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Planning of urban structures in the metropolitan areas has been lately
concentrated on developing connections and spaces (e.g. countryside)
between urban centers. That is the reason for metropolitan countryside
to become more and more important part of the planning field in the
metropolitan areas. This master’s thesis aims to understand metropolitan countryside and the factors related to it. The thesis also aims to
find out what are the most important things to concern when planning
metropolitan countryside. The main themes of the metropolitan countryside are urbanization, urban-rural relationships and urban-rural fringe
in planning. One of the biggest challenges in metropolitan countryside
is to control urban pressure in relation to the cultural landscape and its
values. For that reason, this thesis also concentrates on finding solutions
how to combine new city structure and landscape, especially in urbanrural fringe.
The theoretical background has been applied to planning of the Palopuro region in Hyvinkää. Palopuro presents metropolitan countryside
that has good accessibility and a lot of potential to become a new met-

ropolitan centre in the future. In addition to the existing characteristics
of the area, the landscape and the historical context have been studied
as part of this thesis. The thesis presents strategic view and vision with
aims for new urban structure and future development of Palopuro. The
more detailed plan deals with combining housing, the countryside and
the cultural landscape and it forms planning principles for developing
the metropolitan countryside as one of its main result.
The research and plans of this thesis show that when planning the metropolitan countryside it is essential to deal with the urban and the rural
as an integrated entity. It allows combining urban and rural strengths
and to form residential opportunities near the urban services but at the
same time offers attractive features of the countryside. Successful planning can reduce scattered housing in metropolitan countryside, preserve
cultural landscape and develop rural goods and services. In the metropolitan countryside the best planning result with common objects and
vision of development requires participation and interaction with stakeholders, actors and residents.
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Yhdyskuntarakenteen kehityksen painopiste on metropolialueilla siirtymässä enenevissä määrin kaupunkikeskustojen välisten yhteyksien ja
niiden välisen tilan, erityisesti maaseudun kehittämiseen. Tästä syystä metropolimaaseudut ovat nousemassa yhdeksi metropolialueiden
kiinnostavimmista suunnittelukysymyksistä. Tämän työn tavoitteena
on tutkia metropolimaaseutua ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä pohtia, mitä asioita metropolimaaseudun maankäytön suunnittelussa tulee
ottaa huomioon. Metropolimaaseudulla korostuvat mm. urbanisaatio,
kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus sekä ns. kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeen suunnittelu. Suuri haaste metropolimaaseudulla
on myös kulttuurimaiseman säilyttäminen urbaanista paineesta huolimatta. Tästä syystä työssä on keskitytty erityisesti löytämään ratkaisuja siihen, miten kaupunkirakenne ja kulttuurimaisema tulisi yhteen
sovittaa metropolimaaseudulla etenkin tiiviin kaupunkirakentamisen ja
maaseudun maiseman rajalla, ns. kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeellä.
Tutkielman teoreettista taustaa on sovellettu Hyvinkäällä sijaitsevan
Palopuron suunnittelussa. Palopuro edustaa metropolimaaseutua, jolla pääradan varren sijaintinsa ansiosta on potentiaalia kehittyä hyvin
saavutettavissa olevaksi metropolialueen uudeksi palvelukeskukseksi.
Olemassa olevien lähtötietojen lisäksi suunnittelun pohjaksi on osana
tätä työtä selvitetty alueen maisemalliset ja historialliset lähtökohdat.

Suunnitteluosiossa Palopurolle on laadittu yleispiirteisempi strateginen
kokonaiskuva, joka visioi Palopuroa tulevaisuuden metropolimaaseudun asuinpaikkana ja hahmottelee alueen kaupunkirakenteelliset sekä
tulevaisuuden kehittämisen tavoitteet. Sen lisäksi on tutkittu tarkemmin metropolimaaseudun asumisen, maaseudun ja kulttuurimaiseman
yhteen sovittamista kahden esimerkkikohteen avulla. Tuloksena on
syntynyt metropolimaaseudun suunnittelussa hyödynnettäviä suunnitteluperiaatteita.
Tutkielman ja suunnitelmien kautta on havaittu, että metropolimaaseudun suunnittelussa oleellista on käsitellä kaupunkia ja maaseutua
yhtenä kokonaisuutena. Tällöin on mahdollista yhdistää molempien
vahvuudet ja muodostaa metropolimaaseudulle uusia asumisen vaihtoehtoja, jotka ovat lähellä kaupungin palveluita, mutta samalla tarjoavat
asukkailleen niitä maaseudun vetovoimatekijöitä, jotka perinteisesti
ovat houkutelleet ihmisiä maaseudulle. Metropolimaaseudun toimivalla ja hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää maaseudulle muodostuvaa
hajarakentamista, säilyttää kulttuurimaiseman arvoja ja silti kehittää
myös maanviljelyn ja maaseudun tarjoamien palveluiden toimintaedellytyksiä. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi metropolimaaseutua
tulisi suunnitella kaikki osapuolet kattavasti mukaan ottavalla tavalla,
jolloin löydetään yhteinen näkemys alueen kehittämisen tavoitteista ja
tulevaisuuden visiosta.
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JOHDANTO
Metropolisaatio ja metropolialueet ovat nousseet yhdyskuntarakenteen
kehittämisessä ajankohtaiseksi ilmiöksi. Väestön keskittyminen kasvuseuduille on kehittyneissä maissa kuitenkin jo tullut taitekohtaan ja
tulevaisuudessa yhdyskuntarakenteen kannalta keskeiset muutosilmiöt
liittyvät mm. metropolialueen keskusten välisiin yhteyksiin sekä kaupunkiseutujen välialueiden ja maaseudun dynamiikkaan. (Kanninen
2017, 44) Metropolialueen maaseutuun kohdistuu tulevaisuudessa siis
yhä suurempi urbanisaation aiheuttama paine (mm. kaupunkialueiden
laajeneminen maaseudulle) sekä kehittämistarve osana metropolialuetta. Metropolimaaseudulle kohdistuu myös ns. vastakaupungistumista,
jossa ihmisiä muuttaa kaupungista maaseudulle, aiheuttaen lisääntyvää
hajarakentamista. Mm. näistä syistä metropolimaaseudun kehittäminen
on nousemassa tärkeäksi osaksi metropolialueen suunnittelua. Kun ymmärretään metropolimaaseutuun vaikuttavia tekijöitä, voidaan onnistuneella suunnittelulla hallita metropolimaaseudun hajarakentamista,
vahvistaa kaupungin ja maaseudun suhdetta ja vuorovaikutusta ja sitä
kautta toimivamman seutuyhteistyön kautta vaikuttaa koko metropolialueen kilpailukykyyn. Jotta maaseudun maiseman arvoja ja maaseudun identiteettiä ei muutoksessa kadoteta, tarvitaan myös toimivia
ratkaisuja kaupunkirakenteen ja maaseudun maiseman yhdistämiseen.
Metropolimaaseutuun liittyvä diplomityön aihe löytyi omalta työpaikaltani Hyvinkään kaupungin kaavoituksesta. Työ ei ole tästä syystä
virallinen toimeksianto, mutta se liittyy todellisen projektin, vireillä
olevan Palopuron osayleiskaavan tarpeisiin ja tuloksia hyödynnetään
osayleiskaavan luonnosvaiheessa. Kaavoituksessa työskentelevänä
maisema-arkkitehtuurin opiskelijana en halunnut rajoittaa työtä pelkkään maisemanäkökulmaan ja sitä kautta kiinnostuin tutkimaan metropolimaaseutua ja sen maankäytön suunnittelussa huomioitavia tekijöitä
laajemmasta näkökulmasta.
Työn valvojana on toiminut yhdyskuntasuunnittelun professori Kimmo Lapintie ja ohjaajana arkkitehti Anne Jarva Kuntaliitosta, joka vielä työn alkuvaiheessa toimi Hyvinkään kaavoituspäällikkönä. Lisäksi
maisema-arkkitehti Matleena Muhonen on antanut kommentteja ja ohjausta erityisesti työn osana tehtyyn maisemaselvitykseen.
Työn sisältö ja tavoitteet
Työn päätavoite on tutkia metropolimaaseutua käsitteenä, selvittää
siihen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää mitä asioita metropolimaaseudun maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon. Tutkielman
teoreettinen tausta keskittyy mm. metropolimaaseutuun vaikuttavaan
ilmiöön, urbanisaatioon sekä siihen miten se vaikuttaa maaseutuun ja
maaseutumaisemaan metropolialueella. Tarkemman tutkimuksen ulkopuolelle olen rajannut muut maaseudun yleiseen muutokseen vaikuttavat tekijät, kuten maatalouden koneellistumisen ja tuotannon erikoistu-

misen tai maaseudun ikäjakauman muutoksesta aiheutuvat vaikutukset.
Maisemaa olen käsitellyt tarkemmin omana osa-alueenaan, sillä yhdeksi
metropolimaaseudun haasteeksi tunnistin maisema-arvojen säilyttämisen urbaanista paineesta huolimatta. Tutkimuksella olen halunnut etsiä
ratkaisua myös siihen, miten kaupunki ja maaseutu maisema-arvoineen
tulisi sovittaa yhteen metropolimaaseudulla sekä kaupungin ja maiseman rajalla, kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeellä. Diplomityöni teoriaosuus pohjautuu kirjallisuusaineistoon sekä aiemmin tehtyihin
tutkimuksiin. Suunnitteluosiossa suunnittelukohteen kartoittaminen ja
analysointi perustuvat kirjallisuuden ja tehtyjen selvitysten lisäksi useisiin maastokäynteihin, vanhojen karttojen tulkintaan sekä elokuussa
2016 Palopurolla pidetyn kaavavastaanoton sekä maastokäyntien yhteydessä käytyihin keskusteluihin kylän asukkaiden kanssa.
Työ jakautuu rakenteeltaan kahteen osioon, joista ensimmäisessä esittelen metropolimaaseutuun liittyvää teoreettista taustaa sekä pohdin millä tavoin metropolimaaseudun aiheita tulisi maankäytön suunnittelussa
huomioida. Toisessa osiossa keskityn suunnittelukohteena olevan Palopuron lähtökohtien esittelyyn sekä tuloksena syntyneisiin suunnitelmiin: Palopuron strategiseen kokonaiskuvaan ja metropolimaaseudun
vyöhykkeiden suunnitteluperiaatteisiin, joissa olen soveltanut teoriaa
käytännössä.

den käytön strategisen kokonaiskuvan, joka pitää sisällään Palopuron
tulevaisuuden identiteetin, kaupunkirakenteen, maaseudun palveluiden
ja toimintojen sekä peltojen monimuotoisen käytön visiointia. Toisessa kappaleessa tutkin tarkemmin kaupunkirakenteen, maaseudun ja
kulttuurimaiseman yhdistämisen ja yhteensovittamisen keinoja kahden
esimerkkikohteen avulla. Tuloksena on syntynyt havainnekuvia sekä
suunnitteluperiaatteita Palopuron metropolimaaseudun vyöhykkeille.
Suunnitelmissa käsittelen mm. rakentamisen ja maiseman yhteensovittamisessa huomioitavia seikkoja sekä maaseudun ja maiseman hyödyntämistä metropolimaaseudun virkistyksen alueina.
Lopuksi pohdin yhteenvetomaisesti millä tavoin teoreettista taustaa
onnistuin konkreettisessa suunnittelussa hyödyntämään ja onko työn
tuloksista jotain lisäarvoa metropolimaaseudun suunnittelulle. Pohdinnassa tuon esille tärkeimmät havaintoni metropolimaaseudun suunnittelusta ja siinä huomioitavista tekijöistä. Lisäksi mietin mm. millä tavoin metropolimaaseudun teoria vaikutti suunnittelutyöhöni ja erosiko
suunnitelman tekeminen perinteisestä maaseutualueiden kaavoituskäytännöstä.

Teoreettisen taustan ensimmäisessä luvussa esittelen tutkimuksen tärkeimpien käsitteiden, metropolialueen ja metropolimaaseudun sisältöä.
Toisessa luvussa käsittelen metropolimaaseudun urbanisoitumista, siihen oleellisesti liittyvää kaupungin ja maaseudun suhdetta ja vuorovaikutusta sekä syvennyn lopuksi tarkemmin kaupungin ja maaseudun
reunavyöhykkeeseen ja sen ominaisuuksiin. Kolmannessa luvussa keskityn metropolimaaseudun maisemaan ja maaseudun vetovoimaisuuteen sekä pohdin millaista rakentamisen tulisi metropolimaaseudulla
olla, jotta se soveltuisi maisemaan ja maaseutuympäristöön. Neljännessä ja ensimmäisen osan viimeisessä luvussa kokoan yhteen niitä ominaisuuksia ja asioita, joita metropolimaaseudun maankäytön suunnittelussa tulisi huomioida sekä määrittelen myös millä kaavatasoilla näitä
asioita tulisi mielestäni käsitellä. Luvussa pohdin mm. urbanisaation
vaikutusten käsittelyä, maaseudun vetovoimaisuuden säilyttämisen
keinoja, kaupunkirakenteen ja maaseudun maiseman yhteensovittamista metropolimaaseudulla sekä maaseudun hyödyntämistä osana kaupungin identiteetin muodostumista.
Suunnitteluosion ensimmäisessä luvussa (5) selvitän suunnittelukohteena olevan Palopuron suunnittelun lähtökohtia, historiaa, maisemaa,
luontoa, alueen nykyisiä toimintoja sekä tulevaisuuden suunnitelmia.
Kuudennessa luvussa syvennyn Palopurolle laatimiini suunnitelmiin.
Ensimmäisessä kappaleessa esittelen Palopuron kehittämisen ja aluei-

7

8

1 MAASEUTU METROPOLIALUEELLA
Metropolialueelle sijoittuva maaseutu eroaa muusta maaseudusta mm. siihen kohdistuvan, tulevaisuudessa yhä suuremman, urbanisaation eli
kaupungistumisen aiheuttaman paineen vuoksi. Tässä kappaleessa määrittelen tutkimuksen keskeisimpien käsitteiden, metropolialueen ja metropolimaaseudun sisältöä, sekä kuvailen lyhyesti Suomen ainoaa Helsingin seudun metropolialuetta.
9
Torpparinmäen pientaloja metropolimaaseutumaisemassa

1.1 METROPOLIALUE ja 1.2 METROPOLIMAASEUTU

1.1 Metropolialue
Suomen aluekehittämisessä ja yhteiskuntapolitiikassa on jo lähes parinkymmenen vuoden ajan tunnistettu kaupunkiseutujen ja maaseudun
erilaiset tarpeet. Globalisaatio on tuonut näiden rinnalle kolmannen
poikkeavan aluetyypin, metropolin. Metropolistuminen on 2000-luvun
alun suuria ilmiöitä ja megatrendejä. Kaupungistumisen seurauksena
yhä suurempi osa maailman ihmisistä asuu kaupunkiseuduilla. Globalisaation myötä valtioiden rajat heikkenevät ja yhä suurempaan merkitykseen nousevat taloudelliset ja kulttuuriset keskukset, metropolit ja
niiden väliset erilaiset yhteydet, virtaukset ja vaihdot. Metropolikehitys
vaatii kaupunkiseudulta riittävää osaamistiheyttä ja kulutusvoimaa, joiden avulla seutu kytkeytyy muihin metropoleihin. Metropolistuminen
muuttaa myös perinteistä aluekehityspolitiikkaa, sillä yhä kansainvälistyvässä maailmassa metropolit eivät kilpaile maakunnallisia keskuksia
vastaan vaan toisten metropolien joukossa. (Siivonen 2010, 9-10, Liimatainen & Uusitalo 2011, 8.)
Metropolialue voidaan siis määritellä yhteyksiltään, elinkeinorakenteeltaan ja kulttuuritarjonnaltaan monipuoliseksi kaupunkiseuduksi,
joka muodostuu tiiviistä ydinalueesta ja siihen liittyvistä ympäröivistä
kunnista tai muulla tavalla rajatusta toiminta- tai vaikutusalueesta. Metropolialueen muodostumisen ja kansainvälisen vetovoiman keskeisenä
edellytyksenä ovat edellä mainittujen osaamistiheyden ja kulutusvoiman lisäksi riittävä väestöpohja ja seudun verkostomainen rakenne,
jotka edellyttävät ohjaamaan alueen kehitystä yhtenä kokonaisuutena.
(Liimatainen & Uusitalo 2011, 7, Valtioneuvosto 2010, 3) Kaupunkiseudun profiloiminen yhtenä kokonaisuutena nähdään myös keinona lisätä alueen kilpailukykyä sekä mahdollisuutena kehittää metropolialueen pienempien keskuksien tunnettuutta ja alueiden houkuttelevuutta
(Sankala 2013,4).
Keskeinen tavoite metropoleilla on saavuttaa osansa kansainvälisesti
toimivien yritysten investoinneista tai muusta erityisestä toiminnasta,
esimerkiksi tutkimukseen liittyvästä lisäarvosta. Seudun vahvuuksiin
perustuvia potentiaalisia madollisuuksia hyödynnetään metropolialueiden välisessä kilpailussa. Tätä kautta metropolialueet vahvistavat myös
pienempien kaupunkiseutujen kehitysedellytyksiä ja vauhdittavat koko
maansa kasvua ja kilpailukykyä. (Liimatainen & Uusitalo 2011, 8, Valtioneuvosto 2010, 3)

1.1.1 Helsingin seudun metropolialue
Helsingin seutu on Suomen ainoa metropoli. Se poikkeaa selvästi
muista Suomen kaupunkiseuduista mm. suuren kokonsa, kansainvälistymisasteensa, taloudellisen merkittävyytensä sekä vaikutusalueensa
ulottuvuuden ansiosta. Helsingin metropolialueen laajuutta ei ole yk-
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siselitteisesti määritelty, mutta tavallisesti siihen katsotaan kuuluvan
ainakin seudun vapaaehtoisessa yhteistyössä mukana olevat 14 kuntaa (kuva 1). Laajasti ymmärrettynä siihen voidaan katsoa kuuluvaksi
myös Raaseporin, Lohjan, Hämeenlinnan, Lahden, Loviisan ja Porvoon
kaupungit ja työssäkäyntialueena tarkasteltaessa metropolialueen voidaan ajatella ulottuvan vielä tätäkin laajemmalle. (Valtioneuvosto 2010,
3; Valiokuntamietintö 2010)
Helsingin seutu on sekä maantieteellisesti että toiminnallisesti erityinen
kokonaisuus (Valtioneuvosto 2010, 3). Alueen tunnusomainen piirre
kaupunkikeskustojen ohella on kaupunkeja ympäröivä maaseutu, jossa yhdistyvät arvokkaat kulttuurimaisemat ja monipuoliset elinkeinot.
Suomen metropolialueelta löytyy muuhun Eurooppaan verrattuna myös
poikkeuksellisen laajoja lähes luonnontilaisia metsä- ja vesistöalueita.
(Uudenmaanliitto
HÄMEENLINNA
2008, 9)
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Kuva 1. Helsingin metropolialue

Helsingin
metropolialueella on
myös koko Suomen kansantalouden kannalta suuri
merkitys. Globaalin kilpailun tiukentuessa Helsingin metropolialue
toimii ankkurina
maailmantalouteen
ja taloudellisen ja
kulttuurisen vuorovaikutuksen lisääntyminen EU:n

aktiivinen vuorovaikutus maaseudun ja kaupungin välillä. Vuorovaikutusta metropolimaaseudun ja kaupunkikeskuksen välille syntyy mm.
väestön työssäkäynnin, vapaa-ajan ja virkistyskäytön sekä kulutustottumusten kautta. (Liimatainen & Uusitalo 2011, 9)
Metropolimaaseutuun pätee osittain Suomen Ympäristökeskuksen ja
Oulun Yliopiston Maantieteen laitoksen laatiman alueluokituksen mukaisen kaupungin läheisen maaseudun määritelmä, jolla tarkoitetaan
maaseutumaista aluetta, joka on toiminnallisesti ja fyysisesti lähellä
kaupunkialueita. Kaupungin läheinen maaseutu kuvaa kaupunkien laajempaa toiminnallista työssäkäyntialuetta ja se pitää sisällään erilaisia
maaseutualueita: taajamia, ydinmaaseudun kaltaisia maaseutualueita
sekä harvaan asuttuja alueita. (Suomen ympäristökeskus 2013) Metropolialueella maaseutuun kohdistuu kuitenkin tätä määritelmää enemmän kehitys- ja muutospaineita ja urbanisoitumisen vaikutus ja tarve
kaupungin ja maaseudun väliseen yhteyteen ja vuorovaikutukseen on
suurempi. Voidaan nähdä, että metropolimaaseutu ja etenkin sen reunavyöhyke toimivat alueena, joka yhdistää kaupungin ja maaseudun. Ideaalisessa tilanteessa metropolimaaseudusta muodostuu monipuolinen,
toiminnallinen ja elinvoimainen alue, joka on vastavuoroisessa palvelusuhteessa kaupunkiin ja jonka maaseudun ja maaseutumaiseman
piirteet nähdään alueen vahvuutena. (Knickle et. al. 2011). Metropolimaaseudun kannalta kiinnostavaa on etenkin se, miten urbanisaatio vaikuttaa maaseutuun sekä kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeeseen.
Näitä asioita, kaupungin ja metropolimaaseudun yhteyksiä ja vuorovaikutusta sekä metropolimaaseudun suhdetta maisemaan käsitellään
tarkemmin seuraavissa luvuissa.

ja Itämeren alueella on nostanut kansainvälisten yhteyksien tärkeyttä
Suomelle. Helsingin kaupunkiseudulla onkin tärkeä rooli elinkeinoelämän, koulutus- ja tutkimustoiminnan ohella myös kansainvälisen ja
valtakunnallisen liikenteen solmukohtana (Uudenmaanliitto 2008, 8).
Metropolialueen kilpailukyvyn kehittämisessä tarvitaan koko seudun
yhteistyötä ja päätöksentekoa. Tämän kansainvälisen kehityksen tukeminen edistää myös koko Suomen kehittymistä ja hyvinvointia. (Valtioneuvosto 2010, 3,5; Uudenmaanliitto 2008, 8)

1.2 Metropolimaaseutu
Metropolimaaseudulla tarkoitetaan maaseutua, joka sijaitsee metropolialueella kaupunkikeskuksien läheisyydessä ja välissä (kuva 2.). Erityistä näille maaseutualueille on etenkin sijainti lähellä kaupunkia sekä

Urbaanit keskukset
Metropolimaaseutu
Kuva 2. Metropolimaaseutu Suomessa.

2
Tammiston kerrostaloja metropolimaaseutumaisemassa

KAUPUNKI, URBANISAATIO
JA METROPOLIMAASEUTU

Tässä luvussa esittelen teoreettista taustaa metropolimaaseutuun vaikuttavasta laajemmasta ilmiöstä, maaseudun urbanisoitumisesta sekä siihen liittyvistä maaseudun lisääntyvistä urbaaneista piirteistä. Luvussa käsittelen mm. kaupungin ja
maaseudun suhdetta ja vuorovaikutusta metropolialueella, sekä keskityn tarkemmin kaupungin ja maaseudun reunavyöhyk11
keeseen, johon urbaani paine erityisesti kohdistuu.

2.1. MAASEUDUN URBANISOITUMINEN

2.1 Maaseudun urbanisoituminen
2.1.1 Urbanisaatio eli kaupungistuminen
Metropolimaaseudun takaa löytyy laajempi yhdyskuntarakenteellinen
ilmiö: urbanisaatio eli kaupungistuminen, joka on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen maaseutuun monella tapaa. Urbanisaatiolla tarkoitetaan yleisesti prosesseja, joiden kautta agraariyhteiskunta, jonka talous,
kulttuuri ja elämäntyyli on perustunut maaseutuun, muuttuu etupäässä
kaupunkimaiseksi eli urbaaniksi (Firdaus &Ahmad 2011, 147). Urbanisaation voidaan määritellä siis olevan lisääntyvää väestön keskittymistä
urbaaneille alueille ja tarkoittavan sitä, että urbaaneilla alueilla asuvien osuus koko maan väestöstä kasvaa. (Firdaus &Ahmad 2011, 147;
Bryant 2010, 67) Urbanisaatiota on myös kaupunkirakenteen fyysinen
laajeneminen (urban expansion ja urban sprawl), johon liittyy erilaisia
sekä seudullisesti että paikallisesti vaikuttavia prosesseja (Brade &Kovacs 2014, 17; Bryant 2010, 67). Urbaania laajenemista selittävät mm.
ihmisten halu etsiä uusia elämäntyylejä sekä ihmisen toiminnan kehittymisestä aiheutuvat tarpeet, kuten kasvava maan tarve esim. kauppakeskuksille ja niiden pysäköinnille sekä liikenneinfrastruktuureille
(esim. moottoritiet, lentokentät) (Bryant 2010, 67). Länsimaissa edellä
kuvatun ns. fyysisen urbanisaation rinnalle on noussut myös toiminnallinen urbanisaatio, jota on esim. urbaanin elämäntyylin leviäminen
maaseutualueille (Brade &Kovacs 2014, 17).
Maailma on kaupungistunut nopeasti ja ilmiö näyttää jatkuvan. Jo
vuoden 2008 lopulla ihmiskunnasta suurempi osa asui kaupungeissa
kuin maaseudulla ja kaupungeissa asuvien osuuden kasvamisen on ennustettu jatkuvan edelleen. (Firdaus &Ahmad 2011, 147) Suomessa
kaupungistuminen tapahtui muuhun Eurooppaan verrattuna myöhään,
mutta nopeasti. Suomen teollistuminen ja kaupunkien kasvu käynnistyi
1800-luvun puolivälissä teollisuuden ja kaupan rajoitusten poistuttua.
Tällöin vain 6 prosenttia Suomen väestöstä asui kaupungeissa. Teollisuutta edistivät tekninen kehitys (mm. höyryvoiman käyttöönotto
sahateollisuudessa) ja laajentuneet markkinat. Myös rautatien tulolla
(Helsinki-Hämeenlinnarata v. 1862) oli suuri merkitys teollisuudelle,
väestön liikkumiselle ja kaupunkien kasvulle. Teollistumisen myötä
osa vanhoista kaupungeista kasvoi nopeasti, osan jäädessä edelleen
pieniksi kauppakaupungeiksi. Tampere tekstiiliteollisuuskaupunkina
nousi 1800-luvulla Suomen teollistuneimmaksi kaupungiksi. Kaupunkilaisten osuus kasvoi vuosien 1860-1920 välillä 16 prosenttiin, mikä
oli muihin Pohjoismaihin verrattuna vähäinen (Ruotsi 25% ja Tanska
40%). (Laakso & Loikkanen 2004, 60-62)
Teollistuminen eteni Suomessa ensimmäiseen maailmaansotaan asti
hitaammin kuin muissa Länsi-Euroopan maissa, mutta sotien välisenä
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aikana teollistuminen kiihtyi ja oli jopa selvästi nopeampaa kuin muissa Pohjoismaissa. 1930-luvun lopulla metsäteollisuuden osuus Suomen
viennistä oli jopa 85 % ja suurimmat vientituotteet olivat mm. vaneri
ja paperi. Toisen maailmansodan jälkeen kehitys jatkui ja Suomi alkoi
vähitellen lähestyä teollisuusasteeltaan muita Pohjoismaita ja LänsiEurooppaa. Tärkeäksi teollisuuden alaksi nousi konepajateollisuus.
1940-luvun alussa kaupunkilaisten osuus oli noussut yli neljännekseen väestöstä. Kasvua syntyi edelleen muuttoliikkeen lisäksi uusien
kauppaloiden perustamisesta ja esikaupunkialueiden liittämisestä kaupunkeihin. 1950-luvulla Suomen kaupungistuminen lähti viimein kunnolla vauhtiin. Tällöin kaupungeissa ja kauppaloissa asui 32 prosenttia väestöstä. Suurin osa asui siis maaseudulla ja maa- ja metsätalous
työllistikin yli puolet työvoimasta. 1960-luvulla kaupungistuminen oli
nopeampaa kuin useimmissa muissa Euroopan maissa ja Suomi muuttui vauhdilla jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi. Nopea ja raju elinkeinorakenteen muutos oli suurin syy kaupunkien kasvuun. Maatalouden
tuotantomenetelmien kehittyminen vähensi työvoiman tarvetta, kun
taas kaupunkien teollisuuden tuotannon työvoiman tarve kasvoi nopeasti. Tästä aiheutui rajua muuttoliikennettä maaseudulta kaupunkeihin,
teollisuuden, liikenteen ja kaupan keskuksiin. Muuttoliike oli erityisen vilkasta 1950-luvun puolivälistä 1970-luvun puoliväliin asti. Kaupunkiväestön osuus ylitti maaseutuväestön osuuden 1970-luun alussa.
(Laakso&Loikkanen 2004, 62-64)
Kaupungistuminen on Suomessa ollut keskittynyttä, etenkin pääkaupunkiseudulle, ja mm. siitä seurannut kasvanut kysyntä keskeisistä
sijainneista on nostanut maan hintaa. Tämä on yksi syy maaseudun
ja esikaupunkialueiden houkuttelevuuden lisääntymiseen, minkä johdosta muuttoliikettä tapahtuu myös kaupungeista maaseudulle. Ilmiötä
kutsutaan eurooppalaisessa tutkimuksessa vastakaupungistumiseksi.
(Heiskanen&Kahila 2006, 17) Vastakaupungistumisella tarkoitetaan
väestön ja talouden toiminnan liikettä pois urbaaneilta alueilta ja ilmiön
työntövoimia ovat mm. jo mainittu maan korkea hinta, tonttien soveltumattomuus tietyn tyyppiselle kehitykselle, korkeat paikalliset verot,
väentungos ja saasteet (Buciega et. al. 2009, 17). Ihmisiä houkuttelee
maaseudulle siis myös mahdollisuus parempaan elämänlaatuun.
Aalto-yliopiston projektitutkija Vesa Kannisen mukaan kehittyneissä
maissa maaseudun rakennemuutos on kuitenkin jo pääosin tapahtunut ja tulevaisuudessa kaupungistuminen on kaupunkiseutujen välisen
dynamiikan aikaansaamaa muutosta. Metropolisaatio korostuu tässä
kehityksessä. Yhä suuremman osan kaupungeissa asuvista ihmisistä
kasaantuessa yhä harvemmille suurkaupunkiseuduille, syntyy uusia kehityssuuntia sekä seutujen sisällä että lievealueilla ja kaupunkiseutujen
väliset verkostot ja vuorovaikutukset lisääntyvät. (Kanninen 2017,44)
Tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen suunnittelussa, etenkin metropo-

lialueella, tulisi keskittyä pääkaupunkiseudun keskuksien, niiden välisen työnjaon ja vuorovaikutuksen sekä kaupunkien lievealueiden ja
maaseudun kehittämiseen. Nämä kokonaisuudet ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja niiden hallinnan avulla voidaan löytää ratkaisuja kasautumishyötyjen, koheesion, ympäristöjen monimuotoisuuden ja hyvän
elämän edellytysten kestävien näkökulmien yhdistämiseen. (Kanninen
2017,45)
Metropolimaaseudun kehittäminen osana metropolialuetta on ajankohtainen ja oleellinen osa metropolisaatiota. Kehitystä tapahtuu metropolialueella sekä kaupunkien lievealueilla että keskusten välisellä maaseudulla ja kehityksen prosessit ovat sekä tiivistäviä että hajauttavia.
Suunnittelematon hajarakentaminen johtaa luonnonympäristön kaventumiseen, muuttaa luonnon- ja ihmistoiminnan ympäristöjen luonnetta,
uhkaa muodostaa kunnille kasvavia velvoitteita ja kustannuksia sekä
voi aiheuttaa energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen turhaa kohoamista.
(Kanninen 2017, 47) Metropolimaaseutujen suunnittelulla on siis tulevaisuudessa suuri merkitys sekä yhdyskuntarakenteen että mm. metropolialueen kilpailukyvyn kannalta.

2.1.2 Urbanisaation vaikutus maaseutuun
Jotta metropolimaaseutua voidaan suunnitella osana kaupungistuvaa
metropolialuetta, on hyvä ymmärtää miten urbanisaatio vaikuttaa maaseutuun. Urbanisaatio ei ole enää vain kaupunkien kasvua vaan se ulottaa prosessinsa myös maaseudulle yhä suuremmilla alueilla ja sen vaikutukset maaseutuun ovat sekä suoria että epäsuoria (Antrop 2004,10;
Antrop 2000, 257). Maaseudusta, johon urbanisaatio vaikuttaa, tulee
monimutkainen, intensiivinen ja monitoimintoinen osa laajempaa urbaania verkostoa (Antrop 2004, 21). Lähellä urbaaneja keskustoja sijaitsevilla maaseuduilla monitoiminnallisuus vähentää perinteisiä maaseudun toimintoja ja muuttaa niitä osa-aikaisiksi samalla kun urbaanit
toiminnot tulevat yhä tärkeämmiksi ja vallitsevimmiksi (Buciega et. al.
2009, 25)
Urbanisaatioon liittyy erilaisia maaseutuun vaikuttavia tarpeita ja paineita. Urbaani paine tarkoittaa uusien asukkaiden, taloudellisten toimintojen, uusien liikenneinfrastruktuurien, turistien ja matkailijoiden
aiheuttamien tilantarpeiden kohdistumista maaseutuun (Overbeek &
Terluin 2006,22). Urbanisaation myötä maaseudulta siis tarvitaan etenkin uutta maata erilaisille maankäyttötavoille, mutta sen lisäksi urbanisaatio luo tarpeen myös työvoimalle ja erilaisille tuotteille ja palveluille (Bryant 2010, 75). Kaupunkirakenteen laajeneminen maaseudulle ja
kaupungin lievealueelle sekä edellä kuvattujen tarpeiden toteuttaminen
aiheuttaa kilpailua maaseutumaisten ja urbaanien maankäyttöjen välille ja ristiriidat ja konfliktit voivat olla tavallisia maankäyttötapojen ja
maankäyttäjien välillä. (Bryant 2010, 75). Urbaani paine voidaan nähdä
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Kaupungin ja maaseudun suhde ei kuitenkaan ole pelkkää palveluiden
tuottamista toisilleen. Kaupungin ja maaseudun välinen vuorovaikutus
voidaan jakaa elinkeinojen sisäiseen, ihmisten jokapäiväiseen elämänpiiriin kuuluvaan, aineelliseen, tiedolliseen ja hallinnolliseen vuorovaikutukseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen. Elinkeinojen sisäistä vuorovaikutusta ovat mm. suoramyynti, matkailu ja
alihankinta, joissa tuottaja-kuluttuja suhde korostuu. Ihmisten jokapäiväiseen elämänpiiriin kuuluvat puolestaan asuminen, työssäkäynti tai
etätyö, palvelujen hakeminen sekä loma-asuminen ja virkistys. Aineellista, tiedollista ja hallinnollista vuorovaikutusta edustavat mm. maa-
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Urbanisaatio yhdistetään myös lisääntyviin tuloihin, mikä on luonut tarpeita maaseudun tuottamille tai tarjoaville tuotteille ja palveluille, joista
etenkin urbaani alue hyötyy. Suurin osa näistä vaikutuksista koetaan
positiivisina maaseutuympäristölle. (Bryant 2010, 77) Maaseudun tarjoamia palveluita ja siihen liittyvää urbaanin ja maaseudun suhdetta ja
vuorovaikutusta käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Tässä
yhteydessä voidaan kuitenkin jo todeta, että tulevaisuuden maaseudun
toimintoja, visioita ja arvoja suunnitellaan yhä enenevässä määrin kaupunkilaisten tarpeiden mukaan (Antrop 2004, 21).

Aiemmin kaupungin ja maaseudun suhteena on pidetty etenkin urbaanin keskuksen roolia hyödykkeiden ja palveluiden tarjoamiseen maaseutualueille, jolloin maaseudun väestön päätavoitteeksi nousee mahdollisuus käyttää urbaaneja resursseja sekä saavuttaa urbaani elintaso.
1980-luvun lopulta lähtien maaseudut ovat kuitenkin löytäneet uudelleen perinteisen asemansa maaseutuhyödykkeiden- ja palveluiden toimittajina urbaaneille alueille. On siis tunnistettu, että maaseudulla on
luonnon ja kulttuurin resursseja, esteettisiä arvoja sekä hyödykkeitä,
joita ei voida löytää helposti muualta ja joille on suuri kysyntä ja tarve urbaaneilla alueilla. Maaseutujen oletetaan yhä enemmän tuottavan
hyödykkeitä ja palveluita sekä monipuolisia maisemia ruoantuotannon
ja raaka-aineiden tuottamisen sijaan. (Buciega et. al. 2009, 9, 14)

Sosiaalista ja kulttuurista vuorovaikutusta syntyy maaseutualueelle
mm. urbanisaation vaikutuksesta. Kaupungeista muuttavien ihmisten
motiivien ymmärtäminen auttaa kaupungin ja maaseudun välisien yhteyksien ja tasapainoisemman höytysuhteen löytämisessä. Urbaanien
asukkaiden ja maaseudun asukkaiden eroavia käsityksiä maaseudusta
taas voidaan hyödyntää maaseutualueiden monitoiminnallistamisessa,
jossa perinteet ja uudet toiminnot yhdistyvät. (Buciega et. al. 2009, 1314) Uusista asukkaista aiheutuu myös muita seurauksia kaupunki-maaseutuvuorovaikutukselle. Heidän mukanaan tuoma urbaani elämäntyyli
sopeutetaan ns. rurbaaniksi elämäntyyliksi, jossa tavoitellaan parempaa
elämänlaatua, enemmän liikkuvuutta, yksilöllistämistä ja hyvinvointia.
(Overbeek & Terluin 2006,22)
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Urbanisaatiolla on vaikutuksensa myös maaseutuyhteisöön ja työvoimaan. Bryantin (2010, 77) mukaan mm. urbanisaation laajentamat työmahdollisuudet ovat aiheuttaneet poismuuttoa maaseudulta, mikä on
vähentänyt sekä maaseudun asukkaiden että työvoiman määrää. Osa
viljelijöistä on päätynyt myymään tilansa, osa on vaihtanut maatalouden urbaaniin elinkeinoon tai osa-aikaviljelyyn. Metropolimaaseudulla kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeeltä löytyy kuitenkin sekä
suuria koneellistettuja maatiloja sekä pienempiä harraste- ja lähiruoan
suoramyyntitiloja. (Bryant 2010, 77,79). Urbanisaation myötä metropolimaaseutu houkuttelee muuta maaseutua enemmän myös uusia asukkaita mm. sen vuoksi, että se mahdollistaa asumisen ja pienimuotoisen
viljelyn maaseudulla ja työssäkäynnin sekä palveluiden hyödyntämisen
kaupungista. Bryantin mukaan maaseudulle muuttavat uudet asukkaat
nähdään pääosin positiivisena. Suurempi väestöpohja edesauttaa erilaisten palveluiden (julkiset ja kaupalliset) säilymistä ja ylläpitoa maaseudulla sekä vähentää kilpailutilannetta urbaaniin alueeseen nähden.
Toisaalta uudet asukkaat tuovat mukanaan erilaisia arvoja ja tavoitteita sekä urbaanin elämäntyylinsä, mitkä voivat aiheuttaa maaseudulle
merkittävän paikallisen poliittisen muutoksen mutta myös lisätä avoimen maiseman ja luonnon elementtien säilyttämisen tahtotilaa. (Bryant
2010, 76,77, 85; Buciega et. al. 2009, 25)

Metropolialueella urbaanit ja maaseutumaiset alueet toimivat läheisessä yhteistyössä, mitä voidaan pitää koko metropolialuetta koossapitävänä voimana. Yhteistyön avulla paikalliset tasot voivat yhdistää
voimansa lisääntyvää globalisaation painetta vastaan. On myös tiedostettu, että kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailukyvyssä yhteistyötä
tekevät seudut saavuttavat näkyvyyttä ja ne noteerataan. Seutuyhteistyö
voi ulottua hallinnollisten ja jopa kansallisten rajojen yli. Nämä kaupungin ja maaseudun suhteet ovat tästä syystä erittäin tärkeitä, vaikka
ne usein ovatkin monimutkaisia ja haastavia. Yhteistyö tarjoaa uusia
mahdollisuuksia mm. liikenteen ja kuljetuksen, uuden teknologian ja
yritysten, ruoan ja ravinnon, energianjakelun tai turismin aloilla sekä
keinoja ilmastonmuutoksen hillintään. Jotta lopputulos olisi molemminpuoliset edut huomioiva, tulee etenkin maaseutualueiden tunnistaa
omat vahvuutensa. (Kelling 2011, 3,6) Samaten on tärkeää tunnistaa se,
että maaseutu ei ole vain kaupungin jatketta vaan kiinteä osa kaupunkiseudun kehitysprosessia. Tasapaino kaupungin ja maaseudun välisissä
suhteissa, mukaan lukien molempien dynaaminen kehitys, edistää osaltaan kilpailukyvyn kehittämistä. (Buciega et. al. 2009, 10)

ainestenotto, jätehuolto ja kuntayhteistyö. Sosiaalinen ja kulttuurinen
vuorovaikutus ilmenee puolestaan mm. erilaisten toimintatapojen ja näkökulmien kohtaamisena. Vuorovaikutus on siis yksinkertaisesti sanottuna kaupungin ja maaseudun toisilleen kohdistamaa tarpeiden tyydyttämistä. Maaseutu hyötyy kaupungista historian lähteenä, palvelujen,
tiedon ja osaamisen tuottajana sekä tuotteiden ostajana. Kaupunki taas
tarvitsee maaseutua elintarvikkeiden tuottajana, raaka-aineiden ja luonnonvarojen sekä vapaan luonnon lähteenä. (Saarteenoja 2004, 53-54)

kk ttu
ee ur
i
t

Maanviljelyyn urbanisaatiolla on useita vaikutuksia. Urbaanien toimintojen laajentuminen johtaa viljelymaan vähenemiseen sekä aiheuttaa
viljelysmaan ja maatilojen pirstoutumista. Mahdollisesti lisääntyvät
kiinteistöverot ja maakeinottelu voivat vaikeuttaa viljelijöiden fyysisen maa-alueen laajentamista. Toisaalta maan myymisestä viljelijä voi
saada voittoa, joka mahdollistaa eläkkeelle jäämisen. Vuokramaan saatavuus voi helpottaa maatalouden jatkumista ja lujittumista metropolimaaseudulla. (Bryant 2010, 76)

2.2. Kaupungin ja maaseudun suhde ja
vuorovaikutus metropolialueella
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negatiivisena prosessina, mutta analysoinnin avulla on huomattu, että
se koetaan eri tavoin. Vaikutukset voivat olla myös positiivisia tai neutraaleja. (Buciega et. al. 2009, 12; Bryant 2010, 75) Maankäytön toteuttamisella on suuri rooli urbaanin paineen säännöstelyssä (Overbeek &
Terluin 2006,16).
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Kuva 3. Kaavio kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksesta.
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2.3. KAUPUNGIN JA MAASEUDUN REUNAVYÖHYKE

Metropolimaaseudulla korostuvat monimutkaiset vastakkaiset tekijät ja
prosessit (urbaani ja ruraali/maaseutumaisuus, globaali ja paikallinen,
innovaatio ja perinne). Perinteinen maankäyttö ja toiminnat pyritään
sopeuttamaan urbaaniin tarpeeseen. Uusia prosesseja ja ristiriitoja ilmaantuu kuitenkin, jos sopeuttamisen sijaan toimintoja korvataan uusilla esim. viljelysmaata asuinrakentamisella tai silloin kun eri toimintojen tai toimijoiden välillä on ristiriitoja. Kaupungin ja maaseudun
yhteys toimii parhaiten, kun useilla eri toimijoilla on yhteiset tavoitteet
ja alueellinen hallinto on vahva. Ongelmallista on se, että kaupungin ja
maaseudun suunnittelua tehdään usein erillään ja niille on omat toimintaperiaatteensa. (Buciega et. al. 2009, 25)
Suomessa maaseutu- ja kaupunkipolitiikassa mm. yhdysrakenteen
muoto ja käsitteet ovat olleet ristiriitaisia keskenään. 2000-luvun alkupuolen maaseutupolitiikassa (Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma
2005-2008) korostettiin luonnonläheisyyttä ja asumisen väljyyttä osana maaseudun asumisen kehittämistä, kun taas kaupunkipolitiikassa
yhdyskuntarakennetta haluttiin tiivistää ja täydentää tavoitteina eheä
yhdyskuntarakenne ja kestävä kehitys. Tällä hetkellä maaseutupolitiikassa seutu on nostettu yhteistyön toimintaympäristöksi, jonka myötä
kasvavilla seuduilla maaseutupoliittisten toimijoiden on huomioitava
koko aluetta koskevat yhdyskuntarakenteelliset tavoitteet. On myös
tunnistettu kaupunki- ja maaseutukehittäjien yhteisten tavoitteiden tärkeys maankäytöllisen yhdyskuntarakenteen kehittämisessä. (Sihvonen
2013) Metropolimaaseuduilla, joihin kohdistuu urbanisaation aiheuttamaa painetta, maaseutu- ja kaupunkipoliittinen yhteisnäkemys olisi
erityisen tärkeää (Bueciga et. al 2009, 25).

2.2.1 Maaseudun tarjoamat hyödykkeet ja palvelut ”rural goods and services”
Yleisimmin maaseudun tarjoamat hyödykkeet ja resurssit maa- ja metsätalouden lisäksi liittyvät vapaa-aikaan, joka liittyy maisemaan ja veteen, luontoon, kulttuuriperintöön ja mm. ruokakulttuuriin. Nämä hyödykkeet ja palvelut edistävät maaseudun talouden kehittymistä samalla
kuin ne voivat parantaa maaseudun luonto- ja kulttuuriarvoja kestävällä
tavalla. (Buciega et. al. 2009, 20-21) Osa maaseudun palveluista on julkisia hyödykkeitä kuten vaellus- ja pyöräilyreitit sekä maiseman hoito.
Yksityisiä palveluita taas voivat olla hotellit, ravintolat ja paikalliset
tuotteet. (Overbeek & Terluin 2006,13)
Usein urbaanien keskusten läheisiltä maaseutualueilta löytyy monipuolisesti erilaisia toimintoja ja palveluita, joista osa liittyy perinteiseen
maanviljelyyn ja osa taas on kokonaan uusia toimintoja. Perinteiseen
maanviljelyyn liittyvät toiminnot ovat mm. luomuviljelyä, paikallisten
resurssien jalostamista, maatilamatkailua ja uusien viljelytekniikoiden ja – tuotteiden kehittämistä (kasvihuoneet, taimistot ym.). Uudet
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toiminnot taas voivat sisältää asuin- ja teollisuusalueiden kehittämistä, virkistysalueita ja palveluita (esim. golf, ravintolat) sekä ulkoilua
ja urheilutoimintoja, jotka perustuvat maaseutuun (kalastus, melominen, pyöräily, kävely, marjastus jne). Paikallisten resurssien ja urbaanin markkina-alueen huomioon ottaminen voi johtaa siihen, että uudet
toiminnot vähitellen korvaavat perinteisiä toimintoja tai niistä voi tulla
tuottavampia maaseudun taloudessa. (Buciega et. al. 2009, 14)

2.3. Kaupungin ja maaseudun reunavyöhyke ”urban-rural fringe”
Kaupungin ja maaseudun reunavyöhyke on sekä kokemuksellisesti että
fyysisesti siirtymätilaa kaupungin ja maaseudun välillä. Tällä vyöhykkeellä urbaanit toiminnot vähitellen antavat tilaa maaseudulle. Rakentamisen tiheys, maankäytön sekoittuminen, rakentamisen laatu ja arkkitehtoninen tyyli muuttuvat vähitellen urbaanista maaseutumaiseksi.
Reunavyöhykkeellä on erityisiä laatutekijöitä sekä selvästi erottuvia
ominaisuuksia. (Gallent & Shaw 2007, 620; Hietala et. al. 2013, 576).
Reunavyöhyke on dynaamista ympäristöä, joka on herkkä ja altis nopeille maankäytön muutoksille (Gallent et. al 2004, 231). Reunavyöhykkeelle on tyypillistä erityinen maankäyttörakenne, joka erottaa sen
maaseudusta ja kaupungista. Tilajärjestelyltään se on väljä verrattuna,
vaikka kaupungin kortteleihin. Reunavyöhykkeen maaseutu puolestaan
on luonteeltaan muuttunutta, esim. viljelysmaa on usein sirpaleisempaa kuin ympäröivällä maaseudulle. (Gallent & Shaw 2007, 620-621;
Gallent et. al 2004, 222) Kaupungin ja maaseudun reunavyöhyke on
myös se alue, jossa kaupungin (urbaanin) ja maaseudun vuorovaikutus
enimmissä määrin tapahtuu (Gallent & Shaw 2007, 619). Toisin sanoen
se on pohjimmiltaan siis maaseutua, johon urbanisaatio kohdistuu (Gallent et. al 2004, 219).
Kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeelle sijoittuvat yleensä toiminnot, jotka tarvitsevat avointa tilaa lähellä kaupunkia tai toiminnot, jotka
ovat urbaanille alueelle elintärkeitä (kuten voimalaitoksen, sähköasemat ja jätevedenpuhdistus), mutta jotka halutaan sijoittaa kauemmas ja
piiloon urbaanilta keskukselta. (Gallent & Shaw 2007, 620) Halvempi
maa voi ohjata reunavyöhykkeelle myös koulutuslaitoksia, sairaaloita,
tehtaita, yrityksiä tai varastoja ja jakelukeskuksia, kaupallisia toiminto-

Kaupunki

ja, väliaikaisia toimintoja (esim. markkinat), virkistysalueita sekä asutusta (sirpaleista) (Hietala et. al. 2013, 576; Gallent & Shaw 2007, 620).
Reunavyöhyke on myös maisemaa, jossa on potentiaalia monitoimintoisten käyttötapojen ja palveluiden kehittämiseen. Alueen käyttötavat
ja palvelut voivat liittyä maa-ja metsätalouteen, luontoon ja pienviljelyyn, vapaa-aikaan, koulutukseen ja pienimuotoiseen asuinrakentamiseen. Gallent & Shaw’n (2007) mukaan kaupungin ja maaseudun
jyrkkää jaottelua on reunavyöhykkeellä hyvä pyrkiä rikkomaan. Mm.
luomuviljely, metsäkulttuuri, puutarhatalous ja permakulttuuri nähdään
elinvoimaisina työllisyyden luojina ja monipuolisen ja runsaan maiseman ylläpitäjinä. Strategian ja yleispätevien tavoitteiden määrittelyllä
reunavyöhykkeestä voidaan muodostaa houkutteleva ympäristö ja maisema, jossa ihmiset vierailevat liikkuakseen tai koulutuksen vuoksi,
missä ekologista tekniikkaa voisi suosia, missä luonto säilyy rakennetun ympäristön lomassa ja missä uusia energiaratkaisuja tai jäteprosesseja voidaan käyttää ja toteuttaa kaupunkiympäristöä helpommin. (Gallent & Shaw 2007, 623, 627)
Monitoiminnallisuuden kautta reunavyöhykkeen maisemaa voidaan
parantaa mm. tunnistamalla maiseman erityispiirteet ja laatutekijät
sekä luomalla sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä mahdollisuuksia lähikunnille sekä laajemmin koko yhteiskunnalle (Gallent &
Shaw 2007, 229, 635). Gallent ym. (2004) mukaan reunavyöhykkeelle
kohdistuu erilaisten maankäyttötapojen kehittämistä, joten yhdyskuntasuunnittelulla on tärkeä rooli asioiden hallinnassa. Sekä nykyisistä että
tulevaisuuden toiminnoista tulee muodostaa maankäytön kokonaisuus,
joka tähtää tilalliseen yhtenäisyyteen ja alueen arvon lisäämiseen (mm.
esteettiset, sosiokulttuuriset, taloudelliset ja historialliset arvot). Urbanisaation viheralueita, viljelysmaata ja metsiä vähentävän vaikutuksen
vuoksi myös reunavyöhykkeen dynamiikka ja muutosvoimat tulee huomioida suunnittelussa, jotta monimuotoisuutta voidaan ylläpitää ja tukea (Hietala et. al. 2013, 577). Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi
vaaditaan ymmärrystä alueen niiden eri käyttöjen ja toimintojen luonteesta, jotka on tarkoitus tilallisesti yhdistää sekä sitoutumista osallistavaan ja monipuoliseen eri sidosryhmät mukaan ottavaan suunnitteluun.
(Gallent et. al 2004, 231, 232)

Reunavyöhyke

Kuva 4. Kaavio kaupungin ja maaseudun sekoittumisesta ruunavyöhykkeellä.

Maaseutu

3
Heikinojan peltomaisemaa Palopurolla.

MAISEMA, MAASEUTUASUMINEN
JA METROPOLIMAASEUTU

Metropolimaaseudulla maaseudun urbanisoitumisen seurauksena haasteeksi muodostuu etenkin kulttuurimaiseman säilyttäminen urbaanin paineen vaikutuksista huolimatta sekä maiseman rooli muutoksessa. Myös maaseudulle yhdistetyn, riittävän asumisen väljyyden säilyttäminen ja
kasvutarpeiden yhteensovittaminen nousevat esille. Tässä luvussa määrittelen alkuun mitä maaseudun maisema on ja miten urbanisaatio siihen
vaikuttaa. Tämän jälkeen käsittelen maaseudun asumisen vetovoimatekijöitä ja maiseman roolia osana vetovoimaisuutta. Viimeisessä kappaleessa puolestaan käsittelen maiseman arvoja sekä kokoan yhteen niitä asioita, joita tulee huomioida rakentamisen maaseudun maisemaan sovittamisessa. Kaikissa kappaleissa pohdin aiheita myös metropolimaaseudun näkökulmasta.
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3.1 MAASEUDUN MAISEMA JA URBANISAATIO

3.1 Maaseudun maisema ja urbanisaatio
3.1.1 Maaseudun maisema – muuttuvaa kulttuurimaisemaa
Maaseudun maisema on tyypillisesti metsän rajaamaa viljelymaisemaa
peltoineen, niittyineen ja kylineen, joissa tuotantorakennukset, kotieläimet, koneet ja asuinrakennukset, mutta myös luonnontilaiset ja puoliluonnontilaiset biotoopit ja perinneympäristöt vuorottelevat. (Heikkilä
2001,5; Laurila 2005,25) Maaseutumaiseman vanhinta kerrostumaa
ovat luonnonhistorialliset, jääkaudesta ja muinaisen Itämeren vaiheista
aiheutuneet jäljet tuhansien vuosien takaa. Maanpinnan muodot, ilmasto, vesistö, maaperän viljavuus ja kulkumahdollisuudet ovat muodostaneet lähtökohdat ihmisen toiminnalle. Maaseutumaisemassa näkyvä
ihmisen toiminnan kerrostuma on usein vain muutaman sadan vuoden
takaa. Koska pyyntikulttuurin jättämät jäljet ovat suureksi osaksi hävinneet luonnonmaisemaan, on vasta maanviljelyskulttuuri ja peltojen raivaaminen muuttanut maisemaa näkyvällä tavalla. Maaseutumaisemasta
on näin tullut kulttuurin eli sanan alkuperäisessä merkityksessä viljelyn
leimaama. (Forsius-Nummela 1997, 64-65)
Maisema voidaan jakaa luonnonmaisemaan, jossa ihmisen jälkiä ei näy,
sekä kulttuurimaisemaan, joka on syntynyt ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen tuloksena. Maaseudun viljelymaisema on muodostunut
elinkeinojen (maatalouden ja karjanhoidon) harjoittamisen myötä ja on
kulttuurimaisemaa tyypillisimmillään. Viljelymaiseman avoimuus on
usein syntynyt satojen vuosien saatossa ja monet pellot ovat säilyneet
yhtäjaksoisesti viljelyssä tai laidunnuksessa jopa rautakaudesta lähtien.
Peltoviljelyn ja karjatalouden vaikutuksesta on syntynyt myös tärkeä
osa luontomme monimuotoisuudesta ja neljäsosa Suomen uhanalaisista
lajeista elääkin maatalousympäristössä. Maatalousmaisemaan kuuluu
erilaisia luontotyyppejä, joista erittäin merkittäviä ovat mm. reunavyöhykkeet, peltojen metsäsaarekkeet sekä karjatalouden vaikutuksesta
syntyneet luonnonniityt, kedot ja –laitumet, jotka nykyään määritellään arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi. Muita maaseudun luontotyyppejä ovat mm. puuryhmät, pientareet, kosteikot ja pihat ja puutarhat.
(Heikkilä 2001, 5,15-17, Ympäristöministeriö 2010, 14; Hirvonen et.
al. 2016, 9)
Maalaismaisemat ovat Suomessa tärkeä osa kulttuuria ja identiteettiä.
Maisemassa ei kuitenkaan ole kyse vain historiasta vaan myös tulevaisuudesta. Maisema muuttuu koko ajan, ja kulttuurimaiseman säilyminen vaatii maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitoa. Maaseudun elinkeinojen muutokset ja maiseman säilyttäminen tuleekin nähdä toisiaan
täydentävinä ja kehittävinä toimenpiteinä. Hallittu muutos säilyttää
maaseudun paikallisen identiteetin ja ominaispiirteet mahdollistaen
samalla maaseudun kehityksen. (Hirvonen et. al. 2016, 3,24) Maata-
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lousmaisemassa näkyviä elinkeinojen muutoksia ovat mm. maatalouden tuotantotavat, joihin 2000-luvulla vaikuttavat etenkin tuotannon ja
kulutuksen ekologinen modernisaatio, elintarvikemarkkinoiden globalisaatio sekä maatalous- ja ympäristöpolitiikka. Näiden vaikutuksesta
mm. maatilojen keskikoko kasvaa jatkuvasti ja maatilat jakautuvat päätoimisiin suuryksiköihin ja palkkatyön tai yritystoiminnan ohessa hoidettaviin sivutiloihin. Tämä aiheuttaa maiseman yksipuolistumista ja
vähentää maaseudun asutusta tilojen lukumäärän pienentyessä. Toisaalta maaseutumaisemassa näkyy yhä enemmän asutus ja matkailu ruoantuotannon sijaan. Etenkin ns. perinnemaisemissa maatiloja on siirtynyt
elämysmaatalouteen, jossa pääpaino on virkistyspalveluilla sekä niihin
helposti liitettävillä majoitus- ja ravintolapalveluilla. (Laurila 2005, 25,
27-28)

3.1.2 Urbanisaation vaikutus maaseutumaisemaan
Metropolialueella maaseutumaisemaan vaikuttavat merkittävästi myös
urbanisaatio ja kaupunkirakenteen laajentamisen paine. Modernissa
läntisessä yhteiskunnassa maaseudun urbanisaatio onkin olennainen
perinteisen maaseutumaiseman muutoksen ominaisuus (Antrop 200,
257). Erilaisten toimintojen vaatima tilantarve voi uhata maaseutumaiseman laatua, määrää ja identiteettiä (Overbeek & Terluin 2006,
22). Urbanisaatio muuttaa asteittain maaseudun tilallista rakennetta ja
muotoa ja muodostaa etenkin kaupunkikeskuksien läheisyyteen uutta
maisemaa, joka on hyvin muuttuva ja dynaaminen. Urbanisaation vaikutuksesta maiseman sirpaleisuus sekä maisemien samankaltaisuus lisääntyvät ja paikallinen monimuotoisuus vähenee. Maiseman toiminta
ja rakenne määräytyvät yhä enemmän ihmisen toiminnan mukaan ja
esim. maiseman uusi monimuotoisuus syntyy pitkälti kaupunkilaisten
maankäytön suunnittelun tuloksena. (Antrop 2000, 257, 600; Antrop
2004, 21; Hietala et. al. 2013, 577)
Urbanisaatio on myös kulttuurista ja sosiaalista muutosta, joka aiheuttaa maaseutumaisen elämäntyylin muuttumista urbaaniksi. Tämä vaikuttaa sekä ihmisten näkemykseen ympäristöstään sekä perinteisiin,
arvoihin ja tavoitteisiin. Toisin sanoen urbanisaatio muuttaa voimakkaasti tapaa, jolla ihminen käyttäytyy ympäristössään ja millä tavoin
hän käyttää tilaa. Tämän seurauksena syntyy muutoksia maiseman tilalliseen rakenteeseen ja ekologisiin toimintoihin. (Antrop 2000, 257-258)
Urbanisaation määräämä uusi elämäntapa ja ympäristön uudelleenjärjestäminen muodostavat maisemia, joilla on samanlaisia kansainvälisiä
ominaispiirteitä, mikä osaltaan vaikuttaa maisemien samankaltaistumiseen ja monimuotoisuuden vähenemiseen. Maiseman, maaseutukokonaisuuksien, luonnonalueiden, viljelysmaan ja kulttuurikokonaisuuksien pirstoutumiseen puolestaan on aiemmin vaikuttanut maaomistajien
perusoikeus käyttää omaa maataan. Nykyään kansainväliset päätökset

Kuva 5. Palopuron kulttuurimaisemaa Haapasaarentieltä katsottuna.

Kuva 6. Näkymä Kuusiston pihapiiristä peltomaisemaan.

Kuva 7. Näkymä Yli-Juvan pihapiiristä peltomaisemaan.

3.2. MAASEUDUN VETOVOIMAISUUS ASUINYMPÄRISTÖNÄ

ja säännökset, kuten EU:n maaseutupolitiikka vaikuttavat myös maaseudun maiseman muutoksiin. (Antrop 2000, 265)
Jotta urbaanin ja maaseudun välisiä toiminnallisia maisemia osattaisiin
paremmin hoitaa ja suunnitella, tarvitaan urbanisoituvan maiseman
muutoksen seuraamista. Perinteinen maisema auttaa löytämään maantieteellisen kehyksen, jota voitaisiin käyttää urbanisaation vaikutusten
määrittelyyn ja sitä kautta löytää kestävä maankäytön tapa. (Antrop
2000, 266, 267; Antrop 2004, 21)

3.1.3 Metropolimaaseudun maisema
Näen metropolimaaseudun maiseman kulttuurimaisemana, joka urbanisaation vaikutuksesta on luonteeltaan muuttuvampaa, monitoiminnallisempaa ja sirpaleisempaa kuin ns. ydinmaaseutu tai harvaan asuttu
maaseutu. Kaupungin läheiseen maaseutuun verrattuna metropolimaaseudun maisemaan kohdistuu enemmän kehittämispainetta osana metropolia. Maaseudun maisemaa yleisesti kohdanneiden muutosten mm.
tilakokojen laajenemisen ja asutuksen ja matkailun lisääntymisen lisäksi metropolimaaseudulle kohdistuu muutoksia myös lisääntyvistä erilaisista muista maankäytön tarpeista. Metropolimaaseudun rooli kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeenä ohjaa maisemaan toimintoja, joita
ei urbaaniin keskukseen haluta tai joita halvempi maanhinta houkuttaa
keskusten ulkopuolelle. Maisemallisesti tämä on metropolimaaseudulla
haastavaa. Lopputuloksena voi pahimmillaan syntyä varastohallimaista, maisemaan sopimatonta rakentamista suoraan kulttuurimaiseman
rajalle. Metropolimaaseudun maisemassa onkin tästä syystä mielestäni
kyse erityisesti maiseman muutoksesta ja sen hallinnasta.
Metropolimaaseudun muuttuminen urbanisaation myötä monitoiminnallisemmaksi puolestaan korostaa maaseudun merkitystä erilaisten
palveluiden tuottajana kaupunki-maaseutusuhteessa. Metropolimaaseudun maisemalla on oleellinen rooli näiden palveluiden osana. Monipuolinen ja vaihteleva kulttuurimaisema on otollinen virkistäytymiseen
ja luonnon potentiaali sekä maiseman houkuttelevuus ovat tärkeitä tekijöitä turisteille (Knickel et. al. 2011). Tästä syystä urbanisaation negatiivisia vaikutuksia metropolimaaseudun maisemaan tulisi ehkäistä
mm. maankäytön suunnittelun avulla, jotta kulttuurimaisema säilyttää
vetovoimansa ja ominaispiirteensä.

3.2 Maaseudun vetovoimaisuus asuinympäristönä
3.2.1 Maaseudun vetovoimatekijät
Metropolimaaseudun suunnittelussa on hyvä tunnistaa myös mitkä ovat
niitä vetovoimatekijöitä, joiden vuoksi ihmiset haluavat muuttaa maa-

seudulle. Kaupungistumisesta ja rakentamisen paineen lisääntymisestä
huolimatta, metropolimaaseutua ei tule muuttaa uudeksi esikaupunkialueeksi tai taajamaksi vaan sitä tulisi suunnitella siten, että sen houkuttelevuus maaseutumaisena asuinympäristönä säilyisi. Maisemalla
on tässäkin asiassa suuri rooli, mutta lisäksi maaseutuun liittyy myös
muita tekijöitä joiden vuoksi ihmiset valitsevat asuinpaikakseen maaseudun.
Maaseudun vetovoimaisuus asuinympäristönä perustuu etenkin niihin maaseudun ainutlaatuisiin ominaispiirteisiin, joita ei ole helposti
löydettävissä kaupunkimaisesta ympäristöstä. Nämä ominaispiirteet
liittyvät identiteetin rakentamiseen, yksilöllisyyden arvostamiseen, elämänhallinnan vaikutusmahdollisuuksiin ja pysyvyyden ja jatkuvuuden
tunteeseen. Näitä piirteitä ilmentävät mm. vanhojen talojen, historiallisen kerrostuneisuuden ja paikan hengen säilyttäneiden ympäristöjen
arvostus. (Pekkanen et. al. 1997, 102) Yleisesti maaseudun vetovoimatekijöiksi määritellään myös asumisen (ja asuntojen) edullisuus verrattuna kaupunkiin, väljyys, rauhallisuus, turvallisuus ja luonnonläheisyys. (Kytö et. al. 2006, 7-8; Pekkanen et. al. 1997, 53, 61-63,76,79-81)

paremmin eikä maaseutumaisessa ympäristössä koeta olevan potentiaalisia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä kuten kaupunkiympäristössä.
(Pekkanen et. al. 1997, 46,76; Kytö et. al. 2006,7)
Maaseudun vetovoimaisuudessa suuri rooli on maisemalla sekä kulttuurihistorialla ja paikan historiallisella kerrostuneisuudella. Vetovoimaisiksi alueiksi koetaan lähes poikkeuksetta luonteeltaan avoimet
kulttuurimaisemat, joissa ihmisen toiminta ja luonnonympäristö yhdistyvät. Kulttuurimaisemassa paikan historiallisuus on yksi vetovoimatekijä, toisen muodostavat avoimet tilat ja näkymät, jotka luovat
väljyyden tunnetta. Historiallisen omaleimaisuutensa säilyttänyt maisema koetaan myös inhimillisemmäksi ja ihmisläheisemmäksi kuin
kokonaan uusi moderniksi rakennettu ympäristö. Maaseutumaisemassa
luonto vuodenaikojen vaihteluineen sekä mm. vanhoissa taloissa nähtävissä oleva aikajänne muodostavat ajan jatkuvuuden tunteen johon
muuttajien on helppo kiinnittyä. Vanhojen maalaistalojen vetovoimaisuutta lisäävät myös niiden pihapiirit ja sijoittuminen osaksi kyläkokonaisuutta luonnonmuotoja mukaillen, mitä ei kaupunkiympäristö pysty
tarjoamaan. (Pekkanen et. al. 1997, 65-66, 68, 73-74)

Asumisen väljyys ja luonnonläheisyys liittyvät osittain toisiinsa. Usein
Edellä kuvattujen fyysisten tekijöiden lisäksi maaseudun vetovoimaimaaseudulle hakeutuvat ihmiset pitävät taajamien omakotitontteja liisuus ilmenee erilaisten arvojen kunnioittamisessa ja monipuolisten eläan pieninä ja kokevat naapurien sijainnin liian läheiseksi. Maaseudulla
mäntyylien ja paremman elämän laadun mahdollisuudessa. Maaseutu
suurempi tonttikoko ja riittävä väljyys sallivat vapaamman oman puuhastelun ym. askartelun kodissa ja pihalla,
mutta myös mahdollistavat tontin säilyttämisen osittain
PAREMPI
luonnontilaisena. Maaseudun vapaudentunne syntyy siis
ELÄMÄNLAATU
luonnonläheisyydestä sekä koetusta toiminnan tilallisesta
Erilaisten arvojen kunnioitus
rajattomuudesta. Luonnonläheisyys ei suinkaan perustu
ASUMINEN
Mahdollisuus monipuolisiin elämäntyyleihin
ainoastaan tontin väljyyteen vaan sillä on myös itsenäinen
Asumisen väljyys
Etätyö - työelämän
rauhallisuus
rooli maaseudun vetovoimatekijänä. Luonto symboloi
hidastaminen
turvallisuus
Yhteisöllisyys
kaivattua rauhaa ja vapautta, antaa toimintamahdollisuukpuuhastelu ja assia ja jatkuvasti uusia virikkeitä sekä vähentää tutkitusti
kartelu omassa
pihapiirissä
stressiä. (Pekkanen et. al. 1997, 45,53,81,103; Kytö et. al.
LUONTO
2006,7)
Rauhallisuus ja turvallisuus ovat myös jollain tavalla sidoksissa toisiinsa. Asuinympäristön rauhallisuus lisää
turvallisuudentunnetta ja maaseutua pidetään etenkin
lapsille turvallisempana kasvuympäristönä. Kaupungista muuttaneet arvostavat ihmisten läheisyyttä osana turvallisuutta, kunhan riittävä väljyys toteutuu; ihan yksin
keskelle metsää ei haluta muuttaa. Ihmisten läheisyyteen
liittyviä ja turvallisuudentunnetta lisääviä tekijöitä ovat
myös asukkaiden välinen yhteistyö ja naapuriapu (Jahkonen 2016,21; Hienonen 2011, 42). Turvallisuudentunnetta
lisää myös se, että maaseudulla asuinympäristö tunnetaan

Luonnonläheisyys
Virkistysmahdollisuudet
Terveysvaikutukset

KULTTUURIHISTORIA
Paikan henki
Maisemaan ja historiaan perustuva maaseudun identiteetti
Historiallinen kerrostuneisuus
Vanha rakennuskanta

MAISEMA
Kulttuurimaisema
Avoimet tilat ja
näkymät peltomaisemaan

Kuva 8. Maaseudun asuinympäristön vetovoimatekijöitä.
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tarjoaa kasvualustan sekä perinteisille että moderneille arvoille sekä
antaa kerrostalo- ja kaupunkiasumista paremmin joustavamman asumismuodon ja mahdollisuuden perheen sisäisille erilaisille elämäntyyleille. (Kytö et. al. 2006, 7; Pekkanen et. al. 1997, 46,49,99) Maaseutu
voi tarjota myös mahdollisuuden kiireisen työelämän hidastamiseen.
Etätyö, muut uudet työskentelymahdollisuudet ja toimivat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat työn ja vapaa-ajan yhdistämisen sekä työn
tekemisen maaseudun rauhallisemmassa ja vapaammassa ympäristössä. (Jahkonen 2016, 17-18, Hienonen 2011, 38)
Ihmisten asumisen toiveet ovat niin tärkeitä, että maaseudun asuinympäristön laadullisten tekijöiden toteutuessa, ei palveluiden tai liikenneyhteyksien merkitys ole yhtä suuri. Maaseudulle muuttavat ovat valmiita
tinkimään lähipalveluiden tasosta sekä käyttämään aikaa työmatkoihin
sekä palveluiden saavuttamiseen. Tästä huolimatta nopeat ja sujuvat liikenneyhteydet kuten toimivat joukkoliikenneyhteydet ja muut arjen sujuvuuteen vaikuttavat palvelut lisäävät maaseudulle muuttamisen vetovoimaa, mikä luontevimmin kohdentuu kaupunkien lähiseudulle. (Kytö
et. al. 2006, 8-9; Pekkanen et. al. 1997, 87,89; Hienonen 2011, 38)

3.2.2. Metropolimaaseutu asuinympäristönä
Hämeen ammattikorkeakoulu ja Länsi-Uudenmaan kylät ry ovat
yhteistyössä selvittäneet metropolimaaseudulla asuvien näkemyksiä metropolimaaseudun nykytilasta sekä tulevaisuuden toiveista
(Liimatainen&Uusitalo 2011). Kyselyssä nousee esille monia edellisessä kappaleessa kuvattuja maaseudun vetovoimaisuuden tekijöitä ja
kysely antaakin kuvan metropolimaaseudusta asuinympäristönä, joka
on lähellä kaupunkia sijaitsevaa maaseutua, jossa asumien on pääosin
väljää ja palveluita on vähän. Metropolimaaseudun erityisyys tulee esille vasta kyselyn tulevaisuuden näkymiä ja mahdollisuuksia käsittelevässä osuudessa, jossa mm. pääkaupunkiseudun läheisyys ja kaupungin

Kuva 9. Leveämäen tilan pihapiiriä.
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ja maaseudun vuorovaikutus on tunnistettu metropolimaaseudulla tärkeiksi asioiksi. Nykytilanteeseen verrattuna metropolimaaseutu tarjoaa
asuinympäristönä varmasti tulevaisuudessakin väljyyttä ja luonnonläheisyyttä, mutta tiivistyvä ja kaupungistuva metropolimaaseutu osana
koko metropolialueen kehitystä ei voi olla pelkästään väljää maaseutuasumista lähellä kaupunkia.
Metropolimaaseudulla vaikuttaa olevan paljon potentiaalia maaseudun asumisen vetovoimatekijöiden ja kaupungin läheisyyden sekä palveluiden paremman saatavuuden yhdistämiseen. Metropolimaaseutu
mahdollistaa asumisen maaseudulla ja työssäkäynnin kaupungissa ilman pitkiä työmatkoja. Näkisin, että etenkin kaupungin ja maaseudun
reunavyöhykkeellä tiiviimpi asuminen voi yhdistyä suoraan kaupunkirakenteeseen tarjoten hyvän palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuuden ja samalla mahdollistaa asumisen maaseudulla, lähellä kulttuurimaisemaa ja maaseudun tarjoamia palveluita. Kauempana urbaania
keskustaa metropolimaaseutu voisi tarjota asumisen mahdollisuuksia
erityisesti tiivistyvissä kylissä sekä harkituissa hajarakentamisen paikoissa. Metropolimaaseutu on siis tulevaisuuden asuinympäristö, jossa ekologisuus, lähiruoan ja oman viljelyn mahdollisuudet, kulttuurimaisema sekä maaseudun ja kaupungin tarjoamat palvelut ja työpaikat
muodostavat monipuolisen kokonaisuuden.

3.3 Rakentaminen
maisemassa

metropolimaaseudun

3.3.1 Maaseudun kulttuurimaiseman arvot
Kulttuurimaiseman käsitteeseen ei itsessään sisälly arvovarausta, mutta
siihen liittyy usein vahva tunnelataus (Ympäristöministeriö 2010,14).
Maisema-alueita arvotetaan niiden kulttuuri- ja luonnontekijöiden sekä
maisemamaakuntajaon mukaisen edustavuuden perusteella (Hirvonen

Kuva 10. Ilkkalan päärakennuksen ikkuna.

Kuva 11. Mäntymäen päärakennus ja aitta.

et. al. 2016, 19). Kulttuurimaiseman arvot voidaan ryhmitellä kolmeen
osa-alueeseen: avoimeen viljelymaisemaan, kulttuurivaikutteiseen
luontoon ja ihmisen tekemiin rakennelmiin. Avoimet pellot ovat kulttuurimaiseman ydin, etenkin meillä Suomessa, jossa vain 8 % maasta
on viljelyssä ja vuoristot puuttuvat, jolloin maisemakuvan keskeisiä tekijöitä on juurikin avoimen tilan määrä ja sijoittuminen. Kulttuurivaikutteista luontoa taas ovat monimuotoisuutta rikastuttavat luontotyypit,
joiden syntymiseen on vaikuttanut maatalouden ja karjanhoidon ohella
myös muu ihmisen toiminta. Kulttuurimaiseman viimeisen silauksen
tuovat maaseudun vuosisatojen aikana kehittynyt arvokas rakennuskanta rakennelmineen, joka kertoo paikallisen maankäytön historiasta
ja edustaa perinteisen arkkitehtuurin piirteitä. Myös muut rakennelmat,
kuten tiet ja sillat ovat osa kulttuurimaisemaa. Arvokkaita ovat mm.
edelleen historiallista maaston piirteitä noudattelevaa linjausta edustavat nykyiset tiet. (Heikkilä 2001, 16,21,26)
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet edustavat maaseudun
kulttuurimaisemaa parhaimmillaan. Niiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, viljelymaisemaan ja rakennusperintöön. Ne ovat usein erityisen kauniita, maisemakuvaltaan yhtenäisiä
ja visuaalisesti hyvin hahmottuvia, koko Suomen maaseudun kulttuurimaisemia edustavia kokonaisuksia. Pitkät kulttuurivaikutukset ovat yhä
näkyvissä ja alueella on mahdollisesti muinaisjäännöksiä, hyvin hoidettua vanhaa ja maisemaan perinteisesti sijoittuvaa rakennuskantaa sekä
perinteisiin elinkeinoihin liittyviä rakennelmia kuten myllyt, kalakopit,
nuottakodat. Uusi rakentaminen sijoittuu luonteville vyöhykkeille maisemaan sopeutuen. Alue edustaa elävää maaseutua, mm. pitkään viljelyssä olleilla pelloilla viljely jatkuu aktiivisena. (Hirvonen et. al. 2016,
19; Ympäristöministeriö 2010, 14)
Maakunnallisesti arvokkaat maaseudun kulttuurimaisemat edustavat
tyypillisiä tai erityisiä maakunnan tai maakunnan osan maisemia. Ne

Kuva 12. Harakan tilan aitat ja päärakennus.
Taustalla kuivuri ja navetta.
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eivät usein ole yhtä monipuolisia tai edustavia, eivätkä täytä yhtä montaa kriteeriä kuin valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, mutta
kuvastavat etenkin oman maakuntansa identiteettiä tai sisäistä monimuotoisuutta. (Hirvonen et. al. 2016, 19; Ympäristöministeriö 2010,
14)
Paikallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat usein kooltaan pienempiä
kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua jopa yhden kohteen tai tilan
ympäristöstä. Ne edustavat tyypillistä tai poikkeuksellista maisemakuvaa tai maisemapiirrettä. (Hirvonen et. al. 2016, 19) Suurinta osaa
suomalaisista maaseutumaisemista ei ole kuitenkaan luokiteltu millään
tavalla. Maiseman arvon kannalta luokittelu ei ole ratkaisevaa, koska
jokaisella maaseudun kulttuurimaisemalla on historiallinen sisältönsä
ja kylällä oma paikallishistoriansa, merkityksensä ja luonteensa. Lisäksi maiseman arvo on noteerattu eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa. Sopimuksen mukaisesti maisema on tärkeä osa ihmisten
elämänlaatua kaikkialla, niin taajamissa kuin maaseuduilla sekä huonoettä korkealaatuisilla alueilla (Valtiosopimus 2006). Kulttuurimaiseman
sisältämät arvot ja niiden arvottaminen ovat usein kiistanalaisia asioita
ja kulttuurihistoriallisten arvojen etsimiseen maaseutumaisemasta liittyy melkein aina ympäristön tarkastelua myös symboliarvojen kautta.
(Forsius-Nummela 1997, 67,69)
Yhden arvonäkökulman maaseudun maisemaan tuovat myös maaseudun asukkaat. Heille maaseudun maiseman arvot perustuvat viljelymaisemaan enemmän elinkeinon kautta. Pellot ovat sukupolvien aikana
raivattuja. Niissä näkyy suvun uurastus ja toimeentulon lähde. Monet
maatilat ovat myös pitkään samalla suvulla olleita sukutiloja jolloin
kulttuurihistorian lisäksi rakennuksiin ja pihapiiriin liittyy varmasti
myös paljon tunnearvoa.

3.3.2 Rakentamiseen soveltuvat paikat
Perinteisesti rakennuspaikat valittiin maaseudulla siten, että ne sijaitsivat turvallisessa kyläympäristössä hyvien kulkuyhteyksien varrella ja
elinkeinon harjoittamiselle soveltuvilla paikoilla, lähellä tilan peltoja
ja karjamaita. Hedelmällistä viljelysmaata ei hukattu rakentamiselle.
(Heikkilä 2001, 26) Rakennuspaikkojen sijaintiin vaikuttivat myös
käytössä olleet rakennusmateriaalit. Kylmät talvet ja tuulelle arka hirsirakentaminen mm. pakottivat huomioimaan rakennuspaikan valinnassa
tuulensuojan, etenkin pohjoisen suuntaan ja rakennus pyrittiin suuntaamaan etelä-lounaaseen. Myös hyvät näköalat, kaivon paikka ja pihaan
johtavan tien kantava pohja vaikuttivat paikan valintaan. Tavallisesti
talon paikaksi valittiin kuiva ja lämmin, hiekka- tai moreenipohjainen
paikka pellon reunalta metsänrajasta tai peltosaarekkeesta, kaltevan tai
tasaisen maan taitekohdasta hieman tasamaata ylempää. Rakennusten
sijoittamisessa on havaittavissa maakunnallisesti suuriakin eroja mm.
jääkauden aiheuttamien viljavien maalajien huuhtoutumisen vaikutusten vuoksi. Perinteisten rakennuspaikkojen sijainnissa maisemassa on
kuitenkin nähty yleisesti alistuvaa suhdetta maisemaan ja metsän rajassa takarinteen ansiosta selusta on saatu suojattua. (Kukkonen 1997,
112; Pekkanen et. al. 1997, 72; Hirvonen et. al. 2016, 38,39) Maaston olosuhteiden lisäksi rakennuspaikkojen sijaintiin ovat vaikuttaneet
myös kylätyypit ja maanjakotoimitukset, joista erityisesti iso- ja uusjako muokkasivat kylien rakennetta ja asuinpaikkoja. (Hirvonen et. al.
2016, 38)
Rautamäen (1997) mukaan maaseudun maisemarakenneselvityksen
avulla muodostetaan käsitys mihin kyseisellä paikalla on perinteisesti
rakennettu, mutta myös missä viljelty ja missä on harjoitettu muita elinkeinoja. (Rautamäki 1997,20). Samoin maatilaa ja sen rakennetun ympäristön jäsennyksiä tutkimalla saadaan käsitys rakentamisen paikallisista ominaispiirteistä (Kukkonen 1997, 112). Sekä Rautamäki (1997)

Kuva 13. Mäntymäen tallin ovi.

että Hirvonen ym. (2006) antavat suunnitteluohjeita maaseudun maiseman ja rakentamisen yhteensovittamisesta. Heidän mukaansa maiseman ääritasot, selänteiden lakialueet ja laaksonpohjat sekä vesistöjen
rannat ovat perinteisesti olleet niitä kulttuurimaiseman alueita, joille ei
rakenneta. Samoin jyrkät rinteet, yhtenäiset maisemallisesti merkittävät metsänreunat, puronuomat, lähteiköt ja pehmeät rannat tai muuten
luontoarvoiltaan arvokkaat alueet tulee jättää rakentamisen ulkopuolelle ja säilyttää luonnontilaisena. Pienilmastoltaan tai perustamisolosuhteiltaan epäedullisia rakennuspaikkoja tai maisemakuvassa liian
näkyviä, visuaalisesti arkoja paikkoja, kuten maiseman solmukohtia tai
näkymäakseleita tulee pääosin välttää. Poikkeuksia ovat toiminnalliset
solmukohdat, kuten kylien rakennetut risteysalueet, jotka kestävät paremmin uudisrakentamista. Erityistä harkintaa ja maisemaan sovittamista vaaditaan myös ranta-alueiden rakentamisessa: parhaita paikkoja
ovat niemien kainaloissa ja lahdissa, kun taas esim. rantapelloilla rakentamista tulisi välttää niiden maisemallisen näkymäaluearvon vuoksi. (Rautamäki 1997, 21; Hirvonen et. al. 2016, 30, 39)
Uudisrakentamiselle maiseman kannalta suotuisimpina paikkoina pidetään ihmisen toiminnan muutoksia parhaiten kestävia vaihettumisvyöhykkeitä, jotka asettuvat ääritasojen, lakialueiden ja laaksojen väliin ja joille rakentaminen on perinteisestikin sijoittunut. Näitä alueita
ovat loivat rinteet, etenkin niiden keski- ja alaosa ja pienet selänteiden
lomaan nousevat sivulaaksot sekä selänteiden välitasot, jotka eivät ole
lakialueita. Hyviä rakennuspaikkoja ovat myös kumpareet ja pienet
maaston kohoumat laaksossa. Poikkeuksena on jokilaaksojen teiden
varsille, osin ominaisuuksiltaan epäedulliseen paikkaan, tietyillä alueille perinteisesti asettunut asutus. (Rautamäki 1997, 21; Hirvonen et.
a. 2016, 29, 38)
Kylissä ja taajamissa edullisimmat paikat ovat usein jo rakentuneet
niin tiiviisti, että vain pienimuotoinen täydentäminen tai uusiminen

Kuva 14. Knehtilän (Eerolan) päärakennus.

Kuva 15. Harakan tilan aitan ovi.
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on mahdollista. Haja-asutusalueilla uusien maisemaan soveltuvien rakennuspaikkojen löytäminen on helpompaa. Jos parhaiten soveltuvien
rakennuspaikkojen puutteen vuoksi alueita joudutaan laajentamaan
laaksoon, tulee Rautamäen (1997) mukaan tontin istutettavat alueet sijoittaa laakson puolelle ja kasvillisuutena tulisi käyttää tuuheita pensaita ja pikkupuita (esim. marjapensaita ja hedelmäpuita) muodostamaan
tuulensuojaa ja luontevaa uutta maisemarajaa. Selänteen suuntaan laajennettaessa tulee huolehtia pohjavesiolosuhteiden ja olemassa olevan
kasvillisuuden säilymisestä sekä välttää turhia kaivutöitä ja kellarin rakentamista. (Rautamäki 1997, 21)
Metropolimaaseudulla rakentamiseen soveltuvien paikkojen määrittelyn tulee mielestäni perustua edellä kuvattuihin perinteisiin rakennuspaikkoihin ja olemassa oleva rakennuskanta sekä kulttuurimaisema
tulee huomioida siten, ettei arvokkaaseen kokonaisuuteen vaikuteta
negatiivisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää olemassa olevien kylien yhteyteen uudisrakentamista sijoitettaessa. Metropolimaaseudun ja
kaupungin reunavyöhykkeellä tiiviimpi kaupunkirakenne voi muodostaa myös uutta maisemanrajaa ja sijoittua tällöin perustellusti osittain
myös laaksoon. Tällöinkin kulttuurimaiseman ja peltojen säilyminen
avoimena tulisi olla suunnittelun lähtökohtana ja uuden maiseman rajan
tulisi olla ilmeeltään vehreää.

3.3.3 Maaseudun maisemaan soveltuva rakennustapa
Maaseudun rakentamisessa on perinteisesti käytetty pääasiassa puuta
ja rakennukset olivat mittasuhteiltaan pelkistyneen luontevia. Paikallisia perinteitä kunnioitettiin ja uudet tyylisuunnat omaksuttiin hitaasti ja
ne sovitettiin vähitellen paikalliseen rakennusperinteeseen. Tuloksena
syntyi paikallisesti omaleimaista ja yhtenäistä rakennuskantaa. Maatilaympäristössä on perinteisesti ollut asuinrakennuksen lisäksi monenlaisia ulko- ja talousrakennuksia, joiden käyttöön maatalouden muutos
ja kehittyminen on vaikuttanut. Esim. heiniä ei enää kuivata ladossa,
eikä viljaa puida riihessä vaan tilalle ovat tulleet viljakuivurit, siilot ja
rehuvarastot. (Heikkilä 2001,26) Pihapiiriin on kuitenkin aina kuulunut
useita rakennuksia ja tyypillisesti niillä on rajattu pihapiiriä suojaiseksi.
Maaseudun rakennustapa on Suomessa ollut perinteisesti maisemaan
sulautuvaa. Aikojen saatossa maaseutuympäristöön on kuitenkin rakentunut monen aikakauden rakennuksia. Aarrevaara (2009) tuo esille että
esimerkiksi 60-luvulla uuden rakennuskannan sopivuuteen maaseutumaisemassa ei kiinnitetty enää niin suurta huomiota ja matalat maisemassa vieraat tyyppitalot omaksuttiin maaseudun rakennustyypiksi
(Aarrevaara 2009, 239, 203). 1970-luvulla sama linjaus jatkui ja yhä
enemmän entisestä rakennuskannasta poikkeavia rakennusratkaisuja
alkoi ilmestyä maaseudun maisemaan, mm. rakennusmateriaalit, rakennusten mittakaavat ja sijoittelu muuttuivat. Samaan aikaa maaseudulle
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alettiin rakentaa myös omakotitaloja. (Hirvonen et. al. 2016, 38) Tämän
vuoksi mielestäni onkin erityisen tärkeää pyrkiä säilyttämään rakennuskannan yhtenäisyys arvokkailla maisema-alueilla, eikä lisätä ympäristön
sekavuutta sopimattomalla uudisrakentamisella.
Rautamäen (1997) mukaan paikallisen rakennusperinteen ominaispiirteiden ja maaston, maaperän ja vesiolosuhteiden kokonaiskäsityksen pohjalta rakentamista voidaan ohjata siten, että paikan omaleimaisuus, visuaalinen eheys ja harmonia saadaan säilymään. Rakentamisen mittasuhteilla
ja vaihtelevan maaston huomioimisella sekä tonttien muodostamisella
ja teiden linjauksella on myös tärkeä osa maisemaan sopeuttamisessa.
(Rautamäki 1997, 21; Aarrevaara 2009, 22) Toisin sanoen perinteisten
tapojen noudattaminen rakennuspaikan valinnassa, pihapiirin muodostamisessa ja rakennusten arkkitehtuurissa sopeuttaa uudisrakennuksen
paremmin maisemaan. Esimerkiksi materiaalivalinnoilla ja värityksellä
voidaan luoda jatkumoa maiseman ajalliselle luonteelle ja yhtenäisyydelle (Hirvonen et. al. 2016, 33).
Hirvonen ym. (2016) ovat koonneet yhteen maaseudun maisemaan soveltuvan rakennustavan piirteitä. Rakennustavassa tulisi heidän mukaansa soveltaa suomalaisen rakennusperinteen sopusuhtaisuutta ja harmoniaa (rakennusosien kauniit suhteet, rakennuselementtien niukkuus
ja tarkoituksenmukaisuus ja viimeistellyt yksityiskohdat) modernissa
muodossa, niin että uudisrakennus on kiinni omassa ajassaan. Liiallista
monimuotoisuutta yksityiskohtineen sekä liian suurta mittakaavaa esim.
täysin kaksikerroksista rakentamista tulee välttää, ellei se ole seudun rakennusperinteelle tyypillistä. Perinteisen harjakaton käyttö on suositeltavaa. Väreistä hyvin maaseutumaisemaan sopivia ovat maapigmentit eli
keltaisen, punaisen ja ruskean sävyt sekä vaalea murrettu vihreä, tumma
”kimrööki ja grafiitti” sekä taitetut valkoiset, ”titaani-, sinkki- ja liituvalkoisen” sävyt. Maisemaan soveltumattomia värejä, kuten voimakkaita kylmiä sävyjä tulee välttää. Pihapiirin rakennuksissa perinteisesti
käytettyä värihierarkiaa voi toistaa myös uudisrakentamisessa, niin että
asuinrakennus erottuu väritykseltään talousrakennuksista. Rakennusmateriaaliksi maaseudulle soveltuu parhaiten perinteinen puu. (Hirvonen et.
al. 2016, 39)
Metropolimaaseudun rakennustavan on mielestäni hyvä perustua perinteiseen maaseudulle sopivaan edellä kuvattuun rakennustapaan. Etenkin
silloin kun rakennetaan samaan maisemaan vanhan rakennuskannan
kanssa, tulee uuden sopeutua vanhaan rakentamiseen, jotta kokonaisuus
säilyy harmonisena. Metropolimaaseudulle muodostuu kuitenkin erilaisia vyöhykkeitä, joissa rakennustapa voi erota toisistaan ja silti sopeutua
maaseudun maisemaan. Metropolimaaseudulle suunnitelluissa uusissa
keskuksissa rakennustapa voi olla myös kaupunkimainen. Korkeampi
kerrostalomainen ja tyyliltään moderni rakentaminen tulisi kuitenkin
pyrkiä sijoittamaan niin, ettei se hallitse kulttuurimaisemaa ja rakennustavan tulisi muuttua maiseman rajalle tultaessa tyyliltään perinteisemmäksi.

Kuva 16. Perä-Laavolan rakennuksia maisemassa.

Kuva 17. Harakan tilan maisemallisesti merkittävä rakennuskokonaisuus.

Kuva 18. Kuusiston tilan rakennuksia ja puustoa.
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METROPOLIMAASEUTU
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA

Kirjallisuustutkielman johtopäätöksenä voin todeta, että metropolimaaseudun kehittäminen on oleellinen osa metropolialueen suunnittelua.
Metropolimaaseudun suunnittelulla vaikuttaa olevan erityinen rooli mm. hajarakentamisen ja urbanisaation paineen hallinnassa, maaseudun ja kaupungin eri toimijoiden yhteistyön ja uusien palveluiden kehittämisessä sekä omaleimaisen identiteetin luomisessa. Tarkoitukseni
on koota tähän lukuun yhteen niitä asioita, joita mielestäni metropolimaaseudun maankäytön suunnittelussa tulisi huomioida sekä määritellä myös millä kaavatasoilla näitä tulisi käsitellä. Lähdekirjallisuudessa metropolimaaseudun tavoitteiden ja kehittämisen suunnitteluun
suositellaan perinteisen aluevaraussuunnittelun ja ns. blueprint-kaavoituksen ohella strategisempaa, eri osapuolet laajasti mukaan ottavaa
suunnittelua, jossa erilaiset tavoitteet ja resurssit voidaan parhaiten yhteen sovittaa (katso käsitteet s. 70). Tästä syystä pyrin pohtimaan
metropolimaaseudun suunnittelua myös hieman strategisemmasta lähtökohdasta, vaikka en syvennykään aiheeseen tarkemmin.

Palopuron-Ridasjärven osayleiskaava Palopuron kohdalla.

Ensimmäisessä kappaleessa kokoan yhteen maaseutuun kohdistuvan urbanisaation vaikutuksia sekä pohdin miten niitä voidaan käsitellä
maankäytön suunnittelussa. Toisessa kappaleessa esittelen kirjallisuuslähteiden pohjalta, miten kaupungin ja maaseudun reunavyöhykettä
tulisi suunnitella. Kolmannessa luvussa pohdin miten maaseudun vetovoimatekijöitä voidaan maankäytön suunnittelulla säilyttää urbaanista paineesta huolimatta. Neljännessä kappaleessa syvennyn kaupunkirakenteen ja metropolimaaseudun maiseman yhteensovittamiseen
erityisesti kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeellä. Viimeisessä kappaleessa mietin miten maaseudun läheisyyttä voisi hyödyntää metropolimaaseudulle tai sen läheisyyteen laajenevan kaupungin identiteetissä ja samalla kappale toimii myös yhteenvetona siihen millaiseen
lopputulokseen metropolimaaseudun suunnittelussa voisi pyrkiä.

4.1 URBANISAATION VAIKUTUKSET

4.1 Urbanisaation vaikutukset
Urbanisaation vaikutuksesta maaseutu muuttuu toiminnoiltaan monipuolisemmaksi. Perinteiset maaseudun toiminnot vähenevät tai ne
muuttuvat osa-aikaisiksi samalla kun maaseudulle syntyy uusia urbaanimpia toimintoja ja palveluita. Maankäytön suunnittelussa maaseutuun
kohdistuvat eri maankäyttötapojen tilatarpeet tulee hallita kokonaisuutena. Koska maanviljelyllä on suuri merkitys maaseutumaisemaan ja
osana maaseudun elinvoimaisuutta tulee suunnittelulla pitää viljelymaan väheneminen minimissä ja huolehtia että maatalous elinkeinona ja sen kehittäminen edelleen on mahdollista myös tulevaisuudessa.
Lähtökohtana tulee siis olla peltojen säilyttäminen ja niiden sekä tilojen
pirstoutumisen ehkäiseminen. Uusille toiminnoille ja maankäyttötapojen vaatimille rakennuspaikoille tulee löytää sijoituspaikat maanviljelyn ja maiseman ehdoilla.
Tilatarpeiden hallinnan lisäksi maankäytön suunnittelussa yhtä tärkeä
osa-alue on metropolimaaseudun ja kaupungin vuorovaikutussuhteen
vahvistaminen. Metropolitasolla seutuyhteistyö lisää kansainvälistä
kilpailukykyä ja yhteistyön lähtökohtana tulee olla maaseudun tunnistetut vahvuudet. Metropolimaaseudulla yhteistyötä on etenkin kaupungin ja maaseudun vastavuoroinen palvelusuhde, jossa kumpikin tuottaa
toiselle sen tarvitsemia palveluita. Maankäytön suunnittelulla voidaan
edistää vuorovaikutusta ja pyrkiä yhdistämään erilaiset intressit ja tarpeet. Strategisemman suunnittelun ja aktiivisen vuorovaikutuksen pohjalta yhteisen vision ja tavoitteiden muodostamisessa uusille palveluille
ja niiden kehittämiselle saavutetaan paras lopputulos.
Knickel ym. mukaan (2011) monipuoliset maaseudun palvelut ja toiminnot on mahdollista saavuttaa vain, jos onnistutaan rakentamaan uusi
sosiaalinen verkosto viljelijöiden ja maanviljelysektorin ulkopuolisten
toimijoiden välille. Tällainen risteävä yhteistyö maanviljelyn, paikallisen turismin, ravintoloiden ja pitopalveluiden sekä luonnonsuojelun
kesken on avaintekijä seudullisessa kehitysstrategiassa ja avaa mahdollisuuden kaupungin ja maaseudun yhteyksien tehostamiseen. Näitä
asioita ei toistaiseksi ole huomioitu riittävästi alueiden käytön suunnittelussa. Metropolimaaseudulla maanviljelyn uudelleenmäärittely vaatii
myös viljelijöiltä uusien taitojen omaksumista hyödyntääkseen muutokseen liittyviä mahdollisuuksia. Monitoiminnallisuuteen taas liittyy
identiteettien, strategioiden, käytäntöjen, yhteyksiin ja verkostojen uudelleen määrittelyä. (Knickel et. al. 2011)
Metropolimaaseudun suunnittelussa tulee siis hallita hyvinkin monitahoista kokonaisuutta, joka sisältää sekä käyttötarkoituksen ja tilatarpeiden määrittelyä, strategisempaa toiminnallista ja alueen tulevaisuuteen tähtäävää suunnittelua sekä mm. alueen identiteetin ja käytäntöjen
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vahvistamista ja suunnittelua. Näitä asioita tulee mielestäni tarkastella
etenkin yleiskaavatasolla, jotta saadaan luotua strateginen kokonaiskuva alueen kehityksen suunnista. Hankkeiden ja palveluiden tavoitteita
ja tilantarpeita tarkennetaan asemakaavavaiheessa tai jos asemakaavaa
ei ole tarpeen tehdä, hankkeen rakennussuunnitteluvaiheessa viimeistään. Kunta-/kaupunkikohtaisen suunnittelun lisäksi tuntuisi järkevältä tarkastella metropolimaaseudun palveluita ja toimintoja myös koko
seudun tai metropolialueen tasolla, jotta voitaisiin muodostaa metropolialueen kilpailukykyä lisäävä, erilaisia toisistaan poikkeavia paikallisia
palveluita tarjoava verkosto.
Maaseudun maisemaan urbanisaatio vaikuttaa tietenkin edellä mainittujen erilaisten käyttötapojen tilantarpeiden lisääntymisellä, mutta

myös lisäämällä maiseman sirpaleistumista ja samankaltaisuutta. Myös
maaseudulle muuttavien ihmisten myötä maaseutuun kohdistuu urbaanin elämäntyylin aiheuttamaa muutosta. Sirpaleistumista ja maisemien muuttumista samankaltaiseksi voidaan mielestäni ehkäistä ainakin
osittain maankäytön suunnittelulla. Maaseudun monimuotoisuuden säilyttäminen tulee olla suunnittelun lähtökohta. Pienet metsäsaarekkeet
peltojen keskellä, joen varsien suojakasvillisuus sekä mm. reunavyöhykkeet edistävät monimuotoisuutta ja niitä tulee säilyttää sekä hoitaa.
Laajoja maisemakokonaisuuksia ja peltoaukeiden näkymiä ei saa estää
uusilla rakenteilla eikä pilkkoa pienempiin tiloihin, jotta yhtenäinen
maaseutu ei muutu sirpaleiseksi.

Urbanisaation vaikutukset

Toimenpiteet ja tavoitteet
maankäyön suunnittelussa

Kaavataso

• Urbaanin paineen lisääntyminen ja toimintojen laajentuminen maaseudulle

• Tilantarpeiden ja käyttötarkoitusten
hallinta kokonaisuutena

• Seututaso

• Uusien rakennuspaikkojen sijoittaminen
maanviljelyn ja maiseman ehdoilla
• Maaseudun toimintojen monipuolistuminen

• Maanviljelyn
nen

• Uusien urbaanien palveluiden syntyminen perinteisen maanviljelyn oheen

• Uusien rakennuspaikkojen sijoittaminen
maanviljelyn ehdoilla

• Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen lisääntyminen

• Erilaisten intressien ja tarpeiden yhteensovittaminen ja yhteisen vision
löytäminen
strategisen
suunnittelun
keinoin

• Maiseman tilallisen rakenteen muutossirpaleistuminen ja samankaltaisuuden
lisääntyminen

• Urbaanin paineen ja elämäntyylin muutokset maisemaan

•

edellytysten

säilyttämi-

Maiseman monimuotoisuuden (mm. peltosaarekkeiden, suoja- ja reunavyöhykkeiden, metsänreunojen) säilyttäminen

•

Yhtenäisten peltoaukeiden ja näkymien
säilyttäminen

•

Maisemallisesti arvokkaiden avointen
peltoalueiden osoittaminen kaavassa

•

Rakentamiseen soveltuvien alueiden määrittely

•

Vision/ohjeiden
laatiminen
alueelle
soveltuvasta rakentamisen tavasta

Kuva 19. Taulukko urbanisaation vaikutuksista ja maankäytön toimenpiteistä.

• Yleiskaava

• Seututaso
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• Asemakaava

• Yleiskaava
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AALINEN LAATU
VISU
Avointen näkymien säilyttäminen
Suojapuuston
säilyttäminen
Veden laadun ja
määrän suojelu

REUNAVÖYHYKE
Luontoarvojen
säilyttäminen

• Paikka jonka ihmiset valitsevat
asuinpaikakseen

Jyrkkien rinteiden
ja huonon maaperän välttäminen
rakentamisessa

TE
HO
KA
S

Alueen kehityksen
tavoitteiden ja
vision määrittely

Kulttuurimaiseman, peltojen
ja alueen historian suojelu

T
AT
M
LI
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UO
H
LJE
TA
LYKÄ
YTTÖ MUUTOKSES

A

Daniels (1999) tuo esille myös, että suunnittelulla tulee tukea
veden laadun ja määrän suojelua (mm. säilyttämällä kosteikot) ja
välttää rakentamisessa jyrkkärinteisiä ja maaperältään rakentamiseen
soveltumattomia alueita sekä tulva-alueita. Tärkeää on myös suojella
jo olemassa olevia näkösuojaa antavia istutuksia ja puustoa sekä alueen historiaa ja kulttuurimaisemaa. Kulttuurimaisema auttaa tekemään
seudusta tunnistettavan ja selkeän ja sillä on sekä historiallista, esteet-

Tavoitteena muodostaa:
• Maisemallisesti esteettinen lopputulos

Nykyisten toimintojen ja tulevaisuuden tarpeiden analysointi

HALLINTA
VUN
K AS

Maiseman reunojen
luominen ja ylläpito

N

Danielsin (1999) mukaan maisemallisesti esteettinen lopputulos ei pelkästään riitä vaan tavoitteena reunavyöhykkeen
suunnittelussa tulee olla sellaisten paikkojen luominen,
jonne ihmiset haluavat ja valitsevat muuttavansa. Visuaaliseen laatuun, ympäristön suojeluun ja maan tehokkaaseen viljelykäyttöön voidaan suunnittelulla vaikuttaa mm. luomalla ja ylläpitämällä maiseman reunoja,
suojelemalla veden laatua ja määrää, rakentamalla kestävällä tavalla sekä suojelemalla maiseman näkösuojapuustoa sekä etenkin historiallista kulttuurimaisemaa.
Luomalla ja ylläpitämällä jo olemassa olevia maiseman
reunoja, voidaan helpottaa maankäyttötapojen järjestämistä ja ylläpitää visuaalista laatua. Reunat voivat olla
luonnollisia maiseman elementtejä, kuten selänteitä,
mäkiä, puroja, jokia tai metsää tai ihmisen tekemiä, kuten teitä tai aitoja. Reunat toimivat kylien ja muun asutuksen ja maaseudun välisenä erottavana puskurivyöhykkeenä
ja mm. määrittelevät pellot metsistä. (Daniels 1999,99)

Metropolimaaseudulle kohdistuvaa urbanisaatiosta aiheutuvaa kaupunkialueiden laajenemista ja rakentamista tulee maankäytön suunnittelulla rajoittaa. Daniels (1999) suosittelee aloittamaan alueen suunnittelun nykyisten toimintojen maankäytön tarpeiden sekä tulevaisuuden
tarpeiden analysoinnista. Sen pohjalta voidaan muodostaa tavoitteet
ja suunta, johon suunnittelulla tähdätään. Hyvän suunnitelman avulla
voidaan päästä tehokkaaseen, ennustettavaan ja kestävään kehityksen
mahdollistavaan lopputulokseen. Urbaanin kasvun hallinnalla voidaan

AN
MA

Näkisin, että ihmisten tapaan käyttää ympäristöään on maankäytön
suunnittelulla melko vaikea vaikuttaa. Metropolimaaseudulla kaupungin omien tonttien osalta voidaan antaa tarkempia määräyksiä mm.
maaseutumaisemaan soveltuvasta rakennustavasta, mutta haja-asutusmaisten yksityisten tonttien osalta yhtä tarkka määrääminen ei ole luontevaa. Uusien asukkaiden ymmärrystä alueen historiasta sekä maaseudulle sopivasta rakennustavasta voitaisiin ehkä kuitenkin koittaa tuoda
esille esimerkiksi kylän kyläyhdistyksen kautta sekä edellä mainitun
alueen yhteisen strategisen vision tai suunnitelman avulla.

Urbaanin ja ruraalin eli kaupungin ja maaseudun reunavyöhyke on
alue, jonne urbanisaation vaikutukset ja paine erityisesti kohdistuvat ja
jossa rakentamisen, toimintojen ja maiseman sopeuttaminen toisiinsa
erityisesti tapahtuu. Tätä reunavyöhykettä voidaan näkemykseni mukaan pitää oleellisimpana metropolimaaseudun suunnittelun osana.
Rakenteeltaan reunavyöhyke on yleensä väljää aluetta, jolle ominaisia piirteitä ovat maaseudun ja urbaanien toimintojen sekoittuminen,
monitoiminnallisuus sekä muuttuvuus. Tiiviiseen ja urbaaniin kaupunkirakenteeseen rajoittuessaan reunavyöhyke voi kuitenkin metropolimaaseudulla muuttua rakenteeltaan tiiviimmäksi. Reunavyöhykkeelle
ulottuva maaseutu on usein myös kulttuurimaisemaa, joka tulee nähdä
metropolimaaseudun säilytettävänä ja hyödynnettävänä potentiaalina.
Tällöin haasteellista on tiiviin kaupunkirakenteen ja kulttuurimaiseman
sovittaminen yhteen ja maankäytön suunnittelussa tuleekin mielestäni
tähdätä sekä tilallisesti yhtenäiseen lopputulokseen että harmoniseen
ja houkuttelevaan maisemaan.
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Antropin mukaan urbaani elämäntapa vaikuttaa ja muuttaa ihmisen tapaa käyttää ympäristöään. Ympäristön uudelleen järjestäminen muuttaa maiseman tilallista rakennetta ja voi sitä kautta olla syynä maisemien samankaltaistumiseen ja monimuotoisuuden vähenemiseen
(Antrop 2000, 257-258). Buciega ym. täydentävät, että myös käsitys
maaseudusta vaikuttaa ihmisen suhtautumiseen omaan ympäristöönsä. Kaupungista muuttavat haluavat usein tulla maalaisiksi, mutta todellisuudessa he ottavat urbaanin elämäntavan mukaansa ja maaseutu
tarjoaa tällöin heille lähinnä vihreyttä ja avointa tilaa, rauhallisuutta ja
hiljaisuutta (Buciega et. al. 2009, 25), kun taas maalla asuville käsitys
maaseudusta perustuu heidän omiin kokemuksiinsa, kuten elannon ansaitsemiseen viljelystä tai muusta maataloudesta sekä mm. väestön ja
palveluiden vähenemisestä (Buciega et. al. 2009, 14).

tistä että taloudellista arvoa. Maaseudun kulttuurimaisema houkuttaa
turisteja ja asukkaita samalla kun maiseman peltoja voidaan aktiivisesti
viljellä ja metsissä harjoittaa metsätaloutta, kuitenkin niiden virkistyskäyttö huomioiden. (Daniels 1999,99)

4.2 Kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeen suunnittelu

YMPÄRISTÖN SUO
J EL
U

Maankäytön suunnittelulla tulee pyrkiä ohjaamaan rakentamista ja
muiden toimintojen sijoittumista tällä periaatteella ja myös paikallisesti
arvokkaat maisema-alueet ja pellot olisi mielestäni hyvä merkitä yleiskaavaan maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi. Rakentamisen ja
toimintojen ohjaaminen on kuitenkin todellisuudessa haastavaa, koska
mm. tuotannosta luopuvat tilat myisivät mielellään maataan asuintonteiksi. Tilakohtaisen rakennuspaikkalaskennan avulla voidaan hallita
lohkottavien tilojen määrää, mutta niiden sijoittumisen ohjaamiseen
maisemassa ei aina ole resursseja. Näkisin, että metropolimaaseudulla
olisi hyvä tehdä vähintään maiseman säilytettävien ja rakentamiseen
soveltuvien alueiden määrittely yleiskaavatasolla. Toimivampi ratkaisu voisi kuitenkin ainakin lähdekirjallisuuden perusteella olla strategisemman vision tai muun alueen tulevaisuuteen tähtäävän strategisen
suunnitelman laatiminen yhdessä alueen asukkaiden, viljelijöiden ja
muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Yhteisen vision kautta osallisten sitouttaminen maiseman arvojen ja rakentamisen soveltuvuuteen
liittyviin asioihin, voisi olla toimiva ratkaisu. Myös maiseman monipuolisuuteen ja vaihteluun positiivisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten
peltolaikkujen erilaisia viljelytapoja (viljat, öljykasvit, laidunnus jne.)
voitaisiin tällaisessa suunnitelmassa käsitellä.

Kuva 20. Kaavio kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeen suunnittelusta.
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4.3 MAASEUDUN VETOVOIMAISUUDEN SÄILYTTÄMINEN

pehmentää myös ristiriitoja maaseudun sekä urbaanien asukkaiden sekä
erilaisten ympäristöä käyttävien tapojen välillä. Ympäristön ja maiseman suojelun sekä samanaikaisen huolellisesti sijoitetun kehityksen
yhdistelmä muodostaa kestävän taloudellisen kehityksen strategian.
Daniels esittää, että
ideaalitilanteessa metropolimaaseudun reunavyöhykkeellä sekoitus
maatiloja, metsää, luonnonalueita ja urbaaneja toimintoja (kauppoja,
toimistoja, tehtaita) voisi johtaa toimivaan maaseutuympäristöön ja
maisemaan, jossa urbaanimaiset työmahdollisuudet ja laadukas, edullinen asuminen yhdistyvät. Jotta tällainen tasapaino voidaan saavuttaa,
tulee urbaanien toimintojen rajoittua olemassa olevaan kaupunkiin ja
kyläalueisiin, jotta avoin maaseutu ja pellot voidaan pääasiassa säilyttää. (Daniels 1999, 4,18)

vetovoimatekijöistä tärkeimpiä ja niiden säilyttämisen tulee olla metropolimaaseudun maankäytön suunnittelun lähtökohtana. Uudet rakennukset ja toiminnot tulee sijoittaa maisemaan siten, ettei maaseudun
identiteettiä ja paikan henkeä kadoteta. Pekkasen ym. tutkimuksessa
(1997, 85) todettiin, että koska mielikuvat maaseudun muuttumattomuudesta, ympäristöstä välittyvästä historiallisuudesta ja jatkuvuuden
tunteesta rakentuu ympäröivän rakennetun ympäristön varaan, tulee
ympäristöön kohdistuvien muutosten olla sellaisia, että ne eivät vaaranna kulttuurihistoriallisten arvojen tai vetovoimaisuuden säilymistä
eivätkä pilaa kylän tunnelmaa. Rakentamisen laatuun tulee kiinnittää
erityistä huomiota ja sen tulee olla ominaisuuksiltaan, mm. mittakaavaltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään maaseutumaisemaan sopeutuvaa (kts. kappale 3.3).

Todellisuudessa tällaisen tilanteen saavuttaminen voi olla hyvinkin vaikeaa, koska metropolimaaseudun reunavyöhykkeelle luontaisesti rakentuu niitä toimintoja, jotka eivät sovellu tiiviiseen kaupunkiin. Avoimen
peltomaiseman reunalle rakentuneet teollisuusrakennukset, yhdyskuntatekniset rakennukset ja peltomarketit asettavat jo lähtökohtaisesti
haasteen metropolimaaseudun suunnittelulle. Toisaalta näitä toimintoja
ei voida sijoittaa missään nimessä myöskään kyläympäristöön, kuten
Daniels sanoo. Kulttuurimaisemaan jo sijoittuneiden sopimattomien
rakennusten ja maaseudun maiseman välille pyrkisin muodostamaan
uutta maiseman reunaa mm. istutusten ja pienimittakaavaisemman rakentamisen avulla. Lähelle ideaalitilannetta voitaisiin ehkä parhaiten
päästä silloin kun laajentuva kaupunkirakenne sallii tilaa vaativampien hallien sijoittamisen pois avoimen maiseman rajalta esim. liikenneväylien varrelle. Tällöin maiseman ja kaupungin reunavyöhykettä
voitaisiin hyödyntää pääosin asumisen ja virkistyksen käyttöön.

Kulttuurimaiseman avoimet näkymät ovat näin ollen metropolimaaseudulla tärkeässä osassa myös väljyyden kokemisessa. Uuden rakentamisen sijoittelussa väljyyden tunnetta voidaan lisätä juuri avoimien näkymien sekä rakennusten ryhmittelyllä yksityisyyden saavuttamiseksi,
vaikka tonttikoko ei olisikaan kovin suuri (Pekkanen et. al. 1997, 80).
Väljän kokonaisvaikutelman, luonnonläheisyyden sekä maaseudun
maiseman kannalta oleellista on säilyttää luonnontilaisia alueita rakentamisen välissä. Metropolimaaseudulla on mielestäni hyvä tarjota kaupunkimaisten tiiviiden tonttien lisäksi myös väljempiä tontteja, jotka
mahdollistavat luonnontilaisena säilytettävän tontin osan. Tämä lisää
väljyyden ja luonnonläheisyyden tunnetta sekä parantaa osaltaan rakentamisen sopeutumista maisemaan. Lisäksi on hyvä tarjota myös ainakin
joitakin suurempia tontteja, joilla maaseutumaisiin toimintoihin (eläinten pito, viljely) ja omaan puuhasteluun on riittävästi tilaa. Maaseudun
rakentamisessa yksi vetovoimatekijä on myös kaupunkia vapaammat
rakentamisen määräykset, mikä mahdollistaa yksilöllisen rakennustavan, joka toimii yhtenä asukkaan identiteetin rakentamismahdollisuutena (Pekkanen et. al. 103). Metropolimaaseudulla niillä alueilla, joissa
rakennukset voidaan sijoittaa väljemmin voisi rakentamisen ohjaaminenkin olla näkemykseni mukaan kaupunkialueita väljempää, kuhan
perinteiset maaseutumaisemaan soveltuvan rakentamisen reunaehdot
toteutuvat. Luonnonläheisyyttä voidaan puolestaan lisätä jättämällä
luontoa rakennettujen alueiden väliin sekä etenkin tiiviimmillä alueilla
suunnittelemalla hyvät ja luontevat yhteydet viheralueille, metsäalueille sekä mahdollisille uusille maaseudun ulkoilureiteille.

Kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeen ominaisuuksien kartoittaminen, maisemalliset reunat, maiseman ja luonnonolosuhteiden arvot
ja säilyttäminen, rakentamiseen soveltuvien paikkojen ja eri toimintojen yleispiirteinen sijoittuminen kuuluvat mielestäni oleellisesti yleiskaavatyöhön. Näiden lisäksi alueen tulevaisuuden kehitysnäkymien
strateginen määrittely ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä syntyvät
tavoitteet tai eri intressien yhteensovittaminen pitäisi muodostaa ainakin yleiskaavatasolla, jotta ne ohjaisivat tarkempaa asemakaavatasoista
suunnittelua tai yksittäisiä alueelle toteutuvia hankkeita kokonaisuuden
kannalta oikeaan suuntaan.

4.3 Maaseudun vetovoimaisuuden
lyttäminen metropolimaaseudulla

säi-

Maaseudun ainutlaatuisuus, maisemasta ja historiallisesta kerrostuneisuudesta kumpuava identiteetti ja paikan henki ovat ehkä maaseudun
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Metropolimaaseudun asumisesta ei pidä mielestäni tehdä vain uutta
tiivistä taajamaa tai tavoitella pelkästään maaseudulle tyypillistä hajarakentamista. Alueen sisällä voi olla eri tyyppistä asumista vyöhykkeittäin, joista toinen ääripää lähenee kaupungin asumista tiiveydeltään
toinen taas hajarakentamista. Rauhallisuuden vaikutelmaa voisi myös
tiiviimmillä alueilla pyrkiä lisäämään jättämällä luonnonalueita rakentamisen väliin. Maisemallisesti herkemmillä paikoilla uutta rakenta-

mista voisi mahdollisesti toteuttaa väljiin luonnonalueiden erotteleviin
ryhmiin. Asukkaiden määrän pitäminen mahdollisuuksien mukaan kohtuullisena edistää myös rauhallisuuden vaikutelmaa. Turvallisuuden lisäämiseen voidaan vaikuttaa mm. rakentamalla uusia kevyen liikenteen
väyliä kyläteiden varsille sekä suunnittelemalla myös uudet ulkoilureitit siten, että niitä pitkin päästään sujuvasti alueen palveluihin sekä kohti kaupungin keskustaa.
Näen, että palveluiden ja liikenneyhteyksien kehittäminen on metropolimaaseudulla yksi vetovoimaisuuden lisäämisen mahdollisuus.
Maaseudulla palvelut ovat usein puutteellisia ja ne ovat edelleen vähenemässä. Kaupungin lähelle sijoittuvalla metropolimaaseudulla
voidaan kuitenkin kehittää etenkin maaseudun tarjoamia, kaupunkimaaseutusuhteeseen perustuvia palveluita. Esim. lähi- ja luomuruoan
suoramyyntipiste koko lähiseudun tuotteista mahdollistaisi joidenkin
elintarvikkeiden saamisen omalta asuinalueelta. Myös asukkaiden oma
pienviljely lisää omavaraisuutta ja vähentää ruoan hakemisen tarvetta
kaupungista. Lisääntyvä maaseudun asukaspohja puolestaan edesauttaa julkisten palveluiden säilymistä ja kehittämistä sekä saattaisi riittää
kyläkaupan kannattavuuteen. Suurempi määrä asukkaita voisi lisäksi
tarjota paremmat mahdollisuudet kehittää maaseudun harrastustoimintoja, tuomalla enemmän asiakkaita lähelle palvelua. Kaupunkirakenteen laajeneminen taas tuo julkisia ja kaupallisia palveluita lähemmäs
maaseutua ja parantaa siten myös maaseudun asukkaiden palveluiden
saavutettavuutta.
Metropolialueella useat uudet tulevaisuuden asuinalueet sijoittuvat
metropolimaaseudulle raideliikenteen uusien asemien yhteyteen tai
olemassa olevien tieyhteyksien varrelle (MASU 2050). Kaupunkirakenteen laajenemisen myötä metropolimaaseudun liikenneyhteydet
voivat siis parantua. Maaseutua lähelle suunnitellun uuden kaupunginosan tai keskuksen uudet joukkoliikenneyhteydet palvelevat myös
metropolimaaseudun asukkaita, etenkin jos hyvien kävely- ja pyöräilyyhteyksien suunnitteluun uuden keskuksen ja maaseudun välillä panostetaan. Samalla parannetaan myös paikalliskeskuksen palveluiden saavutettavuutta metropolimaaseudulta. Toimivien yhteyksien suunnittelu
maaseudulta myös metropolialueen suurimpiin kaupunkikeskuksiin
(valtaväylät, rautatie) tai vastaavasti ydinmaaseudun suuntaan helpottavat kaupungeissa työssäkäyvien maalla asumista sujuvoittamalla työmatkoja.
Asuin- ja elinympäristön laatuun ja asuntoon liittyvien tekijöiden arvostus on lisääntynyt asuinpaikan valinnassa. Niinpä maaseudun kehittämisessä tulisi panostaa asumisen laatutekijöihin ja pyrkiä luomaan
asuinympäristöjä, jotka vetävät asukkaita maalle ja myös pitävät he
siellä. (Kytö et. al 2006, 6) Tätä voi mielestäni soveltaa hyvin myös
metropolimaaseudun suunnitteluun. Luomalla kiinnostavia ja laaduk-
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Maaseudun vetovoimatekijät

• Maaseudun identiteetti ja paikan henki
• Kylätunnelma
• Kulttuurihistorialliset arvot
• Kulttuurimaiseman avoimet näkymät

• Asumisen väljyys

Toimenpiteet ja tavoitteet
maankäyön suunnittelussa
• Uusien toimintojen ja rakennusten sijoittaminen siten, ettei paikan henkeä,
identiteettiä, kulttuurihistoriallisia
arvoja tai näkymiä kadoteta

Kaavataso

• Yleiskaava
• Asemakaava

• Rakentamisen laadun varmistaminen (mittakaavaltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään maaseutumaisemaan sopivaa)
• Väljyyden tunteen lisääminen:
* Asunnoista/pihoilta näkymiä avoimeen maisemaan

• Yleiskaava
• Asemakaava

* Rakennusten rymittely siten, että
pihojen ja asuntojen yksityisyys
toteutuu
• Vaihteleva
tontteja
• Luonnonläheisyys
• Rauhallisuus

tonttikoko

-

myös

• Luonnontilaisten alueiden
nen rakennusten välissä

suuria

säilyttämi-

• Hyvien viheryhteyksien osoittaminen

• Yleiskaava
• Asemakaava

• Luonnon hyvä saavutettavuus
• Monipuoliset elämäntyylit

• Vaihteleva tonttikoko

• Puuhastelu ja askartelu omassa pihapiirissä

• Monipuoliset ja uudet maaseudun asumisen mahdollisuudet hajarakentamisen
sijaan

• Asumisen laatu

• Palvelut ja saavutettavuus

• Yleiskaava
• Asemakaava

• Yhteisten puuhastelutilojen osoittaminen
• Maaseudun tarjoamien palveluiden visioiminen ja kehittäminen

• Seututaso

• Asukkaiden pienviljelyn
mahdolisuudet

• Asemakaava

ja

lähiruoan

• Yleiskaava

• Kaupungin tarjoamien palveluiden hyvä
saavutettavuus
• Metropolimaaseudun sijainnin hyödyntäminen suunnittelussa (esim. raideliikenteen yhteydet)
• Turvallisuus

• Turvalliset kevyen liikenteen yhteydet

Kuva 21. Taulukko maaseudun vetovoimatekijöistä ja maankäytön toimenpiteistä ja tavoitteista.

• Asemakaava

kaita asuinympäristöjä ja uusia asumisen mahdollisuuksia maaseudulle osana urbaania metropolialuetta, voidaan ehkäistä hallitsematonta
hajarakentamista ja vahvistaa metropolialueen rakennetta samalla kun
metropolimaaseudun palveluita voidaan parantaa sekä säilyttää vetovoimatekijöitä ja arvoja.
Ehdottaisin, että metropolimaaseudun toimivaa rakennetta tulisi tarkastella koko metropolimaaseudun tasolla, kuten mm. Helsingin maankäyttösuunnitelmassa 2050 on tehtykin. Metropolitasolla, esim. maakuntaliitossa tai metropolikuntien yhteistyössä voisi olla hyvä tunnistaa
metropolialueen maaseutualueiden vahvuudet ja pyrkiä löytämään
maaseutualueille toisistaan hieman poikkeavia ja niille paikallisesti
parhaiten sopivat ratkaisut. Näin voitaisiin tarjota erilaisia laadukkaita
asumisen, palveluiden ja virkistyksen mahdollisuuksia metropolialueen
sisällä, yhden toistettavan suunnittelukonseptin sijaan. Yleiskaavatasolla määritellään sitten tarkemmin kuntakohtaisesti uusien keskusten ja
metropolimaaseudun maankäyttöä sekä luodaan perusta asuinympäristöjen luonteelle. Strategisempi visio tai suunnitelma voisi yleiskaavaa
joustavammin määritellä alueen identiteettiä ja sopivia asumisenvaihtoehtoja. Maaseudun vetovoimaisuustekijät tulee ottaa huomioon siis
viimeistään yleiskaavatasolla. Yksityiskohtaisempia, asuinympäristön
suunnittelukysymyksiä tarkennetaan asemakaavavaiheessa.

4.4 Kaupunkirakenteen ja maaseutumaiseman yhteensovittaminen
Edellisessä luvussa (kappale 3.3) käsiteltiin niitä tekijöitä, joita maaseudun rakentamisessa tulee huomioida. Rakentamisen laadulla ja
sijoittumisella on suuri vaikutus siihen, miten onnistunut lopputulos
on maiseman kannalta. Metropolimaaseudulla erityisen tärkeää onkin
mielestäni löytää käytäntö siihen, miten kaupungin ja maaseudun toiminnot, rakentaminen ja maiseman arvot sovitetaan yhteen. Metropolimaaseudulla joudutaan miettimään myös miten tiivis kaupunkirakenne
ja maaseutumaisema etenkin kaupungin ja maaseudun rajalla ns. reunavyöhykkeellä yhteen sovitetaan.
Gallent & Shaw mukaan kaupungin ja maaseudun välisellä reunavyöhykkeellä rakentamisen tulisi muuttua vaiheittain sekä mittakaavaltaan,
tyyliltään ja rakenteeltaan urbaanista maaseutumaiseen (Gallent & Shaw
2007, 620). Suunnittelulla tulisi siis pyrkiä siihen, että lähinnä maaseutua rakentaminen olisi rakenteeltaan väljempää, mittakaavaltaan pientalomaista ja tyyliltään maaseutumaisemaan sopivaa ja perinteitä kunnioittavaa. Näkisin, että metropolimaaseudulla kaupunkirakenteeseen
tiiviisti liittyvä, maaseutumaisemaan rajautuva rakentaminen voi olla
rakenteeltaan tiivistäkin, kunhan mittakaava on maiseman rajalla pienipiirteistä ja maiseman reuna saadaan suunnittelulla säilymään selkeä-
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nä ja vehreänä. Pientalojen takaa kohoavien korkeampien rakennusten
ja pienimittakaavaisen rakentamisen väliin olisi hyvä jättää olemassa
olevaa korkeaa puustoa, jotta maisemassa näkyvä rakentamisen reuna
säilyisi pehmeänä. Kerrostalomainen tiivis kaupunkirakenne tulisi pyrkiä sijoittamaan siten, ettei se vaikuttaisi avoimeen kulttuurimaisemaan
vaan jäisi metsäalueiden tai metsän reunan taakse piiloon.
Maiseman rajalla uusien rakennuspaikkojen tulisi noudattaa ensisijaisesti perinteistä alueen rakentamisen sijoitustapaa ja sijoittua pääasiassa maiseman vaihettumisvyöhykkeelle tai selänteiden loiville alarinteille (kts kappale 3.3.2). Hirvonen ym. korostavat, että lähtökohtaisesti
tulee huolehtia, ettei maisemallisesti tärkeitä ehjiä metsänreunoja rikota
rakentamisella (Hirvonen et. al. 2016, 39). Rakentamisesta ei metropolimaaseudulla tule maiseman rajalla muodostaa muurimaista vaan
rakennusten tai rakennusryhmien väliin tulisi jättää luonnontilaista
metsää tai vähintään istutuksia ja puustoa. Rautamäki neuvookin sijoittamaan rakennukset tontilla siten, että avoimen maiseman puolelle jää
puita ja istutuksia vahvistamaan maiseman rajaa, vaikka tontti olisikin
metsän rajalla eikä pellolla (Rautamäki 1997, 21). Näkisin, että metropolimaaseudun kaupunkiin liittyvä tiiviimpi rakentaminen voi toimivan kaupunkirakenteen muodostamiseksi sijoittua reunavyöhykkeellä
myös osittain laakson, kunhan uuden maisemanrajan muodostamisesta
ja vehreydestä huolehditaan.
Rakennustavan tulisi maaseudun maisemaan rajoittuessaan olla perinteiseen maaseudun rakennuskantaan sopivaa (kts. kappale 3.3.3). Metropolimaaseudun maiseman rajalle mittakaavallisesti parhaiten sopivia
rakennustyyppejä ovat mielestäni omakotitalot tai yhtiömuotoisempi
pientalorakentaminen. Sopiva väljyys riippuu siitä, miten lähellä kaupunkia tai olemassa olevaa kylää rakentaminen sijoittuu. Kauemmas
kaupungista ja reunavyöhykkeestä siirryttäessä rakentamisen väljyys
voi olla suurempi (tonttikoko suurempi, rakentaminen väljissä ryhmissä) kuin kaupungissa. Myös olemassa olevaa kylää täydennettäessä
kaupunkimaisen tiivis rakenne ei välttämättä ole maisemallisesti paras ratkaisu. Maaseudulle tyypillisin asuinrakennuksen kerrosluku on
1,5-kerroksinen ja soveltaisin sitä ainakin omakotitaloihin, etenkin kyläympäristössä ja vanhan rakennuskannan läheisyyteen rakennettaessa.
Yhtiömuotoisessa rakentamisessa sekä urbaanin kaupunkirakenteen välittömässä läheisyydessä reunavyöhykkeellä voidaan mielestäni käyttää myös kaksikerroksisia rakennuksia. Matalia pitkiä rivitaloja tulisi
metropolimaaseudun rakentamisessa välttää ainakin maisemaan rajautuvilla alueilla ja käyttää niiden sijaan maisemaan paremmin soveltuvia
erillistaloja tai paritaloja piharakennuksineen. Ehkä yhtiömuotoinen
rakentaminen voisi jopa tavoitella massaltaan tai ryhmittelyltään maatilan rakennusryhmää, jossa esim. ulkomitoiltaan navettaa vastaavaan

26

rakennukseen voisi sijoittaa pienempiä asuntoja erillistalojen isompien asuntojen lisäksi, jolloin tontin asuntokokoihin saataisiin vaihtelua.
Maatiloille ominaisia pihaa rajaavia talousrakennuksia kannattaisi suosia myös uudisrakentamisessa.
Puu materiaalina on maaseudulle perinteinen (Hirvonen et. al. 2016,
39). Kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeellä puun käyttö voisi mielestäni ulottua tiiviimmän rakenteen kerrostaloihin asti ainakin
yksityiskohdissa ja pehmentää siten materiaalin vaiheittaista muutosta. Samaa asteittaista muutosta voisi soveltaa myös kattotyyppeihin
siten, että maiseman rajalla käytettävä harjakatto ulottuisi tiiviimpään
kaupunkirakenteeseen. Modernien pulpettikattojen käyttö kannattaisi
rajata tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, jossa ne eivät vaikuta maaseutumaisemaan.
Rakennetun ympäristön ja luonnonalueiden ryhmittely eli rakentamiseen soveltuvien paikkojen määrittely sekä niiden aluetehokkuudet ja
rakennustyyppien määrittely tulisi mielestäni tehdä yleiskaavavaiheessa. Rakennusten tarkemmat ominaisuudet ja sijoittuminen tontilla sekä
tontin istutusten sijoittumisen ohjaaminen kuuluvat asemakaavatasolle
sekä rakennustapaohjeiden laadintaan. Yleiskaavatasolla näitä tarkempia ohjeita voitaisiin käsitellä myös alueen strategisessa kokonaissuunnitelmassa tai alueen tulevaisuuden visiossa.

4.5
Metropolimaaseutu
luojana

identiteetin

Kirjallisen tutkimusaineiston perusteella vaikuttaa siltä, että metropolimaaseudun läheisyydellä ja sen tarjoamilla palveluilla näyttää olevan
suuri merkitys myös maaseudun läheiselle kaupungille ja urbaanille
keskukselle. Urbaanin paineen vaikutuksesta syntyvän uuden kaupunginosan identiteetti ja vetovoima voisivat hyvinkin perustua maaseudun
läheisyyteen sekä maaseudun ja maaseutumaiseman omaan vahvaan
identiteettiin. Metropolimaaseudun identiteettiä tulee suunnittelulla
tukea ja säilyttää ja kun kaupunkia ja maaseutua suunnitellaan kokonaisuutena, voisi uusi kaupunginosa saada siitä osansa. Kaupungin ja
maaseudun yhteisen identiteetin luominen vaatii kokonaissuunnittelua
myös sen vuoksi, että eri intressit ja eri tahot saadaan yhdistettyä ja
mahdollisimman laajan palveluiden verkoston kehittäminen olisi mahdollista. Palveluiden ja toimintojen tulee perustua maaseudun omiin
vahvuuksiin, jotka yhdessä maiseman arvojen kanssa luovat lähtökohdat suunnittelulle.
Kirjallisuustutkielman perusteella vaikuttaa siltä, että metropolialueella maaseudusta ja etenkin kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkees-

tä kannattaa suunnitella monitoimitoinen alue, jossa viljely voi jatkua
elinvoimaisena ja sitä sekä maaseudun maisemaa ja luonnonarvoja
hyödynnetään erilaisissa uusissa alueen palveluissa ja toiminnoissa.
Tällaiset maaseudulle kehitettävät palvelut tarjoavat sekä uudelle kaupunginosalle että koko kaupungille virkistysmahdollisuuksia ja elämyksiä. Näkisin, että identiteetin tai imagon luomisessa näillä maaseudun elämyksillä voisi olla oma tärkeä roolinsa.
Peltomaisemaan ja maaseudun metsäisempiin alueisiin suunnitellut ulkoilureitit sekä niiden varrelle sijoittuvat pistäytymispaikat, kuten esim.
maatilatuotteiden suoramyyntipiste, kahvilat ja ravintolat, käsityöläispajat ja muut harrastetilat sekä luonto- ja maisemakohteet muodostavat
maaseudun tarjoamien, matkailuun ja virkistykseen liittyvien, palveluiden perustan. Luomuviljelyn ja lähiruoan korostaminen, maaseudun
tarjoamien harrastusmahdollisuuksien (ratsastus, kalastus, marjastus,
metsästys) kehittäminen sekä maisemaan sijoitettavat uudet, alueen
käytettävyyttä parantavat rakenteet, kuten sillat ja muut maaseudun
houkuttelevuutta lisäävät suunnitteluratkaisut ovat myös tärkeä osa
maaseudun tarjoamia palveluita ja identiteettiä vahvistavia osatekijöitä.
Palveluiden ja elämysten lisäksi maaseudun läheisyys antaa mahdollisuuksia tarjota erilaisia asumisen muotoja, jotka hyödyntävät maaseutumaisuutta. Vaihtoehtona kaupungin tiiviiseen asumiseen, metropolimaaseutu voisi mielestäni tarjota ekologisempaa, vihreämpää sekä
osittain myös väljempää asumista. Kaupungin ja metropolimaaseudun
reunavyöhykeellä kaupunkimaiseen asumiseen yhdistyisivät näkymät
kulttuurimaisemaan ja hyvät yhteydet luontoon ja virkistysalueille,
sekä mahdollisuudet pienimuotoiseen viljelyyn ja esim. kanojen pitoon.
Ns. ulommalla metropolimaaseudulla korostuisivat asumisen väljyys
sekä mahdollisuus laajempaan pienviljelyyn ja myös isompien eläinten,
kuten hevosten tai vuohien, pitoon. Maaseudun läheiseen asumiseen
soveltuisivat hyvin myös erilaisten paikallisten energiaratkaisujen hyödyntäminen sekä muut energiatehokkaat ja ”vihreät” suunnitteluratkaisut. Esim. rakennusten lämmitys voisi perustua paikalliseen uusituvan
energian lämpökeskukseen (pelletti, maalämpö tmv.).

5

PALOPURO
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Tässä luvussa kuvailen suunnittelukohteena olevan, Helsingin seudun metropolimaaseudulle sijoittuvan Palopuron lähtökohtia. Metropolimaaseudun maiseman säilyttämisen haasteellisuuden vuoksi erityinen painoarvo on alueen maaseutumaiseman ominaisuuksissa ja kulttuurihistoriassa, jotka olen selvittänyt osana tätä työtä. Palopuron ympäristöhäiriöhaasteet (mm. melu- ja tärinä) olen tunnistanut, mutta niiden
tarkemman kuvauksen olen jättänyt tästä työstä pois. Oletuksena on, että radan varteen rakentaminen vaatii melusuojaustoimenpiteitä, joiden
toteuttaminen edellyttää melun ja tärinän selvittämistä tarkemmin alueen todellisen suunnittelun yhteydessä.
Peltomaisemaa Yli-Juvan ja Juvan tilojen suuntaan.
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5.1. PERUSTIEDOT

5.1 Perustiedot
5.1.1 Suunnittelualueen valinta ja sijainti
Palopuron alue valikoitui useiden ominaisuuksiensa vuoksi
suunnittelukohteeksi, jossa metropolimaaseutuun liittyvää teoriaa voisi käytännössä soveltaa. Alue sijaitsee kehittyvällä metropolimaaseudulla, melko tiiviisti Hyvinkään, n. 46 000 asukkaan
kaupungin keskustaajamaan ja uusimpaan kaupunginosaan,
Metsäkaltevaan liittyen. Sen saavutettavuustekijät ovat hyvät.
Palopuro sijaitsee pääradan varrella Hyvinkään ja Jokelan välissä, mikä antaa mahdollisuuden uuden junaseisakkeen sijoittamiselle. Lisäksi alueelta on sujuvat yhteydet valtatie 25:n kautta
Helsinki-Tampere-moottoritielle sekä alueen läpi kulkevaa Jokelantietä pitkin Järvenpään suuntaan. Etäisyys Helsinkiin on noin
55 km. Alueen potentiaali kasvavana metropolimaaseudun ja
radanvarren seutuna on huomioitu seudullisissa suunnitelmissa.
Sijainnin lisäksi potentiaalia sopivaksi suunnittelukohteeksi tuovat Palopuron aktiiviset toimijat ja viljelijät, jotka ovat jo kehittäneet alueesta monipuolisten toimintojen luomulaaksoa sekä
alueen perinteiset ominaispiirteensä säilyttänyt kulttuurimaisema. Uuden junaseisakkeen vaatima asukaspohja aiheuttaa haasteen kulttuurimaiseman säilyttämiseen, minkä vuoksi Palopuro
on erityisen hyvä kohde myös metropolimaaseudun rakentamisen ja maiseman yhteensovittamisen tutkimiseen.

5.1.2 Suunnittelualueen rajaus
Palopuron osayleiskaavatyössä suunnittelualueeksi on rajattu
laaja alue, joka etelässä ja kaakossa ulottuu Tuusulan kunnan
rajaan, pohjoisessa valtatiehen 25 sekä osittain Metsäkaltevan
kaupunginosan itäosaan, idässä ja luoteessa suunnitellun ns. itäisen radanvarsitien (Hyvinkään ja Järvenpään välinen uusi pääradan itäpuolelle sijoittuva ohitustie) linjaukseen sekä lännessä
Vantaanjokeen. Suunnittelun lähtötiedoiksi tämän työn osana
laaditussa Palopuron maisemaselvityksessä sekä varsinaisessa
suunnittelutyössä rajausta on muutettu niin, että kokonaisuus
keskittyy Palopuron peltoalueisiin ja niihin rajoittuviin metsäselänteisiin, jolloin Vantaanjoen varsi on ollut luontevaa jättää
suunnittelun ulkopuolelle.

5.1.3 Yleiskuvaus alueesta
Palopuron aluetta luonnehtivat lähelle kaupunkirakennetta sijoittuvat, viljelyssä olevat peltoaukeat ja metsäiset selänteet sekä
aluetta halkovat liikenneväylät, päärata ja maantie 1421 (Joke-
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lantie), jotka jakavat Palopuron itäiseen ja läntiseen osaan. Muita merkittävimpiä väyliä ovat pääradan alikulkujen kautta linjatut Haapasaarentie ja Hamburgintie. Pääradalla aiemmin ollut
lähiliikenteen seisake on lakkautettu vuonna 1996. (Kaavoitus
2014, 3)
Rakennuskanta koostuu pääosin vanhoista maatiloista ja omakotitaloista. Tiiviimpi tonttimaiseksi palstoitettu kylän taajamamainen keskusalue ns. Palopuron taajama sijoittuu radan länsipuolelle. Taajamasta hieman pohjoiseen löytyy Palopuron vanha
koulurakennus. Alueelle on tehty rakennusinventointi vuonna
1998, jota on hyödynnetty sekä vuoden 2000 Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman sekä alueella voimassa olevan Palopuron-Ridasjärven osayleiskaavan laadinnassa. Yleiskaavassa ei
kuitenkaan ole esitetty rakennussuojelumerkintöjä. (Kaavoitus
2014, 3) Rakennuskantaa ja alueen kulttuurihistoriaa käsitellään
tarkemmin kappaleessa 5.3.2.

5.1.4 Asukasmäärä
Palopurolla asuu noin 600 ympärivuotista asukasta, joista reilut
200 asuu Palopuron taajamassa.

Kuva 22. Palopuron sijainti Uudellamaalla

HYVINKÄÄ

5.1.5 Maanomistus
Palopuro on pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa.
Hyvinkään kaupungilla on maanomistusta lähinnä alueen pohjoisosassa, Jokelantien ja valtatie 25:n kulmauksessa sekä muutamia yksittäisiä maa-alueita Palopuron taajaman ja Haapasaarentien varrella.

5.1.6 Kaavoitustilanne
Palopurolla on voimassa Palopuron-Ridasjärven osayleiskaava,
joka on saanut lainvoiman 9.4.2004. Palopuron pellot on osoitettu osayleiskaavassa maatalousvaltaisiksi alueiksi (MT), peltojen
väliset metsäsaarekkeet pääosin maa- ja metsätalousvaltaisiksi
alueiksi (M) ja suurimmat selänteet (pohjoisen kallioselänne ja
lännen DeGeer-moreeniselänne), osa Palojoen varresta sekä Nykiö on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi jolla on
ulkoilunohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja (MU, MU-1, MU2). Maatilojen talouskeskusten ja maataloutta tukevien elinkeinojen alueiksi (AM-1) on osoitettu mm. Knehtilän (Eerolan),
Heikkilän, Nummimäen (Kokkosen), Mäntymäen ja Harakan
tilat. Palopuron taajaman alue on puolestaan osoitettu pientaajaman alueeksi (AT-1). Palopuron koulun alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Muita merkintöjä ovat
mm. tärkeimpien teiden linjaukset, maakaasulinja, pohjavesialueet, ulkoilureitit ja muinaismuistokohteet. (Kts. kuva s. 21)

JOKELA

Kuva 23. Palopuron sijainti suhteessa Hyvinkääseen ja Jokelaan. Punaisella diplomityön suunnittelualue, sinisellä osayleiskaavan rajaus.
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Kartta 1. Palopuron suunnnittelulue peruskartalla.
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5.2 Maisemarakenne ja maisemakuva
5.2.1 Yleiskuvaus alueen maisemasta
Hyvinkää sijoittuu Salpausselän koillis-lounaissuuntaiselle reunamuodostumalle. Salpausselkä jakaa Hyvinkään maisemallisesti kahteen osaan ja toimii myös maisemamaakuntien rajavyöhykkeenä.
Salpausselän kaakkoispuoliset alueet, Palopuro mukaan lukien, kuuluvat maisemamaakuntana Eteläiseen rantamaahan ja ovat ns. eteläistä
viljelyseutua, jolle tyypillistä ovat laajat savitasanteet, niiden väliset
moreeniselänteet sekä alueen halki pohjois-eteläsuunnassa kulkevat
harjujonot. Luoteispuoliset alueet puolestaan liittyvät Usmin laajan kallioselänteen kautta Järvi-Suomen ylänköalueisiin (Hämeen viljely- ja
järvimaa). (Kuoppala 1990, 14)
Hyvinkään suurmaiseman hieno solmukohta muodostuu Hyvinkäänkylään, Salpausselän ja Vantaanjoen risteyskohtaan. Joen puhkaiseman
solmukohdan kautta eteläsuomalainen maisema jatkuu laajoina savitasanteina myös Salpausselän luoteispuolelle Kytäjärvelle ja Vantaanjokilaaksona aina Hyyppärään asti. Salpausselän molemmin puolin sijoittuvia jokilaaksoja ja savitasankoja reunustavat suuret erämaaselänteet:
Idässä Sykärinjärven-Keravanjärven laaja kalliomoreeniselänne, luoteispuolella Usmin kallioselänne ja lounaassa Salpausselän laajaan
harjumuodostumaan liittyvä selänne suoalueineen. (Kuoppala 1990,
15-17) Palopuro sijoittuu Hyvinkään suurmaisemassa Salpausselän ja
itäisen erämaaselänteen väliselle peltolaaksojen ja pienempien selänteiden alueelle, joka lännessä rajautuu Vantaanjokilaaksoon (kuva 26).
Palopuron maiseman ytimen muodostaa kallio- ja moreeniselänteisiin
rajautuva Palojoen jokilaakso, jota muutamat pienehköt metsäkumpareet sekä maisemallisesti merkittävät Nykiön jyrkkäseinäinen kallioalue sekä Juvankosken kallioiset kumpareet pirstovat pienempiin
peltoaukeisiin. Selänteitä puolestaan luonnehtii pohjoisessa kallioisten lakiosuuksien ja suoalankojen vaihtelu, lännen moreeniselänteelle
luonteenomaisia taas ovat voimakkaat DeGeer-moreenit. Selkeitä vaihettumisvyöhykkeitä maisemasta ei löydy, vaan rakentaminen on sijoittunut peltoaukeiden kumpareisille osuuksille tai selänteiden loivemmille alarinteille sekä DeGeer-moreeniselänteen korkeimpien huippujen
väliselle tasaisemmalle osuudelle (esim. tilat Kivimäki ja Leveämäki).

5.2.2 Topografia, kallio- ja maaperä
Topografia
Topografialtaan Palopuro on vaihteleva selänteiden ja alavampien
laaksojen kokonaisuus. Korkeustasoiltaan korkeimmat selänteet ovat
Nykiön kallioalue ja alueen pohjoispuolinen kallioselänne, jossa korkeimmat laet nousevat yli +112,5 ja matalammatkin kumpareiden laet
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nousevat vähintään tasolle +100. Yhtenäisin pohjoisosan korkea selännealue sijoittuu Juvansuon ja Martinsuon välille, jossa maasto kohoaa
n. +110 tasolle. Kallioselänteen suoalueet ovat alimmillaan tasolla +90
(Katilansuo) ja korkeimmillaan jopa +97,5 (Lammisuo).



Länsiosan moreeniselänne on topografialtaan kallioselännettä tasaisempi, muutamia huippuja lukuun ottamatta. Korkeimmat laet sijoittuvat suunnittelualueen pohjoisosaan, jossa Lautakatonmäki kohoaa
tasolle +113,8 ja sen eteläpuolinen, toinen korkeampi laki nousee tasolle +112,7. Pääosin moreeniselänteellä ollaan noin tasolla +90...+105.
DeGeer-moreenit erottuvat topografiassa selvästi.
Palojoki kulkee alueen pohjoisosassa radan länsipuolella rantaviivan
korkeuskäyrien mukaan noin tasolla +82,5, mutta laskee alueen halki
kulkiessaan niin, että radan itäpuolella Eerolan pelloilla ollaan jo tason
+80 alapuolella ja Nykiön kohdalla +70. Pellot noudattelevat samaa
topografiaa. Palojoen radan länsipuolen peltoaukealla ollaan noin tasolla +85...+90, Eerolan kohdalla noin +82,5, Heikinojan peltolaaksossa
noin tasolla +80…+82,5 ja Nykiön kohdalla pellot ovat matalimmillaan
tasolla +70…+75.
Kallioperä
Palopuron kallioperä koostuu vaihtelevista itä-länsisuuntaisista kalliomineraaleista. Pohjoisosan kallioselänne ja Haapasaarentien koko
pohjoispuoli on kvartsi-maasälpäliusketta, jossa on kiinnostavana yksityiskohtana suikale Hyvinkään kvartsiittia (n. 1,84 miljardia vuotta
vanhaa kiveä (Ridaskoski 2016). Valtatie 25:n ja Jokelantien kulmassa
sekä lännestä työntyvänä kielekkeenä Haapasaarentien alkupään eteläpuolella on mikrokliinigraniittia ja sen eteläpuolella kapea kieleke
kvartsimaasälpäliusketta. Näiden alapuolella Haapasaarentien ja Nykiön välisellä alueella on vulkaniittia ja amfiboliittia. Nykiön kallioylänkö erottuu kallioperäkartassa selvästi muusta ympäristöstä poikkeavana
gabro- ja dioriittialueena. Gabro ja dioriitti ovat mustaa kovaa kiveä ja
siitä syystä säilyneet jääkaudesta (Ridaskoski 2016). Nykiön eteläpuoliset alueet ovat granaatti-kiillegneissiä.
Maaperä
Palopuron maiseman rakenne on nähtävissä myös maaperäkartassa. Laaksot erottuvat savi- ja hiesualueina selvästi hiekkamoreeni- ja
kallioselänteistä. Samoin tarkastelualueen pohjoisosan selänteen kalliokumpareiden väliset suoalangot erottuvat maaperäkartassa rahkaturvealueina. Maaperäkartta paljastaa hyvin myös jääkauden jättämiä
jälkiä. Palopuron länsireunan moreeniselänteellä näkyy selvästi lounais-koillissuuntaisia DeGeer-moreeneja (Hyvinkää-Jokelan DeGeermoreenit) ja Palopuron tarkastelualueen itäpuolella erottuu sora- ja
hiekka-alueena näkyvä, jääkauden jäätikköjokien muodostama Ridasjärven-Myllykylän harju ja sen alapuolinen Kapilamminnummin delta
(Tikkanen 1991, 14-15).

Kuva 24. Ote kallioperäkartasta (GTK 1956).
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Kuva 25. Ote maaperäkartasta (GTK).
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Kuva 26. Palopuro suurmaisemassa (suunnittelualueen rajaus turkoosilla, solmukohta ympyrällä).
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5.2.3 Vesistöt ja pohjavesialueet
Vesistöt
Palopuron alueella ns. luomulaakson peltojen halki virtaa Palojoki ja
alueen länsireunalla, suunnittelualueen ulkopuolella Vantaanjoki. Palojoki on Palopuron kohdalla kapea, luonteeltaan puromainen joki, joka
saa alkunsa Hyvinkään Tehtaansuolta. Tarkastelualueen pohjoisosassa joessa on lampimainen levennys sekä sen alapuolella koskimainen
osuus. Palopuron koulun peltoaukean ja Eerolan luomulaakson kohdalla uomaa on suoristettu. Toinen koskimainen osuus sijoittuu peltojen
keskellä kohoavien metsäsaarekkeiden kohdalle, jossa Palojoki kulkee
paikoin korkeiden kalliojyrkänteiden välissä. Paikkaa kutsutaan nimellä Juvankoski tai Lustmanninkoski. Juvankoski on erityisen hieno
maisemallinen kohokohta, mutta myös luontoarvoiltaan merkittävä.
Kosken jälkeen Palojoki on säilyttänyt alkuperäisen uomansa ja myös
tällä osuudella on luontoarvoja. Palojokeen liittyy Palopuron kohdalla
useampi suurehkoja puroja ja ojia, mm. ”Katilanpuro”, Heikinoja sekä
Kuusiston peltojen halki virtaava oja.

V

1:40 000
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Jokien lisäksi Palopuron alueella on muutamia pieniä lampia Nykiön
päällä (4 kpl) sekä pieni lampi Palomäen tilan mailla. Alueella on myös
useampia lähteitä mm. Juvan, Palorinteen, Leveämäen ja Riihisaaren
tilojen läheisyydessä sekä Nykiön päällä (3 kpl) sekä Takojan taajaman
pohjoispuolella.
Palopuron peltoaukeaa reunustavat selänteet toimivat alueen vedenjakajina. De Geer-moreeniselänne jakaa osan vedestä Vantaanjokeen
ja osan Palojokeen. Tarkastelualueen pohjoisosan purojen vedet sekä
Heikinojaan laskevat vedet Leveämäentien pohjoispuolelta laskevat
Palojokeen. Pohjoisosan kumpareinen kallioselänne ohjaa vesiä soiden kautta puroihin (esim. Katilanpuroon) ja siitä edelleen Palojokeen.
Myös Mäntymäen eteläpuolisen metsäselänteen vedet laskevat Palojokeen. Nykiön pohjoispuolen ojaa pitkin vedet laskevat Keravanjokeen.
Pohjavesialueet ja Päijännetunneli
Palopuron maisemaselvityksen alueelle ulottuu kolme 1 luokan pohjavesialuetta. Palopuron taajaman kohdalla on pistemäinen kalliopohjavesiesiintymä. Palopuron pohjavesialueen läpi kulkee Päijännetunneli
noin 800 metrin pituisella matkalla. (FCG 2017, 15) Näillä kohdilla,
rautatien ja Päijännetunnelin kohdalla sijaitsee lähes itä-länsisuuntainen kallioruhje, jonka vedenjohtavuudesta ei ole tietoa (Lipponen
2001, 51).
Toinen osittain tarkastelualueelle, Nykiön itäreunalle sijoittuva pohjavesialue on Santakosken pohjavesialue, joka jatkuu tarkastelualueen
ulkopuolelle Tuusulan kunnan puolelle Hiilimäen ja Rajakallion suuntaan. Muodostuma rajoittuu luoteessa Nykiön kallioalueeseen ja muilta
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Kartta 4. Vesistö ja pohjavesialueet Palopuron
kohdalla.

Kuva 27. Yksi Nykiön lammista.
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Kuva 30. Kuusiston peltojen lampi.
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osin savialueisiin. Pohjavesimuodostuma on luode-kaakkosuuntainen,
katkeileva ja osittain savipeitteinen pitkittäisharju, jota Keravanjoki
leikkaa. (FCG 2017, 17)
Kolmas suunnittelualueelle vähäisesti ulottuva pohjavesialue on Kapilamminnummi, jonka pohjavesimuodostuma on pohjois-eteläsuuntainen pitkittäisharju, joka eteläosastaan laajenee Kapilamminnummiksi.
Sekä Santakosken että Kapilamminnummin pohjavesialueet sijoittuvat
jäätikköjokien aiheuttaman harjun kohdalle (Vantaanjoen geomorfologia kirja) ja ne ovat antikliinisiä eli ympäristöönsä pohjavettä purkavia
muodostumia. (FCG 2017, 16-17)
Päijännetunneli on Päijänteestä Helsingin seudulle johtava raakavesitunneli, joka tuo vettä noin miljoonan asukkaan (mm. Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,
Sipoo ja Tuusula) ja teollisuuden käyttöön. Tunneli kulkee Palopuron
alueen halki Juvansuon ja Palopuron taajaman itäpuolelta pohjois-eteläsuuntaisena. Maakuntakaavassa annetun suunnittelumääräyksen mukaan tunnelin välittömässä läheisyydessä on alueiden käytön ja toimenpiteiden suunnittelussa otettava huomioon, ettei vaaranneta tunnelia
eikä sen veden laatua. (Kaavoitus 2014, 17)

juoksun pellot ovat oletettavasti paikallisilmastoltaan lämpimiä, koska
ne avautuvat etelään ja niitä eivät varjosta korkeat selänteet. Juholan ja
Katilan tilojen pienipiirteinen ja kumpareinen peltolaakso saattaa olla
lämpötilaltaan hieman muuta Palopuroa kylmempi. Peltoja varjostaa
osittain etelässä sekä Nykiön kallioselänne että useat pienemmät metsäiset kumpareet.

5.2.5 Kasvillisuus ja luontokohteet
Palopuron alueelta on teetetty luontoselvitys osissa vuosien 2009, 2015
ja 2016 aikana (Keiron Oy). Palopuron suunnittelualue on pääosin var-

sin tavanomaista, Uudellemaalle tyypillistä metsien ja peltojen mosaiikkia. Metsistä suuri osa on melko nuorta talousmetsää ja yleisin metsätyyppi on tuore ja lehtomainen kangas. (Keiron Oy 2016, 51)
Palopuron luontoarvoiltaan merkittävin kokonaisuus on Palojoki lähiympäristöineen. Palojoki on arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi
virtavedeksi mm. LAKU-kriteerien perusteella (vähintään 300 m pituiset, perkaamattomat, maatalousympäristössä virtaavat puro-osuudet
ja virtavesijatkumot, joissa on kotimaista kantaa olevien, uhanalaisten
vesieliöiden lisääntymisympäristöjä). Joessa elää mm. harvalukuinen
saukko. Palojoen katsotaan edustavan myös uhanalaista luontotyyppiä,
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5.2.4 Ilmasto ja pienilmasto
Ilmastoltaan Palopuro osana Hyvinkäätä edustaa Uudenmaan sisäosan
sääoloja. Hyvinkäällä Hyvinkäänkylässä sijaitsevan sääaseman mittausten mukaan vuotuinen sademäärä Hyvinkäällä on 660 mm. Ensilumi
saadaan keskimäärin jo marraskuun 5. päivän aikoihin ja pysyvä lumipeite on saapunut vuosien 1981-2010 aikana keskimäärin joulukuun 10.
päivä. Keskimääräinen vuoden ylin lämpötila Hyvinkäällä on 8,8 astetta ja alin 0,4 astetta (lämpimintä on ollut heinäkuussa, keskimäärin 17
astetta, kylmintä taas helmikuussa, keskimäärin -6,6 astetta). (Ilmastoopas 2013)
Hyvinkään paikallisia pienilmasto-olosuhteita on tutkittu 1990-luvulla (Kaukoranta 1992). Tutkimukset eivät ulottuneet Palopurolle asti,
mutta tiettyjen mittauspisteiden (Kaltevan jokilaakso ja Metsämutilan kallioinen moreeniselänne) voidaan katsoa vastaavan Palopuron
pelto-alueita ja metsäselänteitä. Näiden mittausten perusteella voidaan
olettaa, että Palopuron pohjoisella kallioselänteellä voi esiintyä suuria
paikallisia lämpötilaeroja (jopa 4-6 astetta) korkeiden lakiosuuksien ja
alavien kumpareiden välisten suoalankojen välillä. Peltoalueilla lämpötilaeroja syntyy laajojen peltoaukeiden ja mäkien suojaamien tai
pienten peltoalueiden välille (Kaukoranta 1997). Palopuron alueelle
sijoittuu sekä pienipiirteisiä peltolaaksoja että kaksi laajempaa peltolaaksoa. Mm. inversioilmiön vaikutuksesta (kylmän ilman valuminen
laaksoon) voidaan olettaa, että suuremmilla peltoaukeilla voi olla hieman lämpimämpää. Samoin pienemmistä peltolaaksoista Palojoen ylä-

Kartta 5.Palopuron
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pienet savimaiden joet. Lisäksi Palojoen arvoa nostaa siellä esiintyvä,
luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, jonka merkittävä lisääntymispaikka sijoittuu Palopuron alueelle. Erityisen arvokas luontokokonaisuus
Palojoen varrella on Juvankosken koskiosuus sekä kosken alapuolinen,
pääosin melko luonnontilainen puro-ja jokiluontokokonaisuus. Juvankosken kohdalla paikallisesti erittäin arvokkaiksi kohteiksi on arvotettu
joen itärannan rinteessä oleva hieno, runsasravinteinen lehto sekä länsipuolen vanhempaa puusto ja runsaasti lahopuuta sisältävä metsä, jonka
keskeltä löytyy arvokas pienkohde, pohjavesivaikutteinen lehtokorpi.
(Keiron 2016, 15, 47, 51)
Toinen merkittävä arvokokonaisuus alueella on Nykiön kallioalue, joka
edustaa arvokasta kangasmetsä- ja suoluontoa. Alueella on vanhempaa
metsää ja melko luonnontilaisia soita. Arvokokonaisuuden itäreunalla
on soiden ja pienten lampien muodostama hieno kokonaisuus. Luontoarvojen lisäksi jyrkkäseinäinen kallioalue on myös maisemallisesti
merkittävä elementti, jolla on virkistyskäyttöarvoja. (Keiron 2016, 47,
51)
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Palojoen lisäksi maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi on arvioitu
ns. ”Katilanpuro”, joka saa alkunsa Katilansuolta ja laskee Palojokeen.
Puron uoma on metsäisellä osuudella melko luonnontilainen ja rannat
ovat tuoretta keskiravinteista ja kosteaa, runsasravinteista lehtoa. Kohde soveltuu liito-oravalle, lepakoille ja saukolle. (Keiro 2016, 20)
Paikallisesti erittäin arvokkaiksi kohteiksi on Nykiön kallioylängön ja
Juvankosken lähistön metsien lisäksi määritelty mm. Heikinojan alajuoksu, muutamia lehtometsiä sekä Sammalsuon neva ja Kartanonsuon
sekametsä tarkastelualueen pohjoisosan selänteellä. (Keiron 2016,
15,19,28,38-40)
Eläimistö
Luontoselvityksessä arvioitiin myös elinympäristöjen soveltuvuutta direktiivilajeille, liito-oravalle, saukolle, lepakoille, viitasammakolle sekä
eräille sudenkorennolle. Palopuron alueelta löytyy soveltuvia kohteita
näille kaikille, eniten kuitenkin liito-oravalle ja lepakoille. Liito-oravasta (Kylä-Poltin alueella) ja saukosta (Palojoen varrella muutamasta
paikasta) tehtiin muutamia satunnaishavaintoja maastokäynneillä. Suojelluille sudenkorennoille (kirjojokikorento) sopivia elinympäristöjä on
lähinnä Palojoen Juvankoskella. Myös hirvieläimistä tehtiin useita jälki- ja jätöshavaintoja. (Keiron Oy 2016, 42-43, 45, 51-52)
Palopuron asukkailta saatujen tietojen mukaan alueella liikkuu hirviä ja
peuroja, ilveksiä, kettuja, mäyriä ja petolintuja (mm. teeriä, metsoja).
Myös muita lintuhavaintoja on tehty mm. kottaraisista, pöllöistä, kurjista, harmaahaikarasta ja haukoista.
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Kartta 6. Ekologiset yhteydet ja ydinmetsät Palopuron kohdalla (Luontotieto
Keironin 2016 selvityksen
mukaisesti)

Ekologiset yhteydet
Palopuron suunnittelualueen tämänhetkiset ekologiset yhteydet ovat
pääsääntöisesti hyvät, etenkin hirvieläinten kannalta. Laajat peltoalueet,
Jokelantie ja päärata eivät muodosta hirvieläimille estettä. Avarat peltoalueet ja päärata vaikeuttavat kuitenkin mm. puustoisia reittejä liikkumiseen käyttävän liito-oravan liikkumista etenkin itä-länsisuunnassa,
koska ylitykseen sopivaa puustoa ei ole riittävästi. (Keiron 2016,45)
Palopuron pohjois- ja koillisosan selännealueilla on tällä hetkellä alueen laajimmat luonnon ydinalueeksi määriteltävissä olevat metsäalu-
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eet. Ydinalueet ja niiden väliset metsäiset yhteydet muodostavat maakunnallisesti merkittävän etelä-pohjoissuuntaisen ekologisen yhteyden.
Yhteys kulkee Tuusulan Kolsasta Kaltevaan ja siitä edelleen itään ylittäen Jokelantien ja pääradan Palopuron peltoalueiden pohjoispuolella,
jatkuen aina Ridasjärvelle asti. (Keiron 2016, 45) Pienemmät luonnon
ydinalueet sekä toinen Palopuron poikki kulkeva ekologinen yhteys
löytyvät Palopuron peltoalueiden ja Takojan väliseltä metsäalueelta,
jossa kulkee myös itä-länsisuuntainen Gasumin kaasuputkilinja. Lisäksi merkittäviä ekologisia yhteyksiä alueelle muodostavat Vantaanjoen

2 km

3
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ja Palojoen varret sekä vesistöjä käyttäville eliöille myös jokien uomat.
(Keiron 2016, 45, 46)
Maakunnallisesti merkittäväksi määritelty ekologinen yhteys Palopuron ja viereisen Metsäkaltevan kaupunginosan välissä on hieman
ongelmallinen kaupunkirakenteen laajenemisen kannalta. Palopuron
tulevaa kaupunginosaa on alustavien osayleiskaavan rakennemallien
pohjalta päätetty tutkia ns. pohjoisena vaihtoehtona, jossa laajin ja tiivein rakentaminen sijoittuisi lähelle valtatie 25:sta liittyen kiinteämmin
Metsäkaltevan kaupunginosaan, jolloin arvokas kulttuurimaisema säästyy voimakkaalta rakentamiselta. Tämä kuitenkin vähintään kaventaa
nykyistä yhteyttä. Suunnittelulla tuleekin varmistaa ja vahvistaa eteläisemmän ekologisen itä-länsisuuntaisen yhteyden toimivuus.
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5.2.6 Maiseman tilallinen hahmo ja ominaispiirteet
Vaikka Palopuro maisemarakenteeltaan onkin yleispiirteisesti selänteiden reunustamaa peltolaaksoa, muodostuu alueen sisälle hyvinkin
toisistaan tilallisesti ja piirteiltään eroavia osa-alueita. Moreeni- ja
kalliokumpareiden lisäksi avoimen maiseman tilalliseen hahmottumiseen vaikuttaa junaliikenteen päärata, joka on sekä visuaalinen että toiminnallinen este maisemassa ja jakaa Palopuron kahteen osaan. Jokelantieltä avautuu radan itäpuolen laajoille peltoaukeille näkymiä vain
muutamasta paikasta, joissa tie nousee rautatien penkan tasolle. Suurin
visuaalinen este muodostuu Haapasaarentien alikulun tienoille. Alikulku kuitenkin samaan aikaan toimii Palojoen ja radan sekä maiseman
solmukohtana, josta näkymät avoimeen maisemaan avautuvat (Kartta
8).

Kuva 31. Juvankoski

Kuva 32. Nykiö

Kuva 31. Palopuron maiseman osa-aluejako.

Palojoen maiseman erityispiirteitä ja tilallista hahmoa kuvaavan osaaluejaon olen itse määritellyt, eikä se perustu maanomistusrajoihin tai
muutenkaan maisemassa selvästi näkyviin rajaelementteihin. Osittain
osa-alueet menevät maisemassa myös päällekkäin.
1 Palojoen yläjuoksun peltomaisema
Palojoen tarkastelualueen yläjuoksun peltomaisema on pienipiirteistä
ja hieman kumpuilevaa. Pienipiirteisyyteen ja erilaisten maisematilojen

Kuva 33. Nykiö

muodostumiseen vaikuttavat polveileva metsänreuna ja jo ennestäänkin
pieniä peltolaikkuja rajaavat kiilamainen metsäsaareke ja Ali-Palojoen
tilan pihapiiri puustoineen. Palojoki erottuu maisemassa hyvin ja joen
varrella on suojavyöhykekasvillisuutta. Maisemaa hallitsee erityisesti
joen varren metsäsaarekkeen suurikokoinen kuusi. Palorinteentien ja
Palojoen risteyskohtaan sillalle muodostuu maiseman solmukohta, jota
korostaa sillan viereinen, avoimessa maisemassa erottuva koivuryhmä.
Palopuron entinen, keltaiseksi rapattu, koulurakennus on maiseman selkeä hierarkkinen piste, jota myös koulun pihan männyt ja suuret kuuset
korostavat. Peltoaukean eteläreunan metsää on hakattu, mistä johtuen
maiseman raja on hajanainen. Maisematilan rajaajana tällä metsällä olisi kuitenkin tärkeä rooli, mistä johtuen säilynyt osuus on kartalla merkitty maisemallisesti tärkeäksi metsäksi. Maiseman yhtenä erityispiirteenä alueella on Palojoen lampi ja koski, jossa aikanaan on ollut mylly.
2 Radan länsipuolen metsäselänne
Palojoen peltoaukean eteläpuolinen alue on maisemaltaan metsäistä
moreeniselännettä, jonka erikoisuus ovat useat DeGeer-moreenit. Heti
Palojoen yläjuoksun peltoaukean jälkeen, Jokelantien varrella sijaitsee
ns. Palopuron taajama, jossa on jälleenrakennuskauden aikaista sekä
uudempaa omakotimaista, taajamalle tyypillistä pientalorakentamista.
Taajaman eteläpuolella, Leveämäentie alkupäässä avautuvat pienimuotoiset kapeat peltoalueet sekä tien pohjois- että eteläpuolelle, jotka ovat
kuuluneet radan itäpuoleisen Mäntymäen (Tallbackan) tilan maihin.
Näistä pohjoisempi on tällä hetkellä hevoslaitumena. Leveämäentien
päässä oleva Leveämäen vanha tila rakennuksineen edustaa osa-alueen
vanhinta rakennuskantaa.

Kuva 34. Palojoen yläjuoksun peltomaisemaa.

Kuva 35. Palopuron taajamaa
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Kartta 7. Maisemaa rajaavat ja jäsentävät
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Kartta 8. Maisemaa jäsentävät solmukohdat, näkymät ja hierarkiset pisteet.
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3 Palojoen luomulaakso
Palojoen luomulaakson laajin, avoin ja tasainen peltoaukea pitää sisällään mm. Eerolan (Knehtilän) ja Juvan tilojen peltoja. Palojoen uomaa
on suoristettu, eikä joki erotu etenkään radan läheisellä pelto-osuudella
merkittävästi maisemassa. Luomulaaksoon liittyvä Kuusiston peltoaukea on pienempi ja sitä rytmittävät useat puuryhmät ja yksittäiset
puut. Rajaavana maisemaelementtinä peltoaukeiden välissä on Haapasaarentien varren Mäkilän pihapiirin metsäsaareke. Muita tärkeimpiä maisemaa rajaavia ja jäsentäviä elementtejä ovat Kuusiston metsä,
Perä-Laavolan metsäsaareke sekä Heikkilän ja Knehtilän metsäsaarekkeet pihapiireineen. Näiden pihapiirien väliin, maaston kumpareiseen
kohtaan muodostuu maisemallinen solmukohta, josta avautuu näkymiä kahteen suuntaan Knehtilän metsäsaarekkeen jakaessa maisemaa
kahteen osa-alueeseen. Pienempiä solmukohtia muodostuu Haapasaarentielle Yli-Juvan latojen ja aitan kohdille. Näkymien kannalta mielenkiintoinen maiseman yksityiskohta syntyy etenkin latojen kohdalle,
jossa metsänreuna ulottuu pellon puolelle muodostaen suljetummasta
tilasta avautuvat näkymäpaikat.
Metsänreunat rajaavat maisemaa pääosin selväpiirteisesti. Maisemallisesti tärkeimpiä ovat maiseman taustametsinä tai päätteinä toimivat
metsät, mm. Perä-Laavolan metsäsaareke, Haapasaarentien jyrkän
mutkan jälkeinen osuus sekä Juvankosken kallioisten metsäsaarekkeiden reunat. Näistä pohjoispuolista on ehditty osittain avohakkaamaan,
mistä johtuen maiseman raja jää hieman hajanaiseksi. Eerolan ja Juvan
kuivurit toimivat korkeina ja hyvin maisemassa erottuvina rakennuksina maiseman hierarkisina pisteinä, kumpikin omassa maisematilassaan.
Muita maiseman erottuvia yksityiskohtia ovat Heikkilän hopeapajuri5 km
vistö sekä paremmin lähimaisemassa
huomattava, Vähä-Knehtilän arboretum kasvilajeineen.
4 Katilanpuron peltomaisema, Palopuron kulttuurimaisema
Palopuron kulttuurimaisemaksi (Alanko 1985) määritelty peltomaisemakokonaisuus, jonne sijoittuu useita Palopuron vanhimpia tiloja.
Maisema on hahmoltaan pienipiirteistä ja voimakkaasti kumpuilevaa,
luonteeltaan täysin erilaista kuin luomulaakson maisema. Alueen keskellä sijaitseva suurempi metsäsaareke sekä pienemmät metsälaikut ja
puuryhmät, pihapiirit sekä polveileva metsäreuna pirstovat peltoalueet
pieniksi maisematiloiksi. Maisemaa leimaa muuta Palopuroa tiiviimmin sijoittunut kulttuurihistorialtaan arvokas vanha sekä uudempi, pääosin hyvin maisemaan sijoittunut rakennuskanta. Maisemalle erityistä
luonnetta antaa myös maiseman halki virtaava, Katilansuolta alkunsa
saava ja maisemassa selvästi erottuva ”Katilanpuro”. Vanhojen tilojen, Juholan ja Katilan rakennusten ja Haapasaarentien mutkaan syntyy
solmukohta, josta aukeaa näkymä polveilevaan Katilapuron peltomai-
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semaan. Avointa maisemaa hallitsevien puuryhmien lisäksi näkyvä yksityiskohta on Yli-Juholan tilan vanha koivukuja.
5 Heikinojan luomulaakso/peltomaisema
Palopuron eteläisempää laajaa peltoaukeaa elävöittävät Palojoen luomulaaksoa enemmän maisemassa hyvin erottuvat Heikinojan uomat,
puuryhmät sekä avoimeen maisemaan sijoittuvat ladot. Peltomaisemassa erityisen tärkeitä rajaavia metsäalueita ovat sekä Mäntymäen että
Kokkosen (Nummimäen) mäntymetsät rakennuksineen. Näistä erityisesti Kokkosen metsäsaarekkeella on maisemaa jäsentävä rooli. Metsäsaareke rajaa mm. pohjoiseen laajentuvaa pienempää peltoaukeaa. Hierarkkiseksi, maisemassa moneen suuntaan näkyväksi pisteeksi nousee
Kokkosen suuri navetta. Saman metsäsaarekkeen etelälaidalla sijaitseva Kokkosen kuivuri erottuu myös maisemassa, mutta ei yhtä selvästi
kuin navetta. Avointa maisemaa keskeisesti hallitseva lato toimii pienimuotoisempana hierarkkisena pisteenä. Kokkosen metsäsaareke on erityisen hieno kohta maisemassa myös metsälehmuksiensa, mäntyjensä
ja avoimeen maisemaan niiden lomasta avautuvien näkymien vuoksi.

Kuva 38. Palojoen luomulaakso Knehtilän (Eerolan) suuntaan

Kuva 41. Haapasaarentie ennen Knehtilän solmukohtaa.

6 Palojoen alajuoksun peltomaisema
Oman kokonaisuutensa maisemassa muodostaa myös tarkastelualueen
Palojoen alajuoksu peltoineen ja metsäsaarekkeineen. Palojoen uoma
on tällä alueella säilynyt luonnontilaisena ja sen vuoksi merkittävimmät

Kuva 42. Heikinojan peltoaukean maisemaa.

Kuva 39. Haapasaarentietä Yli-Juvan aitan kohdalla.

Kuva 36. Haapasaarentie Katilanpuron peltomaisemassa.

Kuva 37. Katilanpuron maisemaa.

Kuva 40. Näkymä Juholan ja Katilan suuntaan.

Kuva 43. Heikinojan luomulaaksoa Kokkosen kuivurin nurkalta.
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Palojoen luontoarvot keskittyvät tälle alueelle. Uoma on mutkitteleva
ja joenvarren kasvillisuus on runsasta. Osittain joki kulkee avoimessa
maisemassa, osittain metsän reunassa. Jokivarren pellot ovat pienipiirteiset ja kapeahkot. Juvankoski on sekä maisemallinen solmukohta että
muutoinkin erityinen maiseman kohokohta. Palojoki kulkee paikon syvällä kallioiden väliin jäävässä uomassa ja välillä jokimaisema avautuu
myös kapealle peltoalueelle. Katilanpuro liittyy Palojokeen Juvankosken jälkeen ja puron uoma on nähtävissä peltomaisemassa vain painanteena, kasvillisuutta puron varrella ei ole. Erityisen hienosti Palojoki
erottuu Nykiön kallioiden lounaispuolella. Tällä kohtaa pellon halki
kulkeva joen mutkitteleva uoma erottuu pyöreän pajukasvillisuuden
ansiosta erityisen hienosti taustametsän rajaamana. Nykiön suunnassa
maisemaa rajaavat Nykiön jyrkät kalliot, minkä ansiosta näkymät maisemassa myös tähän suuntaan ovat erityisen hienot.
7 Nykiö
Nykiön jyrkkäseinäinen kallioalue on merkittävä luonnonmuodostuma
alueen maisemassa. Sen merkitys maisemallisena maamerkkinä korostuu etenkin lähimaisemassa, jossa kalliojyrkänteet hallitsevat ja rajaavat
maisematilaa. Suurmaisemassa Nykiön merkitys jää vähäisemmäksi,
sillä kalliot eivät nouse korkeustasoltaan selvästi muuta alueen maastoa
korkeammalle. Nykiö toimii kuitenkin voimakkaasti maisemaa rajaavana metsäalueena ja vahvana metsänreunana. Nykiö sijoittuu maisemaselvityksen tarkastelualueen reunalle ja siihen rajautuvat pellot ovat
jo osa Uudenkylän maisemaa. Selkeänä maisemallisena metsäsaarekkeena pihapiireineen toimii Harakan tila, joka siis varsinaisesti ei kuulu
Palopuroon, mutta jolla on tarkastelualueen maisemassa selkeä merkitys. Nykiön eteläpuolen peltoalueelle sijoittuu myös avointa maisemaa
hallitseva suuri yksittäinen kuusi.

Kuva 46. Näkymä Nykiöltä

Kuva 44. Palojoki Juvankosken kohdalla

8 Kallioselänne
Tarkastelualueen pohjoisosa on pääosin kumpareista kallioselännettä,
jota useat suoalangot rytmittävät. Lähimmäksi Jokelantietä, Juvansuon
länsipuolelle sijoittuu tasaisempi moreeniselänne, jonne Palopuron
uutta kaupunkimaista rakentamista on alustavasti ajateltu sijoitettavan.
Moreeniselänteen poikki, lähellä valtatie 25:sta, kulkee voimalinja,
jonka kulmauksessa, Jokelantien varrella on myös käytöstä poistuneen
sähköaseman jäljiltä maisemassa maisemavaurioksi määriteltävissä
oleva epämääräinen kenttä. Voimalinjan itäpuolella on pari pienehköä
peltoaluetta, joilla ei ole suurempaa maisemallista merkitystä.

Kuva 47. Nykiön rajaamaa peltomaisemaa. Pajukasvillisuus osoittaa Palojoen uomaa.

Kuva 45. Palojoen alajuoksua
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Kuva 48. Maisemassa merkittävä Harakan tila. Oikealla Nykiö.
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5.3 Historia ja kulttuurimaisema
5.3.1 Maankäytön ja maiseman historia
Palopuro on sijoittunut aikanaan neljän eri kylän ja useamman pitäjän
alueelle, ollen jopa kahden eri läänin osia. Mm. vuonna 1831 (Alanko
1985, 4) Palopurosta osa kuului Nurmijärven hallintopitäjään, Hyvinkään ja Nukarin kylien alueelle Uudenmaan läänissä ja osa puolestaan
Janakkalan hallintopitäjän, Erkylän ja Ridasjärven kylien alueelle Hämeen lääniin. Näiden neljän kylän rajat kohtasivat aikanaan ja tilojen
rajat kohtaavat edelleen Palopuron Juvankoskella. Kirkollisesti Palopuro kuului Hyvinkään ja Nukarin osilta Nurmijärven pitäjään jo 1550-luvulta ja Erkylän ja Ridasjärven kylien osalta Hausjärven pitäjään vuodesta 1611, joka silloin perustettiin Janakkalan kappelina. Vuoden 1855
jälkeen Ridasjärven kylä siirtyi myös hallinnollisesti Hausjärven pitäjään. (Alanko 1985, 5) Vasta 1900-luvulla Palopurosta tuli osa Hyvinkäätä.
Nimeltään Palopuro oli alkujaan Palojoki, mutta Nurmijärven Palojoen
kylästä aiheutuvien sekaannusten vuoksi nimi muutettiin Palopuroksi v.
1951. (Juva 2016,12, Koskinen, nimien histsoriallinen tausta.) Historiallisten paikannimien taustaa kartoittanut Ritva Lantz on v. 1972 kirjannut ylös, että asemapäällikkö Eino Silanderin mukaan vanhat ihmiset kutsuivat Palojokea ennen nimellä ”Palajok”, koska joki kuulemma
kuivui ”paloiksi” (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1999).
-1700-luku, isojako
Hyvinkään vanhimmat asuinpaikat ovat vuoden 1539 maakirjojen
mukaan olleet Hyvinkäänkylä, Ridasjärven kylä sekä Kytäjärven kylä
(Alanko 1985, 10; Uudenmaanliton raportti, kartoissa ainakin nähtävissä). Myös varhaisesta asutuksesta kertovat muinaisjäännökset vahvistavat tätä. Suurin osa Hyvinkään kiinteistä muinaisjäännöksistä keskittyy
näiden kylien läheisyyteen sekä Vantaanjoen varrelle, mikä kertonee
Vantaanjoen merkityksestä kulkureittinä jo esihistorialliseen aikaan.
Myös muinaisjäännösten löytöpaikat noudattelevat samaa periaatetta.
Erityisen paljon esinelöytöjä on tehty mm. Hyvinkäänkylästä Vantaanjoen varrelta. Palopuron alueelta kiinteitä muinaisjäännöksiä löytyy
muutama Vantaanjokilaaksoa reunustavalta DeGeer-moreeniselänteeltä: Leveämäentilan länsipuoleinen esihistoriallinen kiviröykkiö (Korpiniitty), ajoittamaton kiviröykkiö (Kuusela) sekä Palaneennummi, joka
on kuudesta kiviröykkiöstä muodostuva esimerkki historiallisen ajan
kaskipeltoalueesta. Kivikautisia löytöpaikkoja Palopuron alueelle osuu
kaksi. Juvan tilan kohdalta on löytynyt tasataltta (Juvala) ja Palojoen
varresta Poltinojan tilan eteläpuolelta on löytynyt oikokirves (Koskela
1). (Museovirasto 2017) Muinaisjäännösten perusteella Palopuron tienoillakin on siis mahdollisesti ollut asutusta jo esihistorialliseen aikaan,
mutta 1500-luvun maakirjoihin asukkaita ei kuitenkaan ole kirjattu Palopurolle.

Kuva 49. Rekognosointikartta (ns. Kuninkaan kartasto) n. vuodelta 1780 (Harju, 2012). Palopuron suunnittelualueen likimääräinen sijainti katkoviivalla.

39

5.3 HISTORIA JA KULTTUURIMAISEMA

Vanhimmat Palopuron alueelta löytyneet kartat ovat 1780-luvulta.
Rekognosointikartassa eli Kuninkaan kartastossa Palopuro näyttää vielä pääosin asumattomalta. Kartassa näkyvät hyvin Palopuron lähialueen
joet, Vantaanjoki, Palojoki ja Keravanjoki. Myös Ridasjärvi sekä Palojoen alkulähteenä toimiva Tehtaansuo (kartalla Isosuo), Nykiön kallioalue sekä Palopuron pohjoispuolen kallioselänteen suurimmat suot ovat
tunnistettavissa. Palopuron kohdalla asutuksesta kertovia merkintöjä
ovat torppa kahden suurimmilta soilta lähtevän puron risteyskohdassa,
Palojoen mutkan pohjoispuolella sekä toinen torppa hieman alempana,
Nykiön pohjoispuolella. Pohjoisempi torppa näyttäisi sijoittuvan nykyisen Juvan tilan paikkeille, jonne myös yksi muinaisjäännösten löytöpaikoista on rekisteröity. Eteläisempi saattaisi olla Juhola ja Katilan
tilojen kohdalla. Molempien torppien luota on näkyvissä tieyhteyksiä
Ridasjärvenkylän läheisille torpille sekä Ridasjärven kylään asti. Myös
Ridasjärveltä etelään kulkeva Palopuron itäpuolelta ohittava tieyhteys
näkyy kartalla.
Isojako toimitettiin Hyvinkään seudulla vuosien 1780-1807 välillä ja
sen vaikutukset maankäyttötapoihin ja maisemaan olivat vähäiset. Isojaolla luotiin edellytykset uusille viljelystavoille ja uudisasutukselle,
vaikka viljelystavat tuolloin säilyivätkin muuttamattomina. (Alanko
1985, 20) Myöhäisen asutuksen vuoksi Palopurolle ei ehtinyt syntyä
tiivistä ryhmäkylää palstoineen, jota isojako olisi hajottanut erilleen.
Palopuron vanhimmat asuinpaikat on muodostettu isojaossa. Osassa
tiloja on kuitenkin kirkon rippikirjojen ja asukkaiden omien tietoja perusteella ollut asukkaita jo ennen isojakotoimitusta.
Hyvinkäänkylän alueelta isojaossa muodostettuja kruunun uudistiloja
Palopurolla ovat Knecktilä ja Palojoki (Alanko 1985, 20), jotka Maanmittauslaitoksen kiinteistötietorekisterin mukaan on muodostettu v.
1808. Asukkaiden tietojen mukaan nämä tilat olisi kuitenkin perustettu
jo 1780- ja 1790-luvun puolella. Ridasjärven isojaossa v. 1787 muodostettuja uudistiloja ovat Palopuron alueella Harakka, Poltinoja, Juhola ja Katila. Alangon (1985, 22) mukaan Ridasjärven taloista Katila
ja Juhola muodostettiin jo aiemmin, mahdollisesti vuoden 1757 torpparilain muutoksen ansiosta, raivatuista torpista (vuonna 1757 torppien
ja uudistilojen perustaminen muuttui luvalliseksi myös talonpoikaistilojen metsiin). Raalan säteriin kuuluneen, Nukarin ratsutilan (rusthollin) omistukseen 1600-luvun lopulla siirtyneen Pengerkoskenkylän ns.
Vantakorven maille muodostettiin isojaossa v. 1784 Palopuron alueelle
Vantakorpi, Vilhelmsberg, Tallbacka (Mäntymäki) ja Hamburg (Kokkonen). Hieman myöhemmin Hyvinkäänkylän isojaossa v. 1808 muodostettiin Raalan säterin rälssiuudistiloja 8 kpl, joista Sofiebergillä ja
Hanhiojalla oli Vantaanjokeen rajoittuvat maapalaset Palopurolla. Er-
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kylänkylän Erkylän kartanon rälssiuudistilaksi isojaossa muodostettu
Juva on kiinteistörekisterin mukaan perustettu vuonna 1789 Juvanparikka-nimisenä tilana, mutta asukkaiden tiedon mukaan tälläkin tilalla
on asuttu jo 1770-luvulla. (Alanko 1985,15-16)
1700-luvulla varhaisin asutus tyypillisesti asettui tien varrelle muodostaen tiiviitä kyliä, joiden vähäiset peltomaat sijoittuivat talojen ympärille ja laajemmat niittyalueet jokien ja järvien varsille. Läheisessä joessa
tai purossa oli yleensä kyläläisten yhteinen mylly. (Alanko 1985, 14)
Palopurolle ei muodostunut tiivistä kylää Hyvinkäänkylän tai Ridasjärven tapaan. Karttojen perusteella vaikuttaisi siltä, että Palopuron varhaisin asutus on syntynyt Ridasjärven kylän ja Hyvinkäänkylän välisen
yhteystien (nykyisen Haapasaarentien) varrelle ns. takamaille selänteen
ja moreenikumpareiden loiville alarinteille (mikä kartta). Myllyjä alueella on asukkailta saatujen tietojen mukaan ollut Palojoessa ainakin
Palojoen tilan kohdilla koskiosuudella sekä mahdollisesti jopa kaksi
kappaletta Juvankoskessa.
1700-luvulla Palopuro oli pääosin metsää, mutta avointa maisemaa oli
jo syntynyt niittyinä Palojoen ja pienempien purojen (Juvan kohdan purojen ja Katilanpuron) varteen sekä asutuksen läheisyyteen sijoittuvina
peltoina Juvan sekä Juholan ja Katilan tilojen kohdilla. Suurimmat niittyalueet sijoittuivat Knehtilän ja Juvan tilan läheisyyteen. Kartoissa näkyvien peltojen sijainnin perusteella vaikuttaa, että pisimpään pysyvää
asutusta on ollut Juvan sekä Katilan ja Juholan kohdilla. Asutusta on
näiden lisäksi mahdollisesti ollut myös Palojoen ja Knehtilän tiloilla,
jotka mainitaan nimeltä ajanjakson kartoissa. Mäntymäen ja Hamburgin tai Poltinojan ja Harakan tiloja tai niihin liittyviä niitty-tai peltoalueita ei näy vielä 1700-luvun kartoissa (isojaonkartat Erkylä 1785 ja
Ridasjärvi 1782-1786 sekä tiluskartoissa Hyvinkää 1780, Nukari rusthåll 1783-1784).
1800-luku
1800-luvun puoliväliin mennessä Palopuron pellot ja niityt lisääntyivät
etenkin Palojoen, Knehtilän sekä Poltinojan ja (Kylä-)Poltin tilojen läheisyydessä. Palojoen varteen Palojoen tilan läheisyyteen oli jo 1807
syntynyt useita peltoalueita, sekä laajoja niittyalueita. Myös Knehtilän
tilan ja Palojoen välinen maisema oli muuttunut avoimeksi peltojen ja
niittyjen maisemaksi. 1800-luvun puoliväliin sijoittuvassa pitäjänkartassa suurin muutos 1800-luvun alkuun oli Poltinojan ja Poltin tilojen
läheisyyteen raivatut laajat peltoalueet. Nukarin ratsutilasta muodostettujen Tallbackan ja Hamburgin luona ei edelleenkään näy kartalla kuin
metsää, vaikka tilat on perustettu v. 1784 samaan aikaan Poltinojan
kanssa. Mäntymäen (Tallbackan) nykyisten omistajien mukaan talon

paikalla on alkujaan ollut ehkä metsästysmaja tai metsänvartijan talo,
mikä selittäisi peltojen myöhemmän raivaamisen (Latostenmaa 2016).
Myöskään Harakan tilan kohdalla kartalla ei ole merkintöjä.
1800-luvulla rakennettiin myös Helsingin-Hämeenlinnan rata. Vuoden
1857 rautatiekartoissa esiintyi asemanpaikkana Palojoki, mutta ilmeisesti läheisten kartanoiden omistajien vaikutuksesta asema päätettiin
lopulta sijoittaa Hyvinkäälle, keskelle asumatonta harjua, mutta lähelle
Erkylän ja Kytäjän kartanoiden maita. 107 km pituinen rataosuus, jonka
varrella oli seitsemän asemaa, avattiin liikenteelle 17.3.1862. (Alanko
1985, 31) Rautatie halkaisi Palopuron kahteen osaan ja vei maa-alueita
mm. Palojoen, Knehtilän ja Mäntymäen tiloista.
1800-luvun lopulla n. vuoden 1870 tienoilla (Senaatinkartta/Venäläinen topografiakartta) Palopuron avoin maisema ja peltoaukeat olivat
laajuudeltaan jo pitkälti nykytilanteen mukaiset, mutta niittyjä oli vielä
suhteessa peltoja enemmän. Pellot sijoittuivat asuinpaikkojen läheisyyteen, mm. Palojoen, Haapasaarentien ja Nykiön reunaa kulkevan
tien varrelle. Juholan, Katilan ja Kylä-Poltin maisemassa pellot olivat
hallitsevia ja maisema on ollut aiempaan sekä nykytilaan verrattuna
avoimempi. Katilanpuron varren niittyjen ansiosta maisemassa on ollut
visuaalinen yhteys Poltin ja muiden talojen välillä. Heikinojan luomulaaksossa avointa maisemaa muodostivat Mäntymäen tilan ja Hamburgin tilan pellot sekä niiden väliset, etenkin purojen varsien niittyalueet.
Niittylaikkujen väliin jäi kuitenkin vielä tällöin myös metsäisiä laikkuja eli maisema on koostunut useammasta maisematilasta. Myöskään
Poltitinojan ja Harakan tilojen välinen avoin maisema ei ollut vielä
1800-luvun lopulla kokonaan auki, vaan välissä oli myös metsäalueita.
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Kuva 51. Palojoen ja Knehtilän niittyjä ja
peltoja vuoden 1807 tiluskartalla

Kuva 50. Juholan ja Katilan ensimmäiset pellot Ridasjärven isojaonkartalla 1782-86

ISOJAKO 1780-1807
1784
Tallbacka
Hamburg

1787

Harakka
Poltinoja
Juhola
Katila

1789

Juvanparikka

1857 HELSINKI-HÄMEENLINNA RAUTATIEKARTTA
Kartassa esitetty Palojoen juna-asema

1808

Knehtilä
Palojoki

1780

Kuva 55. Senaatinkartta eli venäläinen topografikartta v. 1870

54

53

HELSINKI-HÄMEENLINNA RAUTATIE VALMISTUU 1862

1850

1870

Juva

Knehtilä

Juva

Knehtilä
Yli-Palojoki
Juhola
Katila

Juhola
Katila
Palojoki

Ali-Palojoki

Poltti

Juva

Ali-Juhola
Katila
Yli-Juhola

Poltti

Hamburg

Poltinoja
Tallbacka

Leveämäki

Poltinoja
Tallbacka

Harakka

Kartat 9-11 . Karttasarja maiseman ja maankäytön muotoutumisesta Palopurolla 1700- ja 1800-luvulla (vihreä=niitty, kelt.=pelto, punainen piste=asuinpaikka, katkoviiva=tie).

41

5.3 HISTORIA JA KULTTUURIMAISEMA

57
56

1905 PALOJOKI-SEISAKE

58

1930-luku HEIKKI SIIKOSEN UUDISTUKSIA
Tallbacka, Harakka, Eerola, Yli-Juhola,
Juva, Kuusisto, Kokkonen

1917 HYINKÄÄSTÄ KAUPPALA
1926 PALOPURO OSAKSI
HYVINKÄÄN MAALAISKUNTAA

1938

1945-> ASUTUSTILALLISET
Palopuron taajama
alkaa muodostua

1960

59

1950 ASUTUSTILALLISET
Siltalantien
palstat lohkotaan

60

61

1957 PALOPURON KOULU ALOITTAA
TOIMINTANSA

1996 JUNASEISAKE
LAKKAUTETAAN

1969 PALOPURO OSAKSI HYVINKÄÄTÄ
Kauppala ja Maalaiskunta
yhdistetään
2011 PALOPURON
KOULU LAKKAUTETAAN

1989

Kartat 12-14 . Karttasarja maiseman ja maankäytön muotoutumisesta Palopurolla 1900-luvulla (vihreä=niitty, kelt.=pelto, punainen piste=asuinpaikka, sininen piste= ratavartijan talo, oranssi piste= kauppa, violetti piste= koulu, katkoviiva=tie)
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1900-luku
1900-luvulla kylän elämä vilkastui ja maatalous vähitellen koneellistui. Palopuro sai oman Palojoki- nimisen junaseisakkeen, joka avattiin
1905. Vuonna 1936 asema siirrettiin lähemmäs nykyistä taajamaa ns.
”kaupan mäkeen” ja rakennettiin puinen laiturirakennus vastapäätä radanvartijan mökkiä. Juna helpotti kyläläisten liikkumista ja sitä käytettiin asiointi- koulu- ja työmatkoihin. (Juva 2016, 18) 1900-luvulla
tapahtui myös hallinnollisia muutoksia. Vuonna 1917 Hyvinkäästä tuli
kauppala, johon Palopurokin kuului. Vuonna 1926 Palopuro kuitenkin
erotettiin kuuluvaksi Hyvinkään maalaiskuntaan. Tammikuun alusta
1969 Hyvinkään maalaiskunta ja kauppala yhdistettiin, jolloin Palopurostakin tuli osa Hyvinkään kaupunkia. (Juva 2016,12)
1900-luvun alussa maanviljely toimi pitkälti vielä hevosten avulla. Tiloilla on ollut myös lehmiä ja muita eläimiä, kuten sikoja, lampaita ja
kanoja. Lypsylehmiä on ollut mm. Eerolassa (v. 1986 asti), Nummimäessä, Harakassa, Juvassa (v. 1971 asti), Tallbackassa (1960-luvulle
asti), Poltissa ja Poltinojassa. Heikkilässä oli lihakarjaa 1980-luvulle
asti ja ilmeisesti myös lypsylehmiä sitä ennen. (Juva 25.8.2016, Eerola 24.8.2016, Latostenmaa 24.8.2016, Vanhatalo 12.10.2016; Jonasson ym. 1931). Suomen maatilat-kirjan (Jonasson ym. 1931) mukaan
Palopuruolla 1930-luvulla myytäväksi riittäviä maataloustuotteita ovat
olleet mm. maito, liha, vilja, perunat, munat, heinät sekä pellava ja tuotteita on myyty etupäässä Helsinkiin.
1900-luvun alkupuolella monia maatilarakennuksia uudistettiin rakennusmestari Heikki Siikosen toimesta: mm. Tallbackan, Eerolan ja Harakan koko rakennuskanta uusittiin. Siikosen suunnittelemia ovat myös
Yli-Juholan ja Katilan karjarakennukset. (Alanko 1985, 27) Palopuron
asukkaiden mukaan myös Juvan 1920-luvulta peräisin oleva vanha
päärakennus (Juva, T., 12.10.2016) sekä Kuusiston ja Kokkosen (eli
Nummimäki) päärakennukset olisivat Siikosen suunnittelemia (Koskinen 2014, 34)
1900-luvun alkupuolella Palopuron avoin maisema muodostui jo pääosin pelloista ja enää muutamia metsäalueita oli raivaamatta. Vuoden
1938 topografiakartan mukaan niittyjä oli jäljellä enää Palojoen yläjuoksun peltoaukealla joen varressa sekä Juvankosken kohdalla Palojoen rannoilla. Kuusiston pellot, Heikinojan peltoaukea ja Poltinojan
ja Harakan välinen peltoaukea olivat kaikki saavuttaneet nykyisen laajuutensa. Nykytilanteeseen suljetumpaa maisemaa oli tällöin enää mm.
Palojoen maisemassa Juvankosken eteläpuolella. Samoin avoimen maiseman yhteys puuttui Heikinojan peltolaakson ja Nykiön väliltä, eikä
myöskään Kokkosen peltojen ja Perä-Laavolan välistä metsää oltu vielä raivattu pelloksi.

Kuva 62. Topografiakartta v. 1938 (Maanmittauslaitos). Suunnitelualueen rajaus harmaalla.

Kylän elämää vilkastutti 1900-luvulla sekä koulunkäynti että muut kylälle vähitellen tulleet palvelut. Kylän lapset kävivät koulua joko Uudenkylän koulussa (perustettu 1898) tai Jokelassa vuonna 1918 toimintansa aloittaneessa Palojoen-Lepolan koulussa (Juva 2016, 19, Junnila
1988, 437). Kylän oma koulu aloitti toimintansa syksyllä 1957 (Juva
2016,19; Junnila 1988, 444). 1950-1990-lukujen aikana Palopurolla oli
koulun ja kaupan lisäksi myös muita palveluita: mm. neuvola, kirjasto,
kirjastoauto, laiturirakennuksessa toiminut posti, postipankki, linja-autoliikenne, junaseisake, myöhemmin kauppa-auto (2-3 kpl) ja kirjastoauto. Palvelut ovat 1980-luvulta lähtien yksi toisensa jälkeen kuitenkin
lopettaneet toimintansa. Junaseisake lakkautettiin vuonna 1996 ja julkisista palveluista viimeisenä koulu vuonna 2011. (Juva 2016, 20)

alueelle sekä Knehtilän maista lohkotuille Siltalantien varren siirtolaispalstoille. Nämä näkyvät hyvin vuoden 1960 peruskartassa. Samasta kartasta nähdään, että eri peltoaukeita erottavat metsäalueet
Palojoen ja Heikinojan laakson välillä sekä Heikinojan ja Nykiön
eteläpuolisten peltojen välillä olivat edelleen metsää. Nykytilanteesta poiketen vuoden 1989 peruskartalla Katilanpuron rannat olivat
vielä melko pitkälti peltona säilyttäen visuaalisen yhteyden Poltin
ja Katilan ja Juholan välillä. Uusia asuinrakennuksia oli tullut lisää
Leveämäentien ja etenkin Vantakorventien varteen sekä Palopuron
taajamaan.

Lisää asukkaita Palopurolle saatiin sotien jälkeen, kun asutustilallisia
muutti mm. Heikkilän maista palstoitetulle ns. Palopuron taajamaan
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5.3.2 Kulttuurihistoria ja -maisema
Palopuron kulttuurimaiseman muodostavat pitkään viljelyssä olleet
pellot ja asutushistoriasta kertovat, alueen kulttuurihistoriaa edustavat ja edelleen pitkälti asuttuna olevat kantatilat. Tyypillistä Palopuron
kulttuurimaisemaa ovat avoimuutensa säilyttäneet, Palojoen jokilaakson ja moreenikumpareiden muodostama vaihteleva maisema, sekä
Palojoen pääuomaan liittyvien Katilanpuron ja Heikinojan omat peltoaukeansa. Palopuron kulttuurihistoriaa ovat vahvasti myös Palojoki
sekä Helsinki-Hämeenlinnan rautatie, joilla on ollut oma merkityksensä alueen kulttuurimaiseman muodostumiseen ja kylän kehittymiseen.
Joki on pyörittänyt kylän myllyt ja sahaa, tarjonnut mahdollisuuden
kalastukseen ja heinän niittämiseen sekä toiminut kapeasta uomastaan
ja mataluudestaan huolimatta ehkä myös kulkureittinä. Rautatie taas on
valmistuttuaan helpottanut kyläläisten liikkumista, mutta myös halkaissut kylän kahtia.
Avoimen maiseman juuret ovat 1700-luvulta, Palojoen jokivarsiniityissä sekä Juvan ensimmäisissä pelloissa ja Katilanpuron peltomaisemassa, Juholan ja Katilan vanhimmissa pelloissa. Palopuron vanhimpia
peltoja edustavat edellisten lisäksi 1800-luvun alusta olevat Palojoen
tilan joen varren pellot ja laajemmalle ulottuvat niittyalueet, Knehtilän
ensimmäiset pellot ja niityt sekä hieman myöhemmin syntyneet Poltinojan ja Poltin pellot ja niityt Nykiön laitamilla. Suurin osa Palopuron
pelloista ja avoimesta kulttuurimaisemasta on muotoutunut nykyisen
kaltaisekseen jo 1870-luvulle tultaessa. Tällöin erityisen hieno avoin
maisema on muodostunut Katilanpuron kumpareiseen maisemaan, jos-

Kuva 63. Knehtilän navetta ja muita rakennuksia.

Kuva 64.Yli-Juholan navetta
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sa Poltin, Juholan ja Katilan välillä on ollut visuaalinen yhteys. Palopuron pellot ovat olleet pääosin viljelyssä melkein 150 vuoden ajan, vanhimmat pellot jopa selvästi yli 200 vuotta. Pelloiksi ovat valikoituneet
maaperältään hedelmällisimmät savialueet ja ne on käytetty tarkasti
hyödyksi. Esimerkiksi DeGeer-moreeniselänteen kaikki saviset alueet
on raivattu pelloiksi ja peltojen outo muotokin selittyy nimenomaan
maaperällä. Maaperä on siis vaikuttanut pitkälti siihen, millaiseksi
avoin kulttuurimaisema on muodostunut.
Palojoen savialueiden välisiä moreenikumpareita ja selänteiden loivempia rinteitä ja alueita on puolestaan hyödynnetty rakentamiseen.
Isojaossa muodostetuista kantatiloista savilaaksojen moreenikumpareille ovat sijoittuneet Knehtilä, Juhola, Harakka ja Hamburg, sekä
kantatiloista myöhemmin lohkotut Heikkilä, Vähä-Knehtilä, Ilkkala
ja Kylä-Poltti. Selänteiden alarinteille puolestaan on rakennettu Juvat,
Tallbacka (Mäntymäki) ja Yli-Palojoki (Anttila) sekä kantatiloista lohkotut Kuusisto ja DeGeer-moreenialueen loivalle osuudelle rakennettu
Leveämäki. Rakennuspaikkojen valinnassa on huomioitu myös ilmansuunnat ja pienilmasto, erityisen lämpimiltä paikoilta vaikuttivat maastokäynnin perusteella mm. Heikkilän, Vähä-Knehtilän ja Yli-Juvan pihapiirit.
Kulttuurihistoriasta kertovia asuinpaikkoja ovat erityisesti isojaon kantatilat, mutta myös niistä lohkotut tilat, joissa on säilynyt vanhaa rakennuskantaa, ovat alueen kulttuurihistorian kannalta merkittäviä. Alangon (1985) sekä vuonna 1998 tehdyn KUKOLU-inventoinnin mukaan
tällaisia tiloja ovat Knehtilä (Eerola), Heikkilä, Yli-Palojoki (Anttila),

Kuva 65. Kylä-Poltin päärakennus

Kuva 66. Kokkosen päärakennus

Kuva 68. Yli-Juvan päärakennus.

Kuva 67.Mäntymäen vanha sauna.

Kuva 69. Harakan päärakennus.

Mäntymäki, Nummimäki (Kokkonen), Harakka, Poltinoja (tällä enää
historiallinen merkitys, rakennuskanta on uusiutunut), Poltti (KyläPoltti), Yli-Juhola, Ali-Juhola, Katila ja Vähä-Knehtilä (alkuperäisen
Knehtilän päärakennuksen runkoa säilynyt). Maastokäyntien perusteella listaan voisi lisätä ainakin Leveämäen pihapiirin, joka on lohkaistu isojaossa muodostetusta Vilhelmsbergistä, 1900-luvun alkupuolelta
(1910-20) olevat Mäkilän ja Juvan vanhan päärakennuksen pihapiirit
sekä Kujalan arviolta 1800-luvun lopulla rakennetun mansardikattoisen
hirsisen talousrakennuksen.
Suurin osa säilyneistä vanhoista päärakennuksista on 1900-luvun alusta, 20- ja 30-luvuilta. Yli-Juvan, Mäntymäen (hirressä vuosiluku 1812)
ja Harakan (hirressä merkintä 1897) päärakennukset sekä mahdollisesti
myös Leveämäen päärakennus ovat alueen vanhimpia päärakennuksia,
arviolta 1800-luvun puolelta tai vuosisadan vaihteessa rakennettuja.
Knehtilän vanha päärakennus oli Koskisen mukaan rakennettu 1838
(laajennettu 1860) (Koskinen 2014,7). Vuoden 1933 navetan palon
jälkeen Knehtilän päärakennus ja talousrakennukset päätettiin siirtää
nykyiselle paikalleen ja vanhasta päärakennuksesta purettiin puolet
uutta, vuonna 1935 valmistunutta, nykyistä Knehtilän (Eerolan) päärakennusta varten. Toinen puoli on säilynyt hirsirunkona Vähä-Knehtilän
päärakennuksessa (ns. salin puoli). (Koskinen 2014,32) Alkuperäisen
asunsa pääosin säilyttäneitä päärakennuksia ovat mm. Knehtilän uusi
päärakennus, Yli-Juvan, Mäntymäen, Poltin, Nummimäen, Harakan,
Heikkilän, Juvan (vanha päärakennnus), Leveämäen ja Mäkilän päärakennukset.

Kuva 70. Harakan tilan aitat.

Kuva 71. Mäkilän päärakennus.

Kuva 72. Yli-Juvan aitta.

Kuva 73. Heikkilän päärakennus.
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Kartta 15. Palopuron kulttuurihistoria ja -maisema.
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Vanhinta Palopuron säilynyttä rakennuskantaan edustavat arviolta
1800-luvulta peräisin olevat aitat, joita löytyy mm. Juvan ja Yli-Juvan,
Mäntymäen, Harakan, Poltin, Heikkilän ja Hamburgin pihapiiristä sekä
Mäntymäen riihi ja Vähä-Knehtilän lato (hirressä kaiverrus ANNO
1800). Muita mainitsemisen arvoisia rakennuksia ovat myös Knehtilän
vanha korkea heinälato ja Mäntymäen mansardikattoiset tallit ja navetta
osana pihapiiriä. Lisäksi alueella on useampia muita ennen 1900-luvun
puoliväliä rakennettua vanhempia päärakennuksia ja pihapiiriin kuuluvia mahdollisesti tätäkin vanhempiakin piharakennuksia, jotka omalta
osaltaan kertovat alueen historiaa. Esimerkiksi Ali-Palojen maatilan pihapiiri navettoineen sekä entinen Palorinne (nyk. Kivirinne) ja Sakkila
sekä Kuusisto ja Ilkkala ovat kaikki lähtöisin isojaossa muodostetusta
Palojoen tilasta. Heikinojan laakson puolella taas on 1930-luvulta peräisin olevia päärakennuksia Hamburgin ja Tallbackan tiloista lohkotuilla tiloilla.
Rakennusten lisäksi alueen kulttuurihistoriasta kertovat maisemassa
näkyvät vanhat säilyneet tielinjat, mahdolliset karjapolut ja rakennusten
säilyneet kivijalat. Pohjoisen kallioselänteen reunaa, Hyvinkäänkylästä
Ridasjärvelle asti kulkeneen tien (Haapasaarentie) varteen Palopuron
varhaisin asutus on ilmeisesti aikanaan asettunut. Vielä 1800-luvun puolivälin kartoissa tieyhteys Palopurolta Hyvinkäänkylään on nähtävissä,
mutta ei enää 1870-luvun venäläisessä topografiakartassa. Osa tästä,
Lautakatonmäen välistä kulkeneesta tiestä on edelleen säilynyt metsätienä ja nähtävissä peruskartalla. Nykyisen Haapasaarentien osuudelta
tie on sälyttänyt pääosin 1800-luvulta peräisin olevan linjauksensa ja on
siten kulttuurihistorialtaan merkittävä. Pienimittakaavaisempia vanhoja
tielinjoja ovat myös Ali-Palojoen tilalta taimitarhalle johtava tieosuus
sekä Knehtilän tilalta Perä-Laavolan metsäsaarekkeelle johtava suora
tie. Tämä ehkä jopa karjapolkuna toiminut reitti näkyy jo 1780-luvun
kartassa niityn reunana ja myöhemmin vuoden 1807 kartassa selvänä
polkuna/tienä. Vanha navetan kivijalka Yli-Palojoen (Anttilan) tilalla
kertoo päärakennuksen olleen aiemmin osa maatilan pihapiiriä. Nykiön itäpuolella ns. Nykiönkaarre on jäänne Uudenkyläntien vanhasta
linjauksesta. Palojoen pohjoisemmassa koskessa, lammen jälkeen, on
1800-luvulla ollut pieni mylly ja saha ja myllyn kohdalta löytyy edelleen sillan jäänteitä (Palojoki P. & R. 23.8.2016).

Kuva 74. Mäntymäen komeat mansardikattoiset navetta ja talli.
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5.3.3 Paikan henki ja maiseman ainutlaatuisuus
Palojoella on Palopuron maisemassa erityinen merkitys, mikä tekee osaltaan alueen maisemasta ainutlaatuisen. Palojoki virtaa koko alueen halki
ja sen uoman vaihteleva luonne luo maisemaan erilaisia maisematiloja.
Etenkin pohjoisosan puusaarekkeinen, vanhan Palojoen tilan maiden läpi
kulkeva osuus, Juvankosken jyrkässä kalliouomassa kulkeva koski sekä
eteläosan luonnontilainen mutkitteleva ja kasvillisuuden reunustama osuus
Nykiön lähimaisemassa ovat erityisen hienot. Tyypillistä maisemaa on
kuitenkin Palojoen keskiosan avoin ja tasainen jokilaakson peltomaisema,
jota myös Palojokeen liittyvän Heikinojan laakso edustaa. Peltomaisemista selvästi poikkeavin peltoaukea on Katilanpuron kumpareinen ja paljon
vanhaa rakennuskantaa sisältävä maisemakokonaisuus, josta Poltin, Juholan ja Katilan välisen visuaalisen yhteyden palauttaminen tekisi vieläkin
hienomman. Ainutlaatuista Palopuron maisemalle ovat myös moreeni- ja
kalliokumpareet, jotka rajaavat peltomaisemaa pienempiin maisematiloihin.
Maiseman yksi kohokohta on ehdottomasti Nykiön kallioalue, jolla on
tärkeä maisemallinen, mutta myös luontoarvoja ja virkistysarvoja lisäävä
merkitys Palopurolle. Selänteen reunaa kulkeva mutkitteleva Haapasaarentie taas kertoo alueen historiasta ja tarjoaa hienoa näkymiä Palopuron
kulttuurimaisemaan. Erityisiä kohtia tien varrella ovat mm. Heikkilän ja
Eerolan metsäsaarekkeiden solmukohta ja Ali-Juholan ja Katilan kohdan
tiukka mutka sekä ehkä hienoimpana Yli-Juvan tilan kohdalle muodostuva
avoimen ja suljetun tilan sarja rakennusten muodostaminen porttiaiheineen
ja näkymineen. Kulttuurimaiseman osana tärkeitä ovat myös useat säilyneet maatilojen pihapiirit.
Palopuron maiseman ainutlaatuisuutta ovat siis mm. maiseman monipuolisuus ja erilaiset maisematilat, luonnonmuodostumat ja vanhat maatilojen
pihapiirit. Suuri merkitys Palopuroon on ollut myös alueen halki kulkevalla rautatiellä. Rata on sekä maisemallinen että jossain määrin myös sosiaalinen raja. Radan eri puolet eroavat maisemaltaan toisistaan, mikä ehkä
edesauttaa kyläläisten jakautumista. Asukkaat ovat joko itäpuolen luomulaaksojen asukkaita tai länsipuolen taajaman uudempia asukkaita. Tästä
huolimatta kyläläiset vaikuttavat pitävän yhtä ja kokevat olevansa kaikki
palopurolaisia.

Kuva 75. Näkymä Yli-Juvan solmukohdasta.

Kuva 76. Näkymä Juvan kuivurilta Knehtilän suuntaan.

Kuva 77. Knehtilän vanha lato (Vähä-Knehtilän tilalla).

Kuva 78. Kylä-Poltin aitta.
Kuva 81. Knehtilän komea lato.

Kuva 79. Knehtilän vanhaa kiviaitaa (Vähä-Kenhtilä)

Kuva 82. Heikkilän navetta.

Kuva 80. Näkymä Palojoen peltomaisemaan ja joen ja tien solmukohdan suuntaan.
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5.4. Palopurolle soveltuva rakentaminen
5.4.1 Rakentamiseen
määrittely

soveltuvien

alueiden

Palopuron osayleiskaavatyössä on edetty siihen vaiheeseen, että jatkosuunnitteluun on jo valittu rakennemalli, joka määrittelee myös uuden
keskuksen sijainnin. Tästä huolimatta päätin tutkia tässä työssä rakentamiseen soveltuvia alueita kahtena eri vaihtoehtona, joista ensimmäinen
kuvaa tilannetta, joka perustuu pelkästään maisemaan, luontoarvoihin
ja ekologisiin yhteyksiin. Toisessa vaihtoehdossa olen ottanut huomioon myös muut alueen tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten uuden
lähijunan aseman sijoittumismahdollisuudet ja suunnitteluun vaikuttavan, olemassa oleva rakennuskannan. Molemmissa lähtökohtana on
ollut avointen, pisimpään viljelyssä olleiden peltoalueiden säilyttäminen. Kartoissa olen esittänyt uudisrakentamiseen soveltuvat alueet sekä
olemassa olevat maatilakeskukset ja pihapiirit, joiden täydentäminen
on jatkossakin mahdollista.
Kun tilannetta arvioidaan pelkästään maiseman kannalta ja ekologiset yhteydet huomioiden, parhaiten rakentamiseen soveltuva alue sijoittuu nykyisen taajaman kohdalle radan molemmin puolin. Lisäksi
sekä Hyvinkään ja Takojan suunnasta löytyy luontevat taajaman laajenemisalueet. Tällöin pohjoinen, paremmin jo nykytilanteessa toimiva
maakunnallinen ekologinen yhteys voidaan säästää leveänä yhteytenä.
Eteläisempi, Gasumin maakaasulinjan kohdalla oleva toinen yhteys,
voisi tässä vaihtoehdossa olla tällöin kapeampi. Alueen keskellä, taajaman kohdalla tällä hetkellä oleva yhteys, poistuu uuden rakentamisen
tieltä.
Kun tilanteeseen otetaan mukaan muut suunnitteluun vaikuttavat tekijät, huomataan, että mm. junaseisakkeen paikka vaikuttaa asiaan paljon.
Seisaketta ei voida sijoittaa lähelle Takojan rajaa, koska tällöin seisake
olisi liian lähellä Jokelan asemaa. Uuden tiiviin keskuksen sijoittaminen parhaiten rakentamiseen sopivalle, nykyisen taajaman kohdalle ei
ole olemassa olevan rakennuskannan vuoksi myöskään mahdollinen.
Riittävää, junaseisakkeen vaatimaa asukaspohjaa on vaikea saada, jos
lähimpänä seisaketta olisi omakotitaloja. Keskuksen sijoittaminen tähän
olisi myös maisemallisesti haastava, koska seisakkeen vaatima tiiviimpi ja korkeampi rakenne sijoittuisi suoraan sekä Palojoen että Heikinojan luomulaaksojen väliin. Tästä syystä, ja valittu rakennemalli huomioiden, on päädytty osoittamaan enemmän rakennettavaksi soveltuvaa
aluetta suunnittelualueen luoteis- ja pohjoisosaan, moreeni- ja kallioselänteelle. Tällöin Palopuron uusi keskus jatkaisi suoraan Hyvinkään
nykyistä taajamarakennetta ja sulautuisi osittain yhteen viereisen Metsäkaltevan kaupunginosan kanssa. Samalla voitaisiin junaseisakkeen
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vaativaan asukaspohjaan hyödyntää myös Metsäkaltevan asukkaita,
eikä keskus uhkaisi Palopuron avointa kulttuurimaisemaa. Pohjoiselle
ekologiselle yhteydelle ei näin rakennettuna jää enää tilaa, vaan suunnittelulla tulee varmistaa, että eteläisempi yhteys toimii jatkossa. Takojan suunnasta pohjoiseen laajenemista ei voida tällöin suositella, vaan
koko Heikinojan laakson ja Takojan taajaman välinen selänne tulisi jättää rakentamatta. Tulee myös välttää yksittäistä lisärakentamista tämän
yhteyden jatkoreitillä. Poltinojan metsäsaarekkeeseen ei mm. suositella
rakentamista, jotta eläinten kulku Nykiön suuntaan ei kapene lisää.

5.4.2 Rakentamiseen ensisijaisesti soveltuvat alueet
Kummassakin vaihtoehdossa rakentamiseen ensisijaisesti soveltuvat
alueet ovat maaperältään pääosin parhaiten rakentamiseen soveltuvia
alueita moreeniselänteillä ja –kumpareilla. Nämä alueet ovat myös
paikkoja, jotka korkeustasoiltaan ja sijainniltaan ovat suhteessa maisemaan sellaisia, etteivät ne uhkaa kulttuurimaiseman arvoja eli ovat
esim. selänteelle osoitettuja alueita, jota eivät rajaudu avoimeen kulttuurimaisemaan

5.4.3 Rakentamiseen tietyin rajoituksen soveltuvat alueet
Rakentamiseen tietyin rajoituksin soveltuvia alueita ovat etenkin kulttuurimaisemaan rajautuvat, maisemallisesti parhaat selänteiden metsäiset loivat rinteet, joiden rakentamisen sopeutumiseen maisemassa on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Mukaan on otettu myös joitakin maisemalliselta merkitykseltään vähäisempiä pieniä peltoalueita sekä ainakin yksi vanha, hylätty rakennuspaikka (Nyypakka, Haapasaarentien
varrella).
Olemassa olevat pihapiirit ja vanhat tilakeskukset on kartoissa osoitettu alueiksi, joilla täydennysrakentaminen on mahdollista maiseman
soveltuvalla tavalla. Näille alueille kokonaan uusia rakennuspaikkoja ei
kuitenkaan suositella, jotta yhtenäiset rakennuskokonaisuudet ja maisemalliset tekijät säilyvät. Etenkin rakennustavaltaan epäsopivien rakennusten rakentaminen liian lähelle vanhaa rakennuskantaa saattaisi uhata
alueen kulttuurihistoriallista ja maisemallista merkitystä.

5.4.4 Rakentamiseen soveltumattomat ja huonosti soveltuvat alueet
Palopurolla on myös selviä rakentamisen ulkopuolelle jätettäviä alueita. Luonnonarvoiltaan merkittävimmät alueet, kuten Nykiön kallioalue,
Palojoen varret sekä Juvankosken kallioiset metsäsaarekkeet tulee pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta säilyttää nykyisellään. Myös seläntei-

den lakialueet ja jyrkimmät rinteet, vaihtoehdosta riippuen ekologisina
yhteyksinä toimivat alueet sekä kulttuurimaiseman kannalta kokonaan
ehjät säilytettävät metsänreunat ja metsäsaarekkeet tulee säilyttää rakentamattomina. Edellä kuvattujen lisäksi rakentamista ei tule sijoittaa
kulttuurimaiseman avoimena säilytettäville peltoalueille. Näitä ovat
pisimpään viljelyssä säilyneet peltoalueet, aktiivisesti viljelyssä olevat
pellot, joita ei tule rakentamisella pirstoa sekä alueet, joiden rakentamisella estettäisiin nykyisiä näkymiä tai pirstottaisiin maisematilaa.
Rakentamista ei myöskään ole osoitettu alueille, jotka uhkaisivat maiseman kohokohtien säilymistä tai muuttaisivat merkittävästi maiseman
hierarkkisia pisteitä.
Huonosti rakentamiseen soveltuvia alueita ovat mm. maaperältään
epäedulliset, muuten rakentamiseen hyvin soveltuvan alueen sisäiset,
nykyiset peltoalueet esim. DeGeer-moreeniselänteellä tai pohjoisen
kallioselänteen suoalueet. Myös muuten rakentamiseen soveltuvia,
mutta epäedulliseen ilmansuuntaan avautuvia jyrkkien mäkien pohjoisja itäpuolisia alueita ei ensisijaisesti suositella rakennettavaksi (esim.
Nykiön loiva pohjoispuolinen alue, jossa on nykyiselläänkin jo rakentamista).
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Rakentamiseen soveltuvat alueet - Ve 1 Maisema
1: 45 000

Rakentamiseen soveltuvat alueet - Ve 2 Todellisuus
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Rakentamiseen ensisijaisesti soveltuvat alueet

Olemassa olevien rakennuskokonaisuuksien täydentämisen alueet

Rakentamiseen tietyin rajoituksin soveltuvat alueet

Rakentamiseen soveltumattomat alueet

Kartat 17 ja 18. Palopuron rakentamiseen soveltuvat alueet kahtena vaihtoehtona tutkittuna.
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5.5 PALOPURON TOIMIJAT, PALVELURAKENNE JA LIIKENNE

5.5 Palopuron toimijat, palvelurakenne ja liikenne
5.5.1 Maatalous
Palopuro on metropolimaaseutua, jossa viljely on edelleen aktiivista.
Aikojen saatossa syntyneet pellot ovat pieniä muutoksia lukuun ottamatta edelleen viljelyn piirissä, eikä peltoja ole metsitetty. Tiloista mm.
Knehtilä (Eerola), Juva ja Kuusisto viljelevät Palopuron peltoja. Eerolalla on viljelyssä pelloista pinta-alallisesti suurin osuus (n. 340 ha) ja
mm. Mäntymäen ja Heikkilän pellot ovat hänellä vuokralla. Eerolan
pellot ovat olleet luomuviljelyssä vuodesta 2010 lähtien ja niissä kasvatetaan mm. syys- ja kevätvehnää, kauraa, ohraa, hernettä ja tattaria.
Noin kolmanneksella alasta viljellään viherlannoituskasveja, joina käytetään typensitojakasveista apilaa, hernettä, härkäpapua ja sinimailasta
sekä nurmilla timoteitä. (Knehtilän tila 2017)
Siltalantiellä sijaitsevalla Lehtokummun tilalla on tuotettu vuodesta
2008 alkaen luomuvihanneksia, kuten kaalikasveja, valkosipulia, tomaatteja, salaattia, sipulia, papuja sekä mm. kurpitsoita. Vihanneksia
voi ostaa suoramyynnillä suoraan tilalta tai ruokapiirien ja eri tapahtumien kautta. Vihanneksien lisäksi tilalla tarhataan mehiläisiä ja tuotetaan hunajaa. Mäntymäen tilalla toimii n. 5 500 kanan luomukanala,
jossa kanoilla on mm. ympärivuotinen ulkoilumahdollisuus. Kananmunat pakataan tilalla käsin ja toimitetaan valikoiduille K-kauppiaille,
Stockmannin Herkkuun ja REKO-lähiruokarenkaille. Luomukanalalla
on myös oma myymälänsä, joka on auki lauantaisin. (Helenius ym.
2017, 24; Avoin maaseutu 2017)
Palopurolle on syntynyt eri toimijoiden yhteistyöverkosto Knehtilän
luomutilan ympärille. Mm. Mäntymäen tilan rehuntuotanto ja lannantuotanto on integroitu Knehtilän tilan viljelyyn. Palopurolla on ollut
käynnissä (2015-2017) Palopuron agroekologinen symbioosi-hanke,
jossa kehitettiin ravinne- ja energiaomavaraisen lähi- ja luomuruoan

Kuva 83. Maanviljelijä työssään Nykiön ja Palojoen alajuoksun maisemassa.
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tuotantomalli. Malli rakentui nimenomaan Knehtilän tilan ympärille ja
mukana olivat myös Mäntymäen tila ja Lehtokummun tila muodostamassa ravinteiden kierrätyksen kokonaisuutta. Tavoitteena on jauhaa
tulevaisuudessa tilan pelloilla kasvavaa viljaa omassa myllyssä jauhoiksi, jotka jalostetaan tilalle siirtyvässä Samsaran luomuleipomossa.
Viljan kuivatukseen ja leipomiseen käytettäisiin paikallista biokaasua,
jota tuotettaisiin tilalla viljeltävien viherlannoitusnurmien biomassasta
yhdessä hevosen- ja kananlannan kanssa. Ylimääräinen kaasu jalostettaisiin polttoaineeksi autoille ja maatilan työkoneille. Biokaasutuksen
mädätysjäännöstä taas voitaisiin käyttää maanparannusaineena ja lannoitteena alueen tilojen pelloilla. (Helenius ym. 2017, 21) Ilmeisesti
hankkeen konkreettinen toteutuminen riippuu vielä rahoituksen järjestymisestä.

5.5.2 Muu toiminta
Knehtilän luomutila (WWF:n vuoden 2015 ympäristöystävällisin tila)
on luomuviljelyn lisäksi myös muuten aktiivinen toimija Palopurolla.
Tilan kunnostetussa navetassa toimii navettakahvila ja tilaa voi vuokrata kokous- ja juhlatilaksi. Tilalla on myös pieni myymälä, josta voi ostaa luomutilan viljatuotteita, muita luomuelintarvikkeita, tuoreita kausituotteita lähituottajilta sekä laadukkaita käsitöitä ja design-tuotteita
(Knehtilän tila 2017). Knehtilän tila on ollut myös aktiivinen erilaisten
markkinoiden järjestämisessä (mm. elo- ja joulumarkkinat), joista on
tullut suosittuja luomu- ja lähiruokatapahtumia. (Helenius ym. 2017,
23) Tilan pihapiiristä löytyy lisäksi taidekäsityöpaja sekä islanninhevosilla ratsastusta tarjoava Hevosvoimala.
Yksityisiä hevostalleja löytyy pari muutakin Hevosvoimalan lisäksi
Hamburgintieltä sekä Leveämeäntieltä. Kulttuuriakin Palopurolta löytyy: Ruisrikonmäellä on taidepolku ja Hamburgintie 41:ssä toimii Palopuron kesäteatteri, Teatteri BETA.

Kuva 84. Islanninhevosia Knehtilän pellolla.

Kuva 85. Mäntymäen luomukanala.

Knehtilän naapurissa Heikkilän tilalla toimii Salonkiravintola Neilikka,
joka tarjoaa kokous- ja juhlatilojen vuokrausta ruokapalveluin, kokkikursseja, kesäterassin sekä sunnuntaisin brunssin. Vanhalla Palopuron
koululla toimii nykyään Hostelli Palopuro, joka tarjoaa majoitusta sekä
arkisin lounasta Kahvila Kertussaan. Jokelantien varressa, Mäntymäen tilaa vastapäätä, on Romuliike Suotula Oy, joka kierrättää ja ostaa
metalliromua, myy käyttörautaa, vastaanottaa romuautoja sekä työstää
levyjen leikkausta ja särmäystä.
Palopurolla toimivia yhdistyksiä ovat Palopuron kyläyhdistys ry ja
Hyvinkään Palojoen metsästysyhdistys ry. Kyläyhdistys on perustettu
vuonna 2010 ja sen tarkoituksena on toimia asukkaiden yhteisten etujen valvojana sekä edistää asukkaiden yhteistoimintaa ja harrastus- ja
kulttuuritoimintaa. Yhdistys on järjestänyt mm. erilaisia tapahtumia
ja retkiä ja ollut aktiivisesti mukana kaavoituksen yleisötilaisuuksissa. (Palopuron kyläyhdistys ry 2017) Metsästysyhdistys on perustettu
vuonna 1946 ja yhdistyksen metsästysmaja sijaitsee Kylä-Poltintiellä.
Metsästysmaita yhdistyksellä on n. 2 600 ha. Yhdistyksen tarkoitus on
tehdä riistanhoitotyötä, ylläpitää hyviä metsästäjätapoja, harrastaa ampumatoimintaa sekä järjestää kilpailuja. (HPM 2017)

5.5.3 Palvelurakenne
Kylällä aikaisemmin olleet julkiset ja kaupalliset palvelut ovat kaikki
lakanneet. Lähin Hyvinkäältä löytyvä julkinen palvelu on Metsäkaltevassa sijaitseva päiväkoti ja sen yhteydessä toimiva 1.-2.-luokka. Hyvinkään keskustaan on Palopuron taajaman kohdalta matkaa noin 6 km.
Jokelaan hieman vähemmän, n. 4,7 km. Lähimmät kaupalliset palvelut
löytyvät siis Jokelasta, mutta alueen suuren koon vuoksi etäisyydet riippuvat paljon siitä missä ihminen asuu (Haapasaarentieltä etäisyys on jo
lähellä samaa). Oletettavasti asukkaat käyvät kaupassa myös työmatkojen yhteydessä. Lähimmät juna-asemat ovat niin ikään Hyvinkää ja
Jokela.

Kuva 86. Metsästysmaja Kylä-Poltintiellä.

5.5 PALOPURON TOIMIJAT, PALVELURAKENNE JA LIIKENNE

Kaupungin virkistyspalveluita esim. ulkoilureittejä ei ole Palopurolla,
mutta hiihtoladut ulottuvat Lehtolan majalle, joka on Jokelantien ja Vt
25: kulmauksen lähellä, suunnittelualueen pohjoisosassa. Julkiset palvelut, kuten terveyskeskus löytyvät Hyvinkäältä.

5.5.4 Liikenne
Tämänhetkisistä Palopuron liikenneväylistä Jokelantie on liikennemäärältään suurin. Vuonna 2010 sen keskivuorokausiliikenne on ollut
runsaat 5000 ajoneuvoa. Palopuron toinen maantie, Haapasaarentie on
hyvin vähäliikenteinen, vain reilut 100 ajoneuvoa. (Kaavoitus 2014,
14) Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavan yhteydessä tehdyn Etelä-Hyvinkään - Jokelan seudun liikenneselvityksessä (WSP Finland Oy
–Strafica Oy 2007) ei Palopuron tulevien liikennemäärien vaikutusta
liikenneverkkoon ole tutkittu, koska Palopuron toteuttaminen ajoittuu
selvityksen tarkasteluvuoden 2030 jälkeen. Selvityksessä on kuitenkin
todettu, että Jokelantie ei nykyisinkään vastaa tekniseltä tasoltaan ja tietä ympäröivän maankäytön osalta tien liikennemääriä. Jokelantie palvelee myös seudullista liikennettä Järvenpäästä Hyvinkäälle ja edelleen
pohjoiseen ja tielle olisi tehtävä toimenpiteitä liikenneturvallisuuden ja
liikenteen toimivuuden turvaamiseksi. Niin sanotun itäisen radanvarsitien toteutuminen välillä Hyvinkää-Järvenpää vähentäisi Jokelantien
liikennemääriä merkittävästi. (Kaavoitus 2914, 15) Tien alustava linjaus on merkitty ohjeellisena maakuntakaavaan, mutta sellaisenaan se
uhkaa voimakkaasti Palopuron kulttuurimaiseman arvoja.
Junaliikenteen osalta Liikennevirasto on teettänyt selvityksen KeravaRiihimäki-välin lisäraiteiden ympäristövaikutuksista (Sito Oy 2010).
Selvityksessä todetaan, että lisäraiteiden toteuttaminen mahdollistaisi
yhden tunnittaisen lisävuoron Helsingin ja Riihimäen välille sekä antaisi nykytilannetta paremmat mahdollisuudet uusien lähijunaliikenteen
asemien perustamiselle, joita ei selvityksen perusliikenne-ennusteessa
kuitenkaan oltu huomioitu. (Kaavoitus 2014, 16) Uusista lähiliikenteen
seisakkeista puolestaan valmistunut Liikenneviraston selvitys vuonna
2015, joka sisältää maankäytölliset, ratatekniset ja liikenteelliset tarkastelut välillä Kerava-Riihimäki ja Kerava-Lahti. Selvityksessä on
tutkittu Palopuron seisakkeen teknistä toteuttamista Palopuron vanhan
koulun kohdalle. (Liikennevirasto 2015, 27) Pohjoisemmaksi muuttuneiden Palopuron keskuksen sijoittamisajatusten vuoksi Palopuron seisakkeen sijaintipaikasta tarvitaan vielä uusi selvitys.

Nykyiset toiminnot
1:40 000
Maatalous/viljely
1 Knehtilän luomupuoti
• luomutilan viljatuotteita
• muita luomutuotteita
• lähituottajien kausituotteita
• käsityöt/design
2 Lehtokummun tila
• luomukasvisten suoramyynti
3 Mäntymäen luomukanala
• luomunien suoramyyntikauppa

Kahvilat ja ravintola
4 Palopuron hostellin lounaspaikka Kahvila Kerttu
5 Ravintola Neilikka
6 Knehtilän tilan navettakahvila
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Kartta 19. Palopuron nykyiset toiminnot.
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5.6 TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT

5.6 Tulevaisuuden suunnitelmat
5.6.1 Osayleiskaava ja tavoitteet
Palopurolle on tarkoitus laatia osayleiskaava, jonka tavoitteena on turvata Hyvinkään taajamarakenteen vuoden 2030 jälkeiset pitkän aikavälin laajentumismahdollisuudet. Tarkoitus on luoda edellytykset Hyvinkään kaupunkirakenteen kehittämiselle sekä uuden asemanseudun
perustamiselle pääradan varteen Hyvinkään ja Jokelan väliin Palopurolle. Osayleiskaavatyössä vastataan niihin haasteisiin ja odotuksiin,
joita tulevina vuosikymmeninä kaupunkisuunnitteluun kohdistuu. Huomioitavia kehitystrendejä ovat ainakin varautuminen ilmastonmuutokseen, pyrkimys kohti vähähiilisiä yhdyskuntia, metropoliajattelu sekä
metropolimaaseutu (kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus).
Alueen kaavoitus tuli vireille elokuussa 2014. Palopuron asukkaille on
pidetty kaavaprosessin aikana useampia yleisötilaisuuksia, joissa käytyjen keskusteluiden vaikutuksesta laadittiin mm. rakennemallivaihtoehto, jossa kaupunkirakennetta siirrettiin pohjoisemmaksi. Rakennemallivaihtoehdot olivat nähtävillä 3.6.2016-2.9.2016. Joulukuussa
2016 kaupunginhallitus päätti valita jatkotyöhön saadut lausunnot huomioiden, juurikin pohjoisimman rakennemalliehdotuksen ”Suur-Metsäkalteva”, jossa seisakkeen vaatiman asukaspohjan saavuttamiseen
voitaisiin hyödyntää myös Palopuron vieressä rakentuvan Metsäkaltevan kaupunginosan väestöpohjaa. Seuraavassa vaiheessa tarkoitus on
työstää osayleiskaavaluonnosta, kunhan mm. tarvittavat lisäselvitykset
(mm. maisema) ovat valmistuneet. (Kaavoitus 2016,3)

5.6.2 Seudulliset suunnitelmat
Palopuro on esillä myös seudullisissa suunnitelmissa, kuten Uudenmaan maakuntakaavoissa, KUUMA-kuntien yhteisessä maankäytön
kehityskuvassa sekä Helsingin seudun maankäytön suunnitelmassa
MASU 2050. Palopuron asema kehittyvänä metropolimaaseutuna ilmenee siis myös näistä suunnitelmista, jotka tähtäävät Helsingin metropolialueen suunnitteluun kokonaisuutena.
Uudenmaan maakuntakaavat
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä tutkittiin Hyvinkään
keskustaajaman laajentumisen mahdollisuuksia ja Palopuro on osoitettu
voimassa olevassa maakuntakaavassa raideliikenteeseen tukeutuvaksi
asemanseudun kehittämisalueeksi, jonka tarkempi suunnittelu edellyttää alueen tulevan maankäytön ja seudullisen rakentamisen mitoituksen
tutkimista tarkemmin maakuntatasolla. Sekä Palopuron että Ristikydön
asemanseutuja on tarkennettu Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa,
jonka Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 24.5.2017.
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Palopurolle on esitetty kehittämisperiaatemerkintänä tiivistettävää
aluetta sekä raideliikenteeseen tukeutuvaa taajamatoimintojen aluetta
Haapasaarentien ja Jokelantien risteyksen kohdalle, Palopuron peltoalueiden luoteisosaan. Tiivistettävän alueen määräyksen mukaan
”Aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn
tukeutuvana kyseisen taajaman muuta aluetta tehokkaammin rakennettavana alueena. Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä on kiinnitettävä
huomiota erityisesti alueen ominaispiirteisiin ja kulttuuriympäristöön,
elinympäristön laatuun, ekologisen verkoston toimivuuteen sekä lähivirkistysalueiden riittävyyteen.” Raideliikenteeseen tukeutuvasta taajamatoimintojen alueesta sanotaan puolestaan: ” Aluetta koskee taajamatoimintojen aluetta koskevan suunnittelumääräyksen lisäksi seuraava
määräys: Kuntakaavoituksessa alueen maankäyttö on suunniteltava
ja mitoitettava raideliikenteen toimintaedellytyksiä suosivaksi. Uuden
aseman tarkempi sijainti määritellään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Uuden raideliikenneyhteyden ja aseman suunnittelu sekä alueen
maankäyttö tulee kytkeä toisiinsa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueen toteuttaminen tulee kytkeä uuden raideliikenneyhteyden
ja aseman sitovaan toteuttamispäätökseen. Olemassa olevan raideliikenneyhteyden uuden aseman suunnittelu ja alueen maankäyttö tulee
kytkeä tosiinsa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueen toteuttaminen tulee kytkeä uuden aseman sitovaan toteuttamispäätökseen.”
Muita merkintöjä Palopuron kohdalla 4. vaihemaakuntakaavassa ovat
ohjeellisena osoitettu ns. Itäisen radanvarsitien linjaus, pohjavesialueet
sekä viheryhteystarve alueen eteläosaan. (Kaavoitus 2016, 17-18; Uudenmaanliitto 2017)
KUUMA- Maankäytön kehityskuva
KUUMA-kunnat, joihin Hyvinkää kuuluu, ovat laatineet neljäntoista
kunnan yhteisen maankäytön kehityskuvan, joka valmistui 2012. Työn
tavoitteena on ollut suunnitella metropolialuetta toiminnallisena kokonaisuutena ja määritellä KUUMA-kuntien yhteinen aluevisio maankäytön, asumisen ja liikenteen strategialinjauksista osana Helsingin
metropolialuetta. Työssä on keskitytty mm. seudun elinvoimaisuuteen,
kilpailukykyyn ja omaleimaisuuteen. Uudisrakentaminen on tarkoitus
suunnata keskuksiin ja taajamiin ensisijaisesti olemassa olevaa rakennetta hyödyntäen tukemaan seudullisen joukkoliikenteen (erityisesti
raideliikenteen) edellytyksiä ja monipuolisia palveluja. Työssä on myös
tutkittu kaupunkirakenteen vyöhykkeisyyttä: olevia kaupunkimaisia
alueita, maaseutumaisina alueina kehittyviä alueita sekä niiden välisiä
alueita ja määritelty yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarpeet ja periaatteet kullakin vyöhykkeellä. Työn tavoitevuosi oli 2035, mutta tulevaisuutta visioitiin myös aina vuoteen 2050 asti. (Kuuma-seutu 2016,
Kuuma-kehityskuva 2012)

Palopuro on kehityskuvassa määritelty radan varteen sijoittuvaksi
kehittämisvyöhykkeeksi, johon on osoitettu maltillisesti kehitettävä
kasvukäytävän keskus/asemanseutu sekä uusi raideliikenteen asema.
Kahdella ympyrämerkinnällä on osoitettu myös Palopuron keskuksen kasvupotentiaali vuosina 2010 ja 2035-50. KUUMA-alueiden
eriluonteiset vyöhykkeet-kartassa Palopuro on määritelty perinteiset
piirteensä säilyttäneeksi maaseutuvyöhykkeeksi, jonka suunnittelussa
tulee vaalia maiseman tilajakoa ja maisemakuvaa ja uudisrakentamisen tulee noudattaa alueen perinteistä rakentamisen sijoittamistapaa ja
rakennustyyliä. Suunnittelulla tulee myös varmistaa selkeä ero rakennettujen ja rakentamattomien vyöhykkeiden välillä ja laajemmat uudisrakentamisalueet tulisi sijoitta kylien ja taajamien yhteyteen, yksittäiset
rakennukset maatilojen tilakeskusten yhteyteen tai niitä vastaaville rakennuspaikoille. Peltoalueet tulisi säilyttää maatalouskäytössä. Kehityskuvassa todetaan kuitenkin, että vuoden 2035 jälkeen mahdolliset
avaukset maankäytössä muuttavat maaseutuvyöhykkeen alueita myös
rakennetuksi vyöhykkeeksi. (Kuuma-kehityskuva 2012)
Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma MASU 2050
Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (MASU 2050) perustuu kuntien ja valtion väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimukseen 2012-2015. Sopimuksen mukaisesti Helsingin seudulle
on laadittu yhteinen maankäyttösuunnitelma, jossa on sovitettu yhteen
alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet ja ratkaisut. Tavoitteena on siis ollut laatia rakennemalli, jonka pohjalta investoinnit voidaan suunnata järkevästi, kun toteutettavien alueiden priorisointi, ajoitus ja kytkökset liikennejärjestelmään on
suunniteltu. Pidemmän tähtäimen suunnitelmissa on hahmoteltu tulevaa maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä siten, että voidaan
turvata seudun yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen mukainen
tulevaisuus. (Huisko 2015, 2, 4)
Suunnitelman maankäyttövyöhykkeet-kartassa Palopuro on osoitettu
seudun ensisijaisesti kehitettävien vyöhykkeiden täydentymisalueeksi
2025-2050 sekä kuntien muuksi kehittämisalueeksi. Maankäyttösuunnitelmassa on lisäksi kokeellisesti pohdittu omaleimaisia keskustoja, ja
tässä luokituksessa Palopuro on määritelty metropolin palvelukeskukseksi. Tällä tarkoitetaan metropolialueen sisäistä keskittymää, jonka
luonnetta leimaa runsaiden palveluiden ja liikennesolmun muodostama
dynaamisuus. Työpaikkoja ja palveluita sisältävää ydintä reunustaa tiivis asuntokeskittymä. (Huisko 2015, 17, liitteet 2 ja 3) Maankäyttösuunnitelma tuo siis hyvin esille sen, että Palopuron kehittyminen osana metropolialuetta nähdään tärkeänä.

5.6 TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT

Kuva 89. Ote maakuntakaavojen epävirallisesta kaavayhdistelmästä.
Kuva 87. Palopuron osayleiskaavan rakennemalli 2.

Kuva 88. KUUMA-Kehityskuva - Keskusten potentiaali ja luonne

Kuva 90. Helsinki MASU 2050 - Maankäyttövyöhykkeet

53

5.7 YHTEENVETO SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDISTA

VAHVUUDET

HEIKKOUDET JA HAASTEET

• Sijainti pääradan varrella, lähellä Hyvinkään kaupungin taajamaa ja Metsäkaltevan kaupunginosaa

• Rautatien melu- ja tärinä

• Elinvoimainen maaseutu osana metropolialuetta

• Vaihteleva maanpinnan korkeus ja suoalueet etenkin pohjoisella kallioselänteellä, jonne uusi tiivis keskus sijoittuu

• Aktiiviset toimijat
• Alueelta löytyy jo nykyisellään metropolimaaseudu kehityksen mukaisia, maanviljelyn oheen kehitettyjä ja sitä hyödyntäviä palveluita ja tapahtumia

• Uuden keskuksen läpi kulkeva voimalinja

• Jokelantien suurehko liikennemäärä
• Kaupunkirakenteen laajenemisen ja ekologisten yhteyksien ristiriita

• Luomuprofiili: toimijat haluavat panostaa luomuun ja kehittää Palopuroa Luomulaaksona
• Pääosin jo 1800-luvulla muotoutunut,
paikallishistorialtaan merkittävä kulttuurimaisema
• Luontoarvojen ja maiseman ainutlaatuisuus

UHAT
• Kaupunki ja rakentaminen pilaavat maaseudun ja maiseman
• Uuden seisakkeen
viivästyminen

toteutumisaikataulun

• Konfliktit eri osapuolten välillä
• Harkitsematon rakentaminen maiseman rajalla ja rakentamisen laadun toteutuminen avoimen maiseman rajalla
• Maisemallisena uhkana ns. Itäisen radanvarsitien ehdotettu, maisema-arvot
tuhoava linjaus

Kuva 91. Taulukko Palopuron suunnittelun lähtökohtien yhteenvedosta.
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MAHDOLLISUUDET
• Metropolimaaseudun konseptin soveltaminen paikallisesti
• Palopuron metropolimaaseudun vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen suunnittelussa
• Maisema- ja luontokohteet uusien maaseudun palveluiden perustana
• Luomuviljelyn, maaseudun ja maaseutumaiseman hyödyntäminen osana uuden kaupunginosan identiteettiä
• Maaseudun ja kaupungin parhaat puolet
yhdistävät asumisen vaihtoehdot
• Metropolialueen uusi kehittyvä ja hyvin
saavutettava palvelukeskus liikenteen
solmukohdassa

5.7 Yhteenveto suunnittelun lähtökohdista
Palopuro edustaa metropolimaaseutua, jonka tulevaisuuden potentiaali
on tunnistettu myös seudullisesti ja metropolitasolla. Tämän lisäksi Palopuro on lähtökohdiltaan monipuolinen ja mielenkiintoinen suunnittelukohde. Tämä kappale kokoaa edellä kuvattuja alueen ominaisuuksia
suunnittelun pohjaksi SWOT-analyysin avulla.

6
Ilmakuva Palopuron kohdalta v. 2014

PALOPURO
UUTTA KAUPUNKIA METROPOLIMAASEUDULLE

Tässä luvussa esittelen Palopuroon laatimiani suunnitelmia, joissa olen hyödyntänyt metropolimaaseudun teoreettista pohjaa osana alueen tulevaisuuden
suunnittelua. Ensimmäisessä kappaleessa käsittelen yleispiirteisempää Palopuron strategista kokonaiskuvaa, jonka avulla olen muodostanut näkemystä alueen tulevaisuudesta. Toisessa kappaleessa syvennyn tarkemmin metropolimaaseudun vyöhykkeiden sunnitteluperiaatteisiin. Suunnitelmissa olen tutkinut
rakentamisen ja maiseman yhteensovittamista sekä asumisen lähivirkistyksen alueita kaupunkimaisen rakentamisen vyöhykkeellä sekä kaupungin ja maa55
seudun reunavyöhykkeellä.

6.1. STRATEGINEN KOKONAISKUVA

6.1 Palopuron strateginen kokonaiskuva

LUOMU

MAISEMA

Pikkukaupungin monipuoliset palvelut
Persoonalliset
kahvilat ja ravintolat maaseudun maisemassa

Näkymät kulttuurimaisemaan

Luomu- ja lähiruoka

Maaseudun parhaat
puolet lähellä

Viljelypalstat kaikille

KOTI

PALVELUT

Kylätila maaseutumaisemassa

Luomuviljely

Olen laatinut Palopurolle strategisen kokonaiskuvan, jonka avulla on
tarkoitus visioida Palopuroa tulevaisuuden metropolimaaseutuna ja
tarkastella Palopuroa rakentamisen, peltojen, maiseman ja ekologisten
yhteyksien kokonaisuutena. Kokonaiskuvassa olen määritellyt alueiden
käytön, toimintojen ja palveluiden kehittämisen tavoitteet, visioinut
alueen tulevaisuutta ja identiteettiä, laatinut ehdotuksen alueelle soveltuvasta kaupunkirakenteesta sekä ideoinut alueen maaseudun tarjoamien toimintojen ja palveluiden rakennetta sekä maiseman ja peltojen
monimuotoista käyttötapaa.

Palopuro

Tiloja taiteelle,
käsityöläisille
ja askarteluun

"Pikkukaupunki kulttuurimaiseman
ja luomulaakson reunalla"
Monipuoliset
asumisen mahdollisuudet

Omat kanat
pihapiirissä
Urbaania
maaseutuasumista

Maaseudun
ulkoilureitit pelto- ja
metsämaisemassa

SAAVUTETTAVUUS

LUONTO
Ainulaatuiset
luontokohteet
Palojoki
Nykiö
Ekologiset yhteydet

Ekologinen
asuminen

Kuva 92. Palopuron visio 2050
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Kävely- ja pyöräilykaupunki

Junaseisake

Palopuron strateginen kokonaiskuva on syntynyt oman pohdinnan sekä
alueen asukkaiden kanssa käydyn vuorovaikutuksen tuloksena. Todellisuudessa hyvä ja toimiva lopputulos vaatii laajempaa eri osapuolten
yhteistä näkemystä ja paljon vuorovaikutusta, jotta löydetään alueen
kehittämiselle yhteinen suunta ja tavoitteet. Yhteisen strategian ja vision laatiminen sitouttaa myös eri osapuolet paremmin noudattamaan
yhteistä linjaa mm. rakentamisen, palveluiden kehittämisen ja maiseman säilyttämisen osalta. Vision ja strategisten tavoitteiden laadintaan
mukaan tarvittavia tahoja ovat ainakin alueen toimijat, maatalouden
harjoittajat, alueen muut yrittäjät, asukkaat ja muut alueen kehittämiseen vaikuttavat ulkopuoliset tahot (esim. mahdolliset tulevat yrittäjät).
Kaupungin edustajina avainasemassa ovat ainakin kaavoitus, kunnallistekniikka ja esim. liikuntatoimi.

6.1.1 Tulevaisuuden visio
Palopuron tulevaisuuden visio: ”Pikkukaupunki kulttuurimaiseman ja
luomulaakson reunalla” yhdistää metropolimaaseudulle oleellisia tekijöitä sekä alueen vahvuuksia ja ominaispiirteitä. Sen avulla on tarkoitus
löytää alueelle luonteva ja tunnistettava identiteetti, joka yhdistää metropolimaaseudun ja kaupungin parhaat puolet.
Vision myötä Palopurosta muodostuu uuden junaseisakkeen ansiosta
helposti metropolialueelta saavutettava, aktiivinen ja vehreä pikkukaupunki Hyvinkään keskustan läheisyyteen. Palopuro tarjoaa monipuolisia palveluita ja virkistyksen mahdollisuuksia, sekä urbaania, ekologista ja yhteisöllistä maaseutuasumista. Luomu- ja lähiruoka, kauniit
näkymät maaseudun kulttuurimaisemaan ja ainutlaatuinen luonto ovat
jokaisen asukkaan arkipäivää. Palopurolla asukkaalla on mahdollisuus
viljelyyn, kanoihin omassa pihapiirissä sekä askarteluun ja puuhasteluun joko omalla pihalla tai yhteisillä viljelypalstoilla ja kylätilalla.
Luomulaakson palvelut, persoonalliset kahvilat ja ravintolat, maatilamajoitus sekä maaseudun omaleimaiset ulkoilureitit houkuttelevat
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kävijöitä myös muualta lähiseudulta jopa pääkaupunkiseudulta asti.
Ennen kaikkea Palopuro kuitenkin antaa mahdollisuuden asua maaseudulla, lähellä kaupungin palveluita ja kaupunkirakenteellisesti ekologisesti samalla mahdollistaen työssäkäynnin kaupungissa, vaikka Helsingissä asti.

6.1.2 Suunnittelun tavoitteet
Suunnittelun tavoitteet pohjautuvat Palopuron lähtötietojen yhteenvetoon alueen vahvuuksista, haasteista, mahdollisuuksista ja uhkista. Tavoitteiden avulla tähdätään Palopuron tulevaisuuden vision toteuttamiseen ja strategisen kokonaiskuvan muodostamiseen. Kokonaiskuvalla
taas luodaan raamit tarkemmalle suunnittelulle, jolla alueen tuleva ilme
ja luonne konkretisoituvat. Tavoitteet mukailevat tulevaisuuden vision
pääteemoja maisemaa, luontoa, luomua, palveluita, saavutettavuutta,
kotia ja asumista. Viereisessä taulukossa suunnittelun tavoitteet on esitetty näiden teemojen mukaisesti jaoteltuna.

MAISEMA JA LUONTO

PALVELUT JA SAAVUTETTAVUUS

• Kaupungin ja asukkaiden maaseutu- ja
kulttuurimaisemayhteyden vahvistaminen
• Kulttuurimaiseman ja siihen avautuvien näkymien säilyttäminen
• Kulttuurimaiseman ja maaseudun monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen
• Luontokohteiden säilyttäminen ja hyödyntäminen osana alueen virkistysarvoa
• Tiiviin kaupunkirakenteen, kulttuurimaiseman ja luonnonarvojen yhteensovittamisen keinojen löytäminen
• Toimivat ekologiset yhteydet

• Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen vahvistaminen
• Metropolimaaseudulla
vuorovaikutuksessa tärkeään osaan nousevien maaseudun tuottamien palveluiden ja toimintojen kehittäminen ja visioiminen
• Kulttuurimaiseman ja luontoarvojen
hyödyntäminen maaseudun palveluiden
perustana/lähtökohtana
• Hyvien yhteyksien muodostaminen kaupungin ja maaseudun palveluiden, asutuksen ja keskuksen välille
• Sujuvien
yhteyksien
muodostaminen
Palopuron keskuksen ja Metsäkaltevan
ja muiden lähikeskuksien välille sekä
muualle metropolialueelle

Tavoitteet
KOTI JA ASUMINEN
• Monipuolisten, maaseudun ja kaupungin
parhaita puolia yhdistävien asumisen
vaihtoehtojen visioiminen

LUOMU
• Luomutuotannon ja – viljelyn edellytysten varmistaminen

• Metropolimaaseudulle soveltuvien rakentamisen tapojen löytäminen

• Palopuon luomuidentiteetin vahvistaminen ja lähiruoan roolin tunnistaminen

• Maaseudun vetovoimatekijöiden mahdollistaminen myös rakenteeltaan tiiviimmillä urbaaneilla alueille

• Uusien luomuun perustuvien maaseudun
palveluiden visioiminen

• Maaseudun hajarakentamisen hallinta
mm. houkuttelevien maaseudun asumisen
vaihtoehtojen avulla

Kuva 93. Palopuron suunnittelun tavoitteet.
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6.1.3 Metropolimaaseudun vyöhykkeet
Kaupunkirakenteen suunnittelun aloitin strategisemmalla kokonaistarkastelulla, jossa pohdin viheryhteyksien ja ekologisten yhteyksien
toimivuutta ja kaupunkirakenteen saavutettavuuden kannalta oleellisia liikenneyhteyksiä, kulttuurimaiseman roolia sekä rakentamisen
tiiveyttä ja kaupunkimaisuutta. Toisin sanoen muodostin ehdotelman
siitä millainen olisi Palopurolle soveltuva, metropolimaaseudun kaupunkirakenne, joka huomioi kulttuurimaiseman ja viheryhteydet sekä
hyödyntää maaseudun vetovoimaa. Tämän pohjalta syntyi strateginen
kartta metropolimaaseudun rakentamisen vyöhykkeistä sekä viher- ja
kulttuurimaisema- sekä liikenneyhteyksistä.
Kaupunkirakenteen ja metropolimaaseudun kulttuurimaiseman välille
muodostuu luontevasti erityyppisiä rakentamisen vyöhykkeitä, joiden
kautta muutos kaupungista maaseuduksi tapahtuu. Oheinen kaaviokuva (kuva 94) selventää metropolimaaseudun vyöhykkeisyyttä laajemmassa mittakaavassa. Kaaviosta nähdään, että Palopuro muodostaa
selkeästi oman pienemmän keskuksensa Hyvinkään kupeeseen. Tällöin

kaupungin ja metropolimaaseudun reunavyöhykkeestä muodostuu yhteinen Hyvinkään ja Palopuron kanssa. Kaaviossa esitetyt lähimmät,
pienemmät keskukset reunavyöhykkeineen ovat Jokela ja Rajamäki.
Ulompi metropolimaaseutuvyöhyke ulottuu laajasti keskusten ja reunavyöhykkeiden väliselle alueelle. Suurin osa metropolimaaseudusta on
näin ollen juurikin ulompaa metropolimaaseutuvyöhykettä.
Keskus
Palopuron on suunniteltu olevan tulevaisuudessa uusi radan varteen sijoittuva metropolin palvelukeskus, joten kaupunkimaisimman vyöhykkeen muodostaa alueen uusi kaupallisten ja julkisten palveluiden keskus. Tulevaisuudessa tälle vyöhykkeelle sijoittuu erilaisten palveluiden
lisäksi tärkeimpänä uusi junaseisake sekä tiivistä keskusta-asumista.
Kaupunkimaisen rakentamisen vyöhyke
Keskusta ympäröi kaupunkimaisen rakentamisen vyöhyke, joka Palopurolla ulottuu luontevasti noin 800 m etäisyydelle keskuksesta. Tämä
vyöhyke on tiiviin kaupunkimaisen asumisen vyöhykettä, jossa etenkin
keskuksen ympärillä on kerrostalorakentamista. Vyöhykkeen reunoilla

HYVINKÄÄ
HYVINKÄÄ

Urbaani keskus

PALOPURO
PALOPURO

Urbaanikeskus
Keskus
Urbaani

Kaupunkimainen rakentamisen vyöhyke
Kaupunkimaisenrakentamisen
rakentamisenvyöhyke
vyöhyke
Kaupunkimainen

Kaupungin ja metropolimaaseudun reunavyöhyke
Kaupunginjajametropolimaaseudun
metropolimaaseudun
reunavyöhyke
Kaupungin
reunavyöhyke

JOKELAJOKELA

Ulompi
metropolimaaseutuvyöhyke
Ulompimetropolimaaseutuvyöhyke
metropolimaaseutuvyöhyke
Ulompi
Päärata
Päärata
Päärata

RAJAMÄKI

RAJAMÄKI

Valtatie 3,3,Helsinki-Tampere-moottoritie
Helsinki-Tampere-moottoritie
Valtatie

Valtatie 3, Helsinki-Tampere-moottoritie
Valtatie 25,
25,Hanko-Mäntsälä
Hanko-Mäntsälä
Valtatie

Valtatie 25, Hanko-Mäntsälä
Kuva 94. Palopuro ja metropolimaaseudun vyöhyykkeet.
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mittakaavan tulee madaltua pientalorakentamiseksi etenkin kulttuurimaisemaan rajoittuvilta osilta, jotta tiiviin rakentamisen ja maiseman
yhteensovittaminen on mahdollista.
Kaupungin ja metropolimaaseudun reunavyöhyke
Seuraava vyöhyke, kaupungin ja metropolimaaseudun reunavyöhyke
on metropolimaaseudun suunnittelussa ehkä oleellisin. Reunavyöhykkeellä kaupungin ja maaseudun toiminnot sekoittuvat ja vuorovaikutus
on aktiivisinta. Tälle vyöhykkeelle, lähelle keskusta, sijoittuu pääosa
maaseudun tarjoamista palveluista ja toiminnoista. Vyöhykkeelle soveltuva rakentaminen on pientalovaltaista asumista (omakotitaloja sekä
yhtiömuotoisempaa paritalo- ja rivitaloasumista. Tiiveydeltään vyöhykkeen rakentaminen on kaupunkimaista, kuitenkin maiseman ehdoilla.
Maaseudun toiminnot näkyvät vyöhykkeellä myös siten, että pientalotonteilla pienten kotieläinten kuten kanojen pitäminen on mahdollista.
Vyöhyke ulottuu Palopuron kohdalla noin 2,5 km päähän keskuksesta,
jolloin junaseisake on vielä myös kevyen liikenteen saavutettavissa.
Ulompi metropolimaaseutuvyöhyke
Viimeisen vyöhykkeen muodostaa ulompi metropolimaaseutuvyöhyke,
joka on rakenteeltaan kaikista väljintä. Alueelle voi sijoittuja reunavyöhykkeen rakentamiseen kiinteästi liittyviä asumisen reservialueita.
Kunnallistekniikkaan liitettävissä olevat reservialueet voivat mukailla
reunavyöhykkeen tiiveyttä. Muutoin rakentaminen on luonteeltaan
maisemaan soveltuvaa väljempää ja hajarakentamisluonteista omakotirakentamista. Suurilla tonteilla laajempi viljely sekä isompien kotieläinten, kuten hevosten pitäminen on mahdollista. Ulommalle maaseutuvyöhykkeelle sijoittuu asumisen lisäksi maaseudun tarjoamia
palveluita ja toimintoja sekä luonnontilaisimpia virkistyksen alueita ja
ulkoilureittejä. Palopurolla tälle vyöhykkeelle sijoittuu myös maakunnallisesti merkittävä ekologinen yhteys.
Viheryhteydet ja kulttuurimaisemayhteys
Asumisen vyöhykkeiden lisäksi strateginen kartta osoittaa viheryhteyksien ja ekologisten yhteyksien pääsuunnat sekä havainnollistaa Palopurolle syntyvää, kaupunkimaisen rakentamisen vyöhykkeelle asti
ulottuvaa kulttuurimaisemayhteyttä. Käytännössä kulttuurimaisemayhteys tarkoittaa sitä, että pellot ja maaseutu ulottuvat kaupunkirakenteen
sisään mahdollistaen avoimia näkymiä peltomaisemaan sekä suoran
yhteyden maaseudulle ja vahvistaen näin alueen maaseutuidentiteettiä.
Liikenneyhteydet
Strategiseen karttaan on merkitty Palopurolle tärkeät saavutettavuutta
parantavat liikenneyhteydet. Uuden junaseisakkeen lisäksi suuunnittelulla tulee varmistaa etenkin toimivat tieyhteydet Hyvinkään keskustan,
viereisen Metsäkaltevan ja etelässä sijaitsevan Jokelan suuntaan.
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6.1.4 Kaupunkirakenne
Palopuron tulevaisuuden kaupunkirakenne tarkentaa metropolimaaseudun vyöhykkeiden rakentamisen tapaa ja toimintojen sijoittumista suhteessa maaseutuun ja maisemaan. Olen jaotellut asumisen alueita etenkin rakentamisen tiiveyden ja maisemallisten tekijöiden huomioimisen
mukaan. Myös olemassa olevien alueiden määrittelyssä pääpaino on
maisemallinen.
Palopuron osayleiskaavaan suunnittelupohjaksi valitun rakennemallin
sekä tässä työssä laatimani rakentamiseen soveltuvien alueiden tarkastelun mukaisesti Palopuron uusi keskus on sijoitettu suunnittelualueen
pohjoisosaan. Tiivis kaupunkimainen kerrostalorakentaminen (AK,
AK-1) on osoitettu keskuksen välittömään läheisyyteen, uusien palveluiden ja juna-aseman ympärille. Myös Metsäkaltevan itäosaa on muutettu rakentamiseltaan tiiviimmäksi tästä syystä. Työpaikka-alueita on
osoitettu valtatie 25:n varteen antamaan melusuojaa asutukselle. Rautatien melun ja tärinän osalta tässä työssä oletuksena on, että tärkeimmät
kaupunkimaisimmat rakentamisen alueet melusuojataan tulevaisuudessa tehtävien selvitysten mukaisesti. Melutekijät on kuitenkin huomioitu
ohjaamalla radan varteen ensisijaisesti yhtiömuotoista rakentamista,
jossa pihan melusuojaus on helpompi toteuttaa.
Tiiviin kerrostalorakentamisen ja kulttuurimaiseman välille, kaupunkimaisen rakentamisen vyöhykkeelle on osoitettu maiseman ehdolla
toteutettavaa asumisen vyöhykettä (A/m). Rakentamisen mittakaavan
tulee madaltua maiseman rajalla pientalorakentamiseksi ja maiseman
rajan muodostumiseen ja pehmentämiseen tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Vyöhykkeen tavoitteena on asteittain muuttaa kerrostalorakentaminen maisemaan sopivaksi pientaloasumiseksi.
Kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeellä rakentamisen on ajateltu
olevan edelleen kaupunkimaisen tiivistä, mutta mittakaavaltaan pientalorakentamista. Pääpaino vyöhykkeen asutuksella olisi siis omakotitaloilla sekä etenkin radan varteen sijoitettavalla yhtiömuotoisella pientalorakentamisella, kuten pari-, rivi- ja pienkerrostaloilla. Maisemaan
rajoittuvat alueet on osoitettu omilla merkinnöillään (AP/m, AO/m),
joissa maisematekijöistä annetaan tarkempia määräyksiä. Ulommalta
metropolivyöhykkeeltä löytyy tiiviiseen pientaloalueeseen kiinteästi
liittyvä omakotitaloasutuksen reservialue sekä maiseman ehdolla toteutettavia, tonttikooltaan väljempiä omakotirakentamisen alueita.
Kulttuurimaiseman säilymiseen tähdätään mm. osoittamalla olemassa
olevat vanhat maatilakeskukset ja pihapiirit omalla merkinnällään, joka
sallii täydennysrakentamisen maisemaan soveltuvalla tavalla. Uudisrakentaminen ei tällöin uhkaa yhtenäisten rakennuskokonaisuuksien maisemallista merkitystä. Lisäksi Palopuron kulttuurimaiseman muodos-
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tavat avoimet pellot sekä maisemaa reunustavat ja jäsentävät metsäiset
alueet, ekologiset ydinalueet, lähivirkistysmetsät ja peltojen metsäsaarekkeet on osoitettu säilytettäviksi.
Koska työn pääpaino on etenkin metropolimaaseudun rakentamisen ja
maiseman yhteensovittamisen tutkimisessa, on liikenneverkko esitetty
yleispiirteisesti. Alueen suurimmat väylät on osoitettu valtateiksi. Vasta
suunnitelmatasolla oleva, mm. maakuntakaavoissa esitetty ns. Itäinen
radanvarsitie on esitetty ohjeellisena ja linjattu uudelleen siten, ettei
se enää uhkaa välittömästä Palopuron maisemallisia arvoja tai Nykiön luontoarvoja. Jokelantie on osoitettu seututienä, joka Palopuron uuden keskuksen kohdalla on katkoviivalla. Tavoitteena olisi, että tien ja
radan yli päästään kulkemaan suoraan esim. ylikäytävien avulla, jotta
yhteydestä juna-asemalle saadaan sujuva kummaltakin puolelta rataa
asemalle tultaessa. Tämä on kuitenkin suunnittelukysymys, jonka ratkaiseminen ei ollut osana tätä työtä oleellinen.
Keskuksen yhteyteen on osoitettu rautatien ali kaksi uutta alikäytävää,
joista eteläisempi palvelisi Palopuron paikallista liikennettä sekä kevyttä liikennettä ja ylempi enemmän Palopuron keskukseen muualta, mm.
Metsäkaltevasta suuntautuvaa liikennettä. Tällöin liikenteen pääpaino
saadaan asuinalueiden sijaan kulkemaan Palopuron työpaikka-alueiden
vierestä. Asuinalueiden liikenneverkosta on osoitettu viitteelliset kokoojakadut. Palojoen yläjuoksun kulttuurimaiseman arvojen säilyttämiseksi uusille asuinalueille on ajateltu ajettavan ns. takakautta, jolloin
hienossa maisemassa mutkitteleva hiekkatie palvelisi tulevaisuudessa
pääosin kevyttä liikennettä sekä nykyisten asukkaiden tontille ajoa.

Kaupunkirakenne
1:25 000
Rautatie
Rautatie
Valtatie
Valtatie
Ohjeellinen uusi valtatie

Seututie/pääkatu
Seututie/pääkatu
Kokoojakatu
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6.1.5 Uudet palvelut – kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen kehittäminen
Metropolimaaseudulle tärkeään osaan nousevaa kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta olen tässä työssä käsitellyt omana aiheenaan. Olen
visioinut ja ideoinut alueen tulevaa maaseudun palveluiden rakennetta.
Alueen asukkaiden palvelut koostuvat keskustan tarjoamista kaupallisista ja julkisista palveluista sekä niitä täydentävistä ja monipuolistavista maaseudun tarjoamista palveluista. Maaseudun palveluiden sijoittumisen pääpaino keskittyy kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeelle.
Toisaalta mm. virkistysalueina palvelevat yhtenäiset laajat metsäalueet
painottuvat ulommalle metropolimaaseutuvyöhykkeelle.
Palopurolla on jo lähtökohtaisesti melko paljon maaseutuun pohjautuvia oheispalveluita sekä maataloustuotteiden lähimyyntiä, mikä antaa
hyvät lähtökohdat palveluiden kehittämiselle ja uusien palveluiden
suunnittelulle. Palveluiden visio perustuukin pitkälti nykytilanteen kehittämiseen.
Kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeen palvelut
Yksi alueen aktiivisista toimijoista on Knehtilän luomutila, jonne on
Palopuron agroekologinen symbioosi-hankkeen yhteydessä suunniteltu
olemassa olevien maanviljelyä tukevien toimintojen (mm. kokoustilojen ja kahvilan) lisäksi luomuleipomoa. Tulevaisuuden Palopurolla
Knehtilä voisi toimia luomukeskuksena, jonka pihapiiriin luomuleipomo olisi toteutunut. Tilan yhteydessä toimisi koko Palopuroa palveleva suurempi luomu- ja lähiruokapuoti, jossa alueen tuottajien tuotteita
mm. munia, vihanneksia, viljatuotteita, leipää ja käsitöitä olisi keskitetysti myytävillä. Knehtilän tila sijaitsee lähellä uutta Palopuron keskusta ja asutusta, mikä puoltaa luomupuodin sijoittamista juuri Knehtilään.
Tilalta voisi tulevaisuudessa löytyä vuokrattavaksi myös taide- ja käsityötiloja.
Knehtilän vieressä sijaitsevan Heikkilän tilan rakennukset ovat tällä
hetkellä vajaalla käytöllä. Tulevaisuudessa tila voisi ravintolatoiminnan
lisäksi tarjota maatilamajoitusta ja kotieläinpihan. Navetassa olisi tilaa
monenlaisille eläimille ja lähipellot voitaisiin hyödyntää eläinten laitumina. Laiduntavat eläimet toisivat myös vaihtelua maisemaan. Heikkilän vieressä sijaitsee Vähä-Knehtilän hieno, yksityinen arboretum,
jonne voisi ehkä tulevaisuudessa päästä maksua vastaan kierrokselle.
Merkittävin uusi palvelu alueelle voitaisiin muodostaa pitkään tyhjillä
olleen Ilkkalan tilalle. Tila sijoittuu lähimmäksi kaupunkimaista vyöhykettä, joten sen tarjoamien palveluiden saavutettavuus olisi todella
hyvä. Tilasta voitaisiin kehittää palopurolaisten yhteinen kylätila, josta löytyisi monipuolisesti erilaisia yhteiskäyttöisiä tiloja. Päärakennus
toimisi yhteisenä kerho- ja juhlatilana, palopurolaisten olohuoneena.
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Tila tarjoaisi myös kerrostaloasukkaille mahdollisuuden tulla viettämään iltaa vehreälle pihalle, grillaamaan ja nauttimaan maaseudun
maisemasta. Navettaa ja piharakennuksia voitaisiin hyödyntää yhteiseen askarteluun ja puuhasteluun (puutyöt, kangaspuut jne.), johon ei
metropolimaaseudun kaupunkimaisen vyöhykkeen asukkailla ole mahdollisuutta omalla tontilla. Tila tarjoaisi siis yhteiskäyttöön niitä maaseudun vetovoimaa lisääviä tiloja, jotka perinteisellä ydinmaaseudulla
mahtuvat omalle tontille. Kylätilan ja kaupunkirakenteen väliselle peltoalueelle voitaisiin sijoittaa asukkaiden viljelypalstoja ja kylätila toimisi tällöin hyvin myös puutarhavälineiden ja muiden palstaviljelyyn
liittyvien työvälineiden säilyttämiseen. Kylätila olisi lisäksi luonteva
infopiste alueen muista palveluista sekä lähtöpaikka alueen virkistysreiteille.
Radan toisella puolella sijaitseva vanha Palopuron koulu voisi tulevaisuudessakin toimia hostellimajoitus- sekä lounaspaikkana. Koulun
liikuntatiloja ja pihaa voitaisiin kunnostaa, jolloin paikka voisi tarjota tiloja koululaisten iltapäivä- tai liikuntakoulutarkoituksiin. Koulurakennuksen läheisyyteen, Palojoen yläjuoksun maisemaan voitaisiin
suunnitella kaupunkimaisen vyöhykkeen virkistyksen lähipuisto Palojoen varteen. Puisto voisi tarjota maaseudun elämyksiä joenvarren reitin lisäksi maisemapeltojen ja oleskeluun houkuttelevan pikniknurmen
ja kulttuurimaiseman näkymien muodossa.
Ulomman metropolimaaseutuvyöhykeen palvelut
Tärkein ulommalle maaseutuvyöhykkeelle ulottuva palvelu olisi maaseudun kulttuurimaisemaan ja metsiin toteutettava ulkoilureitistö. Reitit
suunnitellaan siten, että kulkijalla on mahdollisuus kokea maiseman ja
ympäristön kohokohdat valitsemalla ja yhdistelemällä itseään kiinnostavat teemareitit. Reittien varsien kiinnostavat kohteet ja uuden palvelut
lisäävät niiden virkistysarvoa ja voisivat houkutella kävijöitä kauemmaltakin metropolialueelta. Palopurolle tässä työssä visioituun reitistöön syntyy luontevasti teemareittejä mm. luontokohteisiin tai alueen
historiasta kertovien kohteiden tutustumiseen sekä ns. kulttuurimaisemareitti, jonka varrelta voi nähdä maiseman parhaat näkymät myös
pyöräillen. Nykiön olemassa oleva ulkoilumaja sekä kallioiden päälle
sijoittuva uusi näköala- ja laavupaikka sekä Hamburgin historiallisen
tilan idylliseen pihapiirin visioitu ”Kokkosen kesäkahvila” toisivat
kaikki lisäarvoja virkistysreiteille. Reittien lisäksi tärkeä virkistysmerkitys on alueen metsillä, jotka tarjoavat luonnonrauhaa ja marjastus- ja
sienestysmahdollisuuksia asukkaille ihan oman kodin läheltä.
Muut ulomman vyöhykkeen palvelut ovat pääasiassa olemassa olevia
palveluita, jotka keskittyvät etenkin erilaisiin harrastuksiin ja monipuolistavat maaseudun palveluiden tarjontaa. Alueelle sijoittuu metsästysmajan sekä kesäteatterin lisäksi useampia yksityisiä hevostalleja. Hevostalleista esim. Hamburgintien varrelle sijoittuva talli maneeseineen

voisi ehkä toimia tulevaisuudessa ratsastuskouluna, joka olisi turvallisesti
saavutettavissa uudesta keskuksesta kevyen liikenteen reittejäkin pitkin. Lisäksi ulommalla kehällä on Mäntymäen luomukanala, joka tuottaa toivottavasti tulevaisuudessakin luomumunia palopurolalaisille.

6.1.6 Monitoiminnallinen maisema
Maaseudun palveluiden visioimisen lisäksi koin tärkeäksi maiseman monipuolisuuden ja monitoiminnallisuuden suunnittelun osana strategista
kokonaiskuvaa, koska kaupungistuvan maiseman uhkana on samankaltaistuminen ja monimuotoisuuden häviäminen. Pelloilla on suuri merkitys
metropolimaaseudun maisemaan ja kulttuurimaiseman merkityksen säilymiseen. Peltojen monipuolisten käyttötapojen visioimiselle olen tähdännyt
maiseman monipuolisuuden lisäksi vaihtoehtojen löytämiseen tilanteessa,
jossa joidenkin peltojen viljelystä luovutaan.
Peltojen monipuolista käyttöä voisi Palopurolla lisätä osoittamalla asutusta
lähimpänä olevia peltoalueita asukkaiden lähiviljelyyn sekä maisemapelloiksi virkistysarvon monipuolistamiseksi. Vihannes- ja mansikkaviljelyn
ja eläinten laidunten lisääminen toisi myös vaihtelua nykyiseen maisemaan. Visiossa on pohdittu mitkä peltoalueista voisivat maisemallisesti sopia parhaiten näille edellä kuvatuille eri käyttömuodoille. Todellisuudessa
viljelijällä on päätösvalta peltojen käyttömuotoon. Kaupunkimaisen alueen
reunalla kaupunki voisi harkita tiettyjen peltoalueiden maanomistuksen
hankkimista virkistysarvojen lisäämiseksi.
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6.2. SUUNNITTELUPERIAATTEITA METROPOLIMAASEUDUN VYÖHYKKEILLE

6.2. Suunnitteluperiaatteita metropolimaaseudun vvyöhykkeille
Tarkemmassa suunnitteluosiossa olen tutkinut kaupunkimaisen rakentamisen ja kulttuurimaiseman yhteensovittamista metropolimaaseudulla. Kohteiksi valitsin kaupunkimaisen rakentamisen vyöhykkeen
ja kulttuurimaiseman rajakohdan Palopuron uuden keskuksen välittömässä läheisyydessä sekä kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeeltä
Palojoen yläjuoksun kulttuurimaiseman. Kohteissa tutkin rakentamisen
rakeisuutta sekä asumisen lähivirkistyksen alueita ja reittien tarkempaa
sijoittumista. Erilliseen kaavioon olen koonnut kummastakin kohteesta
suunnitteluperiaatteita, joita rakentamisen ja maiseman yhteensovittamisessa sekä maaseutuyhteyden vahvistamiseksi tulee huomioida.
Näitä ovat mm. olemassa olevien rakennuskokonaisuuksien ja maisemaan avautuvien näkymien huomioiminen sekä toisaalta rakentamisen
ja maiseman välillä säilytettävän suojapuuston tai uusien istutuksien ja
maiseman rajan muodostaminen.

Maiseman ja rakentamisen yhteensovittamisessa suurimmassa osassa
ovat puusto sekä metsäiset alueet. Ensisijaisesti maiseman rajalla tulee
hyödyntää ja säilyttää olemassa olevaa puustoa, jotta maiseman reuna
säilyy mahdollisimman vehreänä rakentamisesta huolimatta. Tonttien
istutukset täydentävät maiseman rajaa, mutta alkuvaiheessa niiden antama suoja on vähäistä kunnes esim. puut kasvavat riittävän suuriksi.
Tällä periaatteella on maiseman ja kaikkien rakennettavien alueiden
rajalla säilytetty olemassa olevaa puustoa. Samoin korkeimman kerrostalovyöhykkeen ja pienimittakaavaisemman rakentamisen väliin on
jätetty luonnontilainen metsävyöhyke pehmentämään maisemaan näkyvää rakentamista. Tonttien maisemaa rajaaville reunoille on oleellista
sijoittaa näkösuojaksi puustoa, joka kuitenkin ryhmitellään niin, että
näkymät asunnoista tai pihalta maisemaan ovat mahdollisia.

KAUPUNKIMAISEN
RAKENTAMISEN 
suunnitteluperiaatteet
1:5 000

6.2.1 Kaupunkimaisen rakentamisen vyöhyke
Kaupunkimaisen rakentamisen vyöhykkeen suunnittelun tavoitteita
ovat erityisesti tiiviin rakentamisen ja kulttuurimaiseman yhteensovittaminen ja kulttuurimaisemayhteyden muodostaminen kaupungin ja
maaseudun välille. Palopuron esimerkkikohteessa tavoitteena on ollut
myös asukkaiden lähivirkistysmahdollisuuksien ja maaseutua ja metsiä
yhdistävien reittien ja toimintojen suunnittelu asutuksen läheisyyteen.
Tiiviin kaupunkirakenteen ja kulttuurimaiseman välinen vyöhyke on
suunniteltu eri toimintoja sekoittaen. Maaseudun maisema peltoineen
ulottuu kaupunkirakenteen sisään tarjoten näin mahdollisimman monelle asukkaalle suoran yhteyden maaseutuun sekä mahdollisuuden avoimiin kulttuurimaiseman näkymiin. Myös Palopuron uuden keskuksen
pääkadut linjataan siten, että ne avautuvat suoraan kulttuurimaisemaan.
Peltoja ei uloteta aivan katuun asti vaan kadun ja peltojen väliin jää
avointa niittymäistä puistoaluetta, joka osaltaan kertoon siirtymisestä
maaseudulta kaupunkirakenteen sisään.
Rakentamisen mittakaava muuttuu alueella vähitellen pääkadun varren kuusikerroksisista kerrostaloista maiseman rajan kaksikerroksisiin
pientaloihin. Mittakaavan porrastaminen tulee aloittaa jo Palopuron
pääkadun varren tonteilla, joissa kadun varren rakennukset voivat olla
kuusikerroksisia, mutta kerrosluvun tulee laskea tontin sisäosissa neljään. Myös kortteleiden rakennustyyppiä muutetaan portaittain pientalomaisemmaksi. Alueen keskiosassa kerrostalojen ja pientalojen välillä
sopiva muoto voisi olla pienkerrostalot tai rivitalot. Aivan maiseman
rajalla tonttien on ajateltu olevan sekä pieniä kaupunkipientalomaisia
omakotitaloja sekä yhtiömuotoista pientaloasutusta (esim. paritalot).

64

AK

Pellot ja avoimet puistoalueet kaupunkirakenteen sisällä tarjoavat useille asukkaille näkymiä kulttuurimaisemaan

AK

IV-VI

AK

IV-VI

Maiseman rajalla säilytettävä puusto

Asukkaiden viljelypalstat

IV-VI

Keskuksen katujen linjaus
kohti kulttuurimaisemaa

Puskurivyöhyke rakentamisen ja maiseman välille

Tonttien istutukset maiseman reunana

Asutuksen läheisyyteen on luontevaa toteuttaa erilaisia virkistyksen
mahdollisuuksia. Maiseman rajalla sijaitsee pieni lampimainen hulevesiallas sekä luonnontilainen hieno puustoinen metsäsaareke, jotka
säilyttämällä voidaan muodostaa asukkaille viihtyisä lähipuisto. Puisto tarjoaa oleskelumahdollisuuden vesiaiheen äärellä sekä hienot näkymät Palopuron kulttuurimaisemaan. Aktiivisin kohde on kuitenkin
aivan asutuksen läheisyydessä sijaitseva asukkaiden yhteistiloja tarjoava Palopuron kylätila, jonne hyvän saavutettavuuden takaamiseksi
on osoitettu useampikin reitti. Kylätilan yhteyteen radan varteen sekä
asutuksen sisään ulottuvien peltojen reunoille osoitetaan viljelypalstoja
asukkaille. Kylätilalta Haapasaarentielle suuntautuvaa reittiä sekä metsäisen puskurivyöhykkeen halki kulkevaa reittiä pitkin päästään kätevästi Palopuron ulkoilureiteille.

0

AK

IV-VI

AK

IV-VI

A
II

Kevyen liikenteen reitit ja ulkoilureitit

AP
II

A

AO

II

AP

Levähdyspaikkoja parhaisiin
oleskelu- ja näkymäpaikkoihin reittien varrelle

A

II-IV

Näkymälinja
Tontin rajalla muodostetaan istutuksilla uutta
maiseman reunaa

300 m

Olemassa olevan
puuston säilyttäminen
maiseman rajalla

II

II

Levähdyspaikka

Olemassa olevan puuston/
metsän säilyttäminen puskuvyöhykkeenä korkean rakentamisen100jampientalojen sekä
200 m
kulttuurimaiseman välillä

Uudet ulkoilureitit

Lähipuistossa yhdistyvät vesiaihe ja näkymät
kulttuurimaisemaan

Asukkaille monipuoliset mahdollisuudet
omaan viljelypalstaan

Kartta 24. Suunnitteluperiaatteita tiiviin kaupunkirakenteen ja
kulttuurimaiseman yhteensovittamiseksi metropolimaaseudulla.
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6.2. SUUNNITTELUPERIAATTEITA METROPOLIMAASEUDUN VYÖHYKKEILLE

6.2.2 Kaupungin ja maaseudun reunavyöhyke
Kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeellä suunnittelun tavoitteita ovat olleet rakentamisen ja maiseman yhteensovittamisen lisäksi etenkin Palojoen virkistyskäytön kehittäminen.
Kulttuurimaiseman säilyttämiseksi on suunnittelussa otettu
huomioon erityisesti olemassa olevat rakennuskokonaisuudet
ja tärkeimmät näkymät.
Reunavyöhykkeen rakentaminen on pääosin tiivistä omakotirakentamista, jonka lomaan sijoitetaan myös yhtiömuotoista pientalorakentamista. Palojoen tilan kulttuurimaisemaan
sijoittuu useita vanhoja rakennuskokonaisuuksia, jotka on
suunnittelussa haluttu säilyttää ja ne on huomioitu uudisrakentamisen sijoittamisessa. Maisemallisesti paras lopputulos
saadaan jättämällä vanhan ja uuden rakennuskannan väliin
puskuriksi metsää tai avointa maisemaa, kuten tässä kohteessa hevoslaidunta. Tällöin uudisrakentaminen ei uhkaa vanhan
rakennuskokonaisuuden pihapiiriä, vaikka maisemallisesti se
sijoittuisikin samaan maisemakokonaisuuteen. Uudisrakentamisen maisemaan sopeutumisessa erityisen tärkeää on varmistaa maiseman rajan vehreyden säilyminen ja vahvistaminen.
Maiseman rajalle sijoittuvilla omakotitonteilla rakentaminen
tulee ohjata kadun varteen ja jättää tontin maiseman rajan puolelle riittävän leveä (n. 10 m) istutettava, puustoinen vyöhyke,
jolloin tontin muodostamasta maiseman reunasta saadaan riittävästi näkösuojaa antava sekä vehreä.
Myös reunavyöhykkeellä peltomaiseman rajalle on luonteva
sijoittaa viljelypalstoja asukkaille. Alueen tärkein ja hienoin
virkistyskohde on kuitenkin Palojoen varren uusi kulttuurimaisemapuisto. Joen varteen on osoitettu uusi reitti, joka
kulkee peltomaiseman halki Palojoen ylittävän sillan kautta
puistoksi muutettavalle avoimelle alueelle ja siitä edelleen
Palojoen lammelle. Joen ja metsän rajaama pieni peltoalue
on suunniteltu muutettavaksi oleskelunurmeksi ja maisemapelloksi, joka tarjoaisi asukkaille mahdollisuuden kesäpäivän
viettoon maaseudun kukkaloistosta ja peltomaisemasta nauttien. Puiston lisäksi istuskelu- ja levähdyspaikkoja osoitetaan
reitin varrelle myös muihin kohtiin, joista maisemaa tai luontokohteita voi ihailla.
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POHDINTA
Kokoan lopuksi yhteen työn teoreettista taustaa ja suunnitelman tuloksia. Lisäksi pohdin millä tavoin olen onnistunut hyödyntämään teoriaa
suunnittelussa ja millaista lisäarvoa tai uutta tämä työ tuo metropolimaaseutujen suunnitteluun. Metropolimaaseutu käsitteenä oli itselleni
melko tuntematon ja työn alkuvaiheessa selvisi myös, että toistaiseksi
aiheesta löytyy melko vähän suomenkielistä lähdeaineistoa. Teoriatutkielma selvensi ainakin itselleni mitä metropolimaaseudun määritelmällä tarkoitetaan, mutta ennen kaikkea se auttoi ymmärtämään
metropolimaaseutujen suunnittelukysymysten ajankohtaisuuden. Tulevaisuudessa metropolialueiden kehityksen suuntautuminen yhä enemmän myös keskusten välisille maaseutualueille lisää metropolimaaseudun roolia yhdyskuntarakenteen suunnittelussa.
Maaseutuja ja kaupunkeja on perinteisesti suunniteltu erillään ja niille on laadittu omia kehittämispoliittisia tavoitteitaan, jotka ovat välillä
olleet ristiriitaisia keskenään. Tutkielman ja varsinaisen suunnittelun
kautta tärkein esille noussut asia onkin ehkä kaupungin ja maaseudun
kokonaissuunnittelun tärkeys. Etenkin metropolimaaseudulla kaupunkia ja maaseutua tulee tarkastella ja suunnitella yhtenä kokonaisuutena,
jotta päästään parhaaseen lopputulokseen. Ilman kokonaissuunnittelua
muodostetaan pahimmillaan vain uutta kaupunkia, joka rajoittuu maaseutuun välittämättä maiseman arvoista ja hyödyntämättä maaseudun
tarjoamia ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Kokonaissuunnittelulla en
tarkoita pelkästään kaupunkirakenteen ja maiseman yhteensovittamista, vaan yhtä tärkeään osaan nousevat mielestäni kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus sekä toimintojen ja asumisen sekä maaseudun ja
kulttuurimaiseman välisen yhteyden muodostaminen.
Teoreettisen taustan avulla selkiytyi käsitys niistä asioista, jotka metropolimaaseudun kokonaisuuden kannalta ovat oleellisimpia. Metropolimaaseutu on eri toimintojen kokonaisuus, joka muodostuu rakentamisesta, asumisesta ja muista toiminnoista, pelloista ja viljelystä,
virkistyksen mahdollisuuksia, ekologisista yhteyksistä ja kulttuurimaisemasta ja näiden kaikkien yhteen sovittamisesta. Oleellinen tekijä on myös metropolimaaseutuun vaikutttava kaupunginstuminen
eli urbanisaatio, jolla on vaikutuksensa metropolimaaseudun osatekijöihin. Teorian lähdeaineistoissa esille tuli selvästi, että monitahoisen
kokonaisuuden hallintaan strateginen lähestymistapa voisi metropolimaaseudulla toimia parhaiten. Vision ja yhteisten, eri toimijoiden ja
osapuolten kanssa muodostettujen tavoitteiden syntyminen edesauttaisi
todennäköisesti alueen kehittämisen kannalta toimivimman lopputuloksen saavuttamista. Visio tai strateginen suunnitelma on joustavampi ja
mahdollistaa useampia reittejä tavoitteen saavuttamiseen. Työtä tehdessä huomasin myös, että tällaisissa suunnitelmissa voisi hyvin käsitellä
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myös niitä asioita, joita ei perinteisiin yleiskaavoihin voida luontevasti
merkitä (mm. maaseudulle soveltuvan rakennustavan ja pihakasvillisuuden määrittelyä).
Tutkielmassa yhtenä tärkeänä asiana nousi esille kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen merkitys metropolimaaseudulla. Urbanisaation
maaseutuun aiheuttamia vaikutuksia ovat mm. maaseudun monitoiminnallisuuden lisääntyminen ja maanviljelyn uudelleen määrittelyn
lisääntyvä tarve. Perinteisen maanviljelyn oheen kehitettävät maaseudun tarjoamat palvelut ja toiminnot tuovat lisäarvoa kaupunkimaisille
alueille sekä edesauttavat maatalouden säilymistä metropolimaaseudulla. Maaseudun tarjoamien palveluiden kehittämisessä erityisen tärkeää
on saada toimijat ja eri osapuolet mukaan suunnitteluun. Maaseudusta
voidaan kehittää ainutlaatuinen virkistyskokonaisuus, joka palvelee
lähiasukkaiden lisäksi jopa laajemmin koko metropolin asukaspohjaa.
Houkutteleva kulttuurimaisema reitteineen, ravintoloineen ja pistäytymiskohteineen on siis asukkaiden virkistysalueiden lisäksi potentiaalinen matkailun kehittämisen mahdollisuus metropolimaaseudulla.
Rakentamisen osalta tutkielma kannusti miettimään mitä muuta metropolimaaseutu voisi olla kuin perinteistä hajarakentamista ja sen sovittamista maisemaan tai toimintoja, jotka usein sijoitetaan pois kaupungin
keskustasta kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeelle. Tutkielman
perusteella syntyi suunnitelmavaiheessa ehdotelma metropolimaaseudun tarjoamista asumisen mahdollisuuksista ja eri tyyppisistä metropolimaaseudun asumisen vyöhykkeistä.
Metropolimaaseudun rakentamisen ei tarvitse olla pelkästään väljää
hajarakentamista, ollakseen houkutteleva asumisen vaihtoehto. Työssä tekemieni havaintojen perusteella vaikuttaisi siltä, että metropolimaaseudulla voidaan tiiviimmälläkin kaupunkirakenteella hyödyntää
maaseudun ominaisuuksia ja saavuttaa maaseudun vetovoimaisuuteen
liitettyjä tekijöitä sekä samalla tarjota hyvin saavutettavissa olevat kaupungin tai kaupunginosan keskuksen kaupalliset ja julkiset palvelut.
Erilaisten asumisen vyöhykkeiden kautta metropolimaaseudulla voidaan tarjota monipuolisesti, erilaisia maaseutuun ja kulttuurimaisemaan
yhteydessä olevia, asumisen vaihtoehtoja kaupunkimaisesta kerrostaloasunnosta väljään omakotitonttiin. Esimerkkejä metropolimaaseudun
asumisen ja kulttuurimaiseman välisestä yhteydestä, sekä asumisen,
maaseudun ja maisemaa hyödyntävän virkistyksen mahdollisuuksien
kokonaisuudesta havainnollistan työn suunnitteluosiossa.
Rakentamisen luonteen ja maaseudun toimintojen lisäksi kaupunkirakenteen sekä maiseman ja kulttuurimaiseman välisen yhteyden muodos-

taminen on mielestäni oleellista metropolimaaseudulla. Ainoa tavoite
ei ole suojella maisemaa rakentamiselta vaan sen lisäksi suunnittelulla
kannattaa pyrkiä löytämään niitä keinoja, joilla kaupunkirakenne saisi
osansa maaseudun identiteetistä sekä kulttuurimaiseman hienoudesta
silti uhkaamatta maiseman arvoja. Mielestäni tärkeään osaan nousee
mm. avoimien peltonäkymien mahdollistaminen mahdollisimman monesta asunnosta, mikä tarjoaa asukkaille yhteyden kulttuurimaisemaan
ja sitoo asuinpaikan konkreettisesti osaksi myös maaseutua. Kulttuurimaisemaa ja peltoja hyödyntävät asuinalueiden puistot ja virkistysreitit
tarjoavat hienoja näkymiä ja erilaisia virkistäytymisen mahdollisuuksia
ja täydentävät metropolimaaseudun asumisen kokonaisuutta. Perinteisesti ihmiset arvostavat virkistäytymisessä metsiä ja ulkoilureiteistä
pääosa rakennetaankin metsiin. Peltomaisemaan toteutettuja virkistysreittejä on vähemmän, mitä metropolimaaseudulla kannattaisi mielestäni hyödyntää. Maaseutua ja maaseudun maisemaa osana olevat puistot
ja virkistysreitit vahvistaisivat osaltaan metropolimaaseudun omaleimaista identiteettiä.
Avoimen peltomaiseman ja kulttuurimaiseman säilymisen ehtona on
niiden viljely. Koska tunnistin avoimen maiseman tärkeyden metropolimaaseudulla, pohdin myös peltojen monitoiminnallista käyttöä ja
yritin löytää viljelylle vaihtoehtoisia käyttötapoja. Tällaisesta visiosta
voisi olla hyötyä tilanteessa, jossa peltoalueita jää aktiivisen viljelyn
ulkopuolelle. Ilman teoreettista tutkielmaa maiseman säilymisen kokonaisvaltaiset hyödyt, erityisesti maiseman tärkeä rooli maaseudun
tarjoamien palveluiden ja toimintojen lähteenä ja osatekijänä, olisivat
todennäköisesti jääneet tunnistamatta.
Kiinnostavaa on pohtia hieman lopuksi myös sitä, miten teoreettinen
tausta vaikutti suunnitteluuni ja suunnittelutehtävän lähestymiseen.
Teorian pohjalta tärkeiksi teemoiksi tunnistin etenkin kaupungin ja
maaseudun vuorovaikutuksen, rakentamisen ja maaseudun sekä kulttuurimaiseman yhteyden muodostamisen, kulttuurimaiseman arvojen
säilyttämisen, metropolimaaseudun asumisen visioimisen sekä Palopuron vahvuuksien hyödyntämisen.
En lähtenyt laatimaan alueelle perinteistä yleiskaavaa, vaan laajensin
omaa ajatusmalliani aluevarausten ja tehokkuuksien suunnittelusta
strategisempaan, alueen tulevaisuutta visioivaan suuntaan. Aloitin kaupunkirakenteen suunnittelun pohtimalla Palopuroa maiseman, peltojen,
ekologisten ja liikenteellisten yhteyksien sekä rakentamisen ja uuden
keskuksen muodostamana kokonaisuutena ja pyrin löytämään suunnittelulle strategisesti tärkeimmät tekijät. Tällöin huomasin kulttuurimaisemayhteyden olevan erityisen tärkeä osa Palopuron tulevaa kaupunki-

rakennetta sekä maisemallisesti mutta myös asumisen mahdollisuuksien
sekä maaseudun ja kaupunkirakenteen yhdistävänä tekijänä. Samalla
huomasin myös, että metropolimaaseudulle näyttää olevan luontevaa
tietynlainen vyöhykkeisyys, jonka kautta muutos kapunkimaisesta rakentamisesta maaseutumaiseen rakentamiseen tapahtuu.
Tarkemmassa kaupunkirakenteen ja rakentamisen sijoittumisen luonteen määrittelyssä metropolimaaseudun vyöhykkeisyyttä ja kulttuurimaisemaa huomioin tavallista yleiskaavaa tarkemmalla tasolla. Muodostin mm. maisemallisesti herkille paikoille sijoitetuille rakentamisen
alueille uusia merkintöjä ja määräyksiä. Pyrin myös tuomaan vyöhykkeisyyden kautta muodostuvaa rakentamisen tiiveyttä esille aluevarauksien määräyksissä.
Metropolimaaseudulle tärkeää kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta käsittelin suunnittelussa visioimalla alueen tulevaisuuden maaseudun tarjoamien palveluiden rakennetta. Myös metropolimaaseudun
tarjoamia asumisen vaihtoehtoja visioin strategisen kokonaiskuvan yhteydessä perinteistä yleiskaavaa tarkemmin. Olemassa olevan rakenteen
merkintöjen määrittelyssäkin maisemalliset seikat korostuivat, koska
katsoin ettei tämän työn kannalta ollut oleellista pohtia mm. asumisen
oheen sallittuja toimintoja sen tarkemmin kaavamääräysten kautta.
Ehkä suurimpana erona perinteiseen yleiskaavoitukseen oli rakentamiseen soveltuvien alueiden ja rakennuspaikkojen määrittely melko
tarkasti ja ainoastaan maisemallisista ja kaupunkirakenteellisista lähtökohdista, mikä metropolimaaseudun toimivan rakenteen kannalta
olisi ehkä paras suunnittelun lähtökohta. Todellisuudessa maaseudun
yleiskaavat voivat olla aluevarauskaavoja, joissa rakentamista ei ole
mitoitettu lainkaan tai yleiskaavoja, joissa rakennuspaikkojen määrä ja
määrittely perustuvat kiinteistötarkasteluun ja maanomistukseen. Näissäkään yleiskaavoissa yksittäisten rakennuspaikkojen sijoittumista ei
välttämättä ole tarkasti määritelty. Tärkeintä maanomistajakohtainen
rakennuspaikkatarkastelu on kyläyleiskaavoissa, mutta tällöinkään ei
lopputulos saa johtaa pirstaleiseen rakentamiseen. Rakentamisen ohjaamattomuus tai maanomistukseen perustuva rakennuspaikkojen sijoittaminen ei välttämättä johda metropolimaaseudulla kaupunkirakenteen
ja rakentamisen tiiveyden sekä maiseman kannalta parhaaseen lopputulokseen, koska maanomistajilla harvemmin on maanomistusta tasapuolisesti siellä minne tiivein rakentaminen sijoittuisi.

tuksellisesta epätasapainosta ei synny. Metropolimaaseudun ulommalla
maaseutuvyöhykkeellä maanomistus tulee kuitenkin todellisuudessa
vaikuttamaan lopputulokseen, koska rakentaminen on luonteeltaan hajarakentamista. Maanvaihtokauppojen ja sitä kautta maanomistajille tasapuolisen tilanteen syntyminen uusien rakennuspaikkojen suhteen, ei
ehkä ole todellisuutta. Tähänkin ongelmaan strategisella suunnittelulla
voisi olla positiivista vaikutusta. Rakentamiseen soveltuvien paikkojen
ja rakentamisen maisemaan sopeuttamista käsittelevät suunnitteluperiaatteet osana alueen kehittymisen visiota, voisivat ohjata hajarakentamista maiseman arvoja huomioivaan suuntaan.
Tämän työn avulla olen pyrkinyt muodostamaan kokonaiskäsityksen
metropolimaaseudun maankäytön suunnittelun mahdollisuuksista.
Metropolimaaseutu on haastava ja monimutkainen eri toimintojen ja
huomioitavien asioiden kokonaisuus. Se tarjoaa mielestäni kuitenkin
paljon mahdollisuuksia toimivien ja ainutlaatuisten alueiden suunnitteluun, joissa maaseudun ja kaupungin parhaat puolet, kuten maaseudun
kulttuurimaisema, rauha ja virkistysarvot voidaan yhdistää kaupungin
kaupallisiin ja julkisiin palveluihin sekä kulttuurin mahdollisuuksiin.
Lisäksi monipuoliset asumisen vaihtoehdot ja hyvä saavutettavuus metropolialueen suurimpiin keskuksiin ja työpaikkoihin tekevät metropolimaaseudusta houkuttelevan tulevaisuuden asuinpaikan. Tämän työn
lisäarvoa metropolimaaseudun suunnittelulle onkin ehkä juuri suunnittelun eri tekijöiden tunnistaminen ja niiden mahdollisuuksien esille
tuominen. Suunnitteluvaiheessa muodostamaani rakentamisen vyöhykkeisyyttä ja tarkempia suunnitteluperiaatteita voi soveltaa myös muiden
vastaavien metropolimaaseutualueiden suunnittelussa.

Tästä syystä kaupunkimaisella vyöhykkeellä ja kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeellä kaupunki todennäköisesti pyrkiikin hankkimaan tarvittavat alueet omistukseensa, jolloin ongelmaa maanomis-
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KÄSITTEET
Asemakaava

Maankäytön suunnittelu

Rakennustapaohje

Asemakaava on kaavatasoista yksityiskohtaisin ja sillä ohjataan maankäyttöä
ja rakentamista paikallisiin olosuhteisiin, kaupunki- ja maisemakuvaan sekä
mm. hyvään rakentamistapaan liittyvien tavoitteiden mukaisesti. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mm. säilytettävät kohteet tai alueet,
rakentamisen tyyppi ja koko (käyttötarkoitus, kerrosluku jne.), rakentamisen
määrä (rakennusoikeus) sekä sijoittuminen tontille. Asemakaavan laatii ja hyväksy kunta. Ranta-alueille voidaan laatia ns. ranta-asemakaava. (Ympäristöministeriö 2015)

Maankäytön suunnittelulla tarkoitetaan kaavoitusta eli asuin- ja elinympäristön suunnittelua. Hyvät kaavoitusratkaisut, toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne
sekä liikennejärjestelyt edistävät hyvinvointia, elinvoimaa ja kestävää kehitystä. Maankäytön suunnittelun ohjaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin,
jonka lisäksi maakuntien ja kuntien suunnittelua ohjaavat myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Muita maankäytön suunnittelujärjestelmään
kuuluvia kaavatasoja ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava, joiden
sisältövaatimukset määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maankäytön
suunnitteluun vaikutetaan lisäksi erilaisilla seutu- ja kuntastrategioilla, kunnan
maapolitiikalla ja rakennusjärjestyksellä. (Ympäristöministeriö 2015)

Rakennustapaohje on asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä selventävä ja
täydentävä asiakirja. jonka tarkoituksena on ohjata alueen rakentamista siten,
että lopputuloksesta muodostuu yleisilmeeltään ja kaupunkikuvaltaan halittu,
yhtenäinen ja viihtyisä kokonaisuus. Rakennustapaohjeella voidaan antaa sitovia määräyksiä ja suositusluonteisia ohjeita rakentamisen laatuun (muoto, materiaali, väri) ja esim. tontin käytön suunnitteluun (rakennuksen sijoittuminen,
istutukset jne.). (Hyvinkään kaupunki 2017)

Blueprint-kaavoitus
Blueprint-kaavoituksella tarkoitetaan etenkin strategiseen suunnitteluun verrattaessa perinteisempää alueiden käytön ja tilantarpeiden määrittelyyn keskittyvää maankäytön suunnittelua, joka perustuu olettamukseen tulevaisuuden
ennakoitavuudesta sekä siihen että maankäyttötarpeet muodostuvat ennakkoon kiinni lyötyjen yleisten periaatteiden tarkennukseksi. Blueprint-suunnittelua on mm. Andreas Faludi määritellyt lähestymistavaksi, jossa toteutettavan suunnitelman ajatellaan varmuudella saavuttavan siinä asetetut tavoitteet.
(Mäntysalo&Nyman 2001, 44)

Globalisaatio
Globalisaatio on yksinkertaisimmillaan paikallisen ja globaaliin eli maailmanlaajuisen keskinäistä riippuvuutta sekä laajenevaa yhteyttä yhteiskuntien välillä eri elämänalueiden kautta. Mannerten välinen sosiaalinen vuorovaikutus
lisääntyy ja ihmisten ja yhteisöjen suhteet tiivistyvät. Globalisaatiolla viitataan usein myös moniin muihin ilmiöihin, kuten ajan ja tilan tiivistymiseen,
ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuteen, kansainvälistymiseen, maailmanlaajuiseen hyvinvointiin, globaaliin markkinatalouteen sekä globaaleihin
ympäristöongelmiin. (Riitaoja 2011, 1; Häkkinen 2015, 12)

Maisema
Maiseman käsitteellä on runsaasti määritelmiä. Toisaalta maisema on konkreettista maa-aluetta, toisaalta maisemakuvaa, silmin havaittavaa näkymää tai
ilmiasua. Arkkitehtuurissa ja kuvataiteessa maisema määritellään visuaaliseksi
ja elämykselliseksi kokemukseksi. Maisema-arkkitehtuurissa maiseman käsitettä on jouduttu laajentamaan ja maisema määritellään jonkun paikan luontotekijöistä, niiden geomorfologisista, ekologisista ja kulttuurihistoriallisista
ominaisuuksista sekä niiden välisestä vuorovaikutuksesta muodostuvaksi, jatkuvan muutosprosessin alaiseksi kokonaisuudeksi. (Rautamäki 1997, 14-15;
Hirvonen et. al. 2016, 4-5)

Maisemakuva
Maisemakuva on maisemarakenteen optisesti havaittava ja hahmotettava ilmiasu eli maisematilan muodostama visuaalinen kokonaisuus. Se ilmentää maiseman muutosprosessien tiettyä vaihetta ja on katsojan muodostama subjektiivinen näkemys maisemasta. (Hirvonen et. al. 2016, 37; Eriksson Arkkitehdit
Oy 2010, 12)

Kulttuurihistorialliset arvot

Maisemamaakuntajako

Kulttuurihistorialliset arvot jaotellaan tavallisesti rakennushistoriallisiin, historiallisiin ja maisemallisiin arvoihin. Valintakriteereinä käytetään kohteen tai
alueen edustavuutta, tyypillisyyttä, alkuperäisyyttä, yhtenäisyyttä, kerroksisuutta, vaikutusta tai liittymistä ympäristöönsä, historiallista merkitystä, sopusointuisuutta, vaihtelevuutta, monipuolisuutta, intensiteettiä sekä opetus-ja
tutkimusarvoja. (Forsius-Nummela, 67)

Suomi on jaettu kymmeneen eri maisemamaakuntaan, joista osa on jaettu
edelleen seutuihin. Jako ilmentää kulttuurimaisemille ominaisia alueellisia
piirteitä ja vaihtelevuutta. Toisiaan lähellä olevien seutujen väliset erot eivät
ole jyrkkiä, sillä maiseman piirteet muuttuvat vähitellen. Toisistaan kauempana sijaitsevat seudut ja maakunnat ovat sen sijaan maisemiltaan hyvinkin
erilaisia. Maisemamaakuntajaon on laatinut ympäristöministeriön maisemaaluetyöryhmä (1993). (Suomen ympäristökeskus 2013b; Ympäristöministeriö
1993, 15-16)

Maakuntakaava
Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen, kartalla esitetty
suunnitelma maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteesta. Se esittelee maakunnan tulevien vuosikymmenien rakentamisen ja ympäristön kehittämisen suunnat. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta sekä muuta alueidenkäytön viranomaistoimintaa. Maakuntakaavan laatii ja siitä päättää maakunnan liitto.
(Ympäristöministeriö 2015)

70

Maisemarakenne
Maisemarakenne on maastorakenteen ja siinä toimivien luonnonprosessien ja
kulttuuriprosessien muodostama dynaaminen kokonaisuus, jonka perusosia
ovat maa- ja kallioperä, ilmasto, vesi, elollinen luonto (eläimet, kasvit) ja kulttuurisysteemit (ihmisen kehittämät ympäristöt). (Rautamäki 1997, 15)

Strateginen maankäytön suunnittelu
Albrecht (2004, 747) määrittelee strategisen maankäytön suunnittelun julkisen sektorin johtamaksi sosio-tilalliseksi, dynaamiseksi ja luovaksi prosessiksi, jonka toteutukseen tähtäävien visioiden, toimenpiteiden ja keinojen avulla
muodostetaan ja määritellään, millainen paikka on ja millaiseksi se voi tulla.
(Albrecht 2004, 747) Myös muiden määritelmien mukaan strateginen maankäytön suunnittelu on ennen kaikkea prosessi, jonka päätavoite on hallita tilallista ja maankäytöllistä muutosta. Keinoja tämän muutoksen saavuttamiseksi
ovat suunnitteluprosessi, visiot, strategiat ja erilaiset toimenpiteet, jotka tulee
määritellä ja kehittää vuorovaikutuksessa eri tahojen, toimijoiden ja osallisten
kesken. (Melegari 2016,50)
Strateginen maankäytön suunnittelu on yleistynyt myös Suomessa ja sitä on
käytetty mm. strategisten yleiskaavojen laatimisessa. Strategisen yleiskaavan prosessissa etsitään ja vertaillaan vaihtoehtoja seudun aluerakenteeseen
ja maankäytön tulevaisuuteen, joten se kytkeytyy vahvasti asumiseen, elinkeinotoiminnan kehittymiseen, palveluverkkoihin ja kuntatalouteen. Strateginen yleiskaava ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava, mutta se
hyväksytään kunnan päätöksenteossa ja se ohjaa kunnan muuta kaavoitusta.
Strategisessa yleiskaavoituksessa suunnitteluprosessi on laadittavia asiakirjoja
tärkeämpi. Osana kunnanstrategiaa se toimii yhtenä kunnan tärkeimmistä tulevaisuuden määrittäjistä. (Toropainen 2011,22)

Symboliarvot
Symboliarvot liittyvät kuvataiteesta juonnettuihin kansallismaiseman asemaan
nousseisiin näkymiin, huomattaviin tapahtumiin tai historiallisiin henkilöihin.
(Forsius-Nummela 1997, 67)

Yleiskaava
Yleiskaavalla ratkaistaan kunnan alueiden käytön ja kehityksen tavoitteet ja
suuret linjat sekä alueiden maankäyttötavat, esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen, keskustatoimintojen ja liikenneväylien sijainti. Yleiskaava voidaan laatia myös osayleiskaavana koko kuntaa pienemmälle alueella ja esim.
ranta-alueelle laadittuna se voi olla tarkempi kuin yleiskaava. Kunta vastaa
yleiskaavan laatimisesta ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaava voidaan
laatia myös kuntien yhteisenä, jolloin sen hyväksyy kuntien yhteinen toimieli
ja vahvistaa ympäristöministeriö. Yleiskaava ohjaa kunnan asemakaavoitusta.
(Ympäristöministeriö 2015)
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Suunnitteluperiaatteita Hyvinkään Palopurolle

TEOREETTINEN TAUSTA
Metropolimaaseudun tekijät ja niiden huomioiminen suunnittelussa

SUUNNITELUKOHDE: PALOPURO
Lähtökohdat

Palopuron alue valikoitui useiden ominaisuuksiensa
vuoksi suunnittelukohteeksi jossa metropolimaaseutuun liittyvä teoriaa voisi käytännössä soveltaa. Palopuro sijaitsee metropolimaaseudulla, melko tiiviisti
Hyvinkään n. 46 000 asukkaan keskustajaamaan liittyen pääradan varrella, jolloin sen saavutettavuustekijät ovat hyvät. Alueen potentiaali kasvavana ja kehittyvänä metropolimaaseudun ja radanvarren seutuna
on huomioitu seudullisissa suunnitelmissa.

Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia metropolimaaseutua ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä pohtia mitä asioita metropolimaaseudun maankäytön suunnittelussa tulee huomioida. Metropolimaaseudulla korostuvat mm.
urbanisaatio, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus sekä ns. kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeen suunnittelu. Metropolialueella sijaitseva maaseutu on urbanisoituvaa maaseutua, johon kohdistuu kehitys- ja muutospaineita sekä suuri tarve kaupungin ja maaseudun vuorovaikutukseen. Metropolimaaseutu ja etenkin sen reunavyöhyke toimivat kaupungin ja maaseudun yhdistävänä alueena.
Suuri haaste metropolimaaseudulla on myös kulttuurimaiseman säilyttäminen urbaanista paineesta huolimatta. Tästä syystä työssä on keskitytty erityisesti löytämään ratkaisuja siihen, miten kaupunkirakenne ja kulttuurimaisema tulisi yhteen sovittaa metropolimaaseudulla etenkin tiiviin kaupunkirakentamisen ja maaseudun maiseman rajalla, ns. kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeellä. Alla oleva kaavio esittelee metropolimaaseudun tärkeimmät tekijät sekä niiden huomioimista suunnittelussa.
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Vuorovaikutuksen kannalta, mutta myös muiden tekijöiden vuoksi metropolimaaseudulla on tärkeää suunnitella kaupunkia ja maaseutua yhtenä
kokonaisuutena. Monipuoliset maaseudun palvelut ja toiminnot voidaan saavuttaa vain toimivan ja risteävän, eri toimijoiden (maanviljely, paikallinen matkailu, ravintolat ja virkistys) välisen yhteistyön
kautta. Kaupungin ja maaseudun yhteyksiä vahvistavan kehityssuunnan rakentaminen vaatii strategisempaa suunnittelua eri osapuolten kanssa etenkin yleiskaavatasolla.

Sijainnin lisäksi potentiaalia sopivaksi suunnittelukohteeksi tuovat Palopuron aktiiviset toimijat ja viljelijät, jotka ovat jo kehittäneet alueesta monipuolisten toimintojen luomulaaksoa sekä alueen perinteiset
ominaispiirteensä säilyttänyt kulttuurimaisema. Uuden junaseisakkeen vaatima asukaspohja aiheuttaa
haasteen kulttuurimaiseman säilyttämiseen, minkä
vuoksi Palopuro on erityisen hyvä kohde myös metropolimaaseudun rakentamisen ja maiseman yhteensovittamisen tutkimiseen.

JOKELA

Palopuron sijainti suhteessa Hyvinkääseen ja
Jokelaan. Punaisella diplomityön suunnittelualue, sinisellä osayleiskaavan rajaus.

Maisemarakenne ja topografia
Palopuron maiseman ytimen muodostaa kallio- ja moreeniselänteisiin rajautuva Palojoen
jokilaakso, jota muutamat pienehköt metsäkumpareet sekä maisemallisesti merkittävät Nykiön jyrkkäseinäinen kallioalue sekä Juvankosken kallioiset kumpareet pirstovat pienempiin peltoaukeisiin. Selänteitä puolestaan luonnehtii pohjoisessa kallioisten lakiosuuksien
ja suoalankojen vaihtelu, lännen moreeniselänteelle luonteenomaisia taas ovat voimakkaat
DeGeer-moreenit. Selkeitä vaihettumisvyöhykkeitä maisemasta ei löydy, vaan rakentaminen
on sijoittunut peltoaukeiden kumpareisille osuuksille tai selänteiden loivemmille alarinteil-

lainen osuus suunnittelualueen eteläosassa ja ”Katilanpuro” sekä paikallisesti erittäin arvokkaaksi määritelty
Nykiön kallioalue.

Topograﬁaltaan Palopuro on vaihteleva selänteiden ja
alavampien laaksojen kokonaisuus. Korkeustasoiltaan
korkeimmat selänteet ovat Nykiön kallioalue ja alueen
pohjoispuolinen kallioselänne, jossa korkeimmat laet
nousevat yli +112,5 ja matalammatkin kumpareiden laet
nousevat vähintään tasolle +100. Yhtenäisin pohjoisosan
korkea selännealue sijoittuu Juvansuon ja Martinsuon välille, jossa maasto kohoaa n. +110 tasolle. Kallioselänteen
suoalueet ovat alimmillaan tasolla +90 (Katilansuo) ja
korkeimmillaan jopa +97,5 (Lammisuo). Alavimmat alueet löytyvät Nykiön läheisyydestä, jossa pellot ovat matalimmillaan tasolla +70…+75.

Alueen ekologiset yhteydet ovat pääsääntöisesti hyvät, etenkin hirvieläinten kannalta. Avarat peltoalueet
ja päärata vaikeuttavat kuitenkin puustoisia reittejä
liikkumiseen käyttävän liito-oravan liikkumista. Palopuron pohjois- ja koillisosassa on nykyisellään laajin
luonnon ydinalueeksi määriteltävissä oleva metsäalue,
joka on osa myös maakunnallisesti merkittävää ekologista yhteyttä. Tämä yhteys on Palopuron uuden kaupunkirakenteen kannalta ristiriitainen ja suunnittelussa
vaihtoehtoisen eteläisemmän yhteyden vahvistamisesta
tulee huolehtia.

Vesistö, luontokohteet ja ekologiset
yhteydet
Palojoen vesistöistä tärkein on Palojoki, joka virtaa kapeana puromaisena uomana Palopuron halki. Joen lisäksi merkittävimmät vesistöt ovat peltoaukeiden isoimmat
ojat, Heikinoja ja ”Katilanpuro” sekä Nykiön kallioalueen
lammet. Pohjavesialueita alueelle ulottuu 3 kappaletta.
Lisäksi alueen halki kulkee Päijänne-tunneli (Helsingin
seudulle johtava raakavesitunneli).
Luontokohteista merkittävimmät ovat maakunnallisesti
arvokkaat Palojoen osuudet mm. Juvankoski ja luonnonti-
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Maiseman tilallinen hahmo ja ominaispiirteet
Vaikka Palopuro maisemarakenteeltaan onkin yleispiirteisesti selänteiden reunustamaa peltolaaksoa, muodostuu alueen sisälle hyvinkin toisistaan tilallisesti ja
piirteiltään eroavia osa-alueita. Moreeni- ja kalliokumpareiden lisäksi avoimen maiseman tilalliseen hahmottumiseen vaikuttaa junaliikenteen päärata, joka on sekä
visuaalinen että toiminnallinen este maisemassa ja jakaa Palopuron kahteen osaan. Lisäksi pienempiä maisematilaa jäsentäviä elementtejä ovat mm. puuryhmät
ja yksittäispuut. Alla olevat reunimmaiset kartat käsittelevät maisematilaa rajaavia ja jäsentäviä elementtejä.
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Maaseudun vetovoimatekijät

Suunnittelussa kulttuurimaiseman ja maaseudun identiteetin säilymiseen voidaan vaikuttaa suojeluun ja säilyttämiseen tähtäävien kaavamääräysten lisäksi etenkin rakentamisen ja maiseman yhteensovittamisella. Uusien rakennuspaikkojen sijoittamisen tulee
perustua lähtökohtaisesti perinteiseen rakennustapaan (vaihettumisvyöhykkeet, selänteiden
loivat alarinteet, peltojen metsäsaarekkeet) ja olemassa oleva rakennuskanta ja kulttuurimaisema
tulee huomioida. Rakentamisen ulottuessa laakson puolelle erityistä huomiota kiinnitetään uuden maisema rajan muodostamiseen. Myös rakennusten tyylin on hyvä sopeutua maaseudun perinteiseen rakennustapaan (mm.
puu materiaalina, 1,5-kerroksisuus, yksityiskohdat) etenkin vanhan rakennuskannan läheisyydessä ja maiseman rajalle
rakennettaessa. Metropolimaaseudulla rakentamisen eri vyöhykkeiden välillä tyyli voi kuitenkin asteittain muuttua
maaseutumaisesta kaupunkimaisemmaksi ja modernimmaksi.

METROPOLIMAASEUTU

Yleiskaavavaiheessa avoimena säilytettävien maisema-alueiden ja rakentamiseen soveltuvien paikkojen määrittely on
maiseman kannalta oleellista. Rakennusten tarkempi sijoittaminen ja maaseudulle soveltuvan tyylin ohjaaminen voisi
metropolimaaseudulla onnistua eripuolten kanssa yhteistyössä laaditun yhteisen vision kautta.

Kaupungin ja maaseudun reunavyöhyke
Maaseutu

Kaupungin ja maaseudun reunavyöhyke on metropolimaaseudulla ehkä oleellisin suunnittelun kohde. Reunavyöhyke
toimii siirtymätilana kaupungin ja maaseudun välillä. Urbaanit toiminnot antavat siellä vähitellen tilaa maaseudun
toiminnoille ja myös rakentamisen tiiveys, maankäyttöjen sekoittuminen, rakentamisen laatu ja arkkitehtoninen luonne muuttuvat vähitellen kaupunkimaisesta maaseutumaiseksi. Kaupungin ja maaseudun reunavyöhyke on myös alue,
jossa kaupungin ja maaseudun vuorovaikusta tapahtuu eniten. Luontaisesti reunavyöhykkeelle sijoittuu tilaa vaativia
toimintoja, kuten tehtaita, yrityksiä, varastoja ja koulutuslaitoksia ja sairaaloita, joita ei haluta sijoittaa kaupunkien
keskusta-alueille. Tämä aiheuttaa haasteita maisema-arvojen säilyttämiselle. Reunavyöhykkeen maisema onkin usein
monitoiminnallista maisemaa, jossa viljelymaa on muuttunut sirpaleiseksi kaupunkimaisten toimintojen myötä. Reunavyöhykkeen maisemalla on kuitenkin erityistä potentiaalia maaseudun palveluiden kehittämisessä.
Reunavyöhykkeen suunnittelussa tavoitteena tulee olla maisemallisesti esteettinen lopputulos, joka on sekä tilallisesti
yhtenäinen että maisemaltaan harmoninen. Lisäksi tulisi pyrkiä luomaan paikkoja, jonne ihmiset haluavat muuttaa ja
jotka he valitsevat asuinpaikakseen. Tärkeimpiä suunnittelussa huomioitavia asioita ovat visuaalinen laatu (mm. maiseman reunojen luominen ja ylläpito), urbaanin kasvun hallinta (mm. nykyisten toimintojen ja tulevaisuuden tarpeiden analysointi), ympäristön suojelu (mm. luontoarvojen sälyttäminen) ja maan tehokkaan viljelykäytön säilyttäminen
muutoksista huolimatta. Reunavyöhykkeen ominaisuuksia (maiseman reunat, luonnonarvot, rakentamiseen soveltuvat
paikat jne) tulisi huomioida yleiskaavatasolla, sekä muodostaa alueen tulevaisuuden osalta strategisempi kokonaiskäsitys alueen kehityksen suunnista.

Leveämäen tilan pihapiiriä.
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Metropolimaaseudun maisema on kulttuurimaisemaa, joka urbanisaation vaikutuksesta
on luonteeltaan muuttuvampaa ja monitoiminnallisempaa ja sirpaleisempaa kuin ns.
ydinmaaseutu tai harvaan asuttu maaseutu.
Metropolialueella maisemaan kohdistuu
kehityspaineita ja erilaisten lisääntyvien
toimintojen vaatima tilantarve voi uhata
maiseman laatua, määrää ja identiteettiä.
Urbanisaatio muuttaa myös ihmisten tapaa
käyttää ympäristöään, mistä aiheutuu muutoksia maiseman tilallisen rakenteeseen. Metropolimaaseudulla maisemalla on
tärkeä rooli myös maaseudun tarjoamien palveluiden ja toimintojen lähteenä tai
osatekijänä.

Reunavyöhyke
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Maankäytön suunnittelulla tulee pyrkiä vähentämään urbanisaation maaseutuun kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Tilantarpeet ja käyttötarkoitukset tulee hallita kokonaisuutena, maanviljelyn edellytykset sekä maiseman monimuotoisuus ja kulttuurimaiseman arvot ja avoimet näkymät tulee säilyttää. Viljelymaa tulee siis pyrkiä säilyttämään
viljelykäytössä ja mm. rakentaminen ja uudet toiminnot tulee sijoittaa maanviljelyn ja maiseman ehdoilla. Urbanisaation vaikutuksiin tulee reagoida jo seututasolla. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi perinteisen aluevaraussuunnittelun sijaan tai lisäksi kannattaa kokonaisuutta tarkastella etenkin yleiskaavatasolla strategisemmin,
aidossa vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa, jotta yhteiset tavoitteet ja alueen kehityksen suunta
löydetään.

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus on metropolimaaseudulla tärkeässä osassa. Kaupungin ja maaseudun kehittäminen
kokonaisuutena lisää alueen kilpailukykyä osana metropolialuetta. Oleellista on tunnistaa maaseudun vahvuudet. Maaseudulla
on erityisiä luonnon- ja kulttuurin resursseja, esteettisiä arvoja
Maaseutu ja hyödykkeitä, joita ei voi muualta helposti löytää ja joihin urKaupunki
baaneilla alueilla on kysyntää ja tarvetta. Maaseudut voivat siis
tuottaa kaupungille monipuolisia palveluita ja maisemia perinteit
a
sen ruoantuottajan ja raaka-aineen lähteenä toimimisen lisäksi.
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Tällaiset palvelut voivat liittyä perinteiseen maanviljelyyn, kuten
luomuviljely ja maatilamatkailu tai olla uusia palveluita, kuten
ravintoloita tai ulkoilua ja virkistystoimintoja, jotka perustuvat maaseutuun (ulkoilureitit, kalastus, melominen, marjastus jne.) Kaupungit puolestaan tarjoavat maaseudulle mm. kaupallisia ja julkisia palveluita, kulttuuria, tietoa ja osaamista. Vuorovaikutus ei kuitenkaan
ole vain palveluiden tuottamista toisilleen vaan sitä ovat myös mm. asuminen,
työssäkäynti ja matkailu.
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Urbanisoituminen eli kaupungistuminen muuttaa maaseutua monitoiminnalliseksi ja intensiiviseksi osaksi laajempaa urbaania verkostoa. Samalla urbaanit toiminnot tulevat yhä vallitsevammiksi vähentäen maaseudun perinteisiä toimintoja tai muuttaessa niitä osa-aikaiseksi. Maaseutuun kohdistuu urbaani paine, joka tarkoittaa mm. uusia
asukkaita, taloudellisia toimintoja, uutta liikenneinfrastruktuuria, matkailun lisääntymistä, tarvetta työvoimalle ja
erilaisille tuotteille ja palveluille sekä tilantarpeita erilaisille maankäyttömuodoille. Lisäksi urbanisaatio ja urbaanien
toimintojen laajentuminen vaikuttavat maanviljelyyn mm. viljelymaan vähenemisenä ja maatilojen pirstoutumisena.

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus
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Maaseudun urbanisoituminen

Kaupunki

Palopuron sijainti Uudellamaalla.

le sekä DeGeer-moreeniselänteen korkeimpien huippujen
väliselle tasaisemmalle osuudelle (esim. tilat Kivimäki ja
Leveämäki).

Ilkkalan päärakennuksen ikkuna.

Metropolimaaseudulla on suuri potentiaali uusien asumisenmahdollisuuksien kehittämisessä. Maaseudulle yhdistetään paljon tiettyjä vetovoimatekijöitä, joiden säilyttäminen tai varioiminen kannattaa ottaa myös
metropolimaaseudun asumisen lähtökohdaksi. Ero perinteiseen maaseudun
asumiseen on etenkin rakentamisen tiiveydessä.




Maaseudun vetovoimatekijät voidaan jakaa karkeasti asumiseen, kulttuurihistoriaan, parempaan elämänlaatuun, luontoon ja maisemaan liittyviin kokonaisuuksiin.
Metropolimaaseudun suunnittelussa kannattaa tähdätä etenkin maaseudun identiteetin, ja
paikan hengen tai kylätunnelman sekä kulttuurihistoriallisten ja –maisemallisten arvojen säilyttämiseen. Rakentaminen ja uudet toiminnot sekä rakentamisen tyyli sopeutetaan maaseudun maisemakokonaisuuteen. Maaseudun asumiseen yhdistetään hyvin voimakkaasti väljyys, luonnonläheisyys ja
rauhallisuus. Metropolimaaseudulla väljyyden kokemisen säilyttämisessä avoimet näkymät kulttuurimaisemaan ovat avainasemassa. Luonnonläheisyyden toteuttamiseksi erityisesti myös tiiviimmillä
alueilla tulee säilyttää luonnontilaisia alueita rakentamisen välissä sekä suunnitella toimivat yhteydet
virkistysalueille.
Monipuoliset elämänmahdollisuudet, asumisen laatu ja omassa pihapiirissä tapahtuva puuhastelu ja askartelu on mahdollista huomioida suunnittelussa mm. vaihtelevan tonttikoon, puuhastelun mahdollistavien yhteistilojen ja kokonaan uusien asumisenvaihtoehtojen kautta. Palveluiden ja saavutettavuuden
kannalta
metropolimaaseutu
tarjoaa hyviä mahdollisuuksia
PAREMPI
mm. uusien maaseudun tarjoELÄMÄNLAATU
Erilaisten arvoamien palveluiden kehittämijen kunnioitus
ASUMINEN
Mahdollisuus monipuoliseen, asukkaiden pienviljelyyn
siin elämäntyyleihin
Asumisen väljyys
Etätyö - työelämän
rauhallisuus
sekä maaseutuasumisen ja kauhidastaminen
turvallisuus
Yhteisöllisyys
punkiseudulla työskentelyn yhpuuhastelu ja askartelu
omassa
distämiseen.
pihapiirissä
Maaseudun vetovoimatekijöiden huomioiminen keskittyy
maankäytön
suunnittelussa
pääasiassa yleis- ja asemakaavatasolle. Palveluiden ja saavutettavuustekijöiden osalta myös
seututasolle. Kuten muidenkin
metropolimaaseudun tekijöiden osalta, myös vetovoimatekijöiden käsittelyyn soveltuu
strategisempi kokonaistarkastelu.

Mäntymäen päärakennus ja aitta.

0
0

1 km

2 km

5 km

3 km

0

Selänteen suolaakso

Selänne

2 km

Päijänne-tunneli ja suojavyöhyke







1 km

2 km

5 km

3 km

5 km

3 km

Pohjaveden
suojavyöhyke
Pohjaveden
muodostumisalue
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Visuaalinen este (rautatien penger)
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Maisemassa erottuva joenuoma
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LUONTO
Luonnonläheisyys
Virkistysmahdollisuudet
Terveysvaikutukset

KULTTUURIHISTORIA
Paikan henki
Maisemaan ja historiaan perustuva maaseudun identiteetti
Historiallinen kerrostuneisuus
Vanha rakennuskanta




MAISEMA
Kulttuurimaisema
Avoimet tilat ja
näkymät peltomaisemaan
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Maakunnallisesti arvokas
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Paikallisesti arvokas

Paikallisesti erittäin arvokas

Harakan tilan aitat ja päärakennus. Taustalla kuivuri ja navetta.

Mäntymäen tallin ovi.
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Maisemallisesti merkittävä metsäalue

Yhtenäinen metsänreuna

Maisemallisesti merkittävä
puustoinen pihapiiri

Epämääräinen metsänreuna

Knehtilän (Eerolan) päärakennus.
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Maisemallisesti merkittävä
selkeä metsänreuna

Maisemaa hallitseva
yksittäinen puu
Maisemallisesti merkittävä
puuryhmä
Puukujanne

Harakan tilan aitan ovi.
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UUTTA KAUPUNKIA METROPOLIMAASEUDUN MAISEMAAN •

Kulttuurihistoria ja -maisema
Palopuron kulttuurimaiseman muodostavat pitkään viljelyssä olleet pellot ja asutushistoriasta kertovat, alueen kulttuurihistoriaa edustavat ja edelleen pitkälti asuttuna olevat
isojaossa muodostetut kantatilat. Myös vanhat tielinjaukset kertovat alueen historiasta. Merkittävin 1800-luvulta
peräisin oleva tie on Haapasaarentie, jonka linjaus on säilynyt lähes kokonaan 1800-luvun mukaisena.
Tyypillistä Palopuron kulttuurimaisemaa ovat avoimuutensa säilyttäneet, Palojoen jokilaakson ja moreenikumpareiden muodostama vaihteleva maisema, sekä Palojoen
pääuomaan liittyvien Katilanpuron ja Heikinojan omat
peltoaukeansa. Palopuron kulttuurihistoriaa ovat vahvasti
myös Palojoki sekä Helsinki-Hämeenlinnan rautatie, joilla on ollut oma merkityksensä alueen kulttuurimaiseman
muodostumiseen ja kylän kehittymiseen. Joki on pyörittänyt kylän myllyt ja sahaa, tarjonnut mahdollisuuden kalastukseen ja heinän niittämiseen sekä toiminut kapeasta
uomastaan ja mataluudestaan huolimatta ehkä myös kulkureittinä. Rautatie taas on valmistuttuaan helpottanut kyläläisten liikkumista, mutta myös halkaissut kylän kahtia.
Avoimen maiseman juuret ovat 1700-luvulta, Palojoen
jokivarsiniityissä sekä Juvan ensimmäisissä pelloissa ja
Katilanpuron peltomaisemassa, Juholan ja Katilan vanhimmissa pelloissa. Palopuron vanhimpia peltoja edustavat edellisten lisäksi 1800-luvun alusta olevat Palojoen
tilan joen varren pellot ja laajemmalle ulottuvat niittyalueet, Knehtilän ensimmäiset pellot ja niityt sekä hieman
myöhemmin syntyneet Poltinojan ja Poltin pellot ja niityt Nykiön laitamilla. Suurin osa Palopuron pelloista ja
avoimesta kulttuurimaisemasta on muotoutunut nykyisen
kaltaisekseen jo 1870-luvulle tultaessa. Tällöin erityisen hieno avoin maisema on muodostunut Katilanpuron
kumpareiseen maisemaan, jossa Poltin, Juholan ja Katilan
välillä on ollut visuaalinen yhteys. 1980-luvun loppuun
mennessä maisema muuttui avoimuudeltaan nykyisen
kaltaiseksi.
Palopuron pellot ovat olleet pääosin viljelyssä melkein
150 vuoden ajan, vanhimmat pellot jopa selvästi yli 200
vuotta. Pelloiksi ovat valikoituneet maaperältään hedelmällisimmät savialueet ja ne on käytetty tarkasti hyödyksi. Esimerkiksi DeGeer-moreeniselänteen kaikki saviset
alueet on raivattu pelloiksi ja peltojen outo muotokin selittyy nimenomaan maaperällä. Maaperä on siis vaikutta-

nut pitkälti siihen, millaiseksi avoin kulttuurimaisema on
muodostunut.
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Rautatie v. 1862 lähtien

Paikan henki ja maiseman ainutlaatuisuus
Palojoella on Palopuron maisemassa erityinen merkitys,
mikä tekee osaltaan alueen maisemasta ainutlaatuisen.
Palojoki virtaa koko alueen halki ja sen uoman vaihteleva luonne luo maisemaan erilaisia maisematiloja. Etenkin pohjoisosan puusaarekkeinen, vanhan Palojoen tilan
maiden läpi kulkeva osuus (1), Juvankosken jyrkässä kalliouomassa kulkeva koski (5) sekä eteläosan luonnontilainen mutkitteleva ja kasvillisuuden reunustama osuus
(7) Nykiön lähimaisemassa ovat erityisen hienot. Tyypillistä maisemaa on kuitenkin Palojoen keskiosan avoin
ja tasainen jokilaakson peltomaisema, jota myös Palojokeen liittyvän Heikinojan laakso edustaa. Peltomaisemista selvästi poikkeavin peltoaukea on Katilanpuron
kumpareinen ja paljon vanhaa rakennuskantaa sisältävä
maisemakokonaisuus (4), josta Poltin, Juholan ja Katilan
välisen visuaalisen yhteyden palauttaminen tekisi vieläkin hienomman. Ainutlaatuista Palopuron maisemalle
ovat myös moreeni- ja kalliokumpareet, jotka rajaavat
peltomaisemaa pienempiin maisematiloihin.

Palojoki
Haapasaarentie (linjaus säilynyt 1800-luvulta)

1

Maisemakuvassa erittäin merkittävä, avoin peltomaisema

0

Näkymä Palojoen peltomaisemaan ja joen ja tien solmukohdan suuntaan.
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3 km

4

Näkymä Juholan ja Katilan suuntaan.

5

Palojoki Juvankosken kohdalla

5 km

Maiseman kohokohta (merkittävä
luonnonkohde ja/tai näköalapaikka
tai merkittävä maiseman solmukohta vanhoine rakennuksineen)
Vanhimmat, parhaiten
säilyneet rakennuskokonaisuudet

3

2

2

1

5

Knehtilän vanha lato (Vähä-Knehtilän tilalla).

4

Maiseman yksi kohokohta on ehdottomasti Nykiön kallioalue (6), jolla on tärkeä maisemallinen, mutta myös
luontoarvoja ja virkistysarvoja lisäävä merkitys Palopurolle. Selänteen reunaa kulkeva mutkitteleva Haapasaarentie taas kertoo alueen historiasta ja tarjoaa hienoa
näkymiä Palopuron kulttuurimaisemaan. Erityisiä kohtia
tien varrella ovat mm. Heikkilän ja Eerolan metsäsaarekkeiden solmukohta (2) ja Ali-Juholan ja Katilan kohdan
tiukka mutka (4) sekä ehkä hienoimpana Yli-Juvan tilan
kohdalle muodostuva avoimen ja suljetun tilan sarja rakennusten muodostaminen porttiaiheineen ja näkymineen (3). Kulttuurimaiseman osana tärkeitä ovat myös
useat säilyneet maatilojen pihapiirit.

5

Palojoki Juvankosken kohdalla

6

7

Palopuron maiseman ainutlaatuisuutta ovat siis mm.
maiseman monipuolisuus ja erilaiset maisematilat, luonnonmuodostumat ja vanhat maatilojen pihapiirit. Suuri
merkitys Palopuroon on ollut myös alueen halki kulkevalla rautatiellä. Rata on sekä maisemallinen että jossain
määrin myös sosiaalinen raja. Radan eri puolet eroavat
maisemaltaan toisistaan ja kyläläiset jakautuvat itäpuolen luomulaaksojen asukkaisiin ja länsipuolen taajaman
uudempiin asukkaisiin.
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3

Näkymä Yli-Juvan solmukohdasta.

4

Haapasaarentie Katilanpuron peltomaisemassa.

6

Näkymä Nykiöltä

7

Palojoen alajuoksua.

Maankäytön ja maiseman historia
Niitty

Pelto

Vesistö

Asuinpaikka

Kauppa

Ratavartijan talo

Palopuron koulu

Palojoen ja Knehtilän niittyjä ja peltoja vuoden 1807 tiluskartalla

Juholan ja Katilan ensimmäiset pellot Ridasjärven isojaonkartalla 1782-86

Senaatinkartta eli venäläinen topograﬁkartta v.
1870

ISOJAKO 1780-1807
1784
Tallbacka
Hamburg

1787

Harakka
Poltinoja
Juhola
Katila

1789

1857 HELSINKI-HÄMEENLINNA RAUTATIEKARTTA
Kartassa esitetty Palojoen juna-asema

1808

Juvanparikka

Knehtilä
Palojoki

1926 PALOPURO OSAKSI
HYVINKÄÄN MAALAISKUNTAA

1938

1870

Juva

Knehtilä

Juva

Knehtilä
Yli-Palojoki
Juhola
Katila

Juhola
Katila
Palojoki

Ali-Palojoki

Poltti

1930-luku HEIKKI SIIKOSEN UUDISTUKSIA
Tallbacka, Harakka, Eerola, Yli-Juhola,
Juva, Kuusisto, Kokkonen

1917 HYINKÄÄSTÄ KAUPPALA

HELSINKI-HÄMEENLINNA RAUTATIE VALMISTUU 1862

1850

1780

1905 PALOJOKI-SEISAKE

1945-> ASUTUSTILALLISET
Palopuron taajama
alkaa muodostua

1960

1950 ASUTUSTILALLISET
Siltalantien
palstat lohkotaan

1957 PALOPURON KOULU ALOITTAA
TOIMINTANSA

1996 JUNASEISAKE
LAKKAUTETAAN

1969 PALOPURO OSAKSI HYVINKÄÄTÄ
Kauppala ja Maalaiskunta
yhdistetään
2011 PALOPURON
KOULU LAKKAUTETAAN

1989

Juva

Ali-Juhola
Katila
Yli-Juhola

Poltti

Hamburg

Poltinoja
Tallbacka

Leveämäki

Poltinoja
Tallbacka

Harakka
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Suunnittelun lähtökohtien yhteenveto

0

1 km

Palopuro edustaa metropolimaaseutua, jonka tulevaisuuden potentiaali on tunnistettu myös seudullisesti ja metropolitasolla. Tämän
lisäksi Palopuro on lähtökohdiltaan monipuolinen ja mielenkiintoinen suunnittelukohde. Alla olevassa kaaviossa alueen ominaisuuksia
5 km
2 km
3 km
ja ominaispiirteitä
on koottu suunnittelun
pohjaksi SWOT-analyysin
avulla.



Viheryhteys
Kulttuurimaisemayhteys
Liikenneyhteys

Visio
Palopuron tulevaisuuden visio: ”Pikkukaupunki kulttuurimaiseman ja luomulaakson reunalla” yhdistää metropolimaaseudulle
oleellisia tekijöitä sekä alueen vahvuuksia ja ominaispiirteitä.
Sen avulla on tarkoitus löytää alueelle luonteva ja tunnistettava identiteetti, joka yhdistää metropolimaaseudun ja kaupungin
parhaat puolet.
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KESKUS
• Uusi lähijunien junaseisake
• Kaupalliset palvelut
• Julkiset palvelut
• Keskusta-asumista

KAUPUNGIN JA METROPOLIMAASEUDUN
REUNAVYÖHYKE
• Vyöhyke, jolla kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus on aktiivisin - maaseudun tarjoamia palveluita
• Pientalovaltainen asumisen vyöhyke
• Kaupunkimainen tiiveys, maiseman ehdoilla
• Omakotitaloja ja yhtiömuotoista asumista

   










ULOMPI METROPOLIMAASEUTUVYÖHYKE
• Väljempi pientalovaltainen asumisen vyöhyke
• Maisemaan soveltuvaa hajarakentamista
• Kaupunkirakennetta täydentäviä pientalojen reservialueita
• Maaseudun tarjoamia palveluita ja toimintoja
sekä virkistyksen alueita ja ulkoilureittejä
• Maakunnallisesti merkittävä ekologinen yhteys










KAUPUNKIMAISEN RAKENTAMISEN VYÖHYKE
• Tiivis kaupunkimainen asumisen vyöhyke
• Kerrostaloasumista ja tiivistä pientaloasutusta

Vision myötä Palopurosta muodostuu uuden junaseisakkeen
ansiosta helposti metropolialueelta saavutettava, aktiivinen
ja vehreä pikkukaupunki Hyvinkään keskustan läheisyyteen.
Palopuro tarjoaa monipuolisia palveluita ja virkistyksen mahdollisuuksia, sekä urbaania, ekologista ja yhteisöllistä maaseutuasumista. Luomu- ja lähiruoka, kauniit näkymät maaseudun
kulttuurimaisemaan ja ainutlaatuinen luonto ovat jokaisen
asukkaan arkipäivää. Luomulaakson palvelut, persoonalliset
kahvilat ja ravintolat, maatilamajoitus sekä maaseudun omaleimaiset ulkoilureitit houkuttelevat kävijöitä myös muualta lähiseudulta jopa pääkaupunkiseudulta asti. Ennen kaikkea Palopuro kuitenkin antaa mahdollisuuden asua maaseudulla, lähellä
kaupungin palveluita ja kaupunkirakenteellisesti ekologisesti
samalla mahdollistaen työssäkäynnin kaupungissa, vaikka Helsingissä asti.

1 km



Olemassa olevat pihapiirit ja vanhat tilakeskukset on kartoissa osoitettu alueiksi, joilla täydennysrakentaminen on mahdollista maiseman soveltuvalla tavalla. Samoin selvästi rakentamisen ulkopuolelle
jätettävät alueet, kuten Nykiön kallioalue, Palojoen varret sekä Juvankosken kallioiset metsäsaarekkeet, kulttuurimaiseman avoimena säilytettävät peltoalueet sekä maisemallisesti tärkeimmät metsän
reunat ja metsäsaarekkeet tulee säilyttää nykyisellään.

Urbaani Keskus

  

Rakentamiseen ensisijaisesti soveltuviksi alueiksi on osoitettu maaperältään pääosin parhaiten rakentamiseen soveltuvat alueet moreeniselänteille ja –kumpareilla, jotka myös korkeustasoiltaan ja
sijainniltaan ovat suhteessa maisemaan sellaisia, etteivät ne uhkaa
kulttuurimaisema säilymistä. Rakentamiseen tietyin rajoituksin soveltuvia alueita ovat etenkin kulttuurimaisemaan rajautuvat, maisemallisesti parhaat selänteiden metsäiset loivat rinteet, joiden rakentamisen sopeutumiseen maisemassa on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Mukaan on otettu myös joitakin maisemalliselta merkitykseltään vähäisempiä pieniä peltoalueita sekä ainakin yksi vanha,
hylätty rakennuspaikka (Nyypakka, Haapasaarentien varrella).





 



Palopurolle on tässä työssä laadittu strateginen kokonaiskuva, jonka avulla on tarkoitus visioida Palopuroa tulevaisuuden
metropolimaaseutuna ja tarkastella Palopuroa rakentamisen,
peltojen, maiseman ja ekologisten yhteyksien kokonaisuutena.
Kokonaiskuvassa on määritelty alueiden käytön, toimintojen ja
palveluiden kehittämisen tavoitteet, visioitu alueen tulevaisuutta ja identiteettiä, laadittu ehdotus alueelle soveltuvasta kaupunkirakenteesta sekä ideoitu alueen maaseudun tarjoamien
toimintojen ja palveluiden rakennetta sekä maiseman ja peltojen monimuotoista käyttötapaa.





1 km

Strateginen kokonaiskuva

Osana suunnittelun lähtötietoja on muodostettu käsitys rakentamiseen soveltuvista alueista. Työssä on tutkittu rakentamista kahtena
vaihtoehtona: maiseman ja ekologisten yhteyksien näkökulmasta
sekä maiseman lisäksi muut alueeseen vaikuttavat tekijät ja tosiasiat, kuten uuden lähijunan sijoittamismahdollisuudet ja suunnitteluun
5 km
2 km
3 km
vaikuttava olemassa oleva rakennuskanta huomioiden.
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Rakentamiseen soveltuvat alueet
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UUTTA KAUPUNKIA METROPOLIMAASEUDUN MAISEMAAN •











Suunnittelun tavoitteet


Rakentamiseen ensisijaisesti soveltuvat alueet
Rakentamiseen tietyin rajoituksin soveltuvat alueet
Olemassa olevien rakennuskokonaisuuksien täydentämisen alueet
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5 km

Rakentamiseen soveltumattomat alueet


0

VAHVUUDET

• Elinvoimainen maaseutu osana metropolialuetta
• Aktiiviset toimijat
• Alueelta löytyy jo nykyisellään metropolimaaseudu kehityksen mukaisia, maanviljelyn oheen kehitettyjä ja sitä hyödyntäviä palveluita ja tapahtumia
• Luomuprofiili: toimijat haluavat panostaa luomuun ja kehittää Palopuroa Luomulaaksona

• Vaihteleva maanpinnan korkeus ja suoalueet etenkin pohjoisella kallioselänteellä, jonne uusi tiivis keskus sijoittuu

• Luontoarvojen ja maiseman ainutlaatuisuus

• Kaupunki ja rakentaminen pilaavat maaseudun ja maiseman
toteutumisaikataulun

• Konfliktit eri osapuolten välillä
• Harkitsematon rakentaminen maiseman rajalla ja rakentamisen laadun toteutuminen avoimen maiseman rajalla
• Maismallisena uhkana ns. Itäisen radanvarsitien ehdotettu, maisema-arvot tuhoava linjaus

LUOMU

Kylätila maaseutumaisemassa

Luomuviljely

MAISEMA

• Kaupunkirakenteen laajenemisen ja ekologisten yhteyksien ristiriita

Luomu- ja lähiruoka

MAHDOLLISUUDET

• Palopuron metropolimaaseudun vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen suunnittelussa
• Maisema- ja luontokohteet uusien maaseudun palveluiden perustana
• Luomuviljelyn, maaseudun ja maaseutumaiseman hyödyntäminen osana uuden kaupunginosan identiteettiä

KOTI

PALVELUT
Pikkukaupungin
monipuoliset
palvelut

• Kulttuurimaiseman ja siihen avautuvien näkymien säilyttäminen

Persoonalliset
kahvilat ja ravintolat maaseudun
maisemassa

Näkymät kulttuurimaisemaan



Monipuoliset
asumisen mahdollisuudet
Omat kanat
pihapiirissä
Urbaania
maaseutuasumista

Maaseudun
ulkoilureitit
pelto- ja
metsämaisemassa

SAAVUTETTAVUUS
Kävely- ja pyöräilykaupunki

• Luontokohteiden säilyttäminen ja hyödyntäminen osana alueen virkistysarvoa
• Tiiviin kaupunkirakenteen, kulttuurimaiseman ja luonnonarvojen yhteensovittamisen keinojen löytäminen
• Toimivat ekologiset yhteydet

LUONTO
Ainulaatuiset
luontokohteet
Palojoki
Nykiö
Ekologiset yhteydet

Ekologinen
asuminen

• Kulttuurimaiseman ja maaseudun monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen

Tiloja taiteelle,
käsityöläisille
ja askarteluun




• Maaseudun ja kaupungin parhaat puolet
yhdistävät asumisen vaihtoehdot
• Metropolialueen uusi kehittyvä ja hyvin
saavutettava palvelukeskus liikenteen
solmukohdassa

5 km

3 km

PALVELUT JA SAAVUTETTAVUUS

• Kaupungin ja asukkaiden maaseutu- ja
kulttuurimaisemayhteyden vahvistaminen

Maaseudun parhaat
puolet lähellä

Viljelypalstat
kaikille

• Metropolimaaseudun konseptin soveltaminen paikallisesti

UHAT

MAISEMA JA LUONTO

• Jokelantien suurehko liikennemäärä

• Pääosin jo 1800-luvulla muotoutunut,
paikallishistorialtaan merkittävä kulttuurimaisema

2 km

Suunnittelun tavoitteet

• Rautatien melu- ja tärinä
• Uuden keskuksen läpi kulkeva voimalinja



Strategisen kokonaiskuvan ehkä tärkein kartta kuvaa metropolimaaseudun rakentamisen vyöhykkeitä sekä viher- ja kulttuurimaisemayhteyksiä sekä alueen saavutettavuuden kannalta
oleellisia liikenneyhteyksiä. Se on strateginen ehdotelma Palopurolle soveltuvasta metropolimaaseudun kaupunkirakenteesta, joka huomioi kulttuurimaiseman ja viheryhteydet sekä
hyödyntää maaseudun vetovoimaa.

HEIKKOUDET JA HAASTEET

• Sijainti pääradan varrella, lähellä Hyvinkään kaupungin taajamaa

1 km

Metropolimaaseudun vyöhykkeet

Palopuron visio 2050

Swot-analyysi

• Uuden seisakkeen
viivästyminen

Suunnittelun tavoitteet pohjautuvat Palopuron lähtötietojen
yhteenvetoon alueen vahvuuksista, haasteista, mahdollisuuksista ja uhkista. Tavoitteiden avulla tähdätään Palopuron tulevaisuuden vision toteuttamiseen ja strategisen kokonaiskuvan
muodostamiseen. Tavoitteet mukailevat tulevaisuuden vision
pääteemoja maisemaa, luontoa, luomua, palveluita, saavutettavuutta, kotia ja asumista ja ne on esitetty alla olevassa taulukossa.

Junaseisake

• Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen vahvistaminen
• Metropolimaaseudulla
vuorovaikutuksessa tärkeään osaan nousevien maaseudun tuottamien palveluiden ja toimintojen kehittäminen ja visioiminen
• Kulttuurimaiseman ja luontoarvojen
hyödyntäminen maaseudun palveluiden
perustana/lähtökohtana
• Hyvien yhteyksien muodostaminen kaupungin ja maaseudun palveluiden, asutuksen ja keskuksen välille
• Sujuvien
yhteyksien
muodostaminen
Palopuron keskuksen ja Metsäkaltevan
ja muiden lähikeskuksien välille sekä
muualle metropolialueelle


KOTI JA ASUMINEN
• Monipuolisten, maaseudun ja kaupungin
parhaita puolia yhdistävien asumisen
vaihtoehtojen visioiminen

LUOMU
• Luomutuotannon ja – viljelyn edellytysten varmistaminen

• Metropolimaaseudulle soveltuvien rakentamisen tapojen löytäminen

• Palopuon luomuidentiteetin vahvistaminen ja lähiruoan roolin tunnistaminen

• Maaseudun vetovoimatekijöiden mahdollistaminen myös rakenteeltaan tiiviimmillä urbaaneilla alueille

• Uusien luomuun perustuvien maaseudun
palveluiden visioiminen

• Maaseudun hajarakentamisen hallinta
mm. houkuttelevien maaseudun asumisen
vaihtoehtojen avulla
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Suunnitteluperiaatteita Hyvinkään Palopurolle

Strateginen kokonaiskuva
Kaupunkirakenne
Palopuron tulevaisuuden kaupunkirakenne tarkentaa metropolimaaseudun vyöhykkeiden rakentamisen tapaa ja
toimintojen sijoittumista suhteessa maaseutuun ja maisemaan. Kaupunkirakennekarttaan on jaoteltu asumisen
alueita etenkin rakentamisen tiiveyden ja maisemallisten
tekijöiden huomioimisen mukaan. Myös olemassa olevien
alueiden määrittelyssä pääpaino on maisemallinen.
2 km

5 km

3 km

Palopuron uusi keskus on sijoitettu osayleiskaavatyössä
sekä tässä työssä laaditun rakentamisen soveltuvien alueiden tarkastelun mukaisesti suunnittelualueen pohjoisosaan. Keskuksen palveluiden ja uuden lähiliikenteen
seisakkeen välittömään läheisyyteen sijoittuu tiivein kaupunkimainen ja kerrostalovaltaisen asumisen vyöhyke
(AK, AK-1). Tiiviin kerrostalorakentamisen ja kulttuurimaiseman välille, kaupunkimaisen rakentamisen vyöhykkeelle on osoitettu maiseman ehdolla toteutettavaa
asumisen vyöhykettä (A/m). Rakentamisen mittakaavan
tulee madaltua maiseman rajalla pientalorakentamiseksi
ja maiseman rajan muodostumiseen ja pehmentämiseen
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vyöhykkeen tavoitteena on asteittain muuttaa kerrostalorakentaminen maisemaan sopivaksi pientaloasumiseksi.
Kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeellä rakentamisen on ajateltu olevan edelleen kaupunkimaisen tiivistä,
mutta mittakaavaltaan pientalorakentamista. Pääpaino
vyöhykkeen asutuksella olisi siis omakotitaloilla sekä
etenkin radan varteen sijoitettavalla yhtiömuotoisel-

la pientalorakentamisella, kuten pari-, rivi- ja pienkerrostaloilla.
Maisemaan rajoittuvat alueet on osoitettu omilla merkinnöillään
(AP/m, AO/m), joissa maisematekijöistä annetaan tarkempia määräyksiä. Ulommalta metropolivyöhykkeeltä löytyy tiiviiseen pientaloalueeseen kiinteästi liittyvä omakotitaloasutuksen reservialue
sekä maiseman ehdolla toteutettavia, tonttikooltaan väljempiä omakotirakentamisen alueita.
Kulttuurimaiseman säilymiseen tähdätään mm. osoittamalla olemassa olevat vanhat maatilakeskukset ja pihapiirit omalla merkinnällään, joka sallii täydennysrakentamisen maisemaan soveltuvalla
tavalla. Uudisrakentaminen ei tällöin uhkaa yhtenäisten rakennuskokonaisuuksien maisemallista merkitystä. Lisäksi Palopuron
kulttuurimaiseman muodostavat avoimet pellot sekä maisemaa
reunustavat ja jäsentävät metsäiset alueet, ekologiset ydinalueet,
lähivirkistysmetsät ja peltojen metsäsaarekkeet on osoitettu säilytettäviksi.
Uudet palvelut – kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen kehittäminen
Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen kehittämiseksi on tässä työssä visioitu ja ideoitu alueen tulevaa maaseudun palveluiden
rakennetta. Alueen asukkaiden palvelut koostuvat keskustan tarjoamista kaupallisista ja julkisista palveluista sekä niitä täydentävistä
ja monipuolistavista maaseudun tarjoamista palveluista. Palopurolla on jo lähtökohtaisesti melko paljon maaseutuun pohjautuvia
oheispalveluita sekä maataloustuotteiden lähimyyntiä, mikä antaa
hyvät lähtökohdat palveluiden kehittämiselle ja uusien palveluiden
suunnittelulle. Palveluiden visio perustuukin pitkälti nykytilanteen
ja olemassa olevien toimintojen kehittämiseen.

Merkittävimmät kokonaan uudet palvelut alueella ovat Palopurolaisten kylätila sekä uusi maisemaa, luontokohteita ja peltoalueita metsien
lisäksi hyödyntävä virkistysreittiverkosto. Kylätilasta on ajateltu muodostettavan alueen asukkaille yhteinen olohuone, joka tarjoaa mahdollisuuden tilaa vaativaan puuhasteluun, kuten puutöihin ja kutomiseen,
vehreän pihan myös kerrostaloasukkaille grillailuun ja oleskeluun sekä
asukkaille viljelypalstoja kylätilan läheisyydessä ja säilytystiloja puutarhavälineille.







Maaseudun palveluiden visioimisen lisäksi on tutkittu myös metropolimaaseudun kulttuurimaiseman kannalta oleellisten peltojen monipuolisia käyttötapoja. Visioimisella on tähdätty maiseman monipuolisuuden lisäksi vaihtoehtojen löytämiseen tilanteessa, jossa joidenkin
peltojen viljelystä luovutaan. Metropolimaaseudun asumisen identiteetin kannalta tärkeimpiä ovat asutuksen läheisyyteen suunnitellut
palstaviljelyalueet, jotka tarjoavat kaikille Palopuron asukkaille mahdollisuuden lähiviljelyyn.






Ulkoilureitistö on suunniteltu siten, että kulkijalla on mahdollisuus kokea maiseman ja ympäristön kohokohdat valitsemalla ja yhdistelemällä
itseään kiinnostavat teemareitit. Reittien varsien kiinnostavat kohteet
ja uuden palvelut lisäävät niiden virkistysarvoa ja voisivat houkutella
kävijöitä kauemmaltakin metropolialueelta. Palopurolle tässä työssä
visioituun reitistöön syntyy luontevasti teemareittejä mm. luontokohteisiin tai alueen historiasta kertovien kohteiden tutustumiseen. Uusia
reittien varrelle sijoittuvia palveluita ovat mm. Nykiön kallioiden päälle sijoittuva uusi näköala- ja laavupaikka sekä Hamburgin historiallisen tilan idylliseen pihapiirin visioitu ”Kokkosen kesäkahvila”.
Monitoiminnallinen maisema

1 Palojoen lampi ja koski
2 Juvankoski
3 Palojoen luonnontilainen osuus
4 Nykiö
5 Katilanpuro
6 Kallioselänne
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0

Rautatie
Rautatie
Valtatie
Valtatie
Ohjeellinen uusi valtatie

AP
A/m
AP/m

AO/m

AO/m

AO/res
TP

Urbaani keskus - kaupalliset japalvelut
julkiset palvelut

Urbaani
keskus
- kaupalliset
julkiset
Kevyen
liikenteen,
pyöräilyn
sekä ulkoilun ja
pääreitti

Keskus, kaupalliset ja julkiset palvelut

Muut ulkoilureitit, kävelyreitit ja polut

Maaseudun tarjoamat toiminnot ja palvelut

Maaseudun tarjoamat toiminnot ja palvelut

Muut ulkoilureitit, kävelyreitit ja polut

Maaseudun tarjoamat palvelut ja toiminnot

Maaseudun tarjoamat toiminnot ja palvelut
Urbaani
keskus - kaupalliset
ja julkiset palvelut
Harrastusja kulttuuritoiminnot

Harrastus- ja kulttuuritoiminnot

Keskukseen
johtava
liikenteen pääreitti
Keskukseen
liittyväkevyen
kaupunkimainen,
tiivis kerrostaloasuminen.

Harrastus- ja kulttuuritoiminnot

Maaseudun tarjoamat toiminnot ja palvelut

1 Palopuron kylätila

1 Palopuron kylätila
 Ilkkalan
Ilkkalan
vanhalle tilalle kunnostettavia yhteisiä tiloja

vanhalle tilalle kunnostettavia yhteisiä tiloja
Harrastusja kulttuuritoiminnot
kaupunginosan
asukkaille
askartelu-yhteiseen
ja puuhastelutiloja
yhteiseen käyttöön
  kokokoko
kaupunginosan
asukkaille askarteluja puuhastelutiloja
käyttöön
  infopiste
alueen muista
palveluista
ulkoilureiteistä ja ulkoilureiteistä
infopiste
alueen
muistajapalveluista

ja säilytystiloja asukkaiden palstaviljelyä varten (lähellä palsta-alue)
 vesipiste
vesipiste
1 Palopuron
kylätila ja säilytystiloja asukkaiden palstaviljelyä varten (lähellä palsta-alue)
2 Palopuron
Ilkkalan hostelli
vanhalle tilalle kunnostettavia yhteisiä tiloja

koko
kaupunginosan
asukkaille
askartelu- ja puuhastelutiloja yhteiseen käyttöön
hostellimajoitusta
vanhassa
koulurakennuksessa
Palopuron
hostelli
 2 infopiste
alueen
muista palveluista ja ulkoilureiteistä
kokoustiloja
hostellimajoitusta
vanhassa
koulurakennuksessa
  lounaskahvila
vesipiste
ja säilytystiloja asukkaiden
palstaviljelyä
varten (lähellä palsta-alue)

Maaseudun tarjoamat harrastus- ja kulttuuritoiminnot

Keskus:
kaupalliset
ja kaupunkimainen,
julkiset palvelut, juna-asema
sekä keskusta- Rakentamisen
asumista.
Keskukseen
liittyvä
tiivis kerrostaloasuminen.
Keskukseen
tiivis kerrostaloasuminen.
mittakaavanliittyvä
tuleekaupunkimainen,
madaltua pientalomaiseksi
viheralueisiin liittyvillä reuna-alueilla.

1 Palopuron kylätila

Ilkkalan vanhalle tilalle kunnostettavia yhteisiä tiloja

koko kaupunginosan asukkaille askartelu- ja puuhastelutiloja yhteiseen käyttöön

infopiste alueen muista palveluista ja ulkoilureiteistä

vesipiste ja säilytystiloja asukkaiden palstaviljelyä varten (lähellä palsta-alue)

 liikuntakerhopaikka
kokoustilojalapsille tmv.
2 Palopuron hostelli
 hostellimajoitusta
lounaskahvila
3 Heikkilän
vanhassa
koulurakennuksessa
kotieläinpiha
ja ravintola
Neilikka
2 Palopuron
hostelli
  kokoustiloja
liikuntakerhopaikka
lapsille tmv.
ravintola
ja kesäterassi


Metropolimaaseudun reunavyöhykkeen kaupunkimainen pientaloasumiKeskukseen
liittyvä
tiivis kerrostaloasuminen.
Rakentamisen
nen. Alueelle
saa kaupunkimainen,
sijoittaa omakotitaloja,
sekä etenkin radan varteen
yhtiömittakaavan
tulee madaltua pientalomaiseksi
liittyvillä reuna-alueilla.
muotoista pientalorakentamista
(paritaloja, viheralueisiin
rivitaloja, pienkerrostaloja)

0

1 km

Keskukseen liittyvä tiivis, maiseman ehdoilla toteutettava asumisen vyöMetropolimaaseudun
reunavyöhykkeen
pientaloasuminen.
hyke, jossa rakentamisen
mittakaava kaupunkimainen
pienenee pientalomaiseksi
kultAlueelle
saa sijoittaa
omakotitaloja,
sekäsijoittelun
etenkin radan
varteen
tuurimaiseman
rajalla.
Rakentamisen
ja tyylin
lisäksiyhtiömuotoista
erityistä
huomiota kiinnitetään
maiseman
rajan pehmentämiseen
pientalorakentamista
(paritaloja,
rivitaloja,
pienkerrostaloja) istutuksilla.
Metropolimaaseudun reunavyöhykkeen kaupunkimainen, maiseman
Keskukseen
liittyvä tiivis,
maiseman ehdoilla
toteutettava
asumisen
vyöhyke,
ehdoilla toteutettava
pientaloasuminen.
Alueelle
saa sijoittaa
omakotitaloja
sekä yhtiömuotoista
(paritaloja,
rivitaloja,
jossa
rakentamisen
mittakaavapientalorakentamista
pienenee pientalomaiseksi
kulttuurimaiseman
pienkerrostaloja).
Kulttuurimaisemaan
rajautuvilla
tonteilla
rakentamisen
rajalla.
Rakentamisen
sijoittelun ja tyylin lisäksi
erityistä
huomiota
kiinnitetään
tulee ollarajan
pääosin
erillispientalomaista.
Rakentaminen tulee ohjata kamaiseman
pehmentämiseen
istutuksilla.
dun varteen ja tonttien ja maiseman rajalla tulee säilyttää riittävä istutettava alueen osa, jotta maiseman raja säilyy selkeänä ja vehreänä.
Metropolimaaseudun reunavyöhykkeen kaupunkimainen, maiseman ehdoilla
Metropolimaaseudun
reunavyöhykkeen
maiseman
toteutettava
pientaloasuminen.
Alueelle saakaupunkimainen,
sijoittaa omakotitaloja
sekä ehdoilla toteutettava pientaloasuminen. Alueelle saa sijoittaa omakotitaloyhtiömuotoista
pientalorakentamista
rivitaloja, pienkerrostaloja).
ja. Kulttuurimaisemaan
rajautuvilla(paritaloja,
tonteilla rakentaminen
tulee ohjata
Kulttuurimaisemaan
rajautuvilla
tonteilla
rakentamisen
tulee
olla
pääosin
kadun varteen ja tonttien maiseman rajalla tulee säilyttää riittävä istuteterillispientalomaista.
Rakentaminen
tuleesäilyy
ohjata
kadun varteen
ja tonttien ja
tava alueen osa, jotta
maiseman raja
selkeänä
ja vehreänä.
maiseman
rajalla tulee säilyttää
istutettava
alueen
osa, jotta
maiseman
Metropolimaaseudun
ulommanriittävä
vyöhykkeen
väljä,
maiseman
ehdoilla
toteuraja
säilyypientaloasuminen.
selkeänä ja vehreänä.
tettava
Alueelle saa sijoittaa omakotitaloja sekä radan
meluvyöhykkeelle myös yhtiömuotoista pientalorakentamista. Kulttuurimaiseman rajalla rakentaminen
ja tontin
toiminnot tuleemaiseman
sijoittaa siten,
että
Metropolimaaseudun
reunavyöhykkeen
kaupunkimainen,
ehdoilla
luonteva maiseman
raja saadaan
säilymään/uusilla
istutuksilla vahvistettoteutettava
pientaloasuminen.
Alueelle
saa sijoittaa omakotitaloja.
tua. Tontin rajaamista
suorakulmaiseksi
kasvillisuudella
välttää.
Kulttuurimaisemaan
rajautuvilla
tonteilla rakentaminen
tuleetulee
ohjata
kadun varteen
ulomman
kehän, kaupunkirakennetta
täydentäjaMetropolimaaseudun
tonttien maiseman rajalla
tulee säilyttää
riittävä istutettava alueen
osa, jotta
vä pientaloasumisen
reservialue.
Alueelle saa sijoittaa omakotitaloja.
maiseman
raja säilyy selkeänä
ja vehreänä.






hostellimajoitusta vanhassa koulurakennuksessa

lounaskahvila
kokoustiloja
liikuntakerhopaikka lapsille tmv.

2 km

9 Nykiön näköalapaikka ja laavu
10 Nykiön ulkoilumaja
11 Metsästysmaja
12 islanninhevoset Knehtilän
pihapiirissä
13 Yksityishevostalli
14 Palopuron kesäteatteri

5 km

3 km

rakennuksia saataisiin käyttöön lisämällä majoitustiloja ja kotieläinpiha
3 Nyt
Heikkilän
kotieläinpiha
ja ravintola Neilikka
 tyhjillään olevia

kokoustiloja

laitumet elävöittäisivtä maisemaa
kotieläinpiha
ravintolalähellä
Neilikka
 eläimet
ravintola
ja ja
kesäterassi
3 Heikkilän
maaseutuelämyksenä
Palopuron keskustaa
lounaskahvila

ravintola ja kesäterassi
 kokoustiloja
kokoustiloja
4Vähä-Knehtilän
liikuntakerhopaikka
lapsille
tmv. käyttöön lisämällä majoitustiloja
arboretum
Nyt tyhjillään
olevia rakennuksia
saataisiin
  Nyt
tyhjillään
olevia rakennuksia
saataisiin käyttöön
lisämällä majoitustiloja
ja kotieläinpiha
yksityinen
arboretum
  laitumet
elävöittäisivtä
maisemaa
laitumet
elävöittäisivtä
maisemaa
vanhaa
rakennuskantaa
ja alueen historiaa:
Knehtilän vanha päärakennus ja lato v. 1800

eläimet maaseutuelämyksenä lähellä Palopuron keskustaa




5 km

3 km



Urbaani keskus - kaupalliset ja julkiset palvelut
Kevyen liikenteen, pyöräilyn sekä ulkoilun pääreitti

Alueen
sisäistä
liikennettä
palveleva
katu.juna-asema sekä keskusta- asumista.
Keskus:
kaupalliset
ja julkiset
palvelut,

2 km

1 Palopuron kylätila
2 Palopuron hostelli
3 Heikkilän kotieläinpiha ja ravintola Neilikka
4 Vähä-Knehtilän arboretum
5 Knehtilän luomukeskus
6 Lehtikummun luomuvihannestila
7 Kokkosen kesäkahvila
8 Mäntymäen luomukanala

Kevyen liikenteen ja pyöräilyn pääreitti
ulkoilureitit,
kävelyreitit ja polut
MuutMuut
ulkoilureitit,
kävelyreitit ja polut
Muut ulkoilureitit, kävelyreitit ja polut
Kevyen liikenteen, pyöräilyn sekä ulkoilun pääreitti

Kevyen liikenteen, pyöräilyn sekä ulkoilun pääreitti

Kokoojakatu
Kokoojakatu
Keskukseen johtava kevyen liikenteen pääreitti

AK-1

1 km



Seututie/pääkatu
Seututie/pääkatu

AK

2 km

1 Hyvinkäänkylään kulkenut
vanha tielinjaus 1800-luvulta
2 Palojoen tilan kulttuurimaisema
3 Knehtilän tilan vanhimmat
pellot
4 "karjapolku/peltotie"
1800-luvulta
5 Katilanpuron kulttuurimaisema
6 Juvan tilan vanhimmat pellot
7 Haapasaarentie, 1800-luvulta
Vanhimmat asuinpaikat




C

1 km

ja kotieläinpiha

kotieläinpiha ja lähellä
ravintola
Neilikka
 3 Heikkilän
eläimet maaseutuelämyksenä
Palopuron
keskustaa

5 Knehtilän luomukeskus







arboretum ja kesäterassi
ravintola
4Vähä-Knehtilän
kahvila, kokoustilat
 4Vähä-Knehtilän
yksityinen ja
arboretum
arboretum
Lähiruoka
luomupuoti,
jossa alueen tuotteita olisi myynnissä (leipä, munat, vihannekset, viljatuotteet, käsityöt)
kokoustiloja
vanhaa rakennuskantaa
ja alueen historiaa: Knehtilän vanha päärakennus ja lato v. 1800
  Luomuinfopiste
yksityinen arboretum

Luomuleipomo
Nyt pihapiirissä
tyhjillään olevia
rakennuksia
käyttöön
lisämällä
majoitustiloja
ja kotieläinpiha
luomukeskus
 käsityöläisvanhaa
rakennuskantaa
ja alueen
historiaa:saataisiin
Knehtilän vanha
päärakennus
ja lato
v. 1800
5 Knehtilän
ja taideateljeetiloja

kahvila, kokoustilat
laitumet elävöittäisivtä maisemaa
6 Lehtikummun
Lähiruoka jaluomuvihannestila
luomupuoti, jossa alueen tuotteita olisi myynnissä (leipä, munat, vihannekset, viljatuotteet, käsityöt)
Knehtilän
luomukeskus
eläimet
maaseutuelämyksenä lähellä Palopuron keskustaa
 5 Luomuinfopiste
luomuvihanneksia
  Luomuleipomo
kahvila, pihapiirissä
kokoustilat
tulevaisuudessa
laajemmin, ehkä myös mansikkaa (samalta viljelijältä tai toiselta)
  käsityöläisja taideateljeetiloja
Lähiruoka
ja luomupuoti, jossa alueen tuotteita olisi myynnissä (leipä, munat, vihannekset, viljatuotteet, käsityöt)

4Vähä-Knehtilän arboretum


yksityinen arboretum

vanhaa rakennuskantaa ja alueen historiaa: Knehtilän vanha päärakennus ja lato v. 1800

7 Kokkosen kesäkahvila



Luomuinfopiste



käsityöläis- ja taideateljeetiloja

6 Lehtikummun
Hamburgin luomuvihannestila
historiallisen tilan pihapiirissä voisi toimia kesäisin kahvila, jonne ulkoilevat ihmiset voisivat reitin varrella piipahtaa
  luomuvihanneksia
Luomuleipomo pihapiirissä
8 Mäntymäen
tulevaisuudessa
laajemmin, ehkä myös mansikkaa (samalta viljelijältä tai toiselta)
luomukanala

luomumunia
kesäkahvila
7 Kokkosen
oma myyntipiste
 6 Hamburgin
historiallisen
tilan pihapiirissä voisi toimia kesäisin kahvila, jonne ulkoilevat ihmiset voisivat reitin varrella piipahtaa
Lehtikummun
luomuvihannestila

5 Knehtilän luomukeskus

kahvila, kokoustilat ehkä myös mansikkaa (samalta viljelijältä tai toiselta)

Lähiruoka ja luomupuoti, jossa alueen tuotteita olisi myynnissä (leipä, munat, vihannekset, viljatuotteet, käsityöt)
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Metsästysmaja
Kokkosen
kesäkahvila
 näköalapaikka
Luomuinfopiste
9 Nykiön
historiallisen
tilan pihapiirissä voisi toimia kesäisin kahvila, jonne ulkoilevat ihmiset voisivat reitin varrella piipahtaa
12 islanninhevoset
Knehtilän
pihapiirissäpihapiirissä
 Hamburgin
Luomuleipomo
10
ulkoilumaja
 Nykiön
ratsastusta

käsityöläisja taideateljeetiloja
8 Mäntymäen
luomukanala
9 Nykiön
näköalapaikka

luomuvihanneksia
8 Mäntymäen
luomukanala
tulevaisuudessa
laajemmin,
 Nykiön
luomumunia
10
ulkoilumaja

oma myyntipiste

11
Metsästysmaja
13 Yksityishevostalli



luomumunia

12
Knehtilän pihapiirissä
14 islanninhevoset
Palopuron
omakesäteatteri
myyntipiste

ratsastusta

6 Lehtikummun luomuvihannestila
luomuvihanneksia
tulevaisuudessa laajemmin, ehkä myös mansikkaa (samalta viljelijältä tai toiselta)




13 9
Yksityishevostalli
Nykiön näköalapaikka
14 Palopuron kesäteatteri

10 Nykiön ulkoilumaja

7 Kokkosen kesäkahvila
historiallisen tilan pihapiirissä voisi toimia kesäisin kahvila, jonne ulkoilevat ihmiset voisivat reitin varrella piipahtaa

11Metsästysmaja
Hamburgin

0

12 islanninhevoset Knehtilän pihapiirissä
luomukanala
 8 Mäntymäen
ratsastusta


luomumunia
13Yksityishevostalli
oma myyntipiste

1 km

14 Palopuron kesäteatteri

9 Nykiön näköalapaikka

10 Nykiön ulkoilumaja
11 Metsästysmaja
12 islanninhevoset Knehtilän pihapiirissä

ratsastusta
13 Yksityishevostalli

Työpaikka-alue
Metropolimaaseudun ulomman vyöhykkeen väljä, maiseman ehdoilla toteutettava
pientaloasuminen. Alueelle saa sijoittaa omakotitaloja sekä radan
Säilytettävät metsäiset alueet, lähivirkistysalueet ja ekologisia yhteyksiä
meluvyöhykkeelle
myös
yhtiömuotoista
pientalorakentamista.
Kulttuurimaiseman
palvelevat luonnon
ydinalueet
sekä peltoaukeiden
metsäsaarekkeet.
rajalla rakentaminen ja tontin toiminnot tulee sijoittaa siten, että luonteva
maiseman
saadaan säilymään/uusilla
istutuksilla
vahvistettua.
Tontin
Palopuronraja
kulttuurimaiseman
muodostamat,
avoimena
säilytettävät
viljelyalueet
rajaamista suorakulmaiseksi kasvillisuudella tulee välttää.
Olemassa olevat maatilakeskukset ja pihapiirit, joiden täydentäminen
maisemaan
soveltuvalla
tavalla
on
mahdollista.
Asumisen
lisäksi
alueelMetropolimaaseudun ulomman kehän, kaupunkirakennetta täydentävä
le voi sijoittaa maanviljelyä
ja toimintoja.
pientaloasumisen
reservialue.tukevia
Alueellemaaseudun
saa sijoittaapalveluita
omakotitaloja.

14 Palopuron kesäteatteri

Työpaikka-alue
Metsäiset alueet, lähivirkistysalueet ja ekologisia yhteyksiä palvelevat luonnon
ydinalueet sekä peltoaukeiden metsäsaarekkeet.
Palopuron kulttuurimaiseman muodostamat viljelyalueet

Viljely

Olemassa olevat maatilakeskukset ja pihapiirit, joiden täydentäminen maisemaan
sovelutuvalla tavalla on mahdollista. Asumisen lisäksi alueelle voi sijoittaa
maanviljelyä tukevia maaseudun palveluita ja toimintoja.

0


Viljely
Viljely

0

1 km

2 km

3 km

5 km

Laidun
Maisemapelto
Maisemapelto
Mansikka- ja vihannesviljely

1 km

2Laidun
km

3 km

5 km

Maisemapelto
MansikkaMansikka-jajavihannesviljely
vihannesviljely
Asukkaiden
Asukkaidenviljelypalstat
viljelypalstat
Kevye
liikenteen,
pyöräilyn
ja ulkoilu
pääreitti
Kevyen
liikenteen
ja pyöräilyn
pääreitti
Muut
Muutulkoilureitit,
ulkoilureitit,kävelyreitit
kävelyreititjajapolut
polut

Asukkaiden viljelypalstat
Kevye liikenteen, pyöräilyn ja ulkoilu pääreitti
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Suunnitteluperiaatteita Hyvinkään Palopurolle

Suunnitteluperiaatteita metropolimaaseudun vvyöhykkeille
Tarkemmassa suunnitteluosiossa on tutkittu kaupunkimaisen rakentamisen ja kulttuurimaiseman yhteensovittamista
metropolimaaseudulla. Kohteiksi valittiin kaupunkimaisen
rakentamisen vyöhykkeen ja kulttuurimaiseman rajakohta
Palopuron uuden keskuksen välittömässä läheisyydessä (1)
sekä kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeeltä Palojoen yläjuoksun kulttuurimaisema (2). Kohteissa on tutkittu
rakentamisen rakeisuutta sekä asumisen lähivirkistyksen
alueita ja reittien tarkempaa sijoittumista. Erillisiin kaavioihin on koottu kummastakin kohteesta suunnitteluperiaatteita, joita rakentamisen ja maiseman yhteensovittamisessa
sekä maaseutuyhteyden vahvistamiseksi tulee huomioida.
Näitä ovat mm. olemassa olevien rakennuskokonaisuuksien ja maisemaan avautuvien näkymien huomioiminen sekä

1

2





toisaalta rakentamisen ja maiseman välillä säilytettävän suojapuuston tai
uusien istutuksen ja maiseman rajan muodostaminen.
Kaupunkimaisen rakentamisen vyöhykkeen suunnittelun tavoitteita ovat
olleet lisäksi erityisesti tiiviin rakentamisen ja kulttuurimaiseman yhteensovittaminen ja kulttuurimaisemayhteyden muodostaminen kaupungin ja
maaseudun välille sekä asukkaiden lähivirkistysmahdollisuuksien ja maaseutua ja metsiä yhdistävien reittien ja toimintojen suunnittelu asutuksen
läheisyyteen. Kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeellä suunnittelun
tavoitteita ovat olleet rakentamisen ja maiseman yhteensovittamisen lisäksi etenkin Palojoen virkistyskäytön kehittäminen. Kulttuurimaiseman
säilyttämiseksi on suunnittelussa otettu huomioon erityisesti myös olemassa olevat rakennuskokonaisuudet ja tärkeimmät näkymät.

Pelto
Niitty/Avoin puistoalue
Laidun
Luonnontilainen metsä
0

100 m

200 m

300 m

Vesistö
Uusi katu
Olemassa oleva tie
Kevyen liikenteen väylä/ulkoilureitti
Puut

1 

Puskurivyöhyke rakentamisen ja maiseman välille

AK

AK

IV-VI

0

AK

IV-VI

AP
II

A

AK

IV-VI

A
II

AO

II

300 m

500 m

Levähdyspaikkoja parhaisiin
oleskelu- ja näkymäpaikkoihin reittien varrelle

A

II-IV

Näkymälinja

Olemassa oleva rakennus

Olemassa olevan
puuston säilyttäminen
maiseman rajalla

II

AP
II

Levähdyspaikka

Uusi rakennus

Olemassa olevan puuston/
metsän säilyttäminen puskuvyöhykkeenä korkean rakentamisen100jampientalojen sekä
200 m
kulttuurimaiseman välillä

IV-VI

AK

Tonttien istutukset maiseman reunana

Kevyen liikenteen reitit ja ulkoilureitit

IV-VI

Keskuksen katujen linjaus
kohti kulttuurimaisemaa

Maiseman rajalla säilytettävä puusto

Asukkaiden viljelypalstat

Pellot ja avoimet puistoalueet kaupunkirakenteen sisällä tarjoavat useille asukkaille näkymiä kulttuurimaisemaan

Uudet ulkoilureitit

Lähipuistossa yhdistyvät vesiaihe ja näkymät
kulttuurimaisemaan

Tontin rajalla muodostetaan istutuksilla uutta
maiseman reunaa
Asukkaille monipuoliset mahdollisuudet
omaan viljelypalstaan

Kylätila

Kylätila
0

AK
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300 m

500 m

II

A

Maiseman näkymäpäätteenä
oleva säilytettävä metsä
Maiseman rajalla säilytettävä puusto

200 m

A

II-IV



100 m

Kylätila

II

A

Uudet ulkoilureitit

II

AO

Uuden ja vanhan rakentamisen
väliin jätettävä puskurivyöhyke

0

100 m

200 m

300 m

500 m

I1/2

Tonttien istutukset maiseman reunana
Palojoen varren kulttuurimaisemapuisto hyödyntää sekä joen
että maiseman parhaat puolet

Asukkaiden viljelypalstat
Kevyen liikenteen reitit ja ulkoilureitit
Levähdyspaikka

Vanhojen pihapiirien ja uuden
rakentamisen välille jätetään
puskurivyöhykkeeksi olemassa
olevaa puustoa tai avointa
maisemaa, kuten laidunta

Maisemapeltoa ja
oleskeluniittyä

Hostelli Palopuro

Näkymälinja

Levähdyspaikkoja parhaisiin
oleskelu- ja näkymäpaikkoihin reittien varrelle

AO
II

Asukkaille monipuo- AO
liset mahdollisuudet I1/2
omaan viljelypalstaan

I1/2

I1/2

Pienipiirteisen maiseman
näkymäpäätteen muodostamat metsän reunat jätetään
rakentamisen ulkopuolelle

Olemassa olevan puuston säilyttäminen uuden
rakentamisen näkösuojaksi

AP

AO

AP

AO

I1/2

II

A
II

Tontin rajalla muodostetaan istutuksilla ja olemassa olevaa puustoa
säilyttämällä uutta maiseman reunaa
0
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