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• Tuotantosuuntien	muutokset:	
Tuulivoima,	bioenergiantuotanto,	
luonnonvarat,	ruuantuotanto…

• Toimijoiden	vaikeasti	ennakoitavat	
toiminnalliset	tarpeet	
(epävarmuus	tulevaisuudesta).	

• Toiminta	on	yhä	useammin	myös	
kansainvälistä	(esim.	
kaivostoiminta).

• Suunnittelumenetelmien	 ja	–
käytäntöjen	tausta	(ja	
suunnittelijoitten	koulutus)	
urbaanien	alueitten	
suunnittelussa.	Miten	vastata	
maaseutualueiden	tarpeisiin	ja	
erityispiirteisiin?	

• Millaista	erityisosaamista	/	
tietoperustaa	/	välineitä	
suunnittelussa	tarvitaan?

Toimintaympäristö
Erityiskysymykset

Maaseutunäkökulma maankäytön suunnittelussa:	
suunnittelumenetelmien arviointi ja	kehittäminen -
MASUKE	(2010-2012),	MMM
• Toimintaympäristön haasteiden tunnistaminen
• Ymmärrys	maaseudun	suunnittelun	erityiskysymyksistä
• Pilottikohteena Iisalmi



Suunnittelun	&	ohjauksen	haasteita

• Kestämätön	yhtälö:	Kaavojen	kalleus +	hitaus	+	huono	toteutumisaste.	
Erityisesti	selvitykset	kuormittavat	

• Puuttuva	”visio”	/	strateginen	kokonaiskuva	maaseutualueiden	
kehittämisestä?	(vrt.	kaupunkiseudut).

• Ylätason	tavoitteet	ja	käytännön	ristiriidat:	esim.	eheyttämistavoite	vs.	
haja-asutusalueen	 laajakaista/vesiosuuskuntien	avustukset?	

• Erimielisyydet	ohjauksen	tarkkuustasosta: Mikä	on	”kyläalue”	tai	
vähäisen	rakentamispaineen	alue	(ruuhka-Suomi	vs.	muu	maa)?	

• Paikallisten	ratkaisujen	räätälöinti,	paikallistuntemus?	
”Kaupunkilaiskonsultti”	epäonnistuu	vuorovaikutuksessa	osallisten	
kanssa.	Asiantuntijuus	karkaa	keskuskaupunkeihin.

• Osallistumisen	haasteet:	maanomistajia	99,9	%	Osallisilla	on	tarve	
käsitellä	myös	asioita,	jotka	eivät	varsinaisesti	mitenkään	 liity	
rakentamisen	ohjaamiseen.

• Lisääntyvä	normiohjaus:	MRL:	vs.	muu	ympäristölainsäädäntö.	
Tulkintaerimielisyydet,	valitukset,		pitkät	oikeusprosessit…	
maanomistajien	tasapuolisen	kohtelun	periaate…	Suunnittelu	latistuu	
tekniseksi	laskennaksi?

• Tarvitaan	uusia	toimintamalleja.

Eräitä	poimintoja



Suomalainen	maaseututaajama	2010

Kysymys	suomalaisen	
maaseututaajaman	tulevaisuudesta	
ja	elinvoimaisuudesta	liittyy	ennen	
muuta	pysyvän	keskeneräisyyden	
ja	kehittämisnäkymien	
epäselvyyden	paradoksin	
ylittämiseen.	

Taajamien	keskustojen	kehittäminen	on	
edelleen	monilta	osin	lukkiutunut	
àKaavallinen	ohjaus	on	pystynyt	varsin	

huonosti	ennakoimaan	
toimintaympäristön	muutoksia

àVielä	huonommin	sen	avulla	on	pystytty	
korjaamaan jälkeenpäin	tapahtuneita	
vaurioita.	

àYksittäiset	hankkeet	ovat	harvoin	
onnistuneet	eheyttämään tilannetta.	(Ad
hoc –hankekaavoitus).	

Nykytila

Kuva: Kuntasuunnittelun kurssi 2014

Suomalainen maaseututaajama 2010 –luvulla -
SUOMA (2013-2015)
• Maaseudun kirkonkyliä ja kulttuuriympäristöjä

koskeva tutkimus (MMM/TEM/YM)
• Lamk, Aalto, OY
• Kirkonkylien muutoksen kuvaaminen ja

kehityshistoriallisten vaiheitten ymmärtäminen



Jatkotutkimusta:	Resurssiviisas	
maankäytön	suunnittelu

´ Ideaalitilanteessa	tulevaisuuden	maaseututaajamassa	asukkaat	voivat	
elää	ekologisesti	kestävää	elämää	ja	samanaikaisesti	kokea	
elämänlaatunsa	hyväksi.	

´ Hypoteesi:	Panostaminen	paikalliseen	resurssiviisauteen	lisää	ekologista	
kestävyyttä,	mutta	hyödyt	näkyvät	myös	taloudellisen	ja	sosiaalisen	
hyvinvoinnin	paranemisena.

´ Tavoite:	Maaseudun	elinvoimaisen	ja	hyvinvointia	edistävän	asuin- ja	
työympäristön	sekä	resurssiviisaan	yhdyskuntarakenteen	yhtäaikainen	
muodostuminen.



Toiminnalliset	resurssit	ovat	elinvoiman	edellytys:	Työpaikat,	
lähipalvelut,	tapahtumat,	verkostot...	
Lähipalvelujen	uudistuminen	ja	toisaalta	olemassa	olevien	
palvelurakenteiden	ja	toimintamallien	sopeuttaminen	sekä	optimointi	on	
olennaista	resurssiviisaan	ja	hyvinvointia	edistävän	yhdyskunnan	
kannalta.	

Elinkeinot
Palvelut
Tapahtumat…

Toiminnalliset	resurssit
Elinvoima



Kasvun	ideologialle	perustuneen	kaavoituksen	keinoin	luodun	
rakennetun	ympäristön	keskeneräisyys,	vajaakäyttöisyys	ja	ylimitoitus	
on	paradoksi	myös	resurssinäkökulmasta.
Samalla	on	menetetty	maaseututaajamien	monisatavuotisen	kehityksen	
aikaisempi	itsestään	selvä	lähtökohta,	”luonnollinen”	resurssiviisaus	(eli	
niukkuuden	ekonomia,	vähemmällä	enemmän	–periaate).	

Elinkeinot
Palvelut
Tapahtumat…

Rakennukset
Infra…

(Uusio)käyttöresurssit
Eheys



Maaseututaajamien	elävyys	ja	viihtyisyys	ovat	tekijöitä,	jotka	vaikuttavat	
suuresti	elinympäristön	koettuun	laatuun	niin	asukkaitten,	yritysten	kuin	
paikkakunnalla	vierailevien	näkökulmasta.	Sen	vuoksi	resurssiviisaassa	ja	
hyvinvointia	edistävässä	yhdyskuntasuunnittelussa	on	keskeistä	myös	
ympäristön	positiiviset	tarjoumat – helmet.

Elinkeinot
Palvelut
Tapahtumat…

Rakennukset
Infra…

Maisema
Taajamakuva…

Vetovoimaresurssit
Elävyys



Sosiaalinen	pääoma	sekä	kansalaisten	hyvinvointi	ja	terveys	on	
yhteiskunnan	keskeisin	resurssi,	ja	terveellisen	elinympäristön	luomisen	
tulee	olla	alueiden	käytön	suunnittelun	tärkein	tavoite.	

Elinkeinot
Palvelut
Tapahtumat…

Rakennukset
Infra…

Maisema
Taajamakuva…

Yhteisö
Ihmiset
Identiteetti…

Hyvinvointiresurssit
Elämänlaatu



OMINAISPIIRTEET,
HAHMOTETTAVUUS

?

EHEÄ
TAAJAMARAKENNE?

TOIMINNALLINEN
ELINVOIMA?

ELÄVÄ
TAAJAMAKUVA?

ELÄMÄNLAATU,
YHTEISÖLLISYYS?

JATKUVUUS,
PAIKALLISUUS,

PERINTEET?

Analyysi:	Taajaman	anatomia.

RAKENTEET,
INFRA

”SELKÄRANKA”

ILMENTYMÄT,
PIIRTEET
”KASVOT”

YHTEISÖ,
IDENTITEETTI
”SIELU”

TOIMINNOT,
TAPAHTUMAT

”PULSSI”
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Osa	1:	Taajamabarometri

Resurssiviisauden	
indikaattorit:	
Barometrin	tuottaman	
yksinkertaisen	vertailutiedon	
avulla	kunnat	pystyvät	itse	
monitoroimaan	taajamien	

1. Elinvoimaisuutta,	
2. Eheyttä,	
3. Elävyyttä	sekä	
4. Elämänlaatua.	

Hyödyt:	Tietopohjaa	
päätöksenteolle,	
perustelemaan	niukkien
resurssien	kohdentamista
Strateginen	työväline	
kehityksen	jatkuvaan	
seurantaan	sekä	
tulevaisuuden	ennakointiin,	
jonka	avulla	voidaan	seurata	
toimenpiteiden	vaikutusta.



Osa	2:	Resurssiviisas	/	sopeuttava	
maankäytön	suunnittelu
Tavoitteena	kehittää	kuntien	käyttöön	käytännönläheinen	ja	riittävän	
yksinkertainen	työkalu,	jonka	ensisijaisena	tehtävänä	on	luoda	
maaseututaajamien	kehitystyölle	kestävän,	pitkäjänteisen	ja	
päämäärätietoisen	uusiutumisen	edellytyksiä.

TAVOITETASO I:
Sopeuttavat toimenpiteet

TAVOITETASO II:
Ylläpitävät toimenpiteet

TAVOITETASO III:

Kehittävät toimenpiteet

à ”TÄSMÄKEHITTÄMINEN”,
Yksittäiset kehittämistoimenpiteet

à ”TEEMALLINEN KEHITTÄMINEN”,
Osa-aluekohtaiset
kehittämistoimenpiteet

à ”KOKONAISVALTAINEN
KEHITTÄMINEN”
Strategiset kehittämistoimenpiteet



Osa	3:	Terveyttä	edistävä	maankäytön	
suunnittelu	(Healthy Urban Planning)

Mekanismit

Elinvoimaisuus

1) …kevyen liikenteen
edistäminen, fyysistä
aktiivisuutta edistävien
tarjoumien luominen,
motivoiminen fyysiseen
aktiivisuuteen;

2) …koherentin
yhdyskuntarakenteen
luominen, joka tarjoaa
fyysiset puitteet edellä
mainituille toiminnoille;

Eheys

3) …vetovoimaisen,
viihtyisän ja esteettisen
kaupunkikuvan luominen,
johon kuuluu myös
puhdas ilma ja
saasteettomuus;

Elävyys

4)…vuorovaikutteisuus ja
yhteisöllisyys, sosiaalinen
aktiivisuus sekä
paikallisten lähtökohtien
huomioiminen
suunnittelussa.

Elämänlaatu



Maaseututaajaman	kestävän,	
pitkäjänteisen	ja	päämäärätietoisen	
uusiutumisprosessin	kulmakivet
´ Ensimmäisen	vaiheen	tavoitteena	on	rakentaa	kestävä	perusta	ja	

tietopohja	maaseututaajamien	elinvoimaisuudelle	ja	resurssiviisaudelle.

´ Toisena	tavoitteena	on	selvittää	paikallisyhteisön,	päättäjien,	asukkaiden	
ja	yrittäjien	todellinen	valmius	ja	yhteinen	tahtotila	taajaman	
kehittämiseen	sekä	oikean	suunnitteluotteen	ja	toimintamallin	valinta.

´ Kolmannen	vaiheen	tavoitteena	on	jatkaa	toimintamallin	kehittämistä	
kehityskuvatarkasteluksi,	jossa	luodaan	maaseututaajaman	visio	(20xx)	
sopeuttavan	kehityksen	ja	uuden	elinvoimaisuuden	perustaksi.	
Lopputuotoksena	on	esitys	maaseudun	maankäytön	suunnitteluun	
räätälöidyksi	paikalliseksi	toimintamalliksi.	

´ Neljännessä	vaiheen	keskiössä	on	kehittämistoimenpiteitten	arviointi	ja	
seuranta	(jatkokehittely,	iteratiivisuus).

Case	Vieremä	2016?



Keinot

´ Poikkihallinnollisuus:	suunnittelu	eri	hallinnonalojen	tiiviinä	
yhteistyönä,	erityisesti	elinkeinopolitiikka/strategiat,	sote-
sektori…	Kyky	sovittaa	erilaisia	intressejä	toisiinsa,	mm.	
hyvinvoinnin	näkökulma	osana	kestävää	kehitystä

´ Ketteryys	ja	joustavuus:	liikkumavaraa	yksittäisille	toimijoille,	
hankekumppanuutta,	samalla	kokonaisuuden	hallintaa.	Kyky	
reagoida	myös	nopeisiin	suunnanmuutoksiin	(esim.	muuttuva	
taloustilanne,	säädösympäristö).	

´ Paikkaperustaisuus:	toimenpiteiden	priorisointi,	optimointi	ja	
räätälöinti	paikallisiin	olosuhteisiin	ja	käytettävissä	oleviin	
resursseihin

´ Läpinäkyvyys:	vaikuttamisen	tulisi	painottua	aidosti	
valmisteluvaiheeseen,	ei	valmiiksi	purtuihin	vaihtoehtoihin.





Kuntacaset 2000-luvulla

Toteutettu	osana	5.	vuosikurssin	
yhdyskuntasuunnittelun	
opintosuunnakseen	valinneiden	
arkkitehtiopiskelijoiden	maisterivaiheen	
koulutusohjelmaa.	

Kurssit	toteutetaan	yhteistyössä	jonkin	
pohjois- tai	itäsuomalaisen	kunnan	kanssa.	

Yhteistyötä	on	esimerkiksi	tehty	Iisalmen	
(03-04),	Nurmeksen	(04-05),	Vihannin	(05-
06),	Kalajoen	(06-07),	Pyhäjärven	(07-08),	
Inarin	(08-09),	Oulun	(Ylikiimingin	kylät	
09-10),	Simon	(10-11),	uudestaan	Iisalmen	
(2011-12),	Kolarin	(2012-13),	Kokkolan	
(2013-14)	ja	Kaustisen	(2014-15)	kanssa.

2015	– Sodankylä,	2016	– Vieremä,	2017	-
Haapavesi	

• Vuorovaikutus	kuntalaisten	kanssa
• Integrointi	tutkimushankkeisiin

Toteutus



Kehityshistoria	ja	nykytilan	analyysi











Skenaariotyöskentely

• Maataloustoiminta elinkeinona väistyy
Iisalmen alueelta.

• Peltoalat käytetään biopolttoaineen
viljelyyn ja hyödynnetään
maaseutumatkailussa ja omavaraisessa
energiantuotannossa.

• Osa Peltosalmen vanhasta taajamasta
puretaan. Alueelle tulee lisää työpaikkoja
mm. virkistys- ja matkailusektoreille.

• Peltosalmesta muodostuu innovaatio-,
liikunta-, virkistys- ja matkailukeskus, jossa
sijaitsee monipuolisia
harrastusmahdollisuuksia kuten
skeittiparkki, vesiskootterivuokraamo,
wakeboarding- ja vesihiihtoyritys ja
motocrossrata.

• Ilmastopakolaisten mukana alueelle
saadaan paljon nuorta väestöä ja
kansainvälistä tunnelmaa.

• Rakentamisen vaatimuksena on
ekotehokkuus, ja paikalliset materiaalit,
mm. saha- ja betonituotteet, ovat käytössä
alueen rakentamisessa.

SUUNNITTELURYHMÄ	1:	”Cratti”

• Maataloustuotanto lisääntyy voimakkaasti
ja keskittyy ”hypertiloille”. Energian
hinnat tulevat kasvamaan, kun kuluttaja- ja
ympäristövaatimukset kasvavat, minkä
takia maatalousteknologian tulee
kehittyä vauhdilla.

• Satotaso paranee ilmaston muuttuessa,
mikä vahvistaa alueellisia
tuotantorakenteita. Energiaomavaraisuus
lisääntyy ja maatilojen ympäristöhaitat
pienenevät.

• Maatiloilla siirrytään yhtiömuotoiseen
maatalouteen ja tilanomistajista tulee
osakkeenomistajia.

• Väestö vanhenee ja keskittyy kaupunkeihin
autioittaen syrjäiset maaseudut.

• Iisalmeen suuntautuvaa joukkoliikennettä
tuetaan esim. kehittämällä
kutsujoukkoliikennettä.

• Peltosalmelle tulee uudenlaista
innovatiivista puuarkkitehtuuria ja
maatiloille luodaan oma navettamallisto
puusta.

SUUNNITTELURYHMÄ	2:	
”Pelastakaa	Peltosalmi!”

• Lähtökohtana on säilyttää perinteinen
pienipiirteinen maalaismaisema.

• Olemassa olevien maatilojen lisäksi
pyritään luomaan ryhmäasumismuotoja,
”ekoyhteisöjä”.

• Paikallisia toimijoita ja viljelijöitä tuetaan
mm. erilaisilla ostosopimuksilla ja
lähiruokapiireillä.

• Trendeinä ovat puhdas ruoka,
terveellisyys ja slow life. Hyvinvoinnin ja
vapaa-ajan merkitys kasvaa yleensäkin ja
ihmiset ovat valmiita tekemään lyhyempiä
työviikkoja ja etätyötä.

• Peltosalmen keskustaan luodaan puitteet
kaupalliselle toiminnalle, jossa yhdistyy
vähittäistavara- ja paikallisten tuotteiden
kauppa sekä lähiruokamarkkinat.

• Henkilöraideliikenne välillä Kuopio-Iisalmi
on aktiivista ja paikallisjuna pysähtyy
Peltosalmella useita kertoja päivässä.

• Energiaa tuotetaan paikallisesti
(järvienergia, maalämpö, pelletti- yms.
lämmityslaitokset).

SUUNNITTELURYHMÄ	3:	”Juureva”



Vuorovaikutus	- nuoret
Kysymys 25. "Kälviä 2030-
luvulla"

slummikylä
Melko samanlaisena. Kenties muutama uusi
talo

metropoli
Toivottavasti ei kovin radikaalisti
muuttuneena

kuolleena toivottavasti täällä olisi silloin viihtyisää
Kaikki toiminnot Kokkolassa enemmän rakennettu??
Melko samanlaisena, mutta
autioituneempana

enemmän palveluita ja lapsiperheitä,
enemmän rakennuksia

kuihtuneena
Parempaan suuntaan kehittynyt kaunis,
elävä, turvallinen

sotkettu "tyhjä"/hylätty alue Njaa…

Aikalailla samanlaisena kuin nytkin
Aika samanlaisena, ehkä enemmän
kauppoja

Samanlaisena, ellei päätetä tehdä
radikaaleja muutoksia.

Uskoisin, että porukkaa on lähtenyt tähän
aikaan, jos uudistuksia ei tapahdu. En paljoo
erilaisempana.

Vähän masentaa jos näemme
nukkumalähiön

Toivottavasti samanlaisena kuin nyt,
mahdollisesti enemmän asutusta ja
palveluita

samanlaisena, ehkä vähän
kuolleempana

Toivottavasti on pysynyt kutakuinkin
samanlaisena mitä nykyäänkin eikä ole
kasvanut suurkaupungiksi.

Kokkola ja Kälviä on varmaan
kasvaneet lähemmäksi (tai no
Kokkola) muuten aika lailla samat
ihmiset ehkä muuttaa tänne pois
Kokkolan hälinästä

Asumalähiönä. Palvelut ovat karanneet
kantakokkolaan. Täällä asuu ne sitkeimmät
sissit joille kälviäläisyys on kunnia-asia.



Iso	kuva:	mitä	kehitetään?



Kenelle	suunnitellaan?



Kaustinen	– Aina	valmiina



Kiitos!

emilia.ronkko@oulu.fi


