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Työpajan sisältö ja ryhmät
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• Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään 

• Tehtävänä oli kiertää kolme eri rastia, joissa oli pysyvä 

puheenjohtaja

• Rasteilla oli tehtävään liittyvää oheismateriaali (mm. 

erilaisia näkökulmalappuja) sekä muita 

osallistumisvälineitä

• Lopuksi kokoonnuttiin yhteen ja rastien puheenjohtajat 

esittivät aiheesta yhteenvedon
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Susanna Harvio

Rasti 2 – HELMET – Ylä-Savon 
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Emilia Rönkkö
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NÄKÖKULMANA 
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Maaseudun suunnittelu ja kaavoitus

Yhteensovittava näkökulma



Rasti 1 – Ylä-Savon maaseudun 
unelmatila 2040

• Nykytila

• Energinen ja aktiivinen

• Kehittyvä

• Vihreä ja maaseutumainen

• Vanheneva, eriytytynyt
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• Unelmatila 2040

• Elinvoimainen, elävä ja 

vireä

• Vahva, kilpailukykyinen ja 

työllistävä

• Kansainvälinen ja 

suvaitseva

• Mitä tulee tehdä jotta nykytilasta päästään unelmatilaan:

• Lisää yhteistyötä, avoimuutta, luottamusta, heittäytymistä

• Toiminnallista yhteistyötä, yrittäjistä mallia

• Yrittäjyyteen kannustamista, työpaikkamonipuolisuutta, biotalous

• Yhteisen tahtotila: Mikä on Meidän etu?  Yhteinen rakennetarkastelu?

• Kulttuurien päivittäminen: mitä ovat mm. uudet asumismuodot? Nuorten tavoitteet?

 Työpajassa tuli esiin selkeästi yhteinen jaettu näkemys nykytilasta ja tavoitetilasta
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Rasti 2 – HELMET – Ylä-Savon 
maaseudun tärkeimmät vetovoimatekijät
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• Vahvuuksia 

• Tapahtumatalous

• Urheilutapahtumat, alueellinen vetovoimamagneetti esim. 

polkujuoksu!

• Biotalous

• Järvet, vesistöt, reitit

• Erämatkailu, reitit 

• Ekosysteemipalvelut

• Elämisen helppous

• Arvostetaan omia juuria, talkootoiminta, nuorten uudenlaiset talkoot

• Lähiruoka ja –juoma, lähiteollisuus

• Kulttuurimaiseman ylläpito

• Hiljaisuus

• Vahvuudet osin piileviä!



Rasti 2 – HELMET – Ylä-Savon 
maaseudun tärkeimmät vetovoimatekijät
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Rasti 3 – Ylä-Savon maaseutualueiden 
tärkeimmät resurssit

• Tärkeimpiä resursseja ja niihin liittyviä huomioita

• Metsä  jatkojalostus, puun oikeuskäyttö, lisäarvo, uudet keinot hyödyntää, 
monipuolinen käyttö: marjastus, metsästys. Toisaalta omistussuhteiden 
epäselvyys, liiallinen säätely ja rajoitteet? Tunnearvot vaikuttavat. Suomen ja 
Savon toivo 

• Pellot  peltojen käyttö

• Maatalous, lihatalous ja lähiruoka  koko ketjun toiminta, osaamisen 
kehittäminen: tieto ja koulutus

• Vesistöt, kalat  kehittäminen, osaataanko tuotteistaa? paikalliset kalat, 
toiminnan vaihtoehtoisten muotojen kehittäminen,  ei hyödynnetä tarpeeksi

• Maaseutuelinkeinot  mm. matkailun kehittäminen, yhteydet tärkeät, myös 
laajakaista

• Biokaasu

• Vesistöt ja maa  energiaresurssina, tuotekehitys, innovaatiot

• Rakennukset  laajakaistat, toimivat yhteydet, 

• Vapaa-ajan asuminen / ympärivuotinen asuminen  markkinointi, nuoriso 
pysymään, vajaakäyttö? Lyhyt sesonki 

 Yläsavon menestystekijöitä myös jatkossa 



Yhteenveto 

• Samankaltainen näkemys seudulla unelmatilasta ja tulevaisuudesta. 
Ylä-Savosta vireä, vahva, kilpailukykyinen ja kansainvälinen seutu

• Seudulla nähdään olevan paljon vahvuuksia, osin vahvuudet ovat 
piileviä; mm. Tapahtumatalous, biotalous, vesistöt, erämatkailu ja 
lähiruoka sekä hiljaisuus 

• Seudulla nähdään olevan myös monipuolisesti erilaisia resursseja, 
jotka näyttäytyvät menestystekijöinä myös jatkossa. Resurssien 
tulee kuitenkin edelleen hyödyntää paremmin ja mm. jatkojalostaa 
sekä tuotteistaa 
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Mitä ovat mielestäsi työpajassa nousseista kehittämisteemoista ja -

toiveista 3 tärkeintä kehittämishanketta /-ideaa, joille näet olevan 

tarvetta? Pohdi erityisesti liittyen maaseudun MALPE-suunnitteluun

(maankäyttö, asuminen, liikenne palvelut ja elinkeinot).

Miten hanketta/ideaa tulisi lähteä viemään eteenpäin?

Miten hanketta/ideaa tulisi resurssoida?

1) Idean nimi, sisältö, ehdotukset vastuusta ja resursseista

2) Idean nimi, sisältö , ehdotukset vastuusta ja resursseista

3) Idean nimi, sisältö , ehdotukset vastuusta ja resursseista

Mitä seuraavaksi? - Jatkotoimenpiteet 


