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JOHDANTO

Jo hdant o

Maailmanlaajuiset megatrendit ja ilmiöt ympäristö- ja ilmastokriiseistä teknologian
murrokseen sekä kaupungistumisesta globalisaatioon ja luonnonvarojen hupenemiseen muuttavat vääjäämättä myös Suomea ja sen erilaisia alueita. Vaikka kestävien
alueiden tutkiminen ja suunnittelu onkin painottunut väestökeskittymiin ja kaupunkeihin, on muutoksiin reagoiminen keskeinen haaste myös kasvavien kaupunkien
välittömän vaikutusalueen ulkopuolelle jäävissä seutukunnissa, haja-asutusalueilla
sekä pienenevissä taajamissa. Väestön vähenemisestä huolimatta pienenevilläkin
taajamilla voi olla tarvittavia eväitä kestävämpien elinympäristöjen rakentamiseen.

< Väestö ja muut muutokset >

Tämä diplomityö on osa Aalto-yliopiston SOTERA-tutkimusyksikön koordinoimaa
Elinvoimainen taajama -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on löytää keinoja
pienenevien taajamien elinvoimaisuuden kestävään kehittämiseen yhdyskunta- ja
rakennussuunnittelun keinoin. Tämä työn keskeinen tavoite on määritellä, millaiset
yhdyskuntarakenteen ominaisuudet voisivat tukea ihmisten ja samalla elinympäristöjen hyvinvointia kiihtyvistä muutoksista, hupenevista resursseista ja kasvavasta epävarmuudesta huolimatta (diagrammi 1.1). Ympäristön hyvinvoinnilla tarkoitetaan
tässä työssä ennen kaikkea ekologisten järjestelmien eheyttä ja kauaskantoista tasapainoa, kun taas ihmisten (kollektiivisella) hyvinvoinnilla tarkoitetaan koetun hyvinvoinnin ja mielenterveyden edellytyksiä; turvallisia ja terveellisiä elinympäristöjä,
kapasiteettia jaksaa, kasvaa ja oppia odotettujen ja odottamattomien muutosten
keskellä sekä mahdollisuuksia tehdä omia valintoja, osallistua ja tulla kuulluksi
omassa yhteisössä. Diplomityön tavoitteeseen pyritään määrittämällä elinvoima
resilienssin (engl. resilience) käsitteen avulla: elinvoimaisen yhteisön on oltava resilientti eli sellainen, joka muutosten ja häiriöiden keskellä kykenee säilyttämään keskeiset rakenteensa ja ominaisuutensa sisäänrakennetun joustavuutensa, oppimis-

Muutosten keskellä ekosysteemien ja ihmisten kollektiivisen hyvinvoinnin takaaminen

Aika >

Diagrammi 1.1. Tämän työn keskeinen tutkimuskysymys.
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10			

Parkano

Jämijärvi

50 km

kunnan keskustaajama
Suupohjan alueen muut taajamat sekä Kurikkaan kuuluvat Jurva ja Jalasjärvi
valta- ja kantatiet
seutu- ja yhdystiet
henkilöraideliikenne

Kartta 1.1. Suupohjan kuntien keskustaajamien sijainti alueen muihin kuntiin, rannikkoon
sekä merkittävimpiin tie- ja liikenneyhteyksiin nähden.
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Ikaalinen

kykynsä ja adaptiivisuutensa avulla (Walker & Salt 2006). Suomen kielessä resilienssi
käännetään usein kapeasti joustavuutena, mutta alkuperäisen käsitteen merkitys
on joustavuutta huomattavasti moniulotteisempi. Resilienssillä ei ole vakiintunutta
suomenkielistä vastinetta tai käyttöä, joka kuvaisi käsitettä riittävän laajasti. Siksi
tässä työssä käytetään käännöksenä resilienssiä, joka vastaa parhaiten alkuperäisen
käsitteen merkitystä.
Diplomityön soveltavana tutkimuskohteena ja samalla mittakaavana toimii
Suupohjan seutukunta Suomessa. Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevaan
Suupohjan seutukuntaan ja liikelaitoskuntayhtymään kuuluu neljä kuntaa ja siten
myös neljä keskustaajamaa (kartat 1.1 ja 1.2). Suupohjan muodostavat Isojoki,
Karijoki, Kauhajoki sekä Teuva, jotka kaikki ovat alle 20 000 asukkaan maaseutumaisia, väestöltään väheneviä kuntia. Alueen maakuntakeskus ja Suupohjan lähin
isompi kaupunki on Seinäjoki, joka sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Kauhajoen
keskustaajamasta – tosin Teuvan keskustaajama on noin 80 kilometrin päässä sekä
Seinäjoesta että Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevasta Vaasasta, ja Isojoen keskustaajama on puolestaan jo lähempänä Poria (noin 80 kilometriä) kuin Seinäjokea
(100 kilometriä). Suupohjan seutukunnan länsipuolella sijaitsee Suupohjan rannikkoseutu, joka kuitenkin kuuluu Pohjanmaan maakuntaan. Sen kuntia ovat Kaskinen,
Kristiinankaupunki ja Närpiö.
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Kartta 1.2. Suupohjan ja sen kuntien sijainti Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ja Suomessa.
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Tässä diplomityössä keskitytään ensisijaisesti Suupohjan kuntien keskustaajamiin ja
niiden muodostamaan seudulliseen verkostoon. Työn mittakaavan hahmottamiseen
käytetään apuna verkostoyhteiskunnan (engl. network society, mm. Castells 2004)
ja verkkokaupungin (Netzstadt, Oswald & Baccini 2003) käsitteitä: Suupohja hahmotetaan seudullisena ja verkostomaisena kokonaisuutena, jossa keskustaajamat muodostavat ihmisten, tavaroiden ja informaation toiminnallisia keskittymiä tai tihentymiä,
noodeja (engl. node, Oswald & Baccini 2003). Nyky-yhteiskuntarakenteen sisäsyntyinen verkostomaisuus (Castells 2004) edellyttää noodien tarkastelun lisäksi myös
noodien välisten yhteyksien tai linkkien (engl. link, Oswald & Baccini 2003) hahmottamista. Vaikka Suupohjan kuntien aikaan ja paikkaan sidonnaiset rajat toimivat myös
työn mittakaavan rajoina (engl. border, Oswald & Baccini 2003) ja tämä työ rajautuu
kuntien keskustaajamiin ja niiden muodostamiin seudullisiin yhteyksiin, verkostot
jatkuvat luonnollisesti myös tarkastelurajojen ulkopuolelle. Diplomityön seudullinen
tarkastelutaso ja dynaaminen mittakaava mahdollistavat paremmin taajamien kontekstin ymmärtämisen ja niiden laajemmat edellytykset resilienssin kehittämiselle.
Diplomityön rakenne koostuu neljästä osasta, jotka yhdessä prosessina tutkivat pienenevien taajamien yhdyskuntarakenteellisia edellytyksiä muodostaa resilienttejä
paikallisyhteisöjä ja verkostoja (diagrammi 1.2). Diplomityön toisessa luvussa syvennytään tarkemmin tutkimuksen lähtökohtiin, tavoitteisiin sekä Suupohjaan. Diplomityön tavoitetta lähestytään taustoittamalla väestöltään väheneviä seutuja osana
laajempaa globaalia kontekstia eli maailmaa, jossa väestö edelleen kasvaa ja kaupungistuu. Ekologisten kriisien ja sosiaalisten murrosten kontekstissa väestöltään
vähenevien taajamien ja seutujen toimintaedellytyksiä ja elinvoimaa tarkastellaan
toiminnan rajat ja piirteet tunnistamalla. Samalla perehdytään syvällisemmin pienenevien taajamien piirteisiin ja tarkastellaan, miksi kestävien elinympäristöjen suunnittelu on tärkeä lähtökohta myös väestöltään vähenevillä seuduilla.
Diplomityön kolmas luku muodostaa pohjan työssä käytettävien käsitteiden, kontekstin ja muutoksen ymmärtämiselle. Kokonaisuudessaan luku on kirjallisuuskatsaus
siihen, mitä kestävien elinympäristöjen tavoittelulla ja suunnittelulla tarkoitetaan ja
mitä kestävä kehitys (engl. sustainable development) tarkoittaa väestöltään vähenevillä seuduilla tulevien sukupolvien tarpeiden takaamisen lisäksi. Kestävien järjestelmien ominaisuuksia lähestytään kestävyysmuutoksen (engl. sustainability transition)
käsitteen avulla, jolla viitataan erilaisiin kestävyyden kannalta oleellisiin järjestelmätason muutoksiin, tekoihin ja siirtymiin. Resilienssin käsitettä käytetään työkaluna,
jonka avulla perehdytään tarkemmin siihen, millaiset yhdyskuntarakenteen ominaisuudet voisivat vahvistaa ekosysteemien ja ihmisten hyvinvointia muutosten
keskellä. Väestöltään vähenevien seutujen erityiseksi voimavaraksi ja resilienssin
piirteeksi tunnistetaan sosiaalinen pääoma ja osallisuuden kehittäminen: laadukas
vuorovaikutus ja sosiaaliset verkostot vahvistavat yhteisön sosiaalista pääomaa, joka
on merkittävä resurssi yhteisön resilienssin kannalta (Aldrich & Meyer 2015).
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Diplomityön osat
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Diagrammi 1.2. Diplomityö prosessina.
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Diplomityön tutkimusmetodit keskittyvät niin ikään asukkaiden osallisuuteen. Neljännessä luvussa tarkemmin esiteltävien tutkimusmetodien kautta pyritään hahmottamaan Suupohjan asukkaiden näkökulmia elinympäristöönsä ja niiden kautta myös
Suupohjan resilienssin kehittämisen edellytyksiä suhteessa kirjallisuuskatsauksessa
esitettyihin havaintoihin. Diplomityön perinteisempänä tutkimusmetodina hyödynnetään Suupohjan asukkaille ja toimijoille suunnattua Elinvoimainen taajama
-kyselyä (liite 1), jonka kysymykset muotoiltiin yhdessä Elinvoimainen taajama
-tutkimusryhmän sekä Suupohjan edustajien kanssa. Kyselyn tavoitteena oli kerätä
ajankohtaista tietoa asukkaiden mielipiteistä sekä hahmottaa Suupohjassa asuvien
ja toimivien ihmisten kokemuksia omasta elinympäristöstään ja erityisesti sen palveluista: mitä palveluita omassa kunnassa sekä alueella laajemmin käytetään ja kuinka
tärkeinä ne koetaan? Palveluiden lisäksi kyselyllä kartoitettiin taajamien toimintaympäristöä ylipäätään, eli esimerkiksi olemassa olevia kohtaamispaikkoja, viihtymistä sekä osallistumisen toiveita.
Vahvempaa osallisuuden kokeilua painotetaan työn toisessa tutkimusmetodissa,
asukastyöpajoissa (liite 3), joiden rakenne on vastaavasti itse muotoiltu. Tulevaisuuden suunnittelun, ideoinnin ja keskustelun ympärille rakentuva työpaja järjestettiin kerran kunkin kunnan keskustaajamassa, eli yhteensä neljä kertaa. Työpajat
rakentuivat tulevaisuuden kuntien ja taajamien pohtimiseen unelmoinnin ja toiveiden
kautta tulevaisuuskioskeiksi nimetyillä työpajapisteillä, joilla jaettiin ideoita ja ajatuksia neljään eri teemaan (palvelut, yhteiset paikat, viihtyvyys sekä työ ja muut ideat)
liittyen. Tulevaisuuskioskien ideana oli kerätä aluksi mahdollisimman paljon ideoita
resursseista ja toteutuskelpoisuudesta välittämättä, ja lopuksi teemoittain valita
ja tarkentaa yhdessä keskustellen työpajojen parhaat ideat. Tutkimusmetodien
yksityiskohtaisemman tarkastelun lisäksi työn neljännessä luvussa analysoidaan tutkimustuloksia, joiden pohjalta tehdään arvioita Suupohjan kuntien ja keskustaajamien vahvuuksista, kehityskohteista sekä resilienssin edellytyksistä.
Diplomityön viidennessä luvussa esitellään tämän työn synteesi, joka sitoo yhteen
tämän työn tavoitteet, kestävyyden ja resilienssin teoriat sekä Suupohjan tutkimustulokset. Yhdessä nämä kokonaisuudet muodostavat väestöltään väheneville
seuduille resilienssin suuntaviivat, joita viidennessä luvussa sovelletaan ja peilataan
tutkimustulosten avulla myös Suupohjan seutukunnan kontekstiin. Pienenevien taajamien ja seutujen tarkasteluun soveltuvien resilienssin periaatteiden avulla tämä
työ pyrkii lisäämään ymmärrystä syrjäytyvien ja kutistuvien alueiden kehityksestä
ja erityisesti mahdollisuuksista maaseutu- ja luonnonympäristöjen suojelussa, kestävien ja omavaraisten elinympäristöjen kehittämisessä sekä perustavanlaatuisessa
yhteiskunnallisessa muutoksessa kasvukeskeisyydestä hyvinvointikeskeisyyteen.
Tähän ajatukseen painottuvat johtopäätökset esitellään työn kuudennessa ja viimeisessä luvussa.
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LÄHTÖKOHDAT JA
TAVOITTEET

2. 1 Muut t uv a Suo mi, muut t uv a ma a ilma

Monet käsillä olevista yhteiskunnallisista muutoksista ovat ihmiskunnan hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta entistä merkittävämpiä. Globaalissa mittakaavassa
elinympäristöjen muutokset ovat niistä kenties keskeisimpiä: ihmiskunnalle tärkeät
teemat terveydestä ja hyvinvoinnista tasa-arvoon sekä ihmisoikeuksiin perustuvat
kaikki planeetan biosfäärin elämää tukevan kapasiteetin ja sen resilienssin varaan.
Tämä kapasiteetti ja sen resilienssi on monella mittarilla jo ylitetty (Rockström et al.
2009). Nyky-yhteiskunnan haasteet, kuten eriarvoisuus, biodiversiteettikato ja kiihtyvä ilmastonmuutos ovat yhä harvemmin tulevaisuuden projektioita, vaan vähitellen
osa globaalia todellisuutta ja päivittäisiä kokemuksia siitä, miten sosio-ekologisten
järjestelmien haurauden ja muutosten keskellä pärjätään (Manzini 2015).
Van der Rynin & Cowanin (1995) mukaan ympäristökriisi on monella tapaa suunnittelun kriisi eli seurausta siitä, miten asioita tehdään, miten rakennuksia rakennetaan ja miten maisemia ja ympäristöä hyödynnetään. Kestävyyden näkökulmasta
merkittävä osa maankäytön, arkkitehtuurin, teknologian ja teollisuuden nykytavoista
ei ole muotoutunut riittävän monimuotoisessa suunnittelukontekstissa tai ainakaan
sellaisessa, joka ottaisi riittävästi huomioon ihmisen suhteen elinympäristöihin ja
luontoon (Van der Ryn & Cowan 1995). Voidaankin todeta, että kiihtyvien muutosten
ja megatrendien keskellä keskeisimmäksi globaaliksi haasteeksi nousee laajemmin
ihmisten elinympäristöjä koskeva kestävyysongelma, jonka aiheuttamat muutokset
vaativat monen mittakaavan tekoja turvallisten ja oikeudenmukaisten elinympäristöjen takaamiseksi. Paikallisiakin yhteiskunnan muutoksia on siten tärkeää tarkastella
laajemmasta näkökulmasta, jotta voidaan paremmin hahmottaa, miten ja missä
muutosten suuntaa ja ehtoja voidaan yrittää hallita.
Kestävyyskriisin vaikutukset koskevat koko maailmaa ja sen erilaisia alueita, vaikka
sen seuraukset voivat ilmetä eri alueilla eri tavoin – esimerkiksi keskilämpötilan
nousu pohjoisilla leveysasteilla tapahtuu todennäköisesti muuta maailmaa nopeammin (Hakala et al. 2019). Myös muiden yhteiskunnallisten muutosajurien, kuten kaupungistumisen vaikutukset koskevat koko maailmaa: kaupungistuminen ei vaikuta
pelkästään kasvavien kaupunkien keskuksiin, vaan sen monitahoiset vaikutusalueet
ulottuvat laajasti paikallisille ja kansainvälisille tasoille. Kaupungistuminen ja muut
globaalit ja yhteiskunnalliset muutokset on siten ymmärrettävä moninaisina verkostoilmiöinä, joiden vaikutukset tuntuvat niin kaupungeissa, kaupunkialueilla, pienemmissä taajamissa ja maaseuduilla – vaikkakin eri tavoin. Ihmisen ja ympäristön välisen
suhteen ja tasapainon etsiminen vaatii kokonaisvaltaista alueellista tasapainottelua
ja ihmisten erilaisten elinympäristöjen vastavuoroisuutta.
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Tämän diplomityön kontekstina on osana Elinvoimainen taajama -hanketta
väestöltään vähenevät seudut, kunnat ja niiden taajamat Suomessa, mikä asettaa
kestävyysongelman ratkaisemiselle paikallisella tasolla omat haasteensa. Yhdyskunta- ja väestörakenteiden muutokset ja globaalit ilmiöt vaikuttavat eri tavoin
väestöltään väheneviin seutuihin esimerkiksi suuriin ja kasvaviin kaupunkikeskuksiin
verrattuna. Väestöltään ja usein myös palveluiltaan pienenevien kuntien kehittämishaasteita ja -vahvuuksia tunnistettaessa tässä työssä keskeiseksi tutkimuskysymykseksi nouseekin juuri kestävän kehityksen suhde pieneneviin taajamiin ja rajallisiin resursseihin: miten kestävyys voisi toteutua väestöltään vähenevillä seuduilla
erityisesti yhdyskuntarakenteen tasolla? Millaiset elinympäristöjen ominaisuudet
voisivat tukea ihmisten ja samalla ympäristön hyvinvointia vähenevistä resursseista,
kiihtyvästä muutoksesta ja kasvavasta epävarmuudesta huolimatta?
Väestöltään vähenevällä seudulla tai tässä työssä tarkemmin pienenevällä taajamalla
(engl. shrinking cities; myös shrinking rural areas pienemmille taajamille) tarkoitetaan
sellaista keskitetysti asutettua paikkaa, jonka väestö syystä tai toisesta vähenee yhtäjaksoisesti pidempään ja joka usein samalla käy läpi sekä rakenteellisia että taloudellisia muutoksia (Hollander et al. 2009). Ilmiö on yleinen erityisesti jälkiteollisissa länsimaissa, ja sen syyt ovat usein sekä päällekkäisiä että moninaisia. Rakennemuutos
teollisuusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan, työttömyys, taloudelliset muutokset, alhainen syntyvyys sekä poismuutto ovat kaikki kuvaavia taustatekijöitä taajamien pienenemiselle. Pienenevillä taajamilla ei siten tarkoiteta pelkästään väestön
lineaarista vähenemistä tietyillä alueilla, vaan moniulotteista ilmiöitä sosiaalisine,
taloudellisine, maantieteellisine sekä tilallisine ulottuvuuksineen ja seurauksineen
(Martinez-Fernandez et al. 2012). Suomessa väestön väheneminen ja pienenevät
taajamat koskevat merkittävää osaa Suomen kunnista ja seuduista (kartta 2.1).
Vaikka pienenemisen syyt voivat vaihdella taajamakohtaisesti, pienenemisellä on
usein samankaltaisia seurauksia paikasta ja taajaman koostakin riippumatta. Pienenemisen paikallisten ja ainutlaatuisten syiden tarkastelun sekä paikallisten strategioiden
lisäksi suunnittelussa ja tutkimuksessa voidaankin hyödyntää joitain yleistettäviä
ilmiöitä pienenevistä taajamista. Yleinen haaste pienenevissä taajamissa ympäri
maailman on esimerkiksi rakennusten tyhjentyminen (Martinez-Fernandez et al.
2012) ja yleisemminkin tyhjentyvät tilat ja alueet. Hollander et al. (2009) tunnistavat
pienenevien taajamien keskeisiksi tarkastelukohteiksi ja prosesseiksi maankäytön
ulottuvuudet ja mittasuhteet, ekologisen ennallistamisen ja ekosysteemisuojelun,
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, infrastruktuurin oikean mitoituksen sekä asukastiheyden.

Kartta 2.1 (oikealla). Suomessa väestön väheneminen on ajankohtaista monessa kunnassa.
Kuvassa vuoden 2040 väestöennuste (2019) suhteessa kuntien väkilukuun vuonna 2017:
punaisilla alueilla väestö kasvaa, sinisillä vähenee. Lähde: Tilastokeskus.
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> 10 % (22 kuntaa)
0 – 10 % (31 kuntaa)
-10 – -0,1 % (41 kuntaa)
< -10 % (217 kuntaa)
Kuntakohtainen väestöennuste 2040
suhteessa kuntien väkilukuun 2017
(muutos, %)
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Diagrammi 2.1. Viimeisen vuosisadan aikana tapahtuneella ihmistoiminnan kasvulla on ollut myös merkittäviä vaikutuksia Maan ympäristöön ja toimintakykyyn. Steffen et al. (2011)
pohjalta.
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Diagrammi 2.2. Suomen väestöennusteet 2015, 2018 ja 2019. Lähde: Tilastokeskus.
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2065

2070

Alue- ja kaupunkisuunnittelussa ja koko modernissa yhteiskunnassa vallitseva kasvun
paradigma (diagrammi 2.1) on tarpeellista kyseenalaistaa pienenevien taajamien ja
koko Suomenkin kontekstissa (diagrammi 2.2). Modernissa kontekstissa muu kuin
(taloudellinen) kasvu saatetaan nähdä epämieluisana, sillä yhteiskunnan menestyksen ja elinvoiman mittana on pitkään ollut nimenomaan bruttokansantuote ja sen
kasvu. Kansantalouksien ympäristökuormitus, luonnonvarojen käyttö ja niiden maailmanlaajuinen vaikutus ovat kuitenkin kestämättömällä tasolla (Vadén et al. 2019):
pelkästään Suomessa luonnonvarojen kulutus on kansantalouden materiaalivirroissa
mitattuna kasvanut vuosien 1970–2017 aikana 65 tonnista/asukas noin 111 tonniin/
asukas (Tilastokeskus). Talouskasvua mittaava bruttokansantuote onkin vanhentunut
yhteiskunnan menestyksen ja hyvinvoinnin mittarina: se ei ota huomioon tuloerojen
kasvua, luonnonvarojen kiihtyvää kulutusta ja ympäristöön kasautuvan kuormituksen
kasvua (Hoffrén 2012).
Kasvukeskeisestä ajattelusta irtaantuminen vaatii uudenlaista ymmärrystä hyvinvoinnista erityisesti pienenevissä taajamissa, joissa kasvua ei voi enää ottaa itsestäänselvyytenä. Vaikka taajamien pienenemiseen voi olla vaikeaa suhtautua mahdollisuutena, voi paradigman muutos kasvukeskeisestä suunnittelusta kohti herkempää,
resilienttiä, paikkaperustaista ja elettävyyteen perustuvaa suunnittelua antaa kuitenkin mahdollisuuden kutistumisen tarkasteluun uudella tavalla: väestönkasvun sijaan
voidaan keskittyä pienenemisen hallintaan sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista huolehtimiseen. Pieneneminen voi mahdollistaa uudenlaisia, resilienttejä tulevaisuuksia sekä esimerkiksi ekosysteemipalveluiden eheytymistä. Lisätila virkistykselle, vihreälle infrastruktuurille ja luonnon järjestelmille hyödyttää sekä nykyisiä
asukkaita että taajamien tulevaisuutta kestävämpinä, ekologisesti eheinä ja kompakteina paikkoina (Hollander et al. 2012; Elzerman & Bontje 2015).
Tässä työssä pienenevien taajamien ja seutujen kontekstina käytetään kestävyyden
laajaa määritelmää eli yhteiskunnan kestävyystavoitteiden ja planeetan ekologisten
rajojen yhteensovittamista. Nopeiden, myllertävien muutosten keskellä suunnittelun
työkalut on mukautettava kasvun rajojen kontekstiin sekä resilienssiin, mihin pienenevillä taajamilla voi jo lähtökohtaisesti olla paremmat eväät. Resilienssi voi siten
hyvin olla pienenevien taajamien keskeinen elinvoimatekijä: kyky pärjätä ennustettujen ja ennustamattomien tulevaisuuden muutosten ja häiriöiden keskellä on edellytys sekä nykyisten että tulevaisuuden asukkaiden hyvinvoinnille (Allen et al. 2016).

23

2 .2 Ta voit t eena elinv o ima inen t a a ja ma

Nopeat, myllertävät ja jatkuvat muutokset yhteisöissä, yhteiskunnissa ja maailmassa heijastuvat aina ennen pitkää toimintakulttuureihin ja lähestymistapoihin. Siksi
resilienssi on välttämätön edellytys kaikenlaisille kestäville yhteiskunnille (Manzini
2015). Kestävyyden konteksti ja resilienssin periaatteet on syytä sitoa myös elinvoiman käsitteeseen: sopeutumiseen, paikkaperustaisuuteen ja tasapainoon tukeutuvat strategiat ovat elinvoimapolitiikan ytimessä. Pienenevien taajamien suunnittelussa se tarkoittaa fyysisen ympäristön kehittämisen lisäksi suunnittelun työkalujen
soveltamista myös sosiaalisten verkostojen vahvistamiseen sekä viestintään (Oswalt
2005).
Tämä työ tarkastelee seudullista ja yhdyskuntarakenteellista elinvoimaa resilienssin
ja voimavaralähtöisyyden kautta yleisesti ja tapauskohtaisesti neljässä eteläpohjalaisessa maaseutukunnassa. Mitä sellaisia voimavaroja kunnilla ja niiden taajamilla jo
on, mitkä tukevat yhteisöjen ja seudun kykyä reagoida sekä yhtäkkisiin että hitaasti
tapahtuviin häiriöihin ja muutoksiin, kuten koko Suomeakin koskevaan kasvavan huoltosuhteen haasteeseen (kartta 2.2)? Pienenevien taajamien kontekstissa on erityisen tarpeellista keskittyä juuri voimavaralähtöisyyteen: keskittyminen ongelmiin ja
puutteisiin voi kehittää “luovuttamisen mentaliteettia” niissä paikoissa, jotka jäävät
kaupungistumisen suurimpien kasvuvaikutusten ulkopuolelle (Rönkkö & Raevaara
2017).
Voimavaralähtöinen suunnittelu pienenevissä maaseututaajamissa hyödyttää kestävämpää resurssien hallintaa ja ekosysteemiajattelua kapasiteetin rakentamisen
ja kompetenssin kehittämisen kautta. Endogeenisten vahvuuksien ja valmiuksien
kehittäminen yhdessä ja paikkalähtöisesti voi samalla tukea luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelua, ilmastonmuutoksen hallintaa ja ihmisten hyvinvointia (Rönkkö
& Raevaara 2017). Ajatusta tukee myös OECD:n raportti (2017) harvaan asuttujen,
pohjoisten alueiden kehittämisestä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa, joissa alueiden
tulevaisuuden kannalta on keskeistä tunnistaa niiden vahvuudet ja edut. Yhteisistä
haasteista, kuten ilmastosta, herkistä luonnonympäristöistä, harvasta asutuksesta
ja pitkistä etäisyyksistä huolimatta voimavaralähtöisyys edistää maaseutualueiden
kehittämistä paikkoina, joissa (Suomen) kestävää tulevaisuutta voidaan rakentaa.
Monet suuret ja globaalit haasteet, kuten makean veden niukkuus ja siirtymä
puhtaaseen biotalouteen, energiantuotantoon sekä kestävään ruoantuotantoon
ovat ratkaisuiltaan olennaisesti juuri maaseutukeskeisiä (Kuhmonen & Kuhmonen
2015).
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Maaseututaajamien kestävyyteen ja resilienssiin perustuvaa elinvoimaa puoltavat
monet jo mahdollisesti olemassa olevat vahvuudet, kuten ekosysteemipalveluiden
paikallinen kapasiteetti, luonto ja sen hyvinvointivaikutukset, kulttuuriperintö sekä
yhteisöllisyys, turvallisuus ja rauha (Rönkkö & Raevaara 2017). Pienenevätkin taajamat voivat kehittyä kestävän elämäntavan paikoiksi seudullisessa, kansallisessa ja
globaalissa kontekstissa, kun ne hyödyntävät kauaskantoisesti ekologisia, sosiaalisia
ja kulttuurisia voimavarojaan (Knox & Meyer 2009). Myös yhteistyö verkostoissa on
tärkeä voimavara pieneneville taajamille.
Resilienssin ei tarvitse tarkoittaa pelkästään muutoksiin sopeutumista, vaan myös
muutosten hallintaa ja valmiuksien lisäämistä kestävään resurssien hallintaan. Siten
elinvoimakin ilmenee: ympäristön muuttuessa paikallisen elinvoiman keskiössä on
kyky uudistua, joustaa, tunnistaa tapahtuvat muutokset ja kehittää toimintaa muutosten pohjalta (Sallinen et al. 2011). Muutos voi parhaassa tapauksessa kannustaa
taajamia, kuntia ja laajempia seutuja keksimään itsensä uudelleen ja löytämään
omat vahvuutensa.
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Kartta 2.2. Kartassa huoltosuhdeluvut kunnittain vuonna 2018 ja 2040 eli lasten ja 65 vuotta
täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohti (vuoden 2015 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan).
Analyysi ja kartat: Helsingin Sanomat (2018).
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2 .3 S u upo hja t ut kim u s k o ht eena

Suupohjan seutukunnan neljä kuntaa ovat kooltaan ja luonteeltaan melko erilaisia.
Isojoki ja Karijoki ovat muutaman tuhannen asukkaan kuntia, Teuvalla asukkaita on
reilu 5000 ja Kauhajoella reilu 13 000 (taulukko 2.1). Myös kuntien keskustaajamat
eroavat tilallisesti toisistaan ja niitä ympäröivästä haja-asutusalueesta: Kauhajoen
keskustaajamassa asuu merkittävä osa koko Kauhajoen väestöstä, ja se toimii koko
seutukunnan keskuksena. Teuvan keskustaajama on asukaslukuunsa nähden keskikokoinen maaseututaajama yli 1 000 asukkaallaan, kun taas Isojoen ja Karijoen
kirkonkylät ovat molemmat alle 1 000 asukkaan pieniä maaseututaajamia (Helminen
et al. 2016 määritelmän mukaan).

Suupohja

Isojoki

2008

1855

1862

1868

1868

Pinta-ala (km2)

2705,5

647,46

186,54

1315,4

556,04

Väkiluku (2018)

21 783

1 976

1 274

13 375

5 158

5 517 919

Alle 15-vuotiaiden osuus (%, 2018)

14,7

11,5

11,1

15,7

14,3

16,0

15-64-vuotiaiden osuus (%, 2018)

56,6

56,4

54,3

58,1

53,4

62,2

65 vuotta täyttäneiden osuus
(%, 2018)

28,7

32,1

34,6

26,2

32,2

21,8

Väestöllinen huoltosuhde (2018)

76,7

77,4

84,1

72,2

87,2

60,8

Alkutuotannon työpaikkojen osuus
(%, 2016)

13,0

23,8

28,4

8,9

26,2

3,0

Jalostuksen työpaikkojen osuus
(%, 2016)

26,7

23,9

27,0

26,2

29,3

20,7

Palveluiden työpaikkojen osuus
(%, 2016)

58,9

50,3

42,7

63,7

51,7

75,1

Asuntokunnat (lukumäärä, 2017)

10 611

1 016

672

6 463

2 460

Rivi- ja pientaloissa asuvien
asuntokuntien osuus (%, 2017)

72,3

94,7

98,1

92,6

95,6

Peruskoulut (lukumäärä, 2019)2

13

1

1

8

3

Lukiot (lukumäärä, 2019)

2

0

0

1

1

Perustamisvuosi1

Karijoki Kauhajoki

Teuva

Koko Suomi

39,4

Taulukko 2.1. Suupohjan kuntien avainlukuja. Lähde: Tilastokeskus.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä perustettiin 2008. Kauhajoesta tuli kaupunki vuonna 2001.
Karijoella on vain ala-aste, yläasteella käydään Kristiinankaupungissa. Kauhajoen kahdeksasta peruskoulusta 7 on vain
alaluokkia ja yksi vain yläluokkia. Teuvan kolmesta peruskoulusta 2 on vain alaluokkia.
1
2

26

Kauhajoki

Teuva

Isojoki

Karijoki

18 000
16 000

13 375

14 000
(12 966)

12 000
10 560

10 000
8 000
5 158

6 000
4 000

(4 166)
3 634

1 976

2 000

1 379 (1 745)
829 (1 115)

0

1 274

1990

2000

2010

2018

2030

2040

Diagrammi 2.3. Suupohjan kuntien väkiluvut (2018) ja niiden ennustetut muutokset vuoteen
2040 mennessä vuosien 2015 (kursiivilla suluissa) ja 2019 (lihavoituna) väestöennusteiden
mukaan. Lähde: Tilastokeskus.

Suupohjan kokonaisväkiluku on tällä hetkellä 21 783 asukasta, joka vuoden 2019
väestöennusteen mukaan laskee 16 402 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä (diagrammi 2.3). Samanaikaisesti yli 74-vuotiaiden asukkaiden määrä kasvaa ennusteen
mukaan nykyisestä yli 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. 1900-luvun jälkipuoliskon aikana Suupohjan kuntien väkiluku on pääasiassa laskenut jokaisella vuosikymmenellä joitakin kasvun vuosia lukuun ottamatta. Tilastokeskuksen ennusteiden
mukaan Suupohjan väestön väheneminen jatkunee vielä useamman vuosikymmenen; syksyllä 2019 julkaistun kuntakohtaisen väestöennusteen mukaan väkiluvun
lasku on vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna jopa huomattavasti suurempaa
(diagrammi 2.3).
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Väestön vähenemisen tahti ja laajuus liittyvät Suupohjassa sekä väestön vanhenemiseen että poismuuttoon, joiden taustalla on Suomessa pidempään jatkuneet
elinkeinorakenteen muutokset teollisuus- ja palvelupainotteisemmaksi erityisesti
1960- ja 1970-luvuilla, kaupungistuminen sekä syntyvyyden lasku. Vaikka 1900luvun jälkipuoliskon aikana monet maa- ja metsätalousvaltaiset kunnat muuttuivat
teollisuus- ja palvelupainotteisemmiksi, alkutuotanto on edelleen erityisesti Isojoella ja Karijoella merkittävä osa elinkeinojakaumaa (taulukko 2.1). Suomessa pienten
kaupunkien, yhteisöjen ja asutuskeskusten erityispiirteisiin usein liittyykin taloudellinen riippuvuus luonnonvaroista, kuten puusta ja mineraaleista (Kotilainen et al.
2015).
Suupohjan kuntien nykyiset strategiat eivät suoraan käsittele väestön vähenemistä
tai muutoksiin sopeutumista, mutta hyvinvoinnin turvaaminen on niille kaikille
yhteistä. Kaikissa strategioissa korostetaan myös yhteistyön ja osin verkostoitumisen
ja osallisuuden tärkeyttä. Erityisesti pienempien kuntien strategiat perustuvat omien
voimavarojen tunnistamiseen: Isojoen nykystrategiassa korostuvat luontomatkailu,
kaunis luonto, turvallisuus ja avoin keskusteluyhteys (Isojoki 2016), Karijoen 2025
-strategiassa taas maaseutumaisuus, yhteisöllisyys, turvallisuus sekä oman koon ja
rajojen tunnistaminen (Karijoki 2018). Kauhajoen 2025 -strategia on muita kasvukeskeisempi, ja se tähtää Kauhajoen kehittämiseen eteläisen Etelä-Pohjanmaan
keskuksena (Kauhajoki 2018). Teuvan strategiassa korostuvat puolestaan talouden
tasapainottaminen ja keskeisten palveluiden turvaaminen (Teuva 2017).
Tässä diplomityössä keskitytään ensisijaisesti Suupohjan kuntien keskustaajamiin
(kartat 2.3–2.6, seuraavat aukeamat) ja niiden muodostaman seudullisen verkoston
(kuva 2.1, viereinen sivu) resilienssin edellytyksiin. Seudun hahmottamiseen käytetään apuna Oswaldin & Baccinin (2003) Netzstadt- eli verkkokaupunkikäsitettä, joka
tarkastelee kaupunkeja ja niiden asutuskeskuksia jo lähtökohtaisesti seudullisina
verkostoilmiöinä ja mahdollistaa monimittakaavaisen tarkastelunäkökulman. Mallin
avulla Suupohjan kuntien keskustaajamat hahmotetaan seutumittakaavassa ihmisten, tavaroiden ja informaation toiminnallisina keskittyminä, noodeina (engl. node).
Seudullisessa mittakaavassa taajamat muodostavat paikallisen yksikön (engl. local
unit), joka elinympäristönä kattaa asukkaidensa perustarpeet. Taajamanoodien
väliset ihmisten, informaation ja tavaran virtaukset ovat linkkejä (engl. link), jotka
asettavat taajamat sekä kunnalliseen (engl. community) että seudulliseen (engl.
region) kontekstiin. Kunnallisella tasolla järjestetään kollektiivisesti esimerkiksi koulutukseen ja rakentamiseen liittyviä tehtäviä ja palveluita, kun taas seudullinen taso
voi mahdollistaa esimerkiksi liikenteen ja ympäristönsuojelun koordinoinnin. Netzstadtiin kuuluvat oleellisesti asutuskeskittymien ja liikennealueiden lisäksi myös
muut keskenään vuorovaikutteiset aluetyypit tai territoriot eli metsät, vesistöt, viljellyt alueet ja vajaatoimintaiset kesantoalueet. (Oswald & Baccini 2003.)
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Diplomityön seudullinen tarkastelutaso mahdollistaa paremmin keskustaajamien
kontekstin ymmärtämisen: taajamien paikallinen kehitys on vahvasti sidoksissa

niiden alueelliseen vuorovaikutukseen ympäröivien kuntien, taajamien, kylien
ja haja-asutusalueiden kanssa. Tällä hetkellä kuntien yhteistyön perustana toimii
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, jonka puitteissa tuotetaan kootusti
seudun kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut, ympäristöterveydenhuolto, eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. Kuntien yhteisestä sopimuksesta liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on taata koko seudun asukkaille yhtenäinen perusturva
sekä huolehtia ympäristöstä (Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2007).
Suupohjan lähtökohdat resilienssin kehittämiseen liittyvätkin taajamien erityispiirteiden tarkastelun lisäksi keskeisesti osin kuntien strategioiden mukaisesti
yhteistyöverkostojen vahvistamiseen sekä resurssien, palveluiden ja osaamisen
jakamiseen toimijoiden osallisuuden tukemana.

noodi: Teuvan keskustaajama (kartta 2.5)
linkit: noodien väliset yhteydet
noodi: Kauhajoen keskustaajama (kartta 2.6)

noodi: Karijoen keskustaajama (kartta 2.3)

noodi: Isojoen keskustaajama (kartta 2.4)
raja: kunnat
raja: seutu
territoriot:
muut aluetyypit;
metsät, vesistöt,
viljelyalueet ym.

Kuva 2.1. Diplomityön mittakaavat ja tarkastelukohteet Netzstadt-mallia soveltaen.
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Kartta 2.3 (oikealla). Karijoen kirkonkylä. Kaikki keskeiset palvelut sijaitsevat tiiviisti muutaman tien varrella ja alle 500 metrin säteellä toisistaan.

Taajaman palvelut ja merkittävät tilat
1

Tavarasoppi + vapaa liiketila

2

POP Suupohja + vapaa liiketila

3

Säästöpankki + varattua liiketilaa

4

Kunnanvirasto, apteekki, kirjasto (7/2019 alkaen)

5

Maatalouskauppa R&R, Sähkö Haaramo

6

Karijoen kartano (asuntoja, liike- ja näyttelytilaa)

7

Tilitoimisto

8

Ravintola Susiluola

9

Karijoen Nuorisoseura

10 Hoitola
11 Sale
12 Vanha kunnantalo (Susiluola-näyttely, toimistotiloja)
13 Karsina-nuorisotila
14 Prosintalo
15 Pelastuslaitos ja vss-johtokeskus
16 Koulu, esikoulu, kirjasto (7/2019 asti)
17 Kuntosali, urheilukenttä
18 Terveysasema
19 Tontti, yleisten rakennusten korttelialue
20 Päiväkoti
21 Saliininkoti (tehostetun palveluasumisen yksikkö)
22 Ikäihmisten rivitalo, kahvila Maitolaituri
23 Kirkko
24 Seurakuntatalo

Taajamien keskuskarttojen karttamerkkien selitteet
julkinen rakennus
yksityinen rakennus (esim. asuin- ja teollisuusrakennukset)
liiketilat
julkiset palvelut
joki
taajaman asemakaavassa puisto, lähivirkistysalue,
leikkipuisto tai urheilu- ja virkistyspalvelualue
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Kartta 2.4 (oikealla). Isojoen kirkonkylä. Isojoen keskustaajaman taajamarakenne on Karijoen
tavoin kompakti: kaikki palvelut löytyvät käytännössä saman tien varrelta ja melko läheltä
toisiaan. Rakennuskanta on suhteellisen uutta.

Taajaman palvelut ja merkittävät tilat
1

Monitoimitalo, nuorisotila, kirjasto

2

Yhteiskoulu

3

Kivikoulu

4

Urheilukenttä, tenniskenttä, jääkiekkokaukalo

5

Metsänhoitoyhdistys

6

Terveyskeskus, ikäihmisten asuntoja

7

Museo, vanha pappila

8

Liiketila, fysioterapeutti

9

Ikäihmisten palvelukeskus

10 Seurakuntatalo
11 Liiketila
12 Liiketila
13 Rautakortes
14 Isojoen Saha
15 Kirkko
16 Kunnantalo
17 Osuuspankki, apteekki
18 Kukkakauppa ja hautaustoimisto
19 ABC
20 S-market
21 Kirpputori
22 Ravintola, liiketila
23 Torin Kirppis
24 K-Market
25 Isojoen Maatalouspiste
26 Sekatavarakauppa Mynttäri
27 Kahvila Meteora, linja-autoasema
28 Paloasema

Taajamien keskuskarttojen karttamerkkien selitteet
julkinen rakennus
yksityinen rakennus (esim. asuin- ja teollisuusrakennukset)
liiketilat
julkiset palvelut
joki
taajaman asemakaavassa puisto, lähivirkistysalue,
leikkipuisto tai urheilu- ja virkistyspalvelualue
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Kartta 2.5 (oikealla). Teuvan kirkonkylä. Teuvan keskustaajaman selkeä palvelukeskus löytyy
kartan pohjoisosasta (Porvarintien, Mikkiläntien ja Hakalantien risteyksestä), mutta kirkko,
koulukeskus ja erityisesti kunnan palvelut sijaitsevat tästä keskuksesta melko etäällä.

Taajaman palvelut ja merkittävät tilat
1

ABC Teuva

36 Teuvan Museo

2

Asuin- ja liikekiinteistö

37 Kulttuuritalo Orrela

3

Liikekiinteistö: vaatekauppa, kelloseppä

38 Kirkko

4

Torikioski

39 Seurakuntatalo

5

Tori

40 Rauniokirkko

6

S-Market, Alko

41 Hoivakoti Niittytupa

7

Paikallislehden toimitus

42 Nuorisotilat, maataloustoimisto

8

Foto Nisula

43 Sairaalanrivi (kunnan vuokra-asuntoja)

9

Kuntosali

44 Sosiaali- ja terveyskeskus, hammashoitola

10 Liiketila (tyhjä)

45 Savosentie (Teuvan vuokratalot)

11 Skeittiparkki

46 Uimahalli

12 Vapaaseurakunta, kirppis

47 Yleisurheilukenttä

13 Liiketila, kalastusvälinekauppa

48 Kävelysilta

14 Kirpputori

49 Seurakunnan kiinteistöjä: nuorisotalo, asuntola

15 K-Market

50 TEAK: Teuvan aikuiskoulutuskeskus, kunnantalo
hallinto ja asiakaspalvelupiste

16 R-kioski, Suupohjan Osuuspankki
17 Teuvan Vaatetus
18 Teuvan kebab-pizzeria
19 Liikekiinteistö: vaateliike, hammaslääkäri, parturi,
metsänhoitoyhdistys, tilitoimisto, kirpputori, LVIliike, tatuointistudio, pubi (Wanha Sakke)
20 Apteekki, tyhjää liiketilaa (ravintola, hotelli)
21 Asuin- ja liikerakennus:
kahvila-pizzeria Moment, parturi-kampaamo
22 Otto Syreenin talo (entinen kunnantalo)
23 Paloasema
24 Kunnantalon puisto, esiintymislava
25 Keskusasuntola, kunnan vuokra-asuntoja
26 Tekninen parakki, siirretty pois
27 Teuvan Nuorisoseura, elokuvateatteri
28 Ruokapirtti 67 (pitopalvelu)
29 Syreenin koulu, poissa käytöstä
(purettu, tontille suunniteltu päiväkotia)
30 Kirjasto
31 Opettajien asuntola (kunnan vuokra-asuntoja)
32 Esikoulu
33 Hautaustoimisto, Laurilan Wisiitti (majoitus)
34 Yhtenäiskoulu ja lukio
35 Suovaaran puutarha

34

51 TEAK asuntola
52 Hankkija
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Kartta 2.6 (oikealla). Kauhajoen keskustaajama. Kauhajoen taajamarakenne on pitkittäinen,
mutta merkittävimmät julkiset palvelut löytyvät hyvin läheltä toisiaan taajamakeskuksen
eteläosasta. Pohjoista hallitsee isompien markettien keskus.
Taajaman palvelut ja merkittävät tilat

39 Opiskelija-asuntolat

1

Teknologiakeskus Logistia

40 Tyhjä liiketila

2

Topin Tori

41 Liiketila: sisustus- ja rakennusliike, fysioterapeutti

3

Kauhajoen seurakunta, seurakuntakeskus

42 Halpahalli

4

Kirkko

43 Rakennus- ja asennusliike

5

Kukkakauppa

6

Kahvila Valkoinen Puu, kotiseututalo, Hella-galleria

44 Liiketila: ABC, S-market, apteekki, Alko,
posti, kierrätyspiste, Datastoppi

7

Liiketila: kampaaja, kauneushoitola, kiinteistönvälitys,
tilitoimisto

8

Tyhjä liiketila

47 Tokmanni, outlet, kioski, Neste

9

Kukkakauppa, hautaustoimisto

48 Tyhjä liiketila

10 Liiketila: Kela, ulosotto, oikeusaputoimisto, Terapiina,
tyhjää liiketilaa
11 Liiketila: Nordea, ravintola, parturi, kauneushoitola,
lääkäri, fysioterapia
12 Vaihtuva liike, kirpputori
13 Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, LLKY kotipalvelu
14 LLKY ympäristöpalvelut ja hallinto
15 Liiketila: LähiTapiola, ravintola, hoitola, erikoisliike
16 Grilli, kiinteistönvälitys
17 Liiketila: Kievari, hotelli, kuntoutus, rakennusmarket,
Matkahuolto, Suupohjan lukko, tilikeskus

46 Varaosaliike, huolto

49 Liiketila: K-rauta, maatalousliike, kierrätyspiste
50 Liiketila: Citymarket, posti, parturi, Subway,
pankki, luontaistuoteliike, tyhjää toimitilaa
51 Lidl
52 Sisustusliike, tyhjä toimitila
53 Liiketila: M-market, kenkäkauppa, urheiluliike,
kodinkoneliike, huolto
54 Liiketila: kirpputori, kioski, hieronta, kampaamo,
hoitola, asianajotoimisto, optikko, hammaslääkäri
55 Museo
56 Liiketila: tilitoimisto, parturi, kirpputori

18 Helmin kortteeri (kahvila, majoitus)

57 Tyhjä liiketila

19 Vaatekauppa

58 Paloasema

20 Linja-autoasema, jalkahoitola, kebab-pizzeria

59 SaiEdu Kauppaoppilaitos

21 Suupohjan Osuuspankki

60 Museo

22 Kirpputori, autokoulu, Wanha Mestari (pubi), grilli

61 Kauhajoen vanhaintuki, palvelukoti

23 Kirpputori, fysioterapia

62 LLKY Terveyskeskus, laboratorio, vuodeosasto,
palvelukoti

24 Liiketila: Walkers nuorisokahvila, fysioterapeutti,
tilitoimisto, kuvakauppa, KarhuBasket

63 Museo (veteraanien perinnetalo)

25 Ojalan Pakari, Janoinen leipuri, Pakarin vintti

64 Sanssinkartano

26 Kirpputori

65 LLKY Eläinlääkäri

27 Liiketila: elokuvateatteri, suutari, kameraliike,
tyhjä liiketila

66 Liiketila: kunnallislehti, parturi-kampaamo,
autokoulu, tyhjää toimitilaa

28 Tyhjä liiketila

67 Kansalaisopisto

29 Jysk

68 Kauhajoen kaupungintalo, lounasravintola

30 Kesäisin piha-alueella torimyynti

69 Käsityökeskus

31 Parturi, kauneushoitola, hammashoitola

70 Ammattikoulu

32 Optikkoliike

71 Koulukeskus

33 Partureita, hieronta

72 Kirjasto

34 Kirjakauppa

73 Lukio

35 Kukkakauppa

74 Anin koulu

36 Liiketila: R-Kioski, Kotipitsa, Rolls, työvoimatoimisto,
Terveystalo, tyhjää liiketilaa

75 Liiketila, parturi

37 Sedu (ammattikoulu), päiväkoti,
LLKY ikäihmisten päivätoiminta
38 Liiketila: optikkoliike, apteekki, fysioterapeutti,
kuntosali, kampaamo, parturi, kebab-pizzeria
36

45 Kalusteliike

76 Liike- ja toimistotila tyhjiillään
77 Nuorisotalo Räimiskä
78 Virkistysuimala ja urheilutalo Virkku
79 Keskuskenttä, urheilukeskus
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TEOREETTINEN VIITEKEHYS:

3

kestävän elinvoiman määrittely

3. 1 Kest ävä k ehit y s k o nt ek s t ina

3.1.1 Kestävyyden määritelmiä
Kenties yleisimmän kestävän kehityksen (engl. sustainable development)
määritelmän mukaan kestävä kehitys on sellaista kehitystä, joka vastaa nykyhetken
tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä täyttää omia tarpeitaan (WCED
1987). Kestävä kehitys hahmotetaan useimmiten kolmena ulottuvuutena taloudellisesta tasapainosta sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta oikeudenmukaisuudesta
ympäristön kantokykyyn ja laatuun. WCED:n yleistajuinen, mutta jokseenkin rajaamaton määritelmä on helposti sovellettavissa lähes mihin tahansa kontekstiin ja
tarkoitukseen, minkä takia kestävyys on tarpeellista ymmärtää myös täsmällisemmin
ja inklusiivisesti sekä ihmisten että ympäristön erilaisista lähtökohdista ja tarpeista
alkaen.
Kestävyysmuutoksella (engl. sustainability transition, melko vakiintunut suomennos)
viitataan sellaisiin järjestelmätason muutoksiin, tekoihin tai siirtymiin, joilla pyritään
kohti taloudellisesti, ekologisesti sekä sosiokulttuurisesti kestäviä järjestelmiä (Geels
& Schot 2010). Usein monimutkaiset ja -muotoiset muutokset ovat yhteisöjen ja
talouden reaktioita ja sopeutumista kestäviin tuotannon ja kulutuksen tapoihin.
Geelsin & Schotin (2010) mukaan kestävyysmuutokselle on tyypillistä yhteiskehitys ja muutosten moninkertaisuus, toimijoiden vuorovaikutteisuus, muutoksen
“radikaalisuus” (laajuuden, ei nopeuden takia) sekä pitkällä aikavälillä toimiminen.
Kestävyysmuutoksessa keskeistä on sen tilallinen ulottuvuus, joka tunnistaa muutosten ja prosessien monimuotoisuuden ja vaihtelevuuden paikkasidonnaisuuden
ja toisaalta tilan suhteellisuuden. Muutosten tilallisen kontekstin ymmärtäminen
mahdollistaa muutoksen kokonaisvaltaisemman suunnittelun: tila ja sen mittakaava
voivat monella tapaa määrittää sen, miten ja millaisia muutoksia tapahtuu (Coenen
et al. 2012).
On selvää, että sekä globaalissa että paikallisessa mittakaavassa ihmiskunnan
elinolosuhteita ja hyvinvointia kannattelevat ympäristöt ja resurssit ovat rajallisia.
Planetaarisilla rajoilla (engl. planetary boundaries) tarkoitetaan sellaisia kriittisiä
maan prosesseja, jotka ylläpitävät holoseenin kaltaisia olosuhteita holoseenin ollessa
tiettävästi planeetan historian ainut ihmiskunnan kukoistukselle tai ylipäätään ihmislajille suotuisa aikakausi (Rockström et al. 2009). Planetaariset rajat määrittelevät
ihmiskunnalle turvallisen toimintaympäristön. Samalla ihmiskunnan hyvinvointi on
riippuvainen tiettyjen inhimillisten ja sosiaalisten tarpeiden, kuten terveyden ja ruoan
saavutettavuudesta. Sekä planetaarisilla rajoilla että yhteiskunnallisella perustalla
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on sellaisia raja-arvoja, jotka ovat kriittisiä ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin
kannalta (Raworth 2012). Tämän päivän yhteiskunnassa holoseenin tasapainon
herkkyyttä horjuttaa nykymuotoinen ihmistoiminta, joka on nykyisen globaalin
ympäristömuutoksen pääajuri; siksi nykyistä aikakautta kutsutaan myös antroposeeniksi (Rockström et al. 2009). Ekologisen kestävyyden ulottuvuutta on myös alettu
tarkastella edellytyksenä sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle ja talouden edellytyksille – taloudet ja yhteiskunnat eivät ole irrallisia kestävyyden ulottuvuuksia,
vaan niiden kestävyyden perustana on toimiva biosfääri (Folke et al. 2016).

Diagrammi 3.1. Ihmiskunnan planetaariset ja yhteiskunnalliset rajat turvallisille ja oikeudenmukaisille yhteiskunnille. Raworthin mallin (2012; 2017) pohjalta.
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Raworthin malli (diagrammi 3.1) kestävän kehityksen rajoille tunnistaa sekä
ympäristön kriittiset kynnysarvot että inhimillisen elämän perustarpeet. Yhteiskunnallisen perustan 12 ulottuvuutta ovat havainnollistavia kokonaisuuksia, jotka
pohjautuvat YK:n jäsenvaltioiden sopimiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ihmisten hyvinvoinnin vähimmäisvaatimusten saavuttamisesta vuoteen 2030 mennessä
(YK 2015). Ympäristön rajat perustuvat puolestaan yhdeksään tunnistettuun planetaariseen rajaan, joita ovat luonnon monimuotoisuus, maankäytön muutokset,
ilmastonmuutos, makean veden kulutus, typen ja fosforin kierto, kemiallinen saastuminen, merten happamoituminen, stratosfäärin otsonikato sekä ilmakehän aerosolikuormitus. Ilmastonmuutoksen, monimuotoisuuden, maankäytön muutosten
sekä biogeokemiallisten virtojen osalta turvallisen toiminnan rajat on jo ylitetty
(Rockström et al. 2009; diagrammi 3.1).
Raworthin lähestymistavan keskeisenä näkökulmana on hahmottaa kestävän kehityksen sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten ulottuvuuksien kytkeytyminen tiiviisti
yhteen. Se myös nostaa kestävän kehityksen keskeiseksi haasteeksi prioriteettien
kohdentamisen: määrittelemättömään suuntaan ei enää voi kasvaa, vaan hyvinvointia on edistettävä mallin ja sen rajojen puitteissa (Raworth 2012). Kestävyyden rajat
ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa, eikä toimenpiteiden keskittäminen yhteen teemaan
muista erillään ole mahdollista. Molemmilla rajoilla on objektiivisia ja subjektiivisia
kriteereitä, eikä rajojen puitteissa ole yhtä oikeaa tapaa toimia. Siksi kestävyysmuutos on myös poliittinen prosessi: turvalliset ja oikeudenmukaiset kestävyysmuutokset
ja teot voivat huomioida monia erilaisia kulttuureja ja näkemyksiä ja arvottaa riskejä,
kustannuksia sekä vallan jakautumista eri tavoin. Tästä syystä on tärkeää tarkastella
valintojen suuntaa, monimuotoisuutta ja jakautumista: mihin erilaiset nykyiset ja
tulevat valinnat vievät ja kulkevatko ne rajojen sisällä? Mikä on paras mahdollinen
suunta ja ketä se hyödyttää eniten? Tutkitaanko ja kokeillaanko tarpeeksi monenlaisia lähestymistapoja, jotta varmistetaan toiminta kestävyyden rajoissa? (Leach et al.
2013.)
Kestävyyden ja muutoksen tarkastelussa myös muutoksen paikka on keskeinen
tekijä ainutlaatuisine piirteineen, ympäristöineen ja historioineen. Globaalissa
mittakaavassa yhteiskuntajärjestelmä on monella tapaa hauras ja monimuotoisuudeltaan hupeneva, mutta toisaalta esimerkkejä pienistä, kestävistä ja joustavista paikallisyhteisöistäkin löytyy. Paikan lisäksi kestävyysmuutoksessa oleellista
onkin se, miten eri paikat ovat yhteydessä toisiinsa ja millaisia kokonaisuuksia ne
muodostavat. Tietyn seudun laatu ja muoto muodostuu sen sisältämien paikkojen
ominaisuuksista, muutoksista ja yhteyksistä; vastavuoroisesti paikkojen laatu riippuu
laajemman alueen sallimasta viitekehyksestä. Pienempien paikkojen ja yhteisöjen
rakentaminen, kehittäminen, muuttaminen ja uudelleenrakentaminen kaikessa
monimuotoisuudessaan voi edistää myös paikkojen ja yhteisöjen muodostamien
laajempien seutujen ja ekosysteemien kestävyysmuutosta (Manzini 2015).
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3.1.2 Kestävyys pienenevissä taajamissa
Ihmistoiminnan kriittisten rajojen hahmottaminen ei ole pelkästään rajoittava tekijä,
vaan voi tuoda mukanaan myös uusia näkökulmia ja kokeiluja, jotka voivat muuttaa
rajat mahdollisuuksiksi – eritoten paikallisella tasolla, joka on yksilön kannalta usein
merkittävin rajapinta ympäröivän maailman tulkitsemiseen (Manzini 2015). Vaikka
toistaiseksi maailman väestö erityisesti kaupungeissa kasvaa edelleen ja paikoin
nopeasti, myös väestöltään vähenevät alueet, kylät ja kaupungit ovat monissa maissa
yleistyvä ilmiö. Kestävyyden tutkiminen ja suunnittelu on kaupungistumisen megatrendin myötä painottunut väestökeskittymiin ja suuriin, kasvaviin kaupunkeihin,
joten yhtä kattavaa ymmärrystä väestöltään vähenevien seutujen kestävyysmuutoksesta ei vielä ole (Herrmann et al. 2016). Vaikka globaalilla tasolla erilaisten alueiden
kohtaamat kestävyyshaasteet ovat rinnakkaisia, väestöltään vähenevien kaupunkien
ja kylien dynamiikka on hyvin erilainen kuin kasvavilla kaupungeilla: esimerkiksi
viheralueita on usein runsaammin, infrastruktuuri on herkemmin vajaakäytöllä, asukastiheys väljenee ja sosiaaliset verkostot hajanaistuvat (taulukko 3.1). Vahva paikkalähtöinen ja paikallinen ymmärrys on siten kestävyyden keskeisin konteksti myös
pienenevissä kaupungeissa ja taajamissa.
Monilla alueilla pienenevät kylät ja kaupungit ovat ilmiönä luoneet pohjan uudenlaisille muutoksille, kokeiluille ja olosuhteille, jotka kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa nojaavat ymmärrykseen elävästä ympäristöstä. Rakennetun ympäristön
mukauttaminen olemassa olevan väestön ja tulevien sukupolvien tarpeisiin eli
pitkälti epävarmojen ja muuttuvien olosuhteiden varalle on keskeistä tällaisten
alueiden kestävyysmuutoksessa (Herrmann et al. 2016). Kylän tai kaupungin (taajaman) muodolla ja rakenteella on vaikutusta siihen, millaiset maankäytön muutokset
ja tyypit ovat mahdollisia.

Taulukko 3.1. Kasvavien ja pienenevien kaupunkien ja taajamien kohtaamat rinnakkaiset haasteet kestävyysmuutoksen kontekstissa. Herrmann et al. (2016): Table 1 pohjalta.

44

Kasvavat kaupunkit

Pienenevät taajamat

Viheralueiden hupeneminen

Viheralueiden runsaus

Elinkustannusten kasvu

Rajalliset työmahdollisuudet

Ylikuormitettu infrastruktuuri

Infrastruktuurin vajaakäyttö

Kaupunkirakenteen
hajautuminen

Asukastiheyden
väljeneminen

Ympäristövaikutukset

Saasteperinnöt

Sosiaalisten verkostojen
muodostumisen kesto

Sosiaalisten verkostojen
hajanaisuus

Esikaupungistuminen

Rakennettu perintö

Gentrifikaatio

Hylkääminen

Kutistuvissa kaupungeissa kestävyysmuutos nojaa usein poliittisesti ja taloudellisesti edellytetyn jatkuvan kasvun sijaan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen
sekä muutoskapasiteetin ja oppimis- ja sopeutumiskyvyn rakentamiseen. Herrmann
et al. (2016) korostavat pienevien kaupunkien mahdolliseksi erityispiirteeksi olemassa olevan tilan ja vihreän infrastruktuurin (kasvavaa) määrää, mikä voi tarkoittaa
myös huomattavampaa ekosysteemipalveluiden pääomaa. Ekosysteemipalveluilla
tarkoitetaan aineellisia ja aineettomia etuja, joita ihminen saa luonnosta (taulukko
3.2). Ne voidaan jakaa erilaisiin kategorioihin esimerkiksi resurssien, sääntelyn ja
kulttuurisen hyödyn mukaan (Millenium Ecosystem Assessment 2005). Ekosysteemipalveluilla ei ole hintaa, minkä takia ne usein unohdetaan päätöksenteosta
tai taloudellisista laskelmista. Väestöltään (ja siten usein myös poliittisella vallaltaan
sekä taloudellisilta resursseiltaan) vähenevillä alueilla haasteena onkin usein se,
että asukkaiden terveys ja hyvinvointi priorisoidaan globaalin biosfäärin kantokyvyn
edelle, vaikka ihmisten hyvinvointi on täysin riippuvainen toimivista ekosysteemipalveluista (Pickett et al. 2013).

Ekosysteemipalvelut

Resurssit

Sääntely

Kulttuuri

Ekosysteemeistä saadut
resurssit

Ekosysteemiprosessien
sääntelystä saadut edut

Ekosysteemien
aineettomat hyödyt

Ravinto

Ilmaston sääntely

Virkistys, ekoturismi

Makea vesi

Tulvien ja myrskyjen hillintä

Estetiikka

Puu ja kuidut

Tautien hillintä

Inspiraatio

Rakennusaineet

Veden sääntely

Koulutus

Biokemikaalit

Veden puhdistus

Kulttuuriperintö

Geneettiset resurssit

Pölytys

Paikan tunne
Hengellisyys ja
uskonnollisuus

Kannattelevat palvelut
Kaikkien muiden ekosysteemipalveluiden tuottamiseen tarvittavat palvelut
Ravinteiden kierto

Maaperän muodostuminen

Alkutuotanto

Taulukko 3.2. Ekosysteemipalvelut jaoteltuina. Lähde: Millennium Ecosystem Assessment
(2005).
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3.1.3 Kestävyyden suunnittelu
Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun kestävyyden tavoitteet ovat pitkään painottuneet tiivistämiseen ja tiiviiseen rakenteeseen, jonka ajatellaan lyhentävän liikuttavia matkoja ja toisaalta säästävän luontoalueita (Breheny 1996). Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja tiivis taajamarakenne ovatkin jossain määrin yhteydessä
esimerkiksi matalampaan energiankulutukseen ja saavutettavampiin elinympäristöihin (Kuoppa & Mäntysalo 2010). Toisaalta taajamarakenteen tiiviys ei välttämättä
ole paras indikaattori yhdyskuntarakenteen ja ihmisten ympäristövaikutusten,
kuten päästöjen yhteyksien arvioinnissa: toistaiseksi kaupunkimaisemmissa
elinympäristöissä myös kulutus kasvaa herkemmin (Heinonen & Junnila 2012). Taajamien tiivistäminen ei siis itsessään välttämättä ole tavoite kestävän yhdyskuntarakenteen suunnittelussa – se on pikemmin keino, jolla voidaan tarpeen mukaan
tavoitella muita hyvän ja kestävän elinympäristön ominaisuuksia.
Kestävän kehityksen tavoitteena voidaan yleisesti pitää ihmisten kollektiivista
hyvinvointia ja sen kauaskantoista parantamista suhteessa maapallon ekologiseen
kantokykyyn ja biosfääriin, jonka kanssa ihminen on jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa. Pickettin et al. (2013) mukaan kestävän kaupungin (engl. sustainable city)
piirteisiin kuuluvat alhaalta ylöspäin suuntautuvat ratkaisut ja päätöksenteko, eriytettyjen tehtävien ja virastojen sijaan kokonaisvaltaisten lähestymistapojen suosiminen
sekä kaikkien toimijoiden osallisuuden ja kumppanuuksien kehittäminen. Edellisten
piirteiden lisäksi kestävän kaupungin tilallisina ominaisuuksina voidaan pitää riittäviä luonnollisia ja rakennettuja ekosysteemipalveluita, verkostomaisia ratkaisuja,
maankäytön monimuotoisuutta sekä omavaraisuutta materiaalien ja energian kierron kautta (Pickett et al. 2013).
Kestävyysmuutoksessa haastavaa on sen kokonaisvaltaisuus ja kestävyyden jokaisen
ulottuvuuden huomiointi; on tavallista, että suunnittelussa painottuu usein vain yksi
kestävyyden ulottuvuuksista tai että erilaiset intressit saattavat aiheuttaa konfliktitilanteita maankäytön suunnittelun priorisoinneista riippuen (Gough 2015; Campbell 1996). Valentin & Spangenberg (2000) korostavat kuitenkin, että kestävyyden
painotukset määritellään parhaiten paikallisesti: ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden rinnalle on tärkeä nostaa institutionaalinen näkökulma, joka kertoo
valintojen riippuvuudesta vallan ja vastuun paikallisiin rakenteisiin. Institutionaalisen
näkökulman rinnalle on hyvä nostaa myös elävyyden tai elettävyyden (engl. livability) tavoite, joka korostaa ihmiskehon kokemuksellisuutta ja kuuluvuutta suhteessa
paikan fyysisiin ja sosiaalisiin ominaisuuksiin (Gough 2015).
Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa keskeistä on tietyn alueen tai kaupungin
yksittäisten osien yhdistäminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen ihmisten paikkoina. Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun yhteydet kestävyyteen ovat vahvoja,
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kun niiden lähtökohtana on hyvän elämänlaadun vaaliminen. Ihmiskunnan tulevaisuuden tarpeiden ja yhdenvertaisen elämänlaadun piirteiden yhdenmukaistaminen suunnittelussa voi olla haastavaa – ja resilienssin vastaista –, mutta ekosysteemeille suotuisat ratkaisut voidaan hyvin ottaa suunnittelun lähtökohdaksi.
Ympäristönäkökulman lisäksi kestävä suunnitteluprosessi voi huomioida tulevaisuuden toiminnalliset ja laadulliset tarpeet siten, että kaikki toimijat ovat prosessissa
mukana esimerkiksi kumppanuuksin ja vaikuttavin osallisuuden keinoin.
Carmona (2009) nostaa kestävän suunnittelun periaatteiksi esimerkiksi suojelun, resurssiviisauden, monimuotoisuuden, ihmistarpeet, resilienssin, omavaraisuuden, ympäristön kantokyvyn, varautumisen sekä elämänlaadun ja
osallisuuden. Oswaldin & Baccinin (2003) verkkokaupungin tavoiteltavat periaatteet tai indikaattorit nostavat keskeisiksi suunnittelua ohjaaviksi ominaisuuksiksi
niin ikään monimuotoisuuden (engl. diversity), joustavuuden (engl. flexibility),
omavaraisuuden (engl. degree of self-sufficiency) ja resurssitehokkuuden (engl.
resource efficiency) sekä lisäksi identiteetin tai tunnistettavuuden (engl. identification). Ominaisuudet soveltuvat erityisesti verkostomaisen yhdyskuntarakenteen
tarkasteluun, ja niitä voi soveltaa Netzstadtin kaikissa mittakaavoissa – vaikka toki
jokainen mittakaava asettaa niille omat puitteensa (Oswald & Baccini 2003). Pickettin et al. (2013) kestävän kaupungin piirteet sekä Oswaldin & Baccinin (2003)
ja Carmonan (2009) kestävän suunnittelun periaatteet voidaan hahmottaa myös
resilienssin kautta – resilienssi ominaisuutena sisältää jo itsessään monia periaatteissa esiin tuotuja näkökulmia.
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3 .2 R esilienssi t yö kaluna

3.2.1 Resilienssi ja sen periaatteet
Väestön väheneminen ja sen myötä usein myös taloudellisten resurssien kapeneminen ovat paikallisesti osa laajempaa, yhä kiihtyvällä tahdilla tapahtuvien ja joskus
ennakoimattomien muutosten kokonaisuutta. Siten pitkällä ja lyhyemmälläkin aikavälillä keskeisenä elinvoimatekijänä on nähtävä kyky aktiivisesti sietää muutoksia ja
oppia kokemuksista muutosten keskellä. Jos kestävyys on ihmisen elinympäristöjen tavoitetila, voidaan resilienssiä pitää toimivan kestävyyden mekanismina tai
työkaluna, eräänlaisena teknisenä edellytyksenä ekologiselle, kulttuuriselle ja
sosiaaliselle monimuotoisuudelle (Wu & Wu 2012). Resilienssi (engl. resilience) tarkoittaa järjestelmän (esimerkiksi kaupungin, metsän tai yrityksen) pitkän aikavälin
kapasiteettia sietää muutoksia; Holling (1973) on määritellyt käsitteen järjestelmän
kapasiteettina sietää häiriöitä, kykynä järjestäytyä uudelleen sille ominaisia rakenteita ja toimintoja menettämättä. Resilienssi ei kuitenkaan tarkoita muuttumattomuutta tai sitä, ettei järjestelmällä voisi olla useita erilaisia vakaita tiloja (engl.
multiple stable states; diagrammi 3.2). Resilienssin luominen ja vahvistaminen ovat
keskeisiä tekijöitä muutosten keskellä, kestävää elämää määriteltäessä sekä kestäviä
elinympäristöjä suunniteltaessa.
Vakaat, resilientit järjestelmät kykenevät sietämään häiriöitä ja säilyttämään ominaisuutensa hyvin, kun taas epävakaissa järjestelmissä pienikin häiriö voi työntää
systeemin sitä määrittelevien ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten lähtökohtien ja niitä ympäröivien rajojen, kynnysarvojen (engl. threshold), ulkopuolelle

kynnysarvo

1 vakaa, resilientti
järjestelmä

järjestelmämuutos

2 vakaa, mutta resilienssiltään heikentynyt järjestelmä

3 epävakaa, kriittisen
kynnysarvon
ylittävä järjestelmä

Diagrammi 3.2. Resilienssin ja systeemiajattelun peruskäsitteitä. Sekä ihmisjärjestelmillä että
ekologisilla järjestelmillä voi olla useita eri vakaita tiloja (kuvat 1 ja 2). Järjestelmämuutokset
ja resilienssin heikkeneminen (kuva 3) voivat tapahtua erilaisten häiriöiden seurauksena. Wu
& Wu (2012): Figure 10.1 pohjalta.
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ja aiheuttaa järjestelmämuutoksen (engl. regime shift; diagrammi 3.2). Kun järjestelmä ylittää kynnysarvon, sen kriittiset ominaisuudet muuttuvat ja se toimii eri
tavalla kuin aikaisemmin. Täten kynnysarvot ovat järjestelmän määrittelevä tekijä;
esimerkiksi edellisessä kappaleessa esitetyt planetaariset rajat ovat Maa-planeetan kynnysarvoja, joiden ylittäminen voi ajaa maailman kokonaan toisenlaiseen
tilaan (Walker & Salt 2006). Sekä sosiaaliset muutokset että ympäristön muutokset vaikuttavat systeemin resilienssiin. Spesifillä resilienssillä tarkoitetaan järjestelmän tai sen tietyn osan resilienssiä tunnistetulle tai määritellylle häiriölle, kun
taas yleinen resilienssi tarkoittaa järjestelmän kokonaiskapasiteettia ja sietokykyä
myös ennestään tuntemattomille muutoksille ja häiriöille (Walker & Salt 2006).
Yleinen resilienssi on nopeasti muuttuvassa ja vaikeasti ennustettavassa maailmassa merkittävämpi voimavara, sillä spesifi resilienssi voi jopa vähentää monimuotoisuutta ja joustavuutta (Wu & Wu 2012).
Niin ihmistä, kylää kuin kaupunkia voidaan kaikkia pitää kompleksisena adaptiivisena
järjestelmänä (engl. complex adaptive system tai CAS, vakiintumaton suomennos).
Tällä tarkoitetaan monesta vuorovaikutteisesta osasta koostuvaa kokonaisuutta,
jonka rakenne ja toiminta kehittyvät oppimiskyvyn ja monimuotoisuuden muutosten
seurauksena. Tällaiselle järjestelmälle tyypillistä on itsejärjestäytyminen (engl. selforganization, vakiintumaton suomennos), heterogeenisyys, hierarkiat, epälineaarisuus sekä virtaukset, ja jos kyse on sosiaalisista järjestelmistä (ihmisjärjestelmistä),
niin lisäksi piirteisiin kuuluvat usein myös kaukokatseisuus sekä tarkoituksellisuus.
Kompleksisten adaptiivisten järjestelmien resilienssi on yhteydessä siihen, miten
systeemi on järjestäytynyt ja millainen sen dynamiikka on. (Wu & Wu 2012.)
Resilienssiajattelussa (engl. resilience thinking) ihminen hahmotetaan osana sosioekologisia systeemejä; ihmislaji on erottamattomasti yhteydessä elinympäristöönsä,
joka taas on riippuvainen ympäristön tilasta (Stockholm Resilience Center 2015).
Resilienssiajattelu määrittelee sellaiset systeemin tärkeät ominaisuudet, joita on
ylläpidettävä tai parannettava, jotta systeemi voisi olla kestävä. Koska yhtä oikeaa,
ainoaa tai optimaalista kestävää tilaa ei monimutkaisessa ja -muotoisessa maailmassa ole, resilienssiajattelu ohjaa muutosten pysäyttämisen tai kieltämisen sijaan
kasvattamaan kapasiteettia muutosten kanssa työskentelyyn, luomiseen, kokeilemiseen ja oppimiseen (Walker & Salt 2006). Pysyvyyden, optimoinnin ja ennustettavuuden sijaan resilienssiajattelu painottaa näkökulmaa, joka keskittyy ympäristön
luontaiseen ennakoimattomuuteen ja jatkuvaan muutostilaan. Pitkällä aikavälillä
järjestelmän itsejärjestäytymiskyky ja eheys ovat kestävyyden kannalta ratkaisevia
(Wu & Wu 2012).
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3.2.2 Resilienssin työkalut ratkaisuina
Ekosysteemien ja elinympäristöjen rakenteet ja toiminta ovat jatkuvassa muutoksessa, eräänlaisessa virtauksessa tai kiertokulussa, kun taas perinteinen suunnittelu saattaa usein perustua pysyvyyteen tai tasapainoon (Wu & Wu 2012). Jotta
sosio-ekologisten järjestelmien piirteitä ja periaatteita voitaisiin paremmin soveltaa
suunnittelussa, tulisi suunnittelussa ottaa käyttöön resilienssin periaatteet. Yleistä
resilienssiä tukevat esimerkiksi monimuotoisuus, ekologinen vaihtelevuus (engl. ecological variability, vakiintumaton suomennos), modulaarisuus, hitaiden muuttujien
(engl. slow variables) tunnistaminen, lyhyet takaisinkytkennät tai palautesyklit (engl.
tight feedbacks tai feedback loops, vakiintumaton suomennos), sosiaalinen pääoma
(engl. social capital), innovaatiot, hallinnon limittäisyys (engl. overlap in governance,
vakiintumaton suomennos) sekä ekosysteemipalvelut – ja ennen kaikkea tilat, jotka
mahdollistavat nämä piirteet (Walker & Salt 2006). Yhtä oikeaa mallia resilientille
kaupungille, taajamalle tai yhdyskuntarakenteelle tuskin on, mutta Walkerin & Saltin
(2006) resilientin järjestelmän piirteet voivat antaa suuntaa-antavia ajatuksia siitä,
millaisia työkaluja kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu voisivat tarvita resilienssin
lisäämiseksi (taulukko 3.3, viereinen sivu).
Luonnon ekosysteemit ja niiden sopeutumiskyky ovat pitkälti riippuvaisia siitä, kuinka
paljon geneettistä ja lajimäärällistä monimuotoisuutta ekosysteemissä esiintyy. Vastaavasti sellaiset sosio-ekologiset järjestelmät, jotka perustuvat vain yhdenlaiseen
toimintaan tai resurssiin, ovat usein hauraita muutoksen keskellä. Vaikka luonnon
ekosysteemit ovat ihmisjärjestelmiin verrattuna erilaisia, ovat molemmat komplekseja adaptiivisia järjestelmiä. Siten resilienttien ihmisjärjestelmien, kuten kaupunkien suunnittelussa on keskeistä taata juuri monimuotoisuus ja -mutkaisuus (Manzini
2015). Pienemmissä kaupungeissa ja taajamissa tämä tarkoittaa esimerkiksi sellaista
maankäyttöä, joka tukee ekologisen diversiteetin kirjoa ja ekologisten järjestelmien
puitteissa toimimista sekä maankäytön ja erilaisten tilojen adaptiivisuutta tai mukautuvuutta muuttuviin ja monimuotoisiin käyttötarkoituksiin (Allen et al. 2016; taulukko
3.3).
Väestöltään vähenevien taajamien muutoskapasiteetti voi hyötyä joistain niistä
piirteistä, joita niillä on jo valmiiksi enemmän verrattuna isompiin tai kasvaviin taajamiin: usein ne sijaitsevat lähempänä erilaisia luonnonympäristöjä, ja niiden toiminta, osaaminen ja elinkeinot perustuvat ja tukeutuvat tiukemmin paikallisiin
ekosysteemeihin, ekosysteemipalveluihin sekä niiden saavutettavuuteen. Taloudellisten resurssien rajallisuuden takia myös hallinnon ja palveluiden järjestäminen on
usein pienemmissä taajamissa limittäisempää; monimuotoisuutta ja joustavuutta
tukee yleensä se, jos monet tahot voivat tuottaa ja jakaa keskeisten palveluiden
järjestämisen. (Allen et al. 2016; taulukko 3.3.)
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Taulukko 3.3. Resilientin järjestelmän piirteet (Walker & Salt 2006) määritelmineen ja sovellettavine työkaluineen pienemmissä kaupungeissa (Allen et al. 2016).

Resilienssin piirre

Mitä tarkoittaa?

Näkökulmat pienemmissä

Walker & Salt (2006)

Walker & Salt (2006), Wu & Wu (2012), Biggs et

kaupungeissa

al. (2015) ja Allen et al. (2016) pohjalta

Allen et al. (2016) pohjalta

Monimuotoisuus

Jokaisen kestävyyden ulottuvuuden (taloudel-

Maankäytön suunnittelun ohjaus ja

(engl. diversity)

lisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen)

maankäyttö tukevat monimuotoi-

monimuotoisuuden edistäminen; lajien ja

suutta ja ekologisen diversiteetin

toimintojen määrä ja jakautuminen

kirjoa

Ekologinen vaihtele-

Ekologisten ja sosio-ekologisten järjestelmien

Ekologisten järjestelmien tukemi-

vuus (engl. ecologi-

luontaisen vaihtelevuuden rajojen ymmärtämi-

nen ja suojelu; infrastruktuurin ym-

cal variability)

nen ja niiden puitteissa toimiminen

päristövaikutusten tunnistaminen

Modulaarisuus

Systeemin osien järjestäytyminen suhteessa

Yhteistyön ja verkostomallien

(engl. modularity)

toisiinsa; järjestelmän osien yhteys toisiinsa niin,

kehittäminen järjestelmän ajan ja

että informaatio kulkee niissä vaivattomasti; yli-

tilan piirteet huomioiden

verkostoitumisen välttäminen riskien leviämisen
ehkäisemiseksi
Hitaiden muuttujien

Sellaisten hitaiden tai hallitsevien muuttujien

Suunnittelussa pitkän aikavälin

tunnistaminen (engl.

ymmärtäminen, jotka määrittelevät järjestelmän

visiot; järjestelmäkohtaisten hitai-

slow variables)

piirteet erityisesti suhteessa kynnysarvoihin

den muuttujien tunnistaminen

Lyhyet palautesyklit

Palautesyklien vahvistaminen siten, että niiden

Työ, tuotanto ja palvelut lähellä

(engl. tight feedback

avulla voidaan paremmin ja nopeammin tun-

kulutusta; huolehtiva ylläpito,

loops)

nistaa tehtyjen toimien seuraukset

uudelleenkäyttö ja kierrätys

Sosiaalinen pääoma

Luottamuksen, sosiaalisten verkostojen ja johta-

Osallisuuden tukeminen ja sen

(engl. social capital)

juuden edistäminen ja yhteyksien määrä

paikkojen luonti

Innovaatiot

Muutoksen omaksuminen oppimalla, kokeile-

Kokeilukulttuurin edistäminen

malla ja paikallisia piirteitä edistämällä

suunnittelussa; salliva ja kannustava ilmapiiri, oppiminen

Hallinnon limit-

Sellaisten institutionaalisen järjestelmien

Monet tahot voivat tuottaa kes-

täisyys (engl. over-

kehittäminen, jotka tukevat monimuotoisuutta

keisiä palveluita (julkiset, yksityiset,

lap in governance)

ja joustavuutta

järjestöt jne.)

Ekosysteemipalvelut

Luonnon palveluihin tukeutuminen ihmisjärjes-

Ekosysteemipalveluiden saavu-

telmissä; ekosysteemipalveluiden tunnistami-

tettavuus ja läheisyys sekä niiden

nen itseisarvona

itseisarvosta huolehtiminen
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Pienemmissä ja keskikokoisissa taajamissa resilienssin prosessit ovat pienemmän
mittakaavan takia erilaisia: muutos tai järjestelmän reaktio muutokseen voi tapahtua tällaisissa paikoissa nopeammin ja tehokkaammin (Allen et al. 2016). Kestävän maailman tavoittelussa pienemmät taajamat voivat siksi olla hyviä alustoja
resilienssin kokeiluun ja kehittämiseen. Vaikka väestön väheneminen sekä taloudellisten resurssien ja palveluiden rajallisuus voivat altistaa pienemmät taajamat herkemmin erilaisille muutoksille, ne voivat kokonsa ansiosta myös nopeammin muuttaa toiminnan suuntaa esimerkiksi lyhyempien palautesyklien ansiosta. Lyhyiden
palautesyklien ylläpitäminen ja vahvistaminen auttavat tunnistamaan järjestelmän
kynnysarvoja sekä hitaita muuttujia (Walker & Salt, 2006): pienissä taajamissa voi olla
helpompaa havaita tapahtumien tai tehtyjen toimien seuraukset erilaisissa järjestelmissä. Allenin et al. (2016) mukaan pienissä kaupungeissa palautesyklit erilaisten järjestelmien välillä ja sisällä ovat siten helposti suoraviivaisempia ja vähemmän
polkuriippuvaisia; lyhyet palautesyklit paikallisen ekosysteemin ja taajamajärjestelmän välillä ovat tunnusomaisia pienemmille kaupungeille ja kylille. Esimerkiksi
työn, tuotannon ja palveluiden tuominen lähemmäs kulutusta vahvistaa lyhyempiä
palautesyklejä (taulukko 3.3).
Muutoksen omaksumista ja sosio-ekologisen järjestelmän resilienssiä voidaan vahvistaa edistämällä oppimisen ja kokeilun kulttuuria sekä kannustavalla ja sallivalla
ilmapiirillä (taulukko 3.3). Järjestelmän resilienssiä vahvistavat myös sosiaalista
pääomaa luovat vahvat sosiaaliset verkostot ja vuorovaikutus, joita pienenevissä
taajamissa voidaan tukea esimerkiksi vahvistamalla osallisuutta ja sen paikkojen
luontia (Allen et al. 2016). Sosiaaliset verkostot vaativat muodostuakseen sosiaalisia
rakenteita, jotka mahdollistavat kohtaamisia ja vuorovaikutteisuutta (Coates 2015).
Yhdyskuntarakenteessa sosiaalisia rakenteita voivat olla esimerkiksi vapaamuotoiset kohtaamisen paikat, joissa kohtaaminen on usein spontaania (esimerkiksi
kyläkauppa tai lenkkipolku), tai erilaiset tapahtumapaikat ja institutionaaliset tilat
järjestetyille kohtaamisille (Coates 2015). Vaikka erityisesti äkillisten muutosten
sattuessa taajaman sisäiset sosiaaliset verkostot ovat paikallisen resilienssin kannalta
oleellisia, myös laajemmat seudulliset verkostot vaikuttavat taajaman resilienssiin
(Kruse et al. 2017; Matin et al. 2015). Siksi seudullinen näkökulma ja järjestelmän
modulaarisuus ovat resilienssin kannalta keskeisiä: paikallinen resilienssi syntyy
yhdyskuntarakenteen eri mittakaavoihin ulottuvien verkostojen vuorovaikutuksessa.
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3.2.3 Osallisuus resilienssin keinona
Asukkaiden osallisuuden huomiointia pidetään väestöltään vähenevillä alueilla
erityisen merkittävänä resurssina: asukkailla on usein paras näkemys omasta päivittäisestä ympäristöstään, minkä lisäksi kansalaistoiminnan ja osallisuuden tukeminen
sekä motivoi että vahvistaa yhteisöön ja paikkaan identifioitumista ja sitoutumista
(Haase et al. 2012). Osallisuus liittyy vahvasti myös sosiaalisen pääoman määrään
eli siihen, kuinka paljon ihmisten välillä on luottamusta ja vastavuoroisuutta tukevia verkostoja; vastavuoroisesti sosiaalinen pääoma usein edistää osallisuuden
tapoja ja paikkoja (Putnam 2000). Sosiaalinen pääoma toimii pohjana paremmalle
elämänlaadulle ja vahvalle sosiaaliselle koheesiolle, jonka edistäminen kutistuvien taajamien ja seutujen prioriteettina voi vähentää eriarvoisuutta rakennetussa
ympäristössä (Cortese et al. 2014). Sosiaalinen pääoma on myös merkittävä resurssi
yhteisön ja alueiden resilienssin kannalta: vaikka sosiaalinen pääoma ja verkostot
ovat vain yksi resilientin järjestelmän piirteistä, on niillä jossain määrin painotettu
merkitys yhteisöjen resilienssin hahmottamisessa (Aldrich & Meyer 2015). Vahvat
sosiaaliset verkostot voivat mahdollistaa muiden resilienssiä vahvistavien resurssien
saavutettavuuden muutosten keskellä (Coleman 1988).
Sherry Arnsteinin kuuluisassa kansalaisten osallisuuden eri tasoja käsittelevässä
artikkelissa kansalaisosallisuus määritellään vallan uudelleenjaoksi, jossa jokaisen ja erityisesti marginaalissa elävien väestöryhmien ääni sisällytetään tietoisesti
yhteiskunnan poliittisiin ja taloudellisiin prosesseihin (Arnstein 1969). Artikkelissa
kansalaisosallisuudelle esitetään tikapuiden tavoin järjestettyä mallia, jossa jokainen porras vastaa kansalaisten vallan määrää suunnittelussa tai päätöksenteossa.
Kansalaisosallisuuden tikapuissa (engl. ladder of citizen participation) tunnistetaan
kahdeksan eri osallisuuden muotoa alimman portaan osallistumattomuudesta aina
ylimmän portaan kansalaisvaltaan (diagrammi 3.3, seuraava sivu).
Monet osallistavan suunnittelun keinoista on niputettavissa Arnsteinin portaikolla
näennäisen osallisuuden alle: näennäinen osallisuus mahdollistaa asukkaiden tiedottamisen ja kuulemisen, mutta asukkaiden valta ei kuitenkaan ulotu siihen, mitä
näkemyksillä tehdään (Haase et al. 2012; Arnstein 1969). Yksinkertaistavat osallisuuden keinojen jaottelut eivät kerro koko totuutta (kuten Arnstein itsekin artikkelissaan huomioi), ja todellisuudessa osallisuuden ja erityisesti osallistavan suunnittelun
tapoja lienee satoja. Desmond Connorin uudelleen määrittelemät osallisuuden tikapuut (diagrammi 3.3, seuraava sivu) mahdollistavat joustavamman lähestymistavan
osallisuuden tarkasteluun ja tunnistavat laajemman kirjon konteksteja sekä eri osallisuuden tapojen kumulatiivisen vaikutuksen toisiinsa (Connor 1988). Connorin tikapuiden alustana toimii tietoinen yleisö, mikä perustuu koulutuksen saavutettavuuteen ja siihen, että kansalaisilla on aito mahdollisuus esittää ehdotuksia ja arvioida
vaihtoehtoja. Hänen keskeisenä havaintonaan on se, ettei ole yhtä oikeaa ja parasta
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RATKAISUJEN TEKEMINEN

KUMPPANUUS

OIKEUDENKÄYNTI

SOVITTELU

NEUVOTTELU, SOVITTELU

KONSULTOINTI

YHTEISSUUNNITTELU

TIEDOTTAMINEN

KONSULTOINTI

TERAPIA

PALAUTE

MANIPULOINTI

TIEDOTTAMINEN, KOULUTUS

päättäjien ohjausvalta

JAETTU VALTA

yleisön ohjausvalta

osallistumattomuus

näennäinen osallisuus

kansalaisvalta

KANSALAISVALTA

Diagrammi 3.3. Kansalaisosallisuuden tikapuut: vasemmalla Arnsteinin (1969: Figure 2)
tikapuut, oikealla Connorin (1988: Figure 1) tikapuut. Arnsteinin osallisuuden muodot
perustuvat erilaisten osallisuuden keinojen jaotteluun, kun taas Connorin tikapuiden keinoilla
on suhteessa toisiinsa pikemminkin kumulatiivinen vaikutus.

tapaa suunnitella ja hallita osallisuutta, vaan kunkin prosessin on hyvä reflektoida
oman kontekstinsa erityisyyttä. Toisinaan tarvitaan useita lähestymistapoja mahdollisimman hyvän ratkaisun ja tarpeiden kohtaamisen löytämiseksi. Oleellisinta
on kuitenkin tehdä osallisuudesta itseisarvoinen osa mitä tahansa suunnittelu- tai
päätösprosessia.
Siinä missä osallisuus voi luoda kokemuksen paikkaan kuulumisesta yleisesti, on
oman elinympäristön suunnittelu erityinen paikan ja identiteetin luoja – kaiken voi
suunnitella ja kaikilla on siihen kapasiteettia (Manzini 2015). Asukkaiden ottaminen
mukaan suunnitteluprosessiin edistää sosiaalisia innovaatioita eli sellaisia uusia
ideoita, jotka yhtäaikaisesti kohtaavat yhteisön tarpeet ja parantavat sen toimintakapasiteettia esimerkiksi uusilla yhteistyömalleilla (Murray et al. 2010). Yhteissuunnittelun keskeinen tehtävä on kasvattaa yhteistyökykyä sekä tukea yksilöiden
ja yhteisöjen kapasiteettia ratkaista oman, ehkä nopeasti ja syvällisestikin muuttuvan elinympäristön asettamia haasteita. Tuntemus omasta elinympäristöstä avaa
hyvät mahdollisuudet ongelmanratkaisun keinojen kuvitteluun ja toteuttamiseen, ja
rajallisten resurssien maailmassa ratkaisut voivat hyvin nousta jo olemassa olevien
resurssien luovasta tai uudenlaisesta yhdistelystä (Manzini 2015).
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3. 3 Esim er kk ejä p ienenev ien t a a ja mien
resilienssin k ehit t ä mis es t ä

Yksittäisiä esimerkkejä kestävyyden ja resilienssin osa-alueita edistävästä kaupunkija taajamakehittämisestä löytyy runsaasti, mutta esimerkkejä Suupohjan alueeseen
rinnastuvista seutumaisista, lähtökohtaisesti verkostomaisista lähestymistavoista
pienenevien kaupunkien ja seutujen resilienssin ja elinvoiman kehittämiseen löytyy
kuitenkin vielä suhteellisen vähän. Siksi tämän työn pääesimerkkinä toimii Alankomaiden eteläisimmässä provinssissa sijaitseva Parkstad Limburg (kartta 3.1), joka
Suupohjan lailla toimii useamman kunnan seudullisena yhteistyöverkostona ja pyrkii
verkoston kautta edistämään laajemman alueen kestävyyttä pienenemisestä huolimatta. Vastaavia seudullisen yhteistyön rakenteita löytyy myös esimerkiksi Ruotsista,
jossa kuntien välistä strategista yhteistyötä rakennetaan esimerkiksi sopimuksin
tai virallisin paikallisin liitoin (ruots. kommunalförbund), joissa useammat kunnat
tekevät yhteistyötä tiettyjen järjestelmien tai tehtävien jakamiseksi sekä yhteisten
haasteiden ratkaisemiseksi (Syssner 2015).

HAAG

AMSTERDAM

Onderbanken
PARKSTAD
LIMBURG

Saksa

Brunssum

Nuth

Landgraaf
HEERLEN
Kerkrade

Voerendaal

Simpelveld

Kartta 3.1. Parkstad Limburgin sijainti Alankomaissa. Parkstad Limburg sijaitsee aivan Alankomaiden eteläosassa, Saksan rajalla.
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Vaikka yksittäisten taajamien kohtaamat haasteet näyttäytyvät usein paikallisina,
seudullinen yhteistyö on tunnistettu Parkstad Limburgissa keskeisenä ratkaisuna
kokonaisvaltaisen kestävyyden ja elinvoiman edistämiseksi. Myös Euroopan Unionin
kaupunkialueiden kehitystä käsittelevä Amsterdamin sopimus (2016) korostaa,
että kaiken kokoisilla taajama-alueilla ja erityisesti niiden laajemmalla seudullisella
yhteistyöllä on keskeinen rooli koko Euroopan kestävässä kehityksessä. Parkstad
Limburgin tarjoamat seudullisen yhteistyön sekä verkostoajattelun mallit voivat
tarjota Suupohjan resilienssin kehittämiseen näkökulmia, jotka vahvistavat ymmärrystä laajemmasta kontekstista ja jaetuista haasteista ja resursseista. Mittakaavaltaan
Parkstad Limburg on selvästi Suupohjaa pienempi (Onderbankenin ja Simpelveldin
etäisyys samaa luokkaa kuin Teuvan ja Karijoen etäisyys, noin 20 kilometriä) ja asukasluvultaan reilusti suurempi (yli 200 000 asukasta), mutta tunnistetut haasteet ovat
seuduilla rinnakkaisia.
Limburgin provinssin kaakkoisosassa sijaitseva Parkstad Limburg on kahdeksan
kunnan yhteistyöverkosto, jonka ensisijainen tarkoitus on yhdessä edistää palveluita, liikennettä ja asumista seudullisella tasolla Heerlenin toimiessa yhteistyön
taloudellisena keskuksena. Parkstad Limburg on aluetta yhdistävä nimi, joka pyrkii
vahvistamaan kuntarajat ylittävää yhteistyötä Brunssumin, Heerlenin, Kerkraden,
Landgraadin, Nuthin, Onderbankenin, Simpelveldin ja Voerendaalin kesken. Pitkälti
paikallisiin resursseihin, kuten maatalouteen ja kaivostoimintaan nojaava talous
hiipui 1960-luvun puolivälin jälkeen, mikä johti 1900-luvun lopulla myös edelleen
jatkuvaan väestön vähenemiseen, vanhenemiseen ja poismuuttoon (Elzerman &
Bjonte 2015).
Suomesta poiketen Alankomaissa on kansallisella tasolla kehitetty väestöltään ja
resursseiltaan pieneneville kaupungeille ja seuduille valtiontason toimintasuunnitelma, joka painottaa kasvuun pyrkimisen sijasta kutistumisen hallintaa ja mahdollisuuksia (BZK/WWI/VROM/VNG/IPO 2009). Sama ajattelumalli on keskeistä
myös Parkstad Limburgissa: vaikka väestöllisten trendien muuttamiseen ei tähdätäkään, kutistumiseen liittyviä kehityskohteita riittää. Elävät naapurustot, identiteetin vahvistaminen, positiiviset tulevaisuusvisiot, monimuotoisuus sekä osaamisen
kehittäminen ovat kaikki myös pienenevien seutujen mahdollisuuksia (Elzerman &
Bjonte 2015).
Osana saksalaista Internationale Bauausstellung (IBA) -ohjelmaa 2012–2020 Parkstad Limburgin alueellinen kehittäminen on muuttanut yhdyskuntasuunnittelun
painopistettä kohti muutoksen suunnittelua ja vaihtoehtoisia kehittämistyökaluja.
Vaikka kestävä kehitys tai resilienssi eivät käsitteinä nousekaan sellaisenaan esiin
Parkstad Limburgin kehittämisessä, ovat monet IBA-ohjelman puitteissa tehdyt toimenpiteet tunnistettavissa kestävämpien ja resilientimpien elinympäristöjen edellytyksiksi. Erityisen merkittäviä, resilienssiin liittyviä piirteitä Parkstad Limburgissa
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ovat laatuun, luovuuteen, kulttuuriin ja innovaatioihin keskittyminen, sosiaalisen
pääoman, asukasosallisuuden ja positiivisen viestinnän vahvistaminen, vahvojen
yhteistyösopimusten solmiminen sekä pitkän aikavälin seudullisen vision ja aluekuvan kehittäminen (Elzerman & Bjonte 2015; taulukko 3.4). Yksi käytännön esimerkki
tehdyistä toimenpiteistä on ollut Zachte G -aloite, joka käynnistettiin vuonna 2007
virtuaalisena alustana paikallisen luovan työn ja yhteisön näkyvyyden sekä kokeilujen tukemiseksi. Sittemmin aloitteen puitteissa on järjestetty esimerkiksi haasteita
ja keskusteluja tyhjien rakennusten ja tilojen uudelleenkäytön kehittämiseen liittyen
(Haase et al. 2012).

Verkostoituminen

Yhteistyön, verkostomallien ja yhteisten alustojen
kehittäminen, resurssien jakaminen

Hitaat muuttujat

Kauaskantoiset tulevaisuusvisiot,
vahvuuksilla pelaaminen

Sosiaalinen pääoma

Osallisuuden kehittäminen, osallistuva bujdetointi

Innovaatiot

Kokeilukulttuuri, posiivinen ja kannustava ilmapiiri,
luovan työn ja yhteisön tukeminen

Taulukko 3.4. Keskeisimpiä kehityksen painopisteitä resilienssiajattelun näkökulmasta esimerkkikohteena toimivassa Parkstad Limburgissa.

Euroopassa kestävää kaupunkikehitystä edistävän URBACT-verkoston pienten kaupunkien elinvoimaa tarkastelevassa “Vitality of Smaller Cities” -projektissa (URBACT
2018) on yhdeksän eurooppalaisen kaupunkiesimerkin kautta niin ikään tunnistettu
pienten ja pienenevien kaupunkien ja taajamien erilaiset piirteet ja tarpeet. Niihin
kuuluvat Parkstad Limburgin tapaan esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistaminen,
asukkaiden, paikallisten sidosryhmien ja tuottajien osallisuuden edistäminen sekä
elävien taajamakeskusten ja julkisten tilojen kehittäminen. Vaikka pienet kaupungit
ovat verkoston ja projektin mukaan usein herkempiä globaalin tai kansallisen tason
muutoksille (ja siten ehkä vähemmän resilienttejä), on niillä kuitenkin monia sellaisia
resilienssin piirteitä, jotka ovat isommissa kaupungeissa usein vaikeammin tunnistettavissa. Tällaisia piirteitä ovat erityisesti lyhyemmät palautesyklit esimerkiksi paikallisten ekosysteemien ja taajamajärjestelmien välillä, mahdollisuus ketterämpiin
uudistuksiin ja kokeiluihin sekä usein välittömämpi keskusteluyhteys paikallisten
sidosryhmien ja asukkaiden kanssa.
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TUTKIMUSTULOKSET JA
TAAJAMAKOHTAINEN
ANALYYSI

4. 1 Tut kim u s met o d ina a s uk a s o s a llis uus

Tämän diplomityön tutkimusmetodien kautta pyritään hahmottamaan paremmin Suupohjan asukkaiden näkökulmia elinympäristöönsä ja niiden kautta myös
Suupohjan resilienssin edellytyksiä suhteessa kirjallisuuskatsauksessa esitettyihin
havaintoihin. Työn tutkimusmetodit keskittyvät asukkaiden osallisuuteen sekä ihmisja kokijakeskeisyyteen: laadukas vuorovaikutus, osallistumisen kokemukset sekä
sosiaaliset verkostot vahvistavat yhteisön sosiaalista pääomaa, joka puolestaan
on merkittävä resurssi yhteisön resilienssin kannalta. Osaltaan tämän työn tutkimusmetodit toimivat osallisuuden prosessien kokeilualustana ja tarkastelevat, miten
suunnittelija voi käynnistää ja tukea merkityksellisyyden kokemusta, positiivisia
yhteiskunnallisia muutoksia sekä kehittyviä yhteistyömuotoja resilienssin kontekstissa.
Diplomityön tutkimusmetodeina hyödynnetään Suupohjan asukkaille ja toimijoille
suunnattua Elinvoimainen taajama -kyselyä (liite 1), jonka kysymykset laadittiin
yhdessä Elinvoimainen taajama -tutkimusryhmän sekä Suupohjan edustajien kanssa,
sekä asukastyöpajamallia (liite 3), jonka rakenne on vastaavasti itse muotoiltu. Asukaskyselyä jaettiin sähköisesti avoimena linkkinä sekä Suupohjan kuntien verkkosivuilla että sosiaalisen median kanavilla 14.1.–28.2.2019. Lisäksi kysely oli mahdollista täyttää paperisena joissakin keskustaajamien julkisissa rakennuksissa, kuten
kunnantaloilla (Teuva, Karijoki), kirjastoissa (Isojoki, Kauhajoki, Karijoki) tai uimahallilla
(Kauhajoki). Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 212, joista 207 antoi suostumuksensa
vastaustensa käsittelyyn tutkimuksissa (kyselyyn vastanneiden jakaumat eri taustamuuttujien suhteen liitteessä 2). Kyselystä suurin osa käsittelee omassa kunnassa ja
lähiseudulla käytettäviä palveluita sekä niiden tärkeyttä (taulukko 4.1). Lisäksi kysely
kartoitti kehittämisideoita esimerkiksi seudun palveluihin, viihtyvyyteen, vuorovaikutukseen ja viestintään sekä osallistumismahdollisuuksiin liittyen.

Taulukko 4.1. Asukaskyselyn kysymyskokonaisuudet
Mitä palveluita käytetään omassa kunnassa sekä Suupohjan ja muun lähiseudun kunnissa?
Kuinka tärkeitä eri palvelut ovat, ja miten niihin kuljetaan?
Mitä palveluja kaivataan omaan kuntaan tai lähialueelle?
Mitä viestintäkanavia suositaan?
Missä ovat kunnan kohtaamispaikat ja onko niitä riittävästi?
Mikä lisäisi viihtyvyyttä ja elinvoimaisuutta?
Mikä on parasta kunnassa?
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Asukastyöpajamallin mukaiset asukasillat järjestettiin kerran kunkin kunnan keskustaajamassa: 24.1.2019 Teuvalla (osallistujia n. 20), 30.1.2019 Kauhajoella (osallistujia
n. 15), Karijoella 31.1.2019 (osallistujia n. 15) ja Isojoella 6.2.2019 (osallistujia n.
45). Siinä missä asukaskyselyn painotus oli Suupohjassa asuvien ja toimivien ihmisten nykyisissä elinympäristö- ja palvelukokemuksissa, asukastyöpajat rakentuivat
tulevaisuuden kuntien ja taajamien pohtimiseen unelmoinnin ja toiveiden kautta
(taulukko 4.2). Ennen varsinaista ideointiosuutta työpajassa hahmotettiin hankkeen
ja työpajojen kontekstia lämmittelykysymysten avulla. Muutosten (väestö- ja yhdyskuntarakenteen muutos, globaali kestävyyshaaste) määrittäessä kuntien tulevaisuutta työpajat oli tärkeä aloittaa omista lähtökohdista ja kokemuksista, ei suoraan
muutosten ja tulevaisuuden käsittelystä. Ensimmäinen kysymys käsitteli parasta kylätai kaupunkimuistoa ja silloin koettuja tuntemuksia ja ympäröivää tilaa. Kysymyksen
tarkoituksena oli tuoda esiin ihmisen mittakaavassa koetut elinympäristöt ja se,
miksi elinympäristöjäkin olisi syytä kehittää ihmiskehon lähtökohdista: ensisijaisesti
kävelevälle, sosiaaliselle ja silmän korkeudelta ympäristöä havainnoivalle kädelliselle juuri ihmisen mittakaava voi tehdä tilasta tai elinympäristöstä elämyksellisen,
hyvän ja turvallisen (Gehl 2010). Kahdella muulla lämmittelykysymyksellä kartoitettiin asukkaiden kokemuksia siitä, missä kunnan keskusta sijaitsee ja mikä omassa
kunnassa on parasta. Varsinainen ideointiosuus tapahtui tulevaisuuskioskeiksi
nimetyillä työpajapisteillä, joilla jaettiin ideoita ja ajatuksia neljään eri teemaan
(palvelut, yhteiset paikat, viihtyvyys sekä työ ja muut ideat) liittyen apukysymysten
avulla. Tulevaisuuskioskien ideana oli kerätä mahdollisimman paljon ideoita resursseista ja toteutuskelpoisuudesta välittämättä, ja lopuksi teemoittain valita yhdessä
keskustellen työpajojen parhaat ideat.

Taulukko 4.2. Työpajojen sisältökokonaisuudet
Lämmittelykysymykset
Paras kylä- tai kaupunkimuisto – mitä teit, mitä näit, mitä tunsit?
Missä sijaitsee oman kunnan keskusta?
Mikä on omassa kunnassa parasta?
Tulevaisuuskioskien (työpajatyöskentelyn) teemat
Palvelut
Yhteiset paikat
Viihtyvyys
Työ ja muut ideat

62

4. 2 Tut kim u s t ulo k s et ja a na ly y s i

4.2.1 Asukas- ja toimijakysely
Suurin osa – 91,7 prosenttia – asukaskyselyn vastaajista oli Suupohjassa vakituisesti
asuvia, ja lähes yhtä suuri osa vastaajajoukosta oli asunut nykyisessä Suupohjan
kotikunnassaan yli viisi vuotta (89,8 %). Lähes kaikki vastaajista asuivat joko rivi- tai
pientalossa (97,4 %). Lähes puolet vastaajista (47,2 %) asui yli kahden henkilön ruokakunnassa. 61,0 prosenttia Suupohjan vastaajista asui alle viiden kilometrin säteellä
oman kuntansa keskustasta (keskustaajamasta). Muualta vastanneiden (4,8 %) kotikuntia olivat Seinäjoki, Kristiinankaupunki, Kaskinen, Lapua, Kerava, Kirkkonummi,
Vantaa sekä Helsinki. Jopa 97,1 prosenttia vastanneista kertoi omistavansa yhden
tai useamman auton itse tai perheensä kanssa.
Vastaajissa yliedustettuina olivat naiset (74,8 % kaikista vastaajista) ja aliedustettuina
puolestaan alle 15-vuotiaat (0,5 % vastaajista, Suupohjan ikärakenteen vastaava 15
%) sekä yli 64-vuotiaat (15,5 % vastaajista, Suupohjan ikärakenteen vastaava 28 %).
Kuntakohtaiseen väkilukuun suhteutettuna myös kauhajokisten (28,5 %) vastaukset
olivat aliedustettuina (diagrammi 4.2). Yli- ja aliedustuksista huolimatta vastausaineistoa ei kuitenkaan ole painotettu aineiston pienuuden vuoksi (alle 15-vuotiaat)
sekä sen takia, että aliedustettujen ryhmien vastaukset eivät merkittävästi poikenneet keskimääräisistä tuloksista ja tyypillisistä vastauksista.
%
60
50
kyselyyn
vastanneiden
kotikuntajakauma, %

40
30
20

kunnan asukasluku
(2017) suhteessa
koko Suupohjan
asukaslukuun, %

10
0
Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

Muu

Diagrammi 4.1. Kyselyyn vastanneiden jakauma kotikunnan perusteella suhteessa Suupohjan
kuntien asukaslukuihin.
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Kyselystä suuri osa käsittelee oman kunnan sekä laajemman seudun palveluita ja
niihin liittyviä mielipiteitä, tapoja sekä kokemuksia – mitä ja missä erilaisia palveluita
käytetään. Reilu enemmistö Suupohjassa asuvista käyttää omassa kunnassaan
päivittäistavarapalveluita, sosiaali- ja terveyspalveluita, kulttuuripalveluita sekä liikunta- ja virkistyspalveluita (taulukko 4.3). Lisäksi yli puolet Isojoen sekä erityisesti
Kauhajoen vastaajista käyttää oman kuntansa erikoisliikkeitä. Lähes joka toinen vastaaja hyödyntää omassa kunnassaan myös seurakunnan tarjoamia palveluita.
Omaan kuntaan kaivattavat palvelut vaihtelevat jonkin verran kunnittain (Millaisia palveluja kaipaisit omaan kuntaasi?, N=153) ja myös kunnan koon mukaan.
Kari- ja isojokisten vastauksissa korostuu toive nykyisten palveluiden säilymisestä ja laadukkaista sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämän lisäksi useampia mainintoja saavat sellaiset palvelut, joita kunnissa ei ole, kuten uimahalli ja
tietyt erikoisliikkeet sekä toive runsaammasta kahvila- ja ravintolavalikoimasta.
Parempia julkisen liikenteen yhteyksiä toivotaan erityisesti Karijoella. Pienempiin
kuntiin kaivattavissa palveluissa korostuvat myös eri tavalla joustavuus, muutokseen
sopeutuminen, verkostot ja yhteistyö. Esimerkkejä näistä ovat olemassa oleviin
rakennuksiin ehdotetut yhteisölliset tilat (kylän olohuone, Karijoki), väliaikaisuus,
pop-up-toiminnot, rakennusten uusiokäyttö ja kunnostus (Karijoki), yhteisölliset
harrastusmahdollisuudet, kauppakassipalvelut ja liikkuvat palvelut (liikkuva optikko/
lääkäri, Isojoki) tapahtumakuljetukset sekä yhteisölliset harrastusmahdollisuudet.

Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

Suupohja

Päivittäistavarapalvelut

97 %

92 %

100 %

95 %

96 %

Erikoisliikkeet

52 %

41 %

68 %

48 %

54 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut

79 %

73 %

90 %

82 %

81 %

Päivähoito- ja varhaiskasvatus

17 %

27 %

17 %

20 %

19 %

Perusopetus
Lukio-, ammatillinen- ja aikuiskoulutus
Kulttuuripalvelut (sis. kirjasto)

31 %

27 %

34 %

32 %

30 %

3%

0%

19 %

8%

8%

79 %

76 %

83 %

72 %

77 %

Seurakunnan tarjoamat pavelut

52 %

46 %

46 %

48 %

46 %

Nuorisopalvelut

17 %

5%

7%

12 %

9%

Julkisen liikenteen palvelut

14 %

11 %

14 %

9%

12 %

Liikunta- ja virkistyspalvelut

52 %

65 %

78 %

72 %

69 %

Elinkeinopalvelut

28 %

14 %

24 %

15 %

19 %

Muu

0%

0%

2%

5%

3%

Taulukko 4.3. Mitä palveluita sinä tai perheesi käytät omassa kunnassasi? Voit valita useita.
(N=207) Korostettuna palvelut, joita useampi kuin joka toinen käyttää.
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Teuvalaisten vastauksissa monia kymmeniä mainintoja saavat sekä toiveet
monipuolisemmista erikoisliike- ja päivittäistavarapalveluista (esimerkiksi sekatavara-, vaate- ja kirjakaupat, kahvilat ja ravintolat) että paremmista sosiaali- ja terveyspalveluista. Myös Teuvan vastauksissa korostuu toive peruspalveluiden säilymisestä
sekä julkisen liikenteen yhteyksistä. Liikuntamahdollisuudet, nuorten parempi huomiointi ja oleskelutilat nousevat vastauksista yksittäisinä mainintoina Teuvan lisäksi
myös Kauhajoen asukkaiden vastauksissa. Kauhajokisten vastauksissa eniten mainintoja saavat toiveet monipuolisemmasta palvelu- ja tapahtumatarjonnasta (lisää
erikoisliikkeitä, kahviloita, kulttuuritapahtumia, tempauksia, liikuntapaikkoja, jäähalli,
maauimala, retkiluistelurata sekä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia).
Ainutlaatuisina mainintoina kauhajokisten vastauksissa nousevat useammat toiveet
koulutusmahdollisuuksista (koodausopetus, etäopiskelu, monipuoliset opiskelumahdollisuudet), paremmat kevyen liikenteen väylät sekä Kauhajoen sivukylien huomiointi esimerkiksi liikkuvin palveluin (kauppa- ja terveydenhuoltoautot).
Toiveita muun Suupohjan seudulle kaivattavista palveluista kysyttäessä (Millaisia
palveluja kaipaisit muun Suupohjan alueelle?, N=77) useampia mainintoja saa
yhteistyön vahvistaminen, yhteyksistä (teistä ja julkisesta liikenteestä) huolehtiminen, lähituotannon tukeminen ja myynti sekä nuorten erityinen huomiointi. Osa
mainitsee erikseen myös sen, että riittää, kunhan omaan kuntaan toivotut palvelut
löytyvät ainakin naapurikunnasta. Merkittävä osa Isojoen, Karijoen ja Teuvan vastaajista käyttääkin Suupohjan muiden kuntien palveluita (taulukko 4.4).

Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

Suupohja

Päivittäistavarapalvelut

86 %

74 %

22 %

75 %

62 %

Erikoisliikkeet

86 %

79 %

12 %

86 %

64 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut

90 %

74 %

8%

80 %

57 %

Päivähoito- ja varhaiskasvatus

0%

0%

2%

0%

0%

Perusopetus
Lukio-, ammatillinen- ja aikuiskoulutus
Kulttuuripalvelut (sis. kirjasto)

3%

8%

2%

0%

2%

10 %

13 %

3%

8%

8%

28 %

18 %

17 %

22 %

21 %

Seurakunnan tarjoamat pavelut

3%

8%

3%

8%

6%

Nuorisopalvelut

7%

3%

2%

0%

2%

Julkisen liikenteen palvelut

10 %

13 %

0%

6%

7%

Liikunta- ja virkistyspalvelut

38 %

46 %

19 %

45 %

34 %

Elinkeinopalvelut

21 %

8%

3%

9%

9%

Muu

3%

0%

0%

2%

1%

Taulukko 4.4. Mitä palveluita sinä tai perheesi käytät Suupohjan muissa kunnissa? Voit valita
useita. (N=207) Korostettuna palvelut, joita useampi kuin joka toinen käyttää.

65

Suupohjan sosiaali- ja terveyspalvelut on keskitetty Kauhajoelle, mutta myös muiden
palveluiden perässä liikutaan. Palveluihin perustuvaa liikkumista kartoittavan kysymyksen (Mitä palveluita käytät lähiseudun muissa kunnissa? Missä ja kuinka usein? N=146;
diagrammi 4.2) vastausten perusteella Kauhajoelle tullaan sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi erityisesti päivittäistavarapalveluiden ja erikoisliikkeiden takia kaikista
Suupohjan kunnista, ja useampia mainintoja saavat myös Kauhajoen liikuntapalvelut (erityisesti uimahalli), kulttuuripalvelut (erityisesti elokuvateatteri ja kirjasto) sekä
kahvilat ja ravintolat. Teuvalla ulkopaikkakuntalaisten käyttämistä palveluista mainitaan kaupat sekä harrastukset, Isojoelta harrastusmahdollisuudet, ulkoilu, kauppa ja
kirjasto ja Karijoelta vaellus- ja ulkoilumahdollisuudet, kauppa sekä seurakunta. Vastausten perusteella Karijoelta liikutaan kaikkiin kolmeen Suupohjan kuntaan, mutta
Teuvalta ja Isojoelta pääsääntöisesti vain Kauhajoelle. Kaikista neljästä kunnista
liikutaan palveluiden perässä myös Suupohjan ulkopuolelle – erityisesti maakuntakeskukseen Seinäjoelle sekä Suupohjan rannikkoseudun kuntiin, erityisesti Närpiöön
ja Kristiinankaupunkiin. Seinäjoen, Närpiön ja Kristiinankaupungin palveluista ylivoimaisesti useimmin mainitaan erilaiset kaupat, mutta mainintoja saavat myös kuntien
kulttuuripalvelut (Seinäjoella teatteri) sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuudet (Kristiinankaupungissa uimahalli).
Muut kuin Suupohjassa vakituisesti asuvat kaipaavat Suupohjan alueelle parempia
julkisen liikenteen yhteyksiä, enemmän pop-up-toimintaa sekä luontopalveluiden ja
-suojelun korostamista. Vastauksissa tulee esiin myös toive paremmasta yhteistyöstä
ja synergiasta Suupohjan rannikkoseudun kanssa, mikä jo osin heijastuu siinä, minne
ja kuinka paljon Suupohjasta liikutaan eri palveluiden perässä. Merkittävä osa
vastaajista liikkuu tärkeiksi kokemiinsa palveluihin autolla, mutta paikallisesti myös
jalan ja pyörällä erityisesti Kauhajoella (taulukko 4.5). Julkisen liikenteen (bussin)
käyttö korostuu erityisesti Karijoella.

Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

Suupohja

Jalan tai pyörällä

45 %

49 %

66 %

31 %

47 %

Taksilla tai jaetulla kyydillä
Mopolla, mopoautolla tai moottoripyörällä
Autolla

17 %

8%

0%

3%

8%

0%

3%

3%

3%

2%

93 %

89 %

98 %

98 %

96 %

Bussilla

7%

14 %

5%

5%

7%

Traktorilla

0%

0%

3%

3%

2%

Jotenkin muuten

0%

3%

0%

0%

0%

Taulukko 4.5. Miten kuljet palveluihin, joita pidät tärkeänä? Voit valita useampia. (N=207)
Korostettuna kulkutavat, joika useampi kuin joka toinen käyttää tärkeiden palveluiden saavuttamiseen.
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VAASA

Diagrammi 4.2. Nuolet kuvaavat Suupohjassa asuvien liikkeitä sen
mukaan, missä lähiseudun muissa kunnissa palveluita käytetään.
Mitä paksumpi nuoli, sitä useammin nuolta osoittava kunta mainittiin vastauksissa (N=146).

SEINÄJOKI

ILMAJOKI

KURIKKA

NÄRPIÖ

TEUVA

KASKINEN

KAUHAJOKI

KARIJOKI
KRISTIINANKAUPUNKI

ISOJOKI

PORI

KANKAANPÄÄ

HONKAJOKI

TAMPERE
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Palveluista erityisen tärkeinä koetaan päivittäistavarapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä perusopetus ja varhaiskasvatus (diagrammi 4.3). Keskimääräistä vähemmän tärkeitä ovat seurakunnan tarjoamat palvelut ja erikoisliikkeet. Muina tärkeinä
palveluina mainitaan esimerkiksi teiden hoito, jätehuolto sekä ympäristön- ja maisemanhoito, jota ei ehkä aina samalla tavalla mielletä palveluina. Kuntakohtaiset keskiarvot eivät juuri eroa kokonaiskeskiarvoista (kuntakohtainen keskiarvo on lähes
aina sama, +-0,1 tai +-0,2), mutta lukio-, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen kohdalla
tärkeyden keskiarvo vaihtelee Isojoen melko tärkeästä (4,0) Kauhajoen erittäin
tärkeään (4,9).

Diagrammi 4.3. Suupohjan alueen palvelut arvioituna tärkeyden perusteella asteikolla 1–5 ja
seuraavassa järjestyksessä:
1. Päivittäistavarapalvelut
2. Erikoisliikkeet
3. Sosiaali- ja terveyspalvelut
4. Päivähoito- ja varhaiskasvatus
5. Perusopetus
6. Lukio-, ammatillinen- ja aikuiskoulutus
7. Kulttuuripalvelut (sis. kirjasto)
8. Seurakunnan tarjoamat pavelut
9. Nuorisopalvelut
10. Julkisen liikenteen palvelut
11. Liikunta- ja virkistyspalvelut
12. Elinkeinopalvelut
13. Muu, mikä?
N
1

207 4,9

2

205 4,0

3

201 4,9

4

193 4,7

5

192 4,8

6

192 4,5

7

200 4,6

8

197 3,9

9

192 4,5

10

198 4,2

11

204 4,6

12

191 4,4

13

11

0		

20		

40

60

80		

1 ei lainkaan tärkeä
2 ei kovinkaan tärkeä
3 keskinkertainen
4 melko tärkeä
5 erittäin tärkeä
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KA

100 %

Ensisijaiseksi elinvoimaisuuden kehittämiskohteeksi nousee sosiaali- ja terveyspalveluiden laajojen palveluiden mahdollistaminen seudulla pitkälti isojokisten, karijokisten ja teuvalaisten vastausten turvin (taulukko 4.6). Kauhajokisten vastauksissa
ensisijaisena tehtävänä korostuu puolestaan koulutuspalveluiden monipuolistaminen. Myös ympäristön ja liikenteen kehittäminen sekä yhteistyön lisääminen nähdään kaikissa kunnissa tärkeinä tekoina elinvoimaisuuden edistämiseksi.
Konkreettiset kehitysideat viihtyvyyden paranemiseksi (N=136) vaihtelevat jossain
määrin kunnittain, mutta yhteisesti niistä nousee toive keskusta-alueiden kehittämisestä esimerkiksi jokirantamaisemia korostamalla (Kauhajoki ja Teuva), korjaus-, huolto- ja purkutöitä tekemällä, tyhjien tilojen käyttöönotolla sekä pyöräteitä,
valaistusta, istutuksia, kasvillisuutta, penkkejä, lenkkipolkuja, kylttejä, tapahtumia ja
yhteisöllisiä paikkoja lisäämällä. Kaikissa kunnissa joitakin mainintoja saa myös se,
että kunnissa viihdytään jo hyvin – suhteessa erityisesti Karijoella. Samoin kunnille
jossain määrin yhteisiä ovat maininnat lasten asettamisesta etusijalle ja nuorten erityinen huomiointi esimerkiksi opiskelumahdollisuuksin, työpaikoin ja tapahtumin sekä
lapsiperheisiin panostamalla. Kauhajoella ja Teuvalla toivotaan erityisesti parempaa
yhteishenkeä viihtyvyyden paranemiseksi. Teuvalaisten vastauksissa korostuu myös
toive vahvemmasta profiloitumisesta tai brändistä esimerkiksi sauna-ajojen kautta.
Suupohjan ulkopuolisten asukkaiden vastauksissa nousee viihtyvyyden kehittämisen
teemoina Lauhanvuoren alueen kehitys (Isojoella), yleinen siisteyden ja vihreyden
parantaminen, palveluiden turvaaminen, julkinen liikenne sekä luonnonsuojelu ja
luonnosta huolehtiminen.

Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

Suupohja

Ympäristön kehittäminen

46 %

36 %

43 %

44 %

43 %

Asuinalueiden kehittäminen

39 %

36 %

14 %

25 %

26 %

Liikenteen kehittäminen

46 %

42 %

38 %

34 %

40 %

Yritysten sähköiset palvelut

11 %

1%

10 %

5%

8%

Sosiaali- ja terveyspalveluiden
laajat palvelut alueella

75 %

69 %

48 %

73 %

64 %

Koulutuspalveluiden monipuolistaminen

14 %

25 %

71 %

23 %

35 %

Yhteistyön lisääminen (yhdistykset, seurakunnat, järjestöt)

29 %

36 %

45 %

38 %

37 %

Itsepalvelun lisääminen sopivissa tiloissa (posti, kirjasto ym.)

11 %

11 %

12 %

11 %

11 %

Muu, mikä?

11 %

8%

3%

6%

7%

Taulukko 4.6. Mitä ensisijaisesti elinvoimaisuuden kehittämiseksi tulisi tehdä? (N=203) Tummalla korostusvärillä kehityskohteet, jotka useampi kuin joka toinen valitsi; vaaleammalla
Suupohja-sarakkeessa seuraavaksi suosituimmat vaihtoehdot koko alueella.
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Isojoki

Karijoki

Kauhajoki

Teuva

Suupohja

Paikallislehti
Kunnan tai lähialueen internetsivut
Sosiaalinen media
Kunnan palvelu- ja neuvontapisteet
Puhelinasiointi

79 %

65 %

75 %

86 %

78 %

62 %

59 %

44 %

52 %

54 %

79 %

84 %

80 %

74 %

76 %

28 %

11 %

8%

6%

11 %

10 %

14 %

3%

5%

7%

Sähköpostiasiointi

38 %

14 %

24 %

15 %

21 %

Ilmoitustaulut

21 %

27 %

12 %

5%

13 %

Asukasillat ym. tilaisuudet

14 %

16 %

17 %

6%

12 %

Muu
En tarvitse tietoa palveluista tai
tapahtumista

0%

3%

5%

3%

3%

7%

3%

0%

0%

1%

Taulukko 4.7. Minkä kanavien kautta tieto Suupohjan alueen palveluista ja tapahtumista
tavoittaisi sinut parhaiten? (N=207)

Mieluisimmat kanavat Suupohjan seudun tapahtumista ja palveluista tiedottamiseen
ovat kyselyn tulosten mukaan selkeästi paikallislehti, sosiaalinen media sekä kunnan
tai lähialueen internet-sivut (taulukko 4.7). Muissa keinoissa mainittiin esimerkiksi
ystäviltä ja tuttavilta kuuleminen. Itse oman kunnan vaikuttamiseen ja kehittämiseen
(N=102) osallistutaan mieluiten tai useimmin osallistumalla tapahtumiin, yhteiseen
tekemiseen ja talkoisiin (20 mainintaa) sekä olemalla mukana yhdistys-, yrittäjyys- ja
kylätoiminnassa (22 mainintaa). Muina toiveina nousivat vastaavanlaisen kyselyjen
tekeminen säännöllisesti, asukasiltojen järjestäminen, kuntalaisdialogit sekä keskustelujen käyminen sosiaalisessa mediassa asukkaiden, kunnan edustajien ja muiden
toimijoiden kanssa. Muutamia mainintoja oli kuitenkin myös siitä, ettei vastaaja
kokenut tietävänsä riittävästi keinoja tai kanavia auttamiseen ja osallistumiseen.
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4.2.2 Asukastyöpajat ja taajamakohtainen analyysi
Asukastyöpajojen parasta kylä- tai kaupunkimuistoa käsitellyt lämmittelykysymys ja
suurin osa sen yhteydessä jaetuista muistoista vahvistivat sitä, miten kokemuksellisessa ja ihmiskeholle sopivassa elinympäristössä oman kehon tuntemukset ja toisaalta yhteisöllisyyden kokemus olivat hyvän ja elämyksellisen muiston merkittäviä
tekijöitä. Myös muiden lämmittelykysymysten vastaukset olivat keskenään melko
yhteneväisiä: kuntien keskustaksi miellettiin useimmiten sama alue, ja kuntien parhaina piirteinä pidettiin melko samanlaisia ominaisuuksia, kuten ympäristö, rauha,
turvallisuus ja yhteisöllisyys.
Seuraaville sivuille on koostettu kunnittain työpajojen pohjalta nousseet ideat (s.
74–81) sekä asukaskyselyn ja työpajojen tulosten pohjalta kullekin kunnalle hahmotellut vetovoima- ja kehittämisprofiilit (s. 82–89). Niiden perusteella kunkin kunnan
keskustaajamalle ehdotetaan muutamaa sellaista taajamakohtaista interventiota,
joka tukee sekä työpajojen ja kyselyn ideoita että resilienssin kehittämistä (s. 90–97).
Työpajojen pohjalta nousseet kehitysideat on jaoteltu sen mukaan, millainen tilallinen ulottuvuus niillä on. “Ei varsinaista tilallista ulottuvuutta” tarkoittaa esimerkiksi
sosiaalisia ilmiöitä (viestintä, tietyt palvelut), ja “liikkuva/joustava tilallinen ulottuvuus” taas fyysisiä tiloja, joille ei ole toivottu tiettyä paikkaa tai jotka ovat luonteeltaan liikkuvia. “Paikkaan sidottu tilallinen ulottuvuus” koskee sellaisia ideoita, joiden
fyysinen sijainti on määritelty tarkemmin. Viimeksi mainittuun kategoriaan liittyvät
ideat on merkitty kuntien keskustaajamakarttoihin (kartat 4.1–4.4), minkä lisäksi
niihin on merkitty keskustaajamien kohtaamispaikat (kyselyn pohjalta, N=148) sekä
lämmittelykysymyksen perusteella kunnan keskustaksi mielletyt kohdat tai alueet.
Tilallisen jaottelun lisäksi kehitysideat on jaettu kahteen osaan: työpajoissa eniten
suosiota saaneisiin ideoihin sekä listaukseen muista ideoista. Mahdollisesti toteutettavat tai jo toteutuvat ideat on listattu työpajan ideoiden jatkeeksi.
Kuntakohtaiset elinvoima- ja kehittämisprofiilit (s. 82–89) on hahmoteltu asukaskyselyn ja työpajojen tulosten pohjalta sen mukaan, millaisia asioita kussakin kunnassa
eniten arvostetaan ja mitä kunnissa pitäisi toisaalta kehittää. Kuntakohtaiset vetovoimaprofiilit (diagrammit 4.5, 4.7, 4.9 ja 4.11) perustuvat työpajojen ja kyselyn
kysymyksiin oman asuinpaikan parhaista puolista. Kehitysprofiilien (diagrammit
4.6, 4.8, 4.10 ja 4.12) avulla tarkastellaan puolestaan kuntiin toivottuja palveluita
ja asukkaiden kehitysajatuksia. Vastaukset ja ideat on jaoteltu kolmen eri teeman
alle sen mukaan, kuinka monta mainintaa ne ovat työpajoissa ja kyselyssä saaneet
prosentuaalisesti suhteessa kaikkiin vastauksiin. Teemajaottelu perustuu työpajojen
tuloksista ja asukaskyselyn vastauksista tunnistettuihin keskeisiin kokonaisuuksiin:
ympäristö, yhteisö ja palvelut. Ympäristö sisältää erityisesti fyysiseen ympäristöön,
sijaintiin, ekosysteemeihin ja luontoon liittyviä ominaisuuksia ja ajatuksia, kun taas
yhteisöteeman alle on koottu sosiaaliseen ympäristöön, tapahtumiin ja kulttuuriin
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liittyviä piirteitä ja toiveita. Osittain kysymysten painotuksen takia profiilien kolmas
teema on palvelut, joihin lukeutuu ajatuksia ja ideoita erilaisiin palveluihin ja niiden
ominaisuuksiin liittyen. Kehittämisprofiileissa painottuvat valittujen kysymysten
painotuksen takia niin ikään palvelut.
Vastaajajoukon pienuuden ja todennäköisesti myös osittaisen päällekkäisyyden vuoksi profiilit ovat ensisijaisesti suuntaa-antavia, eivät kaikenkattavia tai järjestykseltään eksakteja. Kuntien keskeisimmät voimavarat ja useimmin mainitut kehityskohdat erottuvat vastauksista kuitenkin melko hyvin.
Sekä vetovoima- että kehittämisprofiileissa on jonkin verran kuntakohtaista
vaihtelua, joka osittain liittynee kuntien kokoon. Pienempien kuntien vetovoimaprofiileissa korostuvat ympäristöön ja yhteisöön liittyvät piirteet, Kauhajoella painottuvat palvelut ja jossain määrin myös ympäristö. Resilienssin piirteisiin nähden
Suupohjan kuntien vahvuuksiin lukeutuvat jo nyt luonto ja sen hyvinvointivaikutukset, yhteisöllisyys, välittömyys ja yhteistyökyky sekä ekosysteemipalveluiden paikallinen kapasiteetti.
Kehittämisprofiileissa on niin ikään jonkin verran paikallista vaihtelua. Keskeisimmät
yhteiset toiveet liittyvät kaikissa taajamissa keskusta-alueen tai kylä- ja jokimaiseman elvyttämiseen ja viihtyvyyden kehittämiseen, rakennusten ja tyhjien tilojen
hyödyntämiseen tai uudelleenkäyttöön, lasten ja nuorten erityiseen huomiointiin
sekä reiteistä ja ympäristöstä huolehtimiseen. Joustavuus, verkostot ja yhteistyö
tulevat profiileissa esiin eri tavoin esimerkiksi toiveina yhteisöllisistä tiloista, pop-uptoimintojen ja tapahtumien kehittämisestä sekä liikkuvista palveluista. Karijoen ja
Isojoen (sekä Teuvan) kehitysprofiileissa korostuu toive nykyisten palveluiden säilymisestä, kun taas Kauhajoella ja erityisesti Teuvalla painotetaan tapahtuma- ja
palvelutarjonnan monipuolistamista. Myös kehitysprofiileista nousee jonkin verran
resilienssin edistämiselle oleellisia piirteitä: sosiaalisen pääoman kasvattaminen
kohtaamispaikoilla ja tapahtumilla, yhdessä tekeminen sekä esimerkiksi lähituotannon ja -ekosysteemipalveluiden kehittäminen.
Asukkaiden ideoiden sekä elinvoima- ja kehittämisprofiilien pohjalta kunkin kunnan
keskustaajamasta tehdään yhteenveto (s. 90–97), jossa kirkastetaan kuntakohtaiset
voimavarat ja ehdotetaan muutamia taajamakohtaisia interventioita, jotka voisivat
tukea sekä työpajojen ja kyselyn ideoita että resilienssin kehittämistä. Monet ehdotetuista interventioista painottavat olemassa olevien tilojen kehittämistä alustamaista ja monipuolisempaa käyttöä varten sekä toisaalta ekosysteemipalveluiden vahvistamista. Resilienssin näkökulmasta Suupohjan kuntien keskustaajamille
keskeisiä tilallisia kehityskohteita ovat ainakin palveluiden uudenlainen järjestäminen sekä tilojen adaptiivisuuden kehittäminen ja hyödyntäminen – ulkotiloja erityisesti vihreän infrastruktuurin kasvattamiseen, ja muita tiloja puolestaan palveluiden
integroitumiseen ja verkottamiseen.
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Pieneneville taajamille tyypillisillä vajaakäyttöisillä ja tyhjenevillä tiloilla – sekä sisäettä ulkotiloilla – voi oikeanlaisen kunnostamisen tai kehittämisen kautta olla merkittäviä ekologisia ja sosiaalisia hyötyjä ja mahdollisuuksia (Kim 2016). Ulkotiloissa
mahdollisuudet liittyvät erityisesti paikallisten terveyttä ja hyvinvointia tukevien ekosysteemipalveluiden kehittämiseen (Burkholder 2012), mikä Suupohjan taajamissa
voisi kyselyn ja työpajojen vastausten perusteella koskea erityisesti jokiranta-alueita,
aukioita ja teitä sekä niiden kehittämistä esimerkiksi virkistysalueina, liikuntapaikkoina, puistoina ja puutarhoina – sekä ympäristön muutoksia ajatellen myös hule- ja
myrskyvesien hallinta-alueina. Jotta asukkaiden toiveisiin tilojen uudelleenkäytöstä,
yhteisöllisistä tiloista sekä palveluiden joustavuudesta voidaan aidosti vastata, on
taajamien tilat syytä kuvitella uudelleen palveluna. Tilan ajatteleminen palveluna
kuvaa ennen kaikkea ajattelutavan muutosta, jossa tila nähdään alustana erilaisille
toimijoille, monenlaisille toiminnoille ja yhteisöllisyyden tukemiselle (diagrammi 4.4).
Vaikka tietyt palvelut ja toiminnot vaativat jossain määrin kiinteämpiä rakenteita,
voisi monen tilan – esimerkiksi kirjastojen ja kunnantalojen – mahdollista adaptiivisuutta soveltaa paremmin myös liikkuvan, väliaikaisen ja vaihtuvan toiminnan mahdollistamiseen. Tällaisia toimintoja voivat Suupohjassa olla tutkimustulosten perusteella esimerkiksi kevyet myynti-, vuokraus- ja lainauspalvelut, koulutus ja neuvonta,
pop-up-tapahtumat ja -vastaanotot, etätyöskentely ja kokoontuminen, harrastukset
ja oleskelu, korjauspajat sekä häiriötä tuottamaton yritystoiminta. Ulkotiloissa soveltuvia tiloja voidaan vastaavasti kehittää virkistys- ja liikuntapaikkoina esimerkiksi istutuksia ja vihreyttä lisäämällä sekä reittejä selkeyttämällä – kevyempiä ja nopeampia
toteutustapoja voivat olla esimerkiksi istutukset, penkit, aurinkovarjot ja katokset,
liikuteltavat myyntikojut, mökit ja kontit sekä seinien ja teiden maalaaminen. Tilojen
kehittämisen lisäksi erityisesti sisätilojen varaaminen ja käyttäminen olisi hyvä tehdä
helpoksi ja turvalliseksi esimerkiksi selkeiden, yhdessä luotavien käyttöehtojen sekä
joko itse tilassa tai verkossa tapahtuvan varausmahdollisuuden kautta.

koulu

kunnantalo

puistot
kahvilat

terveyskeskus
toimistot
kirkko
kaupat

kirjasto

kaupat
koulu

terveyskeskus

kunnantalo

joustavat
yhteisölliset tilat
ja paikat

kirjasto

alustat palveluiden puistot
järjestämiselle

kirkko
kahvilat
toimistot

Diagrammi 4.4. Tila palveluna kuvaa ajattelumallia, jossa nykyisen eriytyneen taajamarakenteen sijaan tilat nähdään alustoina monenlaisille toiminnoille ja yhteisöllisyyden tukemiselle.
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Kartta 4.1. Karijoen keskustaajama.

kirkon alue

kunnantalon ja nykyisen kirjaston alue,
keskustan risteys

koulun ja entisen kirjaston alue

päiväkodin
leikkipaikka

0

100			

500 m

kunnan keskustaksi mielletyt sijainnit (työpajan pohjalta)
kohtaamispaikat (asukaskysely, N=148;
mitä isompi merkki, sitä useampi maininta)
tiettyyn paikkaan liittyvät kehitysideat kartalla
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Työpajan ideoiden tilallinen ulottuvuus
tiettyyn paikkaan sidottu tilallinen ulottuvuus
liikkuva tai joustava tilallinen ulottuvuus
ei varsinaista tilallista ulottuvuutta
Työpajoissa eniten suosiota saaneet ideat
Kirjastoon kahvila, yhteinen viihtyisä ja kotoisa olohuone
Kahvila, lounasravintola, tori; yhteinen tila/olohuone kokoontumiseen
Kevyen liikenteen väylät (pyörätiet ja jalkakäytävien kunnostus), turvallisuus
Sähköautojen latauspiste
Puistot, vihreys, istutuksia ja kukkia
Enemmän liikuntamahdollisuuksia ja -paikkoja, liikuntapalvelut
Tämänhetkisten palveluiden säilyminen (erityisesti terveys- ja vanhuspalvelut)
Eri toimijat, yhdistykset ja järjestöt toimimaan ja järjestämään yhdessä; voimavarojen yhdistäminen ja yhdessä toimiminen
Etätöitä ja niihin liittyviä palveluja
Muut ideat
Vesiaihio puistoon, keskustaan istutuksia, lahot autiotalot pois, kylänraitin somistus,
vihreyden vaaliminen, meijerin käyttö tai “elävöittäminen”, kirjastoon sohvia, medialaitteita, lainattavia pelejä, urheiluvälineitä, kokoustiloja ja kahvia
Ruoka- ja matkailupalvelukeskus, lähiruoan kauppa ja ruokapaikka, ulkokuntosali,
oma palveluasumisen yksikkö, lääkäri, osa terveyspalveluista liikkuvina, kunnan
sisäinen julkinen liikenne, nopeusrajoitukset, toinen kauppa, yhteisiä tiloja, joissa
voi parantaa maailmaa, esiintymislava, leikkipuisto, penkit ulos, tilojen jakaminen ja
yhteiseen käyttöön
Omien palveluiden suosiminen, yrittäjien ja palveluiden nostaminen näkyviin,
sivukylien asukasilta, liikunta- ja harrastusohjaajien tuonti kuntaan kausiluontoisesti,
ystävälliset kohtaamiset, tilaisuuksia, lisää toimijoita (tiloja riittämiin), teemapäiviä,
tiedotusta ja avoimuutta, yhteistyötä seutukuntaan, Myrkyn ja Karijoen “yhdistäminen”, matkailunähtävyyksien listaaminen, pienyrittäjyyttä ja viljelyä, ihmisläheisyyden korostaminen, merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokeminen työssä
Toteutumassa/toteutustapoja
Kirjasto muuttaa koululta kunnantalon kiinteistöön, yhteyteen pieni kahvio ja osin
omatoimikirjastoksi muuttaminen; kokoustilat käytettävissä omatoimiaikana
Istutuksia keskustaan ja lähiliikuntapaikka koulun yhteyteen
Päiväkodin leikkipaikkaa uudistetaan ja yhteyteen tulee lasten kokeilupuutarha
Senioriasumiseen pohdinnassa puistomainen vuokra-asuntojen ryhmä terveysaseman ja vanhusten palveluasumisen kortteliin
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Kartta 4.2. Isojoen keskustaajama.

koulun alue, Nuoppari ja
kirjasto

terveyskeskus

keskustan
risteys

jokiranta

kaupat,
ravintola

0

100			

500 m

kunnan keskustaksi mielletyt sijainnit (työpajan pohjalta)
kohtaamispaikat (asukaskysely, N=148;
mitä isompi merkki, sitä useampi maininta)
tiettyyn paikkaan liittyvät kehitysideat kartalla
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Työpajan ideoiden tilallinen ulottuvuus
tiettyyn paikkaan sidottu tilallinen ulottuvuus
liikkuva tai joustava tilallinen ulottuvuus
ei varsinaista tilallista ulottuvuutta
Työpajoissa eniten suosiota saaneet ideat
Keskustan jokirannan kehitys, esteetön jokirantareitti ulkoiluun ja virkistäytymiseen,
uimapaikka, sauna, pukukoppi
Nuorille hengailupaikka, joka olisi auki/lämmin myös yöllä (esimerkiksi Kivikouluun)
Istutuksia, puistoalue keskustaan (esimerkiksi Rautakortteen eteen)
Terveysaseman ympäristön kehittäminen
Tervetulokylttejä ja opasteita kylälle tultaessa
Yhteinen olohuone
Palveluita saman katon alle
Paikallisten (luomu)tuotteiden myynti tai kauppapaikka
Liikkuvia palveluita – grilli, jäätelökioski, iltakahvila, optikko
Ympäristön siisteystalkoot jokaiseen kylään; siisteyteen, viihtyvyyteen panostaminen
Nykyisten, hyvinä koettujen palveluiden säilyminen (erityisesti terveyspalvelut)
Tempauksia ja aktiivisuutta tapahtumien kautta ympäri vuoden
Ryhmä yhteisten tapahtumien kehittämiseen
Muut ideat
Nuoppariin (nuorisotilaan) panostaminen (pintaremontti, tapahtumat), nuoriso- ja liikuntatoimen kehittäminen, teiden parannus, virkistys- ja ulkoilualueet myös talvisin
houkutteleviksi, koulun alueen valaistus, Lauhan kehittäminen
Muovinkeräyspiste, kahvila, grilli, urheilubaari, uimahalli, täysikokoinen salibandykenttä, kulttuurikeskus, kokouskeskus, (kiertävä) elokuvateatteri, kelloseppä, ajorata nuorille, postipalvelu, pöytiä ja penkkejä, katoksia, kukka-asetelmat keskustan
alueelle, valaistus, parkkiviivat paikoitusalueille, luistinkoppi, urheilupaikat, pop-upravintola, smoothiebaari, luontomatkailun kehittäminen, vetovoimainen hoitopaikka
Nuortenillat, kyläiltoja, iltakahvit -tempaus, enemmän samantyylisiä tilaisuuksia,
kunnan kotisivujen kehittäminen, kuntatiedote, nuorille enemmän kesätyöpaikkoja
ja mahdollisuuksia, työpaikkojen tukeminen ja kehittäminen, hyvän kuituverkon
mahdollistamat etätyöt, luontomatkailu ja opastoiminta, matkailu ja maatalous mahdollisuuksina
Toteutumassa/toteutustapoja
Kirjasto omatoimikirjastoksi (auki 24/7)
Taajaman ulkopuolella Kangasjärven uimarannan ja virkistysalueen kehitys, Kodasjärven virtausten parantaminen, Geopark-hanke
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Kartta 4.3. Teuvan keskustaajama.

kunnan keskustaksi mielletyt sijainnit (työpajan pohjalta)
kohtaamispaikat (asukaskysely, N=148;
mitä isompi merkki, sitä useampi maininta)

kauppa ja
huoltoasema

tiettyyn paikkaan liittyvät kehitysideat kartalla
Porvarintien
risteys

vanha kunnantalon puisto

jokiranta

koulun ja kirkon
alue

kunnantalo,
aikuiskoulutuskeskus TEAK

0
78

100			

500 m

Työpajan ideoiden tilallinen ulottuvuus
tiettyyn paikkaan sidottu tilallinen ulottuvuus
liikkuva tai joustava tilallinen ulottuvuus
ei varsinaista tilallista ulottuvuutta
Työpajoissa eniten suosiota saaneet ideat
Jokirannan kehittäminen: frisbeegolf, kanootteja
Ulkoilmaelokuvateatteri Nuorisoseuran seinään tai puistoon; vanha riihi esiintymislavaksi kunnantalon puistoon, jos nykyinen viedään torille
Matkaparkki: liikkuville asuntovaunumatkailijoille ilmainen yöpymispaikka entisen
meijerin tai uimahallin paikalle
Monipalvelukeskukset: ihmisten ja palvelujen vähentyessä palvelujen koostaminen
saman katon alle, esim. kirjasto, terveyspalvelut, ruokailu; kirjastopalvelut TEAK:iin
ja/tai terveyskeskukseen
Toimiva nuorten kokoontumispaikka, esim. oman kahvilan pyörittäminen
Yleistavarakauppa
Rakennusten kunnostaminen tai tarvittaessa purkaminen
Turvallinen liikenne
Maaseutumatkailun kehittäminen
Verkkokaupat, kuljetus- ja neuvontapalvelut
Muut ideat
Porvarintien kunnostus, Nuorisoseuran grillin ja Pösön talon purku, Ruokapirtin maalaus, valaistus Porvarintieltä kirkolle ja muutama asematielle ainakin talvisin, kävelysilta joen yli terveyskeskuksen suuntaan, sunnuntaikahvila Otto Syreeniin, Nuorisoseuran tiilitien teko, saunoja keskustaan Nuorisoseuran ympäristöön
Musiikkitapahtumat, kenkä- ja urheilutarvikeliike, kodinkoneliike, eläintarvikkeita,
katsastus, verotoimiston palvelut, ruokaravintola, terveyspalvelut vähintään Kauhajoella, liikkuva terveysauto, henkilöraideliikenne, ympäristöstä huolehtiminen,
rakennusten uudistaminen, urheilutalo, matalan kynnyksen kohtaamispaikka
Vuokrauspalvelut, etätyön kehittäminen, sähköautojen hinauspalvelu, yksilölliset
asiakaslähtöiset hoivapalvelut
Toteutumassa/toteutustapoja
Nuorisoseuran grillin ja Syreenin koulun purku
Osallistuva budjetointi

79

Kartta 4.4. Kauhajoen keskustaajama.

kunnan keskustaksi mielletyt sijainnit (työpajan pohjalta)
isojen
markettien
risteys

kohtaamispaikat (asukaskysely, N=148;
mitä isompi merkki, sitä useampi maininta)
tiettyyn paikkaan liittyvät kehitysideat kartalla

Topeeka
Sanssin
´ kartano
torialue

jokiranta,
Virkkulan puisto

kirjasto

kirkon
alue,
kotiseututalo

0
80

100			

500 m

Työpajan ideoiden tilallinen ulottuvuus
tiettyyn paikkaan sidottu tilallinen ulottuvuus
liikkuva tai joustava tilallinen ulottuvuus
ei varsinaista tilallista ulottuvuutta
Työpajoissa eniten suosiota saaneet ideat
Sanssin puiston, torin ja Virkkulan puiston alueiden kehittäminen; erityisesti torin
alue kuntoon esimerkiksi muuttamalla Matkahuollon rakennus kauppahalliksi tai purkamalla urbaaniksi torikeskukseksi; puisto, puita, istutuksia ja pikkuliikkeitä alueelle,
Sanssi kulttuuritaloksi
jokirannan kehittäminen, esim. luistinrata ja ladut talvella ja kesällä esiintymislava;
laituri, veneiden ja kanoottien vuokraus
tyhjien tilojen korjaus tai purku, seinämaalaukset; tilat käyttöön esimerkiksi taide- ja
harrastustiloiksi eri ikäisille
maauimala
verkkokauppojen “showroom”, jossa voitaisiin yhdessä tilata tuotteita ja toimitukset
tulisivat isommista kaupungeista
elinikäinen oppiminen ja kampus, etäopiskelu yhdessä
korjausverstas; koneet ja laitteet kunnostetaan, pois kertakäyttökulttuurista
luomumaatalouden kehittäminen
yhteisöllisen työn ja etätyön kehittäminen
Muut ideat
kirjasto 24/7, esimerkiksi kirjastoon kaikki info matkailusta, tapahtumista ja palveluista, festivaalialue Sanssin kartanoon ja Virkun puistoon, Knuutilan myllystä kahvila,
kaupungintalo yökäytölle
henkilöraideliikenne, palvelubussit (terveyspalvelut, kirjasto, kauppakassi, yleinen
neuvonta) sivukyliin; “Suupohjan kuljetusrinki”, luomukauppa-auto, liikkuvat palvelut, toimiva joukkoliikenne, yhteinen lenkkeily ja sille “pysäkit”, joista voi liittyä
joukkoon, opastuspaikka etätoimintoihin liittyen, lähihoitajakoulutus, kylän yhteinen
keittiö, krematorio, kahvila ja lehtilukusali, esteetön elokuvateatteri, iltaravintola,
kangaskauppa, automaattikioskit, etäyliopisto, kiskobussi Seinäjoelle, lasten leikkipaikat, kulttuuritalo, pop-up-ravintoloita, Kauhajoki-kauppa, kierrätyskeskus, matkailuinfo, luomuruoka-automaatti, julkinen kattoterassi, miniasuntoja, parkkipaikkojen
tilalle kerrostaloja, raitiovaunu, enemmän kävelijöitä, erilaisia tapahtumia, ikäihmisten olohuone, tyhjiin näyteikkunoihin näyttelyitä, muraaleja, nuorten kokoontumispaikka, jäähalli, katettu kävelykatu tai keskusalue, varattavia toimisto- ja työtiloja
positiivinen asenne, ei kilpailua, hyvinvointivalmennukset, hiljaisuuden matkailu
Toteutumassa/toteutustapoja
Istutusalueiden siistiminen, istutukset, penkit ja roskakorit keskustaan
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Karijoen vetovoima- ja kehittämisprofiilit

sijainti, helppo tulla, “keskellä Suupohjaa”

liikuntapaikat
Myrkyn maauimala

pienuus

puhtaus, puhdas vesi

viihtyisyys
maaseutu

rauha

tilaa

ympäristö
49 %

turvallisuus
luonto
Peurajärvi
Susivuori
keskustan viheralue

ilmapiiri: yhteisöllisyys, kotoisa,
lämmin, pirteä, yritteliäs, hyvä olla
ihmisläheisyys, ihmiset,
tuttuus, toisten tunteminen

KARIJOEN
VETOVOIMAPROFIILI

yhdistystoiminta

yhteisö
37 %

tapahtumat
yhteistyökyky
rehellisyys

auttaminen
harrastustarjonta
vanhustenhoito
kauppa
sosiaali- ja terveyspalvelut

palvelut
14%

kaikki kävelyetäisyydellä
kirjasto

kaikki tarvittava

Diagrammi 4.5. Karijoen vetovoimaprofiili perustuu asukaskyselyn kysymykseen “Mikä on
parasta kunnassasi?” ja työpajan lämmittelykysymykseen “Mikä on omassa kunnassasi parasta?”. Asukaskyselyssä Karijoen kotikunnakseen nimesi 38 vastaajaa, asukastyöpajassa osallistujia oli noin 15.
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lähituotannon kehittäminen

julkisten rakennusten uusiokäyttö,
siistiminen, huolto tai purku
kevyestä liikenteestä huolehtiminen,
pyörätieverkosto, tiet kunnossa

paikkoja nuorille
yhteinen olohuone esim. kirjastoon
(infopiste, kuulumisten vaihto, kahvia)

ympäristö
22 %

keskustan viihtyvyyden kehittäminen:
vihreys, istutukset, penkit, ruukut,
valaistus

etätyömahdollisuudet
liikuntamahdollisuuksia ja -ohjaajia
yhteistyötä

KARIJOEN
KEHITTÄMISPROFIILI

kaikki hyvin 8 %

yhteisö
28 %

kulttuuritapahtumat ja -toimi
pienyrittäjyyttä myös tulevaisuudessa
yhteisöllinen työ ja kylä
matkailun kehittäminen

asukasiltoja ja tilaisuuksia myös sivukylissä
työmahdollisuuksia
näkyvyyden, tiedotuksen ja avoimuuden kehittäminen
pop-up-toimintoja
omien palveluiden suosiminen

palvelut
42 %

nykyisten palveluiden säilyminen

liikkuvia palveluita
lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
liikuntapalvelut, uimahalli
kirjaston kehittäminen

kahvila-/ravintolavalikoimaa
julkisen liikenteen kehittäminen
kauppa, erikoisliikkeitä

Diagrammi 4.6. Karijoen kehittämisprofiili perustuu työpajan ideointiosuuteen sekä asukaskyselyn kysymyksiin “Millaisia palveluja kaipaisit omaan kuntaasi?”, “Millaisia palveluja
kaipaisit muun Suupohjan alueelle?”, “Mitä paikkoja kohtaamisille ja/tai tapaamisille kuntasi
alueella on? Onko niitä mielestäsi riittävästi?” ja “Millaisia asioita kunnassasi pitäisi tapahtua,
että viihtyvyytesi paranisi?”. Asukaskyselyssä Karijoen kotikunnakseen nimesi 38 vastaajaa,
asukastyöpajassa osallistujia oli noin 15.
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Isojoen vetovoima- ja kehittämisprofiilit

puhtaus, puhdas vesi

hyvä asua
maaseutu

turvallisuus
rauha & hiljaisuus

rakennukset ei tiessä kiinni

ympäristö
62 %

luonto
Isojoki
Lauhanvuori
Kangasjärvi

ilmapiiri: ystävällisyys, yhteisöllisyys

ISOJOEN
VETOVOIMAPROFIILI

yhteistyökyky & yhteiset tavoitteet
yhteisö
31 %

ihmiset, tuttuus “kuin suurta perhettä”
kulttuuritapahtumat
itsenäisyys

koulu
edulliset vuokrat

palvelut
7%

lapsiystävällisyys

kirjasto

Diagrammi 4.7. Isojoen vetovoimaprofiili perustuu asukaskyselyn kysymykseen “Mikä on
parasta kunnassasi?” ja työpajan lämmittelykysymykseen “Mikä on oman kuntasi keskustassa
parasta?”. Työpajan kysymys poikkesi muiden kuntien työpajojen lämmittelykysymyksestä,
joten vetovoimaprofiili ei ole niiltä osin muihin verrattavissa. Asukaskyselyssä Isojoen kotikunnakseen nimesi 31 vastaajaa, asukastyöpajassa osallistujia oli noin 45.
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Lauhanvuoren kehittäminen
liikuntapaikkoja
ympäristöstä huolehteminen,
siisteys
opasteet ja kyltit kylällä

teiden huolto
nuorille hengailupaikka
Nuopparin kehittäminen

ympäristö
29 %

jokirannan kehittäminen

työmahdollisuuksia erityisesti nuorille
harrastus- ja kurssimahdollisuuksia
enemmän kyläiltoja ja työpajoja

kylämaiseman ja ulkotilojen
kehittäminen; istutuksia, puistoja,
penkkejä, valaistus

etätyömahdollisuudet ja hyvät verkkoyhteydet

ISOJOEN
KEHITTÄMISPROFIILI
kaikki hyvin 4 %

yhteisö
26 %

luontomatkailun kehittäminen
liikuntatempauksia
kulttuuritapahtumia, konsertteja
talkoohenkeä
tiedotuksen ja kunnan kotisivujen kehittäminen

nuorten parempi huomiointi

kirjastoon panostaminen
liikuntapalvelut, keilahalli
elokuvateatteri, kulttuurikeskus
julkisen liikenteen kehittäminen

palvelut
41 %

lisää kahviloita tai ravintoloita
(myös liikkuvana tai pop-up)
palveluiden säilyminen
(erityisesti terveydenhuolto)
lisää kauppoja/erikoisliikkeitä

uimahalli
liikkuvat palvelut (esim. kauppa, terveyspalvelut)

Diagrammi 4.8. Isojoen kehittämisprofiili perustuu työpajan ideointiosuuteen sekä asukaskyselyn kysymyksiin “Millaisia palveluja kaipaisit omaan kuntaasi?”, “Millaisia palveluja kaipaisit
muun Suupohjan alueelle?”, “Mitä paikkoja kohtaamisille ja/tai tapaamisille kuntasi alueella
on? Onko niitä mielestäsi riittävästi?” ja “Millaisia asioita kunnassasi pitäisi tapahtua, että
viihtyvyytesi paranisi?”. Asukaskyselyssä Isojoen kotikunnakseen nimesi 31 vastaajaa, asukastyöpajassa osallistujia oli noin 45.
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Te u v a n v e t o v o i m a - j a k e h i t t ä m i s p r o f i i l i t

luonto
Parra
Pappilankangas
Suksenjärvi

maaseutu

puhtaus, puhdas ilma
mukavuus
tieyhteydet
vanha rakennuskanta, pohjalaistalot

liikuntapaikat

TEAK
ympäristö
50 %

rauha

asukkaat, ihmiset,
toisten tunteminen,
tuttuus

turvallisuus

ilmapiiri: yhteenkuuluvuus,
yhteisöllisyys, vapaus, avoimuus
kulttuuritoiminta & tapahtumat
musiikkiryhmät, harrastajateatteri,
taidenäyttelyt
sauna-ajot

TEUVAN
VETOVOIMAPROFIILI

ei mikään 1 %

yhdistystoiminta
yhteisö
34 %

yhteistyökyky
“puhalletaan yhteen hiileen”
vapaa-aika, harrastuspiirit

naistenvaateliike

yritykset työllistävät

kirjasto
joustavat
hyvä asiakaspalvelu

palvelut
15%

kesätanssilava
elokuvateatteri
ruokakaupat

paikallislehti

itsenäisyys
talkootyö
Teuvan pallo

koulutus: kyläkoulut, kansalaisopisto
välittömyys
uimahalli

Diagrammi 4.9. Teuvan vetovoimaprofiili perustuu asukaskyselyn kysymykseen “Mikä on
parasta kunnassasi?” ja työpajan lämmittelykysymykseen “Mikä on omassa kunnassasi parasta?”. Asukaskyselyssä Teuvan kotikunnakseen nimesi 69 vastaajaa, asukastyöpajassa osallistujia oli noin 20.
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kylien huomiointi
lisää liikuntapaikkoja

jokirantamaisema, lenkkipolku

keskusta/torialueen parantaminen: vihreys,
istutukset, valaistus
lapsille ja nuorille paikkoja

saunat keskustaan
ympäristö
21 %

matkaparkki asuntoautoille

teiden huolto, risteyksien parantaminen,
pyörä- ja kävelyreitit

lisää tapahtumia, musiikkia
työmahdollisuuksia erityisesti nuorille

rakennusten siistiminen/purku/
korjaus, tyhjät tilat käyttöön

enemmän yhteistyötä
parempi yhteishenki

kaikki hyvin 3 %

TEUVAN
KEHITTÄMISPROFIILI

palveluita saman katon alle
korjaamoja
liikkuvat palvelut (terveyspalvelut, kauppa)

palvelut
57 %

lisää kauppoja/erikoisliikkeitä, myös
vuokrauspalvelut

lupa- ja hallintopalvelut
julkinen liikenne

profiloituminen, brändäys
(esim. sauna-ajojen avulla)
vanhasta kunnantalosta
yhdistysten talo
harrastus- ja kulttuurimahdollisuudet
toimintaa vanhuksille, nuorille ja
kunnon mukaan
tiedotus ja ilmoitustaulu kunnan “olohuoneessa”
työmahdollisuudet etänä ja maaseutumatkailussa
yhteisö
19 %

hyvät terveyspalvelut
lisää kahviloita/ravintoloita
palveluiden säilyminen

Diagrammi 4.10. Teuvan kehittämisprofiili perustuu työpajan ideointiosuuteen sekä asukaskyselyn kysymyksiin “Millaisia palveluja kaipaisit omaan kuntaasi?”, “Millaisia palveluja
kaipaisit muun Suupohjan alueelle?”, “Mitä paikkoja kohtaamisille ja/tai tapaamisille kuntasi
alueella on? Onko niitä mielestäsi riittävästi?” ja “Millaisia asioita kunnassasi pitäisi tapahtua,
että viihtyvyytesi paranisi?”. Asukaskyselyssä Teuvan kotikunnakseen nimesi 69 vastaajaa,
asukastyöpajassa osallistujia oli noin 20.
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Kauhajoen vetovoima- ja kehittämisprofiilit

maaseutu, maalaismaisemat

kaikki lähellä

puistot, puistomaisuus

liikuntapaikat

sopiva koko

rauha

kauneus

luonto, vesistö lähellä
Kauhaneva
Hyypän jokilaakso
Katikan kanjoni
Lauhanvuori

tilaa liikkua, olla

ympäristö
37 %

Alpon savanni
ilmapiiri: positiivisuus, rohkeus,
eloisa, yrittäjämyönteisyys, yritteliäs,
yhteisöllinen, kehittyvä

turvallisuus

ihmiset, tutut lähellä

KAUHAJOEN
VETOVOIMAPROFIILI

ei mikään 1 %

koripalloyhteisö
järjestötoiminta

yhteisö
18 %

edullisuus
vanhuspalvelut

murre
seurakunta
kulttuuritarjonta

Virkku-uimahalli
kasvamisen
paras paikka

Hella-galleria

työyhteisö

palvelut
44 %

kaupat

hyvät palvelut

kahvilat
& ravintolat

harrastustarjonta
& vapaa-aika

paikallisuus
koulutus
terveyskeskus
& -palvelut

kirjasto
saatavuus, valikoima

Diagrammi 4.11. Kauhajoen vetovoimaprofiili perustuu asukaskyselyn kysymykseen “Mikä
on parasta kunnassasi?” ja työpajan lämmittelykysymykseen “Mikä on omassa kunnassasi
parasta?”. Asukaskyselyssä Kauhajoen kotikunnakseen nimesi 59 vastaajaa, asukastyöpajassa
osallistujia oli noin 15.
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lähituotanto, luomukasvien viljely
lapsille leikkipaikkoja

paremmat kävely- ja pyöräilyreitit

lisää liikuntapaikkoja
tyhjien tilojen hyödyntäminen;
korjaus, purku tai ehostus
jokirantamaiseman ja joen
virkistyspalveluiden kehittäminen

katettuja ulkotiloja
turvallisia paikkoja nuorille
ympäristö
28 %
kulttuuritapahtumia, teemaviikkoja ja -iltoja
lapset ja nuoret etusijalle
harrastusmahdollisuuksia
kaikenikäisille
parempi yhteishenki, asenne,
hyvät asiat esille

Keskustan (Sanssi-tori-Virkkula)
viihtyvyyden parantaminen;
elvytys, istutukset, penkit

kaikki hyvin 4 %

KAUHAJOEN
KEHITTÄMISPROFIILI

yhteisö
26 %

liikuntatapahtumia ja tempauksia

kulttuuripalvelut saman katon alle

yhdessä tehtävää työtä

kauppojen automatisointi

erikoislääkäri

etätyön kehittäminen
lisää töitä

ikäkeskus

kierrätys- ja korjauspalvelut
kirjasto 24/7
kehittäminen

yhteisiä tiloja, kulttuuritalo myös
ympärivuorokautiseen käyttöön

edullisia, varattavia kokous- ja
toimistotiloja
palvelut
42 %

kuljetuspalvelut
matkailuinfo tai
infopiste
asuntoja
keskustaan
maauimala

lisää kauppoja/erikoisliikkeitä
etäopiskelu- ja koulutusmahdollisuudet
liikkuvat palvelut, tilauspalvelut
(esim. kauppa- ja terveysbussit)
parempi julkinen liikenne

lisää kahviloita
tai ravintoloita

Diagrammi 4.12. Kauhajoen kehittämisprofiili perustuu työpajan ideointiosuuteen sekä asukaskyselyn kysymyksiin “Millaisia palveluja kaipaisit omaan kuntaasi?”, “Millaisia palveluja
kaipaisit muun Suupohjan alueelle?”, “Mitä paikkoja kohtaamisille ja/tai tapaamisille kuntasi
alueella on? Onko niitä mielestäsi riittävästi?” ja “Millaisia asioita kunnassasi pitäisi tapahtua,
että viihtyvyytesi paranisi?”. Asukaskyselyssä Kauhajoen kotikunnakseen nimesi 59 vastaajaa,
asukastyöpajassa osallistujia oli noin 15.
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Yhteenveto

KARIJOKI
62°18’25’’N, 22°42’25’’E
Erityiset voimavarat
Elämyksellinen ympäristö
Pieni, kehitysaltis yhteisö

Kartta 4.5 (oikealla) ja kuva 4.1 (oikea sivu).
Karijoen kirkonkylä, rajattuna kunnan keskustaksi useimmin mielletty alue. Halkaisija
noin 500 metriä.

Tu t k i m u s t u l o s t e n p o h j a l t a e h d o t e t u t i n t e r v e n t i o t

Karijoen kunnantaloa kehitetään jo parhaillaan kohti olohuonemaista, yhteisöllistä
kyläkeskusta, jossa tulevaisuudessa voidaan mahdollistaa erilaisten kevyiden palveluiden ja toimintojen järjestäminen ja tuominen (myynti- vuokraus- ja lainauspalvelut, koulutus ja neuvonta, pop-up-tapahtumat ja näyttelyt, oleskelu, etätyöskentely
ja esimerkiksi korjauspajat). Kirjaston muutto kunnantalon kiinteistöön tukee palvelualusta-ajattelua hyvin.
Kunnantalon ympäristöä ja keskusta-aluetta voisi kehittää tukemaan ajatusta kylän
ytimestä tai sydämestä; työpajojen ideoiden pohjalta esimerkiksi vihreyttä, istutuksia, penkkejä, opasteita, ulkonäyttelyitä, muraaleja, katoksia ja vihreyttä lisäämällä
(ideakuvitus oikean sivun yläkulmassa). Jo melko lähekkäin sijaitsevien palvelurakennusten saavutettavuutta tulisi edistää painottamalla kevyen liikenteen edellytyksiä
taajamakeskuksessa kävelyteiden huoltamisella, turvallisilla risteyksillä, autojen hidasteilla sekä pyörätieverkostoa kehittämällä.

Kuva 4.2. Karijoen rakennusmaisemaa.
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kunnantalo ja kirjasto
huolletut kevyen
liikenteen väylät
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Yhteenveto

ISOJOKI
62°06’48’’N, 21°57’25’’E
Erityiset voimavarat
Luontomatkailun kohde
Tiivis taajama ja eloisa yhteisö

Kartta 4.6 (oikealla) ja kuva 4.3 (oikea sivu).
Isojoen kirkonkylä, rajattuna kunnan keskustaksi useimmin mielletty alue. Halkaisija
noin 500 metriä.

Tu t k i m u s t u l o s t e n p o h j a l t a e h d o t e t u t i n t e r v e n t i o t

Kirjasto-monitoimitalolla ja esimerkiksi kunnantalolla on potentiaalia alustamaiseen, omatoimiseen ja ympärivuorokautiseen käyttöön. Monitoimitalon tilat soveltuvat jo nyt monenlaisten palveluiden ja toiminnan alustaksi, ja kunnantalo sijaitsee
puolestaan aivan keskustaajaman sydämessä.
Kylämaiseman kehittämistä toivottiin asukastyöpajoissa keskustan alueen elettävyyden ja viihtyisyyden parantamisen kautta. Keskusta-alueen puistomaisuutta tai omaa
puistoaluetta voisi kehittää esimerkiksi istutuksin, penkein, valaisimin, opastein,
kyltein sekä liikuteltavin myyntikojuin ja katoksin (ideakuvitus oikean sivun yläkulmassa). Taajaman alle kilometrin säteellä sijaitsevien palveluiden saavutettavuutta
tulisi niin ikään edistää hyvillä kevyen liikenteen reiteillä ja turvallisilla risteyksillä.
Jokirantaa keskustan läheltä voisi kehittää esteettömällä jokirantareitillä ulkoiluun ja
virkistäytymiseen sekä esimerkiksi saunalla ja uimiseen sopivalla alueella.

Kuva 4.4. Isojoen rakennusmaisemaa.
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kirjasto, monitoimitalo, nuorisotila (koulualue lähellä)
jokiranta (lounaaseen)
kunnantalo
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Yhteenveto

TEUVA
62°29’10’’N, 22°44’50’’E
Erityiset voimavarat
Kokeileva kulttuurikunta
Osallisuuden kehittäjä

Kartta 4.7 (oikealla) ja kuva 4.5 (oikea sivu).
Teuvan kirkonkylä, rajattuna kunnan keskustaksi useimmin mielletty alue. Halkaisija noin 500
metriä.

Tu t k i m u s t u l o s t e n p o h j a l t a e h d o t e t u t i n t e r v e n t i o t

TEAKilla ja esimerkiksi terveyskeskuksella, koululla tai Orrelan kultuuritalolla voisi olla potentiaalia alustamaiseen, omatoimiseen ja ympärivuorokautiseen käyttöön.
Teuvan aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa toimiva kunnantalo toimii jo osittain alustamaiseen tapaan, joskin sen sijainti Teuvan miellettyyn keskustaan nähden on Orrelan
kulttuuritalon tavoin syrjäinen. Teuvalla kevyen liikenteen väylien kehittäminen esimerkiksi turvallisilla ja useammilla risteyksillä sekä reittejä lisäämällä onkin erityisen
keskeistä hajanaisemman taajamarakenteen vuoksi.
Jokiranta-alueen ja vanhan kunnantalon puiston ekosysteemipalveluita ja viihtyisyyttä voisi kehittää saavutettavammiksi esimerkiksi lisäämällä puita, penkkejä,
istutuksia, reittejä ja opasteita. Jokirantareitin varrelle ja Nuorisoseuran talon läheisyyteen voisi sijoittaa asukkaiden toiveiden mukaisesti esimerkiksi vapaasti käytettävän kyläsaunan tai -saunoja, frisbeegolf-alueen, laiturin ja kanootteja sekä kävelysillan joen yli kohti terveyskeskusta (ideakuvitus oikean sivun yläkulmassa).

Kuva 4.6. Teuvan rakennusmaisemaa.
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Nuorisoseura
kirjasto, koulualue lähellä

paremmat kevyen
liikenteen väylät
terveyskeskus

vanha kunnantalon puisto
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Yhteenveto

KAUHAJOKI
62°25’25’’N, 22°10’35’’E
Erityiset voimavarat
Suupohjan palvelu- ja seutukeskus
Luonnonläheinen maaseutukaupunki

Kartta 4.8 (oikealla) ja kuva 4.7 (oikea sivu).
Kauhajoen keskustaajama, rajattuna kunnan
keskustaksi useimmin mielletty alue. Halkaisija
noin 700 metriä.

Tu t k i m u s t u l o s t e n p o h j a l t a e h d o t e t u t i n t e r v e n t i o t

Kaupungintalolla ja kirjastolla on molemmilla potentiaalia alustamaiseen, omatoimiseen ja ympärivuorokautiseen käyttöön, ja niiden tiloissa voisi mahdollistaa
enemmänkin esimerkiksi koulutus- ja neuvontapalveluita, korjaus- ja lainauspalveluita sekä pop-up-tapahtumia suupohjalaisille laajemmin. Sanssin kartanoa ympäröivän
puistoalueen voisi kytkeä opastein, istutuksin ja maalauksin Matkahuollon alueeseen ja jokirantaan, ja samalla poikittaisakseli voisi muuttua kävelypainotteiseksi
kaduksi.
Matkahuollon alueesta (ideakuvitus oikean sivun yläkulmassa) voisi kehittää koko
Suupohjan alueen lähituotannon myyntipaikan ja kauppahallimaisen alueen. Asema-alueen siirtäminen esimerkiksi aukion länsipuolelle ja koko torialueen kehittäminen puistomaiseksi esimerkiksi istutuksin, penkein, liikuteltavin kontein tai kojuin ja
kangaskatoksin voisi vahvistaa keskustan poikkiakselin yhtenäisyyttä ja vetovoimaa.

Kuva 4.8. Kauhajoen rakennusmaisemaa.
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Jokirannan ekosysteemipalveluita voisi kehittää saavutettavammiksi esimerkiksi
lisäämällä puita, istutuksia, reittejä ja opasteita. Lisäksi joen tarjoamia virkistysmahdollisuuksia voisi kehittää reittejä, penkkejä ja laiturin lisäämällä sekä liikuntavälineiden vuokrausmahdollisuuden avulla.

kaupungintalo
kirjasto

Sanssin kartano

keskustan poikkiakselin kehittäminen
jokiranta, puistoalue
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5

SYNTEESI:

resilienssin suuntaviivat
väestöltään vähenevillä seuduilla

Synt eesi: re s iliens s in s uunt a v iiv a t
väest ölt ään v ä henev illä s eud uilla

Pienenevät taajamat ja seudut sekä ilmiöön liittyvät demografiset muutokset koskevat Suomea ja enenevissä määrin myös monia muita länsimaita. Väestön väheneminen ei kuitenkaan itsessään ole ongelma: pienenemisen hallintaan keskittyminen voi
kasvukeskeisyyden sijaan mahdollistaa jopa paremmin kestäviä, ekologisesti eheitä
ja kompakteja asuinalueita. Sen sijaan laajemmat muutokset elinympäristöissä, ikäja palvelurakenteessa sekä asumisen, liikkumisen ja työnteon mahdollisuuksissa
voivat tuottaa väestöltään väheneville seuduille ja taajamille haasteita. Moninaisten
ja paikoin ennakoimattomien muutosten keskellä onkin keskeistä, että kutistuvien
seutujen elinvoima perustuu nimenomaan niiden resilienssin kehittämiseen.
Pienenevillä, kompakteilla taajamilla saattaa ainakin teoriassa olla valmiiksi enemmän kapasiteettia tarttua kestävyysmuutokseen ja edistää paikallista resilienssiä.
Taajamien monista haasteista huolimatta pienempi mittakaava voi olla joustavuuden
näkökulmasta myös vahvuus: taajamien hallittu pieneneminen voi mahdollisesti
johtaa nopeammin myös tiiviimpiin ja yhteisöllisempiin asutuskeskittymiin, lyhyempiin kulkuetäisyyksiin, ekosysteemipalveluiden laajaan ylläpitoon sekä omavaraisuuteen ruoan ja energian suhteen (Tumber 2012). Jotta yhteiskuntia voidaan systeemisesti kehittää kestävämmiksi, on aluekehityksessä huomioitava niin seutujen,
kaupunkien ja kylien erilaiset lähtökohdat kuin niiden olemassa oleva potentiaalikin. Suomessa selkeitä kansallisen tason näkemyksiä väestöltään ja resursseiltaan
pieneneville taajamille, kunnille tai seuduille ei kuitenkaan ole, vaikka kaupunkien,
seutukuntien sekä maaseutu- ja haja-asutusalueiden eroavaisuudet tunnistetaankin.
Kansallinen toimintasuunnitelma voisi edistää väestön vähenemisen ja kutistumisen
retoriikan negatiivisuuden vähenemistä sekä lisätä ymmärrystä väestöltään vähenevien seutujen mahdollisuuksista erityisesti kestävyyshaasteiden ratkaisujen, kokeilujen ja resilienssin kasvattamisen paikkoina.
Kestävän kehityksen ja resilienssin teorioihin ja kirjallisuuteen perustuen tässä
luvussa esitellään suuntaviivat väestöltään vähenevien seutujen resilienssin kehittämiseksi ja mahdollisen kansallisen toimintasuunnitelman pohjaksi. Väestöltään
vähenevien seutujen resilienssin suuntaviivat muodostavat tämän työn synteesin,
ja samalla niitä peilataan Suupohjan kontekstiin edellisessä luvussa esitettyjen tutkimustulosten avulla. Näin synteesi sitoo yhteen työn kolme edellistä lukua: tämän
työn tavoitteet, kestävyyden ja resilienssin teoriat sekä Suupohjan tutkimustulokset
nivotaan yhteen väestöltään vähenevien seutujen resilienssin kehittämisen malliksi.
Kutistuvien seutujen resilienssiajattelun viisi periaatetta soveltavat Carmonan (2009)
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kestävän kaupunki- ja aluesuunnittelun periaatteita, Allenin et al. (2016) resilienssin
periaatteita pienemmissä kaupungeissa, Oswaldin & Baccinin (2003) Netzstadt- eli
verkkokaupunkimallin periaatteita sekä Rönkön & Raevaaran (2017) maaseututaajamien vahvuuksiin perustuvaa suunnitteluajattelua (taulukko 5.1). Seuraavilla sivuilla
kunkin periaatteen merkitys käydään tarkemmin läpi väestöltään vähenevien seutujen kontekstissa, ja jokaisen periaatteen jälkeen sen sisältöjä sovelletaan Suupohjan
kontekstiin.
Resilienssin periaatteet eivät ole irrallisia kokonaisuuksia, vaan toisiinsa linkittyneitä
ja toisistaan riippuvaisia. Kahdessa ensimmäisessä periaatteessa painotetaan jossain
määrin yhdyskuntarakenteen ekologista perustaa eli esimerkiksi ekologista pääomaa
ja siihen perustuvaa omavaraisuutta, monimuotoisuutta, ekosysteemipalveluita
sekä metsien, vesistöjen ja viljelyalueiden suhdetta ja yhteyksiä taajamakeskuksiin.
Kolmas ja neljäs periaate heijastelevat enemmän yhdyskuntarakenteen sosiaalisia
ja toiminnallisia edellytyksiä, kuten palveluita, yhteistyötä ja sosiaalisia verkostoja.
Viimeinen suuntaviiva käsittelee suunnittelun lähestymistapojen jatkuvaa mukautumisen tarvetta ja resilienssiajattelun integroimista suunnitteluun.

Taulukko 5.1. Resilienssin periaatteet pienenevillä seuduilla
Väestöltään vähenevien alueiden resilienssin kehittämiseen sovellettavat viisi
periaatetta mukailevat Carmonan (2009) kestävän kaupunki- ja aluesuunnittelun
periaatteita, Allenin et al. (2016) resilienssin periaatteita pienemmissä kaupungeissa, Oswaldin & Baccinin (2003) Netzstadt- eli verkkokaupunkimallin viittä
periaatetta sekä Rönkön & Raevaaran (2017) maaseututaajamien vahvuuksiin
perustuvaa suunnitteluajattelua.
1. Priorisoi seudun ekologista pääomaa,
sen saavutettavuutta ja monimuotoisuutta
2. Tunnista hitaat muuttujat ja vahvista lyhyitä,
positiivisia palautesyklejä omavaraisuuden edistämiseksi
3. Mukauta yhdyskuntarakenteita sosiaaliseen ja toiminnalliseen
monimuotoisuuteen osallisuuden kautta
4. Rakenna vuorovaikutteisia verkostoja
ja joustavia hallinnon tapoja
5. Sovella aluesuunnittelussa mukautuvia, kokonaisvaltaisia
ja kaukokatseisia lähestymistapoja
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1. Priorisoi seudun ekologista pääomaa,
sen saavutettavuutta ja monimuotoisuutta

Eheä, uusiutuva ja monimuotoinen ekosysteemi on edellytys elinympäristöjen
ja ihmisten kestävälle hyvinvoinnille ja lopulta myös olemassaololle. Väestöltään
pienenevät seudut voivat olla etulyöntiasemassa ekologisen resilienssin kehittämisessä ainakin teoriassa, jos väestön vähenemisen seurauksena myös alueiden
ympäristökuormitus, ruuhkat ja saasteet vähenevät. Lisätila vihreälle infrastruktuurille ja luonnontilaisille ympäristöille voi mahdollistaa pienenevien seutujen kykyä
kasvattaa elinympäristöjen ja luonnon yhteyttä ja sitä kautta myös seutujen tilallista
laatua ja elettävyyttä. Tyhjenevien ja laiminlyötyjen tilojen muuttaminen laadukkaiksi
viheralueiksi ja mikroympäristöiksi voikin olla keskeinen tekijä kutistuvien taajamien
uusiutumisessa: infrastruktuurin hallittu purku sekä vapaat ja vajaakäyttöiset ulkotilat
voidaan pienenevissä taajamissa hyödyntää ekosysteemipalveluiden kasvattamiseen ja samalla elinympäristöjen viihtyvyyden lisäämiseen esimerkiksi kehittämällä
virkistysalueita tai yhteisö- ja luonnonpuutarhoja. Viher- ja metsäalueiden läheinen
sijainti asuinalueisiin nähden on yksi hyvän elinympäristön keskeisistä ominaisuuksista (Kuoppa & Mäntysalo 2010).
Kutistuvien seutujen endogeeniset vahvuudet liittyvät usein tai ainakin Suomessa
ekologisten järjestelmien paikalliseen kantokykyyn, luonnon hyvinvointivaikutuksiin,
luontosidonnaiseen elämäntapaan sekä kulttuuriperintöön (Rönkkö & Raevaara
2017). Osana pienenevien seutujen kestävyysmuutosta onkin erityisen tärkeää
kehittää ja suojella ekosysteemipalveluiden, kuten puhtaan veden, ilman ja ruoantuotannon seudullista kantokykyä, riittävyyttä ja monimuotoisuutta. Sademäärien,
mahdollisten tulvien ja säiden epävakaistumisen todennäköisesti lisääntyessä on
keskeistä, että yhdyskuntarakenteen avainalueet, kuten energian- ja ruoantuotanto
osataan sopeuttaa muutosten varalle (Hakala et al. 2019). Ympäristön kantokyvyn
kannalta kestävän ruoan- ja energiantuotannon sekä materiaalien ehostetun kierron
avulla väestöltään vähenevät seudut ja maaseutumaiset taajamat voivat paikallisesti
toimia edelläkävijöinä yhteiskuntien siirtymissä kohti vähähiilisyyttä ja omavaraisuutta: siirtymät puhtaaseen energiantuotantoon sekä kestävään ruoantuotantoon
ovat ratkaisuiltaan olennaisesti nimenomaan maaseutukeskeisiä (Kuhmonen & Kuhmonen 2015). Luonnonvarojen ehtymisen ja globaalisti ympäristöön kohdistuvien
paineiden kontekstissa väestöltään vähenevien seutujen ja taajamien kokeiluista ja
kehityksestä voidaan kartuttaa entistä parempaa osaamista ympäristön kantokyvyn
ja yhteiskunnallisten tavoitteiden sovittamiseen.
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Ensimmäinen periaate Suupohjassa

Vaikka Suupohjan kunnat ja keskustaajamat ovat kooltaan hyvin erilaisia,
samankaltaiset elinympäristöjen ominaisuudet, kuten luonto ja luontokohteet,
turvallisuus, rauha ja puhtaus ovat kaikissa kunnissa parhaina pidettyjä asioita. Puolet (50 %) kaikista vastauksista Suupohjan asukaskyselyn ja työpajojen kysymykseen
“Mikä on parasta kunnassasi?” liittyi jollain tavalla ympäristöön. Luonto, luontokohteet ja puhtaus ovat siis Suupohjassa jo merkittäviä voimavaroja, ja esimerkiksi
luontopalveluita, luonnonsuojelua, kestävää lähituotantoa ja parempia korjaus- ja
kierrätysmahdollisuuksia halutaan korostaa koko seudun kehityksessä. Ympäristönhoitoon ja esimerkiksi materiaalien kiertoon liittyvät palvelut nähdään myös
tärkeinä.
Suupohjan taajamakeskusten kehitystoiveissa korostuu jossain määrin ympäristön ja
ekosysteemipalveluiden kehittäminen. Tutkimustuloksissa tämä näkyy ideoina, jotka
liittyvät esimerkiksi jokirantamaisemien elvyttämiseen, jokirantojen ulko- ja virkistysmahdollisuuksien sekä tulvavesien hallinnan kehittämiseen sekä puistojen, kasvillisuuden ja vihreyden lisäämiseen. Suupohjan taajamien ulkotiloja ja vajaakäyttöisiä
aukioita tulisikin hyödyntää nimenomaan ekologisen pääoman ennallistamiseen
tai kasvattamiseen. Ekosysteemipalveluiden tuominen entistä lähemmäs taajamaympäristöä ja asutuskeskittymiä voi mahdollistaa paremmin myös luonnon oppimisympäristöt ja niiden saavutettavuuden, mistä hyvänä esimerkkinä toimivat Karijoen
päiväkodin alueelle kaavaillut lasten kokeilupuutarhat.
Suupohjan kehityksen ja väestörakenteen monimuotoisuuden kannalta on tärkeää,
että ekologisten järjestelmien seudullinen suojelu ja kehittäminen tuottavat
eheämpien ja kestävien luonnonympäristöjen lisäksi myös sosiaalista ja taloudellista
arvoa sekä osaamisen kehittymistä. Ekologisen pääoman ja esimerkiksi luontomatkailun kehittäminen ja hyödyntäminen näkyvät toistaiseksi parhaiten Isojoen kuntastrategiassa, vaikka Suupohjan kyselyn mukaan koko alueella liikutaan ulkoilu- ja
vaellusmahdollisuuksien perässä. Resilienssin ja elinvoiman takaamiseksi on koko
alueen etu ja jaettu tehtävä, että alueella pidetään erityistä huolta ympäröivistä ekosysteemeistä, kuten soista, kansallispuistoista ja pohjavesialueista (kuva 5.1). Vaikka
ympäristönsuojelu osaltaan onkin jo Suupohjan liikelaitoskuntayhtymän tehtävä,
tulisi strategista kehitystyötä tehdä myös kuntien osaamisen johdolla esimerkiksi
erillisiä yhteistyöverkostoja rakentamalla.
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taajamakeskusten tyhjenevien tilojen
hyödyntäminen vihreän tilan kasvattamisessa

jokialueiden kehittäminen virkistysalueina
ja tulvavesien hallinnassa

taajamat luonnon oppimisympäristöiksi;
kestävä lähituotanto

pohjavesialueista
huolehtiminen

luontomatkailun kehittäminen
Isojoen johdolla

kansallispuistojen ja
soiden suojelu

Kuva 5.1. Ekologisen pääoman saavutettavuuden ja monimuotoisuuden edistäminen Suupohjan seudulla ja taajamissa.
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2. Tunnista hitaat muuttujat ja vahvista lyhyitä,
positiivisia palautesyklejä omavaraisuuden edistämiseksi

Sosio-ekologisten järjestelmien resilienssi edellyttää hitaiden muuttujien ja palautesyklien hallintaa. Vaikka tämän diplomityön laajuus ei varsinaisesti käsitä järjestelmään vaikuttavien hitaiden muuttujien tunnistamista ja hallintaa, on silti tärkeää
tiedostaa hitaiden muuttujien vaikutus järjestelmän tilan vakauteen – ja pyrkiä
hahmottamaan ne muuttujat, jotka ylläpitävät elinympäristöjen hyvinvointia ja ekosysteemipalveluiden kestävyyttä. Siten voidaan paremmin tunnistaa myös tehtyjen
toimien seuraukset ja vahvistaa niitä positiivisia palautesyklejä, jotka parhaalla
tavalla ylläpitävät haluttuja olosuhteita. Ekologisissa järjestelmissä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi luonnonsuojelua tai vieraslajien hillintää.
Väestöltään vähenevillä seuduilla pienenevät ja mahdollisuuksien mukaan tiiviit
taajamakeskukset voivat edesauttaa sitä, että palautesyklit ekosysteemien ja taajamajärjestelmien välillä pysyvät lyhyinä. Kun tuotanto, työ ja keskeiset palvelut sijaitsevat lähellä kulutusta, voidaan paremmin ja nopeammin hahmottaa niiden vaikutus
toisiinsa ja tarvittaessa tehdä muutoksia. Huolehtivan ylläpidon, uudelleenkäytön ja
kierrätyksen edistäminen voivat positiivisten palautesyklien lisäksi vahvistaa myös
seudullista omavaraisuutta.

Toinen periaate Suupohjassa

Vaikka Suupohjaan vaikuttavien hitaiden muuttujien ja palautesyklien tunnistaminen
ja hallinta jäävät jossain määrin tämän diplomityön mittakaavan ja ajallisen rajauksen
ulkopuolelle, tapahtuu Suupohjassa ja sen ulkopuolella monia sellaisia asioita, jotka
ylläpitävät elinympäristöjen hyvinvointia ja toisaalta muokkaavat sen ekosysteemipalveluiden kantokykyä. Taajamakeskusten pienenemistä ja tiivistymistä hallitsemalla
voidaan edesauttaa ekosysteemien ja taajamajärjestelmien välisen vuorovaikutuksen
tasapainoa: kun kulutus tapahtuu tuotannon, työn ja keskeisten palvelujen lähellä,
voidaan nopeammin tunnistaa myös kulutuksen vaikutukset lähiympäristössä (kuva
5.2). Vaikka väestöltään vähenevillä usein myös taloudelliset resurssit vähenevät ja
rajoittavat seutujen toimintakyvykkyyttä, Suupohjan autonomisuus elintärkeiden
resurssien, kuten veden, ruoan, energian ja rakennusmateriaalien suhteen voi silti
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säilyä tai jopa parantua väestön vähentyessä. Taajamien suhteellisen pieni koko
mahdollistaa melko suorat linkit asutuskeskittymien ympäristöön, metsään ja veden
äärelle.
Omavaraisuuden ja resurssiviisauden kehittäminen ovat Suupohjan keskeisiä mahdollisuuksia luonnonvarojen kestävän kulutuksen viitekehyksessä. Omavaraisuuden
ja resurssiviisauden tavoittelu voi jopa helpottua väestön vähetessä tai sen ollessa
pieni, kun seuduilla kulutetaan vähemmän energiaa ja resursseja (Oswald & Baccini
2003). Vaikka väestön väheneminen voi myös johtaa hajautuneisiin taajamarakenteisiin ja sitä kautta vaikeammin koordinoituun resurssiviisauteen, voidaan seudullisella
yhteistyöllä ja osaamisen jakamisella yhä mahdollistaa seudullinen omavaraisuus.

kohti seudullista omavaraisuutta: kulutus työn,
tuotannon ja resurssien lähellä

Kuva 5.2. Kohti omavaraista ja tiiviiden taajamakeskusten Suupohjaa.
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3. Mukauta yhdyskuntarakenteita sosiaaliseen ja toiminnalliseen
monimuotoisuuteen osallisuuden kautta

Ekosysteemien lisäksi monimuotoisuutta ja -toiminnallisuutta on syytä edistää myös
seutujen taajamajärjestelmissä, mikä voi edellyttää palveluiden ja käyttötarkoitusten integroitumista. Pienenemisen kannustamana kustannus- ja mittakaavaetuja
voidaan saavuttaa esimerkiksi samankaltaisia palveluita yhdistämällä ja sijoittamalla
eri palveluita samoihin tiloihin. Tällöin tilat ja laajemmin kunnat toimivat alustana,
joka yksittäisten ja eriytyneiden toimintojen sijaan mahdollistaa paremmin integroituneen palvelurakenteen ja yhteisöllisten paikkojen muodostumisen. Tilan ajattelu
palveluna voi mahdollistaa joustavammin yhteisöperustaiset palveluratkaisut, kuten
yhteisöomisteiset kaupat ja vapaaehtoistoiminnan.
Vaikka käytettävien tilojen määrä saattaa vähentyä väestön vähenemisen seurauksena, voidaan harvemmallakin tilavalikoimalla pyrkiä säilyttämään taajamien toiminnallinen monimuotoisuus. Tämä edellyttää sitä, että vapaita, vajaakäyttöisiä tai tyhjeneviä tiloja voidaan joustavammin jakaa monen eri toimijan ja käyttötarkoituksen
kesken. Erityisesti pienemmissä väestökeskittymissä on tärkeää tunnistaa ja määritellä ne keskeiset tilat, joissa yhteisölle tärkeät palvelut ja kohtaamispaikat on mahdollista yhdistää. Näihin monitoiminnallisiin tiloihin voidaan myös joustavammin
järjestää seudullisen verkoston kautta sellaisia joustavasti liikkuvia ja kevyen infrastruktuurin palveluita, joille ei välttämättä ole päivittäistä tarvetta – esimerkiksi neuvontaa, vastaanottoja sekä vuokraus-, lainaus- ja korjauspalveluita. Tämä edellyttää
toisaalta myös sitä, että olemassa olevat tilat ovat riittävän mukautuvia käyttötarkoitusten muuttuessa tai monipuolistuessa. Koska tilallista vaihtelua voi olla taajamissa
paljon ja mukautuvuus riippuu usein tilan nykyisistä ominaisuuksista ja kunnosta,
kannattaa mahdollisuudet määritellä tilojen arvioinnin ja havainnoinnin kautta ja
esimerkiksi laajempaa käyttäjäjoukkoa osallistaen.
Yhteisön osallisuuden kehittäminen on keskeinen menetelmä resilienssin ja sosiaalisen pääoman kehittämiseksi – kutistumisen myötä osallisuus voi kehittyä myös
itsenäisesti, kun asukkaat aktivoituvat muutosten edessä. Yhteisön osallisuus ja
laadukas viestintä ovat välttämättömiä, jotta paikallisten asukkaiden ja toimijoiden
merkityksellistä osallistumista asuinalueidensa päätöksentekoon ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen voidaan lisätä. Osallisuuden painottaminen ja sosiaalisen
pääoman kasvattaminen voivat rakentaa luottamusta yhteisöön ja sen tulevaisuuteen, mikä vaikuttaa myös siihen, miten alueille jäädään. Aktiiviset ja alueensa
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tulevaisuudesta omistajuutta kokevat yhteisöt voivat myös kompensoida julkisten
resurssien vajetta toimimalla yhdessä ja vapaaehtoistoiminnan kautta yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.
Taajamien ja seutujen yhteisöllisyyttä ja identiteettiä voidaan kasvattaa tukemalla
kokeiluja, luovuutta ja oppimista esimerkiksi vuorovaikutteisen asukasviestinnän tai
osallistuvan budjetoinnin avulla. Osallisuuden perustana on oltava näkyviä ja saavutettavia luovan työn, ideoinnin ja vaikuttamisen paikkoja, jotka kasvattavat asukkaiden tietoa, osaamista ja omaehtoista toimintaa. Paikoin syrjäisen ja hajautuneen
väestörakenteen takia on tärkeää, että kutistuvilla seuduilla osallisuutta edistetään
myös digitaalisesti, mikä puolestaan edellyttää asukkaiden ja toimijoiden digitaalisen osaamisen kehittämistä. Tieto- ja viestintäteknologia voi saavutettavamman
osallistumisen lisäksi mahdollistaa myös työn ja palveluiden paremman saavutettavuuden.

Kolmas periaate Suupohjassa

20 % kaikista vastauksista Suupohjan asukaskyselyn ja työpajojen kysymykseen
“Mikä on parasta kunnassasi?” liittyivät palveluihin. Palveluaiheisissa vastauksissa korostuvat erityisesti tarvittavien ja riittävien palvelujen löytyminen läheltä ja
toisaalta Kauhajoen merkitys alueen palvelukeskuksena. Keskeisten palveluiden
takaamiseksi Suupohjan taajamissa on tunnistettava ja määriteltävä ne tilat, jotka
voivat parhaiten toimia yhteisöllisinä ja monikäyttöisinä alustoina sekä tuoda palveluita yhteen esimerkiksi Karijoen kunnantalon tavoin. Usein käytettävien palveluiden, kuten kyläkauppojen ja koulujen tulisi sijaita kävelyetäisyydellä ja keskeisellä
sijainnilla keskustaajamassa, jotta lähimatkoja voidaan helposti taittaa kävellen ja
pyöräillen (Kuoppa & Mäntysalo 2010). Tämä edellyttää myös taajamakohtaisten
liikkumisympäristöjen kehittämissä edellisessä luvussa esitetyin taajamakohtaisin
kevyen liikenteen parannuksin, kuten turvallisin risteyksin, autojen hidastein ja lisäreitein (Teuva) sekä kävelyteiden huoltamisella ja pyörätieverkostoa kehittämällä
(Karijoki).
Suupohjan keskustaajamissa on monia tiloja, joiden käytettävyyttä ja saavutettavuutta voi edistää kevyinkin muutoksin (esimerkiksi aukioloaikojen muutoksilla):
tutkimustulosten perusteella esimerkiksi kunnantalot, kirjastot ja osittain koulut voisivat helpoimmin mukautua monipuolisempaan palvelukäyttöön ja toimia päivittäin
tarvittavien palveluiden lisäksi myös liikkuvien ja väliaikaisten palveluiden alustana.
Muutos edellyttää myös sitä, että tilojen varaaminen, kehittäminen ja toimintojen
järjestäminen tehdään saavutettavammaksi ja helpoksi. Monimuotoisempi tilojen
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käyttö ja sitä kautta käyttöasteiden kasvattaminen lisää myös toiminnan kestävyyttä,
ja samalla voidaan edistää keskustaajamien julkisten tilojen yhteisöllisyyttä, yhteistä
arvoa, luovia käyttötapoja, houkuttelevuutta sekä tilojen kehittämistä paikallisen
yhteisön ja paikan piirteiden ehdoilla.
Paikallinen kuulumisen tunne tuttuuden ja osallistumisen kautta rakentaa yhteistä
paikallisidentiteettiä ja seudun omaleimaisuutta (Coates 2015). Suupohjan vahvuudet sosiaalisen pääoman kehittämiseen liittyvät paikoin jo valmiiksi vahvaan yhteisöllisyyden kokemukseen sekä toisten tuntemiseen erityisesti pienemmissä yhteisöissä
ja taajamissa; 30 % kaikista vastauksista Suupohjan asukaskyselyn ja työpajojen
kysymykseen “Mikä on parasta kunnassasi?” koskivat yhteisöä, jonka osalta useimmin mainitut piirteet liittyvät ilmapiirin yhteisöllisyyteen ja toisten tuntemiseen – sillä
varauksella, että asukaskyselyyn vastasi ja työpajoihin osallistui tavallista aktiivisempia asukkaita, jotka jo valmiiksi kokevat elinympäristönsä erityisen yhteisöllisenä.
Taajamien tiiviit ja linkittyneet sosiaaliset verkostot, välitön keskusteluyhteys päättäjien, toimijoiden ja asukkaiden välillä sekä olemassa oleva kylä-, yhdistys- ja yrittäjyystoiminta ovat Suupohjan vahvuuksia, joita on resilienssin kannalta syytä myös
ylläpitää. Spontaanien kohtaamispaikkojen, kuten lenkkipolkujen ja kyläkauppojen
lisäksi sosiaalista pääomaa voi rakentaa tietoisesti järjestetyin ja institutionaalisin
sosiaalisin rakentein, kuten tapahtumin, työpajoin ja avoimin kokouksin. Osallisuuden ja yhteiskehittämisen paikkoja on oltava sekä fyysisessä ympäristössä että
osana kehittämisprosesseja esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kautta. Teuvan
esimerkin avulla osallistuvan budjetoinnin kokeiluista voidaan tehdä Suupohjassa
säännöllisiä.

4. Rakenna vuorovaikutteisia verkostoja
ja joustavia hallinnon tapoja

Yhdyskuntarakenteen kestävyyttä ja resilienssiä tarkastellessa on huomioitava
nyky-yhteiskunnan sisäsyntyinen verkostomaisuus: ihmiset, tavarat ja informaatio
ovat jatkuvassa virtausten tilassa eri toiminnallisten tihentymien tai paikkojen välillä
(Castells 2004). Vaikka ihmisten, tavaroiden ja informaation tihentymillä (noodeilla)
– seutukontekstissa esimerkiksi taajamilla – on erityinen merkitys yhdyskuntarakenteen toiminnallisten ja sisällöllisten keskusten muodostumisessa ja sen kautta myös
seudun resilienssin rakentamisessa, on resilienssille keskeistä myös virtaukset (linkit)
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keskusten välillä. Seutukontekstissa tämä tarkoittaa taajamien välisten fyysisten
teiden ja reittien lisäksi myös informaation ja yhteistyön virtoja sekä sosiaalisten
verkostojen ulottumista paikallisen tason ulkopuolelle (Ojha et al. 2016). Yhdyskuntarakenteen verkostomaisuus edellyttää sitä, että hallituista yhteyksistä – esimerkiksi tieverkosta, informaatiosta, verkkoliikenteestä ja ekosysteemien eheydestä
– pidetään huolta. Verkostomaisuus ja sitä tukevat kumppanuudet vahvistavat myös
yhteistyötä kilpailun sijaan.
Laadukkaat fyysiset yhteydet sekä avoimet informaation virrat edistävät informaation ja palveluiden saavutettavuutta ja ovat siksi väestöltään vähenevien seutujen
keskeisiä tavoitteita elettävyyden ja resilienssin kehittämisen kannalta. Väestön
ikääntymisen sekä yksinäisten kotitalouksien määrällisen ja suhteellisen kasvun
myötä asukastiheyden harveneminen väestöltään vähenevillä seuduilla saattaa
tehdä riittävien palveluiden ja kohtuullisten julkisten yhteyksien kysynnästä riittämätöntä, jolloin asukkaiden on haettava palvelut kauempaa ja itsenäisesti (Kuoppa
& Mäntysalo 2010). Vähäisten julkisen liikenteen yhteyksien takia väestöltään vähenevillä seuduilla on erityisen tärkeää tarkastella saavutettavan liikkumisen mahdollisuuksia. Julkisen liikenteen rajallisille yhteyksille ja oman auton tarpeelle vaihtoehtoja voivat tarjota erilaisten liikkumismuotojen yhdistely, uudet teknologiat sekä
uusien liikkumisratkaisujen pilotointi ja alustat julkiselle liikenteelle, kuten liikenteen
sähköistyminen ja automatisoituminen, kimppakyydit ja yhteiskäyttöautot. Julkisen
liikenteen monipuolistaminen ja toisaalta kevyen liikenteen väylien kehittäminen
ainakin lähimatkoilla edistävät kestävämpiä liikkumisratkaisuja liikkumisen tarpeiden
lisääntyessä. Laadukkaat verkostot ja yhteydet edellyttävät myös tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuutta erityisesti ikääntyvien yhteiskuntien näkökulmasta.
Digitaaliset ratkaisut on alun alkaen muotoiltava saavutettaviksi ja vanhemmille
väestöryhmille sopiviksi, jotta apu ja palvelut saadaan perille.
Kolmannessa suuntaviivassa esitelty mahdollisuus harvemmin tarvittavien palveluiden tuomisesta taajamien yhteisiin ja mukautuviin tiloihin on yksi vaihtoehto palveluiden saavutettavuuden edistämiseksi verkostomaisessa yhdyskuntarakenteessa:
jos palveluiden kysyntä on hajautunut laajalle, voi olla kannattavampaa tuoda
palvelu käyttäjälle kyläkeskuksiin. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi rutiininomaiset terveystarkastukset, kausirokotteet tai liikkuvat kauppa- ja kirjastopalvelut.
Resilienssin kannalta ei varsinaisesti ole väliä, kuka palvelun tuottaa – tärkeämpää
on, että useammat tahot voivat tuottaa keskeisiä palveluita epävarmuuden ja rajallisten resurssien kontekstissa.
Resilienssin kehittämisen näkökulmasta oleellista on, että hallinnon tavat tukevat
palveluiden järjestämisen monikeskeisyyttä, joustavuutta ja limittäisyyttä. Resilientit
ja toimivat taajamaverkostot eivät kuitenkaan itsessään edellytä tietynlaista hallinnon
mallia. Verkostomaisissa seuturatkaisuissa esimerkiksi kuntaliitos ei siis ole edellytys

111

tai itseisarvo, vaan hallinnollista alueliitosta tärkeämpää on kehittää vahvempaa
integroitua ajattelua vastuunjaosta ja yhteistyön tiivistämisestä. Tämä itsessään voi
tarkoittaa monenlaisia etenemismalleja erilaisista hallinnon tasoista ja alueliitoksista
aina kuntien ja seutujen roolin uudelleenmäärittelyyn. Mikäli päädytään alueliitoksiin, on tärkeää tutkia ennakkoon, miten ne mahdollistavat palveluverkoston ulottumisen taajama- ja kyläkeskuksiin.
Kuntaliitoksilla ei Suomessa ole lyhyellä aikavälillä tutkittuna ollut merkittäviä
elinkeino- tai talousvaikutuksia suuntaan tai toiseen (Vartiainen 2015). Tätä ja
Suomen vahvaa kunnallishallintomallia vasten seudullisen yhteistyön tiivistäminen
voi olla haastavaa, jos sen etuja ei riittävästi tutkita. Seutujen kohtaamat haasteet
ovat monesti kuitenkin seudullisia, jolloin ratkaisujenkin – kuten maankäytön, liikenteen ja tarkoituksenmukaisen palveluiden järjestämisen – tulisi kattaa seudullinen
taso. Yhteistoiminnan tiivistäminen vaatii kunnilta kykyä nousta seudullisen ajattelun
tasolle sekä jakaa tehtäviä.
Suomessa kuntien lakisääteisiä palveluita järjestetään jo monilla alueilla seudullisen
kuntayhtymän kautta, ja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä sekä
pelastustoimea ollaan edelleen siirtämässä suuremmille itsehallinnollisille alueille,
maakunnille. Kuntalaki kuitenkin edellyttää yhä jokaiselta kunnalta samojen palveluiden tarjoamista, joten vastuunjako palveluntuotannossa saattaisi edellyttää perustuslaillisia muutoksia myös kuntien tehtävien eriyttämisessä. Yhdyskuntarakenteen
resilienssin kannalta kuntien tehtävien ja velvollisuuksien jakaminen useamman ja
rakenteeltaan erilaisen kunnan kesken voisi kuitenkin olla älykästä. Kuntien taajamien ja kylien merkitys voisi silloin painottua enemmän lähidemokratian takaamiseen, kokeilujen, osallisuuden ja alustamaisuuden kehittämiseen sekä oppimiseen
ja sopeutumiseen.

Neljäs periaate Suupohjassa

Suupohjan lähtökohdat resilienssin kehittämiseen liittyvät keskeisesti ja osin kuntien
strategioiden mukaisesti yhteistyöverkostojen rakentamiseen – yhteistyö tunnistetaan Suupohjan kunnissa sekä vahvuutena että kehittämiskohteena. Tutkimustulosten perusteella seudun palveluihin ollaan kokonaisuutena melko tyytyväisiä, ja
osalle asukaskyselyyn vastanneista riittääkin, että omaan kuntaan toivotut palve-
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lut löytyvät naapurikunnasta. Resilientti ja alueellisesti eheä yhdyskuntarakenne
väestöltään vähenevillä alueilla edellyttääkin kuntarajojen yli katsomista. Vaikka
kuntien yhteen liittäminen ei itsessään ole resilienssin tai elinvoimaisuuden strategia,
vahva seudullinen yhteistyö on. Tällä hetkellä seudullinen yhteistyö perustuu pääasiassa neljän kunnan väliseen yhteistyöhön Suupohjan liikelaitoskuntayhtymän kautta,
mutta mahdollisuuksia vahvempaan yhteistyöhön tulisi kehittää myös Suupohjan
rannikkoseudun sekä Seinäjoen kanssa.
Kauhajoen keskustaajama erottuu muiden kuntien keskustaajamista koko seudun
palveluiden keskittymänä, ja sen taajamarakenteen palveluiden suhteellinen tiiviys
edesauttaa palveluiden saavutettavuutta myös seudullisesti. Samalla muissa keskustaajamissa on yksittäisiä rakennuksia, joihin harvemmin tarvittavia palveluita
– kuten neuvontaa, vastaanottoja sekä vuokraus-, lainaus- ja korjauspalveluita –
voidaan tuoda säännöllisesti, mutta ilman tarvetta jatkuvalle palvelulle. Se mahdollistaa tilojen monipuolisemman ja mahdollisesti yhteisöllisemmän käytön, ja
toisaalta vapauttaa ylimääräistä tilaa myös vihreälle infrastruktuurille.
Suupohjan kuntien yhteistyöverkostoja voitaisiin hyödyntää enemmän kuntien
yhteisten haasteiden, liikenteen ja alueellisten visioiden kokonaisvaltaisemman
tarkastelun alustoina, jotka vahvistavat kuntien ja sen toimijoiden edellytyksiä
hakeutua yhteistyöhön oman osaamisen ja resurssien täydentämiseksi. Siinä missä
kaikkien kuntien ja taajamien tehtävänä tulisi edelleen olla lähidemokratian, yhteisöllisyyden sekä palveluiden saavutettavuuden takaaminen, palveluiden järjestäminen itsessään voitaisiin rohkeammin jakaa kuntien kesken niiden omiin vahvuuksiin
ja osaamiseen perustuen. Vaikka palveluiden järjestämisen jakamiseen vaadittaisiin
tätä työtä laajempia haastatteluja ja kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä kuntakohtaisista edellytyksistä, tämän työn tutkimustulosten perusteella esimerkiksi Isojoen
johdolla voitaisiin edistää koko seudun luontomatkailua, Teuvan johdolla osallisuusosaamista ja Karijoen johdolla palveluiden integroitumista samoihin tiloihin.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei muissa kunnissa tai taajamissa samoja asioita
enää tehtäisi, vaan pikemminkin sitä, että tiettyyn kuntaan painottuneen osaamisen
johdolla voitaisiin rakentaa vahvempia ja monipuolisempia yhteistyöverkostoja
erilaisten kokonaisuuksien, kuten virkistysmahdollisuuksien, kierrätyksen, taiteen ja
kulttuurin ympärille. Omina verkostoinaan ne voisivat vahvistaa kuntien ja taajamien
yhteistyön vastavuoroisuutta ja tasa-arvoista yhteistyötä olemassa olevista hierarkkisista hallinto- ja suunnittelujärjestelmistä irrallaan.
Kiihtyvien ja epälineaaristen muutosten ja epävarmuuden keskellä laadukkaasti
verkottunut yhdyskuntarakenne kasvattaa seudullista sopeutumiskykyä. Kunnat ja
taajamat voivat suoraan vaikuttaa vain rajallisesti omaan alueeseen, mutta verkostomaisilla toimintatavoilla voidaan levittää hyviä käytäntöjä, koota resursseja yhteisten haasteiden varalle ja sovittaa asumista, liikennettä ja palveluita seudullisesti
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yhteen. Verkostomaisella yhteistyöllä voidaan jakaa tietoa ja ratkaisuja (informaatioverkostot), kehittää osaamista ja kouluttautua (kehittämisverkostot), luoda vuorovaikutteisia ohjelmia ja strategioita (kontaktiverkostot) sekä suunnitella ja jakaa vastuita sekä palveluiden tuottamista (toimintaverkostot) (Agranoff 2007).
Laadukkaan seudullisen verkostorakenteen reunaehtona on liikenteen ja tietoliikenteen infrastruktuurin laatu ja laajuus. Laadukkaista fyysisistä yhteyksistä (tiet taajamien välillä ja reitit eri aluetyyppien, kuten metsien ja vesistöjen äärelle) sekä
avoimista informaation virroista huolehtiminen ovat Suupohjan verkostoyhteistyölle
ja sitä kautta alueen resilienssille tärkeitä edellytyksiä. Suupohjan asukaskyselyn ja
työpajojen perusteella liikkuvammille ja joustaville palveluille löytyy ainakin tilalliset
edellytykset – tuloksissa on paljon ideoita rakennusten uusiokäyttöön, väliaikaisiin
toimintoihin, liikkuviin palveluihin ja voimavarojen yhdistämiseen liittyen. Vaikka
julkisen liikenteen yhteydet ovat jossain määrin rajallisia ja Suupohjassa liikkuminen
on toistaiseksi hyvin henkilöautokeskeistä, voivat liikkumisen automatisoituminen,
sähköistyminen ja alustamaisuus (esimerkiksi kimppakyydit ja yhteiskäyttöautot) tarjota myös Suupohjalle kestävämmän julkisen liikenteen mahdollisuuksia taajamien ja
kylien välillä. Joukkoliikenteen palvelutaso erityisesti opiskeluun ja työhön liittyvillä
matkoilla kuntakeskusten välillä ja Seinäjoelle tulisi vähintään säilyttää. Verkkoliikenteen osalta Suupohjan kuituverkkoa pidetään jo yhtenä alueen vahvuuksista.
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rinnakkaisten yhteistyöverkostojen
luominen kuntien osaamisen johdolla
tiedon jakamiseen, osaamisen
kehittämiseen, sekä palveluiden
järjestämisen ja vastuiden jakamiseen

julkisen liikenteen palvelutaso
kuntakeskusten välillä ja Seinäjoelle
säilytettävä

taajamissa mukautuvien tilojen
määrittely muuttuvien ja
liikkuvien palveluiden järjestämiseen

teiden ja reittien kunnossapito taajamien
ja eri aluetyyppien välillä

liikenne- ja informaatioyhteydet
rannikkoseudulle

Kuva 5.3. Suupohjan seudullisen verkoston keskeiset suuntaviivat.
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5. Sovella aluesuunnittelussa mukautuvia, kokonaisvaltaisia
ja kaukokatseisia lähestymistapoja

Monilla väestöltään vähenevillä alueilla kutistuminen on rakenteellista, ja onkin melko
epätodennäköistä, että kaupungistumisen megatrendi olisi lähiaikoina hiipumassa
tai väestöennusteet radikaalisti muuttamassa suuntaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että
kaupungistumisvaikutusten ulkopuolelle jäävät alueet olisivat katoamassa tai että
väestön väheneminen olisi itsessään ongelma. Yhteisiä haasteita ovat pikemminkin
kokonaisvaltaisten visioiden muodostaminen väestöltään väheneville seuduille sekä
alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen – ja toisaalta myös odottamattomiin muutoksiin varautuminen.
Luvussa kolme esitetyn Parkstad Limburgin ja Alankomaiden esimerkin tapaan uudet
lähestymistavat väestöltään vähenevien seutujen tarkasteluun vaativat ajattelutavan muutosta sekä yhteistyömalleissa että ylipäätään kasvuun suhtautumisessa.
Vuosikymmenten kasvukeskeisyyden sijaan lähestymistavat ja visiot on kyettävä
suuntaamaan pienenemisen potentiaaliin, hallintaan sekä muutosvalmiuden kasvattamiseen. Tämä edellyttää riittävää rohkeutta tiedostaa ja hyväksyä kutistumisen
puitteet ja siihen pohjautuvat lähestymistavat asumiseen, tilan määrään, koulutus- ja
työmahdollisuuksiin sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Kasvun sijaan ratkaisujen on
keskityttävä kutistumisen negatiivisten seurausten minimointiin sekä elinympäristöjen kestävyyteen ja laatuun – siis uudenlaisiin, yhteistyöpohjaisiin visioihin tulevaisuudesta (taulukko 5.2, BZK/WWI/VROM/VNG/IPO 2009).

Taulukko 5.2. Kohti uusia lähestymistapoja (BZK/WWI/VROM/VNG/IPO 2009).
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Väestönkasvu on tavoiteltavaa ja
edellytys laadun kasvattamiselle

Tavoitteena elinympäristöjen
kestävyys ja laatu

Pienenevät kunnat kilpailevat
palveluiden paremmuudesta

Yhteistyöllä ja koordinoinnilla taataan
seudullisesti riittävä laatutaso

Kunnat olemassa itseään varten –
voimavarat käytetään omien
haasteiden korjaamiseen

Muodostetaan jaettuja seudullisia
visioita, jotka perustuvat kuntien
vahvuuksiin – suojellaan sitä, mikä
alueilla on hyvää ja vetovoimaista

Väestöiltään vähenevien seutujen suunnittelun on tärkeää perustua kiinteästi sopeutumiseen, jatkuvaan reflektointiin sekä resilienssin kasvattamiseen. Parhammillaan
resilienssikeskeisyys voi tuottaa uutta tietoa siitä, miten syrjäytyviä ja kutistuvia
seutuja ymmärretään ja kehitetään – ei taakkana tai kuihtuvina alueina, vaan mahdollisuuksina perustavanlaatuiseen yhteiskunnalliseen muutokseen kasvukeskeisyydestä hyvinvointikeskeisyyteen, maaseutu- ja luonnonympäristöjen suojeluun
sekä tiiviiden, kestävien ja omavaraisten elinympäristöjen kehittämiseen. Yhteiset,
sopeutumiskeskeiset lähestymistavat luovat paremmat edellytykset myös seudulliselle yhteistyölle ja verkostojen parantamiselle, vaikka lähestymistapa ei itsessään
ole poliittisesti helppo.

Viides periaate Suupohjassa

Resilienssin kannalta on keskeistä, että yhdessä ja monessa eri mittakaavassa luodut
tulevaisuuden visiot ovat kauaskantoisia, mukautuvia ja perustuvat kokonaisvaltaisesti pienenemisen ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin ulottuvuuksiin – muutoksiin, sopeutumiseen ja hyvinvointiajatteluun. Paikallisen resilienssin vahvistaminen
edellyttää oppimiskykyä sekä seudullisiin vahvuuksiin ja voimavaroihin tukeutumista,
eli Suupohjassa esimerkiksi kestävien elinympäristöjen, paikallisen yrittäjyyden tai
luontomatkailun priorisointia. Muutosten ja esimerkiksi ympäristön ääri-ilmiöiden
lisääntyessä väestöltään vähenevien seutujen endogeeniset resurssit, kuten ekologinen pääoma, monimuotoinen ja kestävä ruoantuotanto, uusiutuva energia ja
yhteisöllisyys ovat alueiden resilienssin kannalta erityisen merkittäviä.
Suupohjan seudun kokonaisvaltainen kehittäminen yhdessä edellyttää yhteistä,
kauaskantoista näkemyksellisyyttä ja niin ikään rohkeutta tiedostaa ja hyväksyä kutistumisen puitteet ja siihen pohjautuvat lähestymistavat. Tämä vaatii myös sellaisia
yhdyskuntarakenteen suunnittelun työkaluja, joiden lähtökohtana on epävarmuuteen ja muutoksiin sopeutumisen periaatteen mukaisesti nykytilanne, ei pelkästään
yleiskaavaperustaiset ylikymmenvuotiset tulevaisuuskuvat (Kuoppa & Mäntysalo
2010). Maankäyttöpäätöksissä ei voida lukittautua tiettyyn tulevaisuusvisioon,
vaan niissä on mahdollistettava tarvittava joustavuus tulevaisuuden ennakoimattomuudelle ja riittäville suojeluarvoille (Kuoppa & Mäntysalo 2010). Friedmannin
(2004) mukaan tällaisen strategisen lähestymistavan tehtävänä ei ole uusien pitkän
tähtäimen suunnitelmien tuottaminen, vaan sellaisen strategisen käytännön edesauttaminen, missä ajankohtaisia suunnittelupäätöksiä tehdään pelkän yleiskaavan
sijaan myös resilienssin kannalta kaukokatseisesti sekä jatkuvassa vuorovaikutuksessa seudullisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.
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Jo ht o päät ö k s et

Tämän diplomityön tavoitteena on ollut hahmottaa sellaiset yhdyskuntarakenteen
piirteet, jotka kasvattavat väestöltään vähenevien seutujen ja taajamayhteisöjen
resilienssiä ympäristökriisien ja sosiaalisten murrosten kontekstissa. Sekä globaaleilla
että paikallisilla odottamattomilla ja odotetuilla muutoksilla on vaikutuksensa myös
pieneneviin taajamiin, jotka ilmiönä näyttäisivät yleistyvän koko Suomen lisäksi myös
muissa jälkiteollisissa länsimaissa. Yleisen resilienssin edistäminen näillä alueilla
on paikallisen elinvoiman keskiössä: kyky uudistua, joustaa, tunnistaa tapahtuvia
muutoksia sekä oppia muutosten keskellä voi kehittää alueiden sopeutumisja oppimiskykyä, rakentaa muutoskapasiteettia ja edistää niin ihmisten kuin
elinympäristöjenkin kestävämpää hyvinvointia. Parhaassa tapauksessa muutos voi
kirkastaa alueellisia vahvuuksia ja auttaa ylläpitämään keskeisimpiä voimavaroja.
Resilienssin käsitettä on käytetty tässä työssä kestävämmän yhteiskunnan mahdollistajana ja työkaluna, jonka avulla työn synteesissä on ehdotettu väestöltään
väheneville alueille uudenlaisia yhdyskuntarakenteen ja -suunnittelun suuntaviivoja.
Pienet ja pienenevät taajamat ovat usein herkempiä erilaisille globaaleille ja paikallisille muutoksille esimerkiksi resursseiltaan kasvaviin, suuriin kaupunkeihin verrattuna. Pohjoisessa herkät luonnonympäristöt, ilmasto sekä pitkät etäisyydet voivat
altistaa pienet taajamat ja seudut muutoksille jopa tavallista voimakkaammin. Haasteita voivat tuottaa myös priorisoinnin ja resurssien tasapainottomuus, hajautunut
ja siiloutunut yhdyskuntarakenne, hallintojen erillisyys, viestinnän hajanaisuus sekä
monimuotoisuuden väheneminen. Haasteista huolimatta pienenevillä taajamilla ja
laajemmilla seuduilla voi Suupohjan tavoin olla kuitenkin monia sellaisia resilienssin piirteitä, jotka ovat isommissa kaupungeissa vaikeammin tunnistettavissa. Elävä
ympäristö ja ekosysteemipalveluiden paikallinen pääoma, suhteellisen välitön keskusteluyhteys paikallisten päättäjien, sidosryhmien ja asukkaiden välillä sekä joustavat mahdollisuudet ketteriin uudistuksiin ja kokeiluihin mahdollistavat sen, että
pienenevät taajamat voivat yhtä lailla toimia globaalien haasteiden ratkaisijana sekä
uudenlaisten kokeilujen ja olosuhteiden alustana.
Ekologisen kestävyyden priorisointia on painotettu niin tämän työn teoriaosuudessa
kuin väestöltään vähenevien seutujen resilienssin suuntaviivoissakin, sillä myös
näiden seutujen vahvuudet ja osaaminen sekä sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ulottuvuudet perustuvat lopulta ekosysteemien eheyden jatkuvuuteen ja
uusiutumiskykyyn. Ekologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia voimavaroja kauaskantoisesti
hyödyntämällä sekä yhteistyötä edistämällä Suupohja ja sen taajamat voivat hyvin
kehittyä resilienteimmiksi ja kestävämmiksi paikoiksi. Kun vapautuvaa tilaa ohjataan
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palveluiden integroitumiseen, yhteisöllisyyden kehittämiseen, virkistyskäyttöön
sekä luonnon järjestelmien eheytymiseen ja kasvattamiseen, voi taajamien hallittu
pieneneminen ainakin teoriassa johtaa myös tiiviimpiin ja yhteisöllisempiin asutuskeskittymiin, lyhyempiin kulkuetäisyyksiin sekä omavaraisuuteen ruoan ja energian
suhteen.
Resilienssin periaatteiden mukaisesti tämän työn keskeisenä osana oli osallisuuden
huomiointi ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Tutkimusmetodien avulla
diplomityön analyysiin ja synteesiin oli mahdollista sisällyttää vahvemmin asukkaiden näkökulma sekä toiveet elinympäristöjen kehittämisestä. Osaltaan tutkimusmetodien asukaskeskeinen rajaus ja lähiympäristökeskeisyys johtivat kuitenkin siihen,
että melko paikallisia ja taajamakeskeisiä tutkimustuloksia oli haastavaa sovittaa
laajempaan seudulliseen kontekstiin. Samalla muutoksen kokonaisvaltaisuuden,
ajoittaisen odottamattomuuden sekä vaikeasti havaittavien ja hitaiden sosioekologisten muuttujien takia tämän työn näkemys seudullisen resilienssin
kehittämiseen on jokseenkin rajallinen. Jatkotutkimuksen kannalta olisikin kiinnostavaa saada paikallisesti kattavampi näkemys seudullisen yhteistyön ja resilienssin
edellytyksistä, erilaisista kehitysskenaarioista sekä niihin liittyvistä odotuksista ja
ajatuksista esimerkiksi haastatteluiden avulla. Väestöltään vähenevien alueiden
resilienssiä olisi syytä tutkia myös laajemmin suuremmalla aineistolla tai sosiaalisten
resurssien kehittymistä tarkastelemalla.

Lopuksi: toivon, että tämän työn synteesin ja suuntaviivojen avulla Suupohjassa ja laajemmin Suomessa uskalletaan edistää väestöltään vähenevien alueiden edellytyksiä
kestävyyshaasteiden ratkaisujen paikkoina sekä vähentää kutistumiseen liittyvän
retoriikan negatiivisuutta. Työn synteesin mukaisesti tämä edellyttää niin kuntien
välisen yhteistyön kasvattamista kuin osallisuuden kehittämistä erottamattomaksi
osaksi suunnittelun ja kehitystyön prosesseja sekä taajamarakennetta. Vaikka kaikkia resilienssin suuntaviivoja ei kyettäisikään implementoimaan osaksi väestöltään
vähenevien seutujen tulevaisuusvisioita, olisi erityisen tärkeää, että ainakin resilienssiajattelu pystyttäisiin integroimaan osaksi kuntien ja seutujen elinvoimaponnisteluja ja -tavoitteita: mukautumis- ja oppimiskyky ennustettujen ja ennustamattomien
tulevaisuuden muutosten ja häiriöiden keskellä on edellytys kaikenlaisille kestäville
yhteiskunnille ja niin nykyisten kuin tulevaisuudenkin asukkaiden hyvinvoinnille.
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LIITTEET

Li i te 1. 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.-28.2.2019. 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
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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
4. Kotikunta *
o Isojoki
o Karijoki
o Kauhajoki
o Teuva
o muu, mikä?
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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
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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)
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?
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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
päivittäistavarapalvelut			 o
erikoisliikkeet				 o
sosiaali- ja terveyspalvelut		 o
päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut o
perusopetus		 		 o
lukio-, ammatillinen- ja aikuiskoulutus o
kulttuuripalvelut (sis. kirjasto)		 o

2
o
o
o
o
o
o
o

3
o
o
o
o
o
o
o

4
o
o
o
o
o
o
o

5
o
o
o
o
o
o
o

seurakunnan tarjoamat palvelut		
nuorisopalvelut				
julkisen liikenteen palvelut		
liikunta- ja virkistyspalvelut		
elinkeinopalvelut			
muu, mikä?				

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
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
15. Mitä palveluita käytät lähiseudun muissa kunnissa? Missä ja kuinka usein?
16. Millaisia palveluja kaipaisit omaan kuntaasi?
17. Millaisia palveluja kaipaisit muun Suupohjan alueelle?
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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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Li i te 2. Kyselyyn vas t a nneid en ja k a uma t
e ri taust am uut t ujien s uht een
Ryhmä

%-osuus

N

Ikä (v)
alle 15
15–24
25–34
35–44
45–54
55–64
65–74
yli 75

0,48 %
12,08 %
17,39 %
15,94 %
18,84 %
19,81 %
13,04 %
2,42 %

1
25
36
33
39
41
27
5

Sukupuoli
mies
nainen

25,12 %
74,88 %

52
155

14,98 %
18,36 %
28,5 %
33,33 %
4,83 %

31
38
59
69
10

Kotikunta
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva
muu (Seinäjoki, Kerava, Kristiinankapunki,
Vantaa, Helsinki, Lapua, Kaskinen, Kirkkonummi)
Suhde Suupohjan alueeseen
vakituinen asukas
vapaa-ajan asukas
koululainen / opiskelija
työssäkäyvä
yrittäjä
päättäjä
ei työssäkäyvä
eläkeläinen
yhdistystoimija
muu (vanhempi, vapaaehtoisyrittäjä,
synnyinkunta)
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190
8
18
56
26
4
6
26
29
6

Ryhmä

%-osuus

N

Asumistyyppi
omakotitalo
rivitalo
kerrostalo
palvelutalo
muu

81,54 %
15,39 %
2,56 %
0%
0,51 %

159
30
5
0
1

Asumisvuodet kunnassa (v)
alle 1
1–5
yli 5

0,51 %
9,69 %
89,8 %

1
19
176

Ruokakunnan koko
1 hlö
2 hlö
yli 2 hlö

13,7 %
39,09 %
47,21 %

27
77
93

Kuinka kaukana asuu oman kunnan keskustasta
keskustassa (alle 1 km)
1–5 km
yli 5 km
ei Suupohjan alueella

26,34 %
34,63 %
36,1 %
2,93 %

54
71
74
6

Auton omistus
ei autoa
1 auto
useampi auto

2,9 %
28,5 %
68,6 %

6
59
142
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Li i te 3. Asukasilt ojen o hjelma r unk o

Tilaisuuden nimi: Millainen on tulevaisuuden kuntasi?
Järjestelyt: pöydät järjestettynä ryhmittäin eri teemojen ympärille (“tulevaisuuskioskit” eli työpajan pisteet, joiden ympärillä ideoitaan tulevaisuuden toiveita ja
näkemyksiä), papereita valmiiksi jaettuna pöytiin, powerpoint-mahdollisuus hyvä
mutta ei pakollinen
Aikataulut
18:00 Jos tarjoiluja, niin niitä voi käydä hakemassa heti alkuun
18:10 Tervetuliaissanat (kunnanjohtaja tai muu kunnan edustaja)
- toivottaa tervetulleeksi (2 min)
- kertoo, mikä Elinvoimainen taajama -hanke on (5 min) yhdessä yhteyshenkilöiden kanssa
		
”Tilaisuus järjestetään osana kansallista Elinvoimainen taajama
		
-hanketta, jonka tavoitteena on väestöltään ja palveluiltaan piene		
nevien taajamien kehittäminen kestävästi yhdyskunta- ja rakennus		
suunnittelun keinoin. Suupohjan alue (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki,
		
Teuva) muodostavat hankkeessa yhden osaprojektin, jossa tarkoi		
tuksena on kehittää kuntien välistä palveluverkkoa. Työpajan tuloksia
		
hyödynnetään hankkeen tutkimuksissa sekä Suupohjan alueen ja
		kuntien kehitystyössä.”
- Keskitytään kuntien keskustaajamiin
- Keskiössä palvelut, saavutettavuus, yhteisöllisyys, monimuotoisuus
- Tavoitteena kokeilla erilaisia osallistumisen tapoja, tukea ideoiden
		
syntymistä ja kokeiluja
- Mitä muuta ajankohtaista kunnassa on meneillään?
- Saa itse vapaasti muotoilla
- esittelee lyhyesti muut paikalla olevat, hankkeeseen liittyvät henkilöt tai
ohjaa heidät esittäytymään (3 min)
18.20 Alustus (työpajan vetäjä)

- lämmittelykysymykset
- Paras kylä- tai kaupunkimuisto – mitä teit, mitä näit, mitä tunsit?
- Palataan omaan kuntaan – missä sijaitsee oman kunnan keskusta?
- Mikä on omassa kunnassa parasta?
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- lämmittelyn jälkeen ohjataan työpajatyöskentelyyn (eli kerrotaan, mitä tulevaisuuskioskit ovat ja mitä niillä tehdään)
18.35 Työpajatyöskentelyä
- jos helpompi, jakaudutaan alkuun ohjatusti eri pisteille
- alkuun kerrotaan kioskien teemat ja niiden apukysymykset
- sen jälkeen tulevaisuuskioskeissa saa vapaasti kiertää tai keskittyä pelkästään
yhteen; saa piirtää, kirjoittaa ja keskustella; hankkeen vastaavat (Rosa, Jonna,
Suupohjan yhteyshenkilöt) jakautuvat pöytiin tasaisesti, tarvittaessa myös
kiertävät ja huolehtivat, että ideat tulevat kirjatuksi ylös
- valmiiksi tulostetuille, teemakohtaisesti merkityille lapuille saa kirjoittaa
oman, aiheeseen liittyvän idean nimen ja kuvauksen; eriväriset laput (A6)
Tulevaisuuskioskien teemat:
Palvelut
Mitä palveluja haluaisit taajamaan?
Mitä palveluja voitaisiin yhdistää?
Miten palvelut voisivat liikkua?
Yhteiset paikat
Millainen olisi kuntalaisten yhteinen olohuone?
Missä yhteisöllisyys toteutuu parhaiten?
Mitkä tilat/paikat voisivat toimia parhaiten yhteisessä käytössä?
Viihtyvyys
Miten taajaman viihtyvyyttä voisi kehittää?
Mitä itse voisit tehdä viihtyvyyden hyväksi?
Mikä kohta taajamasta pitäisi muuttaa tai kunnostaa?
Työ ja muuta
Missä ja mitä töitä tulevaisuuden kunnassa tehdään?
Millainen työ olisi sinulle mieluisin?
Muut ideasi tulevaisuuden taajamaan?
- valmiit laput jätetään esille pöydän keskelle kaikkien nähtäväksi
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19.00 Jakautuminen johonkin (vain yhteen) tulevaisuuskioskiin (ilmoitetaan ääneen)
– siirrytään pöytään, joka itseä kiinnostaa eniten
- jos osallistujia vähemmän, yksi ryhmä/tulevaisuuskioski riittää – jos enemmän
osallistujia, niin voidaan jakaa pienempiin ryhmiin
- jos ryhmiin jakautuminen vaikeaa, niin lennosta jako viiteen
- ryhmissä luetaan ideat ääneen ja valitaan 1-3 parasta/sellaista, jota haluttaisiin lähteä toteuttamaan mahdollisimman pian
- jos aikaa, yhdelle (tai kaikille) mietitään kevyt, leikkimielinen toteutussuunnitelma (”Jos te saisitte päättää, miten tämä tehtäisiin?”)
19.20 Tulevaisuuskioskien suosikkien esittely muille
- lopuksi vielä kysytään, mikä oli mieleenpainuvinta/muuttuiko jokin ajattelutavassa/arvio työpajan toimivuudesta
20.00 tilaisuus päättyy (viimeistään)
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