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Esipuhe 
 
Elinvoimainen taajama –hankkeessa tavoitteena on tunnistaa pienten kuntien kehittämishaasteet ja -vahvuudet 
resursseineen sekä yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan tasolla. Tältä pohjalta luodaan realistisia ratkaisuja 
taajamien kehittämiseksi, jotta ne vastaisivat näiden kuntien tulevien vuosien väestön tarpeisiin. 
 
Tässä työpaperissa kuvataan taajamien muutosta viime vuosikymmeninä sekä tulevina vuosikymmeninä ennusteiden 
perusteella. Kotimaisten ja kansainvälisten esimerkkien avulla esitellään erilaisia ratkaisuja saavutettavuuden, 
palvelujen, asumisen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.   
 
Taajamien kehittämisprosessia kuvataan lyhyesti eri vaiheineen sekä kartoitus- ja arviointimenetelmien kautta. 
Kehittämisessä erityinen painopiste on olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisessä ja kehittämisessä, myös 
palvelujen tarvetta ja niiden verkottamista tullaan tarkastelemaan.  
 
Tätä raporttia täydennetään hankkeen kokemusten ja tulosten perusteella. Koko hankkeen tuloksena syntyy 
kehittämisprosessi ja -ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää yleisesti kuntien taajamien kehittämisessä. Niistä raportoidaan 
loppuraportissa vuona 2020. 
 
Tämä työpaperi on tarkoitettu kuntien ja Aalto-yliopiston opinnäytetyöntekijöiden sekä muiden aihepiiristä 
kiinnostuneiden käyttöön kuvaamaan suuntaviivoja ja keskeisiä näkökulmia pienten kuntien taajamien kehittämiseen 
sekä avaamaan kehittämisprosessia suunnitelmien aikaansaamiseksi. 
 
 
Tammikuu 2019 
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Asuntoneuvos 
Ympäristöministeriö
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1. Johdanto 
 
Elinvoimainen taajama -hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja, kuinka väestöltään ja palveluiltaan pienenevien kuntien 
keskustaajamien elinvoimaisuutta voidaan kehittää kestävästi yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun avulla huomioiden 
kuntien taloudelliset ja muut resurssit.  
 
Hankkeen kantavina teemoina ovat: palvelut, saavutettavuus, asuminen ja yhteisöllisyys. Tavoitteena on luoda strategia 
ja konsepti sosiaalisesti, taloudellisesti ja teknisesti kantavasta taajamarakenteesta viiteen case-taajamaan. 
Suunnitelmissa on huomioitu kuntien paikalliset ominaispiirteet ja lähtökohdat. Kuvattu kehittämisprosessi on 
yleistettävissä myös muihin keskustaajamiin kunnissa, joiden väestö vähenee. 
 
Kaksivuotisen tutkimushankkeen (2018 - 2020) osapuolet muodostavat konsortion, johon kuuluvat: 

- Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 
- Harjavallan kaupunki 
- Keuruun kaupunki 
- Kurikan kaupunki 
- Pertunmaan kunta 
- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 
- Ympäristöministeriö (YM). 

 
Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) osallistuu konsortion ulkopuolisena tahona hankkeen rahoitukseen.   
 
Hanketta koordinoi Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutti. Hanke on jatkumoa Muuttuva yhteiskunta 
– Muuttuvat palvelut -hankkeelle ja Täydentäen toimivaa (Täytyy) -kokeiluhankkeelle, joissa kehitystyö kohdistui 
ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen sekä keskustaajamissa ikääntyneiden asumisen ja palveluiden 
sijoittamiseen niin, että palvelut hyödyntäisivät myös muita taajaman asukkaita. Hankkeiden puitteissa valmistuneita 
kehittämiskonsepteja on julkaistu Ympäristöministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Kunnallisalan 
kehittämissäätiön julkaisuissa.1,2,3 Täytyy-hankkeen raportti valmistuu vuoden 2019 alkupuolella STM:n julkaisuna. 
 
Hankkeiden aikana syntyneet suunnitelmat ovat olleet avaus uusille monipuolisille asumis- ja palveluratkaisuille. Näitä 
ollaan toteuttamassa hankkeiden osapuolten omissa taajamissa, esimerkiksi Lapinjärvellä, Porvoossa ja Raisiossa. 
Elinvoimainen taajama -hankkeessa on tarkoitus hyödyntää ja kehittää näissä aiemmissa hankkeissa syntyneitä 
kartoitus- ja arviointimenetelmiä sekä konsepteja. 
 

2. Tausta 
2.1 Alue- ja väestörakenteen muutos 

 
Suomi kaupungistui myöhemmin kuin läntinen Eurooppa. Voimakas kaupungistuminen alkoi 1970-luvulla. Kaupunkien 
reunoille rakennettiin uusia asuinalueita, jonne muutettiin sekä kantakaupungista että maaseudulta. Kaupungistuminen 
ajoittui Suomessa samaan aikaan, kun autoliikenne lisääntyi. Tämä vaikutti yhdyskuntarakenteeseen, jossa autoliikenne 
sai keskeisen roolin.4 Suomen kaupungit ovatkin suhteellisen väljästi rakennettuja verrattuna useisiin muihin Euroopan 
kaupunkeihin.5 
 
Nykyään Suomessa kasvavat voimakkaimmin ne kaupunkiseudut, joissa on tarjolla eniten työpaikkoja, koulutusta ja 
palveluja. Kaupunkien kasvu suuntautuu kasvukeskuksiin ja niiden kehyskuntiin. Suomen merkittävimmät 
kaupunkiseudut ja samalla kasvukeskukset ovat pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio ja Jyväskylä.6  
 
Kaupungistumisen vauhtia Suomessa kuvaa sekin, että uusista asunnoista lähes 90 prosenttia rakennetaan suurimpiin 
kaupunkeihin ja niiden lähistölle. Neljäntoista suurimman kaupunkiseudun alueelle tarvitaan VTT:n ennusteen mukaan 
vuoteen 2040 mennessä yli 760 000 uutta asuntoa.7 

                                                 
1 Verma, I. (toim.); Kurkela, T.; Sanaksenaho, P.; Suominen, J.; Taegen, J. & Vauramo.E. (2017) Palvelukortteli, Konseptin kuvaus ja soveltaminen 
erilaisiin taajamiin, Ympäristöministeriön raportteja 3 I 2017. 
2 Taegen, J.; Verma, I. & Sanaksenaho, P. (2018). Taajamasta palvelutaajamaksi Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut -tutkimushanke, 
Tampere: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Suomen yliopistopaino Oy - Juvenes Print. 
3 Vauramo, E.; Ranta, S.; Taegen, J. & Verma, I. (2018). Sote-palvelut muuttuvat uudistuksesta huolimatta. Konsortiotyön tulokset ja 
kehittämisehdotukset 2015 - 2017. Kunnallisalan kehittämissäätiö. 
4 Aarrevaara, E. & Rönkkö, E. (2015). Maaseututaajamien muutosprosessit aluehistorian ja kulttuuriperinnön näkökulmista. Maaseudun uusi aika, 
23(3), s. 5-19, Maaseudun uusi aika ry. 
5 Suomen kaupungistuminen. [viitattu 15.1.2019].  
Saatavissa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_kaupungistuminen 
6 Hypo. Tässä ovat Suomen 10 kasvukeskusta. [viitattu 15.1.2019].  
Saatavissa: https://www.arvopaperi.fi/uutiset/hypo-tassa-ovat-suomen-10-kasvukeskusta/16a9e534-06fd-32e3-977c-adb1727d7bf5 
7 Vainio, T. (2016). Asuntotuotantotarve 2015-2040, Espoo: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. 
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Kuva 1. Kaupunkialueiden ja muiden kuntien kokonaisnettomuutto 1999-2014. (Lähde: Tilastokeskus, 2016) 
 
Kaupunkialueiden kasvu painottuu alueellisesti Etelä- ja Lounais-Suomeen. Tarkasteltaessa väestömäärää 
vyöhykkeittäin suhteessa Helsinkiin voidaan todeta, että joka kolmas asuu 100 kilometrin vyöhykkeellä Helsingistä ja yli 
puolet 200 kilometrin vyöhykkeellä. Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkien 45 minuutin ajoaikavyöhykkeen sisällä 
asuu yhteensä 2,4 miljoonaa asukasta.8  
 

 
Kuva 2. Väestöennuste kunnittain 2015-2030. (Lähde: Timo Aro, 2016) 
 
Tilastokeskuksen väestöennusteen (2015) mukaan väestö kasvaa noin joka kolmannessa kunnassa (114) ja vähenee 
kahdessa kolmesta kunnasta (203) vuoteen 2030 mennessä. Yli 15 prosentin kasvu on kuudessa Manner-Suomen 
kunnassa: Pirkkalassa, Luodossa, Lempäälässä, Espoossa, Kauniaisissa ja Oulussa. Yli 15 prosentin väheneminen on 
44 kunnassa. 
 
 

2.2 Ikääntyvä yhteiskunta 
 
Kaupungistumisen rinnalla toinen merkittävä käynnissä oleva rakennemuutos on väestön ikääntyminen ja työikäisen 
väestön väheneminen. Yli 64-vuotiaita on lähes miljoona ja määrä tulee kasvamaan väestöennusteen mukaan liki 
puoleentoista miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Vuosi 2018 tulee olemaan kolmas vuosi peräkkäin, kun Suomessa 
kuolee ihmisiä enemmän kuin syntyy. Väestöllinen huoltosuhde eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ja tätä 
vanhempien henkilöiden suhde 100 työikäistä kohti oli vuoden 2017 lopussa 60. Ennusteen mukaan huoltosuhde 
nousee tulevina vuosikymmeninä, mutta aiempia ennusteita hitaammin. Syynä tähän on syntyvyyden lasku ja tämän 

                                                 
8 Aro, T. Elinvoimaiset ja vetovoimaiset kunnat nyt ja lähitulevaisuudessa? [viitattu 15.1.2019]. 
Saatavissa: https://www.slideshare.net/TimoAro/elinvoimaiset-ja-vetovoimaiset-kunnat-nyt-ja-lhitulevaisuudessa 
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seurauksena nuorten huollettavien määrän pieneneminen. Huoltosuhde olisi 62 vuonna 2020, 66 vuonna 2030 ja 71 
vuonna 2050.9 
 

 
Kuva 3. Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä (%) kunnittain vuonna 2017. (Lähde: Tilastokeskus 2018) 
 
Ikääntyneiden määrä ja osuus väestöstä kasvaa lähes kaikissa kunnissa. Ikääntymisen alueellinen kuva muuttuu 
kuitenkin seuraavan 15 vuoden aikana, kun 65-74-vuotiaiden määrä alkaa laskea useassa kunnassa. Suurten 
ikäluokkien ikääntyessä yli 74-vuotiaiden määrä ja osuus kasvavat edelleen. Alueelliset erot ikääntymisessä kertovat 
kuntien väestörakenteen eroista sekä alueiden erilaisista vetovoimatekijöistä.10 Väestön ikääntymisen vaikutukset ovat 
suurempia väestöltään pienenevissä kunnissa, joissa yli 74-vuotiaiden määrä väestöstä kasvaa lähes 10 prosenttia 
vuoteen 2040 mennessä.11 
 

 
Kuva 4. Yli 74-vuotiaiden osuus kuntien väestöstä aikavälillä 2017-2040. (Lähde: Forecon, 2018) 
 
Tarkasteltaessa laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkojen määrä ja tarvetta vuoteen 2040 
mennessä voidaan todeta, että paikkojen tarve nousee tai pysyy ennallaan 120 kunnassa ja vähenee 191 kunnassa. 
Yksinomaan ikääntyneille suunnattujen asuntojen rakentaminen ei ole pitkällä tähtäimellä kestävin ratkaisu. Asuntojen 
tulisi olla ratkaisuiltaan joustavia ja soveltua eri elämänvaiheiden asumistarpeisiin. Ikääntyneiden palvelut ja 
ikääntyneille tarkoitettu toiminta voidaan toteuttaa alueesta riippuen joko alueella tai tuoda alueelle, esimerkiksi 
liikkuvina palveluina. Ikääntyneiden kriteerit hyvälle asuinalueelle ovat samoja, joita pidetään yleisesti hyvän 

                                                 
9 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5137. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2018]. 
10 Helminen, V.; Vesala, S.; Rehunen, A.; Strandell, A.; Reimi, P. & Priha, A. (2017). Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa, Helsinki: 
Suomen Ympäristökeskuksen raportteja 20 | 2017. 
11 Forecon Oy (2018) Raporttiluonnos. Helsinki: Ympäristöministeriön julkaisu. 
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asuinalueen ominaisuuksina. Samalla kun tehdään ikääntyneille sopivia asuinalueita, rakennetaan hyvin 
todennäköisesti muutenkin hyvää yhdyskuntarakennetta, jossa on huomioitu monipuoliset asumistarpeet sekä 
liikkuminen ja lähipalvelut.12 
 

 
Kuva 5. Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkojen tarpeen laskennallinen muutos 2015-2030. 
(Lähde: Suomen Ympäristökeskus, 2017) 
 
Kaupungistumisen myötä ARA-asuntoja on jäänyt tyhjilleen erityisesti kunnissa, joissa väestö vähenee. Asuntokannan 
vajaakäytön tavallisimpia syitä ovat asuntojen yleisesti heikko kysyntä kunnassa, sijainti palveluiden näkökulmasta, 
kunto, liian suuret asunnot ja pienien asuntojen (yksiöiden) puute. Yli 200 kunnassa markkinavuokrat ovat ARA-vuokria 
edullisempia, mikä vaikeuttaa ARA-asuntojen vuokrattavuutta.13 Vajaakäytölle jääneistä asunnoista ja rakennuksista 
muodostuu taakka sekä kiinteistön omistajalle, että valtiolle, kun omistajan kyky suoriutua laina- ja muista 
maksuvastuista heikkenee. Lisäksi kohteet vaatisivat säännöllisen ylläpidon lisäksi myös perusparannusinvestointeja, 
joihin omistajien taloudelliset edellytykset eivät aina riitä.14  

 

Kuva 6. Tyhjien ARA-asuntojen määrän kehitys vuoteen 2020 asti kunnissa, joissa väestö vähenee. (Lähde: ARA, 
2017) 

                                                 
12 Helminen, V.; Vesala, S.; Rehunen, A.; Strandell, A.; Reimi, P. & Priha, A. (2017). Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa, Helsinki: 
Suomen Ympäristökeskuksen raportteja 20 | 2017. 
13 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Asuntomarkkinoilla ristiriitaiset tunnelmat. [viitattu 15.1.2019]. 
Saatavissa: http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/ARAviesti/ARAviestin_verkkoartikkelit/Asuntomarkkinoilla_ristiriitaiset_tunnel(35612) 
14 Forecon Oy (2018) Raporttiluonnos. Helsinki: Ympäristöministeriön julkaisu. 
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Kunnan väestömäärän pieneneminen johtaa usein tilanteeseen, jossa kunnan tekninen ja sosiaalinen infrastruktuuri on 
ylimitoitettua.15 Demografisella muutoksella on aina myös taloudellinen vaikutus. Huoltosuhteen heikkeneminen luo 
paineita teknisen ja sosiaalisen infrastruktuurin optimoimiseen, mikä usein ilmenee niihin tehtävien investointien 
vähentämisessä.16 Asukasluvun pienentyminen johtaa helposti taajamarakenteen hajautumiseen.17  
 
Elinvoimainen taajama –hankkeen tavoitteena on kehittää konsepti, kuinka väestöltään pienenevien kuntien 
keskustaajamia voidaan kehittää kestävästi yhdyskunta- ja rakennesuunnittelun keinoin huomioiden kuntien 
taloudelliset resurssit ja muut resurssit, kuten olemassa oleva rakennuskanta. Kehittämisprosessi jakautuu neljän 
pääteeman alle: palvelut, saavutettavuus, asuminen ja yhteisöllisyys. 
 
 

2.3 Palvelut 
 
Väestörakenteen muutos lisää palvelujen tarvetta sekä tuotantokustannuksia. Väestöltään pienenevien kuntien 
mahdollisuudet järjestää sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluja asukkailleen heikkenevät. Siksi näitä palveluja on 
jouduttu osin supistamaan tai lakkauttamaan. Suomesta on kadonnut reilussa 10 vuodessa lähes 1 200 peruskoulua. 
Vuonna 2005 kouluja oli 3 563, vuonna 2017 enää 2 373. Myös lukio- ja ammatillisen opetuksen saavutettavuudessa 
on tapahtunut muutosta. Lukioverkkoa on keskitetty ja lukioita on yhdistetty ja lopetettu myös keskisuurissa kunnissa18 
 
Palveluiden laadukas ja kustannustehokas järjestäminen edellyttää nykyistä huomattavasti suurempaa asukaspohjaa.19 
Asukasmäärä on monessa kunnassa pieni, kun sitä verrataan niiden tehtäväkenttään. Vuonna 2017 Suomessa oli 130 
alle 4 000 asukkaan kuntaa.20 
 
Sähköinen asiointi on mullistanut julkisia palveluita. Kun verokortin ja passin saa internetistä, ei verotoimiston ja poliisin 
palvelupisteille ole enää samalla tavalla kysyntää. Julkishallinnosta, valtiolta, kunnilta ja kuntayhtymiltä, on kadonnut 
kymmenen viime vuoden aikana kymmeniä tuhansia työpaikkoja, kun toimintoja on lakkautettu ja järjestetty uudestaan. 
 

 
Kuva 7. Valtion, kuntien ja kuntayhtymien toimipaikkojen määrä on vähentynyt aikavälillä 2005-2016.  
(Tilastokeskus, 2018) 
 
Posti- ja pankkikonttoreita on kadonnut, kun pankkiasiat voidaan hoitaa verkossa ja laskut maksaa verkkopankissa e-
laskuina. Vaikka digitalisaatio ja sähköinen asiointi ovat karsineet fyysisiä palvelupisteitä, voivat ne myös samalla 
parantaa palveluiden saavutettavuutta syrjäseuduilla. Monia asioita voidaan hoitaa kotoa käsin, edellyttäen että palvelut 
ovat helppokäyttöisiä ja että asukkailla on riittävät valmiudet digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen. Esimerkiksi 
postissa selvitetään parhaillaan, kannattaako haja-asutusalueille perustaa pakettipisteitä, joista asiakkaat voisivat 
noutaa verkko-ostoksensa.21 

                                                 
15 DART (2012). Declining, Ageing and Regional Transformation. Final Report, DART project. 
16 Copus, A.; Perjo, L.; Berlina, A.; Jungsberg, L.; Randall, L. & Sigurjónsdóttir, H. (2017). Social innovation in local development: Lessons from the 
Nordic countries and Scotland. Nordregio Working Paper, Vol. 2017:2. ISSN 1403-2511. 
17 Gruber, E.; Humer, A. & Fassmann, H. (2015). Managing rural decay. Strategies and responsibilities for declining regions in Austria. Paper 
presented at the AESOP Annual Conference 2015 “Definite space – fuzzy responsibility” in Prague. 
18 Takala, A. ”Tilaa hitto itse netistä” – Keskittäminen köyhdyttää Kemijärven kaltaisia pikkukaupunkeja, ja digitalisaation kaikkivoipaisuus on saatettu 
yliarvioida. [viitattu 27.12.2018]. Saatavissa: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005946454.html 
19 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2004). Elinvoimainen maaseutu – yhteinen vastuumme. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2005–2008. 
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu, Vol. 2004:10. Helsinki. 
20 Tilastokeskus. Kuntien avainluvut. [viitattu 15.1.2019]. 
Saatavissa: https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2017 
21 Takala, A. ”Tilaa hitto itse netistä” – Keskittäminen köyhdyttää Kemijärven kaltaisia pikkukaupunkeja, ja digitalisaation kaikkivoipaisuus on saatettu 
yliarvioida. [viitattu 27.12.2018]. Saatavissa: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005946454.html 
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Kuva 8. Postikonttoreista on siirrytty automaatteihin. (Lähde: Posti, 2018) 
 
 

2.4 Saavutettavuus 
 
Päivittäistavarakaupan myymäläkoko on kasvanut viime vuosikymmenten aikana ja kaupan suuryksiköt sijoittuvat yhä 
useammin henkilöautoa edellyttäville paikoille. Erityisesti automarkettien rakentaminen taajamakeskusten ulkopuolelle 
on muuttanut asiointiliikennettä. Samanaikaisesti maaseudun ja pienten taajamien vähittäiskaupan palveluverkosto on 
harventunut huomattavasti.22 Erikoiskaupat, kuten vaate- ja kenkäkaupat sekä kodinkonekauppa ovat keskittyneet 
kaupunkeihin. 
 
Yksityisautoilu on lisääntynyt nuorten ja aikuisväestön keskuudessa vuosi vuodelta. Yhtenä selityksenä kävelyn ja 
pyöräilyn vähenemiselle voidaan pitää maankäytön hajaantumista ja yleisestä elintason nousua, joka on mahdollistanut 
autoilun yhä useammalle.23 Myös joukkoliikennettä on ajettu alas eri puolilla Suomea. Pitkän matkan linja-autovuoroja 
on lakkautettu ja rautatieasemia ja seisakkeita suljettu.  
 

 
Kuva 9. Matkustajajunaliikenteen liikennepaikat vuonna 2015. (Lähde: Jussi Mäkinen, 2015) 
 

                                                 
22 Lehtola, I. (2007). Maaseudun toimintaympäristön muutos ja liikkuminen. Helsinki: Tiehallinnon selvityksiä 2007 I 18. 
23 Kiiskilä, Kati & Maija Stenvall (2005). Liikenteessä käytetty aika. Tulevaisuuden näkymiä, Vol. 2005:2. S. 5–14. 
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Asuinpaikkavalinnan näkökulmasta se, millainen matka on peruskouluun, lukioon tai ammattikouluun, voi olla hyvinkin 
kriittinen kysymys.24 Tasa-arvoiset liikkumisen mahdollisuudet ja palveluiden saavutettavuus edellyttävät uusien 
palveluverkostojen kehittämistä, mm. liikkuvien ja mobiilien palveluiden sekä monitoimisten, palveluita integroivien 
rakennusten muodossa. 

 
 

2.5 Asuminen 

 
Väestökehitys vaikuttaa väestöltään pienenevien kuntien asuntomarkkinoihin aiheuttaen asuntojen tarpeen ja kysynnän 
vähentymistä. Väestöltään vähenevissä kunnissa asuntojen tarjonta ylittää kysynnän ja vuokra-asuntoja jää tyhjilleen. 
Erityisesti kerrostaloalueet menettävät kilpailukykyään asuntomarkkinoilla, mikä heijastuu myös vuokra-asuntojen 
kysyntään. 25 Suuri osa valtion tukemista vuokra-asunnoista on tulossa peruskorjausikään. Peruskorjauskustannusten 
rahoittaminen on kuitenkin haastavaa vajaakäytössä olevissa taloissa. Yhä useammin joudutaankin miettimään, onko 
asuntojen peruskorjaaminen järkevää vai onko sen sijaan tarkoituksenmukaista vähentää asuntokantaa markkinoiden 
tasapainottamiseksi ja taloudellisten tappioiden vähentämiseksi. 
 
Asuntomarkkinoiden tasapainoisen kehityksen kannalta on myös tärkeä kiinnittää huomiota yli 74-vuotiaiden 
asumistarpeisiin. Yleisin talotyyppi ikääntyneillä on pientalo eli omakoti-, pari-, ketju- tai rivitalo.26 Palveluiden lähelle 
keskustaajamaan muuttavat ikäihmiset tarvitsevat esteettömiä ja turvallisia asuntoja. Esille nouseekin kysymys, 
voidaanko tyhjeneviä vuokra-asuntoja muuttaa ikäihmisille sopiviksi asunnoiksi. 
 
 

2.6 Yhteisöllisyys ja paikan identiteetti 
 
Yhteisöllisyys, yhteisöt ja yhteisöllinen elämä ovat tärkeitä kaikille ikäryhmille. Kunnalla on merkittävä rooli 
yhteisöllisyyden ja paikallisen identiteetin luojana. Kunta on kuntalaisten elämisen, asumisen ja toiminnan ympäristö. 
Elinvoimaisen taajaman kehittäminen on aina myös vahvasti sidoksissa paikalliseen kontekstiin, alueen 
ominaispiirteisiin sekä asukkaiden, kunnan, yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen yhteistyöhön. 

 
Kuva 10. Täydentäen toimivaa (Täytyy) –kokeiluhankkeen Savitaipaleen kyläpihakonsepti. (Lähde: STM, 2018) 
 

                                                 
24 Takala, A. ”Tilaa hitto itse netistä” – Keskittäminen köyhdyttää Kemijärven kaltaisia pikkukaupunkeja, ja digitalisaation kaikkivoipaisuus on saatettu 
yliarvioida. [viitattu 27.12.2018]. Saatavissa: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005946454.html 
25 Paukku, O. (2012). Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, Esimerkkinä Savonlinna. Helsinki: 
Ympäristöministeriön tutkimuksia 2012. 
26 Helminen, V.; Vesala, S.; Rehunen, A.; Strandell, A.; Reimi, P. & Priha, A. (2017). Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa, Helsinki: 
Suomen Ympäristökeskuksen raportteja 20 | 2017. 
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2.7 Elinvoimainen kunta 
 
Elinvoimaisuutta voidaan kuvata myös sanoilla vahva, vireä ja vitaalinen. Kunnan elinvoima ilmenee uudistumisena, 
kehityksenä ja joustavuutena. Elinvoiman vahvistamiseksi kunnan on tunnistettava ympäristössä tapahtuvat muutokset 
sekä sopeutettava että kehitettävä omaa toimintaansa sen pohjalta. Keskeistä on kyky uudistua ympäristön 
muuttuessa.27 
 
Keskustaajaman elinvoimaisuutta voidaan edistää mm. hyvällä kaavoituksella ja ”elämisen infrastruktuurilla”, 
laadukkailla palveluilla ja vapaa-ajan tarjonnalla, vireällä yritystoiminnalla ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisellä. 
Asukkaiden hyvinvointi, positiivinen ilmapiiri ja imago viestivät paikan elinvoimaisuudesta.28 
 
Muuttoliiketutkija Timo Aro määrittää elinvoimaisen kunnan viitekehyksen muodostuvan ulkoiseen ja sisäiseen 
toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä. Ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttavat makrotekijät, jotka liittyvät mm. 
elinkeino- ja toimialarakentamiseen, väestö- ja työllisyyskehitykseen, alue- ja yritystalouteen, osaamiseen ja 
koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen tai saavutettavuuteen ja etäisyyksiin. Sisäiseen toimintaympäristöön 
vaikuttavat puolestaan mikrotekijät, jotka liittyvät rakennettuun etuun, mm. alueen tekemät strategiset painopisteet ja 
valinnat, kyky tehdä päätöksiä, muutosherkkyys, sisäinen yhteistyö- ja luottamuskulttuuri, yhteistyörakenne ja 
sopimusjärjestelyt.29  
 
Vetovoimaisen alueen tunnusmerkkejä Aron mukaan ovat: 30 

1. Kovat vetovoimatekijät (mm. työllisyys- ja työpaikkakehitys, hyvä yritysdynamiikka ja -ilmapiiri, koulutustarjonta) 
2. Pehmeät vetovoimatekijät (mm. alueen ilmapiiri, matkailu- ja luontokohteet, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut) 
3. Identiteettitekijät 
4. Sijainti 
5. Saavutettavuus ja yhteydet 
6. Mainekuva 
7. Villit kortit (tekijät, jotka ovat olleet piilossa tai jääneet hyödyntämättä). 

 
Väestöltään pienenevän kunnan haasteet ja keinot alueen elinvoimaisuuden edistämiseksi ovat niin kansallisesti kuin 
myös kansainvälisesti ajankohtaisia teemoja.  
 
Taajamien tilannetta ja kehittämistä tarkastellaan seuraavassa kolmen käsitteen kautta:  

- Pienenevät taajamat (engl. shrinking cities)  
- Taajaman elävöittäminen (engl. urban renewal / regeneration)  
- Ikäystävällinen taajama (engl. age-friendly-city). 

 
Pienenevät taajamat ovat Suomessa niin kuin muualla länsimaissa yleisesti teollistumisen jälkeinen ilmiö. Teollisuuteen 
nojaavan rakenteen vaihtuminen palvelukeskeiseksi aiheutti, ja aiheuttaa yhä, monien taajamien kuihtumisen, mistä 
seuraa työttömyyttä ja poismuuttoa. Kansainvälinen pienenevien taajamien tutkimusverkosto SCiRN (The Shrinking 
Cities International Research Network) määrittelee pienenevän taajaman kärsivän yli muutaman vuoden yhtäjaksoisesti 
vähentyvästä väestöstä sekä taloudellisista muutoksista, jotka aiheuttavat taajamalle rakenteellisia ongelmia.31 
 
Toinen vahva rakenteellisten muutosten aiheuttaja palvelurakenteen muuttumisen jälkeen on ollut ideologia jatkuvasta 
kasvusta. Jatkuvan kasvun mahdottomuutta ei aiemmin juurikaan ole kyseenalaistettu.32 Riittämätön lähestymistapa 
onkin ollut vain taloudelliseen kasvuun tähtääminen. Esimerkiksi Kiinan ylioptimistinen kaupunkisuunnittelutapa 
suunnitella uusia kaupunginosia ja kaupunkeja ennen kuin tarvetta ilmenee, aiheuttanee ongelmia vuosien päästä 
pidemmän aikavälin kestävän suunnitelman puuttuessa.33 Kasvun edellytyksenä ovat kilpailulliset ja maantieteelliset 
edut, jotka asettavat taajamat jatkuvaan kilpailuasetelmaan toisiaan vastaan. Noustakseen vahvemmaksi kuin toinen 
lähellä sijaitseva taajama, täytyy taajaman vetää puoleensa sijoituksia sekä pätevää yrittäjyyttä. Samalla laadukkaampi 
elinympäristö nousee vahvempaan asemaan ja taajaman vahvistaminen kilpailullisesti vaatii aktiivista brändäystä.34 
Lisäksi erityisosaamisen puuttuminen pudottaa helposti alueen pois kaupunkien verkostosta, erityisesti globaalissa 
mittakaavassa. 

                                                 
27 Sallinen, S.; Aronen, K.; Asikainen, J.; Huovinen, J.; Kallio-Savela, M.; Kurikka, P.; Kämppi, M.; Laine, R.; Paahtama, S.; Punnonen, H.; Salminen, 
H.; Siltala, S.; Sjöholm, K.; Tuimala, A.; Vuorento, R.; Winqvist, D.; Yli-Suomu, R.-M. & Åström, C. (2011) Elinvoimainen kunta, Helsinki: Suomen 
Kuntaliitto. 
28 Pyykköjä, M. & Vuorensola, M. (2018). Kuinka johtaa elinvoimaa? Viiden kaupungin tapaustutkimus elinvoiman määrittelystä, organisoinnista ja 
johtamisesta, Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 
29 Aro, T. & Aro, R. Iisalmen kaupungin ja Ylä-Savon seudun elinvoima-analyysi. [viitattu 15.1.2019].  
Saatavissa: https://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=d0cfdfa8-45a4-4615-ba6d-4546e93c436b 
30 Aro, T. Elinvoimaiset ja vetovoimaiset kunnat nyt ja lähitulevaisuudessa? [viitattu 15.1.2019]. 
Saatavissa: https://www.slideshare.net/TimoAro/elinvoimaiset-ja-vetovoimaiset-kunnat-nyt-ja-lhitulevaisuudessa 
31 Hollander, J. B. (2009.) Planning Shrinking Cities - Semantic Scholar.  
Saatavissa: http://www.academia.edu/download/44945581/Planning_Shrinking_Cities20160421-3773-1byo52h.pdf 
32 Bontje, M. (2004) Facing the challenge of shrinking cities in East Germany: The case of Leipzig. GeoJournal, Vol. 61:1. S. 13-21. 
33 Batty M. (2016) Empty buildings, shrinking cities and ghost towns. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, Vol. 43:1. 
34 Schmidt-Thomé, K. (2015) Between fulfilment and vitiation – Discerning incapacitation in urban regeneration; Kaupunkien kehittämisprojektit 
täyttymyksen ja vesittymisen välimaastossa, Väitöskirja. Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos. Espoo. 164 s.  
Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18196 
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Pienenevät taajamat 
 
Taajamien pieneneminen (engl. shrinking cities) on käsitteenä moniulotteinen ja vaikuttaa moneen eri osa-alueeseen. 
Käsite sisältää sosiaalisen, väestötieteellisen, maantieteellisen, taloudellisen sekä fyysisen ulottuvuuden.35 Pienenevät 
taajamat myös jakavat samoja piirteitä keskenään eli niille muodostuu samankaltainen identiteetti. Erityisesti taajaman 
koosta riippumattomat ongelmat muistuttavat toisiaan. Suurimpia, taajaman fyysiseen ilmeeseen vaikuttavia, 
pienenemisestä seuraavia ongelmia ovat rakennusten, erityisesti asuntojen, tyhjentyminen ja siitä seuraava ylitarjonta. 
Tyhjentyminen voi tapahtua esimerkiksi perforoitumalla eli alueellisena autioitumisena tai uuden asumisen 
sijoittumisella taajaman laitamille. Kunnalla ei lopulta ole enää resursseja ylläpitää rakennuskantaa ja infrastruktuuria 
kunnossa, mikä vaikuttaa myös vetovoimaisuuteen ja viihtyvyyteen negatiivisesti. Samalla väestön ikääntyminen ja 
”aivovuoto” eli innovatiivisen työvoiman siirtyminen suurempiin kaupunkeihin, heikentää ja poistaa sosiaalisia 
verkostoja.36 
 
 
Taajaman elävöittäminen ja kestävä kehittäminen 
 
Avainasemassa pienenevien taajamien ongelmien ratkaisemisessa on muuttaa sekä päättäjien, suunnittelijoiden että 
asukkaiden yleistä asennetta, mikä vaatii kunnan realiteettien ymmärrystä. Lähtökohdaksi ja tavoitteeksi tulee ottaa 
väestön vähenemisen ehkäiseminen eikä tavoitella jatkuvaa kasvua.37 Monialainen ja pitkäjänteinen strateginen 
suunnitelma, esimerkiksi elävöittämisprojektin kautta, on hyvä lähtökohta pienenevälle taajamalle. Pienenevät taajamat 
ja elävöittäminen käsitteinä linkittyvätkin toisiinsa voimakkaasti. Elävöittäminen (engl. urban renewal / urban 
regeneration) tarkoittaa tarkoituksenmukaista toimintaa taajamien ongelmien selvittämiseksi sekä tähtää kestävään 
parannukseen taloudellisesti, fyysisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti muuttuvilla alueilla.38 Ratkaisumallit ovat aina 
paikallisia, sillä globaalia ratkaisua on vaikea määrittää taajamien erilaisen historian, rakenteen, koon sekä kulttuurin 
lähtökohtien takia. Muutamia yhteisiä näkökulmia voidaan kuitenkin esittää. Tärkeitä huomionarvoisia tekijöitä 
elävöittämissuunnitelmassa ovat esim. sosiaalinen pääoma, eri tahojen yhteistyö, kestävä kehitys sekä vihreä 
rakentaminen. 
 
Sosiaalisen pääoman näkökulmaan liittyy paikallisen kulttuurin arvostaminen, subjektiiviset kokemukset sekä 
kuntalaisten ja poliitikkojen välinen luottamus. Tärkeää on myös julkisen ja yksityisen sektorin toimiminen yhdessä niin, 
että yhteistyö palveluntarjoajien, käyttäjien, vapaaehtoisten sekä kaupallisten toimijoiden kanssa toteutuu. 
Strategisessa toiminnassa kannattaa panostaa paikallisiin toimijoihin sekä kuntalaisten resursseihin.39 Tärkeintä on 
yhteinen tavoite myös hallinnollisesti. Vahva yhteenkuuluvuus sekä sosiaalinen pääoma ilmenevät parhaiten vahvan 
paikallisen identiteetin omaavilla kunnilla.40 
 
Toinen tavoiteltava elävöittämisen näkökulma on kestävän kehityksen mukainen taajama (engl. sustainable city), joka 
koostuu sosiaalisesta tasa-arvosta, ekonomisesta vakaudesta sekä ympäristön laadusta. Toisin sanoen, tarkoitus on 
saada rakennettu ympäristö vastaamaan asukkaiden tarpeita säätelemällä ja kehittämällä maankäyttöä. Tietynlainen 
harkittu tiivistäminen on myös osa kestävää yhdyskuntasuunnittelua, koska käyttämättömät tilat, alueet ja rakennukset 
heikentävät pirstaloituneiden toimintojen ja taajamarakenteen tilannetta. Vihreä taajama (engl. green city) on sekä oma 
kehittämistavoite että liittyy epäsuorasti sosiaalisen pääoman kehittämiseen. Yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta 
kevyen liikenteen suosiminen lisää sosiaalisia kontakteja sekä innostaa kävelemiseen, mikä on erityisen tärkeää 
ikäihmisillä heidän toiminta-alueensa ollessa pienempi. Aiemmin suunnittelua autoilun ehdoilla painotettiin enemmän. 
Vieläkin näin tapahtuu esimerkiksi kehittyvissä maissa, vaikka niissä valtaosa ihmisistä käyttää julkista liikennettä tai 
kävelee. Kuitenkin, mitä enemmän ihmiset käyttävät kevyen liikenteen muotoja, sitä turvallisemmaksi ympäristö niiden 
käyttämiseen muodostuu, koska hidasta liikkumista tukevaan infrastruktuuriin ymmärretään panostaa enemmän.41   
 
Kestäväksi ratkaisuksi on todettu myös viheralueiden ja väliaikaisten käyttötarkoitusten lisääminen, esimerkiksi 
purettavien rakennusten tilalle. Samalla pystytään mahdollisesti myös tukemaan paikallista yrittäjyyttä esimerkiksi 
vetovoimaistavien tapahtumien muodossa. Yhdysvaltalaisen kaupunkitutkimuksen mukaan asuntojen poistuminen ja 
hävittäminen kasaantuu tilastollisesti tietyille alueille, mutta esimerkiksi viheralueiden läheisyydessä sijaitsevat asunnot 

                                                 
35 Martinez‐Fernandez C, Audirac I, Fol S. & Cunningham‐Sabot E. (2012) Shrinking Cities: Urban Challenges of Globalization. International Journal 
of Urban and Regional Research, Vol. 36:2. S. 213-225. 
36 Ročak, M.; Hospers, G.; Reverda, N.; Ročak, M.; Hospers, G. & Reverda, N. (2016) Searching for Social Sustainability: The Case of the Shrinking 
City of Heerlen, The Netherlands, Sustainability (Switzerland), Vol. 8:4. S. 382. 
37 Hollander, J. B. (2009.) Planning Shrinking Cities - Semantic Scholar.  
Saatavissa: http://www.academia.edu/download/44945581/Planning_Shrinking_Cities20160421-3773-1byo52h.pdf 
38 Schmidt-Thomé, K. (2015) Between fulfilment and vitiation – Discerning incapacitation in urban regeneration; Kaupunkien kehittämisprojektit 
täyttymyksen ja vesittymisen välimaastossa, Väitöskirja. Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos. Espoo. 164 s.  
Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18196 
39 Schlappa, H. (2017) Co-producing the cities of tomorrow: Fostering collaborative action to tackle decline in Europe’s shrinking cities. European 
Urban and Regional Studies, Vol. 24:2. S. 162-174. 
40 Parés, M.; Martí-Costa, M. & Blanco, I. (2014) Geographies of governance: How place matters in urban regeneration policies. Urban Studies, Vol. 
51:15. S. 3250-3267. 
41 DeWeerdt, S. (2016) Mobility: The urban downshift. Nature, Vol 531. S. 52-53. 
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säilyttävät pidempään suosionsa.42 Vihreämmällä rakentamisella voidaan luoda sekä viihtyisämpää ympäristöä että 
nostaa taajaman imagoa. 
 
Kunnan imagolla on myös suuri merkitys tietyn alueen suosiolle ja viihtyisälle elinympäristölle. Asukkaiden tyytyväisyys 
elinympäristöönsä tai kunnan ”menestyminen”, eli vetovoimaisuus toisiin kuntiin nähden, heijastuvat yhteisöllisyyden 
kokemiseen, mistä on hyötyä yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Taajaman elävöittämisessä ei pelkkä fyysinen 
muutos riitä, vaan tärkeä on myös mielikuvan luominen taajamasta. Tällöin alue toimii kokemuksena. Visuaalinen 
suunnitelma kunnan ilmeestä voidaan ottaa osaksi suunnittelua jo kaavavaiheessa julkisen kuvan vahvistamiseksi. 
Tarkoituksena on selkeyttää toimintoja ja ympäristöä hyödyntämällä olemassa olevia ominaisuuksia, jolloin kunnan ja 
sen taajamien tarkoituksenmukainen käytettävyys paranee.43 Samalla voidaan ottaa ihmisen mittakaava ja rooli 
rakennetussa ympäristössä paremmin huomioon. Modernistinen ajattelutapa, joka käsittää taajaman vain ”koneena”, 
on ongelmallinen. Fyysisiä korjaavia toimenpiteitä ovat muun muassa toimintojen sekoittaminen kiinnostavalla tavalla 
niin, että kriittinen määrä ihmisiä ja tapahtumia kohtaa tarpeeksi pienellä etäisyydellä.44 Elävä kaupunkitila vetää 
puoleensa enemmän ihmisiä ja nostaa kaupungin imagoa. 
 
 
Ikäystävällinen taajama 
 
Suomessa viimeaikaisten kehittämishankkeiden lähtökohtana on ollut eheän yhdyskunnan rakentaminen, koska suurten 
kaupunkien ulkopuolella maankäyttö on pirstaloitunutta. Tavoitteena on myös korjata toimintaympäristön epäkohtia, 
jotka heijastuvat laajemmin elinympäristön laatuun sekä ihmisten hyvinvointiin, myös sosiaalisessa ja kulttuurillisessa 
mielessä.45 Väestön ikääntyminen tulee ohjaamaan yhdyskunta- ja rakennussuunnittelua seuraavina vuosina, sillä 
esteettömyyden tarve sekä sisä- että ulkotiloissa lisääntyy. Taajamien elävöittämisperiaatteet, turvallisuus, elävyys ja 
käveltävyys, pätevät myös ikäystävällisissä taajamissa. Suunnitteluratkaisuilla voidaan edistää käveltävyyttä sekä 
sopivaa palvelu- ja asuntotarjontaa toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja samalla estää palvelurakenteen hajaantumista.  
 
Palvelurakenteen sekä asumisen kestävyys perustuvat yksityisen ja julkisen sektorin sekoittumiseen. Uudenlainen 
asunto- ja palvelurakentaminen pohjautuu elinkaariajatteluun. Paikalla ikääntyminen (engl. ageing in place) suosii 
yhteiskunnallekin edullista ikääntymistä omassa kodissa tai samalla alueella, mikä asettaa asuinrakentamiselle uusia 
haasteita. Laitoshoidon vähentäminen on yhteinen tavoite. Asuntosuunnittelussa näkyy periaate aktiivisesta 
vanhenemisesta, joka ei koske vain liikkumisen vapautta, vaan elämän kaikkia osa-alueita, myös sosiaalista 
kanssakäymistä.46 Suunnittelun keinoin voidaan luoda kohtaamiseen soveltuvia tiloja ja ulkoympäristöjä. 
Mahdollisuuteen elää normaalisti kuuluu elinpiirin laajuus, joka heikentyneen toimintakyvyn ihmisillä jää pienemmäksi. 
Tällöin palveluidenkin saavutettavuuden tärkeys korostuu. Yhtenä toimivana ratkaisuna on pidetty palvelukorttelia, joka 
on osa palveluverkostoa. Palvelukorttelin ideana on tarjota laajaa asumisvalikoimaa ja palveluja helpottamaan 
omatoimisempaa arkea. Palvelukorttelin sijainti toimintojen ja liikenteen solmukohdassa on tärkeä saavutettavuuden ja 
synergiaetujen saavuttamiseksi.47 Samalla voidaan ottaa paremmin huomioon asukkaan varallisuus sekä toimintakyky. 
Palvelukortteli korostaa yhteisöllisyyttä, mikä vaatii asukkailtaan sitoutumista. Aktiivisuutta tukevassa ympäristössä 
osallistuminenkin on luontevampaa.  
 
Malleja palveluverkostoon on otettu esimerkiksi Tanskasta ja Hollannista, joissa ikääntynyt henkilö pidetään 
lähtökohtaisestikin osana yhteisöä mahdollisimman pitkään. Ideana on tuottaa palveluja sinne, missä asukas itse haluaa 
asua.48 Hollannissa toteutetaan lisäksi palveluvyöhykemallia, jonka keskuksessa ympärivuorokautinen palvelukeskus 
lisääntyneen hoitotarpeen omaaville sijaitsee. Keskuksen ympärille sijoittuu helposti käveltävä palveluvyöhyke, joka 
mahdollistaa palveluiden nopean saamisen. Toisin sanoen palvelut ja asuminen ovat näissä esimerkeissä erotettu 
toisistaan, ja ehkäisevät palvelut sekä toimet korostuvat. Palveluiden tuottaminen eri paikkoihin palveluverkostossa ja 
niiden hankkiminen eri toimijoilta lisää taajaman muuntojoustavuutta eivätkä palvelut tällöin ole rakennuskeskeisiä. 
Mahdollisuus muokata tiloja käyttötarpeen mukaisesti on myös etu elinkaariasumisessa.49 Samalla avun tarvetta 
voidaan arvioida ja apua lisätä. Monikäyttöisten tilojen myötä myös muut kuntalaiset ovat vapaita käyttämään ja 
varaamaan tiloja. Muuntojoustavuudella voidaan hyödyntää koko elinympäristöä tehokkaasti sekä parantaa 
pienenevienkin taajamien epäsopivaa tilankäyttöä. 
 
Taajaman kehittäminen elinvoimaiseksi lähtee paikkakohtaisista tarpeista. Kestävä taajama on sekä fyysisesti että 
sosiaalisesti toimiva, yhteisöllinen ja vireä. Ikäystävällinen taajama on hyvä asuinympäristö kaiken ikäisille.  

                                                 
42 Hollander, J. B. (2009.) Planning Shrinking Cities - Semantic Scholar.  
Saatavissa: http://www.academia.edu/download/44945581/Planning_Shrinking_Cities20160421-3773-1byo52h.pdf 
43 Lynch, K. (1960) The Image of the City. The MIT Press. 208 s. ISBN 0-262-62001-4. 
44 Gehl, J. (2010) Cities for People. Washington, DC: Island Press. 288 s. 
45 Savisalo, A. & Sairinen, R. (2008) Eheät yhdyskunnat - Taikasanasta elinympäristöksi. Suomen Ympäristö 2008 I 15. 
46 Moisio, P. & Savolainen-Korjus, E. (2018) Kohti ikäystävällisempää Hervantaa. Ympäristöministeriön raportteja 5 I 2018. 
47 Verma, I. (toim.); Kurkela, T.; Sanaksenaho, P.; Suominen, J.; Taegen, J. & Vauramo.E. (2017) Palvelukortteli, Konseptin kuvaus ja soveltaminen 
erilaisiin taajamiin, Ympäristöministeriön raportteja 3 I 2017. 
48 Hynynen, R. (2015) Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja 5 I 2015. 
49 Valjus, J. (2015) Ruoholahden palvelukortteli. Diplomityö. Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos. Espoo. 70 s. 
Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19406 
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Kuva 11. Hyvän asuinalueen tekijät. (Lähde: Rosa Väisänen, 2018) 
 

3. Kansainvälisiä ja kotimaisia esimerkkejä 
3.1 Väestöltään pienenevien taajamien kehityshankkeita maailmalla 

 
Entisen Itä-Saksan alueelta ryhdyttiin jo 2000-luvun alussa kehittämään konkreettisia toimenpiteitä kaupunkien 
muuttotappion hillitsemiseksi. Kehitys Saksassa johtui pitkälti DDR-aikaisen hiiliteollisuuden lopettamisesta ja siitä, että 
monet muuttivat Saksojen yhdistymisen jälkeen länteen. Vuonna 2000 Itä-Saksassa oli noin miljoona tyhjää asuntoa, 
mikä vastasi noin 13 prosenttia asuntokannasta. Vuodesta 2002 lähtien ovat Saksan valtio ja osavaltiot taloudellisesti 
tukeneet Itä-Saksan taajamien kehittämishankkeita (Stadtumbau).50 Vuoteen 2016 mennessä oli 490:ssä taajamassa 
toteutettu yhteensä lähes 1200 eri kehityshanketta.  
 
Nämä hankkeet ovat ryhmiteltävissä seuraavien teemojen alle: 

- Toimenpiteet, jotka liittyvät taajaman infrastruktuuriin ja liikenteeseen 
- Toimenpiteet, jotka liittyvät olemassa olevan rakennuskannan korjaamiseen, väliaikaiskäyttöön tai purkamiseen 
- Toimenpiteet, jotka liittyvät joutomaiden tai muiden vapautuneiden alueiden kehittämiseen 
- Yhteiskunnallinen näkökulma ja toimijoiden aktivointi. 

 

Kuva 12. Pienenevät (sin.) ja kasvavat (pun.) taajamat Saksassa, aikaväli 2002-2007. (Lähde: BBSR, 2009)  

                                                 
50 Informationsportal Stadtumbau Ost. [viitattu 15.1.2019]. 
Saatavissa: http://www.stadtumbauinfo.de/ 
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Myös Irlannissa on kehitetty strategiaa, kuinka väestöltään pieneneviä taajamia, tässä tapauksessa maaseututaajamia, 
voidaan tukea ja pitää elinvoimaisina. Irlannissa hallitus teki vuonna 2016 toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena oli 
varmistaa, että ihmisillä, jotka asuvat väestöltään pienenevissä taajamissa, on mahdollisuus työllistyä paikallisesti. 
Lisäksi suunnitelmassa nähtiin tärkeänä paikallisten palveluiden sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen.51  
 
Irlannin toimintasuunnitelma ja tulevat investoinnit jakautuvat seuraaviin kokonaisuuksiin: 

- 135.000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä  
- Turismin lisääminen 12 % 
- 50 miljoonan euron investoinnit liikunta-, vapaa-aika ja kulttuuritoimintaan 
- 600 taajaman elävöittäminen 
- Toimivien, paikallisten palvelujen turvaaminen 
- Kaikkien kotien ja työpaikkojen liittäminen laajakaistayhteyteen 
- 4000 yhteisöllisyyttä tukevaa projektia. 

 
Tarton yliopiston Shrinking regions and innovative solutions -raportissa nähdään väestöltään pienenevien ja ikääntyvien 
taajamien kehittämismahdollisuuksina innovatiiviset liikkuvat ratkaisut, digitaaliset palvelut, tavaran toimituspaikkojen 
innovaatiot, kumppanuusmallit suunnittelussa ja toimittamisessa sekä uudenlaiset palvelut, jotka vastaavat taajamien 
todellisia tarpeita.52 
 
Seuraavassa on tarkasteltu väestöltään vähenevien taajamien kehityshankkeita kansainvälisten esimerkkien kautta. 
Kohteet on ryhmitelty Elinvoimainen taajama –hankkeen teemojen palvelut, saavutettavuus, asuminen, yhteisöllisyys 
mukaan. 
 
 

Palvelut 
 
Aschersleben, Saksi-Anhalt, Saksa (27 712 asukasta) 
 
Ascherslebenin väkiluku oli laskenut Saksojen yhdistymisen jälkeen 33 000 asukkaasta noin 26 000 asukkaaseen 
vuonna 2003. Väestön väheneminen johti asuntojen tyhjenemiseen. Kaupungin vetovoima kärsi tämän lisäksi sijaintinsa 
takia, kolmen valtatien välissä liikenteestä aiheutuvat melu ja päästöt koettiin asuinalueilla häiritseväksi. Iso tehdasalue 
kaupungin pääsisääntuloreitin yhteydessä heikensi myös osaltaan kaupungin imagoa. 
 
Kaupungin kehittämisstrategiaksi valittiin kaupungin reunojen hallittu purkaminen ja koulujen sekä virastojen 
sijoittaminen osaksi keskustatoimintoja. Entinen paperipussitehdas Bestehornpark muutettiin koulutuskeskukseksi. 
Rakennuksen vierestä purettiin taloja, jolloin tehdasalue ei ollut enää suljettu, vaan siitä muodostui avoin 
kaupunkilaisten puisto. Lisäksi tehtaan yhteyteen rakennettiin Neo Rauch säätiölle rakennus, jossa sijaitsee 
lounasravintola, taidenäyttely sekä tiloja taidetyöpajoja varten. Nykyisin kaupungin väkiluku on jälleen hieman kasvanut. 
Koulutuskeskus, kaupunkipuisto ja taide ovat muodostuneet kaupungin tunnusomaisiksi piirteiksi. 
 
 
Beechworth, Victoria, Australia (2 789 asukasta) 
 
Beechwothin kaupunki Australiassa on kukoistanut kultakuumeen aikana, jolloin se toimi kullankaivajien tukikohtana. 
Kaupungin suurimmat työnantajat olivat aina vuoteen 1984 asti: vankila (30 työpaikkaa, 100 vankia), mielisairaala (525 
työpaikkaa, 501 sairaansijaa) ja pitkäaikaishoitopaikka (30 työpaikkaa, 134 sairaansijaa). Joka kolmas kaupungin 
asukkaista joko työskenteli edellä mainituissa laitoksissa tai oli siellä asiakkaana. 
 
Kaupungin elävöittäminen alkoi, kun Tom O´Toole osti konkurssin partaalla olleen Beechworth Bakeryn vuonna 1984. 
Leipomon vuosittainen liikevaihto oli tuolloin 100 000 AUD. Vuonna 2001 liikevaihto oli yli 3 000 000 AUD. Leipomon 
menestystarina on tiukasti sidoksissa kaupungin uudistumiseen. Edes mielisairaalan lakkauttaminen ja 525 työpaikan 
menettäminen ei pysäyttänyt kaupungin uutta kasvua. 
 
 
Marzahn-Hellersdorf, Berliini, Saksa 
 
Marzahn-Hellersdorfin kaupunginosa sijaitsee Berliinin itäosassa. Se oli suurin teollisen asuntotuotannon asuinalue 
Saksassa. Asuntoja oli DDR-aikana alueella noin 100 000, ja ne sijoittuivat pääasiassa 6-11 kerroksisiin rakennuksiin. 
Asuinalueen läpi kulki kävelypromenadi, jonka yhdessä päädyssä oli vapaa-ajan toimintoja palveleva rakennus, 
sisältäen uimahallin ja kirjaston, ja toisessa päädyssä S-Bahn pysäkki. Näiden kahden kiintopisteen välille keskittyivät 

                                                 
51 Realising our Rural Potential - Action Plan for Rural Development. [viitattu 15.1.2019].  
Saatavissa: https://actionplan.ruralireland.ie/Rural-Ireland-Action-Plan.pdf 
52 Sepp, V. & Veemaa, J. (2017) Shrinking regions and innovative solutions: entrepreneurship, employment and the accessibility of services. Tartu 
Ülikool Rake. 
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kaikki alueen julkiset ja kaupalliset palvelut. Saksojen yhdistämisen jälkeen kävelypromenadi kuitenkin menetti 
merkitystään. S-Bahn pysäkin viereen rakennettu uusi kauppakeskus veti kaikki asiakkaat puoleensa. 
 
Kehittämisprojektin tavoitteena oli uudelleenelävöittää kaupunginosan keskus. Tätä varten järjestettiin maisema-
arkkitehtikilpailu, jonka voittaneen työn pohjalta aluetta lähdettiin kehittämään. Kehittämissuunnitelman pääteemoja 
olivat: kävelyteiden kunnostaminen, levähdyspaikkojen lisääminen, viheralueiden istuttaminen, valaistus, liiketilojen 
lisäksi tiloja yhdistys-, järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa varten, paikka tapahtumien ja viikkotorin järjestämiseen, logon 
luominen alueelle ja alueen identiteetin vahvistaminen opasteilla, pintamateriaaleilla ja väreillä. Nykyisin alue on jälleen 
elävä ja kaikenikäisten asukkaiden aktiivisessa käytössä. Monet ovat muuttaneet takaisin alueelle sen imagon 
parantuessa. 
 

 
Kuva 13. Ikäystävällinen kävelyreitti, jonka varrella kaikki tarvittavat lähipalvelut sekä yhteisiä tiloja. (Lähde: Marzahner 
Promenade, 2018) 
 
 
Otepää, Viro (4 041 asukasta) 
 
Otepää sijaitsee 45 kilometrin päässä Viron toiseksi suurimmasta kaupungista Tartosta. Se kärsi monien muiden 
kaupunkien lailla Neuvostoliiton romahtamisesta 1990-luvulla ja siitä seuranneesta muuttoliikkeestä suuriin 
kaupunkeihin töiden ja koulutuksen perässä. Vuonna 1999 Otepäässä järjestettiin ensimmäiset kansainväliset 
hiihtokilpailut, mikä käynnisti kaupungille talviurheiluun yhdistettävän onnistuneen brändäyksen. Nykyään Otepää 
tunnetaan talviurheilun mekkana, ja siellä järjestetään suuria tapahtumia myös kesäisin. 
 
Vaikka Otepäätä on varsin onnistunut esimerkki siitä, miten väestöltään vähenevästä taajamasta on saatu 
elinvoimainen, ongelmaksi muodostuvat ulkopuoliset yksityisyrittäjät, epävakaa hallinto ja ristiriidat asukkaiden kanssa. 
Kaupunki on taloudellisesti riippuvainen ulkopuolisista sijoittajista, joiden rahoitus harvoin löytää tiensä julkisiin 
palveluihin tai yhteisöllisyyttä lisääviin toimenpiteisiin, jotka asukkaat kokevat tärkeiksi.53 
 
 
Idom-Råsted, Tanska (1 050 asukasta) 
 
Idom ja Råsted ovat kaksi pientä kylää, jotka sijaitsevat 6 kilometrin etäisyydellä toisistaan. Molemmat ovat vähenevän 
väestön alueita, ja niitä pidettiin liian pieninä uusien aktiviteettien tai palveluiden tuottamiselle. Paikalliset kokivat 
kuitenkin tarvetta erityisesti paikalle, jossa viettää aikaa ja tavata muita ihmisiä. Erityisesti tarvetta oli kulttuuri-, 
päivähoito-, urheilu- ja kaupallisille palveluille. Ratkaisuksi löytyi vuonna 2008 valmistunut Plexus Centre, joka on voittoa 
tavoittelemattoman yhdistyksen ylläpitämä keskus ja tarjoaa niin kulttuuripalveluita, kauppoja kuin päivittäispalveluita. 
 
Plexus Centre lähti liikkeelle ennen kaikkea vapaehtoistoiminnan pohjalta ja on integroinut vapaaehtoisuuden tiiviisti 
alueen asukkaiden arkeen. Vanhemmat ihmiset esimerkiksi tarjoavat nykyään lounasta koululaisille. Keskuksessa 
järjestetään kerran kuussa myös koko alueen asukkaiden yhteinen illallinen. Plexus Centre on tarjonnut samalla myös 

                                                 
53 Leetmaa, K.; Kriszan, A.; Nuga, M. & Burdack, J. (2012) Strategies to Cope with Shrinkage in the Lower End of the Urban Hierarchy in Estonia 
and Central German. European Planning Studies, Vol. 23. 
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muutamia pysyviä ja väliaikaisia työpaikkoja paikallisille asukkaille. Nykyään Idom ja Råsted tunnetaan houkuttelevana 
alueena, jossa asukkaat ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa sekä sitoutuneita yhteisöön. 
 
 

Saavutettavuus 
 
Brieselang, Brandenburg, Saksa (10 794 asukasta) 
 
Vuonna 2007 Brieselangissa laitettiin alulle ns. BürgerBus hanke, jonka tavoitteena oli parantaa paikallisten 
kehitysvammaisten ja ikäihmisten liikkumista. Brieselangin rautatieasemalta oli paljon bussiyhteyksiä ympäröiville 
alueille, mutta paikalliset yhteydet olivat varsin puutteelliset ja ilman polkupyörää asemalle oli käytännössä mahdoton 
päästä. BürgerBus on minibussi, johon mahtuu kahdeksan matkustajaa, ja se palvelee puuttuvana linkkinä Brieselangin 
alueella kauppojen, julkisten yhteyksien ja muiden palveluiden välillä.  
 
BürgerBus on ollut ennen kaikkea merkittävä liikkumisen muoto keskusta-alueen ulkopuolella asuville asukkaille, jotka 
nyt kokevat olevansa selvästi paremmin osana yhteisöä. Tulot matkalipuista menevät suoraan BürgerBus -palvelun 
tuottamiseen.  
 
 
Schönebeck, Saksi-Anhalt, Saksa (31 767 asukasta) 
 
Schönebeckin kaupungissa oli 2000-luvun alussa 3 473 tyhjää asuntoa. Väestön vähenemisen lisäksi kaupungin 
ongelmana olivat keskustan läpi kulkevat vilkkaasti liikennöidyt tiet. Kaupungilla ei ollut selkeää keskustaa. Torialue 
toimi pysäköintiä varten. Kehityshankkeen pääteemaksi nousikin, miten kaupungin keskustasta voidaan tehdä toimiva, 
turvallinen, viihtyisä kohtaamispaikka kaikenikäisille. 
 
Jo hankkeen alkuvaiheessa todettiin, ettei autoteitä voi ohjata kulkemaan muuta reittiä, vaikka liikenne häiritsi, toi se 
kuitenkin asiakkaita keskustan palveluille. Näin päädyttiin ”shared space” ratkaisuun, jossa avoin tila osoitettiin 
autoilijoiden, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden yhteiseen käyttöön. Autokaistat poistettiin, aukio kivettiin uudelleen, sinne 
tuotiin täysikasvuisia puita, rakennettiin istumapaikkoja sekä vesiaihe. Aloite koko hankkeen käynnistämiselle oli 
lähtenyt vahvasti myös kaupunkilaisten vaikutuksesta. Nyt aukiosta on muodostunut selkeä paikka kaupungissa. Ja kun 
paikan ilmeeseen on panostettu, ajavat myös autoilijat vaistomaisesti varovaisemmin. 

 
Kuva 14. Shared space –konsepti, jossa jalankulkijat, pyöräilijät ja autot jakavat saman tilan. (Lähde: Schönebeck, 2016) 
 
 

Asuminen 
 
Cleveland & Detroit, Yhdysvallat  
 
Useissa Yhdysvaltojen kaupungeissa muuttotappio on merkittävä ongelma. Ratkaisuksi monissa kaupungeissa on 
otettu käyttöön tapa, jossa paikallisia asukkaita kannustetaan laajentamaan tonttejaan ympäröiville alueille. Ottamalla 
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haltuun oman tontin reunojen ulkopuolisia alueita, pysyvät ne hoidettuina ja huolehdittuina ja vältytään ns. jättömailta. 
Tämä on taannut monilla alueilla merkittävästi miellyttävämmän ja viihtyisämmän ympäristön, joka kannustaa ulkoiluun, 
parantaa turvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä mahdollistanut yhteydenpidon ja kommunikaation yhteisön sisällä.  
 
 
Cottbus, Brandenburg, Saksa 
 
Cottbusi oli DDR-aikoina tunnettu kivihiiliteollisuudestaan. Saksojen yhdistymisen jälkeen tehtaita suljettiin, jolloin 
työikäinen väestö muutti perheineen muualle. Vuonna 2001 kaupungin asunnoista 17,5 prosenttia oli tyhjillään. 
Kaupunkikehittämisprosessin myötä vastaava luku vuonna 2015 oli enää 5,0 prosenttia, ja väestön väheneminen on 
saatu pysäytettyä. 
 
Kehittämisen periaatteena olivat: 1) varmistaa ja voimistaa kaupunkikeskustan vetovoimaisuutta ja 2) samanaikaisesti 
poistaa ylimääräinen asuntotarjonta kaupungin reuna-alueilta. Kehittämishankkeessa pyrittiin myös kierrättämään 
kerrostalojen betonielementtejä rakentamalla niistä pieniä kaupunkivilloja. Myös tyhjille koulu- ja päiväkotirakennuksille 
haettiin uusia käyttötarkoituksia, mm. alueen kylätaloina. Seuraavana haasteena on vielä väestön ikääntyminen sekä 
mitä tehdä asuinrakennuksille, jotka sijaitsevat epäedullisesti ja joissa ei ole tehty vielä peruskorjausta. 
 

 
 
Kuva 15. Taajaman kehittämisstrategia lähtee keskusta-alueen hallitusta tiivistämisestä. (Lähde: Cottbus, 2018) 
 
 
Dessau-Roßlau, Saksi-Anhalt, Saksa 
 
Monet Itä-Saksan kaupungit alkoivat menettää työpaikkoja ja asukkaitaan Saksojen yhdistymisen jälkeen. 2000-luvun 
alussa Saksan valtio teetti tutkimuksen kartoittaakseen alueiden tilannetta. Yksi äärimmäisimmistä tapauksista löytyy 
Dessaun ja Roßlaun kaupunkien yhteydestä. Nämä kaksi erillistä kaupunkia jouduttiin yhdistämään, jotta palveluiden 
tuottaminen pysyisi kannattavana.  
 
Dessau-Roßlaun tapauksessa tilannetta lähestyttiin kuitenkin varsin poikkeavalla tavalla, kun kaupungit päätettiin 
hajottaa ns. ”kaupunkisaarekkeiksi”. Tavoitteena ei siis ollut selkeän keskusta-alueen luominen, vaan 
”kaupunkisaarekkeet” yhdistettiin toisiinsa maaseutumaisella ympäristöllä. Ratkaisuun päädyttiin paikallisten 
asukkaiden joukossa teetetyn kyselyn perusteella. Nyt alue on siis monista pienistä urbaaneista alueista koostuva 
kokoelma, jota täydentää maaseutu ja luonnonläheisyys. Ratkaisu on parantanut uuden kaupungin muodostumiseen 
liittyvää eriarvoisuutta ja yhdistänyt kaupunkia paikallisesti ja luonut pienempiä yhteisöjä. 
 
 

Yhteisöllisyys 
 
Kopřivnice, Tshekki (23 172 asukasta) 
 
Vuonna 2008 Korpřivnicessa nuoret halusivat tähän vanhaan teollisuuskaupunkiin skeittipuiston, joka toteutettiin 
yhteistyössä paikallisten päättäjien kanssa. Kunnallisten päättäjien näkökulmasta tämä lisäsi merkittävästi nuorten 
osallistumista ja kiinnostusta paikallisiin asioihin ja niiden hoitamiseen, mikä on näkynyt myös muilla aloilla. Nuoret 
kokevat kaupungin enemmän omakseen, tuntevat että heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöönsä ja 
tulevaisuuteensa ja pitävät päätöksentekoa demokraattisempana kuin aiemmin. 
 
 
Erlau, Saksi, Saksa (3 275 asukasta) 
 
Erlaun kunnassa sijaitsi vanha asemarakennus, joka oli jäänyt pois käytöstä uuden aseman myötä. Kunnan päättäjät 
pohtivat, mitä hylätylle asemarakennukselle tulisi tehdä, purkaako vai säilyttää. Samanaikaisesti tiedostettiin, että 
kunnassa olisi tarvetta kehittää yhteisöllisyyttä ja yhdessäoloa, etenkin myös ikääntyneiden näkökulmasta. Siksi vanhan 
rautatieaseman tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksista järjestettiin Dresdenin teknillisessä korkeakoulussa 
arkkitehtiopiskelijoille suunnattu ideakilpailu. 
 
Kilpailutuloksia esiteltiin kunnan päättäjille ja päätettiin, että rakennus peruskorjataan ja muutetaan ”sukupolvien juna-
asemaksi”. Kunta osti tontin ja rakennuksen Deutsche Bahnilta vuonna 2014, rakennus peruskorjattiin ja avattiin vuonna 
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2017. Rakennus toimii kunnan olohuoneena. Iso asukassali, keittiö ja talvipuutarha mahdollistavat pienien ja 
suurempienkin tapahtumien järjestämisen. Ikääntyneille on oma päivätoimintasali, lepohuone sekä kylpytilat. 
Hammaslääkäriasema sijaitsee laajennusosassa ja vanha rakennuksen ullakolla on kotihoidon tukipiste sekä muutamia 
työtiloja. Rakennuksen uusi käyttötarkoitus vahvistaa kyläyhteisöä ja kunnan identiteettiä. 

 
Kuva 16. Sukupolvien juna-asema projekti toteutettiin arkkitehtiopiskelijoille suunnatun ideakilpailun tulosten pohjalta. 
(Lähde: TU Dresden, 2013) 
 
 
Limburg, Alankomaat 
 
Limburgin alueen haasteena on ollut väestön ikääntyminen ja asukasmäärän lasku. Tähän on reagoitu ns. Zachte G 
aloitteella, jonka tavoitteena on ollut parantaa alueen tulevaisuuden näkymiä luovilla aloilla, tehdä ”näkymätön” luovan 
alan yhteisö näkyväksi ja ratkaista paikallisia väestön vähenemiseen ja ikääntymiseen liittyviä ongelmia. 
 
Zachte G alkoi internet yhteisönä, mutta on sittemmin laajentunut myös käytännön tapahtumiksi, joiden kautta ihmisillä 
on mahdollisuus tuoda esiin taitojaan sekä mobilisoida alueelta löytyvät luovan alan osaajat. Yksi keskeinen ja näkyvä 
tapahtuma, jonka Zachte G on järjestänyt, on ollut Limburgin alueen elävöittämiseen tähtäävien innovatiivisten keinojen 
kilpailu. Kilpailussa jaettiin 10 000 € palkinto, joka tuli käyttää idean toteuttamiseen. Kilpailu sai merkittävää 
medianäkyvyyttä. 
 
Zachte G:n aikaansaamat muutokset liittyvät Limburgin alueen näkyvyyden merkittävään lisääntymiseen erityisesti 
nuorten luovan alan ammattilaisten keskuudessa. Samalla alueen houkuttelevuus tässä yhteisössä on kasvanut. 
 
 
Ripoll, Katalonia, Espanja (10 751 asukasta) 
 
Ripollin taajaman haasteina olivat väestön ikääntyminen ja väheneminen, sotaisa historia, joka oli tuhonnut osia 
kaupungista ja kulttuurista, vanhojen historiallisten rakennusten yllä- ja kunnossapito, tyhjät rakennukset sekä huono 
infrastruktuuri. Uusliberalistinen suunnittelupolitiikka keskittyi fyysisen ja taloudellisen puolen kehittämiseen. 
 
Taajaman elävöittämiskeinona kehitettiin strategia, jossa erityisesti sosiaalinen pääoma korostui. Pienen kaupungin 
etuna oli suurempi epävirallinen kansalaisaktiivisuus, jolloin julkisten instituutioiden ja paikallisten toimijoiden sekä 
kaupunkilaisten yhteistyönä voitiin vahvistaa paikallisista lähtökohdista kaupungin identiteettiä. 
 
 

3.2 Väestöltään pienenevien taajamien kehityshankkeita Suomessa 
 
Suomessa tehdään uusien taajamien suunnittelemiseksi runsaasti kehitystyötä, mutta kehitystyö noin 200 väestöltään 
pienenevän kunnan ja näiden keskustaajamien ongelmien selvittämiseen on jäänyt taka-alalle. Kehitystyön tarve tuli 
esille Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut -tutkimushankkeen yhteydessä, jossa tutkittiin, miten ikääntyneiden 
asumisen ja palveluiden tulisi sijoittua kasvukeskuksissa, jotta palvelut hyödyntäisivät mahdollisimman monia kunnan 
asukkaita, ja toisaalta miten nämä ratkaisut ovat sovellettavissa pieneneviin taajamiin.54 

                                                 
54 Verma, I. (toim.); Kurkela, T.; Sanaksenaho, P.; Suominen, J.; Taegen, J. & Vauramo.E. (2017) Palvelukortteli, Konseptin kuvaus ja soveltaminen 
erilaisiin taajamiin, Ympäristöministeriön raportteja 3 I 2017. 
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Kuva 17. Tulevaisuuden palvelukortteli toimii taajaman yhteisenä olohuoneena, joka kokoaa eri käyttäjäryhmät yhteen. 
(Lähde: Henriikka Ryhänen, 2017) 
 
Tutkimustyössä selvitettiin yhdeksän arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun liittyvän opinnäytetyön avulla 
kaupunkeihin (Helsinki, Porvoo, Raisio, Rauma, Tampere ja Vantaa) ja kuntiin (Inari, Lapinjärvi) sijoittuvien 
kehittämiskohteiden kautta yleisemminkin sovellettavia ratkaisuja ikäystävällisten taajamien ja palvelukortteleiden 
muodostumiselle. Ikäystävällistä taajamarakennetta käsiteltiin tutkimushankkeessa yhdyskuntasuunnittelun, uudis-, 
täydennys- ja korjausrakentamisen sekä asuntosuunnittelun näkökulmasta. Seuraavassa tarkastellaan kolmea 
hankkeessa tehtyä opinnäytetyötä tarkemmin. 
 
 
Inari (Niilo Tenkanen)55 
 
Monet yhdyskunnat ovat usein keskittyneet teiden varsille. Inarin kunnassa tehdyssä opinnäytetyössä tuotiin esille, että 
maanteiden risteyksen lisäksi tarvitaan katujen, polkujen ja jalankulureittien verkosto. Tämän verkoston korjaaminen ja 
täydentäminen muuttaa suunnittelun painopisteen yksittäisen rakennuksen suunnittelusta tiiviin palveluverkon 
suunnitteluksi. Kuntopolut, kävelyreittien vahvistaminen ja palvelutilojen monikäyttö ovat keinoja, joita ei ole riittävästi 
hyödynnetty. Tämä edellyttää uutta ajattelua kaavoituksessa. Uudistaminen ei aina tarvitse suuria investointeja. 
 
Ivalon keskustaajamaan kehittäminen ikäystävälliseksi merkitsee keskusta-alueen jalankulkuyhteyksien parantamista 
sekä uudenlaista ajattelua liittyen toimintojen sijoittumiseen. Lisähaastetta tuo pohjoinen ilmasto. Työssä tehtiin alustava 
yleissuunnitelma keskustaajaman vaiheittaiseksi parantamiseksi muuttuvan väestörakenteen perspektiivistä. Työssä 
ehdotettiin nykyisen pääkadun vahvistamista ja taajaman tiivistämistä asuntorakentamisen avulla. Lisäksi ehdotuksessa 
oli sisäisen kulkuverkon parantamista ja uusia kävelyreittejä erityisesti virkistysalueille.    
 
 
Lapinjärvi (Joonas Ala-Karvia)56 
 
Taajaman kulttuuripalveluista voi muodostua taajaman keskus. Kulttuurikeskus vastaa ostoskeskusta, mutta siihen 
kuuluvat koulut, päiväkodit, kirjastot, sali musiikki- ja esitelmätilaisuuksille sekä erilaiset harrastetilat, esimerkiksi 
biljardihuone. Kulttuurikeskukseen sijoittuvasta kahvilasta tulee taajaman kaikkien asukkaiden tapaamispaikka. 
Ikääntyneiden asuminen sijoitetaan osaksi keskustaajamaa, lähelle kulttuuripalveluiden keskittymää.  Näin ikääntyneet 
voivat osallistua keskustan toimintoihin. Lähiympäristön tarkastelun tavoitteena on parantaa ikäihmisten 
mahdollisuuksia saavuttaa kylän kaikki palvelut, sekä kannustaa kyläläisiä liikkumaan kävellen reitin varrella sijaitsevien 
palveluiden luo. 
 
Lapinjärvi on strategiassaan linjannut, että se haluaa olla ihmisystävällinen kunta.  Opinnäytetyössä käsiteltiin sekä 
uudenlaisen palvelurakenteen potentiaalia, että ratkaisun sovelluksia rakennussuunnittelun näkökulmasta. Tavoitteena 

                                                 
55 Tenkanen, N. (2016) Ivalon taajaman kehittäminen vanhusystävälliseksi. Diplomityö. Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, 
Arkkitehtuurin laitos. Espoo. 98 s. Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23605 
56 Ala-Karvia, J. (2016) Yhteisöllinen päiväkeskus Lapinjärvelle. Diplomityö. Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin 
laitos. Espoo. 37 s. Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23603 
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oli huomioida lähiympäristöä ja siihen liittyvät toiminnot kokonaisvaltaisesti. Esitelty suunnitelma oli yhteisöllinen 
rakennus palvelukodin päivätoiminnan käyttöön, joka tarjoaisi samalla palveluita ja tiloja kaikille kuntalaisille.  
 
 
Raisio (Annimaija Tarkkanen)57 
 
Ikääntyneille suunnatut palveluasumisen rakennukset ovat muuttuneet viime vuosikymmenten aikana. Kehitykseen ovat 
vaikuttaneet asennemuutos ikääntyneitä kohtaan ja uudenlainen palvelukulttuuri. Laitosmaisista tilaratkaisuista on 
siirrytty yhä joustavampaan ja yksilöllisempään asumiseen. Avaamalla palveluita myös lähiympäristön asukkaiden 
käyttöön, saadaan nostettua palvelujen käyttöastetta sekä kannattavuutta, ja voidaan laajentaa palvelutarjontaa. 
 
Raision kaupunkia koskevassa työssä perehdyttiin Hulvelan palvelukeskuksen rakennuksiin ja tilojen muutoksiin. 
Tavoitteena oli keskuksen toiminnallisuuden ja viihtyisyyden kehittäminen. Ikäystävällisten ja toimintakykyä ylläpitävien 
tilojen avaaminen viereiseen puistoon ja yhteyden parantaminen Raision keskustan ja palvelukeskuksen välillä oli osa 
ehdotettua suunnitteluratkaisua. Rakennuksen toiminta-ajatus muutettiin siten, että suljetusta hoivarakennuksesta 
tehtiin kaupunginosan palvelukeskus, jossa oli lähialueen asukkaille avoin kuntosali, kokoustilat, harrastetilat, kahvila 
sekä lisää senioriasumista. Lopputuloksena on toteuttamiskelpoinen suunnitelma palvelukeskuksen kehittämisestä. 
Muutostöiden sekä uudisrakentamisen avulla palvelukeskus voi palvella laajemmin alueen ikääntyvää väestöä. 
 
 
Täydentäen toimivaa (Täytyy) -hanke58 
 
Palvelukeskeisiä ratkaisuja julkisten palveluiden järjestämisessä on tutkittu Täydentäen toimivaa (Täytyy) -hankkeen 
puitteissa. Hankkeen case-kohteina olivat Eksote ja Savitaipaleen vanhaintuki ry, Lapinjärven kunta sekä Porvoon 
kaupunki. Hankkeen tavoitteena oli edistää houkuttelevaa asumista ja hyvinvointia mm. hyödyntäen olemassa olevia 
resursseja, tiivistämällä olemassa olevaa taajamarakennetta ikääntyneille soveltuvalla asuinrakennuskannalla ja 
liittämällä ikäystävällisen asuinalueen rakentaminen osaksi olemassa olevaa palveluverkkoa.  

 
Kuva 18. Taajaman keskusta palvelualustana. (Lähde: Jarmo Suominen, 2018) 
 
Hankkeessa haettiin uusia ratkaisu- ja toimintamalleja palveluiden järjestämiselle hyödyntäen palveluliiketoiminnan 
periaatteita. Hankkeessa kehitettiin palvelukeskeinen Täytyy-kortteli, jonka konseptia voidaan sovittaa pieneneviin 
taajamiin ja olemassa olevaan asunto- ja rakennuskantaan.  
 
Rakennus palveluna -ajattelussa rakennuksesta muodostuu palvelualusta, jonka resurssit tarjoutuvat sekä rakennuksen 
sisäisille että ulkoisille käyttäjille, luoden positiivista asiakasarvoa. Rakennuksen ollessa palvelualustana muuttuu myös 
rakennuksen sisäinen logiikka suljetusta avoimeksi, lähiympäristön toimintoja tukevaksi.  
 
Palveluiden logiikka jakautuu Täytyy-korttelissa kahteen osa-alueeseen, operoitaviin ja operoiviin resursseihin: 

                                                 
57 Tarkkanen, A. (2017) Hulvela – palvelukeskuksesta aktiivisen lähiympäristön keskipisteeksi. Diplomityö. Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos. Espoo. 116 s. Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26661 
58 Sosiaali- ja terveysministeriö. Täydentäen toimivaa. [viitattu 15.1.2019]. 
Saatavissa: https://stm.fi/koti-ja-omaishoito/rahoitettavat-hankkeet/taydentaen-toimivaa 
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Operoitavat resurssit  
Operoitavat resurssit liittyvät esim. tiloihin, rakennuksiin ja taajamiin. Porvoon kohteen osalta suunniteltiin hankkeessa 
modulaarinen talotyyppi, joka sopii täydennysrakentamiseen ja vaiheittaiseen toteutukseen. Ratkaisu mahdollistaa 
toisiinsa kytkeytyvien moduulien kautta kustannustehokkaan kehittymisen. 
 
Operoivat resurssit 
Operointimalli, resurssien hankintamalli ja verkoston rakenne sekä alustava toimintamalli liittyvät esim. osaamiseen, 
toimintoihin ja palveluprosesseihin. 
 
Hankkeen case-taajamissa sovellettiin kahta eri mallia julkisten palveluiden järjestämisestä, taajama toimi joko 
palvelualustana tai osana palveluiden verkostoa. Taajaman palvelukykyä arvioitiin kartoittamalla alueelliset resurssit ja 
tekemällä inventaario taajaman tiloista sekä niiden käyttökelpoisuudesta. Tärkeää oli myös toimijoiden tunnistaminen. 
Taajaman tulevaa palvelutarvetta arvioitiin Tilastokeskuksen ja THL:n aineiston pohjalta. Arvioinnin pohjalta luotiin 
kehityskonsepti ja -suunnitelma case-taajamien julkisten palveluiden järjestämisestä. 
 
Case-taajamissa kehittämiskohteina olivat: 

• Porvoo-kortteli (Porvoo) 
Kytkeytyminen sisäisesti palvelurakenteeseen ja ulkoisesti lähialueen palveluiden ja resurssien verkostoihin. 

• Kyläpiha (Savitaipale) 
Välittömät lähialueet ja sisäisen integraation vahvistaminen. 

• Myös ikäihmisten keskusta (Lapinjärvi) 
Kirkonkylän taajaman jalankulkuympäristön suunnittelu muistiystävälliseksi käyttäen työkaluina mm. 
ympäristötaidetta ja asukasosallistumista. 

 

 

Maaseudun INFRA -verkosto59 

 
Maaseudun INFRA-verkoston tehtävänä on maaseutualueiden toimintaympäristöön liittyvien edellytysten 
varmistaminen liittyen mm. infrastruktuuriin (tiestö, tietoliikenneverkko, vesi- ja jätehuolto, sähköjakeluverkko), 
liikenneverkkoon, maankäyttöön ja kaavoitukseen. Lisäksi verkostohankkeessa tarkastellaan maaseudun arjen 
turvallisuuskysymyksiä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä kysymyksiä. 
 
Maaseudun elinvoimainen toimintaympäristö käsittää sekä paikallisen kylä- ja kuntatason toimintaympäristön sekä 
laajemmin seutu- ja maakuntatason toimintaympäristön, riippuen mistä toiminnoista, palveluista tai 
politiikkavaikuttamisesta on kyse. Kaksivuotisessa verkostohankkeessa (2017-2019) strategisina painopisteinä on 
tunnistaa maaseudun elinvoimaisen toimintaympäristön tekijät ja niihin vaikuttavat muutokset, pyrkiä etsimään ja 
viemään eteenpäin tarvittavia ratkaisuja ja varmistaa tulevaisuuden kuntien sekä maakuntien roolit maaseudun 
toimintaympäristön varmistajina. Verkosto toimii valtioneuvoton asettaman Maaseutupolitiikan neuvoston alaisuudessa. 
Verkostoa koordinoi Kuntaliitto.  

 
Kuva 19. Elinvoiman edistämisen haasteet erilaisissa kunnissa. (Lähde: Katri Roivanen, Kuntaliitto, 2018) 

                                                 
59 Kuntaliitto. Maaseudun INFRA-verkosto. [viitattu 15.1.2019].  
Saatavissa: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/elinvoima-ja-tyollisyys/maaseudun-infra-verkosto 
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Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke60 
 
Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen tavoitteena on kehittää kumppanuuksia, joiden kautta pyritään säilyttämään 
olemassa olevia palveluita ja synnyttämään uusia palvelutuotannon muotoja. Kaksivuotisessa hankkeessa (2017-2019) 
rahoittajana toimii ELY /maaseuturahasto yhdessä Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston kanssa. 
 
Hankkeessa tarkoituksena on hyödyntää tyhjiksi jääneitä tai vajaassa käytössä olevia tiloja kirkonkylien ja kyläkeskusten 
elävöittämiseksi ja riittävien palveluiden takaamiseksi. Tämä tehdään tiiviillä yhteistyöllä asukkaiden, päättäjien, 
paikallisten yhdistysten ja yritysten välillä. Yksittäisen kunnan haasteiden ratkaisemisen lisäksi hankkeen tarkoitus on 
myös jakaa tietoa hyvistä käytännöistä maakunnan sisällä ja tätä kautta edesauttaa kuntarajat ylittävää yhteistyötä. 
 
Hankkeessa ovat mukana seuraavat taajamat ja kunnat: Sukeva (Sonkajärvi), Varpaisjärvi (Lapinlahti), Kangaslampi 
(Varkaus), Vesanto, Rautavaara, Karttula, Muuruvesi ja Vehmersalmi.  
 
Pilottihankkeiden kunnissa tietyt teemat toistuivat. ”Kuntalaisten olohuone” tai ”kylätalo”, jossa voidaan järjestää 
tapahtumia, koettiin tärkeäksi yhteishengenluojaksi. Nuorisotoimintaa haluttiin tukea, jotta nuoret saataisiin jäämään 
kuntiin ja voitaisiin ehkäistä nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä. Myös matkailun kehittäminen ja ulkopuoliset resurssit 
koettiin tärkeinä. Lisäksi tuotiin esille myös erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, koska monilla asukkailla ei ollut tietoa, mistä 
he voisivat saada rahoitusta hankkeilleen. Ratkaisuksi esitettiin esimerkiksi osallistuvaa budjetointia, joukkorahoitusta, 
yhteisiä hankkeita tai ulkopuolisia rahoittajia. 
 
Sukevan kehittämishankkeessa kirjasto muutettiin omatoimikirjastoksi. Tämä tarkoitti sitä, että kirjaston aukioloajat 
pitenivät, kun rakennukseen keskitettiin myös kirjaston ulkopuolisia toimijoita, kuten matkahuolto, VR:n toimipiste ja 
digineuvonta. Sukevalla järjestettiin myös palvelupäivä, jossa kausirokotukset yhdistettiin terveyteen liittyvään 
oheistoimintaan. Tapahtuma keräsi monta sataa osallistujaa ja sitä pidettiin kunnan yhteishengen kasvattamisen 
kannalta onnistuneena tempauksena.  
 
 
Uudistuvat elinvoimataajamat (UUDET) -hanke61 
 
Uudistuvat elinvoimataajamat –hankkeen tavoitteena on hakea ratkaisuja itäsuomalaisten kuntien maaseututaajamien 
uudistumiseen ja elinvoiman luomiseen. Tavoitteina on tukea maaseututaajamien uudistumista osana maaseutukuntien 
elinvoimapolitiikkaa, löytää toimivia ratkaisuja maaseututaajamien viihtyisyyden ja vetovoiman lisäämiseen, selkiyttää 
ja visioida maaseututaajamien roolia digitalisoituvassa palveluympäristössä, löytää keinoja saada uusia toimijoita 
mukaan eri organisaatioista ja väestöryhmistä ja luoda ylipaikallinen oppiva verkosto, joka tuottaa uutta tietoa 
maaseututaajamien kehittämiseen. 
 
Hanke organisoituu kuuden itäsuomalaisen maaseutukunnan, Heinävesi, Keitele, Liperi, Mäntyharju, Tervo ja Valtimo, 
ja kahden yliopisto (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Mikkelissä ja Itä-Suomen yliopiston Spatia-tutkimuskeskus 
Joensuussa) verkostoksi, joka vahvistaa maaseudun paikkaperustaista kehittämiskulttuuria. Kaksivuotisessa 
hankkeessa (2017-2019) on taajamiin toteutettu jo monenlaisia toimenpiteitä. Valtimon Puukoulun alueella on 
panostettu sisällöntuotantoon erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden muodossa, Tervossa on kehitetty toimintatapaa 
ajasta ja paikasta riippumattoman työn tekijöille. Keiteleellä aktiivinen viestintä on tuonut lisää osallistumisen 
mahdollisuuksia asukkaille ja tehnyt kuntatyötä entistä näkyvämmäksi kuntalaisille. 
 
Maailmalta löytyy lukuisia esimerkkejä, joissa väestöltään vähenevien taajamien haasteisiin on kehitetty konsepteja, 
joiden kautta väestön väheneminen on saatu pysäytettyä, taajaman taloudellista tilannetta on voitu kohentaa ja 
vetovoimaisuutta on pystytty edistää. Suomessa teema on noussut ajankohtaiseksi alue- ja väestörakenteen 
muuttuessa. Väestöltään pienenevien taajaman infrastruktuuriin liittyvät kehittämiskonseptit ovat taajaman 
elinvoimaisuuden kannalta välttämättömiä. Aihetta ei ole tähän mennessä käsitelty yhdyskunta-, rakennus- ja 
asuntosuunnittelun näkökulmasta. 
 

4. Tavoitteet ja toteutus 
4.1 Hankkeen tavoitteet 

 
Elinvoimainen taajama –hankkeen tavoitteena on kehittää konsepti ja suunnitelma, joilla väestöltään vähenevien 
taajamien elinvoimaisuutta voidaan lisätä. Konsepti sisältää yhdyskuntarakenteeseen sekä rakennussuunnitteluun, 
erityisesti rakennusten käyttötarkoitusten muutokseen ja olemassa olevien resurssien yhteiskäyttöön, liittyvät osiot. 
Taajaman elinvoimaisuutta tarkastellaan tutkimustyössä julkisten ja kaupallisten palveluiden, saavutettavuuden, 

                                                 
60 Mansikka ry. Kirkonkylät palvelukeskuksina. [viitattu 15.1.2019].  
Saatavissa: http://www.mansikkary.fi/fi/hankkeet/kirkonkylat-palvelukeskuksina/ 
61 Uudistuvat elinvoimataajamat UUDET. [viitattu 15.1.2019]. 
Saatavissa: https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/projects/regeneration-of-rur(3b718a73-6da7-48bc-be8d-da6cb74fd55d).html 
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asumisen sekä yhteisöllisyyden ja taajaman identiteetin näkökulmasta. Taajaman elinvoimaisuus käsitteenä sisältää 
sekä fyysisen rakennetun ympäristön että pehmeät arvot, kuten esimerkiksi alueen ilmapiirin, historian, luontokohteet, 
tapahtumat, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Väestöltään pienenevien taajamien kehittämiskonseptit ovat erilaisia 
erikokoisissa taajamissa. Isoissa taajamissa keskeiseksi muodostuu keskusta-alueen kehittäminen ja elävöittäminen 
mm. täydennysrakentamalla. Taajama toimii näin eräänlaisena palvelualustana. Pienissä taajamissa tarkastellaan 
palveluiden järjestämistä verkostona, jolloin yhteistyö lähellä olevien taajamien kanssa sekä liikkuvien ja mobiilien 
palvelujen rooli korostuvat. 
 
 

4.2 Case-taajamat 
 
Konsortion jäsenten omat taajamat toimivat hankkeen pilottikohteina. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti näiden 
taajamien lähtökohtia ja tavoitteita. 
 

Harjavalta (7 125 asukasta)  

 

Kuva 20. Harjavallan keskustaajaman palveluanalyysi. (Lähde: Linnea Löytönen, 2018) 
 
Harjavalta sijaitsee noin 30 kilometrin etäisyydellä Porista. Harjavallan väkiluvun ennustetaan laskevan 
Tilastokeskuksen väestönennusteen (30.10.2015) mukaan 6 880 asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä. Samaan 
aikaan yli 74-vuotiaiden määrän ennustetaan nousevan 980 asukkaasta vuonna 2018 noin 1 450 asukkaaseen vuonna 
2030, eli ikäihmisten määrä kasvaa noin 48,0 % nykyisestä. 
 
Harjavallan keskustaajamassa liiketoiminta ja kaupalliset palvelut painottuvat juna-aseman ja kaupungintalon väliselle 
vyöhykkeelle sekä Harjavallankadun ja Siltatien risteykseen. Julkiset palvelut puolestaan lähemmäksi Kokemäen jokea, 
Myllykadun ja Palvelukadun varrelle. Entinen tuberkuloosisairaala Satalinna ja psykiatrinen sairaala ovat olleet 
merkittäviä aluekokonaisuuksia keskustaajamassa. Nykyisin Harjavalta on tunnettu Suurteollisuuspuistostaan, jota on 
tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa. Harjavallassa sijaitsee myös Emil Cedercreutzin museo sekä Hiittenharjun ulkoilu- 
ja virkistysalue. 
 
Harjavallan kohteessa haetaan kehittämiskonseptia, kuinka keskustaajamaa voidaan tiivistää ja yhtenäistää. 
Painopisteenä on torin ympäristö ja sen palvelu- ja asuntotarjonta, huomioiden erityisesti myös ikääntyvä väestö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvat 21 ja 22. Harjavallan palvelut jakautuvat kahdelle alueelle keskustaajamassa. Tyhjien liiketilojen aluetta on 
tarkoitus kehittää opinnäytetyössä. (Lähde: Linnea Löytönen, 2018) 
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Keuruu (9 740 asukasta) 

 

Kuva 23. Keuruun keskustaajaman palveluanalyysi. (Lähde: Susanna Leppänen, 2018)  
 
Keuruu sijaitsee noin 60 kilometriä Jyväskylästä länteen. Keuruun väkiluvun ennustetaan laskevan 8 970 asukkaaseen 
vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan yli 74-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan 1 390 asukkaasta vuonna 
2018 noin 2 030 asukkaaseen vuonna 2030, eli ikäihmisten määrä kasvaa noin 46,0 % nykyisestä. 
 
Keuruun keskustaajaman historiallinen keskus sijoittuu rautatieaseman ympäristöön ja kattaa myös vanhat kirkot, josta 
toinen on 1700-luvun puolivälissä rakennettu puukirkko ja toinen uusromaanisgoottilainen tiilikirkko 1800-luvun lopusta. 
Suurin osa kaupallisista palveluista sijoittuu liikekeskustan tuntumaan ja erityisesti Keuruuntien varrelle. Kaupallisia 
palveluja on viime vuosina myös laajennettu valtatie 23 varrelle. Taajaman julkiset palvelut, koulut, päiväkodit, 
terveyskeskus ja liikuntapaikat sijoittuvat keskustarakenteen pohjoisosaan. 
 
Keuruun kohteessa tavoitteena on tehdä keskustaajamasta harkitulla tiivistämisellä toimivampi ja eheämpi kokonaisuus. 
Suunnittelu painottuu Keuruuntien koillispuolelle rajautuen terveyskeskuksen tonttiin. Tarkoituksena on lisätä senioreille 
ja ikäihmisille soveltuvaa asumista ja palveluja sekä kehittää ulkotilojen laatua mm. täydentämällä jalankulkuverkostoa 
ja luomalla paikkoja kohtaamiselle.  
 

 

Kuvat 24 ja 25. Keuruun kehittämisprosessin kulku etenee isosta mittakaavasta yksityiskohtiin. Keuruun opinnäytetyön 
suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojen ja rannan väliselle vyöhykkeelle. (Lähde: Susanna Leppänen, 2018) 
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Kurikka (21 139 asukasta) 

 

Kuva 26. Kurikan keskustaajaman palveluanalyysi. (Lähde: Nikolay Bobrov, 2018) 
 
Kurikan keskustaajama sijaitsee noin 30 kilometrin etäisyydellä Seinäjoesta. Kurikan väkiluvun ennustetaan laskevan 
20 040 asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä. Samanaikaisesti yli 74-vuotiaiden määrän ennustetaan nousevan 2 610 
asukkaasta vuonna 2018 noin 3 870 asukkaaseen vuonna 2030, eli ikäihmisten määrä kasvaa noin 48,3 % nykyisestä. 
 
Kurikan kunnassa on kolme merkittävää taajamaa, Kurikan keskustaajama, Jalasjärvi ja Jurva. Kurikan keskustaajaman 
kaupalliset palvelut sekä tori, uimahalli koulut ja urheilukeskus Monnari sijoittuvat Keskuspuistikon varrelle. Taajamaan 
on 2010-luvulla toteutettu konsulttityön pohjalta shared space –tyyppinen ratkaisu, jossa katutila on jaettu autoilijoiden, 
pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kesken. Kurikan kaupungintalo sijaitsee väistötiloissa radan toisella puolella. Kurikan 
uusi koulutuskeskus Sedu sijaitsee puolestaan Saveenlahti joen toisella puolella. 
 
Kurikan kohteessa haetaan kokonaisvaltaista konseptia keskustaajaman tiivistämiselle. Tarvetta on lisätä erityisesti 
ikäihmisille soveltuvaa asumista. Myös ulkotilojen laatuun ja viheralueisiin on tarkoitus kiinnittää huomiota. Lisäksi 
tavoitteena on kehittää palveluverkkoa Kurikan keskustaajaman sekä Jalasjärven ja Jurvan välillä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 27. Kurikan keskustaajamasta on olemassa vuonna 2010 SITOn ja Santasalon tekemä kehittämissuunnitelma. 
Opinnäytetyössä analysoidaan aluksi, missä laajuudessa suunnitelma on toteutunut. (Lähde: Nikolay Bobrov, 2018) 
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Pertunmaa (1 750 asukasta) 

 

Kuva 28. Pertunmaan kirkonkylän palveluanalyysi. (Lähde: Pirita Nykänen, 2018) 
 
Pertunmaa sijaitsee noin 30 kilometrin etäisyydellä Mäntyharjusta. Pertunmaan väkiluvun ennustetaan laskevan 1 580 
asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä. Samanaikaisesti yli 74-vuotiaiden määrän ennustetaan muuttuvan 280 
asukkaasta vuonna 2018 noin 360 asukkaaseen vuonna 2030, eli ikäihmisten määrä kasvaa noin 28,6 % nykyisestä. 
 
Pertunmaan kunnassa on kaksi keskusta, kirkonkylä ja Kuortti. Keskustojen etäisyys toisistaan on noin 10 kilometriä. 
Kirkonkylä on ns. hallinnollinen keskus, jossa mm. kunnanvirasto, palolaitos, koulu, terveyskeskus, vuodeosasto, 
pankki, tori sekä urheilu- ja liikuntamahdollisuudet. Kuorttiin sijoittuu yrityksiä, liiketoimintaa ja teollisuutta. Kuortin sijainti 
valtatie 5 varrella on saavutettavuuden kannalta parempi. Apteekki ja Alko ovat jo siirtyneet ABC-aseman yhteyteen. 
 
Pertunmaan kohteessa tarkastellaan, miten molempia keskustoja voidaan kehittää yhdessä ja erikseen. Lisäksi 
tavoitteena on löytää keino, miten kirkonkylän elinvoimaisuutta voidaan lisätä hyödyntäen olemassa olevaa 
rakennuskantaa ja resursseja. Myös palvelujen verkostoitumista lähitaajamien kanssa selvitetään hankkeen puitteissa. 

 

Kuva 29. Pertunmaan opinnäytetyössä kantavana teemana on yhteisöllisyyden vahvistaminen, huomioiden eri 
vuodeajat ja vapaa-ajan asukkaat. (Lähde: Pirita Nykänen, 2018) 
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Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (22 240 asukasta) 

 

Kuva 30. Suupohjan Kauhajoen palveluanalyysi. (Lähde: Rosa Väisänen, 2018) 
 
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään (LLKY) kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva. Kauhajoki on 
näistä taajamista suurin ja sijaitsee noin 60 kilometrin etäisyydellä Seinäjoesta. Suupohjan väkiluvun ennustetaan 
laskevan 20 880 asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä. Samanaikaisesti yli 74-vuotiaiden määrän ennustetaan 
kasvavan 2 810 asukkaasta vuonna 2018 noin 4 020 asukkaaseen vuonna 2030, eli ikäihmisten määrä kasvaa 43,1 % 
nykyisestä. 
 
LLKY:n neljä taajamaa ovat hyvin eri kokoisia. Isojoki ja Karijoki edustavat pieniä noin parin tuhannen asukkaan 
taajamia, Teuvassa on reilu 5 000 asukasta ja Kauhajoella vajaa 14 000 asukasta. Etäisyydet taajamien välillä ovat noin 
20-40 kilometriä. 
 
LLKY:n kohteessa tarkoituksena on luoda toiminnallinen palveluverkko, jossa kullakin taajamalla on omia 
erikoispalveluja. Tavoitteena on kehittää kaikkia taajamia yhdessä ja hallitusti. Kehitystyöhön osallistutetaan niin 
virkamiehet, paikalliset yritykset kuin myös asukkaat.  
 

 

Kuvat 31 ja 32. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän opinnäytetyössä kehitetään neljän kunnan yhteistä 
palveluverkkoa, mutta samalla nostetaan esille myös kuntien oma identiteetti ja vahvuudet. (Lähde: Rosa Väisänen, 
2018) 
 
 

4.3 Opinnäytetyöt ja hankkeen aikataulu 
 
Tutkimushankkeen puitteissa valmistuu Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella viisi opinnäytetyötä, jokaiseen case-
taajamaan yksi. Opinnäytetyöt jakautuvat aihepiiriltään ja painopisteeltään seuraavasti: 

Taajaman keskusta-alueen määrittäminen 
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Harjavalta Linnea Löytönen kaupunkisuunnittelu 
keskusta-alueen vaiheittainen 
kehittäminen 

Keuruu Susanna Leppänen rakennussuunnittelu 
keskusta-alueesta 
ikäystävällinen 

Kurikka Nikolay Bobrov yhdyskuntasuunnittelu 
keskusta-alueen 
täydentäminen 

Pertunmaa Pirita Nykänen rakennussuunnittelu 
yhteisöllisyys, asukkaiden 
olohuone 

Suupohja Rosa Väisänen yhdyskuntasuunnittelu 
neljän taajaman 
palveluverkko 

 
Opinnäytetyön ohjaukseen osallistuvat Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitokselta seuraavat henkilöt: 

prof. Laura Arpiainen (Health and Wellbeing Architecture) 
prof. Anssi Joutsiniemi (Urban Studies and Planning) 
prof. Karin Krokfors (Urban Design Practices) 
prof. Kimmo Lapintie (Yhdyskuntasuunnittelu) 
prof. Pirjo Sanaksenaho (Rakennussuunnittelu) 
prof. Jarmo Suominen (Service Architecture) 
projektipäällikkö Jonna Taegen 
prof. (h.c.) Erkki Vauramo 
tutkija Ira Verma. 
 

Opinnäytetöiden tavoitteet määritetään Aalto-yliopiston asiantuntijoiden ja kuntien edustajien kanssa. Sen jälkeen 
opiskelijat työstävät suunnitelmaa itsenäisesti eteenpäin. Opiskelijoille järjestetään 1-2 kertaa kuukaudessa 
diplomityöpaja, jossa aluksi yhdessä perehdytään aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja taajamien tilastoihin. 
Myöhemmin diplomityöpajoissa opiskelijat esittävät opinnäytetyönsä lähtökohtia, konseptia, suunnitelmaa ja työn 
tarkempia vaiheita. Diplomityöpajat ovat yhteinen oppimisprosessi, jossa opiskelija voi seurata myös muiden 
opinnäytetöiden kehittymistä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua aihetta käsiteltäviin seminaareihin, kuten 
marraskuussa 2018 pidetty Täydentäen toimivaa -hankkeen loppuseminaari sekä toukokuussa 2019 pidettävä Soteran 
kevätseminaari.  
 
Kevättalvella 2019 järjestetään konsortion kunnissa asukaskysely sekä asukastyöpajoja. Nämä suunnitellaan ja 
toteutetaan opinnäytetyöntekijän, tilaajan sekä Aalto-yliopiston asiantuntijoiden yhteistyönä. Tarkoituksena on 
osallistuttaa asukkaat mukaan suunnitteluprosessiin. Asukastyöpajoja voidaan pitää hankkeen aikana useampia. 
Ensimmäisen asukastyöpajan aiheet painottuvat siihen, miten asukkaat kokevat taajaman, mitä asioita he toivoisivat 
kehitettävän, mitkä asiat ovat heille tärkeitä jne. Toisessa asukastyöpajassa voidaan keskustella yhdessä siitä, 
millaisessa käytössä eri tilat ovat, miten niiden käyttöä voitaisiin tehostaa, millaista yhteiskäyttöä voisi olla sekä mitkä 
tyhjiksi jäävistä tiloista olisi säilytettävä. Aalto-yliopiston asiantuntijat inventoivat lisäksi keskustaajaman palvelut, 
rakennukset ja toimitilat hyödyntäen Täydentäen toimivaa -hankkeessa kehitettyjä inventaariomenetelmiä. 
 
Hankkeen puitteissa tehtävät opinnäytetyöt valmistuvat vuoden 2019 aikana. Opinnäytetöiden muodossa aloitettua 
kehittämisprosessia jatketaan Aalto-yliopiston asiantuntijoiden ja kuntien välisenä yhteistyönä. Opinnäytetöiden 
ratkaisukonseptien käyttökelpoisuutta arvioidaan ja kehitetään eteenpäin. Hankkeen puitteissa tehtävien 
tilainventaarioiden, asukaskyselyjen ja asukasiltojen materiaali analysoidaan ja tuloksia hyödynnetään kuntiin 
tehtävissä kehityssuunnitelmissa.  
 
Ratkaisukonsepteista tehdään malli, joka on yleistettävissä ja hyödynnettävissä laajalti suomalaisten väestöltään 
pienenevien kuntien kehittämishankkeissa. Kerättyyn tausta-aineistoon ja tehtyihin opinnäytetöihin perustuen 
toteutetaan Aalto-yliopistossa tieteellisiä julkaisuja sekä väitöskirjan laajuinen tutkimus väestöltään vähenevien 
taajamien kehittämisen välineistä. Elinvoimainen taajama -hanke jatkuu vuoden 2020 kesään asti.  
 

Tehtävä Vastuutaho 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lähdemateriaalin 
hankinta, resurssien 
arviointi 
  

Aalto 
Kunnat  

    

 

                                            

Tutustumiskäynnit 
kunnissa 
 

Aalto 

  

 

                      

Lähdeaineiston 
analyysi ja 
johtopäätökset 
  

Aalto 

    

 

                                            

Paikallisten 
vaihtoehtojen ja 
kehityslinjojen 
tarkastelu 
  

Aalto 
Kunnat  

    

 

                                            



 
 

30 
 

Hyvien esimerkkien 
tarkastelu 
  

Aalto 

    

 

                                            

Arviointikriteereiden 
määrittely 

Aalto 

    

 

                                            

Ohjeistus ja 
arviointityökalujen 
kuvaus 
  

Aalto 

    

 

                                            

Lopullisen 
kehityslinjan valinta ja 
case kohteiden 
kehittäminen 
  

Aalto 
Kunnat 

    

 

                                            

Opinnäytetyöt  Aalto 

    

 

                                            

Kuntien kehitystoimet  Kunnat 

    

 

                                            

Ratkaisumallien 
kuvaus   

 Aalto 

    

 

                                            

Seminaarit  Aalto 
    

 
                                            

Tutustumismatkat 
  

Aalto 
    

 
                                            

Raportointi 
  

Aalto 
    

 
                                            

Julkaisutoiminta 
  

Aalto 
    

 
                                            

  
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Kuva 33. Hankkeen alustava aikataulu 2018-2019. 
 
 

4.4 Kehittämisprosessi 
 
Hankkeen kehittämisprosessi etenee neljässä vaiheessa. Ensin määritetään tulevaa palvelu- ja asumistarvetta 
kuvastavat arviointi- ja kartoitusmenetelmät, sen jälkeen kartoitetaan nykytilanne sekä tulevat tarpeet, tämän jälkeen 
tehdään kehittämissuunnitelma ja lopuksi viedään suunnitelma käytäntöön. Lineaarisesti etenevässä prosessissa 
tilannekartoituksia ja inventaarioita sekä niiden pohjalta syntyneitä suunnitelmia voi olla useita ja niitä kehitetään 
monialaisessa yhteistyössä Aalto-yliopiston tutkijoiden, kunnan virkamiehien, yritysten sekä asukkaiden kanssa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kuva 34. Elinvoimainen taajama -hankkeen kehittämisprosessin vaiheet. 
 

 
1. Arviointi- ja kartoitusmenetelmät 
 

- Tilasto- ja muut kuntakohtaiset tiedot (liite 6.1) 
- Palvelujen, rakennusten ja toimitilojen inventointi * (liite 6.2) 
- Paikallisten asukkaiden ja toimijoiden osallistuttaminen, mm. kyselyt, haastattelut, työpajat (liite 6.3) 
 

* Tässä sovelletaan Täydentäen toimivaa (Täytyy) -hankkeessa kehitettyjä inventaariomenetelmiä. 

1.

1. Arviointi- ja  
kartoitusmenetelmät 

2. Nykytilan kartoitus  
    ja tulevat tarpeet 
 
    - palvelut 
    - asuminen 
    - yhteisöllisyys 

3. Kehityssuunnitelma 
 
 
    - palvelut 
    - asuminen 
    - yhteisöllisyys 

4. Toteutus ja  
    ratkaisut 
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2. Nykytilan kartoitus ja tulevat tarpeet 
 
Tilastojen ja muiden kuntakohtaisten tietojen kautta voidaan kuvata ja arvioida taajaman lähtötilanne sekä pitkän 
aikavälin (vähintään vuoteen 2040 asti) ennusteet ja tarpeet väestö- ja palvelurakenteen suhteen. 
 
Palvelujen, rakennusten ja toimitilojen inventaarioiden avulla selvitetään, minkälaisia tiloja ja palveluja on käytettävissä 
ja miten hyvin ne ovat saavutettavissa. Inventaarion kautta voidaan todeta, mitkä olemassa olevat resurssit edellyttävät 
täydentämistä, 
 
Kyselyjen, haastattelujen ja työpajojen avulla saadaan asukkaiden ja toimijoiden arvio siitä, mitkä asiat ovat heille tässä 
kunnassa ja taajamassa tärkeitä, miten he kokevat palveluiden saavutettavuuden ja tilojen toimivuuden asiakkaan / 
palveluntuottajan näkökulmasta. 
 
 
3. Kehityssuunnitelma 
 
Arviointi- ja kartoitusmenetelmien pohjalta tehdään kehityssuunnitelma, jossa keskustaajaman palvelu- ja 
asuntotarjontaa voidaan täydentää ja eheyttää, ja jossa taajaman tuottamat palvelut nivotaan osaksi suurempaa 
palveluverkkoa. Suunnitteluvaiheessa voidaan esittää useampia vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita tai asteittain 
toteutuvia lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmia. Taajaman kehittäminen saattaa edellyttää olemassa olevien 
rakennusten käyttötarkoituksen muutosta, täydennysrakentamista, korjaustoimenpiteitä tai toimimattomien, 
huonokuntoisten rakennusten purkamista. Suunnitteluvaiheessa tulee tarkastella myös, kuinka palvelujen 
saavutettavuutta ja tilojen esteettömyyttä voidaan parantaa.  
 
 
Suunnitelmien arviointi ja jatkokehittäminen toimijoiden kanssa (2. ja 3. iteraatio) 
 
Suunnitelmia voidaan käydä eri tahojen, asukkaiden, yrittäjien, päättäjien kesken läpi ja niitä voidaan jalostaa. Myös 
tulevaisuuden ennusteita voidaan tarkastella ja peilata eri näkökulmista. Iteraationvaiheessa määritetään yhteiset 
tavoitteet ja toimintatavat, verkostoidutaan toimijoiden kanssa sekä luodaan keskinäinen luottamus, mikä on tärkeää 
suunnitelmien toteuttamisen kannalta. 
 
 
4. Toteutus ja ratkaisut 
 
Suunnitelmien toteutus ja ratkaisut käytännöntasolla aloitetaan kunnissa hankkeen aikana ja niitä viedään eteenpäin 
hankkeen jälkeen Suunnitelman toteutus voi tapahtua asteittain. Yksityiskohtaiset suunnitelmat saattavat kehittyä ja 
muuttua. Toteutuksen kannalta on tärkeää, että toimijat ovat sitoutuneita hankkeeseen. Lisäksi toteutus edellyttää 
vahvaa johtamista. 
 
Palveluverkkomallissa tarvitaan koordinoiva taho, joka huolehtii verkoston ylläpidosta, monitoroinnista, resurssien 
saatavuudesta ja riittävyydestä, yhteisistä pelisäännöistä sekä verkoston jatkuvasta kehittämisestä. Palveluverkko ei 
ole staattinen, vaan se on joustava, erilaisiin tilanteisiin sopeutuva, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä. 
 

 
 
Kuva 35. Palveluverkko luo uudenlaisia positiivisia, hyvinvointia edistäviä riippuvuuksia, jossa yhdistyvät asuminen, 
palvelut, vuorovaikutus ja ylläpito. (Lähde: Jarmo Suominen, 2018) 
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Palvelukeskeinen kehittämisprosessi 
 
Hajanainen palvelurakenne johtaa siihen, että jokaisessa taajamassa on omat, samat palvelut. Professori Jarmo 
Suomisen mukaan perinteisen, staattisen palvelutuotannon painopiste on palveluntuottajan sisäisten prosessien 
tehokkuudessa. Tällainen palvelu toimii tyypillisesti myös tiloissa, jotka ovat räätälöity toimintaan ja joustavat heikosti 
toimintatapojen muuttuessa. Näin on käynyt monelle terveydenhuollon rakennukselle nopeassa toimintaympäristön 
muutoksessa. Rakennusten hyötykäyttö edellyttää isoja kehittämistoimenpiteitä toiminnan mahdollistamiseksi. 
Adaptiivinen ja joustava ratkaisu puolestaan painottaa enemmän palvelun vaikuttavuutta, on rakenteeltaan dynaaminen 
ja sallii verkostomaisen toiminnan eri toimijoiden kesken. Avoin toimintaympäristö edellyttää useimmiten myös avoimia 
tiloja, joita pääsevät hyödyntämään eri palveluntuottajat ja asiakkaat. 
 
Palvelukeskeinen ja verkostomainen ratkaisu edellyttää huolellista suunnittelua ja toteutusta. Suunnitteluvaiheessa 
määritellään palveluiden tavoite, välineet, joilla hankkeen toteutumista voidaan seurata sekä laaditaan toteutus ohjelma. 
Hankintavaiheessa sitoutetaan toimijat yhteiseen hankkeeseen. Toteutusvaiheessa näin syntynyttä ratkaisua 
hallinnoidaan ja koordinoidaan joustavasti asukkaiden tarpeita vastaaviksi. 
 
Palvelukeskeisen ratkaisun suunnittelussa kartoitetaan ensiksi alueelliset resurssit (toimijat ja tilat). Resurssianalyysin 
avulla selvitetään, minkälaisia tiloja on käytettävissä ja kuinka hyvin ne ovat saavutettavissa. Tämän jälkeen voidaan 
arvioida, tarvitsevatko olemassa olevat resurssit täydentämistä. Tilainventaariossa tarkastellaan erityisesti tilojen 
käyttökelpoisuutta palveluverkoston näkökulmasta eli kuinka hyvin rakennukset soveltuvat verkottuneeseen 
toimintamalliin. Tilainventaarioissa tulee ottaa teknistaloudellisen tarkastelun lisäksi huomioon myös tilojen soveltuvuus 
asiakaslähtöiseen toimintaan. Asiakaslähtöisessä palvelurakennuksessa voidaan tunnistaa symbolinen ja 
emotionaalinen arvo, joka tekee palvelukokemuksesta asiakasta arvostavan, sekä rakennuksesta turvallisen ja 
miellyttävän käyttää.  Toiminnallinen arvo kuvaa sitä, kuinka loogista ja helppoa tilojen käyttö on niin asiakkaan että 
palveluntuottajan näkökulmasta. 
 
Joustavuus ja sopeutuvuus syntyvät verkostomaisen ratkaisun ominaispiirteistä. Verkoston osatekijöiden käyttöä ja 
saatavuutta voidaan tarkastella joustavammin kuin kiinteän ratkaisun. Verkostomainen ratkaisu sopeutuu myös 
paremmin muuttuviin tilanteisiin ja pienentää näin ollen suunnittelu- ja investointiriskiä joustavuutensa takia. Kestävyys 
syntyy erityisesti olemassa olevien resurssien tehokkaammasta ja kasvaneesta hyödyntämisestä jolloin lisäinvestointien 
tarve vähenee. Verkostojohtaminen tukee nykyaikaisia toimintamalleja, joissa arvoa luodaan yhdessä sidosryhmien ja 
asiakkaiden kanssa.  
 
 

4.5 Tulokset 
 
Hankkeessa syntyvää kokonaisvaltaista ymmärrystä ja strategista näkemystä tarvitaan poliittisessa päätöksenteossa 
sekä sopivien toimenpiteiden ja menettelytapojen valinnassa. Näiden yhdistelmä voivat vähentää väeltään vähenevän 
kunnan ongelmia. Kaupunki- ja taajamaympäristön hallittu tiivistäminen ja kutistaminen ovat usein realistisempi 
vaihtoehto, ja se johtaa tehokkaampaan ja vaikuttavampaan kehityspolitiikkaan. Sosioekonomisen kestävyyden ja 
joustavuuden tavoitteet on silloin asetettava kasvun edelle. 
 
Hankkeen tulokset julkaistaan ympäristöministeriön julkaisuna kahdessa osassa, tämä työraportti vuoden 2019 alussa 
ja koko prosessia koskeva raportti vuonna 2020. Lisäksi hankkeesta tehdään sosiaali- ja terveysministeriölle oma 
selvitys, joka valmistuu alkuvuonna 2019. 
  
Hankkeesta kirjoitetaan väliraportti 9/2019 vuoden ja loppuraportti 9/2020. 
 
Hankkeelle perustetaan oma kotisivu, jonka osoite on: elinvoimainentaajama.wordpress.com Hankkeeseen liittyvissä 
Instagram-päivityksissä käytetään muotoa: #elinvoimainentaajama. 
 
Hankkeen kehittämisprosessia ja tuloksia tullaan käsittelemään artikkeleiden, konferenssijulkaisujen sekä väitöskirjan 
muodossa. Väitöskirjatekijä toimii hankkeen projektipäällikkönä. 
 
Lisäksi taajaman kehitystyöstä tiedotetaan konsortion jäsenten omissa tiedotusalustoissa. Sotera-tutkimusinstituutti 
järjestää toukokuussa 2019 kansainvälisen kevätseminaarin pienenevien taajamien tematiikasta. 
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6. Liitteet 
6.1 Tilastotiedot 
 

Selvitetään kunnan tunnusluvut (alustava): 
  
Kunnan perustiedot 

- milloin perustettu 
- pinta-ala 
- etäisyys seuraavaan isompaan kaupunkiin 
- merkittävä tieyhteys 
- väkiluku, ja sen kehitys viimeisen 20 vuoden aikana, ja ennuste vähintään vuoteen 2040  
- asuntokuntien lukumäärä (asuntokuntaa)  
- rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus (%)  
- vuokrataloissa asuvien asuntokuntien osuus (%)  
- tyhjillään olevat tai ”ei vakituisessa käytössä olevat” asunnot 
- eläkeläisten osuus väestöstä (%)  
- lainakate (€/asukas)  

 
Palvelut 

- isoin työnantaja 
- yritysten määrä 
- työpaikkojen määrä 
- alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä (%) 
- peruskoulujen määrä (1-9 luokka) 
- lukioiden määrä 
- muut oppilaitokset 
- miten sote-palvelut järjestetty 

 
Ikääntyneiden asuminen 

- ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75-vuotta täyttäneet asiakkaat (% vastaavanikäisestä väestöstä) 
- vuokrataloja ikääntyneille (vanhuspalveluyhdistyksestä tieto) 
- ARA-kannan koostumus, millaisia asuntoja, talon kunto ja sijainti, käyttöaste 

 
Yhteisöllisyys 

- yhteisöllisyys, mikä mittari? 
- tärkeät rakennukset tai luontoelementit 
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6.2 Rakennusten arviointi 
 
Teksti perustuu Täydentäen toimivaa (TÄYTYY) -hankkeen Porvoon kaupungin osuuteen. Tekstin on kirjoittanut 
kaupunginarkkitehti Markku Partanen. 
 
Rakennusten arvioinnin tarkoituksena on saada realistinen ja ajantasainen käsitys kiinteistön arvosta, kunnosta ja 
käyttömahdollisuuksista. Päätöksenteon pohjana tulee käyttää laajapohjaista arviointia, jossa otetaan teknisten ja 
taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös ei-mitattavat arvot.  
 
Arviointiprosessi sisältää esim. seuraavat vaiheet: 
 

1. Rakennuksen kuntotutkimus, muut esiselvitykset ja palvelukyvyn arviointi 
2. Em. perusteella tehty arvio rakennusosien jäljellä olevasta elinkaaresta  
3. Suunnitellut korjaustoimenpiteet ja niiden vaikutus elinkaareen, käyttöön ja kustannuksiin 
4. Käyttö- ja kehityskelpoisuuden arviointi 
5. Lopputulos: Vanhan rakennuksen korjaaminen vai purkaminen/uudisrakentaminen.  

 
 
Arvioinnin kriteereitä ovat  
 
Kunto, ominaisuudet ja sijainti: 

- Kunto: tekninen kunto, korjausvelka jne.  
- Kelpoisuus: tilarakenne, joustavuus jne.  
- Sijainti ja saavutettavuus eli asema palveluverkossa ja muut maankäytölliset ja kaavalliset tavoitteet  
- Ei-mitattavat arvot. 

 
Rakennuksen käyttö suhteessa siinä tuotettuihin palveluihin/toimintoihin: 

- Omistus- ja käyttökustannukset elinkaaren aikana  
- Operointikustannukset (palvelun tuottamiskustannukset, tuotettavan palvelun hinta)  
=>  Rakennuksen käytön tehokkuus suunnitellussa toiminnassa. 

 
 
Rakennuksen kunto ja kelpoisuus 
 
Yksittäisen rakennuksen arvioinnissa keskeisiä selvitettäviä ovat kunto ja kelpoisuus. Kunto tarkoittaa teknistä kuntoa 
ja kelpoisuus rakennuksen palvelukykyä. 
  
Kunnon määrittelyssä käytetään mm. seuraavia kriteereitä:  

- Rakennuksen tekninen kunto, kuntoluokka, esim. kuntotutkimus  
- Korjausvelka 
- Tasearvo 
- Kehityspotentiaali (kiinteistön kehittämismahdollisuudet, esim. jäljellä oleva rakennusoikeus, 

kaavoitusmahdollisuudet)  
- Arvio maapohjan arvosta  
- Korjattavuus ja riskit (korjaukseen mahdollisesti sisältyvät riskit, esim. sisäilman suhteen) 
- Odotettavissa olevat elinkaarikustannukset (käyttökustannukset, PTS-korjaukset).  

 
Kelpoisuuden määrittelyssä käytetään mm. seuraavia kriteereitä:  

- Miten rakennus ja kiinteistö palvelevat suunniteltua toimintaa: palvelukyky, monikäyttöisyys.  
- Rakennuksen kehityskelpoisuus ja muuntojoustavuus: esim. runkojärjestelmä, sisäiset kulkujärjestelyt, rungon 

mitoitus.  
- Tilarakenne: vyöhykkeet, yhdistettävyys, tilaryhmittely, tilojen rakeisuus/joustavuus jne.  

 
 
Arvioinnin tulos  
 
Arvioinnin lopputuloksena rakennettu kiinteistö sijoitetaan johonkin kolmesta luokasta. Periaate on sama kuin 
kiinteistöstrategian salkutuksessa:  

- Pidettävät kiinteistöt 
- Kehitettävät kiinteistöt 
- Poistettavat kiinteistöt. 

 
Pidettävien kiinteistöjen kunto, palvelukyky ja elinkaari turvataan riittävin taloudellisin panostuksin, joihin sitoudutaan. 
Kehitettävät kiinteistöt kehitetään joko pidettäviksi tai poistettaviksi. Poistettavista kiinteistöistä luovutaan, esim. 
myynnillä, hallitulla alasajolla tai purkamalla. 
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6.3 Asukaskysely 
 

ELINVOIMAINEN TAAJAMA -KYSELY (ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA) 
 
 
Sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa kuntasi tulevaisuuteen! 
 
Tervetuloa vastaamaan Suupohjan aluetta koskevaan kyselyyn, joka toteutetaan Aalto-yliopiston ja Suupohjan 
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhteistyönä. Kysely on osa kansallista Elinvoimainen taajama -hanketta. Hankkeen 
tavoitteena on väestöltään ja palveluiltaan pienenevien taajamien kehittäminen kestävästi yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun 
keinoin. Suupohjan alue (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) muodostavat hankkeessa yhden osaprojektin. Tarkoituksena on 
kuntien keskustaajamien kehittäminen ja sitä kautta yhteisen toimivan palveluverkon muodostaminen alueella. 
 
Kyselyn tuloksia hyödynnetään Elinvoimainen taajama -hankkeen tutkimuksessa ja raportoinnissa, tieteellisissä julkaisuissa sekä 
Suupohjan alueen ja kuntien kehitystyössä. Kysely on auki 14.1.-10.2.2019. Vastaajien tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja 
anonyymisti, eikä niitä luovuteta sivullisille. Osallistuminen on vapaaehtoista ja kyselyn voi halutessa keskeyttää milloin vain. 
 
Lisätietoja voi kysyä hankkeen yhteyshenkilöiltä: 
 
Jonna Taegen 
Tohtorikoulutettava, tutkimushankkeen projektipäällikkö 
Aalto-yliopisto 
Arkkitehtuurin laitos 
jonna.taegen@aalto.fi 
puh. 050 471 0685 
 
Rosa Väisänen 
Arkkitehtiylioppilas, opinnäytetyön tekijä 
Aalto-yliopisto 
Arkkitehtuurin laitos 
rosa.vaisanen@aalto.fi 
 
 
Suostumus tutkimukseen 
 
1. Suostun, että tämän kyselyn yhteydessä minusta kerätty aineisto on käytettävissä Aalto-yliopiston Elinvoimainen taajama -
hankkeen tutkimuksessa ja tulosten raportoinnissa, tieteellisissä julkaisuissa sekä Suupohjan alueen ja kuntien kehitystyössä. 
Aineistosta ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisen vastaajan vastauksia. * 
 

o kyllä 

o ei 

 

Kysymykset 

 

2. Ikä * 

 
o alle 15 v  
o 15 - 24 v 
o 25 - 34 v 
o 35 - 44 v 
o 45 - 54 v 
o 55 - 64 v 
o 65 - 74 v 
o yli 74 v 

 
3. Sukupuoli * 
 

o mies 
o nainen 

 



 
 

38 
 

4. Kotikunta * 
 

o Isojoki 
o Karijoki 
o Kauhajoki 
o Teuva 
o muu, mikä? 

 
5. Suhde Suupohjan alueeseen (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) * 
Voit valita useampia. 
 

o vakituinen asukas 
o vapaa-ajan asukas 
o koululainen / opiskelija 
o työssäkäyvä 
o yrittäjä 
o päättäjä 
o ei työssäkäyvä 
o eläkeläinen 
o yhdistystoimija 
o muu, mikä? 

 
6. Asumistyyppi 
Jos vastasit edelliseen kysymykseen "vakituinen asukas", niin vastaathan myös kysymyksiin 6-8, muussa tapauksessa voit siirtyä 
kysymykseen 9. 
 

o omakotitalo 
o rivitalo 
o kerrostalo 
o palvelutalo 
o muu, mikä? 

 
7. Kuinka kauan asunut kunnassa 
  

o alle 1 vuotta 
o 1-5 vuotta 
o yli 5 vuotta 

 
8. Ruokakunnan koko 
 

o 1 hlö 
o 2 hlö 
o yli 2 hlö 

 
9. Kuinka kaukana asut oman kuntasi keskustasta? 
 

o asun keskustassa (alle 1 km) 
o 1-5 km 
o yli 5 km 
o en asu Suupohjan alueella 

 
10. Mitä palveluja sinä tai perheesi käytät omassa kunnassasi? 
Voit valita useampia. 
 

o päivittäistavarapalvelut 
o erikoisliikkeet 
o sosiaali- ja terveyspalvelut 
o päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut 
o perusopetus 
o lukio-, ammatillinen- ja aikuiskoulutus 
o kulttuuripalvelut (sis. kirjasto) 
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o seurakunnan tarjoamat palvelut 
o nuorisopalvelut 
o julkisen liikenteen palvelut 
o liikunta- ja virkistyspalvelut 
o elinkeinopalvelut 
o muu, mikä? 

 
11. Mitä palveluja sinä tai perheesi käytät muissa Suupohjan kunnissa (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva)? 
Voit valita useampia. 
 

o päivittäistavarapalvelut 
o erikoisliikkeet 
o sosiaali- ja terveyspalvelut 
o päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut 
o perusopetus 
o lukio-, ammatillinen- ja aikuiskoulutus 
o kulttuuripalvelut (sis. kirjasto) 
o seurakunnan tarjoamat palvelut 
o nuorisopalvelut 
o julkisen liikenteen palvelut 
o liikunta- ja virkistyspalvelut 
o elinkeinopalvelut 
o muu, mikä? 

 
12. Arvioi Suupohjan alueen palveluita. Kuinka tärkeinä koet alla olevat palvelut? 
1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovinkaan tärkeä, 3=keskinkertainen, 4=melko tärkeä, 5=erittäin tärkeä 
 

 1 2 3 4 5 
päivittäistavarapalvelut o o o o o 
erikoisliikkeet o o o o o 
sosiaali- ja terveyspalvelut o o o o o 
päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut o o o o o 
perusopetus o o o o o 
lukio-, ammatillinen- ja aikuiskoulutus o o o o o 
kulttuuripalvelut (sis. kirjasto) o o o o o 
seurakunnan tarjoamat palvelut o o o o o 
nuorisopalvelut o o o o o 
julkisen liikenteen palvelut o o o o o 
liikunta- ja virkistyspalvelut o o o o o 
elinkeinopalvelut o o o o o 
muu, mikä? o o o o o 

 
13. Miten kuljet palveluihin, joita pidät tärkeinä? 
Voit valita useampia. 
 

o jalan tai pyörällä 

o taksilla tai jaetulla kyydillä 

o mopolla, mopoautolla tai moottoripyörällä 

o autolla 

o bussilla 

o traktorilla 

o jotenkin muuten, miten? 

 
14. Omistatko sinä tai perheesi auton? 
 

o ei autoa 

o 1 auto 

o useampi auto 
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15. Mitä palveluita käytät lähiseudun muissa kunnissa? Missä ja kuinka usein? 
 
16. Millaisia palveluja kaipaisit omaan kuntaasi? 
 
17. Millaisia palveluja kaipaisit muun Suupohjan alueelle? 
 
18. Minkä kanavien kautta tieto Suupohjan alueen palveluista ja tapahtumista tavoittaisi sinut parhaiten? 
Voit valita useampia. 
 

o paikallislehti 

o kunnan tai lähialueen internet-sivut 

o sosiaalinen media 

o kunnan palvelu- ja neuvontapisteet 

o puhelinasiointi 

o sähköpostiasiointi 

o ilmoitustaulut 

o asukasillat ym. tilaisuudet 

o muu, mikä? 

o en tarvitse tietoa palveluista tai tapahtumista 

 
19. Mitä paikkoja kohtaamisille ja/tai tapaamisille kuntasi alueella on? Onko niitä mielestäsi riittävästi? 
 
20. Miten haluaisit itse osallistua ja vaikuttaa kuntasi kehittämiseen? 
 
21. Millaisia asioita kunnassasi pitäisi tapahtua, että viihtyvyytesi paranisi? 
 
22. Mitä ensisijaisesti elinvoimaisuuden kehittämiseksi tulisi tehdä? 
Valitse 3 tärkeintä. 
 

o ympäristön kehittäminen 

o asuinalueiden kehittäminen 

o liikenteen kehittäminen 

o yritysten sähköiset palvelut 

o sosiaali- ja terveyspalveluiden laajat palvelut alueella 

o koulutuspalveluiden monipuolistaminen 

o yhteistyön lisääminen (yhdistykset, seurakunnat, järjestöt) 

o itsepalvelun lisääminen sopivissa tiloissa (posti, kirjasto ym.) 

o muu, mikä? 

 
23. Mikä on parasta kunnassasi? 
 
24. Onko jotain muuta, mitä haluaisit lisätä? 
 
 
Kiitos vastauksistasi! Kysely on päättynyt. Paina lopuksi Lähetä-nappia. 
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