkoliikenteen pyörittämiseen tai myydä 
kuntalaisten henkilöautojen polttoaineeksi.

3. Vaihe: Energialaitos
Biokaasusta voidaan tehdä sähköä tai lämpöä,
joten kolmannessa vaiheessa saarelle raken-

netaan biokaasulla toimiva sähkö- tai kauko-
lämpölaitos riippuen kunnan energiatyypin 
tarpeista.

Energiayhteisöt

Kunnan tulee myös alkaa kannustamaan kun-
talaisiaan muodostamaan itsenäistä energian-
tuotantoa energiayhteisöjen muodossa. Esi-
merkiksi kunnassa olevien suurten peltojen 
alle voisi kaivaa suuria maalämmön keruupii-
rejä, joista useampi talo voisi saada tarpeellisen 
lämmityksen. 

Itsenäistä sähköntuotantoa taas voidaan 
kasvattaa aurinkopaneeleilla. Jos pihapiirissä 
on paljon ylimääräistä tilaa niin aurinkopanee-
lipuistojakin on suositeltavaa rakentaa. Kunta 
voi tukea tällaista kehitystä varsin vähällä vai-
valla. Esimerkiksi rakennusoikeuden lisäämi-
nen halukkaille, halvempi lupaprosessi itsenäi-
sissä energiatuotanto projekteissa.

Kuva 2. Esimerkki energialaitoksen toiminniasta. (https://www.vantaanenergia.fi/vantaan-energia-ja-
wartsila-selvittavat-hiilineutraalin-synteettisen-biokaasun-valmistusta/)



Monikulttuurisuus 
yhdyskuntarakenteessa

Pohjautuen Saana Sirolan yhdyskuntasuunnit-
telun erikoiskurssilla laatimaan selvitykseen 
monikulttuurisuudesta yhdyskuntarakentees-
sa kulttuurinen monimuotoisuus on hyvin 
vähäistä Hailuodossa. Hailuodon väestö on 
tällä hetkellä hyvin suomalaispainoitteista ja 
uskontokuntajakauma on kuten Oulussa. Vain 
1,5 % Hailuodon väestöstä on vieraskielisiä. 
Hailuodon luonnollinen väestönkasvu on las-
keva ja  ikääntyvien osuus väestöstä on korkea 
suhteessa työikäisten alhaiseen määrään (kaa-
vio 1). Kunnan taloutta ja elinvoimaa voidaan 
vahvistaa työikäisten muuttamisella kuntaan. 
Monikulttuurisuutta tukemalla väestönkasvua 
voidaan edistää hakemalla kasvua kuntaan 
osaltaan esimerkiksi työperäisestä maahan-
muutosta. 

Haettaessa väestönkasvua kuntaan 
maahanmuuttajista kotouttamistoimenpiteet 
ovat tärkeässä roolissa. Maahanmuuttajille 
tulee järjestää kielen -ja kulttuurin tuntemuk-
sen opetusta, koulutusta, työtä ja asuinpaik-
koja. Asumisratkaisujen tulisi olla joustavia, 
ja muunneltavissa eri kulttuureista tulevien 
kuntalaisten tarpeisiin. Julkista liikennettä tuli-
si kehittää, koska oman auton hankinta ja sen 
käyttö uudessa ympäristössä voivat olla aina-
kin kotoutumisen alussa, joillekin haastavaa. 
Kuitenkin Hailuoto voisi tarjota ainutlaatuisen, 
turvallisen, rauhallisen ja yhteisöllisen ympä-
ristön maahanmuuttajienkin elämälle. 

Kaavio 1. Hailuodon ikäjakauma 2019 (Tilastokeskus 2020)

Monikulttuurisuus kehityskuvassa
Laatimamme kehityskuva tavoittelee väes-
tönkasvua, jota maahanmuuttajat voisivat 
täydentää. Osana kotouttamista työpaikkojen 
järjestäminen muista kulttuureista saapuville 
uusille kuntalaisille on tärkeää. Kehityskuvas-
sa on esitetty monikäyttöisiä, eri tarkoituksiin 
muuntuvia yhteisöllisiä tiloja yhteiskäyttöön ja 
erilaisia asumismuotoja, jotka osaltaan voivat 
tukea monikulttuuristakin toimintaa saares-
sa. Kuntaan toteutettavilla kohtaamispaikoilla 
vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Ke-
hityskuvassa esitettyjä kohtaamispaikkoja ovat  
muun muassa uusi tori, kohtaamisen puisto 
leikki- ja urheiluvälineineen sekä Luodon rait-
ti. Muina arkisina kohtaamisen paikkoina voisi 
toimia esimerkiksi  pihakadut, kylätalot ja puu-
tarhapalstat. Kehityskuvassa kaavailemamme 
koulutuksen laajentaminen voi tuoda kuntaan 
opiskelijoita niin muista kunnista kuin muista 
kulttuureistakin ja helpottaa maahanmuuttaji-
en kotoutumista. Uusi ammattiopisto ja siihen 
liittyvät muut toimijat  voisivat tarjota maahan-
muuttajille ratkaisevan mahdollisuuden opis-
keluun kunnassa.

Matkailu tuo kuntaan monikulttuu-
risuutta jo tälläkin hetkellä. Eri kulttuureista 
tulevat matkailijat voivat tarvita erilaisia, ehkä 
laajempia palveluja vierailullaan kuin kantavä-
estö. Ulkomaalaiset matkailijat käyttävät hel-
pommin enemmän matkailupalveluja Hailuo-
dossa, mikä tukee alueen matkailuelinkeinoa. 



Kuva 1 ja 2. Läheinen luonto. Kuvat: Jatta Hepola, Kuvankäsittely: Saana Sirola

Kuva 3. Saaristolaiselämää. Kuva: Fiia Tryyki, Kuvankäsittely: Saana Sirola



Kuva 4. Yhteisöllistä asumista. Kuva: Anni Mustonen, kuvankäsittely: Saana Sirola

Kuva 5. Perinteisiä taitoja. Kuva: Pxhere.com, kuvankäsittely: Saana Sirola



IV Vaikutusten arviointi



TEEMA VAIKUTUSTEN ARVIO
1. YK:n Agenda 2030
kestävän kehityksen
tavoitteiden
toimeenpano
Hailuodossa: parhaat
soveltamisen keinot

The development picture introduces new opportunities in the municipality to improve the quality of life of it residents. The
learning facilities will help to sustain the population of the municipality by attracting the youth of Hailuoto and also other
parts of Finland. Improved services in public and tourism sectors will promote social cohesion between permanent and
temporary residents generating a new divergent sense of communality. While doing so, the natural landscapes of the
Hailuoto was conserved and renewable energy strategies were implemented for a sustainable future.

2. YK:n Agenda 2030
kestävän kehityksen
tavoitteiden
toimeenpano
Hailuodossa:
kansalaislähtöisyys

Lopullinen kehityskuva huomioi Hailuodon ekologista kestävyyttä ansiokkaasti esimerkiksi kestävän energiantuotannon ja
kiertotalouden tukemisen osalta. Ratkaisu tukee ihmisen luontosuhdetta monin tavoin, joka tutkitusti edesauttaa ihmistä
tekemään ympäristötietoisia valintoja arjessaan ja täten kehityskuvalla on suuri paikallinen vaikutus ilmastonmuutoksen
sopeuttamistoimenpiteenä. Koulutus pohjautuu kestäviin arvoihin ja se on omiaan edistämään kestävän elämäntavan ja
elinkeinojen muodostumista. Ratkaisu tukee osallisuutta, yhteisöllisyyden muodostumista, tasa-arvoa ylläpitäviä
rakenteita, hyvinvointia tukevaa, aktiivista ja turvallista arkea sekä alueellista koulutuksellista tasa-arvoa.

3. Kyläkaavat ja kylien
kehittämissuunnitelmat

Keskustataajaman tiivis täydennysrakentaminen, kampusalueiden, opiskelija-asuntojen ja palvelukeskuksen rakentaminen
edellyttää asemakaavatasoista maankäytön ja rakentamisen ohjausta. Täydennysrakennettavat kyläalueet ja uusi Santosen
asuinalue voidaan suunnitella kyläyleiskaavatasolla. Kyläyleiskaavat kannattaa laatia riittävällä tarkkuudella ohjaamaan
rakentamista, jotta niitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämiseen. Kyläyleiskaavat ovat hyvä
suunnittelutyökalu kasvaviinkin maaseudun kyliin, mutta rakennuslupaan tarvitaan silloin lisäksi
suunnittelutarveratkaisu. Tuulivoimalan rakennusluvan saantiin riittää myös oikeusvaikutteinen yleiskaava.
Rakennusjärjestyksellä ja rakentamistapaohjeilla pystytään myös ohjaamaan maankäyttöä ja rakentamista, niin uudis- kuin
korjausrakentamistakin, kehityskuvan tavoitteiden mukaiseen suuntaan. Pienimuotoisia pihapiireihin ja kyläkeskuksiin
sijoittuvia matkailu- ja majoituspalveluita voidaan ohjeistaa kyläyleiskaavassa. Sellaiset pienimuotoiset palvelutoiminnot,
jotka kuuluvat pääkäyttötarkoitukseltaan erillispientaloon, voivat saada rakennusluvan suoraan kyläyleiskaavan
perusteella, jos kylän rakentamisen paine ei ole merkittävä.

4. Hailuoto osana Oulun
seudun aluerakennetta

Kiinteän yhteyden myötä nopeat yhteydet mantereelle tekevät Santosesta houkuttelevan asuinalueen. Koulutuksessa
toteutuu seudullinen yhteistyö OSAO:n kanssa ja kehityskuvan tavoitteet sovitetaan yhteen OSAO:n tavoitteiden kanssa.
Pengertien myötä joukkoliikenne Oulun suuntaan paranee. Risteilyalus Huikusta Ouluun tarjoaa mahdollisuuksia
seudulliselle matkailulle. Kiinteän yhteyden myötä syntyy viheryhteys ja Hailuodon viheralueiden saavutettavuus kasvaa.

5. Hailuodon
luontoarvot
vetovoimatekijänä

Kehityskuva huomioi Hailuodon luontoarvoa hyvin ja käyttää sitä suurena vetovoimatekijänä. Luontoarvoa käytetään
hyväksi esimerkiksi matkailussa, koulutuksessa, virkistysalueissa ja rakentamisessa. Jokainen osa-alue aluekehityksessä
hyödyntää luontoarvoa vetovoimatekijänä. Kehityskuva tulee rasittamaan luontoa vahvalla kasvullaan. Vaikutukset
luontoon kuitenkin pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä. Uusiutuvat energiamuodot julkisissa rakennuksissa ja
omavaraisuuteen tähtääminen kestävän kehityksen mukaisesti korostaa luonnon kunnioittamista ja on osa ekologista
kompensointia.

6. Monikulttuurisuus
väestörakenteessa

Kunnan palveluiden, koulutuksen, työllistymisen ja asumisen kehittäminen voivat edesauttaa kulttuurisesti
monimuotoisen yhteiskunnan toimivuutta. Kehityskuvassa esitetty ammattiopisto avaisi koulutusmahdollisuuksia
maahanmuuttajille. Julkisten palveluiden ja matkailupalveluiden kehittäminen tarjoaisi uusia työpaikkoja sekä
mahdollisuuksia yrittämiseen. Tärkeitä kohtaamispaikkoja ja ulko-oleskelutiloja monikulttuuriseen ympäristöön loisivat
tori, puistoalue ja lähivirkistysreitit. Monipuolistetut asumismuodot ja asuntotyypit soveltuvat joustavasti eri ikäisille ja
kokoisille asuinkunnille, sekä eri asuinkulttuurista tuleville. Kehityskuva tukee monikulttuurisen ympäristön tärkeää
piirrettä, yhteisöllisyyttä monella tavalla.

7. Pengertien
vaikutukset Oulun
seudulliseen
liikennejärjestelmään ja
vaikutukset Hailuotoon

Kehityskuvassa näkyy hyvin pengertien vaikutus jokaisessa vaihtoehdossa, ja niin myös lopullisessa yhteisessä
kehityskuvassa. Monessa muussakin selvityksessä tuli esille, että saavutettavuuden ja sujuvuuden myötä mm. matkailu ja
muu elinkeinoelämä kehittyy kiinteän yhteyden myötä. Kehityskuvassa on myös samoin  huomioitu, että koko tie 816- joka
halkaisee saaren on kehitettävä niin jalankulun- ja pyöräilyn osalta kuin autoliikenteen osaltakin. Liikenneyhteyksien
kehittäminen varmaan ensin onkin pääosin huomioitava 816-tien autoliikenteen osilta, mutta näitä mahdollisia
rakennusprojekteja tehtäessä on helpompi ottaa huomioon ja suunnitteluun/rakentamiseen mukaan jalankulku- ja
pyöräilyverkostokin. Huomattavissa myös alue- ja yhdyskuntarakenteen muutosta mitä huomioitu kehityskuvassa 2040, ja
kiinteä yhteys tukee näitä teemoja erinomaisesti, juurikin houkuttelevuuden ja saavutettavuuden kannalta.  Oulun
seudullisen liikennejärjestelmän puolta ei otettu oikein huomioon, mutta minusta tämä on ihan ok, sillä tarkoituksena on
kehittää Hailuotoa sisältäpäin, ja tässä selvityksessäni kävin läpi kuitenkin vaikutukset siltä osin mitä koin tarpeelliseksi.

8. KÄPY (kävely ja
pyöräily) ja reitistöt
Hailuodon
kehittämisessä

Kehityskuvassa on parannettu huomattavasti kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta ja esteettömyyttä Hailuodossa. Kevyen
liikenteen väylää on lisätty n. 25 km, kevyen liikenteen väylästö on saavutettavissa kohtuullisen hyvin lähes kaikkien
kunnan vakituisten asukkaiden asuinalueilta. Retkeilyreittejä on lisätty, niistä muodostuu yhtenäinen rengasreitti, josta on
pistoja mm. kuntakeskukseen, joten retkeilyreitistö on saavutettavissa kohtuullisen hyvin joka puolelta saarta.
Retkeilyreiteissä on panostettu kiitettävästi luonnonsuojelun toteutumiseen ja matkailun edistämiseen. Luodon raitti
järjestää kiitettävästi kuntakeskuksen palvelut saavutettavaksi autottomasti, esteettömästi ja viihtyisästi.

9. Smart Traffic Oulun
seudulla ja Hailuodossa

Paikallinen ja muu kausiluonteinen liikenne lisääntyy selkeästi. Tieverkoston parantaminen
aloitettava. Autokannan sähköistymisen myötä energiantarve kasvanut. Älyjärjestelmien
hyödyntäminen tarpeen. Matkailualue keskittyy Marjaniemeen. Tieverkoston ylläpito kallistuu ja tieverkosto laajenee.
Liikkumiseen liittyvän kulttuuriperinnön muokkautuminen älyjärjestelmillä. Kausiluontoisuus Hailuodon hyödyksi.
Lisääntyneestä liikenteestä luontorasite.

10. Tulevaisuuden
asumismuodot
Hailuodossa

Täydennysrakentamisen määrä ottaa hyvin huomioon kehityskuvassa asetetut väestönkasvun tavoitteet. Monipuolistetut
asumismuodot ja asuntotyypit vastaavat väestönkasvun kautta tavoiteltuun väestörakenteen muutokseen kohti
nuorempaa. Toteutettavat asumismuodot huomioivat asumisen trendejä, sekä erilaisia asumiseen liittyviä yleisimpiä
toiveita ja tavoitteita, kuitenkin pitäen asumisen Hailuodon kulttuuriympäristöön soveltuvana. Kehityskuvan
monipuolisella asuntotuotannolla on huomioitu erilaiset perhemuodot ja pienemmät kotitaloudet, sekä kehityskuvassa



toteutettavan ammattiopiston eri-ikäluokkien opiskelijat ja henkilökunta riittävällä vuokra-asuntojen tarjonnalla, sekä
asuntola-asumisella opiston läheisyydessä. Uusilla asunnoilla huomioidaan myös Hailuodon olemassa oleva väestö ja
erityisesti ikääntyneet, joille tarjotaan ikääntyneiden palveluasumiseen suunnattuja asuntoja kuntakeskuksen palveluiden
läheisyyteen. Kyläkeskuksiin toteutettava täydennysrakentaminen olemassa oleviin pihapiireihin tukee yhteisöllistä
asumista.

11. Yhteisöllisyys
yhdyskuntasuunnittelun
keinoin

Kehityskuva tukee yhteisöllisyyttä monin tavoin. Kehityskuvassa kehitetään niin julkisia alueita, julkisia palveluita,
asuinalueita kuin elinkeinon yhteisöllisyyttä tukevia mahdollisuuksia. Kuntakeskustaan lisätään palveluita, tori, puistoalue
ja lähivirkistysreitti, jotka punovat keskustan palvelut yhteen helpommin saavutettaviksi. Yhteisölliselle toiminnalle ja
kohtaamisille luodaan julkisia alueita. Uudisrakentaminen kohdistuu olemassa olevaan rakennuskantaan yhteisöllisisyys
edellä. Uuden oppilaitoksen lisääminen vahvistaa ja monipuolistaa saaren asukaskuntaa ja tukee paikallisidentiteettiä
vahvistavia Hailuodon perinteisiä elinkeinoja. Julkista liikennettä kehittämällä parannetaan pienempien kyläkeskuksien
saavutettavuutta.

12. Monipaikkaisuus
Hailuodon
näkökulmasta;
edellytykset ja
kehitysnäkökulmat

Kehityskuva tarjoaa erityisesti Hailuodosta mantereen suuntaan monipaikkaisille kiinnostavan asuinalueen Santosessa.
Santosesta olisi kiinteän yhteyden myötä nykyistä helpompi käydä vaikka päivittäin mantereella töissä. Myös
kehityskuvan esittämä koulutusmahdollisuuksien laajentaminen Hailuodossa voi osaltaan kääntää monipaikkaisuutta niin,
että Hailuoto onkin monipaikkaisten kotikunta. Näin ollen kunta voi saada lisää elinvoimaa, uusia kuntalaisia ja
mahdollisia tuloja. Marjaniemeen kehityskuvassa on esitetty majoitusta, joka huomioi matkailijoiden määrän kausittaisen
vaihtelun ja yhdistää sen koulutusmahdollisuuksien laajenemisen tuomaan pienten asuntojen kysyntään.

13. Puurakentaminen
osaksi Hailuodon
kehittämistä

Kehityskuvassa täydennysrakentamiseen suositellaan perinteiseen rakennusympäristöön sointuvaa, ekologisesti kestävää
puurakentamista. Kehityskuvassa on myös painotettu yhtenäisen, idyllisen ja kulttuurimaisemaan soveltuvan
rakennuskannan saavuttamista, sekä perinnemaisemaa kunnioittavaa lisärakentamista. Uudisrakentamisessa fokusoidaan
olemassa olevaan rakennuskantaan yhteisöllisyys edellä. Tehokasta kaavoituksen ohjausta tehden osaan Hailuotoa
valikoidaan harvaan rakennetut puurakenteiset pientalot maaseutumaisen maiseman säilyttämiseksi.

14. Asuntojakauma ja
asuntomarkkinat/-
kysyntä Oulun seudulla
ja Hailuodossa

Asuinrakentamisen tavoiteltu laajuus on kehityskuvan väestönkasvutavoitteen mukainen. Tuotettavien uusien asuntojen
on määrä kattaa kunnan uusien pysyvien asukkaiden lisäksi tulevan oppilaitoksen henkilökunnan tarpeet. Kasvava
opiskelija-asumisen täydentäminen suoritetaan vaiheittain oppilaitoksen tarpeiden mukaan. Opiskelijoille osoitetaan muun
muassa asuntola-asumista ja mahdollisuutta vuokra-asumiseen. Monipuolinen asuntorakentaminen ja -tarjonta vastaavat
kunnan kasvaviin tarpeisiin, samalla tukien Hailuodon strategisen yleiskaavan mukaista alue- ja yhdyskuntarakennetta.
Toteutettaviksi asuntomuodoiksi on esitetty esimerkiksi yhtiömuotoisia erillispientaloja, erinäisiä pienikokoisia vuokra- ja
omistusasuntoja kuntakeskuksen palveluiden läheisyydessä sekä perinteisiä perheasumisen tarpeet täyttäviä pien- ja
rivitaloasuntoja keskustaajaman alueella. Keskustaajaman sisäistä saavutettavuutta kehitetään paranneltujen
kevyenliikenteen väylien kautta, mikä on perusteltua odotetun maanarvon nousun myötä. Kuntakeskukseen täydennetään
myös ikäihmisten palveluasumiseen suunnattuja asuntoja sekä eri-ikäisten opiskelijoiden monipuolisiin tarpeisiin
kohdennettuja vuokra- ja omistusasuntoja. Asuminen on keskitetty tehostetusti olevan infrastruktuurin ja
kunnallistekniikan vaikutusalueelle keskustaajaman läheisyyteen. Uudet Santosen lounaisrannan arvokiinteistöt
houkuttelevat muuttajia Oulun suunnalta, ja olevia kyläkeskuksia täydennetään Hailuodon maisema-arvojen ehdoilla.
Loma-asuntojen saatavuuteen ei ole odotettavissa merkittävää muutosta, mikä edesauttaa olevien rantakiinteistöjen
arvonnousua.

15. Tulevaisuudet uudet
työpaikat Oulun
seudulla ja Hailuodossa

Kehityskuvassa uusia työpaikkoja syntyy erityisesti matkailuun, ja koulutukseen. Molempien alojen toiminta tulee
työllistämään ihmisiä myös tulevaisuudessa, sillä kyseisten alojen työntekijöitä ei voida   kokonaan   korvata   koneilla.
Koulutuksen kehittäminen   valmistaa myös   tulevaisuuden epävarmempaan työelämään, sillä koulutuksen merkitys tulee
olemaan jatkossa suuri. Koulutuksen kehittäminen voi myös johtaa uusienyritysten syntymiseen kuntaan, niille aloille,
joille koulutus valmistaa. Matkailun, ja koulutuksen lisäksi myös julkiset palvelut tulevat jatkossa työllistämään nykyistä
enemmän.

16. Palveluverkon
kehittäminen (julkiset
palvelut) pengertien
rakentamisen jälkeen

Ikääntyvän väestön palvelun tarpeeseen vastattu rakentamalla uusi palvelutalo. Esitetty ammattiopistoa ja etälukiota.
Kunnan kirjaston tiloille mahdollinen laajennus joko palvelutalon tiloihin tai uuden ammattiopiston kampukselle. Lasten ja
nuorten määrä nousee kunnassa, jolloin tarvitaan parempia bussiyhteyksiä ja harrastustiloja. Kehityskuvan muutoksien
myötä tarve terveyskeskuksen laajentamiseen, jotta kasvaneen väestön palveluntarpeeseen voidaan vastata.

17. Kestävän matkailun
periaatteet Hailuodossa

Hailuodon matkailua kehitetään luonto ja perinnemaisema huomioiden. Retkeilyreittien kehittäminen opastein ja olemassa
olevia kulkuväyliä hyödyntäen suojaa luontoa ja estää häiriöitä. Talvimatkailun kehittäminen tasaa kausivaihtelua.
Pyöräilyväylien sekä pyöränvuokrauspalvelujen kehittäminen parantaa kestävien liikkumismuotojen edellytyksiä.
Uudisrakentaminen muuttaa alueen alkuperäistä ilmettä, mikä saattaa heikentää Marjaniemen houkuttelevuutta
matkailijoiden silmissä. Rakentamista ohjataan kuitenkin maisemaa kunnioittaviin ja ekologisiin ratkaisuihin. Majoituksen
sijoittaminen ja täydentäminen olemassa olevaan rakennuskantaan ja pihapiireihin vähentää uudisrakentamisen tarvetta.
Matkailijoiden sijoittaminen paikallisen asutuksen yhteyteen luo paikallisille mahdollisuuksia pienimuotoiseen
matkailuelinkeinotoimintaan. Kulttuuriperinteiden ja perinteisten elinkeinojen ylläpitäminen edistää matkailun
kestävyyttä.

18. Kaupan muutos
Oulun seudulla ja
Hailuodossa

Täydennysrakentamisen sijoittuminen tukee kaupan keskittymistä, yhdessä keskustan palveluiden kanssa. Uudet kevyen
liikenteen väylät ja julkisen liikenteen kehittäminen takaavat kauppojen hyvän saavutettavuuden. Matkailun kehittäminen
lisää saaren ostovoimaa ja tukee erikoiskauppojen sijoittumista saarelle.

19. Hailuodon
rakennettu
kulttuuriympäristö

Uudis- ja täydennysrakentamisen sijainti, määrä tai mittasuhde ei vaaranna maiseman erityispiirteitä kuten avoimuutta ja
eheiden pihapiirien näkyvyyttä. Mittasuhteeltaan ja tyyliltään maisemaan sopiva puurakentaminen ei vaaranna
rakennusperintöä tai muinaismuistoja.

20. Hailuodon
kalastajayhteisö ja muut
perinteiset elinkeinot

Kehityskuvassa esitetty uusi toisen asteen oppilaitos tukee perinteisten elinkeinojen säilymistä ja siirtymistä tuleville
sukupolville. Myös matkailuun liittyvät suunnitelmat hyödyntävät perinteisiä elinkeinoja ja täten lisäävät elinkeinojen
näkyvyyttä ja samalla myös Hailuodon näkyvyyttä erityisenä kohteena. Uutta rakentamista ei ole suunnattu peltoalueille,
mikä takaa sen, että maatalousalueet säilyvät maatalouden käytössä tulevaisuudessakin, ja myös perinnemaisema säilyy.
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