


• Tutkimushankkeet
• Väitöskirjat
• Opetus



Taustaa: SuoMa2010-tutkimus

• Tutkimuksen tavoitteena on ollut maaseututaajamien muutoksen kuvaaminen ja kehityshistoriallisten vaiheitten 
tarkastelu viimeisen 30 vuoden aikavälillä (1980-2010). 

• Tutkimushanke pohjautuu Teknillisen korkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun laitoksella vuosina 1978–1980 toteutettuun 
Maaseututaajamatutkimukseen (Kukkonen & Rautamäki 1980/1982), jossa selvitettiin kattavasti suomalaisten 
kirkonkylien ympäristöä, niiden ominaispiirteitä ja muuttuneita tekijöitä 1970 -luvun loppuun asti. 

• Jo tuolloin tuotiin esiin näkemystä kaavoitusmenettelyn kehittämisen ajankohtaisuudesta, todeten että kaavoitus ei ole 
pystynyt ohjaaman maaseututaajamien kehitystä toivotulla tavalla.

• ”Suomalaiset maaseututaajamat 2010-luvulla” –tutkimuksen päätutkimuskysymykset olivat, millainen on suomalaisen 
maaseututaajaman/kirkonkylän rakennetun ympäristön nykytila 2010-luvulla? sekä miten maaseudun rakennemuutoksen 
vaikutukset viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana näkyvät kirkonkylissä ja niiden lähiympäristöissä?



3 pointtia (TKK:n tutkimus, 1970-l.)

1. Lainsäädännön ja juridisen 
ohjausinstrumentin kehittämisen 
merkitys taajamien muutoksessa

2. Taajamien keskustojen sijainnin muutos 
(vaeltaminen) liikenteen pääristeysalueen 
mukaisesti pois keskusraitilta 

3. Vesistöt ovat jääneet lähes poikkeuksetta 
toisarvoiseen asemaan sekä 
taajamakuvallisesti että usein myös 
toiminnallisessa mielessä (valtaosaa 
taajamista, noin 90 %, sijaitsee 
jonkinlaisen vesistön varrella)



Suomalaisen maaseututaajaman synty –
kirkonkylästä moderniksi palvelukeskukseksi

”Luonnollinen” maaseututaajama Hallitsematon haltuun?
Maalaiskuntien Liiton toiminnanjohtaja Aarne Eskola kuvaa v. 
1951 tilannetta ilman järjestelmällistä ohjausta kasvaneissa 
taajamissa seuraavasti:

”Meillä on paljon surullisia esimerkkejä aikaisemmilta ajoilta ja 
nykypäiviltäkin siitä, mihin joudutaan, jos taaja asutus saa 
kehittyä täysin vapaasti. Harvoin tällöin muodostuu 
esikuvallisesti järjestynyt väestökeskus. Päinvastoin.

Mutkallisten, ahtaiden teiden varsille syntyy ahdasta 
järjestämätöntä asutusta, jossa tontit eroavat paljon toisistaan ja 
rakennukset sijaitsevat sekaisin siellä täällä kaaosmaisessa 
epäjärjestyksessä. Tiet ovat mutkaisia ja kapeita. ---
Terveydelliset olot ovat epätyydyttävät ja kauneudesta ei voi 
paljonkaan puhua. 

Monet vanhat kirkonkylät ja esikaupunkialueet ovat tällaisesta 
kehityksestä paljon puhuvia esimerkkejä”. 

(Mäkiniemi 2012; viit. Eskola, Maalaiskunta 19/1951).



Suomalaisen maaseututaajaman synty –
kirkonkylästä moderniksi palvelukeskukseksi

Suunniteltu taajama Kritiikkiä
Kunakin vuosikymmenenä on tehty valintoja siitä, 
millainen yhdyskunta- tai aluerakenne toteuttaa 
parhaiten vallalla olevia arvoja ja yhteiskuntapoliittisia 
päämääriä, ja valjastettu lainsäädäntö sekä 
ohjausinstrumentit sen mukaiseen rooliin.

Rationalistinen suunnittelu surutta hävitti sitä 
ympäristöä, johon ihmisillä oli ollut merkityksellinen 
suhde, ja korvasi sen liikenneväylillä ja moderneilla 
rakennuksilla. 

”Luonnollisen” maaseututaajaman inkrementalistista ja 
suunnittelematonta kehitystä seurannut kasvuhakuisuus 
ja ”kaupungistamisen” ideologia konkretisoituivat 
suunnitelmiksi ja toteutukseksi tavalla, joka jätti 
jälkeensä suomalaiseen maaseututaajamaan merkittävät 
vauriot. 

Trauma elää edelleen?



Suomalaisen maaseututaajaman synty –
kirkonkylästä moderniksi palvelukeskukseksi

Taajamien todellisuus, 1960-70 l.

1950: Sotien jälkeen Suomi oli vielä vahvasti 
maatalousvaltio, kunnes maaseudun 
rakennemuutos alkoi. 

Maaltamuutto 1960- ja 1970-luvuilla, taajamien 
asukasluvun ja liikennemäärien kasvu.

1970: maasta tuli tilastollisesti 
kaupunkivaltainen. Kirkonkylien nopea kasvu 
kuntakeskuksiksi.

1970 –luku ja kompaktikaupunki: Ihanteena 
perinteinen eurooppalainen kaupunki 
modernina versiona, suomalaiset pois metsästä 
moderneiksi kaupunkilaisiksi vaikka väkisin. 
Kuntasuunnittelun kulta-aikaa (pakolliseksi 
vuoden 1977 kuntalaissa), valtion sääntely ja 
keskitetty ohjaus. 

Suunnittelu:

Toisen maailmansodan jälkeinen suunnittelu oli 
vahvasti fyysisten muotojen suunnittelua (nk. 
blueprint –suunnittelu, ”valmis maailma”). 

Paternalistinen suunnittelu: arvot ulkoapäin, 
asiantuntijat tietävät mikä on hyvää 
elinympäristöä

Saneerauskaavat olivat abstrakteja yleiskaavoja, 
joitten kauaskantoisten tulevaisuudenvisioitten 
pohjalta voitiin perustella senhetkisiä laajoja 
aluerakentamiskohteita – perusteena niiden 
liittyminen joskus tulevaisuudessa toteutuvaan 
kokonaisrakenteeseen ja liikennejärjestelyihin. 



Suomalaisen maaseututaajaman synty –
kirkonkylästä moderniksi palvelukeskukseksi

Taajamien todellisuus, 1980-luku

Vanhojen kirkonkylien uudelleenjärjestäminen 
kasvuun perustuvan yhteiskuntakehityksen 
mukaisiksi jatkui.

Rakennettiin hyvinvointivaltiota, jonka 
perustaksi talouskasvu oli välttämättömyys.

Jatkuva kasvu jäikin toteutumatta tuloksena 
keskeneräiseksi jäänyt ympäristö. 

Rahamarkkinat vapautuivat, 
liiketoimintavetoisuus. Suuren maailman 
meininki, kansainvälistyminen, 
kaupungistumisen ihanteet, elämäntyylit, uuden 
ihannointi. Asunnot kulutushyödykkeitä, 
itsepalvelumyymälät vapauden ikoneina.

Spekulatiivinen toiminta rakennusoikeuden 
määrällä. Purkuaalto, johon kansalaiset 
heräsivät. Rakennussuojelukiistat.

Suunnittelu

Aluerakentamiskohteitten, lähiöiden ja uusien 
taajamien rakentamisen aikakautta seurasi 
hiljaisempi täydennysrakentamiseen sekä 
pientaloihin painottuva ajanjakso. 

Liiketoimintavetoisuus alkoi korvata 
suunnittelun pitkäjänteisyyttä.

Suunnittelu valjastettiin poistamaan esteitä 
liiketoiminnan tieltä ja edistämään oman 
paikkakunnan kilpailua yrityksistä ja 
veronmaksajista (kuntien ja rakentajien väliset 
sopimukset).



Suomalaisen maaseututaajaman synty –
kirkonkylästä moderniksi palvelukeskukseksi

Taajamien todellisuus, 1990-luku

Taantuva taajama - kunnallisten 
säästöstrategioitten Suomi.

EU: Perustuotannon toimintojen 
lakkauttaminen tai muuntuminen kohti 
suuryksiköitä, kaupan yksiköitten siirtyminen 
pois keskustoista  keskustojen toiminnallinen 
yksipuolistuminen.

Julkisen sektorin rakentaminen jatkui, vaikka 
taloudellisen taantuma katkaisi siivet 
markkinavetoiselta kehittämiseltä.

Suunnittelu

Fokus taajamien keskustoista haja-
asutusalueille.

Väljät tontit taajama-alueen ulkopuolelta 
vetovoimatekijänä asukkaitten 
houkuttelemiseksi. 

Uudenlainen asuinrakentamisen typologia 
valmistalomallistojen yleistymisen myötä.



Suomalaisen maaseututaajaman synty –
kirkonkylästä moderniksi palvelukeskukseksi

Taajamien todellisuus, 2000-luku

Taajamien keskustojen kehittäminen on 
edelleen monilta osin lukkiutunut 
vanhentuneitten kaavojen ja rakennusoikeuden 
määrän muodostamaan odotusarvoon.

Jäljelle on jäänyt runsain mitoin ylläpidettävää 
tieinfrastruktuuria sekä asfaltin dominoima 
taajamakuva. 

Valtio vetäytyy maaseudulta  tyhjentyvän 
rakennuskannan uusiokäyttö on kunta- ja 
palvelurakenteiden muutosten myötä iso 
kysymysmerkki

Teknisesti huonokuntoiset kiinteistöt + 
palveluprosessit, joitten tulevasta 
järjestämisestä ei ole varmaa tietoa = ?

Suunnittelu

Kuilu abstraktien suunnitelmien ja toteutuneen 
rakennetun ympäristön välillä ei ole näyttänyt 
kaventumisen merkkejä  pysyvä 
keskeneräisyys ja epätietoisuus.

Ad hoc (postimerkki) hankekaavoitus 
strategisen kokonaisnäkemyksen puute.

2000-luvulla maankäyttö- ja rakennuslaki toi 
juridiseen ohjaamiseen mukaan 
vuorovaikutuksellisuuden, minkä myötä 
maankäytön suunnittelun prosessit ovat 
monipuolistuneet sekä moniarvoistuneet, 
mutta samalla myöskin monimutkaistuneet. 

Valtakunnalliset tavoitteet, eheyttäminen, 
tiivistäminen, hajarakentamisen hillintä… eivät 
vastaa todellista maaseututaajamissa.
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Johtopäätöksiä, SuoMa2010

1. Tutkimushankkeen kohdepaikkakunnilla esille nousseet kaavoitukselliset haasteet viimeisen 
kolmenkymmenen vuoden ajanjaksolla ovat liittyneet kaavojen rakennusoikeuksien määrään, 
toteutuneen ympäristön laatuun sekä toisaalta odotusten toteutumattomuuteen erityisesti 
taajamien keskustojen kehittämisen osalta. 
Kuilu abstraktien suunnitelmien ja toteutuneen rakennetun ympäristön välillä ei ole näyttänyt kaventumisen 

merkkejä.

Kaavallinen ohjaus on pystynyt varsin huonosti vastaamaan ennakoivalla tavalla toimintaympäristössä 
tapahtuneisiin muutoksiin. Vielä huonommin sen avulla on pystytty korjaamaan jälkeenpäin tapahtuneita 
vaurioita. 

Yksittäin toteutetut hankkeet ovat harvoin onnistuneet eheyttämään tilannetta. (Ad hoc –hankekaavoitus). 

2. Maaseututaajamien ydinkeskustan vaeltaminen (painopisteen siirtyminen) on osin jatkunut 
viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana, mutta saanut myös uusia piirteitä eräänlaisena 
laimenemisena tai hajaantumisena moniin eri paikkoihin. Keskuksen vaeltamista voi tapahtua 
myös jatkossa. Mikäli paikallisen keskuksen vetovoima laimenee tarpeeksi, pahimpana 
uhkakuvana voi olla keskuksen lopullinen siirtyminen lähimpään kaupunkiin. Tämä tilanne on jo 
nyt realisoitunut monissa kirkonkylissä (entisissä kuntakeskuksissa) jotka ovat jääneet syrjään 
kuntaliitosten myötä ja keskustojen toiminnallinen status on heikentynyt. 

3. Vaikka vesistöjen roolia kunnan imagolle, etenkin kesämökkivaltaisissa kunnissa, pidetään 
merkittävänä, on ranta-alueitten toiminnallinen hyödyntäminen taajamien keskustoissa 
kuitenkin yllättävän vähäistä  rantojen yhteiskäytön haasteet



Johtopäätöksiä, SuoMa2010

Kysymys suomalaisen maaseututaajaman 
tulevaisuudesta ja elinvoimaisuudesta liittyy ennen 
muuta pysyvän keskeneräisyyden ja kehittämisnäkymien 
epäselvyyden paradoksin ylittämiseen. 

Tarvitaan valmiutta sektorirajat ylittävään yhteistyöhön, 
sitoviin painopistevalintoihin sekä strategiseen 
tarkasteluun.

Avainroolissa ovat toimijat itse.

Laitio, M. & Maijala, O. (2010). Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen. Ympäristöministeriö, Suomen Ympäristö 28/2010.
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TILAT, PAIKAT ILMENTYMÄT, 
PIIRTEET

YHTEISÖ, 
IDENTITEETTI

TOIMINNOT, 
TAPAHTUMAT

SYNTAKTINEN SEMANTTINENKÄYTTÖARVOT SYMBOLIARVOT
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TAAJAMARAKENNE

VS.

VÄESTÖNKEHITYS, 
TOIMINNALLISUUS?

TAAJAMAKUVA

VS.

IDENTITEETTI, 
YHTEISÖLLISYYS?

TAAJAMARAKENNE

VS.

TAAJAMAKUVA?

VÄESTÖNKEHITYS, 
JATKUVUUS

VS.

YHTEISÖLLISYYS?
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Saattohoitoa vai elvytystä? 
Taajaman anatomia.
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CASE KAUSTINEN



Mahdollisuuksia, 
haasteita: autoton keskusta

• Suomen kaupungistuminen tapahtui aikana, 
jolloin oman auton käyttö liikkumiseen oli 
vallitseva ajattelutapa.

• Onko taajaman keskustassa elämää työajan 
ulkopuolella?

• Etäisyydet palvelujen, kodin ja työpaikkojen 
välillä? (mixed use)

• Ylipaino, ilmastonmuutos…?

• Terveyttä edistävä taajamaympäristö?

• Vrt. Jeff Speck: ”Walkable City, How Downtown 
Can Save America, One Step at a Time”.
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Mahdollisuuksia, 
haasteita: liiketilat

• Liikekeskusta ehostuu - lisää tilaa ihmisille ja 
kaupalle

• Keskustaajama uudistetaan vaiheittain siten, 
että joka vaiheessa muodostuu 
valmiinnäköinen ja ehjä kokonaisuus

• Ihmisen mittakaava: kävely, kohtaaminen
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Mahdollisuuksia, 
haasteita: asuminen

• Monipuolisia asumisympäristöjä eri 
väestöryhmille

• Perheet, ikäihmiset, opiskelijat ja 
kausityöntekijät…

• Yhteisöllisyyden lisäämiseksi pyritään 
välttämään eri väestöryhmien eriyttämistä

• Rakennetaan olemassa olevan 
infrastruktuurin alueille 

• Uusiokäyttö
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Iso kuva: mitä kehitetään?
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 Strategia
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