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Oulun seudun haja-asutusalueiden asukastutkimus 

 

• Haja-asutusalueelle on muutettu pääosin muun kuin 

ammatinharjoittamisen vuoksi. Vain 16 % ammatti tai elinkeino edellytti 

haja-asutusalueella asumista. 

 

• Yleisimmin kotitaloudessa oli kaksi vanhempaa ja yksi tai kaksi lasta 

(35 %) tai 1-2 aikuista (37 %). Merkittävä osa oli suurperheitä, joissa 

asui yli 8 henkilöä (9 %). 

 

• Valtaosa oli asunut lapsena joko maaseutumaisella alueella (62 %) tai 

pientalovaltaisella omakotialueella (23 %). 

 

• Muuton ensisijainen syy oli pääasiassa tilantarve tai kaipuu 

rauhalliseen elinympäristöön. 
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Oulun seudun haja-asutusalueiden asukastutkimus 
 

Asumisen kannalta tärkeimmät tekijät 
• iso ja väljä tontti (usein muuton syy) 
• miellyttävä ympäristö 
• alueen viihtyisyys 
 

Yleisesti ottaen vastaajat olivat kaikkiin palveluihin 
varsin tyytyväisiä ja niiden vastaajien osuus oli 
pieni, jotka olivat erittäin tyytymättömiä 
käyttämiinsä palveluihin. 
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Oulun seudun haja-asutusalueiden asukastutkimus 

Suhtautuminen haja-asutusalueella asumiseen 

 

Hyvät puolet Huonot puolet 
 

Rauhallinen asuinympäristö Palvelujen heikko saatavuus 
(etäisyys ja palvelujen 
lakkauttaminen) 

Iso tontti ja alueen väljyys Korkeat kustannukset (liikkuminen, 
tie, kunnallistekniikka, 
kiinteistömaksut) 

Yleinen turvallisuus Heikot kevyenliikenteenyhteydet ja 
julkinen liikenne 

Luonnonläheisyys Tiestön huono kunto ja heikko 
ylläpito  

Mahdollisuus viljelyyn ja kotieläinten 
pitoon 

Etäisyydet työpaikkaan, palveluihin 
ja harrastuksiin 

Riittävästi tilaa omille harrastuksille  

 

Suurimalla osalla (87 %) ajatukset haja-asutusalueella 

asumisesta ovat pysyneet samana muuttopäätöksen jälkeen. 
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Oulun seudun haja-asutusalueiden asukastutkimus 
Toimenpidesuosituksia 

1. Valinnan vapauden säilyttämisen mahdollisuudet ekologisten 

vaikutusten ja kustannusten kasvaessa 

 
• Haja-asutusalueella asumisella on olemassaolon hyväksyntä, 

suomalainen voi valita vapaasti asuinpaikkansa 

• Yleisen kustannusten nousun oletetaan kohdistuvan merkittävimmin 

henkilöautoiluun. kyselyn mukaan useimmat haja-asutusalueen 

kotitaloudet käyvät töissä kotinsa ulkopuolella henkilöautolla. 

 
 

• Kustannusten kasvun ennakointi haja-asutusalueen asuttamisessa on 

perusteltua 

 
Kenelle aiheutuu tulevaisuudessa ongelmia, kun yksityisautoilun kustannukset 

kasvavat oleellisesti nykytilanteeseen verrattuna (polttoaine ja verotus)? 

Asukkaalle (työikä) ja kunnalle (alle 15 v ja huonokuntoiset) 

 

Miten mahdollista kustannusten kasvua tulee ennakoida suunnittelussa ja 

päätöksenteossa?  Lasketaan kustannuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja 

tiedotetaan niistä tehokkaasti. Palkkakehityksen suhde polttoainekustannusten 

nousuun.  

Suositus 
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Oulun seudun haja-asutusalueiden asukastutkimus 
Toimenpidesuosituksia 

2. Miten paljon haja-asutusalueella asuminen on lopulta 

marginaaliryhmän oma asia? 

 
• Haja-asutusalueelle muuttaa pääasiassa lapsiperheitä, joten palveluja 

tarvitseva ja käyttävä väkimäärä on kokonaisuudessaan varsin 

merkittävä. Muuttajat tuntevat hyvin kunnan velvollisuudet tarjota palvelut 

(esim. yli 5 km koulukyydit) 

 

 

• Valmius osallistua teiden kunnossapitoon on kaksijakoista, halutaan kyllä 

osallistua, mutta millä summalla osallistuminen on kaikkien kuntalaisten 

kannalta kohtuullista. 

• Olisi syytä harkita perustellun omavastuuosuuden määrittelyä  

palveluiden tuottamisessa. 

 
 

 

Miten palveluiden omavastuuosuus määriteltäisiin? Määritellään omavastuuosuus 

asuinpaikasta riippumatta.   

 

Mikä osallistumissumma yhteiskunnan palveluiden rahoittamiseen olisi kohtuullista? 

Vesi- ja viemärilaitostoiminnassa on hyväksytty aluemaksu sijainnin mukaan. Voisiko 

palveluihin soveltaa samaa periaatetta kulkuetäisyyden ja –ajan mukaan?   

Suositus 
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Oulun seudun haja-asutusalueiden asukastutkimus 
Toimenpidesuosituksia 

3. Millaisia eroja on kuntien ja eri hallinnonalojen välillä haja-

asutusalueelle rakentamisessa.  

 
• Hallinnonalojen näkemyksissä määritellä haja-asutus korostuu asian 

tekninen puoli. Siten päätökset tuottavat ristiriitoja eri hallinnonalojen 

välille. 

 

 

• Jotta päätösten kokonaisuus voisi hahmottua, tulisi 

suunnittelutarveratkaisuja tekemässä olla useiden hallinnonalojen 

edustus. Olisi tärkeää, että sosiaali- ja terveystoimi (etenkin 

ikääntymisnäkökulma), koulutoimi ja päivähoito olisivat mukana. 

 
 

 Miten kunnan eri hallinnonalojen yhteistyö valmistelussa ja 

päätöksenteossa voitaisiin järjestää?  

 

Suunnittelutarveratkaisun päättäjä pitää yhteyttä muiden sektoreiden 

viranhaltijoihin. Paikkatiedon kehittäminen tarpeellista (palveluiden 

nykyresurssit ja varoitus investointitarpeen lähestymisestä). 

Suositus 



8 

Oulun seudun haja-asutusalueiden asukastutkimus 
Toimenpidesuosituksia 

4. Julkisen liikenteen verkostojen kehittäminen?  

 
• Kyselyn vastauksista ilmeni, että vaikka vastaajat eivät tällä hetkellä 

juurikaan joukkoliikennettä hyödynnä, he olisivat valmiita käyttämään 

joukkoliikennepalveluja, mikäli ne toimisivat haja-asutusalueella 

paremmin. 

 

 

• Julkisen liikenteen uusimuotoisten verkostojen (erilaiset 

hybridimallit) kehittäminen on ratkaisevassa asemassa haja-

asutusalueille tarjottavien kunnallisten palveluiden 

pitkäjänteisyyden saavuttamiseksi. Kehittämistyötä tulee 

voimakkaasti jatkaa. 
 

 Mitä uusia toimia haja-asutusalueen joukkoliikenteen kehittämiseksi on 

suunniteltu? Onko yhteiskunnan tehtävä tarjota joukkoliikennettä 

kaikkialle? Palveluliikenteen kutsutaksimallin edelleen kehittäminen. 

 

Kenen tehtävä  joukkoliikenteen kehittäminen tulevaisuudessa on? 

Kuntien yhteinen tehtävä (MAL-yhteistyö?) 

Suositus 
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Oulun seudun haja-asutusalueiden asukastutkimus 
Toimenpidesuosituksia 

5. Karttapohjaiset mallit  

 
• Tarvitaan asumisen kustannuksia havainnollistavan karttapohjaisen mallin 

kehittämistä. 

 

 

 

• Tulee etsiä malli, joka kykenee oikeudenmukaisesti eriyttämään haja-

asutusalueella jo olevan asutuksen ja sinne hakeutuvan 

uudisrakentamisen. 

 

Missä suunnittelussa kustannusten havainnollistaminen kartalla olisi 

luontevaa? Yleiskaavatasolla vaikutusten arvioinnissa. Vaikutusten 

arvioiminen suunnittelutarveratkaisuissa?  

 

Millainen olisi kustannuksia havainnollistava kartta? Asukkaaksi aikovan 

pitäisi voida itse käyttää palvelujen saavutettavuuskarttaa. Lisäksi 

tarvitaan kustannuslaskentaohjelma liikkumisen kustannuksista 

(työpaikka, koti, harrastukset, palvelut). 

Suositus 
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Oulun seudun haja-asutusalueiden asukastutkimus 
Toimenpidesuosituksia 

6. Suunnittelutarveratkaisujen harkinta  

 
• Suunnittelutarvepäätös on ratkaisu, joka perustuu tapauskohtaiseen 

harkintaan. Viekö haja-asutus kuntaa vai kunta haja-asutusta? 

 

 

 

• Kuntien tulee selvittää jokainen suunnittelutarvepäätös perusteellisesti ja 

käyttää nykyisen lain edellyttämää tapauskohtaista harkintavaltaansa. 

• Viranomaisesittelyn ja poliittisen päätöksenteon roolijakoa 

suunnittelutarvepäätöksissä on perusteltua edelleen selkeyttää 

 

 
Pitääkö kaikki suunnittelutarveharkinta siirtää viranhaltijalle? 

Kyllä. Päätösten perustelu yhdenmukaista. Viranhaltijapäätöksen pohjana yhtenäinen 

linja, jonka luottamushenkilöt ovat määritelleet. Oikaisuvaatimusten käsittely 

helpompaa. 

 

Pitääkö suunnittelutarveratkaisujen perusteella rakentuneiden rakennuspaikkojen 

asuttamisesta eri hallinnonaloille syntyneitä palvelutarpeita seurata nykyistä 

keskitetymmin? 

Kyllä. Vaikutusten arviointikäytäntöä pitää kehittää (teknologia työkalujen 

kehittämiseen on, mutta resurssit vähäiset). 

Suositus 
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Oulun seudun haja-asutusalueiden asukastutkimus 
Toimenpidesuosituksia 

7. Kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu  

 
• Kyselyssä ei saanut kannatusta ”joku maksaa toisen kulut”-malli 

• Poliittisen päätöksenteon on ratkaistava, mikä on hyväksyttävä malli ja 

kuinka paljon sen avulla tulee rajoittaa haja-asutusalueelle muuttamista. 

 

 

 

• Ei ole hyväksyttävää siirtää nykyisenkaltaisen haja-asutusalueelle 

rakentamisen jatkumisen kasvavaa ongelmaa tuleville sukupolville 

ratkaistavaksi. 

• Kunnallisen päätöksenteon on tuotettava mallit siihen, miten kaikki 

asianosaiset voivat osallistua ja vaikuttaa. 

 

 

 

Miten tietoisuus hajarakentamisen seurauksista saataisiin paremmin 

hakijan ja kaikkien kuntalaisten tietoon?  Pitäisikö haja-asutusalueelle 

pyrkiviltä asukkailta edellyttää kirjallista sitoutumista  asuinpaikasta 

aiheutuvaan asemakaava-aluetta vaatimattomampaan palvelutasoon? 

 

Suositus 
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          ASUKAS,  

jolla on valinnan vapaus 

 

(YHTEIS)KUNNAN 

EDUSTAJA 

• suunnittelija 

• päättäjä 

 

Vastuu valinnasta: 

Asunnon sijaintipaikan valinta 

viitoittaa asukkaan tulevaisuutta 

lyhyemmällä tai pitemmällä 

aikajaksolla. Asunto jää 

sijaintipaikalleen vaikka asukas 

päättäisikin myöhemmin muuttaa 

asuinpaikkaa 

Vastuu (yhteis)kunnan 

elinvoimasta: 

Suunnitelma tai päätös 

määrittää toimivuuden 

turvaamisesta aiheutuvat 

kustannukset. 

Vaikutusten arviointi 

Asumisratkaisujen vaikutuksia 

mietitään parhaassa 

tapauksessa oman elinajan 

pituisen ajanjakson verran 

Vaikutusten arviointi: 

Asumisratkaisujen vaikutuksia 

mietitään nykytilanteen, 

nykytilanteen mahdollisten 

muutosten ja tulevien 

sukupolvien näkökulmasta 



Omakotitalojen ohjaaminen  
kaava-alueille             1/3 

Asemakaava-alueet houkuttelevammiksi 
• hyvät palvelut ja liikenneyhteydet  

• tarjolla erikokoisia, myös isoja tontteja 

• luonto lähellä ja sinne helppo pääsy 

• rakennettujen asemakaava-alueiden parantaminen 

Riittävän kaava- ja tonttituotannon 

edellytykset 

• kunnallinen (seudullinen?) maapolitiikka takaamaan 

raakamaavarannot 

• seudun maankäytön toteuttamisohjelmalla riittävä tonttituotanto 

• kaavatonttien markkinointi kuntien yhteistyönä 



Omakotitalojen ohjaaminen  
kaava-alueille      2/3 

Yleis- ja asemakaavoituksen tehostaminen 

• vanhentuneiden kaavojen uudistaminen 

(ajanmukaisuuden arviointi, MRL) 

• rakentamiskehotukset vajaasti rakentuneilla asemakaava-

alueilla 

• kiinteistöveroprosentin korottaminen rakentamattomilla 

asemakaavatonteilla (lakimuutos maksimin korottamiseksi 

/poistamiseksi?) 

• rakennuskiellot kasvualueille, lunastusmenettelyn ja 

etuosto-oikeuden käytön lisääminen 



Omakotitalojen ohjaaminen  
kaava-alueille      3/3 

Lupaharkinnan periaatteiden muutokset ja uudet 
painotukset 

• käsittelyperiaatteiden yhtenäistäminen seudullisesti (uusi 

Oulu supo-ryhmä)  

• poikkeamispäätösten kunnollinen perusteleminen myös 

äänestystilanteissa 

Suunnittelutarveratkaisujen keskittäminen 

• yhteinen tai yhtenäinen rakennusjärjestys 

• suunnittelutarveratkaisut viranhaltijalle 

Rakentajien neuvonnan kehittäminen 

• tiedotusta ja koulutusta tonttien hakijoille (Oulun malli) 

• pienten kuntien resurssien lisääminen (taksojen nosto?) 


