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Esipuhe 
 
Käynnissä olevan kaupungistumisen seurauksena maaseudun tyhjeneminen vähentää pikkukuntien 
elinvoimaisuutta ja väestön ikärakenne hajautuu alueellisesti. Kaupunkeihin muuttajat ovat pääasiassa 
nuoria ja vastaavasti ikääntyneet jäävät maaseudulle. Kuntatasolla väestön vanheneminen lisää mm. 
sosiaali- ja terveydenhuoltomenoja samalla, kun verotulot laskevat työikäisten vähentyessä. Väestön 
keskittyminen suurimpiin keskuksiin aiheuttaa osaltaan taloudellisen huoltosuhteen heikkenemistä 
harvaan asutuilla alueilla, mikä vaikeuttaa palvelujen turvaamista ja heikentää alueen kilpailukykyä.  
 
Samanaikaisesti koko Suomen väestö ikääntyy voimakkaasti. Suomalaisen yhteiskunnan 
ikääntymisessä ei ole kyse vain iäkkäiden määrän kasvusta vaan koko väestön ikärakenteen 
muutoksesta. Väestön ikääntymisen taustalla vaikuttavat suurten ikäluokkien tulo vanhuusikään sekä 
syntyvyyden ja kuolevuuden aleneminen. Ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti 
vanhimmissa ikäryhmissä kasvaa samalla kun lasten ja työikäisten määrä vähenee. Muutos on 
seuraavien vuosikymmenten aikana niin merkittävä, että se vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja kaikkiin 
toimijoihin. Siitä aiheutuu hyvinvointiyhteiskunnalle sellaisia haasteita, jotka edellyttävät määrätietoista 
varautumista. Yhteiskunnan on mukauduttava laajasti nykyistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin.  
 
Elinvoimainen taajama –hankkeessa tavoitteena on tunnistaa pienten kuntien kehittämishaasteet ja          
–vahvuudet resursseineen sekä yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan tasolla. Hankkeessa kuntien 
kehittämistä lähestytään esimerkkikuntien kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö on tilannut tämän 
esiselvityksen, joka keskittyy Keuruun keskustaajaman kehittämiseen.  
 
Selvityksen tavoitteena on tehdä suunnitelma, jossa seniori- ja ikäihmisten asumista sekä palveluja 
saadaan tuotua mahdollisimman lähelle keskustatoimintoja. Työn yhtenä kantavana teemana on 
muistiystävällinen taajama, jossa on huomioitu ihmisten liikkuminen ja orientoituminen 
taajamarakenteessa. Toisena teemana on ikäihmisten yhteisöllinen ja kohtuuhintainen asuminen. 
 
Tämä raportti sekä opinnäytetöiden suunnittelukonseptit ovat Keuruun kaupungin ja muiden toimi-
joiden sekä Elinvoimainen taajama -hankkeessa mukana olevien tahojen käytettävissä. Raportissa 
kuvailtua kehittämisprosessia voidaan hyödyntää myös laajemmin väestöltään pienenevien kuntien 
kehittämisessä. 
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Johdanto 
 
Tämä osaraportti liittyy Elinvoimainen taajama –konsortiohankkeeseen (2018-2020), jonka painopiste 
on pienten, alle 20 000 asukkaan kuntien palveluiden ja asumisen kehittämisessä.  Hanke on jatkoa 
aikaisemmin Aalto-yliopiston Sotera-instituutissa toteutetuille tutkimus- ja kehityshankkeille liittyen 
Ympäristöministeriön Ikäihmisten asumisen kehittämisohjelmaan (2015-2017) ja Sosiaali- ja 
terveysministeriön kärkihankkeeseen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten 
omaishoitoa (2017-2018). Näiden hallituksen asettamien kehittämisohjelmien taustalla on meneillään 
oleva väestö- ja palvelurakenteen muutos.  
 
Sotera-instituutti tekee tutkimus- ja kehityshankkeessa yhteistyötä kuntien kanssa. Aikaisemmissa 
Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut (2015–2017) ja Täydentäen toimivaa TÄYTYY (2017–2018) 
kehityshankkeissa on aloitettu käsittelemään asumisen ja palveluiden yhdistämistä pienemmissä 
kunnissa. Elinvoimainen taajama -hankkeessa kunnista mukana ovat Harjavalta, Keuruu, Kurikka, 
Pertunmaa ja Suupohjanliikelaitoskuntayhtymä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva). Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Ympäristöministeriö ovat mukana konsortiossa. Sosiaali- ja 
terveysministeriö puolestaan tukee hanketta konsortion ulkopuolisena toimijana ja on tilannut tämän 
esiselvityksen.  
 
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen opiskelijat (5 opiskelijaa) tekevät kukin opinnäytetyönsä yhteen 
hankkeen kunnista. Tässä raportissa on hyödynnetty erityisesti arkkitehtiopiskelija Susanna Leppäsen 
opinnäytetyön materiaalia, joka keskittyy Keuruun keskustaajaman kehittämiseen. Opinnäytetyö on 
tehty yhteistyössä Keuruun kaupungin edustajien kanssa ja Aalto-yliopiston professorien ohjauksessa. 
Sen tuloksia voidaan hyödyntää kunnan omien suunnitelmien tukena. Diplomityö valmistuu kevään 
2019 aikana. 
 
Tämä raportti sekä opinnäytetöiden suunnittelukonseptit ovat Keuruun kaupungin ja muiden toimijoiden 
sekä Elinvoimainen taajama -hankkeessa mukana olevien tahojen käytettävissä. Raportissa kuvailtua 
kehittämisprosessia voidaan hyödyntää myös laajemmin väestöltään pienenevien kuntien 
kehittämisessä. 
    
Työryhmään Aalto-yliopistossa kuuluvat: 

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

 
Keuruun kaupungin yhteyshenkilönä hankkeessa ovat toimineet kaavapäällikkö Timo Määttä, 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Puro sekä kaupunginjohtaja Hannu Mars. 
 

Hankkeen kunnat 
 
Elinvoimainen taajama –hankkeessa mukana olevat kunnat ovat karkeasti jaettavissa kahteen 
päätyyppiin. Toisissa kunnissa keskustaajama on elinvoimainen, eikä väestöennusteiden perusteella 
ole odotettavissa asukasluvun jyrkkää laskua. Näiden kuntien osalta on ennakoitavissa tilapäistä 
muutospainetta siihen, että kunnan haja-asutusalueella asuva ikääntyvä väestö haluaa muuttaa 
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keskustaajamaan, lähelle palveluita. Toisen ryhmän muodostavat kooltaan pienet ja elinvoimaltaan 
heikkenevät taajamat. Keskustaajaman koko vaihtelee kunnissa muutamasta tuhannesta muutamiin 
satoihin asukkaisiin. Väeltään vähenevissä kunnissa on myös nähtävissä keskustaajaman 
palvelutarjonnan supistuminen ja rakennusten tyhjeneminen. Haasteena on palveluiden 
saavutettavuuden takaaminen. Hankkeessa olevien kuntien tavoitteet tiivistetysti:   
 
Keruu 
Keuruun väkiluvun odotetaan kehittyvän väestönennusteen (30.10.2015) vuoden 2018 tasosta 9 740 
vuoteen 2030 mennessä noin 8 970 asukkaaseen. Samanaikaisesti yli 74-vuotiaiden määrän 
ennustetaan muuttuvan 1 390 asukkaasta vuonna 2018 noin 2 030 asukkaaseen vuonna 2030, eli 
ikäihmisten määrä kasvaa noin 46,0 % nykyisestä. 
 
Keuruun kaupunkimainen keskusta on suhteellisen harvaan rakennettu. Harkitulla tiivistämisellä ja 
uudella asemakaavaotteella saadaan keskustasta toimivampi kokonaisuus. Hankkeen puitteissa 
tehdään Keuruun keskustaajamalle kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, jossa huomioitu 
taajaman länsipuolelle syntyvän uuden market- ja asuinalueen vaikutus sekä liikenneratkaisut. 
  
Opinnäytetyön tarkempi tarkastelualue sijoittuu terveyskeskuksen ja Keuruun vanhan kirkon väliselle 
alueelle, jossa tyhjillään olevan K-kaupan tonttia voidaan hyödyntää. Tavoitteena on tuoda seniori- ja 
ikäihmisten asumista sekä palveluja mahdollisimman lähelle keskustatoimintoja. Haasteena ovat 
keskustan ja rannan väliset korkeuserot. Yhtenä kantavana teemana on muistiystävällinen taajama, 
jossa huomioitu ihmisten liikkuminen ja orientoituminen taajamarakenteessa. Toisena teemana on 
ikäihmisten yhteisöllinen ja kohtuuhintainen asuminen. 
 
Harjavalta 
Harjavallan väkiluvun odotetaan kehittyvän väestönennusteen (30.10.2015) mukaan vuoden 2018 
tasosta 7 125 vuoteen 2030 mennessä noin 6 880 asukkaaseen. Samanaikaisesti yli 74-vuotiaiden 
määrän ennustetaan muuttuvan 980 asukkaasta vuonna 2018 noin 1 450 asukkaaseen vuonna 2030, 
eli ikäihmisten määrä kasvaa noin 48,0 % nykyisestä. 
 
Harjavallan kaupungin palvelukeskukset voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen: kulttuurikeskus, 
kaupallinen keskus ja tori. Näiden toimintojen jäsentäminen ja vaihtoehtojen kehittäminen olisi 
kokonaissuunnittelun kannalta tärkeää. 
 
Harjavallassa on kysyntää vuokra-asunnoista. Teollisuuden sijoittuminen Porin ja Harjavallan väliin on 
mahdollista. Tällöin Harjavallan keskustaajamasta tulee kasvava asumistaajama. Nykyiset taajaman 
palvelut ovat osin ylimitoitettuja ja voisivat sijaita paremmin ryhmiteltynä. Keskusta-aluetta tulisi tiivistää 
ja yhtenäistää. Tavoitteena on kehittää keskustori ja sen ympäristö palvelukeskukseksi, jossa on myös 
uusia asuntoja.   
 
Kurikka 
Kurikan väkiluvun odotetaan kehittyvän väestönennusteen (30.10.2015) vuoden 2018 tasosta 21 140 
vuoteen 2030 mennessä noin 20 040 asukkaaseen. Samanaikaisesti yli 74-vuotiaiden määrän 
ennustetaan muuttuvan 2 610 asukkaasta vuonna 2018 noin 3 870 asukkaaseen vuonna 2030, eli 
ikäihmisten määrä kasvaa noin 48,3 % nykyisestä. 
 
Kurikassa on kolme keskusta: Jalasjärvi, Jurva ja Kanta-Kurikka. Niiden asema muuttuu ohikulkevan 
valtatien liikennejärjestelyjen vuoksi (Helsinki-Vaasa-liikenneyhteys). Hankkeen tavoitteena on 
palveluverkon suunnittelu kunnan keskusten kesken ja Kanta-Kurikan keskustaajaman tiivistäminen. 
Ikääntyminen toimii ajurina.  
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PPertunmaa 
Pertunmaan väkiluvun odotetaan kehittyvän väestönennusteen (30.10.2015) vuoden 2018 tasosta          
1 750 vuoteen 2030 mennessä noin 1 580 asukkaaseen. Samanaikaisesti yli 74-vuotiaiden määrän 
ennustetaan muuttuvan 280 asukkaasta vuonna 2018 noin 360 asukkaaseen vuonna 2030, eli 
ikäihmisten määrä kasvaa noin 28,6 % nykyisestä. 
 
Kunnassa on kaksi keskusta, Kirkonkylä ja Kuortti. Keskustojen etäisyys toisistaan on noin 10 km. 
Kirkonkylä on ns. hallinnollinen keskus, jossa myös ikäihmisten asumista. Kuorttiin sijoittuu yrityksiä, 
liiketoimintaa ja teollisuutta. Kuortti on liikenteellisesti helpommin saavutettavissa (valtatie 5). 
Hankkeessa tarkastellaan, miten molempia keskustoja voidaan kehittää yhdessä ja erikseen. 
Opinnäytetyön tavoitteena on löytää keinoja yhteisöllisyyden ja elinvoimaisuuden kehittämiseen. 
Samalla voidaan tutkia myös palvelujen verkostoa naapurikuntien kanssa.   
 
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 
Suupohjan seutukunnan väkiluvun odotetaan kehittyvän väestönennusteen (30.10.2015) vuoden 2018 
tasosta 22 300 vuoteen 2030 mennessä noin 20 880 asukkaaseen. Samanaikaisesti yli 74-vuotiaiden 
määrän ennustetaan muuttuvan 2 810 asukkaasta vuonna 2018 noin 4 020 asukkaaseen vuonna 2030, 
eli ikäihmisten määrä kasvaa 43,1 % nykyisestä. 
 
Tavoitteena on kehittää toiminnallinen palveluverkko, jossa Suupohjan taajamilla (Isojoki, Karijoki, 
Kauhajoki ja Teuva) on kullakin omia erikoispalveluja. Tavoitteena on kehittää kaikkia taajamia yhdessä 
ja hallitusti. Kehitystyöhön osallistutetaan niin virkamiehet, paikalliset yritykset kuin myös asukkaat. 
 
Tämä raportti käsittää väeltään vähenevien kuntien ja erityisesti Keuruun haasteita. Kunnan elinvoiman 
kehittämiseen liittyy tiiviisti taajaman kehittäminen kaupunkisuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun 
näkökulmasta.  Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa asukkaiden hyvinvoinnin ja asukastyytyväisyyden 
kokonaisuutta. Ennaltaehkäisevä työ ja hyvinvoinnin edistäminen liittyvät kuitenkin myös mm. 
jalankulkuympäristön kehittämiseen, päivittäistavarapalveluiden saavutettavuuteen sekä alueen 
virkistys- ja liikuntamahdollisuuksiin.  
 

 
Kuva 1. Keuruun osahankkeen kehittämissuunnitelma. (Leppänen, S., 2018) 
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Lähtötilanne 
Muutokset kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa 
 
Sote-uudistuksen lähtökohtana on ollut koko Suomen kattava sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä 
palvelutarjonta. Monet kunnat omistavat palvelurakennuksia, joissa sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tuottajat tulevat jatkossa tarjoamaan palveluitaan. Valtakunnallisesti toimivan Maakuntien tilakeskuksen 
tehtävänä olisi ollut edelleen vuokrata siirtymäajaksi kuntien kiinteistöjä (Hollmén, 2017). Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tuottamisen kannalta on tärkeää arvioida sote-palveluiden tarvetta paikallisista 
lähtökohdista, alueellisesti kuntarajojen yli. Niitä tulee mitoittaa suhteessa paikalliseen 
väestörakenteeseen, palvelutarjontaan ja resursseihin.  Yhteistyö kunnan ja alueen välillä on tärkeää. 
Kunnat ovat olleet luomassa palveluverkostoa, ja niillä on paikallista osaamista, henkilöstöä sekä 
toimitiloja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen (Kuntaliitto, 2016).  Kunnan tehtävät tulevat 
jatkossa painottumaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisevään 
työhön. Elinympäristön kehittäminen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun keinoin on osa kunnan 
välineitä tässä hyvinvointia edistävässä työssä. Hyvinvointiin liittyy monia kunnan tehtäviä, kuten 
yhteisöllisyyden kehittäminen ja asukkaiden osallisuuden edistäminen päätöksenteossa.  
 

 
 
Kuva 2. Kunnan tehtävät sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. (Kuntaliitto, esitys Roivanen, K., 
4.4.2018) 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien monimuotoisuuden arvioidaan kasvavan. Julkisen sektorin 
vastuu palveluiden tuottajana tulee muuttumaan ja yhteisesti jaettava vastuu kolmannen sektorin ja 
paikallisyhteisöjen kanssa kasvamaan (Virkkula, et al., 2018). Pienissä kunnissa olemassa olevien 
tilojen tehokas hyödyntäminen kaikkien palveluiden tuottajien (julkinen, järjestötoiminta ja yritykset) 
yhteiskäytössä on resurssitehokasta toimintaa. Tilojen omistamiseen, vuokraamiseen ja käyttöön 
liittyviä sopimuksia tulee kehittää siten, että yhteiskäyttöisyys on mahdollista. Paikallisten toimijoiden 
verkostomainen toiminta voi ylläpitää tai lisätä kuntien elinvoimaisuutta. Palveluiden saavutettavuutta 
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voidaan tarkastella sekä rakennetun ympäristön esteettömyyden, liikenneverkoston sekä tietoteknisten 
valmiuksien näkökulmista. Asukkaan kannalta arjessa tarvittavien palveluiden sijoittuminen tiiviille 
alueelle taajaman keskustaan helpottaa palveluiden saavutettavuutta ja käyttöä. 
Kaupunkisuunnittelussa tämä tarkoittaa sekoittunutta maankäyttöä, jossa asuminen, työpaikat ja 
erilaiset palvelut sijaitsevat samalla alueella. Tiivis ja sekoittunut maankäyttö, lyhyet ja suorat kevyen 
liikenteen reitit palveluihin edistävät myös liikkumista jalan tai pyörällä. Kunnan kaavoituksella ja 
tonttipolitiikalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi siihen, että taajama on tiivis ja myös ikääntyneille 
suunnattu asuminen sijoittuu keskeiselle paikalle, lähelle palveluita.  Toisaalta voidaan ohjauksella 
pyrkiä siihen, että keskustaajaman asunnot ovat suunnattu kaiken ikäisille ja kokoisille asuntokunnille, 
eikä synny vain ikääntyneille suunnattuja asuinalueita. Maaseutualueiden erityinen voimavara rakentuu 
yhteisöllisyyden pohjalle. Rouhiaisen (2014) mukaan esimerkiksi kyläyhteisöjen ja kunnan välinen 
yhteistyö liittyy etenkin harrastustiloihin ja -paikkoihin. Keskeisiä kuntayhteistyön kohteita ovat myös 
vapaa-ajan toimintaan liittyvät asiat sekä tieasiat ja joukkoliikenne. Asuinympäristöön, kaavoitukseen, 
kunnallistekniikkaan sekä kouluun liittyvät asiat ovat osa kyläyhteisöjen toimintaa.  
 
Suomen paras kunta -kyselyn mukaan aktiivinen yhteisö ja identiteetti sekä toimivat palvelut ja 
luontoyhteys ovat hyvän asuinympäristön tunnusmerkkejä (Kiinteistöliitto, 2010).  Matthies, et. al (2011) 
mukaan maaseutualueilla omaksuttu vahva kansalaistoiminnan ja yhteisöllisyyden perinne ja käytännöt 
voivat olla edelläkävijänä julkisen talouden, yritystalouden ja yhteisötalouden välisen kumppanuuden 
rakentamisessa hyvinvointipalveluissa. Työryhmä toteaa, että hyvinvointipalvelut ovat yksi nopeimmin 
kasvava elinkeinoala sekä koulutettujen naisten keskeisin työllistäjä maaseudulla. Sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat merkittäviä kunnan elinvoiman kannalta. Elinvoimainen taajama -hankkeen 
tavoitteena on kokonaisvaltainen taajaman keskusta ja sen tarjoamien palveluiden suunnittelukonseptin 
kehittäminen.  
 

Väeltään vähenevien kuntien elävöittäminen 
 
Yhteisöllisyys, arjen sujuminen ja palveluiden saavutettavuus ovat merkityksellisiä paikallisten 
asukkaiden kannalta. Näihin tulee panostaa ja hakea uudenlaisia ratkaisuja. Monialainen ja 
pitkäjänteinen strateginen suunnitelma, esimerkiksi elävöittämisprojektien kautta, on hyvä lähtökohta 
väeltään vähenevälle kunnalle tai kaupungille. Elävöittämisellä tarkoitetaan toimintaa, joka tähtää 
rakennemuutoksen keskellä olevien alueiden kestävään kehittämiseen taloudellisesti, fyysisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti. Väeltään vähenevät kunnat ja elävöittäminen käsitteenä linkittyvät 
toisiinsa voimakkaasti. Näiden kuntien ongelmien ratkaisemisessa edellytyksenä on myös muuttaa 
sekä päättäjien, suunnittelijoiden että kaupunkilaisten yleistä asennetta siten, että tulevan kehityksen 
lähtökohdaksi otetaan väestön vähenemisen ehkäiseminen, eikä tavoitella jatkuvaa kasvua (Hollander, 
2009). Suomen mittakaavassa pienten kuntien kasvava tarve on usein panostaa olemassa olevan 
asukasmäärän säilyttämiseen muun muassa työllisyyttä parantamalla, lapsiperheitä tukemalla sekä 
keskittymällä palvelurakentamiseen ikääntyvien poismuuton ehkäisemiseksi. Ratkaisumallit ovat aina 
paikallisiin olosuhteisiin pohjautuvia, sillä yhtä yleistä ratkaisua on vaikea määrittää alueiden erilaisen 
historian, rakenteen, koon sekä kulttuurin lähtökohtien takia. Muutamia yhteisiä kehitettäviä puolia 
voidaan kuitenkin esittää ja kehittämisprosessi kuvata. Tärkeitä ja huomionarvoisia puolia 
elävöittämisessä ovat muun muassa alueen sosiaalinen pääoma, eri tahojen yhteistyö, kestävä kehitys 
sekä vihreä rakentaminen. Näillä pyritään toteuttamaan paikallisen yhteisön parantamiseen sekä 
paikallisten asukkaiden hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä. 
Elävöittämishankkeissa on huomioitava myös kunnan rajat ylittävä verkostoituminen ja paikalliset 
kumppanuudet. Kehittämishankkeissa tulee huomioida paikallisen väestön rakenne, palvelutarpeet ja 
eriarvoisuuden vähentäminen.  Verkostomainen monituottajamalli, joka yhdistää julkisen ja yksityisen 
sektorin, sekä järjestötoiminnan voi olla pienelle kunnalle resurssitehokas ja joustava ratkaisu. 
Esimerkiksi kotona-asumisen tukeminen verkostomaisten kotiin tuotavien palveluiden avulla voi olla 
kestävä ratkaisu pienessä kunnassa.   
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Pienissä kunnissa sosiaalinen pääoma voi olla vahvuustekijä. Se liittyy paikallisen kulttuurin 
arvostukseen, yhteisöllisyyteen, sekä asukkaiden ja päättäjien väliseen luottamukseen ja 
vuoropuheluun. Paikallisten asukkaiden osallistumista suunnitteluun ja päätöksentekoon voidaan 
tukea, ja näin pyrkiä parantamaan heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan elämänlaatuunsa. 
Vapaaehtoiset toimijat ovat usein yli 50-65 vuotiaita, kauan alueella asuneita henkilöitä. Rouhiaisen 
selvityksen mukaan Keski-Suomessa jopa 75 % kylätoimijoista oli yli 50-vuotiaita. Vanhan 
rakennuskannan korjaaminen ja rakennusten avaaminen laajasti asukkaiden ja paikallisyhteisöjen 
käyttöön edistää yhteisöjen toimintamahdollisuuksia. Tavallisimpia kylätoiminnan tuottamia palveluja 
ovat esimerkiksi kioskitoiminta sekä kylätalon ja urheilupaikkojen ylläpitäminen. Esimerkiksi Leader-
toiminnan avulla on saatu Keski-Suomessa ja Keuruun alueella kunnostettua ulkoilualueita, 
uimarantoja, kylätaloja sekä urheiluun ja kulttuurin liittyviä tiloja. Nämä kaikki liittyvät asukkaiden 
hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden rakentamiseen. Yksittäisen rakennushankkeen lisäksi tulisi keskittyä 
alueen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Kuinka rakennushanke liittyy muuhun ympäristöön, kuinka se 
on saavutettavissa ja minkälaisia uusia toimintamahdollisuuksia avautuu sen ympärille. Uusissa 
kehittämishankkeissa lähtökohtana tulee olla eheän yhdyskunnan rakentaminen, koska pienten 
taajamien ongelmana on usein maankäytön pirstoutuminen.  
 
Vapaa-ajan asukkaat tuovat kuntiin uusia mahdollisuuksia. Suomessa on lähes puoli miljoonaa vapaa-
ajan asuntoa, ja ne ovat entistä paremmin varustettuja nykyaikaisin mukavuuksin. Kesämökkeilyn 
sijasta on ehkä osuvampaa puhua jo monipaikkaisesta asumisesta. Vapaa-ajan asumisella on osalle 
kunnista elinkeinoelämän kannalta suuri merkitys. On kuntia, joissa vapaa-ajan asukkaiden määrä on 
jopa suurempi kuin vakinaisen väestön. (Adamiak, et al., 2015) Taajamarakenteen kehittämisessä ja 
yhteisöllisyyden tukemisessa olisi syytä kiinnittää myös huomioita toispaikkakuntalaisiin ja nähdä 
vapaa-ajan asuminen yhtenä tulevaisuuden voimavaroista. 
 
Ikääntyneen väestön määrällinen kasvu näkyy erityisesti kaupungeissa. Euroopassa vuoden 2000-
2015 välisenä aikana ikääntyneiden määrä kasvoi 26 % kaupungeissa ja vain 2 % harvaanasutuilla 
seuduilla (UN, 2015). Väestön ikääntymisen haasteet ovat erilaisia pienissä kunnissa. Monissa 
kunnissa yli 64-vuotiaan ikäluokan määrä ei niinkään kasva, mutta kokonaisväkiluvun pienentyessä 
huoltosuhde kasvaa. On myös huomattavaa, että seuraavina vuosikymmeninä vanheneminen jatkuu ja 
painottuu erityisesti yli 74-vuotiaiden joukkoon. Esimerkiksi Keski-Suomen alueella väestön 
huoltosuhde v. 2017 oli jo 160, mikä tarkoittaa, että työvoiman ulkopuolella ja työttömänä oli 160 
henkilöä 100 työssäkäyvää kohden.  
 
Väeltään vähenevien pienten kuntien mahdollisuudet ylläpitää palveluita ovat rajalliset ja kunnilla voi 
olla hyvin erilaiset lähtökohdat ja tarpeet kuntalaistensa asumiseen, osallisuuteen ja palveluihin liittyen. 
Palveluiden keskittäminen ei palvele haja-asutusalueiden väestöä, joiden välimatkat palveluihin 
saattavat pidentyä entuudestaan. Palveluiden järjestämisen ja niiden saavutettavuuden kannalta pitkät 
välimatkat ja haja-asuminen ovat haaste. Palveluiden keskittäminen toimii hyvin kaupungeissa, joissa 
asuminen ja palvelut ovat tiiviillä alueella ja julkinen liikenne toimii.  Palveluiden karsimisella ja 
suunnittelemattomalla kutistumisella on myös selkeitä tilallisia vaikutuksia taajaman ympäristössä. 
Miten esim. tyhjiin kiinteistöihin ja vanhenevaan rakennuskantaan reagoidaan siten, ettei 
asuinympäristön laatu kärsi. Harvaan asutulla alueella ja ydinmaaseudulla asuvien asiointi palveluissa 
tapahtuu omalla autolla. Kuntaliitto on määritellyt lähi-, seutu- ja laajan väestöpohjan palvelut sen 
mukaan, kuinka lähellä ihmistä palvelu tulisi tuottaa, tai kuinka helppoa niiden saavuttamisen pitäisi olla 
(2009). Tässä raportissa päähuomio on lähipalveluissa, joita asukkaat käyttävät päivittäin tai toistuvasti. 
Myös kotiin tuotavat palvelut ovat osa lähipalvelua. Lähipalveluihin luetaan esimerkiksi liikuntapalvelut, 
koulut, kirjastot ja palveluasuminen. Yksityisiä lähipalveluita ovat muun muassa kaupat ja kahvilat. 
Julkisten lähipalveluiden tulee olla myös vammaisten saavutettavissa (Kuntaliitto, 2009). 
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Hyvinvoinnin edistäminen rakennetun ympäristön avulla 
 
Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat muun muassa fyysinen aktiivisuus ja sosiaalinen 
kanssakäyminen. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on osa hyvinvoinnin edistämistä. Monet pienet 
kunnat sijaitsevat autovyöhykkeellä, jossa taajama on suunniteltu etupäässä autolla liikkumiseen. 
Sahlsten (2013) on tarkastellut liikkumistapoja eri ikäluokissa ja havainnut, että jalankulku ja pyöräily 
sekä joukkoliikenne ovat lasten ja nuorten merkittävimmät kulkumuodot. Aikuisilla autoilun osuus 
nousee selkeästi yleisimmäksi kulkuvälineeksi. Jalankulun asema vahvistuu ja autoilun heikkenee 
uudestaan noin 65 vuoden tienoilla. Kun harvaan asutulla alueella ikääntyneen on aika luopua 
ajokortista, hän muiden henkilöiden avun varassa.  Pienten taajamien vahvuutena voi kuitenkin olla 
vahva yhteisöllisyys ja naapuriapu. Liikenneviraston Henkilöliikennetutkimuksessa (2018) kuitenkin 
todetaan, että liikkumisen alueelliset vaihtelut johtuvat ennen muuta liikennejärjestelmän ja maankäytön 
eroista ja selvästi vähäisemmässä määrin väestörakenteellisista eroista. Katujen ja jalankulkureittien 
hierarkia ja niiden verkottuminen voivat tukea turvallista liikkumista. Taajaman keskustan 
kehittämisessä voidaan jalankulkua ja turvallisuuden tunnetta edistää erottamalla autoliikenne, pyöräily 
ja kävely omille väylilleen (Kuva 3.). Vihervyöhykkeet, istumapaikat ja hyvä valaistus tekevät 
liikkumisesta mielekästä ja turvallista. Opasteet ja näkyvät maamerkit tukevat suunnistautumista.   
 
 

 
 
Kuva 3. Ivalon keskustan jalankulkureittien kehittäminen. (Tenkanen, N., 2017) 
 
Liikkumisen edistäminen voi tapahtuu yhteistyössä kunnan, yritysten ja järjestöjen kanssa. Jalankulku- 
ja pyöräilyreittien kehittäminen, virkistysalueiden saavutettavuuden tarkastelu sekä niiden laatu 
vaikuttavat myös arkiliikkumiseen.  Hyötyliikuntaa voivat edistää myös erilaiset sosiaaliset tapahtumat, 
toritapahtumat ja vapaaehtoisten toiminta. Liikunnan edistäminen edellyttää olemassa olevien tilojen 
kuten uimahallien, kuntosalien sekä koulujen liikuntatilojen ja niissä toimivien järjestöjen ja yritysten 
kartoittamista. Suunnitteluvaiheessa voidaan tarkastella miten tilat ja niiden sijoittuminen taajamassa 
edistävät liikkumista ja ovatko eri toimijat valmiita yhteistyöhön liikunnan edistämiseksi asukkaiden 
keskuudessa.      
 
Sosiaalinen kanssakäyminen tapahtuu arjen paikoissa, kaupassa, kahvilassa, kirjastossa ja 
asuinympäristössä. Erityisesti ikääntyneille nämä voivat olla ainoita sosiaalisen kohtaamisen paikkoja. 
Palveluiden ja julkisten tilojen saavutettavuus on edellytys kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa.  
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Kulttuuriperintö on osa paikallista identiteettiä, joka edistää ihmisten sitoutumista alueen ympäristön 
vaalimiseen ja toimii myös ekologisen kestävyyden edistämisen välineenä. Erilaiset tapahtumat, kuten 
myyjäiset, kesäteatteri ja juhlat ovat näkyvimpiä kulttuuriin liittyviä käytäntöjä. Niiden avulla saadaan 
näkyvyyttä ja voidaan houkutella alueelle asukkaita ja edistää kehittämistoimintaa. Kumpulainen (2016) 
toteaa, että kulttuurin rooli on sitouttaa asukkaat yhteisöönsä. Hänen mukaansa yhteisöllisessä 
toiminnassa erityisesti viihtyvyyteen liittyvät seikat ovat tärkeimpiä, sillä ne muodostavat perustan 
aktiivisen eli kestävän paikallisyhteisön olemassaololle. Yhteisöllisten paikkojen, kuten kirjaston, 
kylätalon ja julkisen tilan saavutettavuus sekä rakennetun ympäristön laatu tukevat viihtyisyyttä. 
Kuokkanen (2015) toteaa kuitenkin, ettei aktiivinen kyläyhteisö takaa kestävän hyvinvoinnin edistämistä 
niiden kohdalla, joilla ei ole resursseja sen hyödyntämiseen. Tämä koskee erityisesti heikommassa 
asemassa olevien hyvinvoinnin tukemista sekä mahdollisuutta hyödyntää hyvinvoinnin lähteitä. 
Esimerkiksi liikkumiseste tai sosiaaliset ongelmat voivat estää yhteisöllisten tilojen omatoimisen 
hyödyntämisen. Tarvitaan julkisen toimijan ja järjestöjen yhteistyötä, että myös nämä henkilöt saadaan 
mukaan yhteisöön. 
 
Yhä useampi seniori-ikäinen muuttaa kaupunkikeskustoihin asumaan. Suuret ikäluokat valtaavat 
kaupungeista yhä enemmän tilaa. He ovat ensimmäinen sukupolvi, joka on tottunut kuluttamaan. He 
viettävät aikaa palvelujen parissa ja käyvät yhdessä kahvilla tai lounaalla. Nyt eläköityvä sukupolvi 
määrittelee kuntien kehitystä. (Wallin, 2019) Väestöltään ja palveluiltaan vähenevien kuntien 
vetovoimaisuuden kannalta keskeistä olisi keskusta-alueen kehittäminen ja asumisen tuominen lähelle 
keskustapalveluja. Taajamakeskustat, joissa on lukuisia tyhjiä liiketiloja, eivät edistä alueen 
vetovoimaisuutta. Korjaamalla rakennuksia ja määrittämällä tiloille uusia käyttötarkoituksia, tai 
purkamalla huonokuntoisia rakennuksia voidaan rakennetun ympäristön laatua parantaa ja kehittää sitä 
hyvinvointia edistäväksi. Myös ulkotilojen luonne, pihat, viheralueet, puistot ja aukiot, vaikuttaa 
taajaman identiteettiin ja viihtyvyyteen. Pienillä toimenpiteillä, kuten istutuksilla voidaan saada 
keskustaajamasta aivan toisenlaisen näköinen. 
 

Ikäihmisten palvelut 
 
Eliniän odotteen kasvaessa, yhä useampi suomalainen saavuttaa korkean iän. Erityisesti hyvin 
iäkkäiden, 80-vuotta täyttäneiden osuuden odotetaan kolminkertaistuvan seuraavan vuosikymmenen 
aikana (THL). Palvelurakenteen muutos koskee mm. ikääntyneille kotiin annettavien sosiaali- ja 
terveyspalveluiden lisäämistä ja laitoshoidon vähentämistä. Ennaltaehkäisevä toiminta, hyvinvoinnin 
edistäminen ja asuminen tulevat jatkossa olemaan osa kunnan ydintehtäviä. Hyvinvoinnin, terveyden 
ja toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää ikääntyvän väestön lisääntyessä. Asumisen ja asuinalueiden 
merkitys kotona pärjäämiselle kasvaa. Arjen askareiden sujuminen ja palveluiden saavutettavuus ovat 
avain asemassa niin itsenäisen elämän kuin omaishoidon kannalta. THL:n mukaan ”Suomalaisten 
hyvinvointia voidaan parhaiten kohentaa, kun kehitetään ratkaisuja, joilla tilanne paranee erityisesti 
niillä alueilla ja niissä suurissa väestöryhmissä, joihin ongelmat kasautuvat.” (THL, 2014) 
 
Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen kasvaminen vaikuttavat verotuloihin sekä työvoiman 
saatavuuteen. Tämä vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen. Esimerkiksi Keski-Suomen 
alueella terveys- ja sosiaalipalveluiden osuus on n. 18 prosenttia työpaikoista. Ekholmin (2018) 
esittämän pohjoismaisen vertailun mukaan ikäihmisten palveluiden kasvu, nykyisen mallin mukaan, 
kasvattaa palveluiden kustannuksia jyrkästi kaikissa pohjoismaissa, erityisesti Islannissa ja Norjassa 
(kuva 4).  
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Kuva 4. Ennuste vanhuspalveluiden kustannusten kasvamisesta vuoteen 2059 mennessä. (Ekholm, 
Institutet för Framtidsstudier, 2018) 
 
Ekholm esittää, että julkisen palvelutuotannon maltillisella tehostamisella esimerkiksi sähköisten 
työvälineiden ja prosessien kehittämisen avulla (2,5 % vuosittain) koko julkisen talouden menot voidaan 
saada Suomessa ja monessa muussa pohjoismaassa jopa laskuun nykyiseen tasoon verrattuna (kuva 
5). 
 

 
Kuva 5. Koko julkisen sektorin kustannusten kehittyminen vuosittaisen 2,5 % tuttavuuden 
tehostamisella. 
 
Ikäihmisten palveluiden laatusuositus (2017) edellyttää yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittämistä 
paikallisesti siten, että se tukee ikääntyneiden itsenäistä asumista omassa kodissa. Tämä edellyttää eri 
toimijoiden ja kunnan hallintokuntien välistä asukaslähtöistä yhteistyötä. Jatkossa myös kunnan ja 
maakunnan yhteistyö on taattava, jotta tila- ja henkilöresurssien tehokas hyödyntäminen on 
mahdollista.  
 
THL:n mukaan koetun elämänlaatuunsa tyytyväisten osuus Keski-Suomessa oli 20-64-vuotiaiden 
keskuudessa 57 % ja vastaavasti yli 64-vuotiaiden hieman alempi, 52 % (Sotkanet, 2015). Päivittäisten 
askareiden onnistuminen yksin tai avustetusti on ikääntyneiden itsenäisen asumisen edellytys. THL:n 
selvityksen mukaan (Murto, et al. 2017) Suomessa noin 25 % yli 74-vuotiasta kokee suuria vaikeuksia 
päivittäisissä askareissa ja yli 500 m pitkän matkan kävelemisessä. Tämä tulee ottaa huomioon 
asumisen ja palveluiden sijoittumisessa. Muistisairauksien varhainen diagnosointi on tärkeää. 
Muistisairaiden ja heidän omaistensa vertaistuki sekä kotona asumisen tuki tukevat kotona-asumista. 
Rakennetun ympäristön avulla voidaan myös muistisairaiden omatoimista pärjäämistä tukea (Rappe, 
et al. 2018). Toisaalta myös paikallisten palveluiden tarjoajien, kuten kaupan, kahvilan ja esimerkiksi 
postin työntekijöiden kouluttaminen muistisairaiden ja muiden erityisryhmien kohtaamiseen tukee 
muistiystävällistä taajamarakennetta. 
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Kuva 6. Yli 74-vuotiaiden vaikeudet suoriutua arjen askareista ja 500 m kävely maakunnittain. (THL, 
2015)  
 

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, 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. 
 

Menetelmät 
 
Elinvoimainen taajama -hankkeessa yhteiseen kehittämisprosessiin osallistuvat Aalto-yliopiston 
asiantuntijoiden ja opiskelijoiden lisäksi konsortion jäsenet sekä hankkeessa mukana olevien kuntien 
virkamiehet, kunnissa työssäkäyvät, yrittäjät ja asukkaat. 
 
Kuntien lähtötietoja ja pitkän tähtäimen (vuosi 2040 asti) kehitystä ja tarpeita tarkastellaan ensin 
tilastojen kautta. Tietoa kuntien ns. pehmeistä arvoista, kuten tärkeistä paikoista, yhteisöllisyydestä, 
harrastemahdollisuuksista, palvelujen käytöstä, kunnan identiteetistä ja viihtyvyydestä kerätään 
asukaskyselyjen ja asukastyöpajojen muodossa. Ensimmäiset kyselyt on toteutettu Suupohjan neljässä 
taajamassa vuoden 2019 alussa. Asukastyöpajoja on pidetty Suupohjan taajamien lisäksi myös 
Harjavallassa. 
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Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden kuntiin tekemät opinnäytetyöt käsittävät suunnittelukonseptit 
näihin viiteen taajamaan.  
 
Harjavaltaan tehtävä opinnäytetyössä tarkastellaan kaupunkikeskustan kehittämistä palveluiden ja 
asumisen näkökulmasta. Erityinen painopiste on juna-aseman ja kaupungintalon välinen alue, jonne 
sijoittuvat keskeiset liiketilat, tori ja matkahuollon pysäkki, ja tämän alueen eheyttäminen huomioiden 
vaiheittainen toteutuminen. 
 
Keuruun opinnäytetyössä tavoitteena on luoda ikä- ja muistiystävällinen keskustaajama, jossa 
kiinnitettään erityisesti huomiota kattavaan kävelyverkostoon ja valaistukseen. Lisäksi suunnitellaan 
modulaarinen massiivipuurakennus, jonne sijoittuu asumista, myös ikääntyneille, sekä erilaisia 
palveluita. 
 
Kurikkaan tehtävä työ keskittyy Kanta-Kurikan taajamaan. Tavoitteena on tutkia, miten keskustan 
taajamarakennetta voidaan tiivistää yhdyskuntasuunnittelun keinoin ja luoda alueelle selkeä keskus. 
Kurikan kohteessa tehdään mahdollisesti vielä toinen erillinen maisema-arkkitehtuurin opinnäytetyö, 
jossa tarkastellaan taaja ulkotiloja ja miten istutuksilla, piha-alueilla, puistoilla, aukioilla sekä 
virkistysalueilla voidaan vaikuttaa taajaman vetovoimaisuuteen ja viihtyvyyteen. 
 
Pertunmaan opinnäytetyössä kehitetään kylätalo-konseptia, joka on muunneltavissa eri vuodenaikojen 
ja muuntuu eri käyttötarkoituksiin. Kylätalon on tarkoitus palvella Pertunmaan vakituisia ja vapaa-ajan 
asukkaita, tarjoten etätyömahdollisuuksia, verstastiloja, kahvilapalveluja yms. Kylätalokonsepti on 
sovellettavissa olemassa olevaan rakennukseen kirkonkylän keskustassa tai laajennuksena tai 
kokonaan uudisrakennuksena. 
 
Suupohjaan tehtävässä opinnäytetyössä tarkastellaan Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan 
taajamien ominaispiirteitä ja sitä, miten taajamat voisivat toimia yhdessä palveluverkkona. Suupohjassa 
elinvoimakäsite sidotaan kestävyyden kontekstiin ja resilienssin periaatteisiin. Asukastyöpajojen kautta 
asukkaat pääsevät osallisiksi kehittämisprosessiin. Lisäksi opinnäytetyössä analysoidaan 
asukaskyselyjen tuloksia ja tehdään syvähaastattelut kunnan virkamiehille.  
 
Opinnäytetyöt valmistuvat vuoden 2019 aikana. Keuruun työ jo huhtikuussa. 
 
Hankkeessa käynnistetään alkusyksystä kuntien palveluiden ja rakennusten inventaario. Tarkoituksena 
on selvittää, miten keskustaajamia voidaan eheyttää ja tiivistää. Onko taajamissa tyhjiä rakennuksia, 
joihin voidaan määrittää uusia käyttötarkoituksia, tai rakennuksia, jotka voidaan purkaa. Palvelujen 
osalta kartoitetaan nykyinen palvelutarjonta, palvelujen sijoittuminen ja aukioloajat. Sen pohjalta 
selvitetään, voidaanko palveluja yhdistää ja tilankäyttöä tehostaa. Vastaavanlainen rakennusten ja 
palveluiden inventaario toteutettiin Täytyy-hankkeen puitteissa Porvoossa. Rakennusten arvioinnissa 
käytettiin seuraavia näkökulmia: 
 

 Maankäytölliset ja kaavalliset tavoitteet 
 Kunto, korjausvelka 
 Kelpoisuus, joustavuus 
 Asema palveluverkossa 
 Saavutettavuus 
 Tehokkuus, tuotettavan palvelun hinta 
 Omistamisen ja käytön kustannukset elinkaaren aikana 
 Operointikustannukset 
 Ei-mitattavat arvot 

 
Palveluiden inventaarion ja verkoston luomisen tarkempi kuvauus on raportissa myöhemmin. 
 

Suomalaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä  

Olemassa olevien rakennusten hyödyntäminen  
 
Palveluiden yhdistäminen ja tilojen yhteiskäyttöisyys mahdollistavat uudenlaisen palvelutarjonnan. 
Täytyy –kärkihankkeen aikana käsiteltiin muun muassa Savitaipaleen kunnan palvelutarjontaa ja 
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olemassa olevia tiloja. Hankkeessa keskusteltiin esimerkiksi kunnan omistamien kiinteistöjen 
hyödyntämistä ikääntyneiden palveluihin ja asumispalveluiden kehittämiseen. Myös taajaman 
keskustassa sijaitsevien, kunnan omistamien rivitaloasuntojen varaamista ikääntyneiden asumiseen 
ehdotettiin. Lisäksi tuotiin esiin mahdollisuus keskittää sekä lasten- että vanhuspalveluiden resurssit ja 
tilat Toimintakeskus Suvannon tiloihin.  
 
Mansikka ry:n Kirkonkylät palvelukeskuksina –hanke pyrkii kehittämään tyhjillään ja vajaakäytössä 
olevia tiloja hyötykäyttöön. Esimerkiksi Vesannossa kehittämisteemoiksi elinvoimaryhmä tunnisti tilojen 
ja ympäristönhoidon kehittämisen, sekä koulun kehittämisen toimintakeskustana. Näitä teemoja 
kehitetään yhdessä kunnan toimijoiden, asukkaiden, yritysten ja sidosryhmien kanssa (Mansikka ry, 
2018). Erilaisia kumppanuuksia kehittämällä voi syntyä kokonaan uudenlaisia palvelutuotannon 
muotoja paikallisista lähtökohdista. Yhteiset tilat kuntoon teemahankkeessa puolestaan toteutetaan 
yhteisten tilojen käyttöä edistävää korjaus- ja täydennysrakentamista yhdistysten ja muiden yhteisöjen 
toimesta. 
 
Ranskassa Nantesin EPAHD Renoir –projektissa on kunnan ikääntyneiden palveluasuminen ja 
punaisen ristin ylläpitämä lasten väliaikainen asuminen yhdistetty samaan rakennukseen. 
Rakennuksessa 0-12 vuotiaat lapset voivat asua esim. vanhemman sairastumisen ajan tai kotona 
ilmenevien sosiaalisten ongelmien kärjistyessä. Lisäksi palvelukeskuksen ympärille on sijoittunut 
monen sukupolven asumista.  
 

  
Kuva 7. EPHAD Renoir, Nantes. (Verma, I. 2017) 
 

Muutostyöt ja purkaminen 
 
Täytyy-hankkeessa tarkasteltiin palveluita Savitaipaleen kunnan alueella yhteistyössä Toimintakeskus 
Suvannon ja EKSOTE:n kanssa. Kunnan omistama, EKSOTE:n vuokraama paikallinen terveysasema, 
Hyvinvointiasema, oli huonokuntoinen ja tullut teknisen tiensä päähän. Sen sijaan, että suunniteltiin 
mittava investointi uuden terveyskeskuksen rakentamiseen, alettiin kartoittaa mahdollisuutta sijoittaa 
sen toiminnot olemassa olevien, kunnan omistamien vajaakäytössä olevien rakennusten tiloihin. 
Esimerkiksi paikallinen ”yrittäjätalo” voi toimija joidenkin toimintojen sijoituspaikkana. 
Terveyskeskuksen vuodeosastolla asuvat muutamat vanhukset voitaisiin mahdollisesti sijoittaa 
Toimintakeskus Suvannon tiloihin.  
 
Lapinjärvellä puolestaan tehtiin päätös parantaa olemassa olevan kirjastotilan saavutettavuutta 
tekemällä rakennukseen esteetön sisäänkäynti. Raision Hulvelan palvelukeskuksen peruskorjauksen 
yhteydessä alettiin rakennusta ja sen ympäristöä tarkastella laajemmin. Lopputuloksen päädyttiin 
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ehdottamaan ratkaisua, jossa rakennuksen muutoksilla voitiin avata tiloja ja toimintoja laajasti 
kaupungin asukkaille. Rakennus liitettiin peruskorjauksen avulla tiiviisti viereiseen viheralueeseen. 
 

 
Kuva 8. Hulvelan palvelutalon peruskorjausehdotus ja laajentaminen. (Tarkkanen, A., 2017) 
 
Uudisrakentaminen 
 
Porvoon kaupungin väestö kasvaa ja kaupunki suunnittelee Johannesbergiin uutta asuinaluetta. Alueen 
suunnittelussa on alusta lähtien otettu kaupungin mukaan monet hallintokunnat ja aluetta aletaan 
kehittää kaupungin, yritysten ja järjestöjen kanssa yhteistyössä. Rakennuttamisen lähtökohtana on 
palveluiden ja rakentamisen kilpailutus kokonaisuutena, joka huomioi sekä alueen toteutuksen, että 
ylläpidolliset asiat pitkällä tähtäimellä. Porvoon kaupunki kilpailuttaa alueen kokonaisuutena ja 
määrittelee kilpailuohjelmassa, millaiseksi alue halutaan kehitettävän ja millaisia ominaisuuksia ja 
palveluita alueelle edellytetään syntyvän (Lehtovaara, et al. 2019). 
 
Lapinjärvellä on purettu huonokuntoisia kunnan vuokra-asuntoja, ja tilalle on rakenteilla ikääntyneille 
soveltuvia pieniä, pinta-alaltaan n. 50 m2 omakotitaloja. Suunnittelun lähtökohtana olivat esteettömyys 
ja kohtuuhintaisuus. Toteutettavat pientalot sijoittuvat kunnan keskustan alueelle, kävelyetäisyydelle 
kaupallisista ja kulttuuripalveluista. Kotipalvelut ja kotihoito voidaan tuottaa tarvittaessa läheisen 
palvelutalon toimesta. 
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Kuva 9. Purettavat vuokratalot palvelutalon yhteydessä (pistekatkoviiva). (Fraser, I., 2017) 

 
 
Kuva 10. Uudet pienet omakotitalot palvelutalon ja kaupallisen keskustan välillä. (Lindberg, L., 2017) 
 

Osallisuus 
 
Lapinjärven kunnan palveluita ja asumista on yhteiskehitetty kunnan asukkaista muodostuvan 
Unelmatiimin kanssa. Kehittämisen tueksi on kutsuttu puheenvuoroja eri alojen asiantuntijoita. 
Kehittämistyö koskee kaikkia kunnan alueella sijaitsevia palveluita, asumista ja maankäyttöä. 
Paikallisia yrityksiä on koulutettu kohtaamaan muistisairaita asukkaita.  
 
Savitaipaleella toteutettiin kysely alueen yli 55-vuotiaille asukkaille. Yhteisölliset asumismuodot ja 
julkisen liikenteen puuttuminen nousivat haasteeksi. (Täytyy-hanke, 2018) 
 
Esimerkiksi Saksassa, Altenan kaupunki (Nordrhein-Westfalenin osavaltio) vastasi väestön ja 
resurssien vähenemiseen strategialla (”Altena2015”), joka keskittyi kasvun sijaan kutistumisen 
hallitsemiseen. Kehitystyön keskeisessä osassa oli kuntalaisten osallisuus esimerkiksi 
tulevaisuustyöpajojen ja sittemmin kansalaisyhdistysten yhteistyön kautta. Uudistustyöhön sisältyi 
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myös julkistenpalveluiden ja hallinnon uudelleenjärjestämistä resurssien jakamisen ja supistamisen 
kautta, aktiivisen vapaaehtoistyön ja kansalaisyhteiskunnan tukemista sekä pakolaisten 
integraatiotyötä. (URBACT, 2017) 
 

Saavutettavuus 
 
Ihmisten liikkuvuutta koskevat tarpeet vaihtelevat heidän päivittäisistä ja viikoittaisista 
elämäntavoistaan (työ, koulu, palvelut jne.) johtuen. Julkisen liikenteen kysyntä on myös eri taajaman 
koon ja sijainnin mukaan. Nykyisenkaltainen julkisen liikenteen järjestelmä ei välttämättä sovi kaikkien 
taajamien liikkumisratkaisuksi. Perinteisen julkisen liikenteen tehokkuutta voitaisiin parantaa lisäämällä 
joustavuutta tai kattavuutta reiteillä, linjoilla, pysäkeillä ja aikatauluilla. (Sepp, 2017) 
 
Ranskassa sijaitseva pieni noin 5 000 asukkaan kunta Tinchebray-Bocage tarjoaa autovapaa-
projektissaan edullista autonjako- ja autoluottopalvelua neljällä sähköautolla internet-varausalustan 
(http://tinchebray.monautopartage.fr/#_connexion) perusteella. Hanke on saanut kansallisen 
innovaatiopalkinnon. Sosiaaliseen yrittäjyyteen perustuva autojen yhteiskäyttöpalvelu on konkreettinen 
vaihtoehto julkisen sektorin tuottamille palveluille. Lisäksi ratkaisu vähentää myös liikenteeseen liittyviä 
taloudellisen kestävyyden riskejä. 
 
Skotlannissa Mullin ja Ionan saarilla toteutettu kestävän liikenteen hanke sisälsi autonjakoratkaisun 
Facebookissa perustetun Lift Share -sivuston muodossa. Sivulla on yli 350 jäsentä, jotka sopivat 
halukkaiden matkustajien ja kuljettajien kohtaamisesta. Hanke sai maaseudun Innovators-palkinnon 
vuosina 2015-2016. Kysyntäherkkiä liikenneratkaisuja on kehitetty vaihtoehtona perinteisille julkisen 
liikenteen palveluille. Kysyntään reagoivat palvelut käyttävät tavallisten linja-autojen sijasta usein 
pienempiä ajoneuvoja. Maksu veloitetaan näissä kuljetusmuodossa edelleen jokaiselta matkustajalta, 
mutta reittiä tai aikataulua voidaan sovittaa asiakkaiden tarpeen mukaan. (Davison, et al., 2014). 
 
Saksassa kehitetty Mobisaar-hanke aloitettiin vuonna 2015. Tavoitteena oli löytää malli, joka mukautuu 
muuttuviin asiakastarpeisiin johtuen alueen väestörakenteen muutoksista. Yhä useammat ihmiset 
tarvitsevat yksilöllistä tukea päivittäisiä rutiinejaan varten. Hankkeessa kehitettiin teknologisesti tuettu 
julkisen liikenteen palvelu ikääntyneille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. Ratkaisu käyttää tarveherkkiä 
kuljetustietoja (julkisen liikenteen reitit, aikataulut, pysäkit, ajoneuvot) dynaamisesti ja reaaliajassa ja 
yhdistää nämä yksittäisten matkustajien tarpeisiin. Malli käsittää myös vuorovaikutuksen käyttöliittymän 
ja asiakkaan välillä. Teknisen ratkaisun lisäksi hanke on myös osa sosiaalista innovaatiota - siihen 
kuuluu vapaaehtoisiakuljettajia, jotka ovat matkustajien käytettävissä yhteyshenkilöinä ja avustajina. 
(https://www.technik-zum-menschen-bringen.de/projekte/mobisaar) 
 

Sähköiset palvelut 
 
Yksi keino vähentää syrjäytyneisyyttä ja parantaa palvelujen saatavuutta alueilla, joilla väestö vähenee, 
on tieto- ja viestintätekniikan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen, mikä liittyy erityisesti sote-
palveluihin. 
 
Britanniassa vuonna 2013 perustettu SpeakSet-yritys tukee ikääntyneiden kotona asumista. SpeakSet 
tarjoaa laitteen, joka muuntaa TV:n yksinkertaiseksi videopuhelujärjestelmäksi. Se antaa iäkkäille 
ihmisille mahdollisuuden puhua kasvotusten terveydenhuollon ammattilaisille, sukulaisille ja ystäville. 
Järjestelmä ehkäisee ikääntyneiden yksinäisyyttä ja samanaikaisesti tehostaa terveydenhuollon 
ammattilaisten ajankäyttöä, kun autolla asiakkaalta asiakkaalle ajetut matkat jäävät pois. Vastaavia 
sovelluksia on ollut kokeilussa myös Suomessa. 
 
Ranskassa perustettiin vuonna 2003 kokeellinen virtuaalinen julkinen markkinapaikka e-Bourgogne, 
joka on nykyään riippumaton organisaatio. Alusta kokoaa yhteen kaikki alueen julkiset tahot. 
Järjestelmän tärkein vahvuus on sen avoimuus. Kunnalliset organisaatiot voivat tarjota sähköisiä 
palveluja asiakkaille tämän alustan kautta ilman, että heidän tarvitsee kehittää omia teknisiä ratkaisuja 
palveluntarjontaa varten. (https://www.e-bourgogne.fr/) 
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Uudet palvelut 
 
Väestön ikääntyminen luo uutta kysyntää palveluille, mikä avaa taas uudenlaisia mahdollisuuksia 
yrittäjille. Väestörakenteen muutoksen kautta erityisesti ikääntyneille suunnatut palvelut nousevat 
vahvasti esille. Samanaikaisesti työikäisten määrän pienentyessä on tarve kehittää uusia ratkaisuja 
palveluiden järjestämiselle, mm. yhdistämällä palveluja. 
 
Pienenevät taajamat ovat usein myös ikääntyviä taajamia. Iäkkäiden ihmisten asuminen sekä hoidon 
ja kuljetusten kasvava tarve muodostavat ongelmakehyksen kutistuville kunnille. Toisaalta 
ikääntyneiden tarpeita ei pidä nähdä taakkana. Se on keino tehdä strategisia investointeja, jotka 
pyrkivät säilyttämään ja houkuttelemaan taloudellisesti aktiivisia ryhmiä, erityisesti nuoria, pieneneviin 
kuntiin. Iäkkäiden tarpeisiin vastaaminen hyödyttää koko väestöä. (Schlappa & Neill, 2013) 
 
Alankomaissa käytetään Urheilukylä-käsitettä taajamista, jotka parantavat ikääntyneiden elämänlaatua 
ja elinkelpoisuutta. Kunnat edistävät uusien, pienten urheiluryhmien perustamista. Väestön kysynnän 
tulee ohjata yhdistysten tarjontaa eikä toisin päin. Julkinen sektori tarjoaa taloudellista tukea urheiluun. 
Toimintamallin avulla esimerkiksi ikääntyneet, jotka pelaavat petankkia, liitetään olemassa oleviin 
urheiluseuroihin. Näin urheiluseurojen jäsenmäärät kasvavat ja seurojen toiminta kehittyy. 
 
Ranskan kaupunkikehitysosuuskunta Plateau Urbain tarjoaa tyhjiä tiloja kulttuuri-, assosiaatio- ja 
sosiaalitalouden toimijoille väliaikaiseen käyttöön. Plateau Urbain tekee kumppanuussopimuksia tilojen 
omistajien kanssa ja huolehtii, että tiloille saadaan uusia väliaikaisia käyttötarkoituksia. Tapa "kierrättää 
rakennuksia" mahdollistaa tyhjillään olevien tilojen käytön edulliseen hintaan. Plateau Urbain 
työskentelee parhaillaan projekteissa Ile-de-Francessa sekä Lillessä, Lyonissa, Nantesissa, 
Marseillessa ja Bordeauxissa. 
 

Yhteenveto 
 
”Shrinking cities” -ilmiö vaikuttaa kaiken tyyppisiin alueisiin ja useimpiin Euroopan maihin. 
Kaupungistuminen toimii ajurina tälle kehitykselle, jossa jotkut alueet pienenevät ja toiset taas kasvavat 
pienenevien alueiden kustannuksella. 
  

 Pienenevät alueet voivat, ja niiden pitäisi, oppia kaiken tyyppisiltä alueilta, niiltä, jotka kutistuvat 
älykkäästi, ja niiltä, jotka kasvavat älykkäästi.  

 Taajamakeskustojen strategisella pitkän tähtäimen suunnittelulla ja uusilla innovaatioilla tilojen 
ja palvelujen käytön suhteen voidaan hillitä taajamien pienentymistä. 

 Alueellisen analyysin perusteella tulisi ensin valita strateginen suunta, joko hyväksyä väestön 
väheneminen ja ikääntyminen, tai yrittää palata takaisin kasvuradalle. 

 Tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä ja strategista näkemystä poliittisen päätöksenteon 
tueksi.  

 Älykkään kutistumisen (tai kasvun) avain on jatkuvien yhteiskunnallisten innovaatioiden 
tekeminen paikallishallinnossa ja maakunnan tasolla yhteistyössä yrittäjyyskulttuurin ja 
yhteisökulttuurin kanssa.   

 Maaseudun harvaan asutuilla alueilla sähköiset palvelut ja uudet liikkumisratkaisut ovat 
keskiössä palveluiden saatavuuden näkökulmasta. Myös etätyöpisteet voidaan nähdä uutena 
voimavarana. 

 Digitaalinen kehitys muodostaa perustan monille innovaatioille. Toisaalta se katalysoi uusia 
yhteisö- ja hallintomalleja, jotka myötävaikuttavat älykkääseen (ja kestävään) kutistumiseen tai 
kasvuun. Toisaalta uudet digitaaliset ratkaisut riippuvat ihmisten digi-osaamisesta. 
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Palveluverkoston rakentaminen 
 
Nykyinen varsin hajanainen palvelurakenne johtaa siihen, että jokaisessa taajamassa on samat, omat 
palvelut. Prof. Jarmo Suomisen mukaan (2018), perinteisen, staattisen palvelutuotannon painopiste on 
palveluntuottajan sisäisten prosessien tehokkuudessa. Tällainen palvelu toimii usein myös tiloissa, 
jotka ovat räätälöity vain määrättyyn 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 avoimet tilat, jota pääsevät hyödyntämään eri 
palveluntuottajat ja asiakkaat.  Verkottunut palvelurakenne toimii myös kunnan rajojen yli. 
Verkostomaisen toiminnan avulla jokaisessa alueen taajamassa voi säilyä joitakin palveluita, jotka 
voivat olla myös mobiileja. Yksi taajama voi tuottaa tiettyä palvelua myös muiden alueen taajamien 
asukkaille. Toisaalta tiloja voidaan tarjota yhteiseen käyttöön palveluntuottajille, mikä voi hyödyntää 
kaikkia osapuolia. 
 

Palvelukeskeisen ratkaisun prosessi 
 
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. Tuloksena on verkostoitunut ja avoin palvelutuotanto, joka edistää 
kunnan elinvoimaisuutta. 
 

 
Kuva 11. Palvelukeskeinen toimintatapa yhdistää olemassa olevat palveluntuottajat ja tilaresurssit. 
(Mukaillen, Suominen, J., 2018)  
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Suunnitteluvaihe 
 
 Palvelutarvearvio: väestörakenteen tarkastelu ja kehityksen ennakointiin pitkällä aikavälillä  
 Palvelukykyarvio: paikallisen palvelutarjonnan ja tilaresurssien kartoittaminen 
 Keinot: väestölliset selvitykset, tilainventaariot, paikallisten asukkaiden ja toimijoiden 

osallistaminen 
 Tulos: olemassa olevien rakennusten käyttötarkoituksen muutos, korjaustoimenpiteet, tilojen 

purkaminen tai täydentäminen 
 

Palvelukeskeisen ratkaisun suunnittelu edellyttää sekä tavoitteiden, suunnittelutyökalujen että 
prosessien määrittelemistä. Palvelutarvearvio ja palvelukykyarvio ovat osa suunnitteluvaihetta. 
Palvelukykyarvio perustuu paikallisen palvelutarjonnan kartoittamiseen ja palvelutarvearvio 
väestörakenteen tarkasteluun ja sen kehityksen ennakointiin pitkällä aikavälillä, seuraavien 
vuosikymmenien aikana. Arviointimenetelmät tukevat alueiden palveluiden kysynnän ja tarjonnan 
kartoittamista. Menetelmiin voivat kuulua esimerkiksi väestölliset selvitykset, tilainventaariot, sekä 
paikallisten asukkaiden ja toimijoiden osallistaminen. Suunnitteluvaiheessa määritellään verkoston 
rakenne sekä toteutuksen eri vaihtoehtomallit. Tilojen suhteen tämä voi edellyttää olemassa olevien 
rakennusten käyttötarkoituksen muutosta, korjaustoimenpiteitä tai jopa toimimattomien tilojen tai 
huonokuntoisten asuntojen purkamista. Suunnitteluvaiheessa tulee myös tarkastella, kuinka 
palveluiden saavutettavuutta ja tilojen esteettömyyttä voidaan parantaa. Tarvittaessa, taajaman 
keskustan olemassa olevia tilaresursseja voidaan myös täydentää esimerkiksi matalan kynnyksen 
toimipisteellä tai asuntotuotannolla. 

  
Arviointimenetelmät 
Palvelukeskeisen ratkaisun suunnittelu edellyttää alueellisten resurssien kokonaisvaltaista (toimijat ja 
tilat) kartoittamista. Resurssianalyysin avulla selvitetään, minkälaisia tiloja on käytettävissä ja kuinka 
hyvin ne ovat saavutettavissa. Sen avulla voidaan todeta, mikäli olemassa olevat resurssit edellyttävät 
täydentämistä. Tila-inventaariossa tarkastellaan erityisesti tilojen käyttökelpoisuutta palveluverkoston 
näkökulmasta, eli kuinka hyvin tarkasteltavat rakennukset soveltuvat erityisesti 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 tiloja on käyttää sekä asiakkaan, että palveluntuottajan näkökulmasta (Verma, et al. 2017).  

 

Hankintavaihe 
 
 Verkostoituminen toimijoiden kanssa, jotka ovat oleellisia toiminnan kannalta 
 Yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen löytäminen  
 Hyvä keskinäinen luottamus mahdollistaa innovaation syntymisen ja leviämisen 
 Tulos: Sovitaan esimerkiksi tilojen tai teknologian omistus-, vuokraus ja käyttöoikeuteen 

liittyvistä sopimuksista 
 

Hankintavaiheessa verkostoidutaan niiden toimijoiden kanssa, jotka ovat oleellisia toiminnan kannalta. 
Mikäli suunnitteluvaiheessa on todettu puutteita, niitä voidaan hankkia verkoston ulkopuolelta. 
Hankintamalli edellyttää varautumista kysynnän ja tarjonnan jatkuvaan kehittymiseen sekä siihen 
soveltuvia sopimuksia. Palveluverkosto ei ole staattinen, vaan se kehittyy jatkuvasti. Palveluverkostoa 
koordinoivan tahon tulee varmistaa resurssien saatavuus ja toimijoiden sitoutuminen. 
Hankintavaiheessa kuvataan ja sovitaan esimerkiksi tilojen tai teknologian omistus-, vuokraus ja 
käyttöoikeuteen liittyvät sopimusmallit ja verkoston yhteiset toimintatavat. Palvelukeskeisen verkoston 
toiminnan kannalta on olennaista, että kaikki siihen kuuluvat yritykset, järjestöt ja julkinen palvelun 
tuottaja pystyvät tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Näin ne pystyvät täydentämään 
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toinen toistensa palvelutarjontaa. Edellytyksenä on myös, että kaikki toimijat näkevät hyötyvänsä 
verkostoon kuulumisesta. Yhtenä haasteena on yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen löytäminen 
(Hyvärinen, 2015). Ennen verkostoitumista eri toimijoilla voi olla positiivisia tai negatiivisia ennakko-
odotuksia muiden toimijoiden suhteen. Keskinäisen luottamuksen kasvaessa toimijoiden luottamus ja 
halukkuus olla mukana verkostossa yleensä kasvaa (Nykänen, 2015). Pienillä palveluntuottajilla ja 
järjestöillä on kuitenkin käytettävissään rajallisemmat resurssit kuin julkisella palvelun tuottajalla. 
Järvensivu toteaa, että hyvä keskinäinen luottamus mahdollistaa innovaation syntymisen ja leviämisen, 
kun taas luottamuksen puute estää innovaatioiden kehittymistä ja juurtumista. 
 

Hallintavaihe 
 
 Palveluverkosto ei ole staattinen, vaan se kehittyy jatkuvasti 
 Palveluverkostoa koordinoivan tahon tulee varmistaa resurssien saatavuus ja toimijoiden 

sitoutuminen  
 Toimijoiden tulee kokea hyötyvänsä verkostoon kuulumisesta 
 Edellyttää verkostojohtamis ja –koordinointi osaamista  
 Tulos: Ratkaisu on joustava, erilaisiin tilanteisiin sopeutuva, taloudellisesti ja ekologisesti 

kestävä 
 

Hallintavaiheella tarkoitetaan tilojen ja olemassa olevien resurssien verkoston ylläpitoa ja koordinointia 
siten, että voidaan järjestää paras mahdollinen palveluratkaisu alueellisesti. Verkoston ominaisuuksia 
säädetään palveluiden ja resurssien hankinnan kautta. Palvelukeskeisen ratkaisun mukauttaminen 
toteutuneeseen ja muuttuvaan tarpeeseen tehdään resurssien koordinoinnin avulla, olemassa olevia ja 
uusia palveluita käyttäen ja kehittäen. Asiakkaan palvelut voidaan toteuttaa massaräätälöinnin 
periaatteita, mikä mahdollistuu laajan ratkaisuvalikoiman avulla. Palveluverkoston hallinta edellyttää 
verkostojohtamis ja –koordinointi osaamista sekä koordinoivaa tahoa, joka kokoaa yhteen julkisia, 
yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Hallinnan tueksi tulee kehittää myös verkoston suorituskyvyn 
mittarit verkoston ohjaamiseen ja tulevien hankkeiden suunnitteluun. Verkostomainen ratkaisu on 
joustava, erilaisiin tilanteisiin sopeutuva, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä sekä alueellista 
hyvinvointia luova. Verkostomainen toimintamalli edellyttää myös luottamusta, uudenlaisia sopimuksia, 
sekä yhteiset arvot ja toimintamallit.  
 

Seurantavaihe 
 
 Verkoston suorituskyvyn mittarit määritellään 
 Verkoston ohjaamiseen ja suunnitteluun panostetaan 
 Alustatalouteen perustuvat resurssien jakamisen mallit 
 Työkaluksi esimerkiksi sähköinen palvelualusta ja 
 Tulos: Olemassa olevien resurssien tehokas hyödyntäminen, paikallisen elinvoimaisuuden 

lisääminen 
 

Joustavuus ja sopeutuvuus syntyvät verkostomaisen ratkaisun ominaispiirteistä. Verkostomainen 
ratkaisu ei ole staattinen, vaan se sopeutuu muuttuviin tilanteisiin. Sen suunnittelu- ja investointiriski on 
pienempi kuin yksittäisen yhteen käyttötarkoitukseen suunnitellun rakennuksen. Palveluverkoston 
toimintaa ja sen osia tulee seurata ja kehittää muuttuvien tarpeiden mukaan. Ratkaisun kestävyys 
syntyy erityisesti olemassa olevien resurssien tehokkaammasta ja kasvaneesta hyödyntämisestä. 
Verkostojohtaminen tukee nykyaikaisia toimintamalleja, joissa arvoa luodaan yhdessä sidosryhmien ja 
asiakkaiden kanssa. Verkostojohtamisen työkaluiksi tarvitaan esimerkiksi palvelualustaa, joilla uudet 
alustatalouteen perustuvat resurssien jakamisen mallit voidaan toteuttaa ja tasapainottaa kysyntää ja 
tarjontaa. 
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Case Keuruu 
Keuruun väestö 
 
Suomen maaseutualueita tyypitellään yleisesti harvaan asuttuun maaseutuun, ydinmaaseutuun ja 
kaupunkien läheiseen maaseutuun. Maaseudun paikalliskeskuksiksi määritellään ne kaupunkiseutujen 
ulkopuoliset taajamat, jotka täyttävät vähintään kolme neljästä seuraavista kriteereistä (SYKE, 2014): 
 

1. Kolmen edellisen vuoden väestömäärän keskiarvo yli 5 000 
2. Taajaman asukastiheys yli 400 asukasta/km2 
3. Työpaikkoja yli 2 000 
4. Aluetehokkuudeltaan vähintään 0,1 alueen pinta-alan vähintään 1 km2 

 
SYKE:n määritelmän mukaan Keuruun kunta on ydinmaaseutua ja sen keskustaajama täyttää 
maaseudun paikalliskeskuksen kriteerit. Keuruun lähin iso kaupunki on Jyväskylä, 55 kilometrin 
päässä. Keuruun väkiluku on laskenut tasaisesti ja taajama-aste on 70,5 %. Keuruu kuuluu väestöltään 
väheneviin kuntiin. Vuonna 2017 Keuruun asukasmäärä oli 9 919 henkeä, joista työikäisiä oli 54,3 %. 
Väkiluvun muutos oli puolestaan -73 henkeä, ja vuoden 2015 väestöennusteen mukaan väestön määrä 
tulee pienemään noin 1 500 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä.  
 

 
 
Kuva 12. Keuruun perustiedot (Leppänen, S., 2019) 
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Kuntien tilannetta on kannattavaa tarkastella lähialueiden kontekstissa, jolloin huomataan Keuruun 
länsipuolisissa kunnissa olevan ikääntyneitä myös yli 30 %, kun taas itäpuolella selvästi alle 30 % tai 
20 %. Kuntien väkilukuja tarkasteltaessa huomataan lisäksi, että selvästi Keuruuta väkiluvultaan 
suuremmissa kunnissa ikääntyneitä on myös suhteessa vähemmän, vaikka väestökehitys olisikin 
pienenevä. Samoin taajama-asteen ollessa esimerkiksi Keuruun 70,2 % pienempi, ikääntyvien määrä 
on suurempi, mikä saattaa tosin olla sattumaa. Rakenteeltaan Keski-Suomen kunnat ovat harvoja, joten 
näillä alueilla ikääntyvä väestö on tottunut maaseutumaisempaan elämään ja he asuvat myös omassa 
kodissaan selvästi mieluummin.  
 
Keuruun vanhuspalveluiden (strategia 2020) tavoitteena on toimivan arjen turvaaminen ikääntyvälle 
väestölle. Tässä merkityksellisiä ovat asukkaiden tarpeita vastaava palvelutarjonta, sen sijoittuminen ja 
toimivat tilat. Asumispalveluiden kehittämisen tavoitteena on vähentää tilojen laitosmaisuutta ja 
hoivatyön suorituskeskeisyyttä, jotka johtavat pois hoivatyön keskiöstä, asiakkaasta.  

 

Asuminen ja asumispalvelut 
 
Oma koti on ensisijainen kohde palveluiden järjestämisessä. Myös ikääntyneiden suunnatut asunnot 
tulisi mahdollisimman usein sijaita tavanomaisessa asuntokannassa. Vanhustyön keskusliiton 
korjaustoimeen liittyvän selvityksen mukaan suuressa osassa vanhusten asunnoista on puutteita 
esteettömyydessä, varustelutasossa tai teknisessä kunnossa. Ikääntyneiden asunnonkorjaustöistä osa 
kohdistui mm.  asunnon puutteelliseen varustukseen (vesi, viemäri- ja vesijohtoliittymät) sekä 
kylpyhuoneiden ja niihin liittyvien sauna-pesutilojen korjauksiin. Nämä ovat ongelma erityisesti 
omakotitaloissa ja haja-asutusalueilla asuvilla ikääntyneillä.  
 
Keuruulla rivi- tai omakotitaloissa asuu n. 67% asukkaista ja noin 24 % vuokra-asunnoissa. Suomen 
ympäristökeskuksen raportissa (Helminen, 2017) kuitenkin todetaan, että ikääntyneet muuttavat 
asuinalueensa taajaman keskustaan ja sopivampaan asuntoon, jos sellaisia on tarjolla. Keuruulla onkin 
tunnistettu kohtuuhintaisten, laadukkaiden vuokra-asuntojen tarve. Vuonna 2017 eläkkeensaajien 
asumistukea sai 10 % asuntokunnista, mikä on hieman enemmän kuin Suomen kunnissa 
keskimääräisesti (7,7 %). Keuruulla vapaiden ARA-asuntojen osuus oli 5-10 %. Tyhjien ARA-vuokra-
asuntojen määrä on lisääntynyt vuodesta 2016. Yli 225 kunnassa ylitarjontaa ARA vuokra-asunnoista. 
Ylitarjontaa oli kunnissa, joiden väkiluku laski.  
 
Kun tarkastellaan vuona 2018 tehtyjen asuntokauppojen hintaa, voidaan todeta, että Keuruun talojen 
hinta on varsin alhainen suhteessa moneen muuhun taajamaan. Tarvetta olisi kohtuuhintaiselle vuokra-
asumiselle taajaman ydinkeskustan alueelle. 
 
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus Keuruulla on 67 %, mutta keskusta-alueen 
ympäristössä on runsaasti kerrostaloasutusta (kuva 8). Vuokrataloissa asuvien osuus taas on 23,7 %, 
joista kaupungin omistuksessa olevista on rivitaloja. Monet rivi- ja paritalot on rakennettu 1980-luvulla 
ja vuokra-asunnot yleisesti ennen 2000-lukua. Viereisiltä saarilta osa näistä vuokra-asunnoista 
purkukuntoisia, joten kymmenille vuokra-asunnoille on tarvetta. Osittain tarvetta on myös laadukkaille 
omistusasunnoille. Lisäksi tyhjien ARA-asuntojen määrä on alueella lisääntynyt esimerkiksi 
sopimattoman sijainnin, huonon kunnon tai joustamattoman asuntotyypin takia. Näihin puoliin kestävän 
asuntorakenteen saavuttamiseksi on siis hyvä keskittyä.  
 
Keuruun vanhuspoliittisen strategian 2020 mukaan jokaisella asukkaalla on oikeus omaan kotiin, 
kodinomaiseen asumiseen ja omaan ainutlaatuiseen elämään. Vuonna 2017 yli 64-vuotiaita 
keuruulaisia oli noin 3 000, eli noin kolmasosa asukkaista (31,7 %). Yli 64-vuotiaiden suhteellinen osuus 
kunnan väestömäärään nähden taas tulee kasvamaan näihin tuleviin vuosiin mennessä yli 
kolmasosalla. Ikääntyneiden omaa varautumista vanhuuteen pyritään tukemaan. Laatusuositus 
ikäihmisten palveluiden kehittämiseksi (2017) edellyttää asuinympäristöjen kehittämistä esteettömäksi 
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ja turvalliseksi. Keuruun keskustaajaman asuntokannan kehittäminen ja tiivistäminen erityisesti 
liikekeskustan alueella, hissien rakentaminen olemassa oleviin asuinkerrostaloihin sekä ikääntyneiden 
huomioiminen taajamien yhdyskunta- ja maankäytön suunnittelussa on ennaltaehkäisevää toimintaa.  
 
Yli 64-vuotiaista vanhuspalveluiden piirissä oli noin 600. Vuonna 2014 palveluiden piirissä oli yli 300 
muistisairasta, ja heidän määränsä arvioidaan kasvavan 50 %:lla vuoteen 2040 mennessä. 
Vanhuspalvelut koostuvat kotiin annettavista palveluista, omaishoidon tuesta sekä palveluasumisen ja 
ympärivuorokautisen hoivan palveluista. Kotona asumista tukevat ennaltaehkäisevä toiminta ja 
esteetön ympäristö. Lisäksi ennaltaehkäisevät kotikäynnit ja varhaisen puuttumisen malli voivat 
vähentää tai siirtää palveluasumisen ja hoivan tarvetta. Keuruulla ikääntyneille suunnatut 
palveluasunnot sijaitsevat pääosin keskustan koillispuolella (kuva 14). Tulee kuitenkin välttää 
ikääntyneiden asumisen keskittymistä yhdelle alueelle ja asukkaiden eriytymistä muun ikäisestä 
väestöstä. Teknisen laadun lisäksi on tarkasteltava asuinrakennusten laadullisia tekijöitä sekä sitä, 
tukeeko niiden sijainti asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia.  Voidaan tarkastella, minkälaisia 
lähipalveluita alueella on, miten ne kytkeytyvät asumiseen ja kuinka saavutettavia ne ovat. Myös 
asunnot, asumista palvelevat yhteistilat sekä oleskelutilat otetaan arviossa huomioon.  Ovatko 
esimerkiksi palvelutalojen ruokailutilat tai harrastetilat myös muiden ympäristön ikääntyneiden 
asukkaiden käytössä? Rakennusten pihatilat ja alueen kävelyreitit voivat tukea asukkaiden liikkumista 
ja sosiaalista kanssakäymistä alueen muiden asukkaiden kanssa. Niihin tulee panostaa.  
 

   
 
Kuvat 13. ja 14. Asumismuodot sekä erityisryhmien asuminen. (Leppänen, S., 2019) 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon painopisteen siirtyessä yhä enemmän kotiin tuotaviin palveluihin 
erityisryhmille suunnattujen asuntojen tarve laskee. Sote-uudistuksen myötä vapaarahoitteisten 
asumispalveluiden määrä todennäköisesti kasvaa ja monet kunnat luopuvat omistamistaan 
erityisryhmäasunnoista. Niiden peruskorjauksesta aiheutuvat kulut tai uusien asuntojen rakentaminen 
nähdään liian suurena riskinä. ARA:n Erityisryhmien asuntomarkkinakatsauksen (2017) mukaan 
Suomessa oli vuonna 2016 yli 1 500 vapaarahoitteista tehostetun palvelun asuntoa tyhjillään. Kuitenkin, 
vuonna 2017 oli rakenteilla ja suunnitteilla yhteensä vielä noin 7 400 asuntoa ikääntyneiden tehostettua 
palveluasumista. Riskinä on näiden asuntojen vajaakäyttö, koska ylitarjontaa on jo lähes kaikissa 
maakunnissa. Nykyiset asunnot ovat vajaakäytöllä, koska palveluntarve laskee ja asunnot sijaitsevat 
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väärissä paikoissa. Tehostettua palveluasumista suunniteltaessa onkin tarkasteltava pitkän aikavälin 
tarve laajemman sote-palvelualueen tasolla.  Keski-Suomessa vuonna 2016 vapaarahoitteisten 
tehostetun asumisen paikojen käyttöaste oli noin 80 % (ARA, 2017).  
 
Taulukko 1. Palveluasumisen paikat Keuruulla ja Keski-Suomessa. (ARA, 2017) 

AAsunnot   KKeski--SSuomi,,  aasunnot llkm  KKeuruu,, asunnot llkm  
Tehostettu palveluasuminen,  
ARA-rahoitteinen 

929 74 (+ 8 lyhytaikaispaikkaa) 

Tehostettu palveluasuminen, 
vapaarahoitteinen 

551 ? 

Ikääntyneiden tuettu asuminen, 
ARA-rahoitteinen 

2 251 31 palveluasuntoa +  
79 vuokra-asuntoa 

Tuettu asuminen, 
vapaarahoitteinen 

0 0 

  

Palveluasunnot Keuruulla  

 Palvelukoti Metsätähti, Haapamäellä, yhdeksän palveluasuntoa.  
 Palvelutalo Seiponranta, 55 asuntoa, joista 2 lyhytaikaiseen asumiseen. 

 
Tehostetun palveluasumisen yksiköt 

 Lehtiniemen muistiyksiköt Saarelmakoti ja Suvantokoti, 41 paikkaa, joista 3 lyhytaikaiseen 
asumiseen 

 Lehtiniemen tehostetut asumisyksiköt Lahdelmakoti ja Valkamakoti, 41 paikkaa, joista 5 
lyhytaikaiseen asumiseen 
 

Lehtiniemen, Metsätähden ja Pihlajaveden palvelukeskukset tarjoavat myös ikääntyneille suunnattua 
päivätoimintaa.  
 
Taulukko 2. Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi laatusuosituksen 
indikaattorit Keuruulla 2016. (Sotkanet) 

Keuruu 31.12.2016   
% osuus vastaavan ikäisestä 
vväestöstä 

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75-
vuotta täyttäneet asiakkaat  39,1 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75- 
vuotta täyttäneet asiakkaat  7,1 
Kotona asuvat 75-vuotta täyttäneet  91,5 

Omaishoidon tuen 75-vuotta täyttäneet 
hoidettavat vuoden aikana 3,3 

Terveyskeskusten 75-vuotta täyttäneet 
pitkäaikaisasiakkaat  0 
Vanhainkotien 75-vuotta täyttäneet asiakkaat  1,3 

 
Ikääntyneiden asumisen tarvetta voidaan tarkastella vuonna 2013 annettujen Ikääntyneiden 
palveluiden laatusuosituksen indikaattoreiden avulla. Tavoitteena on, että 6-7 % yli 74-vuotiaista on 
tehostetun palvelun piirissä ja n. 91-92 % asuu omassa kodissaan, tai palveluasunnossa. Vuoden 2016 
lopussa Keuruulla 91,5 % yli 74-vuotiasta asui omassa kodissa, joka sisältää myös tavallisessa 
palveluasunnossa asuvat (39,1 %) ikääntyneet. Tehostetussa palveluasunnossa asui 7,1 % yli 74-
vuotiaista (taulukko 2). Tulee kuitenkin todeta, että tavallinen palveluasuminen voi tiloiltaan olla hyvin 
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saman kaltainen tehostetun palvelun kanssa, eikä aina vastaa vaatimusta asumisen kodikkuudesta ja 
viihtyisyydestä.  

 
”Kaveria ei jätetä” 
 
Kaupungin kaikkien hallintokuntien tulee ottavat vastuuta ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä ja 
tuottamisessa. Yhteisöllinen toiminta ja toiminnallisten tilojen tarpeet tulee ottaa kaupungin strategiassa 
huomioon. Keuruun vanhuspalvelu työskentelee yhteistyössä kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen 
kanssa. Vanhuspalveluissa kuntoutuksen tavoitteellinen kehittäminen on nähty osana strategiaa. 
Vuosittaiset markkinat, kirjasto- ja liikuntatilat sekä koulut (6 kpl) voivat toimia yhteisöllisyyden ja 
palveluiden tukijana. Ravintolat ja kahvilat ovat sosiaalisen kanssakäymisen paikkoja. Olisiko kotiin 
tuotavalle ateriapalvelulle tarjolla edullista vaihtoehtoa esimerkiksi alueen kouluissa tai yksityisissä 
lounasravintoloissa? Miten palvelusetelin käyttöä on rajattu ja minkälaisia mahdollisuuksia se voisi 
tarjota asukkaan hyvinvoinnin kannalta?  

 
Kuva 15. Asukkaiden fyysiset ja fysiologiset tarpeet (EKSOTE, Tepponen, M., 2018) 
 
Suurin osa Keuruun kaupallisista palveluista sijoittuu liikekeskustan tuntumaan ja erityisesti 
Keuruuntien varrelle (Kuva 16). Liikekeskustan rakennuskanta on pääosin rakennettu 1960- ja 70- 
luvuilla. Tyypillistä keskustan ilmeelle on Keuruuntien molemmin puolin sijoitetut kaksikerroksiset 
liikerakennukset, joiden toisessa kerroksessa on asuintoimintoja. Näiden rakennusten ympärille on 
rakennettu muutamaa kerrosta korkeampia asuinkerrostaloja. Liikekeskustan vanhoissa rakennuksissa 
on pienyrityksiä, mutta yrittäjyyden tukeminen on kunnan toiveissa ja nostaa myös alueen viihtyvyyttä 
ja laajentaa tuotteiden välikoimaa. Asukaspalvelukyselyn perusteella Keuruulta saa hyvin kaikki 
päivittäisiin toimiin liittyvät elintarvikkeet, tavarat ja palvelut, mutta erityistuotteiden tarjonnan 
laajuudessa on puutteita. Ravintola- ja kahvilapalveluja on myös Keuruulla niukasti, ja ne keskittyvät 
suurimmaksi osaksi pikaruokaan. Illalla ja viikonloppuisin toimiville ravintoloille on myös kysyntää.  
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Kirkkosaaren länsipuolelle on syntynyt uusi liikekeskusta, ja osa Keuruuntien liiketiloista on jäänyt 
tyhjiksi. Uusi liikekeskusta haastaa vanhan liikekeskustan autoliikenteen kannalta helpommalla 
sijainnilla valtatien varressa. Marketteihin on kuitenkin hankalaa saapua jalan tai pyörällä, verrattuna 
vanhaan sijaintiin. Vanhan liikekeskustan rakenne ja typologia myös puoltavat käveltävämpää 
ympäristöä ja mahdollistavat viihtyisämmän oleskeluympäristön luomisen. Myös julkiset palvelut 
sijaitsevat käveltävällä etäisyydellä vanhasta keskustasta. Kouluja ja päiväkoteja on useita ja lukioita 
yksi. Lisäksi kirjasto, kirkot, urheilupaikat ja terveyskeskus sijaitsevat kaikki lähietäisyydellä 
tarkasteltavasta alueesta. Tämä olisi myös luonnollinen paikka uudelle torialueelle, jota kaavaillaan 
Keuruun keskustaajamaan. 
 
Keuruu on maastoltaan mäkinen ja kirkonkylä sijaitsee vesistön äärellä. Kirkonkylässä on 
rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja kulttuuritoimintaa, jota voidaan hyödyntää 
yhteisöllisyyden rakentamisessa. Näiden kohteiden kytkeminen toisiinsa virikkeellisten ja esteettömien 
kävelyreittien avulla edistä liikkumista. Maaston mäkisyys on osittain kuitenkin haaste esteettömien 
jalankulkureittien toteuttamiselle. Keuruuntien jalankulkuystävällisyyden parantaminen ja itä-
länsisuuntaan kulkevien kävelyreittien avaaminen voi edistää asukkaiden arkiliikkumista.  
Lähtökohdallisesti liikekeskustan kehittämisessä olisi hyvä ottaa huomioon järvimaisema ja luonto, sekä 
näkymien avaaminen vesistöön. Tämä mahdollistaisi ympäristön monipuolisemman käytön.  
 

 
Kuva 16. Palveluiden sijoittuminen 250m ja 500m jalankulkuetäisyydelle. (Leppänen, S., 2019) 
 
Keuruun taajaman alueella on yhteisöllisiä tiloja erityisesti urheiluun liittyen. Monitoimihalli, uimahalli ja 
urheilukentät ovat kaikki keskustan alueella. Muita yhteisöllisiä tiloja on koulujen yhteydessä, kirjastolla 
ja seurakuntatalolla. Esimerkiksi omiin tapahtumiin ja harrastustoimintaan vuokrattavia tiloja tai 
kokoontumispaikkoja voisi kuitenkin sijoittaa kaupunkirakenteeseen lisää. Samoin asukkaiden 
olohuoneeksi sopivia avoimia monikäyttötiloja voi ottaa suunnittelussa huomioon.  
 
Keuruu, kuten monet taajamat Suomessa, on suunniteltu pitkälti autoliikenne edellä. Kirkkosaaren 
alueella etäisyydet ovat käveltävissä, mikäli sitä jalankulkuympäristön suunnittelulla tuetaan. Julkiset 
liikenne yhteydet sijaitsevat hajautetusti: juna-asemarakennus Keuruuntien ja Valtatien 23:n 
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risteyksessä ja linja-autoasema. Keskustaajaman ja ympäröivän alueen liikenneyhteydet ovat haaste, 
joka vaatii uusien innovatiivisten toimintatapojen tai palveluiden kehittämistä.  
 

Ennusteet ja tarpeet 
 
Keuruun väkiluku vuonna 2017 oli n. 9 900 asukasta. Asuntokuntien lukumäärä oli 4 970. Väestö 
pieneni kuntien välisen muuttotappion ja syntyvyyden alenemisen seurauksena edellisestä vuodesta n. 
200 henkilöllä.  Tarkasteltaessa väestöennustetta vuodelle 2040 (ennuste 2015) voidaan todeta, että 
Keuruun väestön odotetaan vähenevän n. 500 asukkaalla. Väheneminen tapahtuu kaikissa ikäluokissa 
paitsi yli 74-vuotiaden kohdalla. On odotettavissa, että yli 74-vuotiaiden osuus kasvaa noin 1 000 
henkilöllä ja saman aikaisesti työelämässä olevan väestön osuus laskee noin 1 500 henkilöllä, mikä 
lisää haastetta. 
  
Taulukko 3. Väestön ikäjakauma 2015 ja ennuste 2040. (Tilastokeskus) 

 22015  22040  

alle 15 v. 1 415 1 142 

15 – 24 v.    852    660 

25 – 44 v. 1 770 1 473 

45 – 64 v.  2 993 1 922 

65 – 74 v. 1 669 1 159 

yli 74 v. 1 348 2 125 

 
Mikäli tavoitteena on yhä, että yli 74-vuotiasta asuu enintään 5-6 % tehostetun palveluasumisen piirissä, 
tämä tarkoittaa Keuruulla n. 106–127 tehostetun asumisen palveluasuntoa vuonna 2040. Tämän 
hetkinen palveluasuntojen tarjonta on yhteensä 137 asuntoa (tavallinen palveluasuminen 55 paikkaa ja 
tehostettu palveluasuminen 82 paikkaa). Voidaan todeta, että määrällisesti, muuttamalla tavallisia 
palveluasuntoja tehostetun palvelun piiriin ja kehittämällä ikääntyneille soveltuvaa vuokra-
asuntoakantaa voidaan ikääntyvän väestön haasteeseen vastata. Edellytyksenä on, että kyseiset 
palvelurakennukset vastaavat laadullisesti asumisen kriteereihin.  Tekemällä esteettömyyskorjauksia 
keskustan vahoihin asuinkerrostaloihin, ja lisäämällä jälkiasennushissien määrää voidaan olemassa 
olevaa vuokra-asuntokantaa tehdä ikäystävällisemmäksi.  Asuinrakennusten maltillinen rakentaminen 
ja keskustan tiivistäminen lisäävät kaiken ikäisten mahdollisuuksia asua keskustassa. Asuntojen 
kohtuuhintaisuus on tärkeää, jotta myös taajaman ulkopuolella asuvilla on mahdollisuus muuttaa 
alueelle. Asuinympäristön laadun ylläpitäminen ja huonokuntoisten vuokra-asuntojen purkaminen 
lisäävät asuinympäristön viihtyisyyttä. Tyhjeneviä tontteja tulee kuitenkin rakentaa esimerkiksi 
viheralueiksi, jotta ympäristön laatu säilyy.  
 
Uusien rakennuksien avulla voidaan keskustan rakennetta tiivistää ja elävöittää. Uusien asuntojen 
rakentaminen väeltään vähenevissä kunnissa tulee kuitenkin suunnitella harkiten ja rakennusten 
elinkaariajattelu huomioiden. Ratkaisut tulee räätälöidä kunnille paikallisista lähtökohdista. Keuruulla 
on paljon matalia kerrostaloja, joiden kivijalassa on liiketiloja. Tyhjien liiketilojen hyödyntämistä 
harraste- ja järjestötoimintaan tai asukkaiden etätyöpisteiksi tulee harkita. Keuruulle on toivottu myös 
ilta- tai viikonloppu aktiviteetteja, osana keskustan elävöittämistä, ja alueelle on suunnitteilla uusi 
torialue yhteisöllisille tapahtumille. Luonnollinen paikka toritoiminnoille on siellä, missä 
päivittäispalveluita on jo olemassa ja missä ihmiset liikkuvat jalan. Tori ja muut palvelut voivat näin 
täydentää toisiaan ja houkutella alueelle asiakkaita. Keuruun keskusaukion sulkeminen autoliikenteeltä 
ja kehittäminen toritoimintaan tai uuden tori- ja kauppahallitoiminnot kaupungintalon ympäristössä 
vahvistaisivat Keuruuntien asemaa kaupungin pääväylänä ja liikekeskustana. Keuruun kaupungintalon 
ympäristöstä voi myös avautua näkymä järvelle. 
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Kuva 17. Tori-alue voi täydentää olemassa olevia palveluita Keuruuntien varrella. (Leppänen, S., 2019) 
 
Jalankulkureitistön kehittäminen keskustan alueella ja järvimaiseman hyödyntäminen keskustan 
kehittämisessä on yksi keino keskustan elävöittämisessä. Näkymien avaaminen Keuruuntieltä itään ja 
eri pituisten kävelyreittien rakentaminen istuinpenkkeineen rannan alueelle, pääkirjastolta 
kaupungintalolle voi edistää jalankulkua ja pyöräilyä. Lisäksi tarvitaan lyhempiä virkistysreittejä 
koilliseen, missä ikääntyneiden asunnot pääosin sijaitsevat (Kuvat 18 ja 19).  Esimerkiksi ikääntyvälle 
erilaiset toiminnalliset ja yhteisölliset tilat, kuten kirjasto, kirkko, kaupat, palvelurakennukset sekä 
terveyskeskus toimivat tärkeinä aktivoivina tekijöinä. Samoin keuruulaisille tärkeä retkeilypaikka 
Kurkisaari, liikekeskustan pohjoispuolella, on otettu osaksi ikäystävällistä reittiä (Kuva 18). Jakamalla 
reitit kolmeen eri pituiseen osaan rajoittuneemman toimintakyvynkin omaava henkilö voi valita päivään 
ja jaksamiseen sopivan polun. Tutkittavan tonttialueen poikki liikekeskustasta rantaan avataan uusi 
kävelyreitti, joka helpottaa kulkua rantapolulle sekä olemassa olevaan palvelukeskukseen. Reittien 
valaiseminen lisää niiden houkuttelevuutta ja ikääntyneiden asukkaiden turvallisuuden tunnetta. 

   
Kuvat 18. ja 19. Virkistysreitit sekä ikäystävällinen, valaistu kävelyreitti. (Leppänen, S., 2019) 
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Jatkotoimenpiteet ja aikataulu 
 
Elinvoimainen taajama -hanke jatkuu vuoden 2020 syyskuuhun asti. Kukin kunnan osahankkeessa 
opinnäytetyöntekijä koostaa omasta työstään palvelukonseptin ja/tai taantuvan taajaman aihepiiriin 
keskittyvän esiselvityksen. Diplomityöt toteutetaan lopulliseen muotoonsa kunkin oppituolin omien 
opinnäytetyökriteereiden mukaisesti. Aalto-yliopiston asiantuntijoiden toimesta näin saatu 
lähtömateriaali kehitetään tasolle, josta kunta pystyy arvioimaan ratkaisukonseptin käyttökelpoisuuden 
ja tarvittaessa jatkamaan kehitystyötä omana kehitysprojektinaan. Ratkaisukonsepteista tehdään malli, 
joka on yleistettävissä ja hyödynnettävissä laajalti suomalaisten kuntien kehittämishankkeissa.  
 
Kerättyyn tausta-aineistoon ja tehtyihin opinnäytetöihin perustuen toteutetaan Aalto-yliopistossa 
tieteellisiä julkaisuja. Hankkeen projektipäällikkö koostaa aineistosta yhdyskuntasuunnittelun alaan 
kuuluvan väitöskirjan laajuisen tutkimuksen väestöltään vähenevien taajamien kehittämisen välineistä. 
Hankkeessa mukana olevat kunnat muodostavat tapaustutkimuksen keskeisen empiirisen aineiston.  
 
Hankkeeseen liittyen järjestetään 20.-21.5.2019 kansainvälinen Sotera-seminaari, jonka teemoina 
ovat: elinvoimainen taajama, muuttuva yhteiskunta, hyvinvointi ja mielenterveys. 
 
Syksyllä 2018 järjestettiin tutustumismatka entisen Itä-Saksan alueelle väestöltään pieneneviin kuntiin. 
Hankkeen puitteissa toteutetaan mahdollisesti vielä toinen tutustumismatka Pohjois-Ruotsiin ja 
Norjaan. 
 
Hankkeen lähtötilanteen kartoituksesta ja kehittämisprosessin kuvauksesta julkaistiin vuoden 2019 
alussa ensimmäinen Ympäristöministeriölle tehty työraportti. Tämä Sosiaali- ja terveysministeriölle 
tehty työraportti täydentää ensimmäistä julkaisua. Koko kehittämisprosessia koskeva loppuraportti 
valmistuu vuonna 2020. 
 
Hankkeella on oma kotisivu, jonka osoite on: elinvoimainentaajama.com  
Hankkeeseen liittyvissä Instagram-päivityksissä käytetään muotoa: #elinvoimainentaajama 
 
Taulukko 4. Hankkeen kokonaisaikataulu 2018-2020. 

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 
 

    

 

                                            
Hyvien esimerkkien 
tarkastelu 
 

Aalto 

    

 

                                            
Arviointikriteereiden 
määrittely 

Aalto 

    

 

                                            
Ohjeistus ja 
arviointityökalujen 
kuvaus 
 

Aalto 
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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 
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Liite 1 
Elinvoimainen taajama – miten elinvoima mitataan? 
 
Erkki Vauramo 
 
MMitä tulee tapahtumaan? 
Elinvoimainen taajama -hanke tähtää taajamarakenteen kehittämiseen. Siihen liittyy rakentaminen. 
Rakennuksen elinkaari on kymmeniä vuosia, jolloin tähtäin pitää olla vuosissa 2030-2040. Uutta 
väestöennustetta ei ole saatavilla, mutta asutuksen keskittyminen kaupunkeihin kiihtyy ja muut alueet 
menettävät väestöä. Olemme siis tilanteessa, jossa maaseutu tyhjenee ja taajamat kasvavat. 
Palvelutuotanto verkottuu. Ostaminen siirtyy verkkoon ja siten osittain maan ulkopuolelle. 
Erikoistarvikkeiden kauppa keskittyy. Kaupunkitaajamien ulkopuolelle jää alkutuotanto ja sen 
tarvitsemat palvelut. Sote-uudistuksen mukainen keskittämisprosessi jatkuu, koulutuksen 
uudelleenjärjestelystä keskustellaan jo nyt. Tulevaisuudessa, ehkä ennen vuotta 2030 tulee 
kuntauudistus. Jo nyt nähdään, että kuntarakenne tulee tiivistymään. Peruskuntien lukumäärä vähenee 
rajusti.  Kuntien (311) yläpuolella on valmis seutukuntarakenne (69). Tämä vastaa eräiden 
terveyskeskusten väestöpohjia. Kuntarajat murtuvat ja ryhdytään puhumaan laajalle levinneistä 
verkkokaupungeista. Tämä aiheuttaa taajamassa palvelun ja tilan eroamisen toisistaan, kiinteistöjen 
arvon romahduksen ja Suomen jakaantumisen kahtia, tyhjenevään maaseutuun ja kasvaviin 
rannikkokaupunkeihin, kuten Timo Aron analyysit osittavat. Se vaikuttaa merkittävästi taajama 
käsitteeseen ja rakenteeseen.  
 
Elinvoimaisen taajaman väestö on tervettä. Kokonaisterveydentilan ja siten elinvoiman mittari on 
elinajan odote. Siksi sen pidentäminen on yleisesti hyväksytty tavoite. Hoitava lääketiede on 
äärirajoillaan, joten painopiste siirtyy taajaman omaan elinvoimaan, perustasolle, riittävään 
toimeentuloon, terveisiin elintapoihin ja terveyden edistämiseen. Elinajan odote on eräs elinvoiman 
mittari. 
 
Tarkempi kehityksen analyysi 
Seuraavien sivujen taulukoissa 1 ja 2 on tarkasteltu elinajan odotetta syntymästä miehillä ja naisilla. 
Poiminta on tehty jaolla maakunta, maakunnan keskuskaupunki ja muu maakunta. Taulukot ovat väestö 
yhteensä, miehet ja naiset. Taulukoista löytyy uusista alueellisia tuloksia.   
 
Miesten osalta saadaan sivulöydös. Pitkä elinajan odote on ruotsikielisillä alueilla, Pohjanmaalla ja 
Jyväskylässä. Lyhyt elinikä painottuu Etelä-Karjalaan, Etelä-Savoon, Kainuuseen, Kymenlaaksoon 
sekä Pohjois-Karjalan maaseutuun.  
 
Naisten osalta taulukossa 2 kiintyy huomio maakuntien keskuskaupunkien sijoitukseen. Kärjessä ovat 
Seinäjoki, Kokkola, Oulu, Vaasa ja Kajaani, kun taas Lahti, Pori, Joensuu ja Kouvola ovat sijoittuneet 
yllättävän alhaalle. Miesten ja naisten välinen ja naisten välinen elinajan odotteen ero on yllättävän iso 
Kajaanissa.  
 
Jatko 
Tämä työ on alussa. THL antaa vuoden 2017 laskenta-aineiston projektin käyttöön lähiaikoina. 
Indikaattori elinvoimaindikaattoreiden jatketaan yhteistyössä Helsingin yliopiston tilastotieteen laitoksen 
kanssa.  
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Taulukko 1. Miesten elinajan odote syntymästä vuosina 2014 – 2016. Jako: maakunnat, 
keskuskaupungit ja muu maakunta (Taulukko: Yhteensä-sarake eliniän mukaan alenevasti). 
 

 
 
 
Kuvio 1. Miesten eliniän odotteen korkeimmasta lyheneminen vuosien 2014-2016 aineiston jaolla. 
Elinvoimainen taajama -hankkeen alueet on merkitty punaisella. 
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Taulukko 2.  Naisten elinajan odote syntymästä vuosina 2014 – 2016. Jako: maakunnat, 
keskuskaupungit ja muu maakunta. (Taulukko: naisten elinikä alenevasti) 
 

 
 

 
Kuvio 2. Naisten eliniän odotteen lyheneminen vuosina aineiston jaolla. Elinvoimainen taajama -
hankkeen alueet on merkitty punaisella.  
 

 
  
 
  



 
 

38 
 

Taulukko 3. Seutukuntien avainluvut korreloivat eri tavalla elinajan odotteeseen. Tutkimus on 
meneillään Helsingin yliopiston tilastotieteen laitoksen kanssa.  

 

 
 

Elinajanodote sukupuolen mukaan alueittain eri ikäluokille 2014-2016
ja sen korrelaatio seutukuntien avainlukujen kanssa 

muuttuja
Miehet 0 
v.

Miehet 30 
v.

Miehet 50 
v.

Miehet 
65 v.

Miehet 80 
v.

Työllisyysaste, % 0,79 0,79 0,79 0,74 0,68
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, % 0,75 0,74 0,74 0,74 0,48
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, % 0,73 0,72 0,69 0,67 0,63
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 0,70 0,70 0,74 0,72 0,56
Vuosikate, euroa/asukas 0,50 0,45 0,45 0,40 0,10
Korkea-asteen tutkinnonosuus 15 vuotta täyttäneistä, 
% 0,49 0,47 0,44 0,47 0,56
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 0,42 0,39 0,36 0,39 0,38
Lainakanta, euroa/asukas 0,40 0,41 0,40 0,28 -0,06
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 0,39 0,39 0,40 0,38 0,33
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, % 0,37 0,37 0,35 0,36 0,46
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä 0,29 0,26 0,23 0,26 0,37
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 0,29 0,26 0,22 0,26 0,36
Perheiden lukumäärä 0,29 0,26 0,22 0,26 0,38
Väkiluku 0,28 0,26 0,22 0,26 0,37
Asuntokuntien lukumäärä 0,27 0,24 0,21 0,25 0,37
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 0,25 0,21 0,17 0,16 0,26
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 0,24 0,21 0,16 0,21 0,36
Vähintään keskiasteen tutkinnon osuus 15 vuotta 
täyttäneistä, % 0,20 0,19 0,17 0,24 0,29
Konsernin lainakanta euroa/asukas 0,13 0,14 0,14 0,02 -0,23
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, % 0,01 0,03 0,06 0,02 -0,13
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus, % -0,04 -0,07 -0,12 -0,10 0,03
Taajama-aste, % -0,09 -0,05 -0,02 -0,03 -0,04
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % -0,12 -0,10 -0,06 -0,13 -0,36
Palvelujen työpaikkojen osuus, % -0,25 -0,26 -0,29 -0,23 -0,08
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, % -0,45 -0,43 -0,40 -0,44 -0,56
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % -0,66 -0,64 -0,60 -0,63 -0,55
Työttömien osuus työvoimasta, % -0,73 -0,74 -0,75 -0,68 -0,60
Taloudellinen huoltosuhde -0,76 -0,75 -0,72 -0,70 -0,73
Eläkeläisten osuus väestöstä, % -0,77 -0,75 -0,72 -0,73 -0,66
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