
kaks – kunnallisalan kehittämissäätiö

tutkim
us

2023

tutkimus tutkimus

Kuntien m
aankäytön suunnittelu ja elinvoim

ahankkeet

Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2023
ISBN 978-952-349-104-5 (nid)
ISBN 978-952-349-105-2 (pdf )
ISSN 1235-6956

Miten kunnat kehittävät elinvoimaansa maankäytön suunnit
telulla erilaisissa kunnan kasvutilanteissa? Millaisia ovat maan
käytön suunnittelun ja elinvoiman kehittämisen asiantuntijoi
den käsitykset kuntien elinvoimasta ja miten elinvoimatyö on 
organisoitu kunnissa?

Tutkimukseen osallistui kymmenen kuntaa eri puolilta Suo
mea. Teos kuvaa ja analysoi elinvoiman lisäämiseen tähtääviä 
maankäytön suunnitteluhankkeita ja niiden työkaluja. Tutki
mus osoittaa, että osa maankäytön suunnittelun keinoista on 
kunnille yhteisiä. Toisaalta monet keinot liittyvät kunnan kasvu
tilanteeseen. Kolmanneksi ne voivat liittyä muihin konteksti
sidonnaisiin tekijöihin.

Erilaistuvat kunnat voivat hyödyntää tätä tutkimuksen jä
sentämää kolmijakoa pohtiessaan maankäytön suunnittelun 
keinoja elinvoimansa kehittämiseen. Tutkimus toteutettiin 
Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikössä.

Hanna Kosunen, Sari Hirvonen-Kantola 
ja Helka-Liisa Hentilä
Kuntien maankäytön 
suunnittelu ja 
elinvoimahankkeet

Kosunen, H
irvonen-K

antola ja H
entilä

Hanna Kosunen, Sari Hirvonen-Kantola 
ja Helka-Liisa Hentilä

Kuntien maankäytön suunnittelu 
ja elinvoimahankkeet





Hanna Kosunen, Sari Hirvonen-Kantola 
ja Helka-Liisa Hentilä

Kuntien maankäytön 
suunnittelu ja 

elinvoimahankkeet

kaks – kunnallisalan kehittämissäätiö 



Kunnallisalan kehittämissäätiön
Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 117
© Pole-Kuntatieto Oy ja kirjoittajat

Kieliasun tarkistus: Sirpa Ovaskainen

Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2023
ISBN 978-952-349-104-5 (nid)
ISBN 978-952-349-105-2 (pdf)
ISSN 1235-6956



5

Sisällys

Esipuhe ..................................................................................................... 7

1 JOHDANTO  .................................................................................... 9
 1.1 Kasvutilanteen merkitys kunnan elinvoimalle  .................... 14
 1.2 Maankäytön suunnittelu kunnan elinvoiman 
  kehittämisen keinona  ............................................................. 16

2 TUTKIMUSOTE, MENETELMÄT JA AINEISTOT  ............... 25
 2.1 Tutkimustehtävä  ...................................................................... 25
 2.2 Kohdekuntien valinta  ............................................................. 27
 2.3 Tutkimusaineisto  ..................................................................... 31
 2.4 Analyysimenetelmä  ................................................................ 34

3 TULOKSET  ..................................................................................... 35
 3.1 Elinvoiman määrittely  ............................................................ 35
 3.2 Elinvoimatyön organisointi kohdekunnissa  ........................ 41
 3.3 Strategisten elinvoimatavoitteiden välittyminen 
  kuntien maankäytön suunnitteluun  ..................................... 50
 3.4 Maankäytön suunnitteluhankkeet elinvoimahankkeina  ... 64
 3.5 Maankäytön suunnitteluhankkeiden liittyminen 
  kunnan elinkeinoelämän kehittämiseen  .............................. 77
 3.6 Elinvoimaa lisäävä pitkän tähtäimen  
  maankäytön suunnittelu  ........................................................ 85
 3.7 Aloitteellisuus ja reagointi elinvoimaa lisäävässä 
  maankäytön suunnittelussa  ................................................... 95
 3.8 Elinvoimaan liittyvät selvitykset, seuranta ja arviointi  ...... 101



6

4 ELINVOIMA, KASVU JA 
 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU  ............................................. 111
 4.1 Kaikille kunnille yhteiset maankäytön 
  suunnittelun keinot elinvoiman kehittämiseen  .................. 112
 4.2 Kunnan kasvutilanteeseen liittyvät maankäytön 
  suunnittelun keinot elinvoiman kehittämiseen  .................. 119
 4.3 Muihin kontekstisidonnaisiin tekijöihin liittyvät 
  maankäytön suunnittelun keinot 
  elinvoiman kehittämiseen  ...................................................... 126

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET  .................................. 133

Lähteet ...................................................................................................... 138

Liitteet  ...................................................................................................... 144



7

Esipuhe

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suomalaiset kunnat pyr-
kivät kehittämään elinvoimaansa maankäytön suunnittelun keinoin eri kasvu-
tilanteissa. Tutkimuksessa tunnistetaan, kuvataan ja luokitellaan paikallisia 
elinvoiman lisäämiseen tähtääviä maankäytön suunnitteluhankkeita sekä 
niihin liittyviä hyväksi koettuja työkaluja kymmenessä eri kasvutilanteessa 
olevassa kunnassa. Tutkimuksessa kartoitetaan myös kunnissa työskentele-
vien maankäytön suunnittelun ja elinvoiman kehittämisen asiantuntijoiden 
käsityksiä elinvoimasta ja elinvoimatyön organisoimisesta kunnissa. Tutki-
muksen tuloksena on, että kuntien käytössä olevat maankäytön suunnitte-
lun keinot voivat olla kaikille kunnille yhteisiä tai liittyä kunnan kasvutilan-
teeseen tai muihin kontekstisidonnaisiin tekijöihin. Erilaistuvat kunnat voi-
vat hyödyntää esitettyä kolmijakoa pohtiessaan maankäytön suunnittelun 
keinoja elinvoimansa kehittämiseen.

Tutkimus toteutettiin Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikössä profes-
sori Helka-Liisa Hentilän johdolla. Hankkeen tutkimusryhmään kuuluivat 
myös tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola ja tutkijatohtori Hanna Kosu-
nen. Tutkimusasetelma muodostettiin ja tutkimus suunniteltiin tutkimus-
ryhmän jäsenten yhteistyönä. Tutkijatohtori Hanna Kosunen vastasi tutki-
muksen käytännön toteutuksesta, kuten tutkimukseen osallistuneiden kun-
tien haastatteluista, tutkimusaineiston analysoinnista ja tutkimuksen tulos-
ten raportoinnista. Professori Helka-Liisa Hentilä ja tutkijatohtori Sari Hir-
vonen-Kantola tarjosivat verkostonsa ja asiantuntemuksensa tueksi haastat-
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telujen suunnitteluun, haastateltavien tavoittamiseen sekä tulosten analy-
sointiin ja raportointiin.

Tutkimukseen osallistui kymmenen kuntaa eri puolilta Suomea. Tutki-
muksen tuloksia esiteltiin tutkimukseen osallistuneille kunnille järjestetys-
sä webinaarissa marraskuussa 2022. Maankäytön suunnittelun, elinvoiman 
ja kasvun välisiä yhteyksiä tarkasteleva aihe koettiin tilaisuudessa ajan-
kohtaiseksi ja siitä keskusteleminen tarpeelliseksi nyt, kun kuntien roolit 
ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen myötä 
muutoksessa.

Tutkimusryhmä kiittää lämpimästi tutkimukseen osallistuneita kuntia ja 
niitä edustaneita maankäytön suunnittelun ja elinvoiman kehittämisen asian-
tuntijoita tutkimukselle annetusta ajasta ja näkemysten jakamisesta. Kiitäm-
me Kunnallisalan kehittämissäätiötä tutkimuksen rahoittamisesta.

Oulussa 22.12.2022

Hanna Kosunen, Sari Hirvonen-Kantola ja Helka-Liisa Hentilä
Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö
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1 Johdanto

Elinvoima rinnastetaan Kielitoimiston sanakirjassa elinkykyyn, vireyteen ja 
vitaalisuuteen (Kotimaisten kielten keskus, 2021). Suomalaisessa alueiden 
kehittämiseen liittyvässä keskustelussa elinvoima on perinteisesti yhdistet-
ty kuntiin ja kuntatalouteen (Salmivuori, 2022). Elinvoiman ja kuntien vä-
linen suhde puolestaan perustuu kuntalakiin (Salmivuori, 2022), jonka mu-
kaan kuntien tehtävänä on ”edistää asukkaittensa hyvinvointia ja alueensa 
elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla” (Kuntalaki 410/2015, § 1). Suomalai-
sille kunnille ominainen vahva autonominen asema ja taloudellinen liikkuma-
vara ovat tuoneet niille mahdollisuuden konkreettisesti vaikuttaa alueensa 
kehittymiseen (Paananen, Haveri & Airaksinen, 2014, s. 23; s. 32). Käytän-
nössä kunnat edistävät elinvoimaansa hoitamalla sekä niille valtiotasolta 
osoitettuja että niiden itse valitsemiaan tehtäviä. Kunnat voivat esimerkik-
si pyrkiä kehittämään alueensa elinkeinoja, työllisyyttä ja asumista, mutta 
samaan aikaan niiden on huolehdittava tiettyjen julkisten palvelujen järjes-
tämisestä, maankäytön suunnittelusta sekä vesi- ja jätehuollosta (Paananen 
ym., 2014, ss. 18–19; Valtiovarainministeriö, n.d.). Verotusoikeus antaa kun-
nille mahdollisuuden päättää itsenäisesti taloudestaan ja suoriutua tehtävis-
tään (Valtiovarainministeriö, 2020, s. 10). Lisäksi valtio maksaa kunnille 
valtion osuuksia varmistaakseen, että kaikilla kunnilla on olosuhteista, pal-
velutarpeista ja tulopohjaeroista riippumatta edellytykset selvitä lakisäätei-
sistä tehtävistään niin, että kunnallisveron määrä pysyy kohtuullisena (Valtio-
varainministeriö, 2020, s. 22).

Suomen kuntien erilaiset lähtökohdat, resurssit, kyvyt ja tarpeet vaikut-
tavat niiden mahdollisuuksiin edistää elinvoimaansa (Paananen ym., 2014; 
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Valtiovarainministeriö, 2020, s. 11). Tämän vuoksi on esitetty, että kuntien 
elinvoimasta puhuttaessa käsitteen sisältö tulisi määritellä paikallisesti (Mak-
konen & Kahila, 2021; Paananen ym., 2014, s. 20; Sallinen, 2017; Valtio-
varainministeriö, 2020). Lisäksi kuntien tehtävät ovat sosiaali- ja terveyden-
huollon ja pelastustoimen uudistuksen (sote-uudistuksen) myötä muutok-
sessa: kun vastuu tiettyjen julkisten palvelujen järjestämisestä siirtyy kun-
nilta hyvinvointialueille, kunnilla on enemmän mahdollisuuksia uudistua, 
erilaistua ja kehittää elinvoimaansa (Airaksinen, 2017, s. 170; Nyholm, 
Haveri, Majoinen & Pekola-Sjöblom, 2017; Valtiovarainministeriö, 2017)1. 
Hyvinvointialueiden perustamisen myötä kuntien tehtävät vähenevät, jol-
loin niiden elinvoimaroolin odotetaan korostuvan yhdessä sivistys- ja hyvin-
vointi- ja elinympäristöroolin kanssa (Valtiovarainministeriö, 2017).

Historiallisesti tarkasteltuna kuntien elinvoimasta puhuttaessa on siirryt-
ty pelkästä elinkeinopolitiikasta korostamaan kaiken kunnassa tapahtuvan 
toiminnan vaikutuksia kunnan elinvoimaan (Huovinen, 2017; Makkonen 
& Kahila, 2021). Kunnan elinvoiman kehittäminen ei liity pelkästään elin-
keinotoiminnan edistämiseen, vaan erilaisten paikallisten toimijoiden muo-
dostamien ekosysteemien tunnistamiseen ja niiden kehittämiseen (Huovi-
nen, 2017, s. 397). Salmivuori (2022) kutsuu tällaista elinvoimakäsitystä 
ihmis keskeiseksi: elinvoimaisuus nähdään laajana ja monikerroksisena ih-
misistä sekä ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön välisistä suhteista nou-
sevana ilmiönä, joka luo pohjan paitsi alueen taloudelliselle kehitykselle, 
myös yleisemminkin laadukkaalle ihmiselämälle ja ihmisen toiminnalle. 
Toisaalta kenties juuri elinvoima-käsitteen paikallisesta ja tilannesidonnai-
sesta luonteesta johtuen käsitteen on monissa yhteyksissä todettu olevan 
vaikeasti tulkittava ja monimerkityksellinen (ks. esim. Aro, Haanpää & Lai-
ho, 2019; Hytönen, Kotavaara & Ahlqvist, 2018; Makkonen & Kahila, 2021; 
Paananen ym., 2014; Sallinen, 2017; Salmivuori, 2022). Tämän vuoksi kun-
nan elinvoimaisuudesta puhuttaessa olisi tärkeää määritellä, mitä käsitteel-
lä kulloinkin tarkoitetaan (Makkonen & Kahila, 2021).

1 Käytetyissä lähdeviitteissä viitataan aiemmin valmisteilla olleeseen sote- ja maakuntauudistuk-
seen. Sittemmin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä päätet-
tiin siirtää hyvinvointialueille maakuntien sijaan. Myös tässä tapauksessa kuntien tehtäväkenttä 
kuitenkin muuttuu (Valtioneuvosto, n.d.).
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Paanasen, Haverin ja Airaksisen (2014) mukaan kunnan elinvoima koos-
tuu resurssinäkökulmasta, vuorovaikutusnäkökulmasta ja tulevaisuusnäkö-
kulmasta. Resursseja ovat muun muassa kunnan väestö ja sen ominaisuu-
det, kunnassa toimivat yritykset ja niissä olevat työpaikat sekä kunnan ta-
louden tila. Elinvoiman resurssinäkökulmaa voidaan arvioida erilaisin mit-
tarein ja laskelmin, ja se muodostaa lähtökohdan kunnan elinvoiman kehit-
tämiselle. Resurssien hyödyntämiseen tarvitaan kuitenkin myös vuoro-
vaikutus- ja tulevaisuusnäkökulmia. Vuorovaikutusnäkökulma tarkoittaa 
kunnassa tapahtuvaa yhteistoimintaa resurssien hyödyntämiseksi ja elin-
voiman edistämiseksi. Tulevaisuusnäkökulma puolestaan tarkoittaa kykyä 
suunnitella kunnan elinvoiman kehittämistä pitkällä aikavälillä niin, että 
kunta voi uudistua ja sopeutua toimintaympäristön muutoksiin. (Paananen 
ym., 2014, ss. 16–17). Hieman samaan tapaan Aro, Haanpää ja Laiho (2019) 
jakavat kunnan elinvoiman sisäiseen ja ulkoiseen elinvoimaan. Ulkoiset 
elinvoimatekijät, kuten elinkeino- ja toimialarakenne, alueelle kohdistu-
vat investoinnit, väestönkehitys, saavutettavuus ja matkailu, ovat usein te-
kijöitä, jotka ovat riippuvaisia myös muista kuin kunnan itse tekemistä 
päätöksistä. Alueen sisäiset tekijät, kuten asenneilmapiiri, sosiaalinen pää-
oma, päätöksentekokyky ja kyky reagoida toimintaympäristön muutoksiin, 
puolestaan ovat riippuvaisia kunnan omasta tekemisestä. (Aro ym., 2019, 
s. 1).

Suomen Kuntaliiton Elinvoimainen kunta -julkaisussa kunnan elinvoima 
määritellään uudistumiskykynä, jota tarvitaan taloudellisen kasvun, yhteis-
kunnan toimivuuden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin vuoksi (Sallinen, 2017, 
s. 3). Kunnan elinvoiman osatekijöitä ovat julkaisun mukaan vetovoimainen 
ympäristö, kilpailukykyinen yrityskanta, osaaminen ja työvoiman saatavuus, 
julkiset ja kaupalliset palvelut, sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys sekä vah-
va kuntatalous. Julkaisussa ehdotetaan, että kuntien olisi tärkeää tunnistaa 
toimintaympäristönsä lähtökohdat ja koostaa elinvoiman osatekijöistä oman-
näköisensä kokonaisuus, jota pyritään hyödyntämään ja kehittämään johdon-
mukaisesti ja pitkäjänteisesti (Sallinen, 2017, ss. 10–11).

Kunnan elinvoimaisuutta voidaan toisaalta tarkastella myös vertailemal-
la sitä muihin kuntiin, jolloin elinvoima määritellään mitattavissa olevien 
tekijöiden avulla. Esimerkiksi Kuntaliiton elinvoimaindikaattorin muuttujia 
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ovat väestömuutos, työpaikkamuutos, verotulojen muutos, taloudellisen 
huoltosuhteen muutos ja koulutustason muutos (Kuntaliitto, 2019), kun taas 
valtiovarainministeriön Kuntien tilannekuva 2020 -raportissa elinvoiman 
osatekijöitä ovat väestö ja väestönkehitys, kunnan taloudellinen kantokyky, 
työllisyys ja elinkeinorakenne sekä muut elinvoimaa tukevat resurssit, ku-
ten kunnan taajama-aste, vapaa-ajan asuntojen määrä, kuntaan valmistu-
neet uudet asunnot ja kuntavaalien äänestysveroprosentti (Valtiovarain-
ministeriö, 2020). Mitattavan elinvoimanäkökulman rajoituksena on, että 
se yksinkertaistaa monitahoista todellisuutta (Aro ym., 2019, s. 15). Esimer-
kiksi elinvoimaan liittyvä sosiaalisen hyvinvoinnin ulottuvuus jää usein pois 
elinvoimaindikaattoreista, koska niistä ei ole saatavissa tilastoitua, määräl-
listä dataa (Valtiovarainministeriö, 2020, ss. 29–30). Pyy ja Lehtinen (2017, 
s. 78) ehdottavatkin, että laadullisten tekijöiden huomioimiseksi kuntien 
elinvoimaisuutta voitaisiin mitata myös esimerkiksi hiilijalanjäljellä, lähi-
luonnon pinta-alaosuudella ja saavutettavuudella, arkielämän turvallisuus- 
ja riskiarvioilla, asukasaktiivisuudella, eriarvoistumisesta kertovilla indek-
seillä, monikulttuurisuusmittareilla, kaupunkikuvallisin arvioin sekä järjes-
tettyjen ulkoilmatapahtumien määrällä.

Mitattavien elinvoiman määritelmien haasteena voi lisäksi olla se, että 
elinvoimaan liitetään ajatus indikaattorien kasvusuuntaisesta kehityksestä 
kunnan elinvoiman edellytyksenä. Tällaiset kasvun osatekijät voivat liitty-
vä esimerkiksi alue- ja paikallistalouteen, työpaikka- ja työllisyyskehityk-
seen, väestökehitykseen, vetovoimaan, koulutus- ja opiskelupaikkojen kas-
vuun, matkailu-, vierailija-, tapahtuma- ja kävijämäärien kasvuun sekä yritys-
dynamiikan erilaisiin tunnuslukuihin (Aro ym., 2019, s. 1). Ajatuksena on, 
että mitä useampi näistä osatekijöistä kunnassa kasvaa, sitä paremmat edel-
lytykset kunnalla on kehittää elinvoimaansa (Aro ym., 2019, s. 1). Tämä on 
ymmärrettävää, sillä julkisen talouden kestävyys ja asukkaiden hyvinvoin-
ti on yhteiskunnassamme monin tavoin riippuvainen talouden ja elinkeino-
toiminnan kasvusta (Jackson, 2009). Kuntaan sijoittuvan yritystoiminnan 
kasvu tarjoaa kuntalaisille työpaikkoja, ja työssäkäyvät kuntalaiset puoles-
taan tarkoittavat kunnalle verotuloja, joilla osittain rahoitetaan palvelujen 
tuottaminen kuntalaisille (Makkonen & Kahila, 2021; Sallinen, 2017). Elin-
keinotoiminnan ja työpaikkojen vähäisyys tarkoittaa vähemmän verotuloja, 
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ja työttömyys vaikuttaa suoraan myös kuntalaisten henkilökohtaiseen hyvin-
vointiin ja toimeentuloon (Sallinen, 2017). Kunnan elinvoiman edistämi-
nen onkin perinteisesti nähty erityisesti kunnan elinkeinotoimen tehtävä-
nä ja toimenpiteet kohdistettu suurelta osin erityisesti yritysten toiminta-
ympäristön kehittämiseen (Huovinen, 2017, s. 394; Salmivuori, 2022). Haas-
teena kuitenkin on, että kaikki Suomen kunnat eivät kasva, jolloin niiden 
on tavoiteltava elinvoimaisuutta jotenkin muuten. 

Kuntien elinvoimaan liittyvässä julkisessa keskustelussa puhutaan usein 
myös kunnan vetovoimaisuudesta ja pitovoimaisuudesta. Yksinkertaistetus-
ti voidaan sanoa, että vetovoimaisuudella tarkoitetaan kunnan houkuttele-
vuutta uusille asukkaille, yrityksille tai muille toimijoille (Aro, 2018; Ran-
tala-Korhonen, 2020; Vuorela, Olari-Sintonen, Kultanen & Laamanen, 
2022). Vetovoimaisuus voi liittyä esimerkiksi houkutteleviin asumis-, työl-
listymis- ja opiskelumahdollisuuksiin, monipuolisiin palveluihin ja vapaa-
ajanviettomahdollisuuksiin, hyvään saavutettavuuteen ja maineeseen sekä 
subjektiivisiin tekijöihin, kuten paikkakunnalla asuviin perheenjäseniin 
ja muihin läheisiin (Aro, 2018). Pitovoimaisuus puolestaan tarkoittaa kun-
nan kykyä saada asukkaat, yritykset ja muut sidosryhmät pysymään paikka-
kunnalla (Aro, 2018; Rantala-Korhonen, 2020; Vuorela ym., 2022). Pito-
voima liittyy paitsi edellä mainittuihin vetovoimatekijöihin, myös koke-
muksiin arjen sujuvuudesta, elin- ja toimintaympäristön miellyttävyydestä, 
myönteisestä ja yhteisöllisestä ilmapiiristä sekä paikan identiteetistä, histo-
riasta ja kulttuurista, joka luo yhteenkuuluvuuden ja samaistumisen tunnet-
ta ja juurruttaa paikkaan (Aro, 2018). Vuorelan ym. (2022) tutkimuksessa 
pitovoima määriteltiin kysymällä, valitsisivatko nykyiset asukkaat kunnan 
uudelleen asuinpaikakseen. Makkonen ja kumppanit (2019, s. 11) huomaut-
tavat, että siinä missä vetovoima voi osin perustua myös mielikuviin ja odo-
tuksiin, pitovoima muodostuu kokemuksista ja koetusta laadusta. Veto-
voimaa ja pitovoimaa pidetään kunnan elinvoiman osatekijöinä: elinvoima 
on paitsi kykyä houkutella uusia asukkaita, yrityksiä ja toimijoita, myös si-
touttaa heitä alueeseen ja sen yhteisöihin (Salmivuori, 2022). On kuitenkin 
ehdotettu, että väestöltään vähenevien kuntien voisi olla mielekästä keskit-
tyä erityisesti kunnan pitovoimaisuuden kehittämiseen (Makkonen ym., 
2019, s. 41).
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1.1 Kasvutilanteen merkitys kunnan elinvoimalle
Suomen kunnat eroavat merkittävästi toisistaan muun muassa kooltaan, 
olosuhteiltaan ja väestörakenteeltaan (Valtiovarainministeriö, 2020, s. 11). 
Valtiovarainministeriön (2020, ss. 13–14) mukaan erityisesti väestön mää-
rän ja väestörakenteen muutokset vaikuttavat kuntien taloudelliseen kanto-
kykyyn sekä mahdollisuuksiin hoitaa lakisääteisiä tehtäviään ja edistää elin-
voimaansa. Väestörakenteen muutokset vaikuttavat ennen kaikkea kuntien 
tuloihin ja menoihin. Yksinkertaistetusti työikäisen väestön kasvu tuo kun-
nille verotuloja, kun taas kasvava vanhusväestön määrä lisää julkisten pal-
velujen tarvetta ja siten kuntien menoja (Valtiovarainministeriö, 2020). 
Lisäksi väestönkehityksellä on vaikutusta maankäytön, asumisen ja liiken-
teen ratkaisuihin sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja työllisyy-
teen (Valtiovarainministeriö, 2020, s. 13). 

Viime vuosina väkiluku on kasvanut pääasiassa Suomen maakuntien keskus-
kaupungeissa ja niiden ympäryskunnissa samaan aikaan, kun väestö on vä-
hentynyt etenkin Pohjois- ja Itä-Suomen kunnissa (Valtiovarainministeriö, 
2020, s. 13). Huomionarvoista on, että vuosina 2013–2018 asukas luku kasvoi 
vain 60 kunnassa, mikä tarkoittaa, että suurin osa Suomen kunnista on väes-
töltään väheneviä (Tilastokeskus, 2019). Myös väestörakenteen erot kuntien 
välillä ovat kasvaneet. Syntyvyys ja nuoret ikäluokat keskittyvät kaupunki-
seuduille ja suuriin kaupunkeihin, kun taas väestöltään vähenevissä kunnis-
sa ikääntyneiden suhteellinen osuus kasvaa (Valtiovarainministeriö, 2020, ss. 
13–14; s. 20). Toisaalta kaupungistumiseen liittyvässä keskustelussa tulisi huo-
mioida myös Suomessa parhaillaan käynnissä oleva vasta kaupungistumisilmiö: 
monipaikkaisuuden lisääntyessä moni kaupunkilainen viettää merkittävän 
osan vuodesta maaseudulla kausiasujana (Ala salmi ym., 2020). Vasta-
kaupungistumisen huomioiminen monipuolistaa kaksi napaiseen, pysyvään 
asumiseen perustuvaa jaottelua väestöltään kasvaviin suuriin kaupunkeihin 
ja väestöään menettäviin maaseutumaisiin kuntiin (Alasalmi ym., 2020).

Alhainen syntyvyys, työikäisen väestön väheneminen ja vanhusväestön 
suhteellisen määrän kasvu voivat johtaa kuntien tulopohjan supistumiseen 
ja palvelujen karsimiseen sekä pidemmällä aikavälillä myös yhdyskunta-
rakenteen ja rakennuskannan vajaakäyttöön (Taegen, Verma & Arpiainen, 
2020; Valtiovarainministeriö, 2020, s. 14; s. 21). Toisaalta myös väestön kasvu 
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voi aiheuttaa kunnille taloudellisia haasteita, sillä se pakottaa lisäämään jul-
kisten palvelujen määrää (Valtiovarainministeriö, 2020, s. 14; s. 21). Kasva-
vien kuntien haasteena voi olla myös asuinalueiden välinen eriytyminen 
(Valtiovarainministeriö, 2020, s. 14; s. 21). Koko maan tasolla haasteena on 
kuntien palveluverkon ja yhdyskuntarakenteen sopeuttaminen erisuuntai-
siin väestönkehityksiin (Valtiovarainministeriö, 2020). Erityisen haastavaa 
on väestöltään supistuvien kuntien sopeutuminen. Palvelut on järjestettävä 
myös vähäiselle väestölle, ja palvelurakenteen sopeuttaminen pienenevään 
tarpeeseen on usein hitaampaa kuin uuden palvelurakenteen luominen kas-
vavaan tarpeeseen (Valtiovarainministeriö, 2020, s. 14). Valtiovarainminis-
teriö (2020, s. 14) arvioi, että väestön kasvun ja vähenemisen hallinta ja 
väestö muutosten ennakointi ovat tulevaisuudessa kuntien elinvoiman kan-
nalta yhä olennaisempia tekijöitä.

Väestön väheneminen voi heikentää kunnan elinvoimaisuutta myös vaikut-
tamalla kielteisesti asukkaiden hyvinvointiin. Väestöltään vähenevässä kun-
nassa asukkaiden kokemus omasta hyvinvoinnista voi laskea, kun merkityk-
selliset paikat, palvelut ja harrastusmahdollisuudet katoavat (Raja niemi, 2006; 
Taegen ym., 2020, s. 17; s. 62). Tyhjillään olevat rakennukset muistuttavat pa-
remmista ajoista ja voivat aiheuttaa jopa häpeää ja kielteisiä tunteita kotipaikka-
kuntaa kohtaan (Rajaniemi, 2006; Tintěra, 2019, ss. 15–16). Suomalaisten 
kuntien taajamat ovat usein jo valmiiksi tilallisesti hajanaisia (Aarrevaara & 
Rönkkö, 2015). Väestöltään vähenevissä kunnissa palvelujen supistuminen ja 
työpaikkojen ja toimintojen poistuminen voivat lisätä kaupunkitilan hajanai-
suutta ja epäviihtyisyyttä, kun rakennuksia poistuu käytöstä eikä niiden kun-
nossapitoon ole enää varaa (Taegen ym., 2020, s. 38; Tintěra, 2019). Myös 
asukkaiden välisten kohtaamisten määrä vähenee, kun toiminnot sijaitsevat 
kunnassa entistä hajanaisemmin (Taegen ym., 2020, s. 38). Väestöltään vä-
henevissä kuntakeskuksissa onkin nähtävissä tarve yhdys kuntarakenteen 
tiivistämiselle ja toimintojen uudelleenjärjestelylle (Taegen ym., 2020, s. 38).

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, johon suomalaiset kun-
nat eivät itse pysty merkittävästi vaikuttamaan (Koste, Lehtovuori, Neuvonen 
& Schmidt-Thomé, 2020; Valtiovarainministeriö, 2020). Näin ollen kaikkien 
kuntien ei ole realistista tavoitella väestönkasvua ja ottaa sitä strategisen 
suunnittelunsa lähtökohdaksi (Valtiovarainministeriö, 2020, s. 21). Onkin 
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ehdotettu, että väestöltään vähenevissä, maaseutumaisissa kunnissa ja suu-
rissa kasvavissa kaupungeissa elinvoimakäsite tulisi määritellä eri tavoin 
(Sallinen, 2017; Taegen ym., 2020; Valtiovarainministeriö, 2020). Väestöl-
tään vähenevän kunnan ei välttämättä kannata tavoitella väestönkehityksen 
suunnan muutosta, vaan kunta voisi sopeutua muutokseen mahdollisimman 
hyvin ja ennakoiden (Kurvinen, Jolkkonen, Lemponen & Kahila, 2022; Valtio-
varainministeriö, 2020, s. 95). Voidaan puhua esimerkiksi älykkäästä sopeu-
tumisesta, jossa väestön vähenemiseen vastataan sopeuttamalla ja uudista-
malla kunnan toimintoja, kuten palveluntuotannon tapoja ja tilankäyttöä sen 
sijaan, että muutokseen vastattaisiin perinteisillä talouden kasvustrategioilla 
(Kurvinen ym., 2022, s. 8; s. 19). Tällaisessa tilanteessa kunnan elinvoima voi 
ilmetä uudistumisena ja joustavuutena, joiden vahvistamiseksi kunnan on 
tunnistettava ympäristön muutokset sekä sopeutettava ja kehitettävä omaa 
toimintaansa (Sallinen, 2017; Taegen ym., 2020, s. 66). Elinvoiman edistä-
misen tavoitteena voi väestöltään vähenevissä kunnissa olla myös se, että 
varmistetaan nykyisten asukkaiden hyvinvointi, hyvä asuinympäristö ja ar-
jen sujuvuus (Makkonen ym., 2019, s. 41; Taegen ym., 2020, s. 66). Tähän tar-
vitaan ihmisten aktiivisuutta, innostuneisuutta, luovuutta ja yhdessä teke-
mistä (Taegen ym., 2020, s. 66). Salmivuoren (2022) mukaan elinvoima- 
käsite liitetäänkin maaseutumaisista alueista puhuttaessa usein etenkin 
alueen yhteisöjen elinvoimaan. Maaseutualueiden taloudelliset ja aineelliset 
resurssit saattavat olla rajalliset, jolloin aineettomat tekijät, kuten paikallis-
yhteisöjen identiteetti, yhteisöllisyys, osallisuus ja sosiaalinen hyvinvointi, 
muodostuvat elinvoiman kannalta merkittäviksi tekijöiksi (Salmivuori, 2022).

1.2 Maankäytön suunnittelu kunnan elinvoiman 
kehittämisen keinona

Maankäytön suunnittelun2 merkitys kunnan elinvoiman kehittämiselle on 
todettu useissa yhteyksissä. Vuoden 2020 kuntapäättäjätutkimuksessa 

2 Suomalainen maankäytön suunnittelujärjestelmä koostuu valtakunnallisista alueidenkäyttö-
tavoitteista, maakuntakaavasta, yleiskaavasta ja asemakaavasta. Kuntien vastuulla näistä ovat 
yleis- ja asemakaavoitus. Maankäyttöön vaikutetaan myös esimerkiksi erilaisilla seutu- ja kunta-
strategioilla, kunnan maapolitiikalla ja rakennusjärjestyksellä. (Ympäristöministeriö, n.d.)



17

kaavoitus ja maankäyttö mainittiin yhtenä tärkeimpänä kunnan elinvoiman 
edistämisen keinona kaiken kokoisissa kunnissa (Sandberg, 2020). Lehti-
nen ja Pyy (2017a) liittävät elinvoiman määrittelyn tiiviisti maankäytön 
suunnitteluun. Heidän mukaansa elinvoimalla tarkoitetaan ”perinteisen pai-
kallisen elinkeinopolitiikan kytkemistä tiukemmin kokonaisuudeksi maan-
käytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun kanssa” (Lehtinen & Pyy, 2017a, 
s. 11). Valtiovarainministeriön (2020, s. 192) mukaan kunnan maankäytön 
suunnittelulla tuetaan asumisen ja yrittämisen edellytyksiä kunnassa ja luo-
daan näin puitteet kunnan elinvoimalle.

Kuntien tehtävien muuttuessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastus-
toimen uudistuksen myötä kuntien elinvoimaroolin ennakoidaan korostu-
van (Valtiovarainministeriö, 2017). Koska maankäytön suunnittelulla ar-
vioidaan olevan merkittävä vaikutus kunnan elinvoiman kehittämiselle 
(Sandberg, 2020), myös maankäytön suunnittelun merkitys kunnan elin-
voiman edistämisessä korostuu. Lisäksi, vaikka vastuu varsinaisten terveys- 
ja sosiaalipalvelujen tuottamisesta siirtyy hyvinvointialueille, kunnilla on 
edelleen merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sessä (Valtioneuvosto, n.d.). Hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä kunta-
laisten elinympäristöön, palveluihin, infrastruktuuriin ja harrastusmahdol-
lisuuksiin ja sitä kautta myös kunnan maankäytön suunnitteluun ja kaavoi-
tukseen (Valtiovarainministeriö, 2017).

Elinvoimainen kunta -julkaisun (Sallinen, 2017) mukaan maankäytön 
suunnittelussa asuminen, maankäyttö, elinkeinoelämän tarpeet ja liikenne 
sovitetaan mielekkääksi kokonaisuudeksi, joka houkuttelee asukkaita ja yri-
tyksiä ja saa heidät pysymään kunnassa. Maankäytön suunnittelu liittyy toi-
saalta myös hallitun yhdyskuntarakenteen suunnitteluun ja ylläpitoon, jos-
sa pohditaan, ketä kunnassa asuu, missä he asuvat ja miten palvelut, liikku-
minen ja elinympäristö olisivat kunnan tilanteessa parhaiten järjestettävis-
sä. Maankäytön suunnittelulla voidaan myös pyrkiä tukemaan elinkeino-
elämän toimintaedellytyksiä niin, että kunnan yhdyskuntarakenne säilyy 
mielekkäänä. (Sallinen, 2017, s. 4)

Hytösen, Kotavaaran ja Ahlqvistin (2018) tutkimuksessa tunnistettuja 
maankäytön suunnittelun keinoja kunnan elinvoiman edistämiseen ovat 
pitkäjänteistä suunnittelua ja kokonaiskuvan hallintaa painottava näkökulma, 
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asumista, asukkaita ja elinympäristön laatua painottava näkökulma sekä yri-
tysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten luomista painottava näkö-
kulma. Pitkäjänteisen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun ehdotetaan Hytö-
sen ja kumppanien tutkimuksessa palvelevan elinvoiman edistämistä par-
haalla tavalla, koska siinä kaikki kolme tunnistettua näkökulmaa voidaan 
yhdistää. Kun kokonaiskuva kunnan pitkän aikavälin kehityksestä on hal-
lussa, voidaan elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeisiin reagoida nopeasti 
mutta kestävissä puitteissa. Konkreettisia maankäytön suunnittelun työ-
kaluja elinvoiman edistämiseen voivat olla esimerkiksi maapolitiikka ja 
yhteis kunnan toimintojen yhteensovittaminen kaavoituksella. (Hytönen 
ym., 2018)

Maankäytön suunnittelu on perinteisesti painottunut kasvavan yhdyskunta-
rakenteen suunnitteluun (Kosunen, 2021; Rajaniemi, 2006; Taegen ym., 
2020, s. 12). Väestöltään kasvavien kaupunkien maankäytön suunnittelus-
sa korostuvat esimerkiksi aktiivinen maapolitiikka ja kaavoitus uudisraken-
tamisen edistämiseksi (Huovinen, 2017, s. 394; Valtiovarainministeriö, 2020, 
s. 74) sekä kaupunkirakenteen tiivistäminen (Lehtinen & Pyy, 2017a). Yhdys-
kuntasuunnittelun tehtävänä on jopa ajateltu olevan kaupungin kasvun tur-
vaaminen (Lehtinen, 2017). Kasvulla viitataan tällöin usein kaupungin 
väestömäärän ja työpaikkojen lisääntymiseen, yritystoiminnan ja yritysten 
liikevaihdon laajenemiseen, palvelujen ja kulutusmahdollisuuksien moni-
puolistumiseen sekä yleisemmin kaupungin kilpailukyvyn vahvistumiseen 
(Lehtinen, 2017). Rakennettu ympäristö ja maankäytön suunnittelu näh-
däänkin suomalaisissa kunnissa enenevässä määrin myös kilpailukyvyn läh-
teenä (Hirvonen-Kantola, Iivari & Ahokangas, 2016; Hirvonen, 2005; Ran-
kinen, Lakkala, Haapasalo & Hirvonen-Kantola, 2022). Suomalaisilla kun-
nilla on kaavoitusmonopoli, ja strategisesti aktiiviset kunnat ovat hyödyn-
täneet suomalaista maankäytön suunnittelujärjestelmää kilpailukykynsä ke-
hittämiseen (Hirvonen-Kantola & Mäntysalo, 2014). Kunnat voivat kaavoi-
tuksen ja maankäytön suunnittelujärjestelmän avulla tarjota paitsi konk-
reettisia rakentamisen mahdollisuuksia, myös tilaisuuksia rakennettuun ym-
päristöön sijoittuvien innovaatioiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen (Hir-
vonen-Kantola, Ahokangas, Iivari, Heikkilä & Hentilä, 2015). Maankäytön 
suunnitteluhankkeilla kunta voi esimerkiksi tarjota tilaisuuksia innovaatio-
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toimintaan ja kasvuun myös muille toimijoille (Hirvonen-Kantola, Hurme-
linna & Iivari, 2017; Hirvonen-Kantola ym., 2016; Lappalainen, Markkula 
& Kune, 2015; Raunio, Nordling, Saarinen, Ketola & Ruokonen, 2018).

Kaupunkien nopea kasvu voi tuoda mukanaan myös haasteita: maan ja 
asumisen hinta nousee, liikenne ruuhkautuu, elinympäristöjen laatu heik-
kenee esimerkiksi ilman ja veden saastumisen myötä, asuinalueet eriytyvät 
ja asukkaiden mahdollisuudet omaan, rauhalliseen tilaan pienenevät (Koste 
ym., 2020; Valtiovarainministeriö, 2020, s. 14; s. 21). Väestönkasvu myös pa-
kottaa lisäämään julkisten palvelujen tarjontaa, mikä voi olla kasvavien kau-
punkien taloudelle haasteellista (Valtiovarainministeriö, 2020, s. 14; s. 21). 
Näitä kutsutaan kaupungistumiskehityksen negatiivisiksi ulkoisvaikutuk-
siksi (Webster & Lai, 2003). Kaupunkien hallitsemattoman kasvun aiheut-
tamia negatiivisia ulkoisvaikutuksia voidaan pyrkiä vähentämään juuri jul-
kisella maankäytön suunnittelulla, samalla kun luodaan synergiaetuja yhteis-
kunnan toimintojen välille ja siten edistetään kaupungistumista (Koste ym., 
2020; Webster & Lai, 2003). Esimerkiksi riittävän uudisrakentamisen tur-
vaamista ennakoivalla kaavoituksella pidetään kasvavissa kaupungeissa tär-
keänä, sillä kaupunkien asuntotarjonnan lisääntyminen hillitsee asumisen 
hinnan nousua (Valtiovarainministeriö, 2020, s. 74). Samalla asuntotarjon-
nan lisääminen ennakoivalla kaavoituksella on purkanut esteitä ihmisten 
muuttopäätöksiltä ja siten edistänyt kaupungistumista (Koste ym., 2020). 
Kaupunkirakenteen tiivistämisellä puolestaan ajatellaan olevan myönteisiä 
vaikutuksia sekä kaupunkien paikallistalouden ja kilpailukyvyn kehittymi-
seen että yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksiin (Lehtinen & Pyy, 2017a). 
Toisaalta on myös pohdittu, voivatko kaupungistumiskehityksen haitta-
puolet, kuten asuntojen hintojen nousu tai elinympäristön laadun heikke-
neminen, tulevaisuudessa kääntyä jopa kaupungistumista vastaan ja käyn-
nistää uuden yhdyskuntarakenteen hajautumiskehityksen. Myös globaaliin 
ympäristökriisiin reagoiminen voi haastaa kaupunkien kasvua, jos esimerkik-
si uudisrakentamiseen perustuvien suurten rakennushankkeiden ilmasto- 
ja hiilipäästöjä joudutaan rajoittamaan. (Koste ym., 2020) 

Väestöltään vähenevissä kunnissa maankäytön suunnittelua voidaan so-
veltaa myös ylimitoitetun tai väljäksi jääneen taajamarakenteen supistumi-
sen suunnitteluun (Rajaniemi, 2006; Taegen ym., 2020, s. 12; Tintěra, 2019). 
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Kunnan olemassa oleva yhdyskuntarakenne ja palveluverkko ovat usein 
liian laajoja vähenevän väestön tarpeisiin, mikä aiheuttaa haasteita kunta-
taloudelle (Valtiovarainministeriö, 2020; Ympäristöministeriö, 2001, s. 38) 
ja voi vaikuttaa kielteisesti asukkaiden hyvinvointiin, jos liian laaja yhdys-
kuntarakenne tai palveluverkko näyttäytyvät esimerkiksi tyhjinä tiloina ja 
rapistuvana ympäristönä (Taegen ym., 2020, s. 12; Tintěra, 2019, ss. 15–16). 
Yhdyskuntarakenteen kehittämisen keinona väestöltään vähenevissä kun-
nissa voi olla toteutumattomien yleis- ja asemakaavojen tarkastaminen ja 
niiden aluevarausten ja rakennusoikeuden muuttaminen paremmin tilan-
teeseen sopivaksi. Tintěran (2019, s. 19) mukaan erityisesti yleiskaavoitus 
tarjoaa välineen supistumisen suunnittelulle: kuntalaisia osallistavassa yleis-
kaavaprosessissa voidaan muodostaa yhteinen käsitys kunnan supistumis-
kehityksestä, mikä voi auttaa hyväksymään tilanteen ja tämän jälkeen ke-
hittämään toimenpiteitä siihen vastaamiseksi. Lisäksi yleiskaavat ovat kun-
nan lakisääteinen työkalu yhdyskuntarakenteen supistumiskehityksen oh-
jaamiseen: niissä voidaan esimerkiksi rajoittaa uusien alueiden käyttöön-
ottoa ja tukea rakentamiskäytöstä poistuneiden alueiden muuttamista esi-
merkiksi viheralueiksi (Tintěra, 2019, s. 19). Kunnassa aiempina vuosina 
tehty kaavoitus voi toisaalta olla myös elinvoiman kehittämisen este. Van-
hat, edelleen voimassa olevat asemakaavat eivät välttämättä ole täysin toteu-
tuneet, mutta niissä esitetty yhdyskuntarakenteen kehitys ja rakennus-
oikeuden määrä luovat odotuksia kiinteistöjen arvosta ja rakennetun ym-
päristön merkityksestä tietyssä paikassa (Aarrevaara & Rönkkö, 2015; Raja-
niemi, 2006; Taegen ym., 2020, s. 63). Näistä odotuksista voi olla vaikeaa 
luopua, mikä vaikeuttaa sopeutumista supistuvan kasvun tilanteeseen (Raja-
niemi, 2006; Taegen ym., 2020, s. 63).

Väestöään menettävissä kunnissa asuntojen hintakehitys on tavallisesti 
laskeva, ja asunnoista voi olla ylitarjontaa. On ehdotettu, että asuntokantaa 
tulisi väestöään menettävissä kunnissa korjata paremmin kysyntää vastaa-
vaksi tai jopa purkaa tarpeettomana (Taegen ym., 2020, s. 56; Valtiovarain-
ministeriö, 2020, s. 74). Toisaalta kuntien keskustaajamissa asuntojen kysyn-
tä voi hyvien liikenneyhteyksien ja monipuolisempien palvelujen vuoksi olla 
muuta kuntaa parempi (Valtiovarainministeriö, 2020, s. 74). Taegenin ja 
kumppanien (2020, s. 64) mukaan kuntien kannattaisi tällaisessa tilanteessa 
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kaavoittaa uusia alueita vain harkiten ja keskittää voimavaransa jo raken-
nettujen alueiden ja erityisesti kuntakeskusten kehittämiseen. Kuntakeskuk-
siin voitaisiin esimerkiksi luoda uusia, ei-kaupallisia kohtaamispaikkoja 
kuntalaisille ja siten vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia. Kuntakeskuksia 
tiivistämällä voitaisiin myös parantaa ympäristön laatua ja kunnasta synty-
viä mielikuvia (Taegen ym., 2020). Myös asukkaiden kokemus omasta hyvin-
voinnista voi parantua, kun kuntakeskuksen toiminnot monipuolistuvat ja 
ympäristö on miellyttävää (Taegen ym., 2020; Tintěra, 2019). Haasteena on 
kuitenkin väestöltään vähenevien kuntien vähäiset resurssit, jotka eivät usein 
riitä tällaisten toimintojen toteuttamiseen. Yksi mahdollisuus toimintojen 
toteuttamiseen voisi olla yhteistyö kolmannen sektorin ja paikallisyhteisön 
kanssa (Taegen ym., 2020, ss. 38–39).

Taajamien kehittämistä on esitetty myös monikeskuksisten, kuntaliitos-
ten seurauksena syntyneiden kuntien elinvoiman kehittämisen keinoksi 
(Pyy, 2017). Monikeskuksisuus voisi mahdollistaa kunnalle houkuttelevien 
asuinpaikkojen kehittämisen lapsiystävällisissä ja luonnonkauniissa, maa-
seutumaisissa ympäristöissä, samalla kun tuettaisiin taajamien palvelujen 
säilymistä. Vaikka kunta ei maankäytön suunnittelullaan suoraan pysty vai-
kuttamaan palvelujen säilymiseen, voi monikeskuksisuuden vahvuutena ja 
kunnan kehittämiskohteena tunnistava maankäytön suunnittelu luoda sil-
le edellytyksiä. (Pyy, 2017) Pyyn (2017) mukaan haasteena on, ettei moni-
keskuksiseen yhdyskuntarakenteeseen liittyvää potentiaalia useinkaan tun-
nisteta kuntien maankäytön suunnittelussa, vaan sivutaajamien kehittämi-
sen sijaan keskitytään kunnan keskustaajaman kehittämiseen ja uusien asuin-
tonttien kaavoittamiseen aiemmin rakentamattomille alueille.

Maankäytön suunnittelulla voidaan kehittää kunnan elinvoimaa myös va-
rautumalla tulevaisuuden megatrendeihin. Ikääntyneiden määrä ja heidän 
suhteellinen osuus väestöstä kasvavat kaikkialla Suomessa (Valtiovarain-
ministeriö, 2020, ss. 46–55). Tämä tarkoittaa väestöllisen huoltosuhteen3 

heikkenemistä erityisesti sellaisissa kunnissa, joissa väestö samalla vähenee 
työikäisten muuttaessa pois (Taegen ym., 2020, s. 39; Valtiovarainministeriö, 

3 Väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan työikäisen väestön määrää suhteessa nuoriin (alle 
15-vuotiaisiin) ja ikääntyneisiin (yli 64-vuotiaisiin).
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2020, s. 61). Kunnat joutunevat vastaamaan väestön ikääntymisen mega-
trendiin vanhuspalveluita keventämällä, mikä voi tarkoittaa vanhusten ko-
tona asumista hoivan ja avun turvin mahdollisimman pitkään (Taegen ym., 
2020, s. 41). Tämä lisää ikääntyneiden kotona pärjäämistä tukevan elinym-
päristön merkitystä: esimerkiksi ikääntyneille sopiva vuokra-asuntokanta 
kuntakeskuksissa sekä päivittäisten asiointireittien lyhyys ja esteettömyys 
korostuvat. Väestöltään vähenevissä kunnissa saattaa olla paljonkin vajaa-
käytöllä olevaa asuntokantaa, myös valtion tukemia esteettömiä vuokra-
asuntoja, mutta ne sijaitsevat usein ikääntyvien tarpeeseen nähden vääräs-
sä paikassa etäällä palveluista (Taegen ym., 2020, s. 41; Valtiovarainminis-
teriö, 2020, s. 73). Ikääntyneet usein muuttavat palvelujen perässä kuntien 
keskustaajamiin, mikä perustelee myös väestöltään vähenevien kuntien 
keskus taajamien täydennysrakentamista (Taegen ym., 2020). Kuntakeskuk-
sissa voi olla myös käytöstä poistettuja tai vajaakäyttöisiä kiinteistöjä, kuten 
kunnan omistamia hallinto- ja palvelurakennuksia, joiden kehittämistä 
ikääntyneille sopivaan asumiseen voitaisiin tutkia (Hernberg, 2014, ss. 40–
41).

Toinen kuntien toimintaympäristöön ja elinvoimaan vaikuttava mega-
trendi on monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden voimakas li-
sääntyminen. Ilmiö liittyy muun muassa globalisaatioon, digitalisaatioon, 
työmarkkinoiden joustavuuden lisääntymiseen, perherakenteiden muutok-
seen, vaurastumiseen ja koronapandemiaan (Alasalmi ym., 2020; Lapintie, 
2020). Työn, koulutuksen, kaupankäynnin ja asumisen riippuvuus tietystä 
fyysisestä paikasta vähenee, jolloin nämä tekijät vaikuttavat myös entistä vä-
hemmän ihmisten muutto- ja sijoittumispäätöksiin (Alasalmi ym., 2020). 
Monipaikkaisuuden huomioiminen monipuolistaa yleistä, pysyvään väki-
lukuun perustuvaa kaksinapaista jaottelua väestöltään kasvaviin ja vähene-
viin kuntiin (Alasalmi ym., 2020). Kun huomioidaan esimerkiksi kunnissa 
vierailevien kausiasukkaiden määrä, moni väestöltään vähenevä kunta on-
kin osan vuodesta väestöltään kasvava (Alasalmi ym., 2020). Monipaikkai-
suuden merkitystä kunnan elinvoiman kehittämiselle ei kuitenkaan vielä 
aina täysin tunnisteta, sillä yhteiskuntamme järjestelmät ja yhteiskunnalli-
seen kehitykseen liittyvä tilastointi perustuvat pitkälti ajatukseen yksi-
paikkaisuudesta (Alasalmi ym., 2020).
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Monipaikkaisuudesta aiheutuva kausittainen väestönkasvu vaikuttaa osal-
taan kuntien liikennejärjestelmien, tietoliikenneverkkojen, veden ja sähkön 
jakelun, jätehuollon ja palvelujen kysyntään, mikä tulisi huomioida kun-
tien suunnittelussa ja resurssien mitoituksessa (Alasalmi ym., 2020, s. 139). 
Monipaikkaisuuden lisääntyminen voisi tarjota myös uusia mahdollisuuk-
sia maaseutualueiden kuntien elinvoiman ja palvelutarjonnan kehittämi-
selle. Kuntien terveyspalvelujen käyttöä voitaisiin esimerkiksi tehostaa tar-
joamalla uudentyyppisiin palvelumalleihin perustuvia terveyspalveluja myös 
kausiasujille. Tämä voisi auttaa säilyttämään palveluja ja siten lisätä elin-
voimaisuutta harvaan asutuissa kunnissa ja kunnan osissa, joista terveys-
palveluja usein karsitaan keskittämisen myötä. (Alasalmi ym., 2020, ss. 126–
137) Kunnat voisivat hyödyntää monipaikkaisuuteen liittyviä mahdollisuuk-
sia myös asuinympäristöjen kehittämisessä. Tulevaisuudessa asumiseen liit-
tyviä sijoittumispäätöksiä voi ohjata tunne siitä, että on jossain erityisessä 
paikassa (Taegen ym., 2020, ss. 65–66). Tällöin pienet ja väestöltään vähene-
vät kunnat voivat uudella tavalla hyötyä ominaispiirteistään, kuten luonnon-
läheisyydestä, pienimittakaavaisesta ja viihtyisästä ympäristöstä sekä van-
hoista rakennuksista ja yhteisöllisyydestä, joita niillä voi olla verrattuna suu-
riin kasvukeskuksiin (Taegen ym., 2020, ss. 65–66). Kunnat voisivat hyö-
dyntää monipaikkaisuutta elinvoimansa kehittämisessä esimerkiksi huo-
mioimalla monipaikkaisuuden ja sitä tukevien palvelujen tarjoamisen asuin-
alueidensa ja loma-asuntoalueidensa kaavoituksessa (Alasalmi ym., 2020, 
ss. 145–146).
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2 Tutkimusote, menetelmät ja 
aineistot

Tämän tutkimuksen tutkimusotteena on laadullinen, monitapauksinen 
tapaus tutkimus, joka pyrkii yleistämään rajallisesta määrästä tapauksia teh-
tyjä havaintoja koskemaan laajempaa joukkoa (Ragin & Becker, 1992). Tut-
kimukseen valittujen kuntien ajatellaan olevan tapauksia elinvoiman edis-
tämisestä maankäytön suunnittelun keinoin eri kasvutilanteissa olevissa 
suomalaisissa kunnissa. Tutkimusote perustuu myös tapausten vertailuun. 
Vertailevan tutkimusotteen pyrkimyksenä on tunnistaa johonkin ilmiöön 
liittyviä eroja ja yhteneväisyyksiä niiden paikallisessa kontekstissa ja pyrkiä 
selittämään niitä (Ragin, 1994, ss. 105–106, s. 108).

2.1 Tutkimustehtävä
Kuntien elinvoimasta puhuttaessa korostetaan nykyisin kaiken kunnas-
sa tapahtuvan toiminnan vaikutuksia kunnan elinvoimaan (Huovinen, 
2017; Makkonen & Kahila, 2021). Elinvoimaisuus nähdään laajana ja 
monikerroksisena ihmisistä sekä ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön 
välisistä suhteista nousevana ilmiönä, joka luo pohjan paitsi alueen talou-
delliselle kehitykselle, myös yleisemminkin laadukkaalle ihmiselämälle 
ja ihmisen toiminnalle (Salmivuori, 2022). Keskeistä on myös käsitteen 
paikallisuus: kuntien erilaiset lähtökohdat, resurssit, kyvyt ja tarpeet vai-
kuttavat niiden mahdollisuuksiin edistää elinvoimaansa (Paananen ym., 
2014; Valtiovarainministeriö, 2020, s. 11). Kuntien tehtävät ovat muutok-
sessa: kun vastuu tiettyjen julkisten palvelujen järjestämisestä siirtyy kun-
nilta hyvinvointialueille, kunnilla on enemmän mahdollisuuksia uudistua, 
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erilaistua ja kehittää elinvoimaansa (Airaksinen, 2017, s. 170; Nyholm ym., 
2017).

Käsitystä elinvoiman liittymisestä kaikkeen kunnan toimintaan voidaan 
toisaalta kritisoida siitä, että elinvoimakäsitteen määrittely voi jäädä abstrak-
tiksi. Kuntien strategisten elinvoimatavoitteiden välittymistä käytäntöön on 
moitittu pinnalliseksi: esimerkiksi kuntastrategioissa ei aina ole määritelty, 
mitä elinvoimalla kulloinkin tarkoitetaan (Makkonen & Kahila, 2021). Tämä 
on välittynyt myös kuntien maankäytön suunnitteluun: vaikka kaavoitus näh-
dään kuntastrategioissa keskeisenä elinvoiman välineenä, esiin on noussut 
myös strategiatyön konkreettisuuden puute (Hytönen ym., 2018, ss. 13–14).

Elinvoimakäsitteen paikallisuus on olennaista myös siksi, että suomalai-
silla kunnilla on hyvin erilaiset mahdollisuudet edistää elinvoimaansa. Vii-
me vuosina väkiluku on kasvanut pääasiassa Suomen maakuntien keskus-
kaupungeissa ja niiden ympäryskunnissa, kun taas Pohjois- ja Itä-Suomen 
kunnissa väestö vähenee (Valtiovarainministeriö, 2020, s. 13). On ehdotet-
tu, että väestöltään vähenevissä, maaseutumaisissa kunnissa ja suurissa kas-
vavissa kaupungeissa elinvoimakäsite tulisi määritellä eri tavoin (Sallinen, 
2017; Taegen ym., 2020; Valtiovarainministeriö, 2020). Maankäytön suun-
nittelulla ja kaavoituksella luodaan edellytyksiä kuntien elinvoimaa lisää-
vien toimenpiteiden, investointien ja hankkeiden toteuttamiseen. Maan-
käytön suunnittelun työkalujen sopivuudesta eri kasvutilanteisiin tiedetään 
kuitenkin vain vähän (Kosunen, 2021; Taegen ym., 2020). Koska maan-
käytön suunnittelu on myös jatkossa kuntien vastuulla ja siten niiden käy-
tettävissä oleva tärkeä keino elinvoimansa kehittämiseen, tarvitaan lisää tie-
toa siitä, miten kunnat voivat edistää elinvoimaansa maankäytön suunnit-
telun keinoin eri kasvutilanteissa.

Kuntien maankäytön suunnittelun työkalut ja elinvoimahankkeet (KEINO) 
-tutkimushankkeessa on tuotettu uutta tietoa kuntien käytössä olevista maan-
käytön suunnittelun tavoista ja työkaluista, joiden avulla pyritään lisäämään 
eri kasvutilanteessa olevien kuntien elinvoimaa ja mahdollistamaan erityyppi-
siä elinvoimainvestointeja. Hankkeessa on tunnistettu, luokiteltu ja kuvattu 
paikallisia elinvoiman lisäämiseen tähtääviä maankäytön suunnittelu hankkeita 
sekä niihin liittyviä hyväksi koettuja työkaluja eri kasvutilanteissa olevissa 
kunnissa.
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Tässä raportissa vastataan hankkeen päätutkimuskysymyksiin:
1. Millaista elinvoiman lisäämiseen tähdännyttä maankäytön 

suunnittelua on tehty eri kasvukonteksteissa?
2. Millaisia maankäytön suunnittelun työkaluja on hyödynnetty 
 eri kasvukonteksteissa?

Tietoa siitä, miten kohdekunnat ovat pyrkineet edistämään elinvoimaansa 
maankäytön suunnittelun keinoin kerättiin asiantuntijahaastatteluilla. Tut-
kimushankkeen laadullisen, aineistolähtöisen ja haastattelumenetelmään 
perustuvan lähestymistavan avulla voitiin tuottaa erityisesti sellaista sosiaa-
lisesti tuotettua tietoa, joka perustuu haastateltavien käsityksiin. Tämän 
vuoksi hankkeessa tutkittiin myös laajemmin haastateltavien käsityksiä kun-
tien elinvoimasta sekä elinvoimatyön organisoimista kunnassa. Näiden te-
kijöiden selvittämisen ajateltiin tekevän paremmin ymmärrettäväksi niitä 
paikallisia olosuhteita, joissa elinvoiman kehittämisen keinoja oli sovellet-
tu kunnissa. Tässä raportissa esitellään elinvoiman kehittämisen keinojen 
lisäksi siis myös haastateltavien käsityksiä elinvoiman määrittelystä ja elin-
voiman organisoimisesta kunnissa. 

2.2 Kohdekuntien valinta
Vertailevassa tutkimuksessa tapausten valintaa määrittää usein kiinnostus 
johonkin ilmiöön, josta halutaan tutkia erilaisia paikallisia esimerkkejä 
(Ragin, 1994, s. 110). Tässä tutkimuksessa kohdekuntien valinta ja kuntien 
kasvutilanteen määrittely perustuu konsulttitoimisto MDI:n tekemään kun-
tien kasvupotentiaalin viisiportaiseen luokitteluun (Aro ym., 2019). Luokit-
telussa on tunnistettu Manner-Suomen potentiaalisimmat kunnat kasvun 
ja kilpailukyvyn näkökulmista (Aro ym., 2019, s. 15). Luokitus perustuu nel-
jään teemaan: aluetalous, vetovoima, väestö- ja ikärakenteen muutos ja asu-
minen. Jokaista teemaa on edelleen tarkasteltu neljän avainmuuttujan kaut-
ta ja niitä on vertailtu kuntien välillä (Aro ym., 2019, s. 15). Kasvupoten-
tiaaliluokituksessa luokka 1 kuvaa korkeinta kasvupotentiaalia ja luokka 5 
matalinta. Huomionarvoista on, että vaikka kasvupotentiaalianalyysi perus-
tuu käsitykseen kasvusta kunnan elinvoiman perustana (Aro ym., 2019, s. 1), 
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tässä tutkimuksessa elinvoiman käsite ymmärretään laajemmin kuin pel-
kästään kasvuun perustuvana. Kasvupotentiaalianalyysi tarjoaa kuitenkin 
keinon kuntien kasvutilanteen tunnistamiseen.

Tutkimukseen pyrittiin valitsemaan kustakin kasvupotentiaalianalyysin 
luokasta kaksi kuntaa niin, että kunnat sijaitsisivat eri puolilla Suomea (kuva 
1). Suuret, yli 100 000 asukkaan kaupungit rajattiin tutkimuksen ulko-
puolelle, jotta tutkimustulokset olisivat selitettävissä kasvukonteksteilla 
kuntien käytössä olevien resurssien sijaan. Halukkuutta osallistua tutki-
mukseen tiedusteltiin yhteensä 18 kunnasta, joista 11 vastasi tiedusteluun 
myöntävästi. Tämän perusteella tutkimuksen kohdekunniksi valikoituivat 
Kangasala, Naantali, Uusikaupunki, Kolari, Ii, Kouvola, Pieksämäki, Pihti-
pudas, Kuhmo, Utajärvi ja Vaala. Kohdekuntien sijoittuminen kasvupoten-
tiaalianalyysin viisiportaiseen luokitukseen on kuvattu taulukossa 1. Tau-
lukosta 1 nähdään, että tutkimukseen osallistui kolme kuntaa kasvupoten-
tiaalianalyysin luokasta 5, kun muista luokista kuntia oli kaksi. Kasvu-
luokkaan 5 kuuluvalla Utajärvellä ja Vaalalla on yhteinen maankäytön suun-
nitteluorganisaatio, minkä vuoksi molemmat kunnat päätettiin ottaa mu-
kaan tutkimukseen.

Taulukko 1 
Kohdekuntien sijoittuminen kasvupotentiaalianalyysin viiteen luokkaan

Kohdekunta Kasvupotentiaaliluokka (Aro ym., 2019)

Kangasala 1

Naantali 1

Uusikaupunki 2

Kolari 2

Ii 3

Kouvola 3

Pieksämäki 4

Pihtipudas 4

Kuhmo 5

Utajärvi 5

Vaala 5
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Kuva 1 KEINO-tutkimuksen 
kohdekunnat ja kuntien 
kasvupotentiaalin viisiportainen 
luokittelu (Aro ym., 2019, 18, 
uudelleenjulkaistu MDI:n luvalla)

Naantali

Kangasala

Uusikaupunki Kouvola

Pieksämäki

Pihtipudas

KuhmoVaala

Utajärvi

Ii

Kolari

1 2 3 4 5

Kasvupotentiaalianalyysin luokka
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Suomalaisten kuntien moninaisuuden vuoksi on väistämätöntä, etteivät 
kasvu potentiaalianalyysin kaltaiset luokittelut ja niiden perusteella tehdyt 
havainnot ota riittävästi huomioon yksittäisten kuntien erityispiirteitä. Luo-
kitukset tarjoavat toisaalta keinon alustavien havaintojen tekemiseen sekä 
niiden nostamiseen yleisempään keskusteluun ja jatkotarkasteluun (Valtio-
varainministeriö, 2020, s. 17). Kuntien kasvupotentiaalianalyysin viisi-
portainen luokitus tarjoaa siten yhden mahdollisen keinon kunnan kasvu-
tilanteen tunnistamiseen. Taulukossa 2 on esitetty myös tilastotietoa kohde-
kuntien väkiluvusta ja väkiluvun muutoksesta edelliseen vuoteen nähden. 
Taulukosta 2 nähdään, että tilastotieto kuntien väkiluvun muutoksesta vas-
taa kasvupotentiaalianalyysin luokitusta siitä näkökulmasta, että kasvu-
potentiaalianalyysin luokkiin 1–3 kuuluneet kunnat ovat vuonna 2021 olleet 
väkiluvultaan kasvavia, kun taas luokkiin 3–5 kuuluneet kunnat ovat olleet 
väkiluvultaan väheneviä.

Taulukko 2 
Kohdekuntien väkiluku (2021) ja väkiluvun muutos edellisestä vuodesta (%, 2021) 
(Tilastokeskus, 2022)

Kohdekunta Väkiluku (2021) Väkiluvun muutos edellisestä 
vuodesta (%, 2021)

Kangasala 32 622 1,3

Naantali 19 579 0,8

Uusikaupunki 15 463 0,6

Kolari 3 989 1,6

Ii 9 912 0,6

Kouvola 80 454 –0,9

Pieksämäki 17 253 –0,7

Pihtipudas 3 873 –1,5

Kuhmo 7 928 –1,4

Utajärvi 2 568 –1,9

Vaala 2 673 –2,3
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2.3 Tutkimusaineisto
Tutkimuksen pääasiallisena tutkimusaineistona käytettiin asiantuntija-
haastatteluja. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, 
jossa keskusteltavat teemat on ennalta määritelty, mutta varsinaiset kysy-
mykset ja teemojen järjestys voivat vaihdella. Tämä haastattelumuoto tar-
joaa mahdollisuuden yhteisen ymmärryksen rakentamiseen haastattelu-
tilanteessa. (Hirsjärvi & Hurme, 2008) Haastattelurunko muodostettiin 
hankkeen tutkijoiden jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa yhdessä ideoi-
mien kysymysten pohjalta. Tutkimushankkeen käynnistyttyä haastattelu-
kysymykset tarkastettiin. Tutkimuksen laadullisen, aineistolähtöisen ja haas-
tattelumenetelmään perustuvan lähestymistavan vuoksi haastattelurunkoon 
lisättiin taustakysymyksiä, jotka koskivat haastateltavien työhistoriaa ja työ-
tehtäviä sekä heidän käsityksiään elinvoiman määrittelystä ja elinvoimatyön 
organisoimisesta kunnissa. Näiden kysymysten ajateltiin tekevän paremmin 
ymmärrettäväksi kuntien elinvoiman edistämiseen käytettyjä maankäytön 
suunnittelun keinoja niiden paikallisessa kontekstissa. Lisäksi hankkeen 
alku vaiheessa tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella havaittiin, että kun-
tien elinvoiman kehittämistä tukeva maankäytön suunnittelu voi liittyä asuin- 
ja elinympäristöjen kehittämiseen, elinkeinoelämän kehittämiseen ja stra-
tegiseen suunnitteluun (Hytönen ym., 2018). Tämän perusteella haastattelu-
rungon kysymykset jaettiin viiteen eri yläteemaan, joita olivat taustakysy-
mykset, elinvoima yleisesti, elinvoima ja asuinympäristöjen suunnittelu, elin-
voima ja elinkeinoelämä sekä elinvoima ja strateginen suunnittelu. Jaot-
telua ei kuitenkaan hyödynnetty hankkeen tulosten analysointia ohjaavana 
teoriakehikkona, vaan ainoastaan haastattelurunkoa jäsentävänä työkalu-
na. Haastattelurunko on tämän raportin liitteenä (Liite 1).

Haastattelut olivat asiantuntijahaastatteluja, joissa tutkimuksen kohteena 
ei ollut haastateltava henkilö vaan hänen tutkittavaa asiaa koskeva tietonsa 
ja siihen liittyvät tulkintansa (Alastalo, Åkerman & Vaittinen, 2017). Haas-
tattelujen kohderyhmänä olivat kuntien maankäytön suunnittelun ja elin-
voiman edistämisen parissa työskentelevät henkilöt, joilla ajateltiin olevan 
erityistä tietoa kunnan elinvoiman kehittämiseen käytetyistä maankäytön 
suunnittelun tavoista ja työkaluista. Haastatteluaineistoa täydennettiin kohde-
kuntiin liittyvällä kirjallisella ja verkkoaineistolla. Tällaisia olivat esimerkiksi 
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kuntien strategiat sekä haastatteluissa mainittuihin elinvoimahankkeisiin 
liittyvät raportit ja suunnitteluasiakirjat.

Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina, joihin osallistui yhteensä 
23 henkilöä (taulukko 3). Kuhmon haastattelu toteutettiin yksilöhaastatte-
luna peruutuksen vuoksi. Haastattelut toteutettiin joulukuussa 2021 ja 
tammi– helmikuussa 2022 etähaastatteluina Microsoft Teams- ja Zoom- 
sovellusten avulla. Haastattelujen kesto oli noin tunti. Utajärven ja Vaalan 
kohdalla sovittiin haastatteluajan pidentämisestä, sillä haastattelussa käsi-
teltiin kahden kunnan asioita.

Taulukko 3 
Ryhmähaastattelut kohdekunnissa

Kohdekunta Haastattelun kesto (min) Osallistujien lukumäärä

Kangasala 56 5

Naantali 54 2

Uusikaupunki 59 2

Kolari 64 2

Ii 68 2

Kouvola 75 2

Pieksämäki 55 2

Pihtipudas 59 3

Kuhmo 49 1

Utajärvi ja Vaala 87 2

Yhteensä 626 23

Haastattelujen toteuttaminen ryhmähaastatteluna mahdollisti useamman 
haastateltavan tavoittamisen kerralla. Lisäksi ryhmähaastattelussa on mah-
dollista tuottaa yhteisesti kuvauksia ja käsityksiä, jotka voivat olla moni-
puolisempia kuin vain yksilöhaastattelussa ilmi tuotavat käsitykset (Pietilä, 
2017). Ryhmähaastatteluissa on kuitenkin yksilöhaastatteluja vaikeampaa 
ennakoida, kuinka paljon keskustelua haastattelukysymykset synnyttävät. 
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Usein haastattelurunkoa on sovellettava väljästi, sillä keskustelu etenee osal-
listujien ehdoilla (Pietilä, 2017). Tämän vuoksi haastattelukysymykset pri-
orisoitiin niin, että tutkijoiden tärkeimmiksi arvioimat haastattelukysymyk-
set ehdittiin käsittelemään jokaisessa haastattelussa haastatteluun varatun 
ajan puitteissa. Priorisoidut haastattelukysymykset on esitetty haastattelu-
rungossa lihavoituna (Liite 1). Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteis työhön 
sekä yhdyskuntarakenteen tasapuoliseen kehittämiseen liittyviä alakysy-
myksiä ei kysymysten priorisoinnin myötä ehditty kaikissa haastatteluissa 
käsittelemään. Nämä teemat jouduttiin osin rajaamaan myös tutkimus-
aineiston analyysin ulkopuolelle. Tätä voidaan pitää tämän tutkimuksen yh-
tenä rajoituksena.

Haastateltavat tavoitettiin ottamalla ensin yhteyttä kohdekunnissa maan-
käytön suunnittelutehtävissä työskenteleviin henkilöihin, joilta tiedusteltiin 
halukkuutta osallistua tutkimukseen. Samalla pyydettiin nimeämään kunta-
organisaatiosta 1–5 muuta sopivaa henkilöä ryhmähaastatteluun osallistu-
jaksi. Haastatteluun osallistui tällöin kustakin kunnasta aina vähintään yksi 
maankäytön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä työskentelevä henkilö sekä 
lisäksi muita henkilöitä, jotka työskentelivät kunnan maankäytön suunnit-
teluun tai elinvoiman kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Haastateltavien 
työnimikkeitä olivat aluearkkitehti, elinkeinoasiamies, elinkeinoyhtiön toi-
mitusjohtaja, elinympäristöjohtaja, kaavoittaja, kaavoituspäällikkö, kaupungin-
arkkitehti, kehitysjohtaja, kunnanjohtaja, maankäyttöinsinööri, maankäyttö-
päällikkö, maankäytön asiantuntija, projektipäällikkö, suunnitteluarkkitehti, 
tekninen johtaja, teknisen toimen toimialajohtaja, yleiskaavapäällikkö ja 
yleiskaavasuunnittelija.

Haastateltavien nimiä ja kuntakohtaisia työnimikkeitä ei paljasteta tutki-
muksessa haastateltavien yksityisyyden suojelemiseksi. Tutkimus sisältää 
kuitenkin tietoa haastateltavien edustamasta kunnasta, minkä perusteella 
haastateltavat voi olla mahdollista tunnistaa. Haastattelut ovat kuitenkin 
asiantuntijahaastatteluja, eivätkä haastattelusisällöt käsittele haastateltavien 
henkilökohtaisia asioita. Haastateltavien mahdollisen tunnistamisen ei tämän 
vuoksi arvioitu aiheuttavan merkittävää haittaa haastateltaville. Haastatelta-
ville kerrottiin tutkimustiedotteessa ja haastattelujen alussa, että kohdekunnat 
mainitaan tutkimuksessa, ja pyydettiin haastateltavien suostumus tähän.
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2.4 Analyysimenetelmä
Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen, aineistolähtöisen sisällönanalyy-
sin keinoin (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Haastatteluaineisto järjesteltiin en-
sin haastattelurunkoa noudattaviin, laajoihin yläteemoihin. Sen jälkeen kus-
takin haastattelurungon teemasta tunnistettiin aineistosta nousevia aineis-
tolähtöisiä teemoja. Esimerkiksi elinvoiman määrittelyyn liittyvän haastat-
telukysymyksen aineistosta tunnistettiin 17 aineistolähtöistä teemaa. Aineisto-
lähtöiset teemat eivät myöskään aina noudattaneet haastattelurungon tee-
moja, vaan esimerkiksi yritysten toimintaympäristön tai asumisen kehittä-
miseen liittyvästä aineistolähtöisestä teemasta saatettiin keskustella monen 
eri haastattelukysymyksen kohdalla. Aineistolähtöisiä teemoja vertailtiin 
kuntien välillä, jotta voitaisiin saada selville, mitkä teemat olivat kunnille 
yhteisiä ja mitkä erilaisia ja mistä erot tai yhteneväisyydet johtuivat (Ragin, 
1994, s. 105). Kurunmäen (2015, s. 91) mukaan tällainen vertailu on miele-
kästä tutkimuksissa, joiden pyrkimyksenä on oppia muualla hyväksi koe-
tuista käytännöistä ja menettelytavoista. Samalla on tärkeää esitellä tapauk-
set osana kontekstiaan, jotta voidaan ymmärtää, miksi menettelytavat ovat 
toimivia (Ragin, 1994). 

Haastattelujen analyysin tulokset esitellään seuraavassa luvussa. Tämän 
jälkeen muodostetaan yhteenveto kuntien käytössä olevista maankäytön 
suunnittelun keinoista, joiden avulla voidaan lisätä kuntien elinvoimaa eri 
kasvutilanteissa ja konteksteissa. Raportin viimeisessä luvussa muodoste-
taan johtopäätökset ja annetaan suosituksia maankäytön suunnittelun kei-
nojen soveltamisesta kuntien elinvoiman edistämiseen.
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3 Tulokset

Tässä luvussa käydään läpi haastattelujen analyysista esiin nousseet aineis-
tolähtöiset teemat ja vertaillaan niitä kohdekuntien välillä. Haastattelurun-
gossa kysymykset oli jaoteltu viiteen eri yläteemaan, joita olivat taustakysy-
mykset, elinvoima yleisesti, elinvoima ja asuinympäristöjen suunnittelu, elin-
voima ja elinkeinoelämä sekä elinvoima ja strateginen suunnittelu (Liite 1). 
Koska haastatteluista nousseet aineistolähtöiset teemat eivät aina noudatta-
neet haastattelurungon teemajaottelua, tässä luvussa esitelty tulosten jaot-
telu ei suoraan noudata haastattelurunkoa, vaan tutkimusaineistosta esiin 
noussutta aineistolähtöistä jaottelua.

3.1 Elinvoiman määrittely

KESKEISET HUOMIOT:
• Elinkeinot, työpaikat ja yritystoiminta mainittiin kunnissa useimmin elinvoimaan 

liittyvinä teemoina.
• Elinvoiman osatekijöiksi tunnistettiin myös julkiset ja yksityiset palvelut,  

vapaa-ajanviettomahdollisuudet, kunnassa tarjolla olevat koulutus- ja 
asumismahdollisuudet, ympäristön viihtyisyys, kolmannen sektorin toiminta, 
kuntalaisten terveys, ilmastonäkökulma, kunnan sijainti, paikallisuus sekä kyky 
uudistua.

• Elinvoiman määrittelyyn yhdistettiin kunnissa ymmärrys elinvoimasta laajana, 
systeemisenä kokonaisuutena, jonka osatekijöitä mainitut elinvoimateemat olivat.

• Elinvoiman kehittäminen välittyi haastateltavien työhön yritystoiminnan 
mahdollistamisena maankäytön suunnittelun keinoin, kunnan kasvun tukemisena uusia 
aluevarauksia osoittamalla, kokonaisvaltaisena yhdyskuntarakenteen suunnitteluna 
sekä toimintaympäristön järjestämisenä kuntalaisille ja yrityksille.

• Voimakkaammin kasvavissa kunnissa elinvoiman määrittelyssä korostettiin 
vetovoiman kehittämistä. Vähemmän kasvavissa kunnissa esiin nousi pitovoiman 
kehittäminen.
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Haastattelujen alussa käsiteltiin elinvoiman määritelmää. Haastateltavia pyy-
dettiin kuvaamaan, mitä heidän mielestään tarkoittaa kunnan elinvoima ja 
miten se liittyy heidän työhönsä. Elinvoimaan haastatteluissa liitetyt teemat 
on kuvattu taulukossa 4. Huomionarvoista on, että kyseessä on haastat-
telurungon ensimmäinen kysymys. Haastattelun myöhemmissä vaiheissa 
haastateltavat saattoivat liittää elinvoimaan myös muita teemoja, vaikka 
eivät maininneet niitä ensimmäisen kysymyksen kohdalla. Lisäksi haas-
tateltavien määrä vaihteli kunnittain, ja useampi osallistuja usein tarkoitti 
useamman teeman mainitsemista. Taulukon tarkoituksena on kuvata elin-
voimaan liitettyjen teemojen moninaisuutta kunnissa kokonaisuudessaan, 
ei niinkään sitä, kuinka monipuolisesti elinvoima kussakin kunnassa mää-
riteltiin.

Taulukko 4 
Elinvoimaan liitetyt teemat kohdekunnissa
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Kangasala x x x x x x x x x x

Naantali x x x x x x x

Kolari x x x x x x x x

Uusikaupunki x x

Ii x x x x x x x

Kouvola x x x x

Pieksämäki x x x x x x

Pihtipudas x x x x x x x x x x x

Kuhmo x x

Utajärvi ja Vaala x x x x x x x x
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Elinkeinot, työpaikat ja yritystoiminta mainittiin kunnissa useimmin elin-
voimaan liittyvinä teemoina. Yritysten nähtiin tuovan kuntaan kuntalaisten 
tarvitsemia työpaikkoja ja palveluja ja siten luovan edellytyksiä kuntalaisten 
hyvälle elämälle. Monissa kunnissa tässä yhteydessä mainittiin myös matkailu 
ja siihen liittyvät elinkeinot. Usein elinvoiman osatekijöiksi tunnistettiin myös 
julkiset ja yksityiset palvelut ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet, joiden kat-
sottiin luovan kuntaan hyvän elämisen edellytyksiä. Lisäksi mainittiin kun-
nassa tarjolla olevat koulutus- ja asumismahdollisuudet, ympäristön viihtyi-
syys, kolmannen sektorin toiminta, kuntalaisten terveys ja ilmasto näkökulma. 
Elinvoimaan viitattiinkin usein yksinkertaisesti kuntalaisten hyvinvointina, 
johon edellä mainitut tekijät myötävaikuttavat. Erään haastateltavan mukaan 
elinvoimaan liittyy kaikki se, mikä liittyy kuntalaisten elämään.

Lähes kaikissa kunnissa elinvoiman määrittelyyn yhdistettiin ymmärrys 
elinvoimasta laajana, systeemisenä kokonaisuutena, jonka osatekijöitä muut 
mainitut elinvoimateemat olivat. Elinvoiman osatekijöiden nähtiin muo-
dostavan itseään ruokkivan, positiivisen kierteen. Tällaisesta systeeminäkö-
kulmasta katsottuna kunnan elinvoima käsittää toisaalta kuntalaiset ja heidän 
tarpeensa, toisaalta tarpeisiin vastaamisen kunnassa olevilla julkisilla tai yri-
tysten palveluilla, joiden tuottamiseen kuntalaiset itsekin voivat työpanoksel-
laan osallistua. Esimerkiksi yritysten nähtiin tuovan kuntaan työpaikkoja, 
mikä puolestaan voi tuoda kuntaan lisää asukkaita, jotka käyttävät yritysten 
palveluja ja tuovat yrityksille työvoimaa. Eräs haastateltava kuvasi kunnan 
elinvoimaa suurena pyöränä, jossa tuotetaan ja saadaan palveluita paikallises-
ti. Kun elinvoima ymmärretään systeemisestä näkökulmasta, kunnan roolina 
on huolehtia, että elinvoiman kokonaisuus pysyy toimivana. Kunta voi esi-
merkiksi kehittää kuntalaisten toiminnalle mielekästä toimintaympäristöä.

”Se elinvoima on yks kunnan merkittävimpiä asioita, koska ilman 
elinvoimaa ei olis mitään muitakaan palveluita varmaan. Ei varmaan 
ihmisiä asuis kunnassa, jos ei... Jos ei kunta ois jollain lailla elinvoimainen.” 
(Uusikaupunki)

Sijainnin merkitys kunnan elinvoimalle mainittiin Tampereen kyljessä si-
jaitsevalla Kangasalla, jossa väestö kasvaa erityisesti Tamperetta lähimpänä 
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sijaitsevissa kunnan osissa. Sijainti koettiin merkittäväksi elinvoiman osa-
tekijäksi myös Pihtiputaalla, jonka sijainti kauempana kasvukeskuksista 
on ohjannut etsimään elinvoimaa kunnan läpi kulkevan Valtatie 4:n tar-
joamista elinkeinomahdollisuuksista. Kolarin kunnan sijainti Lapissa Ruot-
sin rajalla hyvien liikenneyhteyksien varrella on tuonut kuntalaisille mo-
nia elinkeino- ja työllistymismahdollisuuksia liittyen muun muassa Lapin 
matkailu elinkeinoihin sekä Pohjois-Ruotsin kaivostoimintaan ja teolli-
suuteen.

Elinvoiman määrittelyssä korostettiin myös paikallisuutta ja kykyä mu-
kautua muuttuvaan toimintaympäristöön uudistumalla. Paikallisuuden näkö-
kulmasta kunnan elinvoimaisuus tarkoittaa kykyä vastata paikallisiin tar-
peisiin, jolloin elinvoiman määrittelyyn sisältyvät osatekijät riippuvat kohde-
kunnan tarpeista. Eräs haastateltava selitti, että paikkakunnan ominais-
piirteiden tulisi näkyä elinvoimatyössä. Hän huomautti myös, että erikokoi-
silla paikkakunnilla toimenpiteiden suhteellinen vaikutus voi olla erilainen 
ja erityisesti pienillä paikkakunnilla pienilläkin toimenpiteillä voi olla mer-
kitystä. Toisaalta elinvoiman ajateltiin myös tarkoittavan uskoa siihen, että 
kunta kehittyy ja on hyvä paikka asua myös tulevaisuudessa. Erään haasta-
teltavan mukaan erityisesti pienillä paikkakunnilla kyky tehdä uusia avauk-
sia ja kokeiluja on kunnan elinvoiman kannalta tärkeää.

Miten elinvoiman määrittelyt välittyivät haastateltavien työhön?

Haastateltavia pyydettiin elinvoiman määrittelyn yhteydessä pohtimaan, 
miten määritelmä liittyy haastateltavien työtehtäviin. Moni haastateltava 
koki työnsä liittyvän kunnan elinvoiman edistämiseen, kun se liittyi yritys-
toiminnan edellytysten parantamiseen. Työtehtävien koettiin liittyvän elin-
voimaan esimerkiksi silloin, kun yritykset tiedustelivat uutta sijoittumis-
paikkaa tai mahdollisuutta nykyisen tontin laajentamiseen. Työtehtävät liit-
tyivät elinvoimaan myös tilanteessa, jossa pohdittiin koko kaupungin laa-
juisesti, missä ja miten erilaisia yritysalueita on mahdollista kehittää. Maan-
käytön suunnittelutyön rooliksi miellettiin tarjota mahdollisuudet yrittäjil-
le elinkeinonsa harjoittamiseen esimerkiksi riittävien tonttivarantojen avul-
la. Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella koettiin voitavan edistää työ-
paikkojen syntymistä ja toisaalta myös työvoiman saatavuutta kunnassa. 
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Erään elinvoimatehtävissä työskentelevän haastateltavan työhön esimer-
kiksi kuului huolehtia kunnassa toimivista ja sinne tulevista yrityksistä 
sekä yleisesti elinympäristön laadusta, jotta kunta olisi houkutteleva paik-
ka asua.

Elinvoiman koettiin liittyvän työhön myös tilanteessa, jossa työn tarkoi-
tuksena oli tukea kunnan kasvua. Kun elinvoiman määriteltiin tarkoittavan 
asukasluvun ja yritysten määrän kasvua, siihen ajateltiin voitavan vastata 
maankäytön keinoin lisäämällä tonttitarjontaa. Pidettiin tärkeänä, että kun-
nalla olisi valmiiksi suunniteltuna eri käyttötarkoituksiin paikkoja, jotka so-
pivat erilaisten yritysten ja asukkaiden tarpeisiin. Toisaalta tärkeänä pidet-
tiin myös sitä, että tonttitarjonta vastaa kuntaan jo sijoittuneiden yritysten 
ja asukkaiden tarpeisiin, jotta nämä eivät lähtisi pois kunnasta. Kaavoituk-
sen lisäksi tärkeänä keinona kunnan kasvutilanteeseen vastaamiseen pidet-
tiin maapolitiikkaa ja maanhankintaa, jotta tonttimaata saadaan hankittua 
oikea-aikaisesti ja oikeaan hintaan. Tämän ajateltiin olevan tärkeää kunnan 
kestävän talouden näkökulmasta.

Elinvoiman koettiin liittyvän myös työtehtäviin, joissa suunnitellaan kun-
nan palveluverkkoa, liikenneverkkoa ja toimintojen sijoittumista kunnassa. 
Haastateltavat kuvasivat, kuinka maankäytön suunnittelussa pohditaan, mis-
sä elinvoimaa tuottavat toiminnot, kuten työpaikat ja asuminen, kunnassa 
sijaitsevat ja miten ne liittyvät toisiinsa. Näiden työtehtävien voisi ajatella 
vastaavan elinvoiman määrittelyyn systeemisestä näkökulmasta, jossa olen-
naista on pohtia kunnan elinvoiman kokonaisuutta ja sen osatekijöiden suh-
detta toisiinsa. Kokonaisuuden hallintaan tähtäävällä elinvoimatyöllä ajatel-
tiin voitavan vaikuttaa myös ilmastonäkökulmaan ja siihen, että kunnan toi-
minnot ovat kestävällä tavalla järjestetyt.

Elinvoimatyötä kuvattiin haastatteluissa usein myös toimintaympäristön 
järjestämisenä. Maankäytön suunnittelun nähtiin liittyvän kunnan elin-
voimaisuuteen, koska maankäytön suunnittelussa kehitetään elinympäris-
töä, joka on sidoksissa kuntalaisten hyvinvointiin ja toimintaan. Esimerkik-
si eräälle yleiskaavoitustehtävissä työskentelevälle haastateltavalle elin voiman 
edistäminen näyttäytyi varautumisena ja edellytysten luomisena, minkä 
tavoitteena oli tarjota yrityksille ja asukkaille hyvä yhdyskuntarakenne ja 
toimintaympäristö. Maankäytön suunnitteluhankkeiden ja kaavoituksen 
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ajateltiin pyrkivän aina jonkin kunnan elinvoimaisuuden osatekijän paran-
tamiseen ja paikallisiin tarpeisiin vastaamiseen. Maankäytön suunnittelu-
hankkeiden tavoitteena on usein myös eri asukasryhmien, kuten lapsi-
perheiden, koululaisten ja vanhusten, olojen tukeminen, minkä nähtiin tu-
kevan kuntalaisten hyvää elämää ja siten kunnan elinvoimaisuutta. 

Kasvutilanteen ja muiden kontekstiin liittyvien tekijöiden  
vaikutus elinvoiman määrittelyyn

Kunnan kasvutilanne heijastui jonkin verran siihen, mistä asioista haasta-
teltavat näkivät kunnan elinvoiman muodostuvan. Kangasalla ja Naantalis-
sa asukkaiden, yritysten ja palvelujen lukumäärän kasvuun viitattiin osoi-
tuksena kunnan elinvoimaisuudesta. Erään haastateltavan mukaan kun-
nan elinvoimaisuuden osoittaminen väestönkasvun avulla on luontevaa, 
sillä kunnan elinvoiman perustana on, että kunnassa ylipäätään on kun-
talaisia. Myös Iissä yritysten ja asukkaiden määrän kasvu ja kunnan veto-
voimaisuus liitettiin kunnan elinvoimaisuuteen ja nykyisen kasvun toivot-
tiin jatkuvan.

Kouvolassa elinvoima määriteltiin paitsi kasvun myös pitovoiman eli ny-
kyisten asukkaiden ja yritysten tarpeisiin vastaamisen kautta. Nykyisten 
asukkaiden ja yritysten pitäminen kunnassa näyttäytyi vähintään yhtä tär-
keänä kuin uusien houkuttelu. Haastateltavat myös pitivät kuntastrategias-
sa esitettyjä voimakkaita kasvutavoitteita jokseenkin epärealistisina. Myös 
Utajärvellä ja Vaalassa elinvoimaisuuteen yhdistettiin sekä vetovoima eli 
uusien asukkaiden ja yritysten houkuttelu että pitovoima eli nykyisten asuk-
kaiden ja yritysten säilyminen kunnassa.

Pihtiputaan edustajat kyseenalaistivat kasvun elinvoiman mittarina ja huo-
mauttivat, että elinvoimatyöhön voi sisältyä paljon muutakin kuin kunnan 
asukasmäärän tai yritysten lukumäärän kasvattaminen. Pihtiputaan edus-
tajien mukaan kasvuun liittymätön elinvoimatyö voi tarkoittaa esimerkiksi 
ympäristön viihtyisyyden parantamista tai palvelujen kehittämistä nykyisille 
kuntalaisille ja yrityksille. Kasvun puuttumisen vaikutus kunnan elin voimaan 
nousi esille myös Kangasalla, jossa erilaisia kasvutilanteita on tunnistettu 
kunnan sisällä. Kauimpana Tampereen kasvuvyöhykkeestä sijaitsevissa kun-
nan osissa väestö ja palvelut ovat vähentyneet ja elinvoima heikentynyt. 
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Haastateltavat pitivät tärkeänä pohtia, miten elinvoimaa voidaan edistää tasa-
painoisesti koko kaupungissa.

3.2 Elinvoimatyön organisointi kohdekunnissa

KESKEISET HUOMIOT:
• Monialaiseen yhteistyöhön perustuvaa elinvoimatyötä tehtiin kunnissa, joille oli 

yhteistä elinvoima-käsitteen monipuolinen määrittely: elinvoiman miellettiin 
liittyvän kaikkeen kunnan tekemiseen ja vaativan laajaa yhteistyötä kaupungin, 
seudun ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Maankäytön suunnittelun roolina 
oli edellytysten luominen kunnan elinvoiman kehittymiselle tiiviissä yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa.

• Elinkeino- tai kehittämisyhtiön johdolla tehtävää elinvoimatyötä tehtiin kunnissa, 
joiden tavoitteena oli kasvaa yritysten toimintaympäristöä kehittämällä. Perusteena 
saattoi olla myös yhtiön avulla järjestetty alueellinen yhteistyö ja sen mukanaan 
tuomat yhtä kuntaa laajemmat mahdollisuudet elinvoiman kehittämiseen. 
Maankäytön suunnittelun rooli oli kaksisuuntainen: tehtävänä on toisaalta vastata 
elinkeino- tai kehittämisyhtiöltä tuleviin yritysten tarpeisiin, toisaalta tarjota yhtiölle 
tietoa maankäytön suunnittelun avulla luotavista elinvoiman kehittämisen 
mahdollisuuksista.

• Kolmas tapa elinvoimatyön organisointiin kohdekunnissa oli tehdä elinvoimatyötä 
erillisen elinvoimayksikön johdolla, jota maankäytön suunnitteluyksikkö tukee. Tässä 
organisointitavassa maankäytön suunnittelun rooli muistutti monin tavoin 
elinkeino- ja kehittämisyhtiön kanssa tehtävää kaksisuuntaista yhteistyötä,  
mutta voi saada myös erilaisia kuntakohtaisia painotuksia.

• Tutkimusasetelman ja aineiston perusteella ei voi suoraan päätellä, missä määrin 
elinvoimatyön organisointi liittyy kunnan kasvutilanteeseen. Elinvoimatyön 
organisoimiseen vaikuttavia, mahdollisesti kasvutilannetta tärkeämpiä tekijöitä  
ovat muut kontekstuaaliset tekijät, kuten kuntaorganisaation työtapojen kehitys 
sekä kuntaorganisaation koko ja resurssit.

Haastatteluissa keskusteltiin elinvoimatyön organisoimisesta kunnissa. Eri-
laistuvissa kunnissa myös kunnan organisoitumisen tavat moninaistuvat 
(Airaksinen, 2017, s. 177). Elinvoimatyö oli jokaisessa kohdekunnassa 
organisoitu eri tavoin, mutta kuntien välillä oli kuitenkin tunnistettavis-
sa yhteisiä teemoja (taulukko 5). Kangasalla, Naantalissa, Kolarissa, Pihti-
putaalla ja Utajärvellä elinvoimatyö vaikuttaa perustuvan monialaiseen 
yhteistyöhön. Erityisesti Iissä ja Kouvolassa mutta myös Utajärvellä ja 
Vaalassa elinvoimatyötä tehtiin myös elinkeino- tai kehittämisyhtiön joh-
dolla. Uudessakaupungissa, Pieksämäellä, Kuhmossa ja Vaalassa elinvoima-
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työtä tekee erillinen elinvoimayksikkö, jota maankäytön suunnittelu 
tukee.

Taulukko 5 
Elinvoimatyön organisointi kohdekunnissa

Kohdekunta
Monialainen 

yhteistyö

Elinvoimatyö 
elinkeino- tai 

kehittämisyhtiön 
johdolla

Erillinen 
elinvoimayksikkö, 
jota maankäytön 
suunnittelu tukee

Kangasala x

Naantali x

Kolari x

Uusikaupunki x

Ii x

Kouvola x

Pieksämäki x

Pihtipudas x

Kuhmo x

Utajärvi x x

Vaala x x

Monialaiseen yhteistyöhön perustuva elinvoimatyö

Kangasalla, Naantalissa, Kolarissa, Pihtiputaalla ja Utajärvellä elinvoima-
työn miellettiin liittyvän kaikkeen kunnan tekemiseen ja vaativan laajaa 
yhteis työtä kaupungin, seudun ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. 
Esimerkiksi Kangasalan haastateltavien mukaan jokainen kaupungin työn-
tekijä ja organisaatio työskentelee elinvoiman edistämisen eteen, koska kä-
site on niin monitahoinen. Konkreettisemmin elinvoimatyöhön osallistu-
vat toimijat voi tunnistaa, kun määritellään, mitä elinvoimalla tarkoitetaan.

Kangasalla elinvoimatyötä tunnistettiin tehtävän useissa ryhmissä, muun 
muassa kaupunkikehitystiimissä, maapoliittisessa työryhmässä ja hyvin-
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vointityöryhmässä. Työtä ei johda mikään yksi taho, mutta poliittinen pää-
töksenteko, kaupungin johto ja kaupungin elinkeinoyhtiö luovat työlle 
suunta viivat. Elinvoimatyöhön liittyy myös seudullista yhteistyötä, jonka 
tuloksena syntyvät kaupunkiseutusuunnitelmat ja liikenneverkkosuunni-
telmat ohjaavat kunnan elinvoimatyötä. Kangasalan haastateltavat pitivät 
tärkeänä, etteivät seudun kunnat kilpailisi keskenään, vaan tekisivät yhteis-
työtä kilpaillakseen toisten seutujen kanssa.

Myös Naantalissa elinvoimatyötä tehdään usealla taholla. Tärkeimpänä 
näistä mainittiin poikkihallinnollinen maankäyttö- ja elinkeinoryhmä, joka 
kokoontuu viikoittain ja kerää yhteen elinkeinoasioiden, maankäytön, tek-
nisten palveluiden, saaristoasioiden ja viestinnän parissa työskenteleviä 
virka miehiä. Työryhmä käsittelee elinkeinoasioita ja valmistelee niitä lauta-
kuntiin ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi tai päätettäväksi. Haastatelta-
vien mukaan maankäyttö- ja elinkeinoryhmä auttaa ketterästi ja nopeasti 
reagoimaan erilaisiin tarpeisiin. Elinvoimatyön johtajaksi tunnistettiin kau-
punginjohtaja.

Kolarissa elinvoimatyötä tehtiin haastateltavien mukaan kaikissa kaupun-
gin yksiköissä, vaikka työtä ei olekaan erikseen organisoitu. Kaupungin hal-
linto, elinvoimapalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut mainittiin tärkeinä 
elinvoimatyöhön osallistuvina tahoina. Vuoden alusta on perustettu myös 
elinvoimalautakunta, jossa jäsenenä on kaupungin virkamiesten lisäksi myös 
yrittäjiä. Maankäytön suunnittelu on mukana työssä, sillä elinvoimateemat 
tulevat esiin kaikissa maankäytön suunnitteluhankkeissa.

”No, ainakin mulla on käsitys, että tässä on vähän kaikki mukana tässä. 
[– –] mutta ei mitään semmoista erityistä organisointia oo, että kukin 
omalla tavallaan vähän niinku toteuttaa tätä tavoitetta.” (Kolari)

Pihtiputaan elinvoimatyötä luonnehdittiin laajalla rintamalla tapahtuvaksi 
yhteistyöksi, jota johtaa kunnanjohtaja. Elinkeinojen kehittämiseen liittyvä 
elinvoimatyö tapahtuu seudun neljän kunnan yhteisen kehitysyhtiön kaut-
ta. Kuntien yhteisen kehitysyhtiön tehtävänä on hoitaa yritystoimintaan liit-
tyvää kehittämistyötä ja sen hallinnointia. Yritysten tila- ja tonttitarpeisiin 
liittyvät tarkemmat kysymykset hoidetaan suoraan kuntien kautta. Harrastus-
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mahdollisuuksiin ja viihtyisyyden kehittämiseen liittyvässä elinvoima työssä 
tärkeää puolestaan on kaavoituksen, teknisen toimen ja sivistystyön muka-
naolo sekä yhteistyö erilaisten järjestöjen ja muiden paikallisten toimijoi-
den kanssa. Pihtiputaan elinvoimalle tärkeän Nelostien aluevaraussuunni-
telman laatimiseen liittyen yhteistyötä on tehty aktiivisesti Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kanssa. Tärkeä yhteistyö-
kumppani elinvoimatyössä on myös paikallinen maaseudun kehittämis-
yhdistys.

Utajärven elinvoimatyö on luonteeltaan poikkihallinnollista, ja siinä on 
vahva linkki yritysmaailmaan. Tavoitteena on ottaa yritysten tarpeet huo-
mioon ja etsiä ratkaisuja, joiden avulla kunta olisi yritysten toiminnan ja 
sijoittumisen kannalta houkutteleva. Utajärvellä elinvoimatyötä ohjataan 
kunta strategian tasolta, josta se edelleen jakautuu pienempiin prosesseihin 
ja projekteihin. Työn sisällöstä riippuu, kuka työtä johtaa. Strategiatason 
teemoja johtaa kunnanjohtaja, yritysrajapintaan liittyviä teemoja Utajärven 
yrityspuisto ja maankäytön teemoihin liittyvää työtä elinympäristöjohtaja.

Monialaiseen yhteistyöhön perustuvassa elinvoimatyössä maankäytön 
suunnittelun roolina vaikuttaisi olevan edellytysten luominen kunnan elin-
voiman kehittymiselle, ja maankäytön suunnittelun mukanaolo elinvoima-
työssä on vahvaa. Maankäytön suunnitteluyksikkö ei kuitenkaan johda elin-
voimatyötä, vaan on yksi monista yksiköistä, jossa elinvoimatyötä tehdään. 
Esimerkiksi Kangasalan edustajien mukaan kaupungin tuottama kaava-
varanto ja kaavamuutokset mahdollistavat elinkeinoelämään liittyvät hank-
keet. Myös kaupungin maapolitiikka nähtiin tärkeänä elinvoimatyön osa-
na. Esimerkiksi Naantalissa elinvoimatyöryhmän sisällöt liittyvät usein 
maankäytön suunnitteluun: haastattelujen tekoaikana elinvoimatyöryhmäs-
sä työstettäviä sisältöjä olivat kaavoitusohjelman kommentointi, erilaiset yri-
tysten sijoittumisneuvottelut ja niihin liittyvät maankäyttöhankkeet, asunto- 
ohjelman laatiminen, tulossa olevat asuintontit ja niiden markkinointi sekä 
vuoden 2022 asuntomessut Naantalissa. Pihtiputaalla haastateltavat kuvasi-
vat maankäytön suunnittelua kuntastrategian fyysisenä ilmenemismuoto-
na, joka on seurausta kuntastrategian laatimisen, kunnan johdon ja maan-
käytön suunnittelun tiiviistä yhteydenpidosta. Maankäytön suunnittelulla 
on haastateltavien mukaan vahva rooli myös Utajärven elinvoimatyössä. 
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Elinvoimatyön sisällöt painottuvat Utajärvellä yritysten toimintaedellytys-
ten parantamiseen, johon haastateltavien mukaan voidaan vaikuttaa juuri 
maankäytön suunnittelulla.

Sopivan kokoinen kaupunkiorganisaatio tunnistettiin monialaiseen yhteis-
työhön perustuvan elinvoimatyön vahvuudeksi. Kangasalla elinvoima työhön 
liittyvä yhteistyö ja tiedonvälitys on ollut helppoa ja sujuvaa, koska työhön 
osallistuu suhteellisen pieni määrä henkilöitä. Naantalin edustajien mukaan 
pieni kaupunkiorganisaatio on kaupungin elinvoimatyön vahvuus, koska se 
mahdollistaa välittömän ja ketterän toiminnan. Matalaa, laajaan yhteis-
työhön kykenevää organisaatiota luonnehdittiin Pihtiputaan elinvoimatyön 
vahvuudeksi. Samalla henkilöllä voi olla elinvoimatyössä monta eri tehtä-
vää, esimerkiksi rooli sekä aluearkkitehtina että maaseudun kehittämis-
yhdistyksen hallituksen jäsenenä. 

”Meillä on varmaan sillä lailla aika hyväkin tilanne, että meillä ei ole 
semmosta jäykkää organisaatiota sitä varten, vaan että me ollaan enemmän 
sellanen lättänä organisaatio ja se tekee yhteistyötä, niin kun, kenen tahansa 
kanssa, kuka on tarpeellinen juuri siihen kysymykseen, että minusta hirveen 
ketterä organisaatio.” (Pihtipudas)

Elinkeino- tai kehittämisyhtiön johdolla tehtävä elinvoimatyö

Iissä ja Kouvolassa sekä osin myös Utajärvellä ja Vaalassa työtä tehtiin kun-
nan tai kuntien yhteisen elinkeino- tai kehittämisyhtiön johdolla. Iin käy-
tännön elinvoimatyötä hoitaa elinkeinoyhtiö Micropolis Oy. Yhtiön halli-
tus koostuu poliittisista päättäjistä, ja sen operatiivisesta johtamisesta vas-
taa yhtiön toimitusjohtaja yhteistyössä kunnanjohtajan ja teknisen johtajan 
kanssa. Kaikki kuntaorganisaation yksiköt ovat kuitenkin mukana elin-
voimatyössä, ja asioita käsitellään viikoittain yksiköiden yhteisissä kokouk-
sissa. Kouvolassa elinvoimatyötä tehdään kehitysjohtajan ja Kouvolan elin-
keinoyhtiön johdolla. Valinnat siitä, mihin elinvoimatyössä panostetaan, tu-
levat poliittisesta tahtotilasta ja kaupungin johdolta.

Vaalassa ja Utajärvellä elinvoimatyötä tekee kuntien yhteinen kehittämis-
yhtiö, johon kuuluu lisäksi Muhoksen kunta. Kehittämisyhtiön tehtävänä 
on koordinoida alueen matkailuun liittyvää elinvoimatyötä. Tehtävänä on 
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myös ottaa vastaan yritysten yhteydenottoja ja viedä eteenpäin kunnista tu-
levia aloitteita seudun elinvoiman kehittämiseen. Utajärven kunnasta elin-
keinoyhtiön toimintaan osallistuu Utajärven yrityspuisto. Vaalalla on elin-
keinoyhtiössä oma, tehtävää varten palkattu elinvoimapäällikkö. Kehittä-
misyhtiön lisäksi Utajärven, Vaalan ja Muhoksen kunnilla on yhteinen maan-
käytön suunnittelutiimi. Haastateltavien mukaan kuntien maankäytön suun-
nitteluun liittyvä yhteistyö ja kehittämisyhtiö ovat tuoneet Utajärven ja Vaa-
lan elinvoimatyöhön alueellisen tason, mikä mahdollistaa alueen elin voiman 
kehittämisen kokonaisuutena. Alueellisen kehittämisyhtiön lisäksi elin-
voimatyötä tehdään myös kuntien sisällä.

Elinkeinoyhtiön johdolla tehtävässä elinvoimatyössä maankäytön suun-
nittelun roolia voisi kuvailla kaksisuuntaiseksi: maankäytön suunnittelun 
tehtävänä on toisaalta vastata elinkeinoyhtiöltä tuleviin yritysten tarpeisiin, 
toisaalta antaa elinkeinoyhtiölle syötteitä maankäytön suunnittelun avulla 
luotavista elinvoiman kehittämisen mahdollisuuksista. Esimerkiksi Kouvo-
lassa elinkeinoyhtiö kutsuu maankäytön suunnittelijat mukaan elinvoima-
työhön tarvittaessa riippuen hankkeen luonteesta. Haastateltavat huomaut-
tivat, että joskus elinvoimahanke voi olla myös maankäyttöhanke, jolloin 
maankäytön suunnittelun rooli elinvoimatyössä on erityisen vahva. Maan-
käytön suunnittelussa käsiteltävien teemojen, kuten yhdyskuntarakenteen 
ja liikenneverkon, nähtiin Kouvolassa myös asettavan reunaehdot elinvoima-
työlle, kuten elinvoimahankkeiden sijoittelulle. Iissä maankäytön suunnit-
telusta vastaavat henkilöt eivät ole olleet mukana elinvoimatyössä strategia-
tasolla, kuten uuden kuntastrategian laatimiseen liittyvissä työryhmissä. 
Haastateltavat kuvasivat, kuinka maankäytön suunnittelun rooli elinvoima-
työssä on olla viemässä strategiatasolla päätettyjä asioita käytäntöön. Toi-
saalta maankäytön suunnittelun mukanaolo elinvoimatyössä tunnistettiin 
olennaiseksi: haastateltavien mukaan elinvoimatyötä ei voi tehdä, jos ei tie-
detä, minkälaisia maankäyttömahdollisuuksia kunnassa on. Konkreettise-
na esimerkkinä maankäytön suunnittelun roolista elinvoimatyössä mainit-
tiin kunnan strategisiin kärkihankkeisiin liittyvien maankäyttömahdolli-
suuksien tunnistaminen.

Kouvolan edustajien mukaan maankäytön suunnittelulla voidaan toisaalta 
luoda myös edellytyksiä elinvoimahankkeille: esimerkiksi yleiskaavoituksessa 
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etsitään potentiaalisia alueita asumiseen ja yrittämiseen, jotka tarjoavat alus-
tan elinvoimahankkeiden toteuttamiseen. Tähän liittyen maankäytön suun-
nittelijat toivoivat elinkeinoyhtiöltä enemmän tietoa siitä, missä ja minkä-
laisille yritystonteille kunnassa voisi olla kysyntää, sillä ennakoiva yritys-
alueiden profilointi olisi voinut edistää erityisesti uusien yritysten sijoittu-
mista kuntaan. Kouvolan edustajat näkivät maankäytön suunnitteluyksikön 
yhteistyön elinkeinoyhtiön kanssa haasteellisena tilanteessa, jossa tarvetta 
varautua uusien yritystonttien tarjontaan yleiskaavoituksella ja maanhan-
kinnalla ei ollut heidän mielestään tunnistettu kaupungin päättäjätasolla. 
Maankäytön suunnittelijoiden mukaan oli turhauttavaa vastata yritysten tie-
dusteluihin sijoittumismahdollisuuksista, kun ennakoivalle maankäytön 
suunnittelutyölle ei ollut haastateltujen mukaan kunnassa osoitettu riittä-
västi resursseja.

Elinvoimatyö erillisessä yksikössä, jota maankäytön suunnittelu tukee

Uudessakaupungissa, Pieksämäellä, Vaalassa ja Kuhmossa elinvoimatyö on 
kuntaorganisaatioon kuuluvan erillisen yksikön vastuulla. Maankäytön suun-
nittelu kuitenkin osallistuu elinvoimatyöhön yli yksikkörajojen. Uudessa-
kaupungissa elinvoimatyötä tehdään Hallinto- ja elinvoimapalvelut -nimi-
sen yksikön johdolla, ja sitä johtaa kaupunginjohtaja. Maankäytön suunnit-
telu on kuitenkin mukana elinvoimatyössä, ja haastateltavien mukaan maan-
käytön suunnittelun ja elinkeinojen kehittämisen integrointi koetaan tär-
keäksi kaupungin elinvoiman kasvattamisessa. Pieksämäellä kaupungin-
johtaja, elinkeinotoimi ja elinkeinojohtaja hoitavat elinvoimatyötä ja viesti-
vät esiin tulevia tarpeita maankäytön suunnittelulle. Kuhmossa elinvoima-
työstä vastaa yksikkö nimeltä Vetovoimaisuuden palvelualue, jota johtaa 
kaupunginjohtaja. Maankäytön suunnittelu kuuluu erilliseen Kaupunki-
ympäristön palvelualueeseen, mutta maankäytön suunnittelu osallistuu tar-
vittaessa myös Vetovoimaisuuden palvelualueen toimintaan ja sen tekemään 
elinvoimatyöhön. Vaalassa elinvoimatyötä tekee alueellisen kehittämis yhtiön 
lisäksi poikkihallinnollinen ”elinvoimanyrkki”, jolla on vahva yritysraja pinta. 
Maankäytön suunnittelijat osallistuvat elinvoimanyrkin toimintaan.

Erillisessä yksikössä tehtävässä elinvoimatyössä maankäytön suunnitte-
lun rooli vaihtelee kunnittain. Kuhmossa maankäytön suunnittelun ja elin-
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voimayksikön yhteistyö ei haastateltavan mukaan ole ollut kovinkaan tiivis-
tä, vaikka maankäytön suunnittelu tarvittaessa osallistuukin elinvoimatyö-
hön. Vaalassa kaavoituksen roolina on olla mukana tuomassa tapauksiin 
maankäytön suunnittelun näkökulmia. Haastateltavien mukaan monet tee-
mat myös aikanaan konkretisoituvat kaavoitushankkeiksi. Uudessakaupun-
gissa tahtotila maankäytön suunnittelun integroimiseksi elinvoimatyöhön 
on vahva, mutta maankäytön suunnittelun vähäisten henkilöresurssien ko-
ettiin haastavan elinvoimatyön tekemistä. Toisaalta haastateltavat kokivat, 
että pienessä organisaatiossa he saivat olla monessa mukana, jolloin maan-
käytön suunnittelun näkökulma välittyy hyvin kaikkeen kaupungin teke-
mään elinvoimatyöhön.

”Et se on varmaan se syy, että mitä varten, minäkin aika näissä erilaisis 
hankkeissa oon ollu mukana, että, tota, noin, et meillä nää resurssit on aika 
vähäset, että pienessä kunnassa sit pääsee tekemään kaikenlaista 
kiinnostavaa.” (Uusikaupunki)

Pieksämäellä maankäytön suunnittelun yhteistyötä elinvoimatyöstä vastaa-
van yksikön kanssa kuvattiin tiiviiksi. Maankäytön suunnittelijat vaikutti-
vat myös ottaneen itselleen aktiivisen roolin elinvoimatyössä. Haastatelta-
vat kuvasivat, kuinka Pieksämäen maankäytön suunnittelussa on pyritty en-
nakoimaan yritysten tarpeita pitämällä yhteyttä yrityskenttään ja selvittä-
mällä hankkeiden lähtökohtia ja edellytyksiä jo ennakkoon. Haastateltavat 
pitivät ennakointia tärkeänä: jos yritysten tarpeisiin herättäisiin vasta, kun 
ne ovat ajankohtaisia, ei kaavoitusprosessi ehtisi vastata niihin ja hankkeet 
jäisivät toteutumatta. Ketterimmin yritysten tarpeisiin olikin haastatelta-
vien mukaan pystytty vastaamaan suunnittelutarveratkaisuilla ja poikkeamis-
luvilla.

Elinvoimatyön organisointi eri kasvutilanteissa ja konteksteissa

Tutkimusasetelman ja aineiston perusteella ei voi suoraan päätellä, missä 
määrin elinvoimatyön organisointi liittyi kunnan kasvutilanteeseen. Elin-
voimatyön organisoimiseen vaikuttavia, mahdollisesti kasvutilannetta tär-
keämpiä tekijöitä lienevätkin muut kontekstuaaliset tekijät, kuten kunta-
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organisaation työtapojen kehitys (Hirvonen-Kantola, 2013) sekä kunta-
organisaation koko. Seuraavaksi tarkastellaan sitä, miten kunnan kasvu-
tilanne ja muut kontekstuaaliset tekijät voivat mahdollisesti heijastua elin-
voimatyön organisointiin.

Monialaiseen yhteistyöhön perustuvaa elinvoimatyötä tehtiin Kangasalla, 
Naantalissa, Kolarissa, Pihtiputaalla ja Utajärvellä. Kasvutilannetta yhtei-
sempää kunnille vaikuttaisi olevan monipuolinen elinvoiman käsitteen mää-
rittely. Väestöltään vähenevissä kunnissa Pihtiputaalla ja Utajärvellä elin-
voimatyön avointa organisointia perusteltiin laajalla yhteistyöllä, jonka avulla 
kunnan elinvoiman kehittämiseen voitiin etsiä monipuolisempia toiminta-
mahdollisuuksia. Pihtiputaalla yhteistyötä oli tehty monipuolisesti seudun 
muiden kuntien, valtion ja järjestöjen kanssa. Utajärvellä yhteistyö liittyi 
erityisesti yritysten ja seudun kuntien yhteistyöhön. Monialaiseen yhteis-
työhön liittyvää laajaa yhteistyötä pidettiin tärkeänä elinvoimatyön osateki-
jänä toisaalta myös Kangasalla, jonka elinvoimatyössä olennaista on edulli-
sen sijainnin hyödyntäminen ja yhteistyö seudun muiden kuntien kanssa. 
Monialaiseen yhteistyöhön perustuvassa elinvoimatyössä maankäytön suun-
nittelun roolina vaikuttaisi olevan edellytysten luominen kunnan elinvoiman 
kehittymiselle, ja maankäytön suunnittelun mukanaolo elinvoimatyössä on 
vahvaa. Maankäytön suunnitteluyksikkö ei kuitenkaan johda elinvoima-
työtä, vaan on yksi monista yksiköistä, jossa elinvoimatyötä tehdään.

Elinkeinoyhtiön johdolla tehtävää elinvoimatyötä hyödynnettiin erityi-
sesti Iissä ja Kouvolassa. Molempien kuntien strategisena tavoitteena on kas-
vaa yritysten toimintaympäristöä kehittämällä, mikä selittänee elinvoima-
työn organisoimista elinkeinoyhtiön kautta. Elinvoimatyötä tehtiin alueel-
lisissa kehittämisyhtiöissä toisaalta myös Pihtiputaalla, Utajärvellä ja Vaa-
lassa. Kehittämisyhtiön johdolla tehtävän elinvoimatyön perusteena oli täl-
löin alueellisen yhteistyön mukanaan tuomat laajat toimintamahdollisuu-
det ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen yhtä kuntaa laajemmalla 
alueella. Maankäytön suunnittelun roolina oli tällöin toisaalta vastata elin-
keinoyhtiöltä tuleviin tavoitteisiin, toisaalta antaa elinkeinoyhtiölle syötteitä 
maankäytön avulla luotavista elinvoiman kehittämisen mahdollisuuksista.

Elinvoimatyötä tehtiin erillisessä elinvoimayksikössä Uudessakaupungis-
sa, Pieksämäellä, Vaalassa ja Kuhmossa. Myös näissä kunnissa elinvoiman 
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määrittelyssä painottui elinkeino- ja yritystoiminnan olosuhteiden kehittä-
minen, mutta elinvoimatyö oli annettu tehtäväksi kuntaorganisaatioon kuu-
luvalle yksikölle erillisen kehittämisyhtiön sijaan. Maankäytön suunnitte-
lun rooli elinvoimatyössä muistutti monin tavoin kaksisuuntaista yhteistyö-
tä kehittämisyhtiön kanssa. Toisaalta maankäytön suunnittelun rooli elin-
voimatyössä myös vaihteli kunnittain. Esimerkiksi Pieksämäellä ja Uudes-
sakaupungissa maankäytön suunnittelijat kokivat osallistuvansa elinvoima-
työhön vahvasti, kun taas Kuhmossa elinkeinoyksikön ja maankäytön suun-
nitteluyksikön yhteistyötä ei kuvattu erityisen tiiviiksi.

3.3 Strategisten elinvoimatavoitteiden välittyminen 
kuntien maankäytön suunnitteluun

KESKEISET HUOMIOT:
• Maankäytön suunnitteluun välittyvät strategiset elinvoimatavoitteet liittyivät 

asuinympäristöjen kehittämiseen, yritysten toimintaympäristön kehittä miseen, 
liikenneyhteyksien kehittämiseen, palveluverkon kehittämiseen, laadukkaan 
ympäristön kehittämiseen ja kestävään kehitykseen.

• Voimakkaamman kasvun tilanteessa kunnat pyrkivät kehittämään elinvoimaansa 
asumismahdollisuuksia ja siten kunnan väestöpohjaa monipuolistamalla,  
kun taas vähäisemmän kasvun tilanteessa elinvoimaa pyrittiin kehittämään 
houkuttelemalla uusia asukkaita ylipäänsä.

• Yritysten toimintaympäristön kehittäminen mainittiin kohdekuntien strategisena 
elinvoimatavoitteena kaikissa kasvutilanteissa. Haasteena joissain kunnissa oli,  
ettei maankäytön suunnittelun roolia strategisten tavoitteiden toteuttamisessa 
haastateltavien mielestä täysin tunnistettu kunnan päätöksenteossa.

• Liikenneyhteyksien kehittäminen strategisena elinvoimatavoitteena liittyi 
kasvutilannetta enemmän kunnan sijaintiin, maantieteelliseen kokoon tai 
monikeskuksiseen yhdyskuntarakenteeseen.

• Voimakkaammin kasvavien kuntien palveluverkon kehittämisessä korostui tiiviin  
ja monipuolisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu. Palveluverkon kehittämiseen 
liittyi kasvavissa kunnissa kuitenkin myös haasteita, erityisesti tilanteessa, jossa 
väestönkasvu perustui muuttoliikkeeseen ja oli siksi vaikeasti ennustettavaa. 

• Vähemmän kasvavissa kohdekunnissa palveluverkon kehittämisessä korostui 
palvelujen tehostaminen. Maankäytön suunnitteluun tämä välittyi esimerkiksi 
palvelujen keskittämisenä ja toteutumattomien asemakaavojen kumoamisena.

• Laadukkaan ympäristön kehittämiseen ja kestävään kehitykseen liittyvät strategiset 
elinvoimatavoitteet eivät suoraan liittyneet kunnan kasvutilanteeseen, vaan niitä oli 
löydettävissä eri kasvutilanteissa olevista kohdekunnista.

• Kestävä kehitys kietoutui usein kunnan muihin strategisiin elinvoima tavoitteisiin, 
kuten yhdyskuntarakenteen, asumisen tai liikkumisen kehittämiseen.
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Haastatteluissa tarkasteltiin kohdekuntien strategioissa määriteltyjä elinvoi-
matavoitteitta ja niiden välittymistä maankäytön suunnitteluun. Haastatte-
luja varten käytiin ennalta läpi kuntien strategiat ja poimittiin niistä maan-
käytön suunnitteluun liittyvät strategiset elinvoimatavoitteet. Haastateltavia 
pyydettiin arvioimaan, miten nämä tavoitteet heidän mielestään välittyivät 
kunnan maankäytön suunnitteluun. Analysoidut kuntastrategiat ja niistä 
poimitut strategiset elinvoimatavoitteet on listattu liitteessä 2. Kysymykseen 
on vastattu analysoimalla sekä haastatteluvastauksia että kuntastrategioiden 
tavoitteita. Huomionarvoista on, että kaikki maankäytön suunnitteluun liit-
tyvät elinvoiman edistämisen keinot eivät välttämättä tulleet mainituiksi 
juuri tämän kysymyksen kohdalla, koska ne eivät välttämättä liittyneet suo-
raan kuntastrategioissa mainittuihin tavoitteisiin ja keinoihin. Maankäytön 
suunnittelun keinoja elinvoiman edistämiseen selvennetään myös raportin 
seuraavassa luvussa, jossa kuvataan kuntien elinvoimahankkeita.

Kuntastrategioista ja haastatteluista löydetyt, maankäytön suunnitteluun 
välittyvät strategiset elinvoimatavoitteet liittyivät asuinympäristöjen kehit-
tämiseen, yritysten toimintaympäristön kehittämiseen, liikenneyhteyksien 
kehittämiseen, palveluverkon kehittämiseen, laadukkaan ympäristön kehit-
tämiseen ja kestävään kehitykseen (taulukko 6).

Taulukko 6 
Maankäytön suunnitteluun välittyvät strategiset elinvoimatavoitteet kohdekunnissa
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Kangasala x x x x x
Naantali x x x x
Kolari x x x
Uusikaupunki x x x x x x
Ii x x x x x
Kouvola x x x x x x
Pieksämäki x x x x x
Pihtipudas x x x x x
Kuhmo x x x x
Utajärvi ja Vaala x x x
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Asuinympäristöjen kehittäminen

Asumisen kehittämisen tavoitteeksi mainittiin usein asunto- ja tonttitarjon-
nan monipuolistaminen eri elämäntilanteissa olevien asukkaiden tarpeisiin. 
Esimerkiksi Naantalin, Kangasalan, Kolarin, Uudenkaupungin ja Iin stra-
tegisena tavoitteena on tarjota eri elämäntilanteisiin ja asukasryhmille so-
pivia asumisratkaisuja ja asuinympäristöjä. Monipuolisen asuntotarjonnan 
ajateltiin paitsi houkuttelevan kuntaan uusia asukkaita, myös tukevan elin-
voimaisen, eri taustoista ja ikäryhmistä tulevista asukkaista koostuvan 
väestörakenteen syntyä. Uudenkaupungin strategiassa asumisen vaihto-
ehtojen monipuolistamisen esitetään tukevan kaupungin vetovoimaa ja ima-
goa ja siten kaupungin hallittua kasvua. Kolarin strategiassa mainitaan kun-
nan eri kyliin sijoittuva monipuolinen tonttitarjonta kauniissa luonnon-
ympäristössä asumisen houkuttelevuutta lisäävänä tekijänä. Kangasalan ja 
Naantalin asuinympäristöjen kehittämisessä elinvoimaa tavoiteltiin kaavoit-
tamalla alueita, joissa asuminen ja yritystoiminta sekoittuivat.

”Maankäytön suunnittelun näkökulmasta pitää pystyä vastaaman 
nimenomaan tämmösten ryhmien tarpeisiin, että on esimerkiks kaikenlaisii 
oikeen kokosia asuntoja ja sen tyyppisiä tontteja mitä tämmöset asukkaat, 
joita kunta haluaa houkutella, että semmosia on sitte tarjolla.”  
(Naantali)

Asumisen kehittäminen liittyi usein myös houkuttelevien asuinpaikkojen 
tuottamiseen maankäytön suunnittelun keinoin. Kangasalla, Kouvolassa, 
Pieksämäellä ja Pihtiputaalla rantatonttien kaavoitus mainittiin keinona 
uusien asukkaiden houkutteluun erityisesti sellaisissa kunnan osissa, jotka 
ovat väestöltään väheneviä. Kouvolan strategiassa korostetaan myös väljiä 
asumismahdollisuuksia ja omaleimaisia asuinalueita kunnan vetovoima-
tekijänä. Taustalla on Kouvolan kuntaliitoshistoria, minkä myötä kunnassa 
on useampia keskustaajamia ja siten tarjolla monipuolisia asumisen vaihto-
ehtoja sekä kaupunkimaisessa että maaseutumaisessa ympäristössä. Hou-
kuttelevien asuinpaikkojen kehittämisessä olennaista vaikuttaisikin olevan 
kuntien sijaintiin liittyvien ominaispiirteiden, kuten vesistöjen, kauniin 
luonnon ympäristön tai laajan maantieteellisen koon hyödyntäminen. Esi-



53

merkiksi Kouvolassa kunnan maantieteellisesti suuri koko on pyritty kään-
tämään asumismahdollisuuksiin liittyväksi vahvuudeksi.

Lähes kaikissa kunnissa tavoitteena oli asuinympäristön kehittäminen 
myös maaseudulla. Esimerkiksi Kangasalla, Naantalissa ja Pieksämäellä kun-
nan maaseutumaiset osat mainittiin asuinympäristöinä, jotka usein ovat 
kunnan keskeisempiin osiin verrattuna väestöään, palvelujaan ja toiminto-
jaan menettäviä ja joiden elinvoiman kehittäminen on siksi erityisen tär-
keää. Kouvolassa, Utajärvellä ja Vaalassa väljä ja viihtyisä asuminen kylissä 
ja maaseudulla esitettiin myös kunnan vetovoimatekijänä. Haastateltavat 
kertoivat kylien kehittämisen tavoitteen välittyvän maankäytön suunnitte-
luun kylien vetovoimatekijöiden tunnistamisena ja niiden vahvistamisena 
maankäytön keinoin. Maaseudun asuinmahdollisuuksia kehitettiin useissa 
kunnissa myös monipaikka-asujille esimerkiksi kaavoittamalla uusia aluei-
ta vapaa-ajan asumiseen ja tutkimalla mahdollisuutta sallia pysyvä asumi-
nen loma-asuntoalueilla.

”Ja me ollaan ihan kiinni Tampereen kaupunkirakenteessa ja meidän kasvu 
keskittyy... Keskittyy tähän Tampereen kasvuvyöhykkeelle, kaupungin 
länsiosaan, ja... Ja, tota, sitten meidän itäisimmät osat on niitä alueita,  
joilta väestö on selkeesti vähentyny ja palvelut on vähentyny. Ja...  
Elinvoima on monella mittarilla heikentyny. […] Niin siellä ainakin  
mulla niinkun joka päivä työpöydällä, että mitenkä se elinvoimaa voidaan 
edistää tasapainosesti koko kaupungissa.” (Kangasala)

Yritysten toimintaympäristön kehittäminen

Kaikkien kuntien strategisena elinvoimatavoitteena mainittiin yritysten toi-
mintaympäristön kehittäminen. Tämä näkyi maankäytön suunnittelussa 
yritystonttien ennakoivana kaavoituksena riittävän tonttitarjonnan varmis-
tamiseksi ja toisaalta myös yritysten äkillisiin tarpeisiin vastaamisena. Kuh-
mossa ja Iissä strategisten tavoitteiden toteuttamisen yhteydessä mainittiin 
myös yritysalueiden profilointi, jonka avulla voitiin houkutella tiettyjen alo-
jen yrityksiä kuntaan. Kuhmossa oli näin saatu muodostettua puualan yri-
tysten ekosysteemi, johon kuuluvat yritykset tukevat toistensa toimintaa. 
Iissä profilointia on tehty kunnan elinkeinoyhtiön ja maankäytön suunnit-
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teluyksikön yhteistyönä, ja sen avulla etsitään yritysalueille sopivia sijain-
teja ja valmistellaan yrityksille sopivia tontteja.

Naantalissa, Kangasalla ja Iissä yritysten toimintaympäristöä kehitettiin 
erityisesti kärkihankkeiden avulla. Kärkihankkeiden nimeäminen nähtiin 
tehokkaana työkaluna strategisten elinvoimatavoitteiden toteuttamiseen: 
kun strategia oli muotoiltu konkreettisiksi toimenpiteiksi, välittyi se parem-
min käytäntöön. Kärkihankkeet oli usein vastuutettu kunnan elinvoimasta 
tai maankäytön suunnittelusta vastaaville yksiköille. Nämä raportoivat vuo-
sittain kaupungin johdolle, miten hankkeet ovat edenneet ja mitä toimen-
piteitä niiden eteen on tehty.

”Ja strategiahan meitä siihen tosi paljon ohjaa, et siellä on tosiaan esimerkiks 
ne kolme kärkihanketta meille annettu, Lamminrahka, Saarenmaa ja 
Tarastenjärvi, niin ja sitten keskustan kehittäminen, niin se on siellä 
myöskin, niinkun tossa lukee, niin ihan oleellisia, jotka ohjaa meitä, ja me 
raportoidaan joka vuosi sitten näitä, että mitä on niiden eteen tehty.” 
(Kangasala)

Kolarissa ja Uudessakaupungissa yritysten toimintaympäristöä on kehitet-
ty nykyistä elinkeinorakennetta tukien ja vahvistaen. Kolarissa matkailu-
alan yrityksiä on tuettu esimerkiksi laatimalla yritysten tarpeisiin vastaavia 
hankekaavoja. Uudessakaupungissa on pyritty tukemaan kaupungin suurim-
man työnantajan, autotehtaan, toimintaa kaavoittamalla yrityksen työnteki-
jöille soveltuvaa asumista keskustan läheisyyteen yhdyskuntarakennetta sa-
malla tiivistäen. Pieksämäellä, Kuhmossa, Utajärvellä ja Vaalassa strategisena 
tavoitteena puolestaan oli nykyisen elinkeinorakenteen monipuolistaminen 
ja uusien yritysten ja osaajien houkuttelu kuntaan. Esimerkiksi Kuhmon, Uta-
järven ja Vaalan strategioiden keskeinen teema on monipuolisen elinkeino-
rakenteen kehittäminen. Keinona strategisen tavoitteen toteuttamiseen mai-
nitaan osaavan työvoiman houkuttelu kuntaan työperäistä maahanmuuttoa 
edistämällä, lisäämällä eläkeläisten arvostusta työmarkkinoilla sekä hyödyntä-
mällä monipaikkaisten asukkaiden osaamista. Näissä kunnissa yritystoimin-
nan kehittäminen kytkeytyi myös asuinympäristön kehittämiseen, sillä 
uusia asukkaita pyrittiin houkuttelemaan työvoimaksi paikallisille yrityksille.
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Myös Kouvolassa yritysten toimintaympäristön kehittämiseen liittyvät 
elinvoimatavoitteet näkyivät haastateltavien mukaan erityisesti nykyisten 
yritysten tarpeisiin vastaavana maankäytön suunnitteluna. Maankäytön 
suunnittelussa voidaan esimerkiksi tutkia nykyisiä yrityksen laajentumis-
mahdollisuuksia tontilla tai suunnitella tätä varten uusia tontteja. Haasta-
teltavien mielestä strategisten tavoitteiden toteutumista voisi kuitenkin vie-
lä parantaa ennakoiva maan hankinta ja yleiskaavatasoinen yritystonttien 
kaavoitus suuria maa-aloja tarvitseville toimijoille. Haastateltavien mieles-
tä Kouvolassa olisi tähän potentiaalia, mutta kunnan poliittisessa päätök-
senteossa oli heidän näkemyksensä mukaan tehty valinta panostaa muihin 
elinvoimateemoihin.

”On panostettu just logistiikkaan ja näihin maaseutuasioihin,  
niin ei oo sitte voimavaroja ollu ei siellä maanhankinnassa eikä esimerkiks 
yleiskaavotuksessa ni tähän tällaseen niinku tulevaan varautumiseen  
sillä tavalla ku ehkä pitäs. Se on sitte, siinä on valinta pitäny tehdä,  
että ku resursseja on tietty määrä ja tarvetta on, on sitten tuplaten,  
niin se on sitte suunnattu sinne minne, mikä on ollu se ykköstavote täällä 
meiän yläpuolella.” (Kouvola)

Kouvolan, Iin ja Kuhmon haastateltavat kokivat, etteivät strategiset tavoit-
teet aina välittyneet maankäytön suunnitteluun. Haasteeksi nähtiin erityi-
sesti se, etteivät kunnan luottamushenkilöt aina ymmärtäneet maankäytön 
suunnittelun roolia strategisten tavoitteiden toteuttamisessa. Maankäytön 
suunnitteluun ja raakamaan hankintaan olisi haastateltavien mielestä kan-
nattanut käyttää enemmän resursseja, jotta kunta pääsisi toteuttamaan omaa 
tahtoaan elinvoiman edistämisessä. Erityisesti yritystonttien ennakoiva kaa-
voitus ja profilointi mainittiin esimerkkinä tällaisesta proaktiivisesta toimin-
nasta.

Liikenneyhteyksien kehittäminen

Liikenneyhteyksien kehittäminen mainittiin elinvoimatavoitteena erityises-
ti Kangasalan, Naantalin, Uudenkaupungin, Iin, Kouvolan ja Pihtiputaan 
strategioissa. Liikenneyhteyksien kehittämistä strategisena elinvoimatavoit-
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teena selittänee näissä kunnissa kunnan suuri maantieteellinen koko, moni-
keskuksinen yhdyskuntarakenne tai edullinen sijainti, kuten Kangasalan 
sijainti Tampereen naapurikuntana, Naantalin sijainti osin saaristossa, Kou-
volan kuntaliitostausta sekä Iin ja Pihtiputaan edullinen sijainti Valtatie 4:n 
varrella.

Osassa kunnista liikenneyhteyksien kehittämisen ajateltiin parantavan 
yritysten toimintaedellytyksiä ja työvoiman saatavuutta, koska ne paranta-
vat kunnan eri osien saavutettavuutta. Esimerkiksi Kouvolan strategiassa 
yritysten kasvua ehdotetaan voitavan tukea logistiikan ja liikenneyhteyk-
sien kehittämisellä. Strategian mukaan nykyisille ja uusille yrityksille taa-
taan parhaat yhteydet ja verkostot sekä esteetön toimintaympäristö. Myös 
kuntalaisten arjen liikkumiseen panostetaan. Uudenkaupungin strategian 
mukaan sujuvat liikenne- ja joukkoliikenneyhteydet tukevat monipuolistu-
vaa ja kasvavaa elinkeinotoimintaa ja siten kaupungin hallittua kasvua. Naan-
talin strategiassa tavoitteena on kehittää liikenneyhteyksiä, jotka palvelevat 
kuntalaisten, yritysten ja matkailijoiden tarpeita, edistävät elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä ja parantavat Manner-Naantalin ja saariston saavutet-
tavuutta. Maankäytön suunnitteluun nämä tavoitteet ovat välittyneet esi-
merkiksi kaupungin jalankulku- ja pyöräilyreittien kehittämisenä kaupun-
gin keskustassa ja saaristossa. 

Kangasalla, Iissä ja Pihtiputaalla liikenneyhteyksien kehittäminen liittyi 
edullisen sijainnin hyödyntämiseen. Tampereen kasvavalla kaupunkiseudul-
la sijaitsevalla Kangasalla tavoitteena on liikenneyhteyksien kehittäminen 
yhteistyössä seudun muiden kuntien ja valtion kanssa. Maankäytön suun-
nitteluun tämä välittyi esimerkiksi seudullisten maankäytön suunnitelmien 
ja lähijunaverkon huomioimisena yhdyskuntarakenteen suunnittelussa. Iin 
strategisena tavoitteena on hyödyntää sijaintiaan Oulun ja Kemin välissä lii-
kenneyhteyksiä ja lähijunaliikennettä kehittämällä. Maankäytön suunnitte-
luun tämä on välittynyt esimerkiksi seudullisena yhteistyönä ja kunnan omi-
na kärkihankkeina, jotka liittyvät Nelostien uudistamiseen ja rautatiease-
man avaamiseen lähijunaliikenteelle. Myös Iin kuntakeskuksen täydennys- 
ja uudisrakentamisen ajatellaan tukevan yritystoimintaa houkuttelemalla 
kunnan läpi ajavia käyttämään paikallisten yritysten palveluja. Pihtiputaalla 
on paljon elinkeinotoimintaa, joka tukeutuu kunnan läpi kulkevan Nelos-
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tien ohikulkuliikenteen hyödyntämiseen. Maankäytön suunnitteluun tämä 
on välittynyt Nelostien kehittämiseen liittyvänä yhteistyönä valtion ja ELY-
keskuksen kanssa sekä valtatien hyödyntämiseen liittyvien hankkeiden maan-
käytön suunnitteluna.

Kangasalla, Iissä ja Pihtiputaalla on liikenneyhteyksien kehittämiseen liit-
tyen pohdittu myös kestävää liikkumista ja siihen liittyviä liiketoiminta-
mahdollisuuksia. Kangasalla tavoitteena on kestävän liikkumisen tukemi-
nen esimerkiksi joukkoliikenteen edellytyksiä parantamalla ja kulkutapa-
muotoihin vaikuttamalla. Haastateltavat korostivat, kuinka liikenne- ja pal-
veluverkon suunnittelulla voidaan vaikuttaa kunnan eri osien elinvoimai-
suuden lisäksi myös ilmastonäkökulmaan. Iissä kestävä liikkuminen, kuten 
vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkauspisteet ja uudet liikkumisen palvelu-
mallit, nähtiin myös kilpailuvalttina, joka voi houkutella kuntaan yrityksiä 
ja työvoimaa ja toisaalta parantaa muihin kuntiin suuntautuvan työmatka-
liikenteen edellytyksiä. Pihtiputaalla on pohdittu, miten liikenteen käyttö-
voimien muutos tulee vaikuttamaan kuntaan pitkällä tähtäimellä. Esimer-
kiksi sähköautoilun lisääntyminen on kunnassa nähty tulevaisuuden mah-
dollisuutena, jonka avulla voidaan tukea kunnassa olevaa, Nelostien ohi-
kulkuliikenteen hyödyntämiseen perustuvaa elinkeinotoimintaa ja samalla 
kestävää kehitystä.

Palveluverkon kehittäminen

Palveluverkon kehittäminen nousi esiin strategisena tavoitteena erityisesti 
Kolarissa, Uudessakaupungissa, Kouvolassa ja Pieksämäellä. Kattavien, hel-
posti saavutettavissa olevien palvelujen nähtiin parantavan kuntalaisten 
hyvin vointia ja siten lisäävän kunnan elinvoimaisuutta.

Kouvolassa ja Kolarissa palveluverkon kehittäminen nähtiin toimenpitee-
nä, joka parantaa perheiden olosuhteita kunnassa ja tukee siten kunnan elin-
voimaa ja väestönkasvua. Kouvolassa asuinalueilla tarjottavien lähipalvelu-
jen katsottiin lisäävän kunnan vetovoimaisuutta asuinpaikkana. Kolarissa 
palveluverkon kehittäminen ja investoinnit kolmeen uuteen kouluun näh-
tiin toimenpiteinä, jotka kehittävät perheiden olosuhteita ja tukevat kun-
nan elinvoimaa ja väestönkasvua. Toisaalta muuttoliikkeeseen perustuva, 
vaikeasti ennakoitava väestönkasvu on näyttäytynyt Kolarin kunnalle myös 
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taloudellisena haasteena, kun palveluverkon kehittämistarpeita on tullut 
eteen yllättäen.

Palveluverkon kehittäminen välittyi maankäytön suunnitteluun myös tii-
viin yhdyskuntarakenteen suunnitteluna. Uudessakaupungissa tiiviin yhdys-
kuntarakenteen ajateltiin parantavan palvelujen saavutettavuutta ja tuovan 
kuntataloudellisia säästöjä, kun mahdollisimman moni kuntalainen asuu 
palveluverkon äärellä. Maankäytön suunnitteluun tämä on välittynyt muun 
muassa täydennysrakentamismahdollisuuksien ennakoivana selvittämise-
nä. Väestöltään vähenevällä Pieksämäellä palveluverkko on tarkoitus jär-
jestää mahdollisimman tehokkaasti, jotta Pieksämäki säilyisi elinvoimai-
sena myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on yhdyskuntarakenteen laajen-
tamisen sijaan keskittää toiminnot tiiviille keskusalueille, jotta olemassa 
olevat palvelut voidaan säilyttää. Samalla vältytään rakentamasta uutta 
kunnallistekniikkaa, mikä tuo kuntatalouteen säästöjä. Maankäytön suun-
nitteluun tämä on välittynyt asemakaavojen kumoamisena sellaisilla to-
teutumattomilla uudisalueilla, joilla ei ole kysyntää uudelle asumiselle ja 
palveluille.

”Kun se talous siellä painaa niin sitten on, kun tämä on väestöltään 
vähenevä kunta, niin on myös kumottu kaavoja sellaisilla alueilla,  
joissa ei ole kysyntää, ettei tule tarvetta turhaan rakentaa 
kunnallistekniikkoja ja muita palveluja niille alueille.”  
(Pieksämäki)

Laadukkaan ympäristön kehittäminen

Kangasalan, Naantalin, Uudenkaupungin, Iin, Kouvolan, Pieksämäen, Kuh-
mon, Utajärven ja Vaalan strategioissa laadukkaan ympäristön kehittämi-
nen mainitaan elinvoiman lisäämisen välineenä. Laadukkaaseen ympäris-
töön yhdistettiin kunnissa eri teemoja. Iissä ja Kouvolassa laadukkaan ym-
päristön suunnitteluun viitattiin kuntalaisten hyvinvointia parantavien, lii-
kuntaan kannustavien elinympäristöjen suunnitteluna. Iin strategiassa konk-
reettisina esimerkkeinä mainitaan pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen, 
lähiliikuntamahdollisuuksien tarjoaminen jokaisella asuinalueella sekä ran-
tojen ja vesistöjen kunnostus ja avaaminen kuntalaisten käyttöön virkistys-
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alueina. Uudenkaupungin edustajien mukaan kuntalaisten hyvään elä-
mään liittyvä strateginen elinvoimatavoite välittyy maankäytön suunnitteluun 
laadukkaan elinympäristön suunnitteluna. Esimerkiksi keskusta-alueen liike-
toiminnan ja kaupunkilaisten kohtaamispaikkojen kehittäminen mainittiin 
keinona monipuolisen palvelutarjonnan ja siten kuntalaisten hyvän elämän 
tukemiseen.

Laadukkaan ympäristön ajateltiin myös luovan viihtyisyyttä ja lisäävän 
kaupungin vetovoimaa. Kouvolan strategiassa liikunta- ja luonnonympäris-
töjen kehittämisen esitetään parantavan perheiden, lasten ja nuorten olo-
suhteita, mikä vaikuttaa positiivisesti väestön määrän kasvuun. Kangasalan 
strategian mukaan kaupungin vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä voidaan li-
sätä korkeatasoisella arkkitehtuurilla, viheralueilla ja taiteella rakennetussa 
ympäristössä. Naantalin strategiassa hyvin hoidettujen viheralueiden, ranta- 
alueiden kehittämisen ja vesistöjen laadun parantamisen esitetään luovan 
viihtyisyyttä asukkaille ja matkailijoille. Pieksämäellä kaupungin viihtyisyy-
den parantaminen erityisesti keskustassa mainittiin elinvoiman lisäämisen 
keinona. Konkreettisina toimenpiteinä mainitaan keskustan fyysisen ilmeen 
kohentaminen ja houkuttelevuuden lisääminen eri vuodenaikoina. Myös 
Utajärven, Vaalan ja Kuhmon strategioissa kaunis ja harrastusmahdollisia 
sisältävä luonnonympäristö mainitaan kunnan vetovoimatekijänä.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys kietoutui kuntien muihin teemoihin liittyviin strategisiin 
tavoitteisiin. Esimerkiksi Kangasalla, Iissä ja Pihtiputaalla oli pohdittu kes-
tävän kehityksen teemoja, esimerkiksi liikenneyhteyksien kehittämistä ja 
kestävän liikkumisen edistämistä. Uudenkaupungin ja Kangasalan strate-
gioissa tavoitteena on kestävä kasvu, mikä välittyi maankäytön suunnitte-
luun tiiviin yhdyskuntarakenteen suunnitteluna ja täydennysrakentamise-
na. Kouvolan strategiassa rakentamisen energiatehokkuus, hiilineutraalin 
kaupungin kehittäminen, vihreä talous sekä materiaalien ja energian teho-
kas käyttö ja kierrätys yhdistettiin puhtaaseen kasvuun, minkä nähtiin edis-
tävän kuntalaisten hyvinvointia. Pieksämäen ja Kuhmon strategioissa ko-
rostettiin infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen sopeuttamista talouden 
tasapainottamiseksi, minkä voisi tulkita tavoitteena taloudellisen kestä-
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vyyden huomioimiseen kunnan toiminnassa. Kestävän kehityksen tee-
mat olivat näkyvissä myös kohdekuntien strategioissa ja haastatteluissa esiin 
nostetuissa maankäytön suunnittelun kärkihankkeissa. Esimerkiksi Kangasal-
la, Iissä ja Utajärvellä tärkeinä elinvoimahankkeina mainittiin kiertotalous-
alueiksi profiloitujen yritysalueiden kehittäminen ja niihin liittyvä maan-
käytön suunnittelu.

Kestävä kehitys nousi esiin pääteemana erityisesti Iin, Pihtiputaan ja Kuh-
mon strategioissa ja haastatteluissa. Iissä kestävä kehitys on haastateltavien 
mukaan nostettu osaksi kunnan imagoa, jolloin se välittyy myös kaikkeen 
kunnan elinvoiman kehittämiseen liittyvään toimintaan. Esimerkiksi kun-
nan yritysneuvonnassa korostetaan kestävän kehityksen teemoja, koska sen 
ajatellaan olevan yksi yritystoiminnan tulevaisuuden edellytyksistä. Iin maan-
käytön suunnittelussa kestävän kehityksen tavoite näkyi paitsi liikenne-
yhteyksien kehittämisenä, myös ympäristöarvojen huomiointina sekä kä-
velyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisena. Lisäksi kunnan kuudesta 
strategisesta maankäytön suunnittelun kärkihankkeesta kaksi liittyy bio- ja 
kiertotalouteen liittyvän yritystoiminnan kehittämiseen.

”Tämä kestävä kehityshän meillä kulkee, niinku läpileikkaavana teemana, 
että esim. meijän, jos puhutaan ihan puhtaasti yritysneuvonnasta,  
niin niillähän on omat paikalliset organisaatiot, että kuitenkin tämä 
vastuullisuus yritysten toiminnassa on tulevaisuudessa, se on tavallaan 
elinehto, että muun muassa rahoitukset ja muut on varmasti kiinni jatkossa 
siitä, että jos et sä ole miettiny näitä asioita yrityksenä, niin ei siinä... tulee 
seinä vastaan jossakin kohtaa, niin me ollaan jo lähetty sitä työtä tekemään, 
että tavallaan tuotu tietoa myös tänne pienemmille yrityksille.” (Ii)

”Kestävän kehityksen Pihtipudas” on yksi Pihtiputaan kuntastrategian 2021–
2025 kolmesta painopisteestä. Pihtiputaan maankäytön suunnittelussa kes-
tävän kehityksen tavoite näkyi erityisesti tuulivoimahankkeina sekä muiden 
uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinkoenergian, hyödyntämiseen liit-
tyvänä selvitystyönä. Tavoitteena on ollut myös puurakentamisen edistämi-
nen julkisessa ja matkailurakentamisessa. Kestävää liikkumista on edistet-
ty kehittämällä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita kunnan keskustassa sekä 
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tarjoamalla houkuttelevia tontteja asumiseen palvelujen läheisyydestä. Kult-
tuurisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen yhdistettiin Pihtiputaalla 
maankäytön suunnitteluun kulttuuriperinnön vaalimisena ja kuntalaisten 
osallistumismahdollisuuksien parantamisena. Kuhmon strategiassa kestä-
vä kehitys näkyi erityisesti puuteollisuuden ja puurakentamisen edistämi-
senä ja vihreään siirtymään liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämisenä. 
Lisäksi infrastruktuurin sopeuttaminen ja pitkän aikavälin talouden tasa-
painon saavuttaminen nähdään strategiassa keinoina saavuttaa kestävyys-
tavoitteet.

Strategisten tavoitteiden välittyminen kuntien maankäytön suunnitteluun 
eri kasvutilanteissa ja konteksteissa

Kohdekuntien maankäytön suunnittelun keinot strategisten elinvoima-
tavoitteiden saavuttamiseksi olivat usein samat kasvutilanteesta riippumat-
ta ja liittyivät esimerkiksi uusien asuinpaikkojen ja yritysalueiden kaavoit-
tamiseen, liikenneyhteyksien ja palveluverkon kehittämiseen tai laadukkaan 
elinympäristön tuottamiseen. Kasvutilanteittain vaihteli kuitenkin se, mitä 
maankäytön suunnittelun keinoilla ajateltiin voitavan saavuttaa.

Kasvuluokkiin 1–3 kuuluvissa kohdekunnissa asuinympäristöjen kehit-
tämisen tavoitteeksi mainittiin usein asunto- ja tonttitarjonnan moni-
puolistaminen eri taustoista tulevien ja eri elämäntilanteissa olevien asuk-
kaiden tarpeisiin. Tavoite välttyi esimerkiksi Naantalin, Kangasalan, Kola-
rin, Uudenkaupungin ja Iin strategioista ja haastatteluista. Kasvuluokkiin 
3–5 kuuluvissa kohdekunnissa, kuten Kouvolassa, Pieksämäellä ja Pihti-
putaalla, asuinympäristöjen kehittämisessä korostui houkuttelevien asuin-
paikkojen tuottaminen maankäytön suunnittelun keinoin. Vaikuttaa siltä, 
että voimakkaamman kasvun tilanteessa kunnat pyrkivät kehittämään elin-
voimaansa monipuolistamalla asumismahdollisuuksia ja siten kunnan 
väestöpohjaa, kun taas vähäisemmän kasvun tilanteessa elinvoimaa pyri-
tään kehittämään houkuttelemalla uusia asukkaita ylipäänsä. Kunnan keskus-
taajamien ulkopuolisten, maaseutumaisten asuinympäristöjen kehittämi-
nen oli tärkeä elinvoimatavoite kunnissa kasvutilanteesta riippumatta. Maa-
seutumaisia asuinympäristöjä pyrittiin kehittämään paikallisista lähtö-
kohdista ja vahvuuksista käsin, liittyivätpä ne sitten kylissä jo olevien toimin-
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tojen säilyttämiseen tai uusien asuinpaikkojen tarjoamiseen väljässä ympä-
ristössä.

Yritysten toimintaympäristön kehittäminen mainittiin kohdekuntien stra-
tegisena tavoitteena kaikissa kasvutilanteissa. Maankäytön suunnitteluun 
tavoite välittyi yritystonttien ennakoivana kaavoituksena, yritysten tarpei-
siin reagoimisena, yritysalueiden profilointina sekä maankäytön suunnitte-
lun kärkihankkeina. Kohdekuntien strategisissa tavoitteissa oli pieniä pai-
notuseroja yritysten toimintaympäristön kehittämiseen liittyen. Kolarin ja 
Uudenkaupungin strategisissa tavoitteissa korostuivat nykyisen elinkeino-
rakenteen tukeminen ja vahvistaminen. Kouvolan, Pieksämäen, Kuhmon ja 
Utajärven tavoitteista välittyi nykyisen elinkeinorakenteen monipuolistami-
nen ja uusien yritysten ja osaajien houkuttelu kuntaan. Kärkihankkeita hyö-
dynnettiin strategisten tavoitteiden toteuttamisen välineenä erityisesti Naan-
talissa, Kangasalla ja Iissä. Haasteena joissain kunnissa oli, ettei maan käytön 
suunnittelun roolia strategisten tavoitteiden toteuttamisessa haastatelta-
vien mielestä täysin tunnistettu kunnan päättäjätasolla. Maankäytön suun-
nittelulle ja raakamaan hankinnalle olisi haastateltavien mukaan tullut osoit-
taa enemmän resursseja, jotta kunnan strategisia elinvoimatavoitteita olisi 
voitu edistää maankäytön suunnittelun keinoin.

Liikenneyhteyksien kehittäminen mainittiin elinvoimatavoitteena erityi-
sesti Kangasalan, Naantalin, Uudenkaupungin, Iin, Kouvolan ja Pihti putaan 
strategioissa. Liikenneyhteyksien kehittämistä strategisena elinvoima-
tavoitteena selittänee näissä kunnissa kasvutilannetta enemmän kunnan 
suuri maantieteellinen koko, monikeskuksinen yhdyskuntarakenne tai edul-
linen sijainti, kuten Kouvolan kuntaliitostausta, Naantalin sijainti osin saa-
ristossa sekä Iin ja Pihtiputaan edullinen sijainti Valtatie 4:n varrella.

Palveluverkon kehittäminen nähtiin kasvavissa tai kasvua tavoittelevissa 
kunnissa, kuten Kolarissa ja Kouvolassa, toimenpiteenä, joka paitsi lisää 
kuntalaisten hyvinvointia, myös parantaa kunnan vetovoimaisuutta asuin-
paikkana ja tukee siten kunnan elinvoimaa ja väestönkasvua. Kolarin muut-
toliikkeeseen perustuva ja siksi vaikeasti ennakoitava väestönkasvu on myös 
asettanut haasteita kuntataloudelle esimerkiksi kouluverkon voimakkaan 
kehittämistarpeen muodossa. Toisissa kunnissa palveluverkon kehittäminen vä-
littyi maankäytön suunnitteluun tiiviin yhdyskuntarakenteen suunnitteluna. 
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Kasvavassa Uudessakaupungissa yhdyskuntarakennetta tiivistettiin täyden-
nysrakentamismahdollisuuksia etsimällä, kun taas väestöltään vähenevällä 
Pieksämäellä tavoitteena oli yhdyskuntarakenteen tehostaminen keskittä-
mällä julkiset palvelut ja asuminen tiiviille keskusalueille. Maankäytön suun-
nitteluun tämä on välittynyt asemakaavojen kumoamisena sellaisilla toteu-
tumattomilla uudisalueilla, joilla ei ole kysyntää uudelle asumiselle ja pal-
veluille.

Laadukkaan ympäristön kehittämiseen liittyviä elinvoimatavoitteita oli 
löydettävissä useampaan kasvuluokkaan kuuluvien kuntien strategioista 
ja haastatteluista. Laadukkaan ympäristön nähtiin lisäävän kunnan elin-
voimaa parantamalla kuntalaisten hyvinvointia Iissä, Kouvolassa ja 
Uudessakaupungissa. Maankäytön suunnitteluun tämä välittyi esimerkik-
si liikuntaan ja kohtaamisiin kannustavien elinympäristöjen ja virkistys-
alueiden suunnitteluna. Toisaalta laadukkaan ympäristön nähtiin myös li-
säävän kunnan vetovoimaisuutta. Tämä tavoite näkyi Kangasalla, Naanta-
lissa, Kouvolassa, Pieksämäellä, Kuhmossa, Utajärvellä ja Vaalassa. Maan-
käytön suunnitteluun tämä välittyi fyysisen kaupunkiympäristön ja erityi-
sesti kaupungin keskustojen viihtyisyyden parantamisena. Joissain kunnis-
sa myös luonnonympäristöt ja virkistysalueet nähtiin kunnan vetovoima-
tekijöinä.

Myös kestävään kehitykseen liittyviä elinvoimatavoitteita oli löydettävis-
sä useampaan kasvuluokkaan kuuluvien kuntien strategioista. Maankäytön 
suunnitteluun kestävän kehityksen tavoitteet välittyivät tiiviin yhdyskunta-
rakenteen suunnitteluna, energiatehokkuuden edistämisenä, puurakenta-
misen edistämisenä, infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen sopeuttami-
sena, liikenneyhteyksien kehittämisenä ja uusituvan energian tuotantoon 
liittyvien maankäytön suunnitteluhankkeiden edistämisenä. Kestävä kehi-
tys liittyi usein kunnan muihin strategisiin tavoitteisiin, kuten yhdyskunta-
rakenteen, asumisen tai liikkumisen kehittämiseen. Nämä tavoitteet puo-
lestaan saattoivat liittyä kunnan kasvutilanteeseen. Siten esimerkiksi Uudessa-
kaupungissa kestävän kehityksen tavoitetta edistettiin täydennysrakenta-
malla, kun taas Pieksämäellä ja Kuhmossa kestävä kehitys tarkoitti yhdys-
kuntarakenteen, palveluverkon ja infrastruktuurin sopeuttamista kunnan 
väestön vähenemiseen.
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3.4 Maankäytön suunnitteluhankkeet 
elinvoimahankkeina

KESKEISET HUOMIOT:
• Maankäytön suunnitteluun liittyvinä elinvoimahankkeina mainittiin uudet 

asuinalueet, monipuolisten asuinalueiden ja kaupunginosien kehittäminen, 
täydennysrakentaminen, rantatontit, maaseudun ja taajamien kehittäminen, 
yritysalueiden kehittäminen ja profilointi, tuulivoima- ja kaivoshankkeet, 
liikenneyhteyksien kehittäminen, keskustan kehittäminen, lähiympäristö-
parannukset ja matkailuhankkeet. Lisäksi mainittiin seudullinen yhteistyö, 
kuntalaisten osallistaminen ja julkisten palvelujen kehittäminen.

• Yritysalueiden kehittämiseen, laadukkaan elinympäristön kehittämiseen ja 
rantatonttien tarjoamiseen liittyvät maankäytön suunnitteluhankkeet mainittiin 
elinvoimahankkeina monessa eri kasvutilanteessa olevassa kunnassa.

• Tuulivoima- ja kaivoshankkeet, liikenneyhteyksien kehittäminen ja matkailu liittyivät 
kunnan kasvutilannetta enemmän kunnan maantieteelliseen sijaintiin ja sen 
mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.

• Uusien asuinalueiden kaavoitus ja monipuolisen, sekoittuneen kaupunki rakenteen 
edistäminen mainittiin elinvoimahankkeena erityisesti voimakkaammin kasvavissa 
kohdekunnissa.

• Täydennysrakentamisen suunnittelu mainittiin elinvoimahankkeena sekä 
voimakkaammin että vähemmän kasvavissa kohdekunnissa. Kasvavissa kunnissa 
täydennysrakentamisen suunnittelulla pyrittiin monipuolistamaan asuntotarjontaa 
ja yhdyskuntarakennetta. Vähemmän kasvavissa kunnissa täydennysrakentamisen 
edistämisen perusteena oli rakentamisen ohjaaminen olemassa olevan 
infrastruktuurin ja palvelujen läheisyyteen, millä voidaan saavuttaa kuntatalouden 
säästöjä. Lisäksi asuntojen rajallisen kysynnän kuvattiin kohdistuvan olemassa 
olevien palvelujen läheisyyteen, jolloin näiden alueiden täydennysrakentaminen oli 
perusteltua.

• Maaseudun ja taajamien kehittäminen mainittiin elinvoimahankkeena erityisesti 
kooltaan maantieteellisesti laajoissa kohdekunnissa, joissa on moni keskuksinen 
yhdyskuntarakenne. Vähemmän kasvavissa kunnissa maaseudun ja taajamien väljät 
asumismahdollisuudet mainittiin myös vetovoimatekijänä, jonka avulla voidaan 
houkutella uusia asukkaita kuntaan. Hidastuneessa kasvu tilanteessa maaseutua ja 
taajamia voitiin kehittää myös palveluja keskittämällä ja kaavojen aluevarauksia 
pienentämällä.

• Keskustan kehittäminen mainittiin elinvoimahankkeena eri kasvutilanteissa olevissa 
kohdekunnissa. Vähemmän kasvavissa kunnissa keskustan kehittämisen haasteena 
oli kuitenkin tilojen ja kiinteistöjen rajallinen kysyntä.

Haastateltavia pyydettiin nimeämään maankäytön suunnitteluhankkeita, 
joiden avulla oli heidän nähdäkseen pyritty lisäämään kunnan elinvoimaa. 
Haastateltavilta toivottiin konkreettisten esimerkkien mainitsemista ja hank-
keiden tarkempaa kuvailua. Kunnille yhteisiksi elinvoimahanketyypeiksi 
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osoittautuivat uudet asuinalueet, monipuolisten asuinalueiden ja kaupungin-
osien kehittäminen, täydennysrakentaminen, rantatontit, maaseudun ja taa-
jamien kehittäminen, yritysalueiden kehittäminen ja profilointi, tuuli voima- 
ja kaivoshankkeet, liikenneyhteyksien kehittäminen, keskustan kehittämi-
nen, lähiympäristöparannukset ja matkailu hankkeet (taulukko 7). Lisäksi 
yksittäisissä kunnissa maankäytön suunnitteluun liittyvinä elinvoima-
hankkeina mainittiin seudullinen yhteistyö, kuntalaisten osallistaminen ja 
julkisten palvelujen kehittäminen. Tässä ala luvussa esitellään tarkemmin elin-
voimahanketyyppien sisältöjä eri kunnissa.

Taulukko 7 
Maankäytön suunnitteluhankkeet elinvoimahankkeina
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Kangasala x x x x x x x

Naantali x x x

Kolari x x x x

Uusikaupunki x x x

Ii x x x x x x

Kouvola x x x x x x x

Pieksämäki x x x x x x x

Pihtipudas x x x x x x

Kuhmo x x x x x x

Utajärvi ja Vaala x x
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Uudet asuinalueet elinvoimahankkeena

Kangasalla, Naantalissa ja Iissä uusien asuinalueiden suunnittelu nähtiin elin-
voimahankkeena, sillä ne lisäävät kunnan asukasmäärää ja siten kunnan elin-
voimaisuutta. Esimerkiksi Kangasalan uutta kaupunginosaa Lamminrahkaa 
pidettiin elinvoimahankkeena jo siksi, että se tulee kasvattamaan kunnan 
asukas lukua noin neljänneksellä. Naantalissa Luonnonmaan asuinalueelle 
sijoittuvia asuntomessuja pidettiin kunnan tärkeimpänä maankäytön suun-
nitteluun liittyvänä elinvoimahankkeena. Haastateltavien mukaan asunto-
messujen avulla voidaan lisätä kunnan näkyvyyttä ja markkinointia, mikä 
puolestaan liittyy kunnan vetovoiman kehittämiseen ja uusien asukkaiden 
houkutteluun. Iissä elinvoimahankkeena mainittiin aloitteellinen ja ennakoi-
va uusien asuinympäristöjen suunnittelu: ennustetaan tuleva asuntotarve ja 
suunnitellaan tonttivarantoa sen mukaan. Haastatteluhetkellä Iissä oli ajan-
kohtaista varautua kaavoittamaan lisää ikäihmisille sopivaa asumista.

Monipuoliset asuinalueet ja kaupunginosat elinvoimahankkeena

Kangasalla ja Naantalissa elinvoimahankkeina pidetyille uusille asuinalueil-
le ja kaupunginosille yhteistä oli myös monipuolisuus ja toimintojen se-
koittaminen. Naantalin uudella Luonnonmaan asuinalueella sekoittuneen 
kaupunkirakenteen ajateltiin lisäävän alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta. 
Alueelle sijoittuu monipuolisesti palveluita, kuten koulu ja päiväkoti, ruoka-
kauppa ja huoltoasema. Palvelujen toteutus on vaiheistettu alueen rakentumi-
sen alkuun. Kangasalan uudessa Lamminrahkan kaupunginosassa asumisen, 
yritysten ja palvelujen vierekkäisyyden on nähty hyödyttävän toisiaan ja luo-
van toimeliaisuutta alueelle, jolloin kokonaisuus on enemmän kuin osiensa 
summa. Alueen julkiset ja kaupalliset palvelut on sijoitettu tiiviisti toistensa 
läheisyyteen niin, että palvelut ja niitä käyttävät ihmisvirrat hyödyttäisivät toi-
siaan. Myös pysäköintialueita on suunniteltu yhteiskäyttöisiksi. Lisäksi palve-
lujen käytön ajallisuutta on pohdittu: palveluja voivat käyttää päivisin alueel-
la työssä käyvät ja etätyöläiset ja iltaisin ja viikonloppuisin alueen asukkaat.

Täydennysrakentaminen elinvoimahankkeena

Uudessakaupungissa, Kouvolassa, Pieksämäellä ja Kuhmossa elinvoima-
hankkeisiin liittyi täydennysrakentaminen. Uudessakaupungissa täydennys-
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rakentamista on hyödynnetty keinona asuntotarjonnan lisäämiseen. Tavoit-
teena on ollut lisätä asuntotarjontaa keskustan läheisyydessä kaupungin suu-
rimman työnantajan, autotehtaan, tarpeisiin. Kaupunki on aloitteellisesti 
etsinyt kaupunkirakenteesta omistuksessaan olevia, täydennysrakentami-
seen sopivia tontteja ja pyrkinyt kehittämään löydetyissä sijainneissa kerros-
talohankkeita yhdessä eri toimijoiden kanssa. Sopivia tontteja on löydetty 
esimerkiksi lähivirkistysalueilta, ranta-alueilta ja entisiltä teollisuus alueilta 
sekä jo rakennetuilta, asuinrakentamiseen kaavoitetuilta tonteilta, joissa on 
tilaa täydennysrakentamiselle.

Kouvolassa elinvoimahankkeena mainittiin Kuusankosken ja Kouvolan 
keskustojen täydennysrakentaminen. Pyrkimyksenä on ollut hyödyntää ole-
massa olevaa infrastruktuuria ja parantaa palvelujen käyttöastetta. Haas-
tateltavien mukaan yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä onkin onnistut-
tu erityisesti Kuusankoskella, mutta joskus on pitänyt kaavoittaa täydennys-
rakentamista puistoalueille veden äärelle olemassa olevien tonttien sijaan. 
Kun kysyntää on vähän, täydennysrakentamisen paikaksi kelpaavat vain 
kaikkein houkuttelevimmat sijainnit. Haastateltavat arvioivat, että tämä 
voi olla kunnan elinvoiman kehittämiselle myös haaste, jos täydennys-
rakentamisen myötä menetetään esimerkiksi ympäristön viihtyisyyteen 
liittyviä arvoja.

Kuhmossa ja Pieksämäellä olemassa olevan asuntotarjonnan kehittämis-
tä ja kaupungin keskustan täydennysrakentamismahdollisuuksien tutkimis-
ta pidettiin kokonaan uusien asuinalueiden kaavoitusta olennaisempana 
elinvoiman kehittämisen kannalta. Kuhmossa uudelle asumiselle on rajal-
lisesti kysyntää, ja se kohdistuu kaupungin keskustaan lähelle palveluja. 
Kuhmolla ei myöskään itsellään ole omistuksessaan uusien asuinalueiden 
asemakaavoittamiseen soveltuvia maa-alueita. Pieksämäellä asuntojen vä-
häinen kysyntä ja asuntojen alhainen hintataso koettiin haasteeksi kun-
nan elinvoiman kehittämiselle. Vanhan asuntokannan korjausvelka kas-
vaa, eikä uusia kerrostalohankkeita käynnisty, koska ne eivät ole taloudel-
lisesti kannattavia. Haastateltavien näkemyksen mukaan vanhoja rakennuk-
sia pitäisi kuitenkin korjata ja uutta asuntotarjontaa syntyä tasaisesti, jotta 
Pieksä mäki olisi jatkossakin houkutteleva paikka asua. Pieksämäen kaupun-
ki on pyrkinyt kehittämään paikallista asuntotarjontaa purkamalla osan 
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vuokra-asunnoistaan, joille ei ole ollut riittävästi kysyntää. Toisaalta asun-
tojen alhainen hintataso voi olla myös vetovoimatekijä. Pieksämäellä mo-
nilla on mahdollisuus asua omakotitalossa, sillä asuminen ja asunnot ovat 
edullisia.

Rantatontit elinvoimahankkeena

Rantarakentamisen mahdollistaminen ja rantatonttitarjonnan lisääminen 
mainittiin elinvoimahankkeena erityisesti Kangasalla, Kolarissa, Kouvolas-
sa, Pieksämäellä, Pihtiputaalla ja Kuhmossa. Kangasalla, Kolarissa ja Pihti-
putaalla rantarakentamiselle on luotu edellytyksiä yleiskaavoituksella. 
Tämän on ajateltu houkuttelevan kuntaan erityisesti uusia loma-asukkaita 
ja monipaikkaista asumista. Pihtiputaalla lomarakentamistonteille on ha-
luttu antaa riittävästi rakennusoikeutta, jotta käyttötarkoituksen muutokset 
vakinaiseen asumiseen olisivat tulevaisuudessa mahdollisia. Kangasalla on 
määritelty vyöhykkeitä, joissa loma-asunnon saa muuttaa vakituiseen asu-
miseen. Nämä vyöhykkeet sijoittuvat usein kyläkeskuksiin ja niiden ym-
pärille. Kouvolassa, Pieksämäellä ja Kuhmossa rantaosayleiskaavojen päi-
vitys nähtiin keinona monipuolistaa kunnan asuntotarjontaa sekä houku-
tella kuntaan uusia asukkaita ja paluumuuttajia. Kuhmon edustajan mu-
kaan rantaosayleiskaavojen laatiminen on hyvä keino osoittaa ranta-asu-
miselle mahdollisuuksia myös tilanteessa, jossa maa on yksityisessä omis-
tuksessa.

Maaseudun ja kylien kehittäminen elinvoimahankkeena

Maaseudun ja kylien kehittäminen nähtiin elinvoimahankkeena erityisesti 
Kangasalla, Iissä, Kouvolassa ja Pieksämäellä. Yhteistä näille kunnille on 
suuri maantieteellinen koko ja monikeskuksinen yhdyskuntarakenne. 
Kangasalla maaseudun kyläalueita on pyritty kehittämään kyläyleiskaavoil-
la, joissa osoitettuihin rakennuspaikkoihin voidaan rakentaa suoraan raken-
nusluvalla. Selkeiden rakentamispaikkojen osoittamisen ja rakentamisen 
aloituksen sujuvoittamisen on ajateltu edistävän rakentamishankkeisiin ryh-
tymistä. Iissä ja Kouvolassa maaseutu nähtiin mahdollisuutena kehittää 
vetovoimaista ja monipuolista asuntotarjontaa. Kouvolan kylissä ja taaja-
missa sijaitsevat omakoti- ja rivitalotontit nähtiin keinona tarjota väljiä 
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asumis mahdollisuuksia, jollaisia esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei ole 
tarjolla. Ii puolestaan ei ole juurikaan rajoittanut rakentamista haja-asutus-
alueille. Valinnanvapaus rakentamispaikan suhteen koetaan haastateltavan 
mukaan kunnan vetovoimatekijänä suuriin kaupunkeihin verrattuna. Iin 
edustajien mukaan kylien olemassa olevat kiinteistöt ovatkin olleet kysytty-
jä, eikä tyhjillään olevia rakennuksia juuri ole. Uudisrakentamishalukkuut-
ta haja-asutusalueille rajoittavat kuitenkin odotukset rakennusten jälleen-
myyntiarvosta.

Pieksämäellä maaseudun ja taajamien kehittämisessä ei niinkään ole ol-
lut kyse uudisrakentamisen edistämisestä, vaan rakennuskannan ja asunto-
tarjonnan sopeuttamisesta väestön vähenemiseen. Pieksämäen vanhoissa 
kuntakeskuksissa asemakaavojen sisältöä on päivitetty vastaamaan kunnan 
kasvutilannetta sekä kumottu toteutumattomia kaavoja, jotka ovat osoittau-
tuneet väestönkasvun hidastuttua tarpeettomiksi. Pyrkimyksenä on ollut 
keskittää palveluita ja tiivistää yhdyskuntarakennetta, jotta entisten kunta-
keskusten elinvoima säilyisi. Esimerkiksi Virtasalmen ja Jäppilän taajamien 
asemakaavamuutosten tavoitteena ollut tarkastella nykyisten asemakaavo-
jen ajantasaisuutta, koska niissä on toteutumatta jääneitä alueita. Kyseisis-
sä asemakaavamuutoksissa tavoitteena on osoittaa riittävät tonttivarannot 
eri toimintojen kehittämiseksi pitkällä aikavälillä niin, että asemakaavoi-
tetun alueen pinta-ala voi myös pienentyä. Päivitettyjen asemakaavojen 
käyttötarkoitukset on pyritty osoittamaan mahdollisimman laajoiksi. 
Asema kaavojen päivittämisen lisäksi Pieksämäen taajamien kehittämises-
sä on pohdittu esimerkiksi kaupungin ja seurakunnan tilojen yhteiskäyttö-
mahdollisuuksia, jolloin tyhjilleen jäävät rakennukset voitaisiin myydä tai 
purkaa.

Yritysalueiden kehittäminen ja profilointi elinvoimahankkeena

Uusien ja olemassa olevien yritysalueiden kehittäminen ja profilointi mai-
nittiin elinvoimahankkeina Kangasalla, Naantalissa, Iissä, Kouvolassa, Pieksä-
mäellä, Pihtiputaalla, Kuhmossa, Utajärvellä ja Vaalassa. Olemassa olevien 
yritysalueiden kehittämiseen liittyviä maankäyttöhankkeita, kuten asema-
kaavan muutoksia, pidettiin tärkeinä, sillä niiden avulla voidaan vastata 
nykyisten yritysten tarpeisiin. Esimerkiksi Utajärvellä Mustikkakankaan 



70

teollisuusalueen asemakaavan päivitystä ja laajentamista on tehty osallista-
vassa prosessissa yritysten kanssa. Kaava on joustava, ja sen yhtenä tavoit-
teena on kyky vastata yritysten muuttuviin tarpeisiin. Kaavassa ei esimerkik-
si ole sitovaa tonttijakoa, vaan tontin koko ja muoto voidaan sopia tapaus-
kohtaisesti. Myös alueen katuverkko on suunniteltu yhteistyössä alueen ny-
kyisten yritysten kanssa.

Uusien ja olemassa olevien yritysalueiden kehittämiseen liittyvissä maan-
käytön suunnitteluhankkeissa korostui myös profiloinnin merkitys. Yritys-
alueiden profilointi on haastateltavien mukaan maankäytön suunnittelua, 
jossa luodaan paikkaan sidottuja alustoja erityyppisille yritystoiminnoille. 
Haastateltavien mukaan yritystonttien profiloinnissa olennaista on tunnis-
taa erilaisten yritysten tarpeet ja pyrkiä tarjoamaan erikokoisia ja -tyyppi-
siä yritystontteja eri puolilta kaupunkia. Jollekin yritykselle tärkeää voi olla 
hyvä saavutettavuus työntekijöiden näkökulmasta, kun taas toiselle sujuvat 
liikenneyhteydet päätieverkkoon. Esimerkiksi Iissä yritysalueita kehitetään 
tietoisesti eri profiileilla. Haastateltavat mainitsivat esimerkkeinä Nelos-
tiehen tukeutuvan, kaupallisille toiminnoille profiloidun Pentinkankaan 
yritys alueen, kalastuselinkeinoille sopivan Vatungin satama-alueen, Kuja-
niemen biotalousalueen ja vanhalle kaatopaikka-alueelle sijoittuvan Sääsken-
harjun kiertotalousalueen. Utajärvellä Mustikkakankaan teollisuusalueen 
profiilia on kehitetty kiertotalouden ja vierienergian teemoilla. Toinen olen-
nainen tekijä profiloinnissa on haastateltavien mukaan sijainnin hyödyntä-
minen. Esimerkiksi Kangasalla tärkeä yritysalueiden profilointiin vaikutta-
va tekijä on Tampereen läheisyys. Naantalin erikoisuutena puolestaan on 
satamatoiminnoille profiloitu yritysalue, jollaista ei naapurikunnista löydy. 
Rautatie- ja päätieyhteyksien solmukohdassa sijaitsevassa Kouvolassa yritys-
alueita on profiloitu logistiikkatoiminnoille sopivaksi.

Tuulivoima- ja kaivoshankkeet elinvoimahankkeina

Tuulivoimakaavoitus mainittiin elinvoimahankkeena erityisesti Pieksä mäellä 
ja Pihtiputaalla. Kolarissa puolestaan kaivostoiminnan mahdollistava kaa-
voitus nähtiin kunnan elinvoimalle tärkeänä hankkeena. Haastateltavat ko-
rostivat, että tuulivoimaan liittyvä maankäytön suunnittelu on luonteeltaan 
pitkäjänteistä ja aloitteellista. Esimerkiksi Pieksämäellä kunta on selvittänyt 
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tuulivoiman mahdollisuuksia eri alueilla jo ennakkoon, ennen kuin varsi-
naisia tuulivoimahankkeita on ilmennyt. Pihtiputaalla tuulivoimahankkei-
den taustalla on alueen kuntien yhteistyöhanke, jossa tuulivoimahankkeil-
le etsittiin paikkoja yli kuntarajojen. Haastateltavien mukaan hanke antaa 
hyvät valmiudet kuntien tuulivoimakaavoitukselle nyt, kun kiinnostus tuuli-
voimaa kohtaan on lisääntynyt. Myös kaivostoiminnan mahdollistamiseen 
liittyvää maankäytön suunnittelua kuvattiin Kolarissa luonteeltaan pitkä-
jänteiseksi. Haastateltavat kiinnittivät huomiota myös toimintaympäristön 
epävarmuuteen: pitkien suunnitteluprosessien aikana kaivosyhtiöiden toi-
mintamallit voivat muuttua, mikä vaikuttaa myös kunnan maankäytön suun-
nitteluun. Haastateltavat mainitsivat esimerkkinä kaivostyöntekijöiden ma-
joituksen. Kun aiemmin työntekijät ovat voineet asua kunnassa vakituisem-
min, nykyisin työntekijät saattavat asua kokonaan muualla. Tämä vaikuttaa 
esimerkiksi paikalliseen asuntojen kysyntään ja sitä kautta kunnan maan-
hankintaan ja uusien asuintonttien kaavoitukseen.

”Meillähän oli pitkään tässä vireillä, että se kaivoskin tulee tuohon,  
ja siinä mietittiin monenlaisia kuvioita ja tehtiin jopa asemakaavan 
laajennuksia ja hankittiin raakamaatakin sitä varten, mutta miten  
se tämä kaivoskin tänä päivänä toimii, niin sitä on vaikea sanoa.  
Se riippuu varmaan toimijasta, että joku haluaa asuttaa esimerkiksi  
sen porukan, mikä käy töissä, niin mahollisimman lähelle sitä kaivosta,  
ja ne ottaa vuokrakonttiasuntosysteemin. Tänä päivänä ei oo tavatonta se, 
että, tuota, ne käy vain täällä töissä.” (Kolari)

Matkailu elinvoimahankkeena

Matkailuun liittyvät maankäytön suunnitteluhankkeet mainittiin elinvoima-
hankkeina erityisesti Kouvolassa, Pihtiputaalla, Kuhmossa, Utajärvellä ja 
Vaalassa. Matkailuhankkeissa olennaiseksi tekijäksi nousi usein sijainnin 
hyödyntäminen. Esimerkiksi Vaalassa ja Utajärvellä vapaa-ajan asumiseen 
ja matkailuun liittyvät maankäytön suunnitteluhankkeet liittyvät Rokuan 
alueen kehittämiseen. Pihtiputaalla matkailuhankkeet kytkeytyvät Nelos-
tien hyödyntämiseen. Tärkeänä esimerkkinä Pihtiputaalla mainittiin Nelos-
tien varrella sijaitseva Niemenharjun matkailukeskus ja liikenneasema, 
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johon sijoittuu huoltoasema-, ravintola- ja majoituspalveluja. Haastatelta-
vat pitivät hanketta onnistuneena, sillä kunta oli pystynyt reagoimaan yrityk-
sen aloitteeseen nopeasti ja rakennussuunnittelua ja maankäytön suunnit-
telua oli voitu viedä eteenpäin rinnakkain. Hanke voitti myös valmistues-
saan puupalkinnon. Sittemmin Niemenharjun alueelle on ollut vireillä myös 
uusi matkailuun liittyvä kaava.

Matkailuhankkeiden kehittämisessä olennaiseksi tekijäksi nousi myös toi-
mijoiden yhteistyö. Rokuan alueen kansallispuisto- ja geopuistostatukset 
ovat tuoneet alueelle uusia toimijoita ja kunnalle uusia yhteistyömahdolli-
suuksia muun muassa Metsähallituksen kanssa. Pihtiputaalla seudun kun-
tien yhteinen kehittämisyhtiö on vetänyt hanketta, jossa on haettu sijoitta-
jia ja toimijoita useamman kunnan alueelle sijoittuviin lomarakentamis-
kokonaisuuksiin. Ajatuksena on, että sijoittajan riski on pienempi, kun se 
voidaan hajauttaa useampaan kohteeseen. Tavoitteena on myös ollut kehit-
tää Keski-Suomen profiilia matkailukohteena. Haastateltavat kuvasivat, että 
yhteistyöhankkeita on edeltänyt usein pitkäjänteinen, maankäytön suunnit-
teluakin sisältävä taustatyö. Esimerkiksi Pihtiputaan hankkeessa kohteet oli-
vat maankäytön suunnittelun näkökulmasta jo valmiita, ja niiden pohjalle 
voitiin rakentaa kehittämishankekokonaisuus.

Liikenneyhteyksien kehittäminen elinvoimahankkeena

Liikenneyhteyksien kehittäminen mainittiin elinvoimahankkeena erityises-
ti Kangasalla, Kolarissa, Iissä, Kouvolassa ja Pihtiputaalla. Koska maan käytön 
suunnitteluhankkeilla luodaan edellytykset sille, miten kaupunkirakentees-
sa liikutaan, monet maankäytön suunnitteluhankkeet sisältävät mahdolli-
suuden parantaa kunnan elinvoimaisuutta liikenneyhteyksien kehittämisen 
kautta. Maankäytön suunnittelulla voidaan esimerkiksi luoda edellytyksiä 
toimivalle joukkoliikenteelle, kävelylle ja pyöräilylle, jotka haastateltavien 
mukaan lisäävät kunnan elinvoimaisuutta.

Elinvoimahankkeiksi nostettiin myös yksittäisiä, liikenneyhteyksien ke-
hittämiseen suoremmin liittyviä maankäytön suunnitteluhankkeita. Kola-
rissa tärkeänä elinvoimahankkeena pidettiin Ylläsjärven ja Äkäslompolon 
kylät yhdistävää maisematiehanketta. Iissä ja Pihtiputaalla moni elinvoima-
hanke liittyi Nelostien kehittämiseen. Pihtiputaalla Nelostien ohikulkuliiken-



73

teeseen tukeutuvat, matkailuun ja palveluihin liittyvät elinkeinot ovat tär-
keitä. Iissä on pohdittu, miten Nelostien uusi linjaus kunnan keskustan ohi 
tulee vaikuttamaan paikallisiin elinkeinoihin ja minkälaisilla maankäytön 
suunnitteluhankkeilla uudet liikennejärjestelyt saadaan hyödyttämään kuntaa.

Lähiympäristöparannukset elinvoimahankkeena

Uudessakaupungissa, Kolarissa, Iissä, Pieksämäellä ja Kuhmossa elinvoima-
hankkeina mainittiin laadukkaan elinympäristön kehittämiseen liittyviä 
hankkeita. Kolarissa esimerkkinä mainittiin Ylläksen jätevedenpuhdistamo-
jen keskittäminen, joka on parantanut merkittävästi paikallisten vesistöjen 
tilaa. Elinvoimahankkeina mainittiin myös pienemmät lähiympäristöparan-
nukset ja ulkoilureittiverkoston kehittäminen, jotka parantavat elinympä-
ristön viihtyisyyttä ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Uudessakaupungis-
sa elinvoimahankkeina mainittiin kävelykadun kehittäminen kaupungin 
keskustaan ja lähivirkistysalueen kehittäminen Kaupunginlahden ranta- 
alueille. Iissä Iijoen suiston kehittäminen virkistykseen ja matkailuun on 
yksi kunnan strategisista elinvoimahankkeista. Pieksämäellä esimerkkinä 
mainittiin virkistysreittien ja liikuntapaikkojen kehittäminen sekä ranta-
alueen kehittäminen virkistysalueena. 

Haastateltavien mukaan lähiympäristöparannuksissa haasteellisinta on 
toteutuksen rahoittaminen. Kolarissa rahoitusta on haettu monesta lähtees-
tä, kuten kunnalta, EU-projekteista ja yksityisiltä toimijoilta. Uudessa-
kaupungissa hyväksi oli koettu yhteisprojektimenettely, jossa kaupunki ra-
hoittaa osan hankkeesta ja alueen yritykset osan. Uudenkaupungin Kaupungin-
lahden ranta-alueiden kehittämisessä mukana on ollut myös säätiörahoi-
tusta.

Keskustan kehittäminen elinvoimahankkeena

Keskustan kehittäminen mainittiin elinvoimahankkeena Kangasalla, 
Uudessakaupungissa, Kouvolassa ja Pieksämäellä. Kangasalla keskustan elin-
voimaa on pyritty kehittämään kaupallisten palvelujen edellytyksiä paran-
tamalla, kävelykeskustaa ja liikenneverkkoa kehittämällä sekä houkuttele-
malla keskustaan lisää asukkaita. Keskustaan on myös pyritty saamaan perhe-
asuntoja, koska nykyisin keskustassa asuu paljon ikäihmisiä. Uudessa-
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kaupungissa keskustan elinvoimaisuutta on pyritty parantamaan kaupunki-
kuvan kohentamiseen tähtäävillä projekteilla.

Kouvolassa elinvoimahankkeina mainittiin keskustan kehittämiseksi jär-
jestetyt arkkitehtuurikilpailut. Kilpailujen järjestämisen tavoitteena on toi-
saalta ollut saada valtakunnallista näkyvyyttä Kouvolalle, toisaalta parantaa 
rakentamisen laatua. Haastateltavat korostivat, että koska Kouvolassa uudis-
rakentamista toteutuu vuosittain vain vähän, sen toivotaan olevan laadu-
kasta. Haasteena on kuitenkin ollut kilpailuehdotusten toteuttaminen tilan-
teissa, joissa kumppanuusjärjestelyt eivät ole olleet mukana kilpailuvaihees-
sa. Toteutettavuutta ovat haitanneet myös kilpailuehdotusten suuri raken-
tamistehokkuus ja rakenteelliset pysäköintiratkaisut. Haastateltavien mie-
lestä vähemmän tehokkaat ratkaisut olisivat Kouvolaan paremmin sopivia, 
sillä ne olisivat taloudellisesti toteutettavampia ja mittakaavaltaan ja kau-
punkikuvaltaan miellyttävämpiä.

Pieksämäen keskustaa puolestaan on kehitetty tukemalla käytöstä pois-
tuneiden julkisten rakennusten ja tonttien uusiokäyttöä kaavamuutoksin. 
Kaupunki on voinut esimerkiksi purkaa käytöstä poistuneita rakennuksia 
ja mahdollistaa tilalle asuin-, liike- ja toimitilarakentamista asemakaavan 
muutoksilla. Haastateltavien mukaan keskustan kehittäminen tällä tavoin 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi, koska rakentamispaineet Pieksä mäellä 
ovat vähäisiä. Myös käytöstä poistuneiden rakennusten uusio- tai väliaikais-
käyttö nähtiin haastavana, sillä rakennuksissa oli usein sisäilmaongelmia. 
Keskustan kehittäminen nähtiin Pieksämäellä haasteellisena myös siksi, että 
kiinteistöt ovat usein yksityisessä omistuksessa ja niiden kehittäminen riip-
puu kiinteistöyhtiöistä. Haastateltavat arvioivat, että vähäinen tilojen kysyntä ei 
motivoi kiinteistönomistajia aktiivisesti etsimään kehitysmahdollisuuksia. 
Pieksämäen kaupunki on kuitenkin pyrkinyt edistämään keskustan elinvoiman 
kehittämistä myös yksityisesti omistetuilla tonteilla tilaamalla alueesta elin-
voimaselvityksen.

Kuntalaisten osallistaminen, julkisten palvelujen kehittäminen ja 
seudullinen yhteistyö elinvoimahankkeina

Haastatteluissa nousi esiin myös yksittäisten kuntien elinvoimahankkeisiin 
liittyviä kiinnostavia teemoja. Iissä kuntalaisten osallistamiseen liittyvät 
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hankkeet nostettiin tärkeiksi kunnan elinvoiman kannalta. Esimerkkinä 
mainittiin osallistava budjetointi, jossa kunta on jakanut paikallisille yhtei-
söille ja yrityksille avustuksia oman alueensa parantamiseen. Kuhmossa elin-
voimahankkeina mainittiin julkisten palvelujen kehittämiseen liittyvät maan-
käytön suunnitteluhankkeet, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastus-
toimen uudistuksen myötä ajankohtainen terveysasemien uudelleenjärjes-
telyyn varautuminen.

Pihtiputaalla seudullinen yhteistyö on tunnistettu keinoksi elinvoimaa li-
säävien maankäyttöhankkeiden lähtökohtien luomiseen. Esimerkkinä mai-
nittiin seudun kahdeksan kunnan yhteinen rakennemallihanke, jossa hah-
moteltiin yksittäistä kuntaa laajemman kokonaisuuden kehittämispoten-
tiaalia. Vaikka rakennemalli ei ole sitova, se luo haastateltavien mukaan kun-
tiin tahtotilan kehittää maankäyttöään sen pohjalta.

Elinvoimahankkeet eri kasvutilanteissa ja konteksteissa

Jotkut elinvoimahanketyypit toistuivat kunnissa kasvutilanteesta riippumat-
ta. Esimerkiksi yritysalueiden ja laadukkaan elinympäristön kehittämiseen 
sekä rantatonttien tarjoamiseen liittyvät maankäytön suunnitteluhankkeet 
mainittiin elinvoimahankkeina monessa eri kasvutilanteessa olevassa kun-
nassa. Jotkut elinvoimahanketyypit, kuten tuulivoimakaavoitus, liikenne-
yhteyksien kehittäminen ja matkailu, puolestaan liittyivät kunnan kasvu-
tilannetta enemmän kunnan maantieteelliseen sijaintiin ja sen mukanaan 
tuomiin mahdollisuuksiin. Kunnan kasvutilanteen vaikutus oli selvimmin 
näkyvissä elinvoimahankkeissa, jotka liittyivät uusien asuinalueiden suun-
nitteluun, täydennysrakentamiseen, maaseudun ja kylien kehittämiseen ja 
keskustan kehittämiseen.

Uusien asuinalueiden kaavoitus ja niissä monipuolisen, sekoittuneen kau-
punkirakenteen edistäminen nousivat esiin erityisesti voimakkaammin kas-
vavissa kohdekunnissa. Uusien asuinalueiden suunnitteluhankkeet nähtiin 
elinvoimahankkeina erityisesti siksi, että ne liittyvät kunnan asukasmäärän 
kasvuun, jonka nähtiin parantavan yritysten ja palvelujen toimintaedelly-
tyksiä ja sitä kautta lisäävän kunnan elinvoimaa. Uusien asuinalueiden suun-
nitteluun liittyviin maankäyttöhankkeisiin yhdistyi kohdekunnissa myös 
monipuolisen, toiminnoiltaan sekoittuneen kaupunkirakenteen suunnittelu. 
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Alueelle voitiin odottaa sijoittuvan riittävä määrä asukkaita, toimijoita, työ-
paikkoja ja palveluja, jotka yhdessä muodostavat kunnan elinvoimaisuutta 
tukevan kokonaisuuden.

Kasvavissa kunnissa kuntien asuntotarjontaa ja yhdyskuntarakennetta 
pyrittiin monipuolistamaan myös täydennysrakentamisen suunnittelulla. 
Täydennysrakentaminen elinvoimahankkeena korostui toisaalta myös vä-
hemmän kasvavissa kunnissa. Vähäisemmän kasvun kunnissa täydennys-
rakentamisen edistämisen perusteena vaikuttaisi olevan rakentamisen oh-
jaaminen olemassa olevan infrastruktuurin ja palvelujen piiriin, millä voi-
daan saavuttaa kuntatalouden säästöjä. Myös asuntojen rajallisen kysynnän 
kuvattiin kohdistuvan olemassa olevien palvelujen läheisyyteen, jolloin näiden 
alueiden täydennysrakentaminen oli perusteltua. Täydennysrakentamisen 
toteutumisen epävarmuus nähtiin kuitenkin haasteena. Haastateltavat esi-
merkiksi kuvasivat, kuinka vähäisen kysynnän vuoksi täydennysrakentamis-
kohteiksi kelpaavat usein vain kaikkein parhaimmat tontit, jotka voivat si-
joittua esimerkiksi virkistysalueille. Tämä ei kuitenkaan aina ole yhdyskunta-
rakenteen kokonaisuuden kannalta optimaalista ja voi jopa heikentää kun-
nan elinvoimaa, jos täydennysrakentamisen myötä menetetään esimerkik-
si elinympäristön viihtyisyyteen ja vapaa-ajanviettoon liittyviä arvoja.

Maaseudun ja taajamien kehittäminen mainittiin elinvoimahankkeena 
erityisesti kooltaan maantieteellisesti laajoissa kunnissa, joissa on moni-
keskuksinen rakenne. Siten tämä elinvoimahanketyyppi ei suoraan liittynyt 
kunnan kasvutilanteeseen. Iissä ja Kouvolassa maaseudun ja taajamien väl-
jät asumismahdollisuudet mainittiin myös vetovoimatekijänä, jollaista lä-
heisissä kaupungeissa ei välttämättä ole tarjolla ja jonka avulla voitiin hou-
kutella uusia asukkaita kuntaan. Pieksämäellä maaseudun ja taajamien ke-
hittämisessä näkyi selvästi myös sopeutuminen kunnan hidastuneeseen 
kasvu tilanteeseen. Tavoitteena ei ollut uudisrakentamisen edistäminen, vaan 
keskustaajamien asemakaavojen toiminnallinen päivittäminen ja toteutu-
mattoman rakennusoikeuden vähentäminen.

Keskustan kehittämistä oli tehty sekä voimakkaammin kasvavissa kun-
nissa Kangasalla ja Uudessakaupungissa että vähemmän kasvavalla Pieksä-
mäellä. Uudessakaupungissa ja Kangasalla keskustan kehittämisen keinoina 
mainittiin kaupallisten palvelujen, liikennejärjestelyjen, käveltävyyden ja 
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kaupunkikuvan parantaminen sekä uusien asukkaiden houkuttelu keskus-
taan. Pieksämäellä keskustaa on pyritty kehittämään osin samoin keinoin, 
mutta haasteena on ollut vähäinen uudisrakentamisen kysyntä. Pieksä mäki 
on pyrkinyt edistämään keskustan kehittämistä tilaamalla elinvoimaselvi-
tyksen ja edistämällä uudisrakentamishankkeita käytöstä poistuneiden jul-
kisten rakennusten tonteilla asemakaavamuutoksin. Myös Kouvolan kes-
kustassa järjestetyt arkkitehtuurikilpailut voi nähdä esimerkkinä keskus-
tan kehittämisestä vähäisemmän kasvun tilanteessa. Kouvolan edustajien 
mukaan arkkitehtuurikilpailut ovat keino parantaa kaupunkikuvan laatua. 
Haasteena voi kuitenkin olla ratkaisujen toteutettavuus: suunnittelu ratkaisut 
eivät voi perustua suureen rakentamistehokkuuteen ja rakenteelliseen py-
säköintiin, vaan viihtyisää kaupunkikuvaa tulisi voida luoda toisilla kei-
noilla.

3.5 Maankäytön suunnitteluhankkeiden liittyminen 
kunnan elinkeinoelämän kehittämiseen

KESKEISET HUOMIOT:
• Maankäytön suunnitteluhankkeet liittyvät kunnan elinkeinoelämän kehittämiseen 

mahdollistamalla elinkeinoelämän hankkeita, vaikuttamalla kuntaan sijoittuviin 
yrityksiin yritysalueiden profiloinnin kautta, reagoimalla yritysten tarpeisiin, 
selvittämällä hankkeiden lähtökohtia, tukemalla aluetaloutta ja kehittämällä 
toimintaympäristöä.

• Elinkeinoelämän kehittäminen on riippuvaista kunnallisesta, seudullisesta ja 
valtakunnallisesta maankäytön suunnittelusta.

• Haasteina elinkeinoelämän kehittämiselle maankäytön suunnittelun keinoin 
mainittiin joissain kohdekunnissa kaavoitusjärjestelmän hitaus ja kaavoitus-
resurssien puute.

• Yritysten toimintaympäristön järjestämistä ja elinkeinoelämän tarpeisiin reagoimista 
pidettiin tärkeänä kaikkien kohdekuntien maankäytön suunnittelussa.

• Vähemmän kasvavissa kohdekunnissa elinkeinoelämän kehittämiseen tähtäävässä 
maankäytön suunnittelussa korostui laajempi toimintaympäristön kehittäminen, 
josta voi myöhemmin syntyä myös yritystoimintaa. Myös alue talouden tukemista 
pidettiin tärkeänä.

Haastatteluissa tiedusteltiin, miten maankäytön suunnitteluhankkeet liitty-
vät kunnan elinkeinoelämän kehittämiseen (taulukko 8). Haastateltavien 
mukaan maankäytön suunnitteluhankkeet liittyvät elinkeinoelämän kehit-
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tämiseen mahdollistamalla elinkeinoelämän hankkeita, vaikuttamalla kun-
taan sijoittuviin yrityksiin yritysalueiden profiloinnin kautta, reagoimal-
la yritysten tarpeisiin, selvittämällä hankkeiden lähtökohtia, tukemalla 
aluetaloutta ja kehittämällä toimintaympäristöä. Elinkeinoelämän kehit-
tämisen todettiin olevan riippuvainen paitsi kunnallisesta, myös seudul-
lisesta ja valta kunnallisesta maankäytön suunnittelusta. Haasteina mainit-
tiin suomalaisen kaavoitusjärjestelmän hitaus ja kuntien kaavoitusresurssien 
puute.

Taulukko 8 
Maankäytön suunnitteluhankkeiden liittyminen kunnan elinkeinoelämän kehittämiseen
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Kangasala x x

Naantali x x

Kolari x x

Uusikaupunki x x x

Ii x x x

Kouvola x x x x

Pieksämäki x

Pihtipudas x x x x

Kuhmo x

Utajärvi ja Vaala x x
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Mahdollistaminen

Haastateltavien mukaan maankäytön suunnittelu liittyy kunnan elinkeino-
elämän kehittämiseen ennen kaikkea sen sijoittumisen mahdollistajana. 
Uutta rakentamista ei voida tehdä ilman maankäytön suunnittelua ja kaa-
voitusta, eli maankäytön suunnittelu on kunnan elinkeinoelämän kehit-
tymisen edellytys. Kunnan laatima kaavavaranto, kaavoissa osoitetut tila-
varaukset sekä mahdollisuus kaavojen muuttamiseen mahdollistavat elin-
keinoelämään liittyvät hankkeet. Esimerkiksi yritysalueiden ennakoival-
la kaavoituksella voidaan luoda edellytyksiä uusien yritysten sijoittumi-
selle kuntaan nopeallakin aikataululla. Lisäksi maankäytön suunnittelu-
hankkeet auttavat luomaan työpaikkoja kuntalaisille ja ostovoimaa yrityk-
sille.

Eräs haastateltava kuvasi, kuinka maankäytön suunnitteluhankkeet sito-
vat elinkeinoelämän paikalleen määrittelemällä yritysten toimintaympäris-
tön, kuten sijaintipaikan, ympäröivän kaupunkirakenteen toiminnot ja lii-
kenneyhteydet. Esimerkiksi liikennejärjestelmän suunnittelussa luodaan 
edellytyksiä liikepaikkojen toimivuudelle ja saavutettavuudelle. Kangasalan 
edustajien mukaan esimerkiksi Kangasalan kaupunkikeskusta koetaan vai-
keammin saavutettavaksi verrattuna uudempaan, keskustan ulkopuoliseen 
kauppakeskittymään, koska kaupunkikeskusta sijaitsee pääliikennevirrois-
ta hieman syrjässä ja siellä olevat pysäköintipaikat sijaitsevat hajautetusti. 
Maankäytön suunnittelussa tilannetta voidaan pyrkiä korjaamaan valituil-
la toimenpiteillä.

Utajärven edustajien mukaan elinkeinoelämän kehityksen mahdollista-
vassa maankäytön suunnittelussa on kyse myös hiljaisten signaalien kuun-
telusta. Kun Utajärvellä havaittiin merkkejä kiertotaloustoimijoiden kiin-
nostuksesta sijoittua kuntaan, kiertotalousteema otettiin mukaan Mustikka-
kankaan teollisuusalueen suunnitteluun.

Profilointi

Haastateltavat kuvasivat myös, kuinka maankäytön suunnittelussa tehtä-
vällä yritysalueiden profiloinnilla voidaan vaikuttaa kuntaan sijoittuviin 
yrityksiin ja siten muokata kunnan elinkeinoelämän sisältöä. Esimerkiksi 
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Naantalissa yritysalueiden profiloinnilla on pyritty houkuttelemaan kun-
taan satamatoimintoihin liittyvää teollisuutta. Kangasalan Lamminrahkan 
kaupungin osa on profiililtaan joukkoliikennekaupunki, jonne sijoittuvat yri-
tykset hyötyvät asumisen, palvelujen ja yritystoiminnan sijoittumisesta tois-
tensa välittömään läheisyyteen. Kangasalan Tarastenjärven yritysalue enti-
sen kaato paikan läheisyydessä puolestaan on profiloitu kiertotalousalueek-
si. Sinne sijoittuu kiertotalousteemasta hyötyviä yrityksiä, jotka eivät voi si-
jaita asumisen vieressä. Iissä strategisten kärkihankkeiden sisällöt ohjaavat 
sitä, mihin kuntaan tulevat yritykset sijoittuvat. Toisaalta kärkihankkeiden 
teemat ovat haastateltavien mukaan muokanneet kunnan imagoa ja yritys-
ten halukkuutta sijoittua kuntaan. Pihtiputaan maankäytön suunnittelussa 
on pitkäjänteisesti pyritty vaikuttamaan kunnan elinkeinoelämän kehityk-
seen suunnittelemalla maankäyttöä Nelostien varrella kaupan ja matkailun 
palveluille sopivaksi. Tällä hetkellä kunnassa onkin kokoonsa nähden pal-
jon yritys toimintaa, joka hyötyy Nelostien läheisyydestä ja sitä tukevasta 
maan käytön suunnittelusta.

Reagointi

Haastateltavien mukaan elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvä maan käytön 
suunnittelu tarkoittaa usein myös yritysten tarpeisiin reagoimista ja yritys-
kentän aktiivista seuraamista. Esimerkiksi Kolarin maankäytön suunnitte-
lussa matkailuyritysten tarpeiden jatkuvaa seuraamista pidettiin tärkeänä. 
Kaavoituksella on pyritty ennakoimaan matkailuyritysten tarpeita, jotta 
hankkeiden käynnistyessä päästäisiin mahdollisimman sujuvasti rakennus-
luvituksen kautta toteutukseen. Uudessakaupungissa esimerkkinä reagoin-
nin tärkeydestä mainittiin tapaus, jossa erään yrityksen tarpeisiin oli laadit-
tu asemakaava nopealla aikataululla aiemmin rakentamattomalle alueelle. 
Kaupunki oli valmis kuuntelemaan toimijan tarpeet, etsimään sopivan ton-
tin ja vakuuttamaan, että rakentamaan pääsisi pian. Pieksämäen edustajat 
jopa kokivat, ettei yrityselämän tarpeisiin useinkaan ehditä vastaamaan kaa-
voituksella, vaan parempia työkaluja ovat poikkeamispäätökset ja suunnit-
telutarveratkaisut. Ilman näitä työkaluja monet kunnan tärkeistä elinkeino-
elämän hankkeista olisivat jääneet toteutumatta.
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”Samoin yritysten toimintaedellytyksiin, jos ei kaavalla keretä niin 
poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut on, että ne on ihan, ne on sitä 
parasta elinkeinotyötä. Jos me jotakin jarrutettaisi, niin eihän täällä 
tapahtuisi mitään. Meidän on oltava hyvin kärjessä, mietittävä asioita ja 
yrittäjien kanssa silleenkin haisteltava ilmapiiriä, että oltava vähän jo 
etunojassa. Jos ollaan jälkijunassa, niin hankkeet menee kyllä sivu suun.” 
(Pieksämäki)

Kouvolan edustaja havainnollisti reagoinnin merkitystä tunnistamalla kak-
si erityyppistä elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvää maankäytön suun-
nittelutehtävää. Yhtenä tehtävänä on vastata uusien yritysten kyselyihin kun-
nan tarjoamista yritystonteista. Oleellista olisi pystyä tarjoamaan nopeasti 
toteutettavissa oleva, yrityksen tarpeisiin sopiva tontti, joita kunnalla tulisi 
olla ennalta valmisteltuna. Toisena tehtävänä on kunnassa jo sijaitsevien yri-
tysten tarpeisiin vastaaminen, kuten nykyisen tontin laajentaminen. Tällai-
set tehtävät liittyvät usein jo laadittujen asemakaavojen muuttamiseen. Haas-
tateltavien mukaan kunnan elinkeinoelämän kehittämisen kannalta olen-
naista on, että molempiin suunnittelutehtäviin osoitetaan riittävästi kaavoitus-
resursseja.

Selvittäminen

Haastateltavat mainitsivat maankäytön suunnittelun liittyvän elinkeino-
elämän kehittämiseen myös maankäytön suunnittelussa tehtävien selvitys-
ten kautta. Kouvolan edustajien mukaan uusien yritysalueiden ennakoiva 
kaavoitus voi olla kunnalle myös haaste, koska tilanteet ja tarpeet voivat 
muuttua nopeastikin, jolloin jo kaavoitetut alueet saattavat jäädä toteutu-
matta tai toteutua vain osittain. Yritysalueiden kaavoittamisen sijaan Kou-
volassa onkin tehty alustavia selvityksiä siitä, minne yritysalueita olisi ole-
massa olevan infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen puolesta järkevää si-
joittaa. Haastateltavat kuvasivat tätä yleiskaavoitusta edeltävänä vaiheena, 
johon ei vielä kuulu aluevarausten tekeminen, vaan toimintaedellytysten 
selvittäminen.

Uudessakaupungissa esimerkkinä elinkeinoelämän kehittämiseen liitty-
västä selvitystyöstä puolestaan mainittiin kalankasvatuksen edistämiseen 
liittyvä ”vesialueiden käytön suunnittelu”. Kalatalous on kaupungissa tärkeä 
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elinkeino, ja kaupunki omistaa paljon siihen soveltuvia vesialueita. Kaupun-
gin tavoitteena on ulottaa maankäytön suunnittelu vesialueille valmistele-
malla sopivia ”yritystontteja” kalankasvatukseen. Toimintamalliin kuuluu 
tunnistaa kalankasvatukseen sopivat alueet muun muassa ympäristöselvi-
tyksin ja kilpailuttaa kaupungin tarjoamista ”tonteista” kiinnostuneet yri-
tykset. Selvitystyössä tärkeänä kumppanina kaupungilla on ollut Luonnon-
varakeskus. Toimintamallin kehittäminen oli haastattelujen tekohetkellä 
alku vaiheessa, ja muun muassa tarvittavien selvitysten laajuuden arvioitiin 
vielä kehittyvän.

Aluetalouden tukeminen

Maankäytön suunnitteluhankkeilla voi olla myös laajempia aluetaloudelli-
sia vaikutuksia. Esimerkiksi Pihtiputaalla tuulivoimahankkeilla on ollut 
laaja vaikutus alueen elinkeinoelämään. Rakennustyöt esimerkiksi tuovat 
asiakkaita paikallisiin hotelleihin. Pihtiputaalla on myös massiivisiin betoni-
rakenteisiin erikoistunut yritys, jota tuulivoimahankkeet työllistävät. Kun-
nassa on suunnitteilla myös tuulivoimaloiden ylläpito- ja huoltokoulutus, 
jotta tuulivoimalat työllistäisivät paikallisia jatkossakin. Myös kiertotalous-
teemaiset yritysalueet voivat sisältää aluetaloudellisia ulottuvuuksia, ja esi-
merkiksi Utajärvellä on selvitetty, miten paikalliset purettavaksi aiotut kivi-
rakennukset sopivat kiertotalousyritysten hyödynnettäväksi.

Toimintaympäristön kehittäminen

Pihtiputaalla laajempi toimintaympäristöjen kehittämiseen liittyvä maan-
käytön suunnittelu tunnistettiin välineeksi kunnan elinkeinoelämän kehit-
tämiseen. Vaikka maankäytön suunnittelulla mahdollistettava toiminta ei 
tällä hetkellä liittyisi suoraan elinkeinotoimintaan, voi siitä myöhemmin 
syntyä sitä. Esimerkkinä mainittiin Pihtiputaalla harrastustoimintana alka-
nut raviurheilu, joka paikallisten urheilijoiden menestyttyä on muuttunut 
elinkeinoksi. 

Riippuvuus seudullisesta suunnittelusta

Maankäytön suunnittelu elinkeinoelämän kehittämisen välineenä on myös 
riippuvainen seudullisella ja valtakunnallisella tasolla tehtävästä maan käytön 
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suunnittelusta. Esimerkiksi Kouvolassa uusien yritysalueiden suunnittelu 
on osin sidoksissa päätieverkoston kehittämiseen, joka ei ole kunnan päätet-
tävissä. Pihtiputaan elinkeinoelämä perustuu vahvasti Nelostien hyödyntä-
miseen. Nelostien kehittäminen paikallisen elinkeinoelämän toiminta-
ympäristönä on vaatinut Pihtiputaan maankäytön suunnittelulta yhteistyö-
tä ELY-keskuksen kanssa, jolla on pystytty vaikuttamaan esimerkiksi liitty-
mä- ja rinnakkaistiejärjestelyihin.

Haasteena kaavoitusjärjestelmän hitaus

Kolarissa ja Iissä yhtenä haasteena elinkeinoelämän kehittämiselle tunnis-
tettiin suomalaisen kaavoitusjärjestelmän hitaus. Kolarissa erityisesti ulko-
maisilla matkailuyrityksillä on toisinaan ollut vaikeuksia toimia Suomen 
kaavoitusjärjestelmän vaatimalla tavalla. Haasteena on ollut erityisesti pro-
sessin kesto ja viranomaislausunnoissa esitettyihin vaatimuksiin vastaami-
nen. Iissä haastateltavat toivoivat kevyempää kaavoitusprosessia pieniin kun-
tiin, joissa kaavoittajaresursseja on vähän. Toisaalta haastateltavat pitivät 
laki sääteistä kaavoitusprosessia ja erityisesti siihen liittyvää kuntalaisten 
osallistamista tärkeänä.

Haasteena kaavoitusresurssien puute

Kouvolassa ja Iissä elinkeinoelämän kehittämisen haasteeksi maankäytön 
suunnittelun keinoin tunnistettiin haastatteluissa myös kaavoitusresurssien 
puute. Iin edustajien mukaan kunnan imagon ja elinvoiman puolesta tehty 
työ on alkanut näkyä kasvavana tonttien kysyntänä ja kiinnostuksena kun-
taa kohtaan. Suureen kysyntään ei täysin ole osattu varautua, eikä kaikille 
tulijoille ole ollut tarjota valmiita tontteja. Haastatteluhetkellä hankkeita oli 
kasaantunut niin paljon, ettei niitä ollut haastateltavien mukaan voitu edis-
tää halutussa aikataulussa. Kouvolan edustajat puolestaan arvioivat, ettei 
kunnassa ollut vielä onnistuttu riittävän hyvin vastaamaan uusien, suureh-
kojen yritysten sijoittumistiedusteluihin. Haastateltavien mukaan tähän vaa-
dittaisiin yleiskaavatason aluevarauksia ja maanhankintaa, mutta tällä het-
kellä kaavoitukselle ei haastateltavien mielestä ollut osoitettu riittävästi re-
sursseja tällaiseen työhön.
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Elinkeinoelämän kehittäminen maankäytön suunnittelun keinoin  
eri kasvutilanteissa ja konteksteissa

Haastatteluissa elinkeinoelämän toiminnan mahdollistamista pidettiin tär-
keänä maankäytön suunnittelun keinona eri kasvutilanteissa. Elinkeino-
elämän tarpeisiin tarjottavien tonttien profilointi tunnistettiin keinona vai-
kuttaa kunnan elinkeinoelämään ja kuntaan sijoittuviin yrityksiin maan-
käytön suunnittelun avulla. Esimerkiksi Pihtiputaalla tehty pitkäjänteinen, 
kunnan sijaintiin ja Nelostien hyödyntämiseen liittyvä maankäytön suun-
nittelutyö osoittaa, että profilointia voidaan hyödyntää elinkeinoelämän ke-
hittämisen keinona myös kunnissa, joiden asukasmäärä ei kasva mutta jois-
sa elinkeinoelämän kehittämiseen on löydettävissä muita lähtökohtia.

Myös elinkeinoelämään tarpeisiin reagoimista maankäytön suunnittelus-
sa pidettiin tärkeänä eri kasvutilanteissa. Haastateltavien mukaan elinkeino-
elämän tarpeisiin reagoivassa maankäytön suunnittelussa olennaista on sekä 
valmistella tontteja ennakoivasti uusille yrityksille että vastata olemassa ole-
vien yritysten tarpeisiin esimerkiksi kaavamuutoksin. Kaavoitusresurssien 
rajallisuuden vuoksi molempien tehtävien suorittaminen voi kuitenkin pie-
nissä kunnissa olla haastavaa. Lisäksi suomalaisen kaavoitusjärjestelmän 
vaatiman lakisääteisen kaavoitusprosessin koettiin joissain kunnissa hidas-
tavan mahdollisuuksia vastata yritysten tarpeisiin.

Elinkeinoelämää tukevien maankäytön suunnitteluhankkeiden laajempia 
aluetaloudellisia vaikutuksia pidettiin tärkeinä erityisesti Pihtiputaalla ja 
Utajärvellä, jotka eivät ole kasvavia kuntia. Pihtiputaalla tuulivoima-
hankkeet nähtiin mahdollisuutena tuoda kuntaan esimerkiksi työmatkai-
luun liittyviä majoitustuloja ja uusia työpaikkoja. Utajärvellä oli pohdittu 
kiertotaloustoiminnan laajempia aluetaloudellisia mahdollisuuksia. Pihti-
putaalla maankäytön suunnittelulla katsottiin voitavan elinkeinoelämän 
lisäksi kehittää myös laajempaa toimintaympäristöä mahdollistamalla esi-
merkiksi kuntalaisten harrastustoimintaa. Haastateltavien mukaan toi-
mintaympäristön kehittäminen on tärkeää, sillä se voi myöhemmin poi-
kia uutta elinkeinotoimintaa ja työpaikkoja. Esimerkkinä tästä mainittiin 
kunnassa harrastuksena alkanut mutta sittemmin elinkeinoksi muuttunut 
raviurheilu.
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3.6 Elinvoimaa lisäävä pitkän tähtäimen  
maankäytön suunnittelu

KESKEISET HUOMIOT:
• Elinvoimaa lisäävä pitkän tähtäimen suunnittelu näkyi kohdekuntien maankäytön 

suunnittelussa sekä seudullisena että kunnan omana strategisena suunnitteluna.
• Voimakkaammin kasvavissa kohdekunnissa yleiskaavoitusta hyödynnettiin 

erityisesti väestönkasvuun varautumisessa.
• Vähemmän kasvavissa kohdekunnissa yleiskaavoitusta hyödynnettiin aiemmin 

suunniteltujen aluevarausten pienentämiseen.
• Kohdekunnissa varauduttiin myös tulevaisuuden megatrendeihin:

 – Monipaikkaisuuden lisääntymiseen varauduttiin kunnissa erilaisin selvityksin sekä 
kaavoittamalla monipaikkaiseen asumiseen soveltuvia loma-asunto alueita, joiden 
sijainnissa, infrastruktuurissa ja liikenneverkossa on huomioitu mahdollisuus 
vakituisempaan asumiseen. Erityisesti vähemmän kasvavissa kohdekunnissa 
monipaikkaisuus ja siihen sopivien asuinalueiden kaavoittaminen nähtiin 
mahdollisuutena houkutella uusia asukkaita kuntaan.

 – Työ- ja elinkeinorakenteen muutokseen varauduttiin erilaisin selvityksin sekä 
monipuolistamalla yritystonttien tarjontaa.

 – Väestön ikääntymiseen varauduttiin kehittämällä esteetöntä elinympäristöä 
palvelujen lähellä sekä lisäämällä ikääntyneille sopivaa asuntotarjontaa.

Haastatteluissa kysyttiin, minkälaista pitkän tähtäimen suunnittelua teh-
dään, kun tehdään elinvoiman lisäämiseen tähtäävää maankäytön suunnit-
telua. Haastateltavia pyydettiin kuvaamaan, miten kunnan pitkän tähtäimen 
suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi kunnan kasvutilanne, työn ja elin-
keinorakenteen muutos sekä väestön ja asumisen muutos. Haastattelu-
rungossa esimerkkinä mahdollisesta työn ja elinkeinorakenteen muutok-
sesta mainittiin etätyö ja verkkokaupan kysynnän kasvu. Väestön ja asumisen 
muutoksesta esimerkkeinä mainittiin väestön ikääntyminen ja asumisen 
monipaikkaisuus. Esimerkkien mainitsemisen tarkoitus oli herätellä haas-
tateltavia pohtimaan, miten laajemmat yhteiskunnalliset megatrendit huo-
mioidaan kunnan maankäytön suunnittelussa ja elinvoiman kehittämises-
sä. Käytännössä ne myös ohjasivat keskustelua erityisesti näiden teemojen 
pohtimiseen. Teemoja ei kuitenkaan käyty systemaattisesti läpi, vaan haas-
tateltavat nostivat niitä esiin riippuen siitä, miten ajankohtaisia ne kunnas-
sa olivat.

Haastatteluissa esiin nousseet, elinvoimaa lisäävän pitkän tähtäimen maan-
käytön suunnittelun teemat on esitetty taulukossa 9. Haastatteluissa elin-
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voimaa lisäävän pitkän tähtäimen maankäytön suunnittelun keinoiksi tun-
nistettiin seudullinen ja kunnan oma maankäytön suunnittelu. Elin voimaa 
lisäävän pitkän tähtäimen suunnittelun sisältöinä keskusteltiin väestön ja 
asumisen muutoksesta, työn ja elinkeinorakenteen muutoksesta, kunnan 
kasvutilanteen huomioimisesta sekä suunnittelun tietopohjasta.

Taulukko 9 
Elinvoimaa lisäävä pitkän tähtäimen maankäytön suunnittelu
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Kangasala x x x x x

Naantali x x x

Kolari x x

Uusikaupunki x x x x

Ii x x x

Kouvola x x x x

Pieksämäki x x x x

Pihtipudas x x x x

Kuhmo x x

Utajärvi ja Vaala x x x x x

Seudullinen maankäytön suunnittelu

Seudullinen strateginen suunnittelu, kuten kuntien ja valtion yhteiset maan-
käytön, liikenteen ja asumisen sopimukset (MAL-sopimukset) ja seudulliset 
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rakennemallit, mainittiin elinvoimaa lisäävän pitkän tähtäimen suunnittelun 
välineenä Kangasalla, Naantalissa ja Pihtiputaalla. Seudullisen suunnittelun 
nähtiin sisältävän sekä pitkän tähtäimen suunnitteluun liittyviä tavoitteita 
että niihin liittyvää seurantaa. Esimerkiksi Naantalissa seudullinen rakenne-
malli sisältää kunnan väestönkasvuun ja työpaikkamääriin liittyviä tavoit-
teita. Pihtiputaalla seudullinen rakennemallityö on haastateltavien mukaan 
auttanut tunnistamaan seudun kuntien yhteistä kehittämispotentiaalia ja 
motivoinut työhön osallistuneita kuntia kehittämään siihen liittyviä teemo-
ja pitkäjänteisesti.

Seudullisella tasolla tehtävän pitkän tähtäimen suunnittelun haasteeksi 
koettiin toisaalta juuri suunnittelun pitkä aikajänne, sillä sen koettiin rajoit-
tavan mahdollisuuksia reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Haasta-
teltavien mukaan kunnan omien suunnitelmien aikajänne on usein lyhem-
pi ja mahdollisuus muutoksiin vastaamiseen on siten parempi. Lisäksi yli-
kunnallisten hankkeiden ja suunnitelmien läpivieminen koettiin haastavak-
si. Toisaalta esimerkiksi seudullisen rakennemallityön koettiin luovan hy-
vät raamit kuntien omalle maankäytön suunnittelulle. Esimerkiksi Naanta-
lin haastateltavat pohtivat, ettei seudullisen rakennemallin vastaisia hank-
keita ole seudun kunnissa juuri näkynyt.

Kunnan oma maankäytön suunnittelu

Kunnan oma strateginen suunnittelu, kuten yleiskaavoitus, maapolitiikka ja 
maanhankinta, mainittiin kunnan omina välineinä elinvoimaa lisäävään pit-
kän tähtäimen suunnitteluun Kangasalla, Naantalissa, Uudessakaupungis-
sa, Utajärvellä ja Vaalassa. Haastateltavien mukaan suuntaviivat elinvoimaa 
lisäävään pitkän tähtäimen suunnitteluun saadaan kaupunkistrategiasta. 
Naantalissa haastateltavat mainitsivat elinvoimaa lisäävänä pitkän tähtäi-
men suunnittelun välineenä myös kaupungin oman maankäytön kehitys-
kuvan ja rakennemallin, jotka toimivat lähtökohtana yleiskaavoitukselle. 
Lisäksi asunto-ohjelmasta saadaan tavoitteita asuntorakentamiselle ja sen 
monipuoliselle kehittämiselle kaupungin eri alueilla.

Yleiskaavoitus mainittiin elinvoimaa lisäävän pitkän tähtäimen suunnit-
telun välineenä Kangasalla, Iissä, Kouvolassa, Pieksämäellä ja Kuhmossa. 
Haastateltavien mukaan elinvoimaa lisäävässä yleiskaavoituksessa olennaista 
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on kaupungin eri alueiden kehitysvaiheiden tunnistaminen ja vaiheistuk-
sen pohtiminen pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi Kangasalan Saarenmaan 
alueen osayleiskaavassa ensimmäisen vaiheen tavoitteena on yritysten ja 
työpaikkojen lisääminen, koska kaupungin työpaikkaomavaraisuutta halu-
taan kasvattaa. Seuraavissa vaiheissa varaudutaan myös uuteen asumiseen 
ja raitiotien laajenemiseen alueelle. Tämä voi kuitenkin tapahtua vasta pit-
kän ajan kuluttua, arviolta 2040-luvulla. Kouvolan yleiskaavatyössä puoles-
taan on pohdittu yleiskaavojen aluevarausten pienentämistä sellaisissa taa-
jamissa, joilla ei paperiteollisuuden rakennemuutoksen vuoksi ole enää 
aiempaa vastaavaa kysyntää uusille asunnoille. Kuhmon keskustan osayleis-
kaava on haastateltavien mukaan ohjannut hyvin keskustan kehittämistä, 
mutta nyt joitakin sen kerrostaloasumiseen, julkiseen rakentamiseen ja ter-
veydenhuoltoon liittyviä aluevarauksia on tarve päivittää. Samalla pohdi-
taan tyhjillään olevien kiinteistöjen kehittämismahdollisuuksia ja vaikutuk-
sia kaupunkikuvaan.

Asemakaavatasolla elinvoimaa lisäävä pitkän tähtäimen suunnittelu voi 
tarkoittaa joustavaa kaavaa. Esimerkiksi Kangasalan Lamminrahkaan on 
pyritty tekemään asemakaava, jossa kaupunki on asettanut laatutavoitteita 
toteutukselle mutta jossa korttelitasolle on jätetty väljyyttä toteuttajien rat-
kaisuille. Joustavuudella on haluttu jättää tilaa yksityiskohtien ratkaisemi-
selle myöhemmissä vaiheissa, sillä nykyisin tiedossa olevien ratkaisujen toi-
mivuutta 10–20 vuoden kuluttua ei haastateltavien mukaan voida taata. Esi-
merkiksi rakennusalueiden rajat on asemakaavassa määritelty väljästi ja 
tontteja luovutetaan kortteleittain, jolloin tonttijako voidaan tehdä toteut-
tajan esityksestä. Kangasalan edustajien mukaan kaavan joustavuus lisää sen 
toteuttamiskelpoisuutta muuttuvissa tilanteissa ja on siten Lamminrahkan 
elinvoimaisuuden kannalta keskeinen tekijä.

Väestön ja asumisen muutos

Väestön ja asumisen muutosta, kuten väestön ikääntymistä ja asumisen 
moni paikkaisuutta, oli pohdittu ainakin Kangasalan, Uudenkaupungin, Kou-
volan, Pieksämäen, Pihtiputaan, Utajärven ja Vaalan maankäytön suunnit-
telussa. Asumisen monipaikkaisuuden lisääntymiseen oli pyritty vastaamaan 
selvityksillä ja monipaikkaiseen asumiseen sopivien alueiden kaavoituksella. 
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Uudenkaupungin edustajat kertoivat kaupungin osallistuneen asumisen 
moni paikkaisuutta tutkineeseen hankkeeseen, jossa selvitettiin, miten kau-
punki voisi paremmin vastata monipaikkaisten asujien tarpeisiin ja miten 
monipaikka-asujat toisaalta voisivat hyödyttää kaupunkia. Pihtiputaalla asu-
misen monipaikkaisuuden lisääntymiseen varaudutaan varmistamalla loma- 
asuntotonttien riittävä tarjonta myös jatkossa. Kouvolassa ja Pieksämäellä 
asumisen monipaikkaisuuden lisääntymiseen on pyritty vastaamaan ranta-
osayleiskaavojen päivityksellä. Esimerkiksi Pieksämäellä asumisen moni-
paikkaisuus on huomioitu rantayleiskaavoissa kaavamerkinnällä, joka mah-
dollistaa sekä vakituisen asumisen että loma-asumisen. Uusien loma-asunto-
alueiden mahdollista muuttumista vakituisempaan asumiseen on myös py-
ritty ennakoimaan varmistamalla tiestön ja muun infrastruktuurin riittävä 
laatu sekä tutkimalla mahdollisuuksia palvelujen järjestämiseen. Haastatel-
tavat korostivat, että Pieksämäellä loma- tai monipaikka-asumista ei kuiten-
kaan haluta rajoittaa vain tietyille alueille, vaan poikkeamisluvalla se on käy-
tännössä mahdollista missä vain. Utajärvellä ja Vaalassa on asumisen moni-
paikkaisuuden lisäksi pohdittu yhteisölliseen asumiseen sopivan asuin alueen 
kehittämistä. Haastateltavien mukaan valtavirrasta poikkeavien asumis-
mahdollisuuksien tarjoaminen on tunnistettu kunnassa vetovoimateki-
jäksi.

Väestön ikääntyminen koettiin teemana, jonka vaikutuksia maankäytön 
suunnitteluun ei vielä täysin osata hahmottaa. Kangasalan haastateltavat ar-
vioivat, että todennäköisesti esimerkiksi esteettömien ympäristöjen tarve 
tulee lisääntymään. Toisaalta esimerkiksi digitalisaation myötä väestön liik-
kumistarpeet saattavat samaan aikaan muuttua. Vielä ei tiedetä tarkasti, mi-
ten nämä muutokset yhdessä tulevat vaikuttamaan maankäytön suunnitte-
luun. Pihtiputaalla väestön ikääntymiseen on jo varauduttu kehittämällä 
yhdys kuntarakennetta palvelujen lähellä kävelyyn ja pyöräilyyn sopivam-
maksi. Kouvolassa ja Pihtiputaalla väestön ikääntymistä on pohdittu erityi-
sesti asuntotarjonnan kehittämisen näkökulmasta. Kouvolassa haasteena on 
tarjota ikäihmisille mahdollisuus laadukkaaseen mutta samalla edulliseen 
kerrostaloasumiseen, sillä nykyisen pientalovaltaisen rakennuskannan jäl-
leenmyyntiarvo todennäköisesti rajoittaa ikäihmisten mahdollisuuksia 
uuden kerrostaloasunnon hankkimiseen. Kouvolan kaupungin vuokra-
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asunto yhtiö on pyrkinyt vastaamaan haasteeseen lisäämällä vuokra-asunto-
tarjontaansa Kouvolan keskustassa. Haastateltavien mukaan vuokra-asun-
not ovat samalla myös sisäänheittotuote, joka tarjoaa Kouvolasta kiinnos-
tuneille mahdollisuuden tutustua kaupunkiin asuinpaikkana ennen pysy-
vän asunnon hankintaa. Pihtiputaan haastateltavat visioivat, kuinka kunta 
voisi kehittää uusia asumisen muotoja esimerkiksi ryhmärakentamiseen pe-
rustuen. Kuntakeskukseen palvelujen läheisyyteen sijoitettuna tämä voisi 
vastata väestön ikääntymisen haasteeseen.

Työ- ja elinkeinorakenteen muutos

Työ- ja elinkeinorakenteen muutokseen, kuten etätyön lisääntymiseen ja 
verkkokaupan kysynnän kasvuun, varautumista pohdittiin lähes kaikkien 
kuntien haastatteluissa. Naantalissa ja Kolarissa olennaisena nähtiin mo-
neen eri tulevaisuuteen varautuminen. Esimerkiksi Naantalissa työ- ja elin-
keinorakenteen muutokseen on varauduttu vahvistamalla erityyppisten ja 
erikokoisten yritystonttien tarjontaa erilaisilla sijainneilla. Naantalissa haas-
teena tosin on, ettei tilaa vieville toiminnoille, esimerkiksi akkutehtaille 
tai logistiikkakeskuksille, juuri ole enää maata jäljellä. Kolarissa kaivos-
toimintaan liittyvä pitkän tähtäimen maankäytön suunnittelu koettiin 
haastavaksi, koska kaivoksen toimintamallia ei voi tarkkaan ennalta tie-
tää. Esimerkiksi kaivostyöntekijöiden asuntotarvetta on vaikeaa ennakoi-
da. Haastateltavien mukaan Kolarissa on aiempina vuosina tehty kaivos-
toiminnan asuntotarpeisiin liittyvää ennakoivaa maanhankintaa ja asema-
kaavoitusta, joka ei vastaa enää nykytarpeisiin. Sittemmin kaivostoiminnan 
asuntotarpeiden järjestämiseen on löydetty synergiaetuja matkailutoimin-
nan kanssa.

Etätyön lisääntyminen näkyi kunnissa monipaikka-asumisen mahdollis-
tamisena ja vapaa-ajan asuntojen muuttamisena pysyvään käyttöön. Esi-
merkiksi Iissä monipaikka-asuminen on tunnistettu mahdollisuudeksi kun-
nan elinvoiman kehittämiseen, eikä sen sijoittumista ole sen vuoksi haluttu 
rajoittaa vain tietyille asuin- tai loma-asuntoalueille. Pihtiputaan edustajat 
arvioivat hyvän elinympäristön merkityksen vetovoimatekijänä kasvavan 
tulevaisuudessa, kun mahdollisuudet monipaikka- ja etätyöhön ovat yleis-
tymässä. Haastateltavat huomauttivat myös, että elinvoimaa edistävien pitkän 
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tähtäimen maankäytön suunnitteluhankkeiden välillä voi olla ristiriitoja. 
Esimerkiksi tuulivoimahankkeet voivat heikentää elinympäristön viihtyi-
syyttä, mikä puolestaan vähentää kunnan mahdollisuuksia lisätä esimerkik-
si monipaikka-asumista alueellaan.

Pihtiputaan keskustan kehittämisessä on tartuttu erityisesti etätyön kas-
vuun ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin kehittämällä etätyön ja etäkoulu-
tuksen mahdollistavia tiloja tyhjillään oleviin rakennuksiin, kuten liike-
kiinteistöihin. Myös kiinteistöjen muun uusiokäytön lisäämiseen on Pihti-
putaalla etsitty aktiivisesti uusia mahdollisuuksia, sillä kiinteistöjen korkean 
käyttöasteen nähdään lisäävän kunnan elinvoimaa. Haastateltavat kertoivat, 
kuinka esimerkiksi kunnan ylläpitämä kuntosali saatiin sijoitettua vapaak-
si jääneeseen liikekiinteistöön.

Etätyön lisääntymiseen ja verkkokaupan kysynnän kasvuun oli kuntien 
maankäytön suunnittelussa varauduttu myös erilaisilla selvityksillä. Esimer-
kiksi Iin Pentinkankaan yritysalueen suunnittelussa on tehty selvitys verkko-
kaupan vaikutuksista kaupan alueiden suunnitteluun. Kouvolan keskus-
taajaman yleiskaavan päivitystyöhön liittyen on suunnitteilla selvitys etä-
työn ja verkkokaupan vaikutuksista toimisto- ja liiketilojen tarpeeseen kes-
kustassa. Pieksämäen keskustan strategisen osayleiskaavan selvityksissä yh-
tenä teemana on ollut etätyö ja asumisen monipaikkaisuus.

Suunnittelun tietopohja

Suunnittelun tietopohjan merkitystä elinvoimaa lisäävän pitkän tähtäimen 
suunnittelulle pohdittiin erityisesti Kangasalla, Utajärvellä ja Vaalassa. Kan-
gasalan edustajien mukaan tärkeitä keinoja elinvoimaa lisäävässä pitkän täh-
täimen suunnittelussa ovat selvitykset, tilastojen seuraaminen ja yhteistyö 
yritystoimijoiden kanssa. Utajärven ja Vaalan haastateltavien mukaan pit-
kän tähtäimen suunnittelu on strategista suunnittelua, jonka tietopohjana 
ovat tilastot ja trendianalyysit. Haastateltavat pohtivat myös sitä, saadaan-
ko tieto suunnitteluun oikea-aikaisesti eli onko tieto enää ajankohtaista sit-
ten, kun se jalkautuu maankäytön suunnitteluun. Toisaalta myös maan-
käytön suunnittelun resurssipula voi olla haaste pitkän tähtäimen suunnit-
telulle, jos maankäytön suunnittelijoilla ei ole aikaa reagoida oikealla het-
kellä selvityksistä ja tilastoista saatavaan tietoon.
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Elinvoimaa lisäävä pitkän tähtäimen maankäytön suunnittelu  
eri kasvutilanteissa ja konteksteissa

Seudullinen suunnittelu koettiin tärkeäksi useassa eri kasvutilanteessa ole-
vassa kunnassa. Esimerkiksi Naantalissa seudullinen rakennemallityö oli 
tuonut kunnan maankäytön suunnitteluun kasvuennusteisiin liittyviä ta-
voitteita, kuten väestönkasvu- ja työpaikkamäärätavoitteita. Pihtiputaalla 
seudun kuntien rakennemallityö nähtiin keinona uusien kehittämis-
mahdollisuuksien aktiiviseen etsimiseen yhtä kuntaa laajemmalla alueella.

Yleiskaavoitusta pidettiin tärkeänä välineenä kunnan eri osien kehitys-
vaiheen ja siten myös kasvutilanteen tunnistamiseen ja huomioimiseen 
maankäytön suunnittelussa. Kangasalla yleiskaavoitusta on hyödynnetty 
uuden yritys- ja asuinalueen kasvun vaiheistamiseen ja toimintojen toteut-
tamiseen. Kouvolassa ja Pieksämäellä puolestaan on pohdittu yleiskaavan 
aluevarausten pienentämistä sellaisissa kunnan osissa, joihin ei tulevaisuu-
dessa odoteta kohdistuvan kasvua.

Monipaikkaisuuden ja etätyön huomioiminen oli ajankohtaista kaikissa 
kunnissa kasvutilanteesta riippumatta. Useissa kunnissa monipaikkaisuus 
ja etätyö tunnistettiin myös keinoiksi uusien asukkaiden houkutteluun ja 
sitä kautta kunnan elinvoiman lisäämiseen, sillä tavallisesta poikkeavien 
asumis- ja etätyöskentelymahdollisuuksien tarjoaminen voisi lisätä kunnan 
kiinnostavuutta asuinpaikkana. Esimerkiksi Iissä ja Pieksämäellä loma-asu-
misen muuttamista monipaikkaiseen ja jopa vakituiseen asumiseen ei ha-
luttu rajoittaa tietyille alueille, vaan sen haluttiin olevan mahdollista kaik-
kialla kunnassa. Pihtiputaalla etätyön ja -koulutuksen lisääntyminen oli huo-
mattu myös mahdollisuutena tyhjillään olevan kiinteistökannan uusiokäyt-
töön. Haastatteluaineisto antaa viitteitä siitä, että erityisesti hitaammin kas-
vavissa tai väestöään menettävissä kunnissa monipaikkainen asuminen ja 
etätyö nähdään mahdollisuuksina uusien asukkaiden ja työntekijöiden hou-
kuttelemiseksi kuntaan.

Kaikkia väestön ikääntymisen vaikutuksia elinvoimaa lisäävään pitkän 
tähtäimen suunnitteluun ei vielä täysin osattu hahmottaa. Kohdekuntien 
maankäytön suunnittelussa väestön ikääntymiseen oli kuitenkin varaudut-
tu esteettömien elinympäristöjen suunnittelulla ja ikääntyneille sopivan 
asuntotarjonnan lisäämisellä kuntakeskuksissa. Väestöään menettävissä 
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kunnissa erityisenä haasteena on olemassa olevien kiinteistöjen alhainen 
jälleenmyyntiarvo, mikä voi rajoittaa kuntalaisten mahdollisuuksia vaihtaa 
asuntoaan ikäihmisille sopivammaksi. Haasteeseen oli kiinnitetty huomio-
ta Kouvolassa, jossa kaupungin vuokrataloyhtiö on pyrkinyt lisäämään ikä-
ihmisille sopivaa, kohtuuhintaista asumista kaupungin keskustassa.

Kunnan kasvutilanteen vaikutuksesta pitkän tähtäimen maankäytön suun-
nitteluun tiedusteltiin haastateltavilta myös suoraan. Kunnan kasvutilanne nä-
kyi eri kasvutilanteessa olevien kuntien pitkän tähtäimen suunnittelussa eri 
tavoin. Kangasalla tunnistettiin sijainnin vaikutus kaupungin kasvuun. Tam-
pere nähtiin seudun veturina, jonka kasvun myötä myös ympäristö kuntien 
odotettiin tulevaisuudessa kasvavan. Kangasalan pitkän tähtäimen suunnit-
telussa kasvutilanteen huomiointi näkyi esimerkiksi yleiskaavoituksessa, jossa 
tarkastellaan, mitä asukasmäärän kasvuodotukset tarkoittavat käytännössä.

Kolarissa väestönkasvu perustuu muuttoliikkeeseen, ja sen ennakoimi-
nen tunnistettiin haastavaksi. Vaikka syntyvyys pysyy vakiona, kuntaan vuo-
sittain muuttavien määrää on vaikea arvioida. Tämä aiheuttaa haasteita pit-
kän tähtäimen maankäytön suunnittelulle ja erityisesti siihen liittyvälle pal-
veluverkon suunnittelulle. Haastatteluhetkellä Kolarin koulut ja päiväkodit 
olivat monin paikoin täynnä ja kunnalla oli tarve investoida uusiin raken-
nuksiin vailla takeita väestönkasvun jatkumisesta.

Uudessakaupungissa väestönkasvu perustuu autotehtaan vuoksi pitkälti 
ulkomaalaiseen työvoimaan ja maahanmuuttoon. Tästä syntyvän väestön-
kasvun halutaan sijoittuvan niin, että yhdyskuntarakenne tiivistyy. Haasta-
teltavien mukaan Uudessakaupungissa on käynnistetty osayleiskaavatyö, 
jossa tarkastellaan mahdollisuuksia olemassa olevien asuinalueiden täydennys-
rakentamiseen. Maahanmuuttoon perustuva väestönkasvu vaikuttaa myös 
palvelujen järjestämiseen, ja on tullut tarvetta esimerkiksi monikielisen 
perus opetuksen tarjoamiseen.

Iissä asuntojen kysyntä on monipuolistunut, ja lapsiperheiden lisäksi kun-
taan muuttaa nyt pienempiä perheitä ja työssäkäyviä yksinasujia. Haastatel-
tavien mukaan tämä näkyy myös maankäytön suunnittelutarpeiden moni-
puolistumisena, kun erilaisiin asumistarpeisiin pyritään vastaamaan. Li-
säksi haastateltavat pohtivat keinoja, joilla kunnan kasvua voitaisiin tukea. 
Esimerkiksi lähijunaliikenteen kehittäminen voisi olla keino lisätä yritysten 
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halua sijoittua Iihin, kun työntekijöiden ei olisi pakko muuttaa kuntaan tai 
omistaa omaa autoa.

Kouvolan kasvutilanne on heijastunut pitkän tähtäimen suunnitteluun ja 
yleiskaavatyöhön joidenkin taajamien aluevarausten ja tonttivarannon pie-
nentämistarpeena. Taustalla on 2000-luvun alkupuolen rakennemuutos ja 
kunnan alueella sijainneiden paperitehtaiden sulkeminen, minkä vuoksi 
asumisen kysyntä joissain taajamissa on vähentynyt. Myös Pieksämäen kes-
kus- ja sivutaajamissa yhdyskuntarakennetta on pyritty tiivistämään ja pal-
veluja keskittämään, jotta olemassa olevat toiminnot ja palvelut säilyisivät 
elinvoimaisina. Haastateltavien mukaan väestön väheneminen on Pieksä-
mäellä kuitenkin ollut odotettua nopeampaa ja kehityksen jatkuessa kylä-
keskusten palvelujen, kuten kauppojen ja koulujen, säilyminen ja elinvoi-
maisuus ovat uhattuina. Haastateltavien mukaan seuraavassa strategisessa 
yleiskaavassa tullaan todennäköisesti poistamaan asumiselle tarkoitettuja 
uudisalueita kunnan kasvutilanteeseen vastaamiseksi. Teollisuus- ja yritys-
aluevaraukset halutaan kuitenkin säilyttää.

Pihtiputaalla kunnan elinvoimaisuutta on voitu tukea asukasmäärän vä-
henemisestä huolimatta hyödyntämällä liikennemäärien kasvua ja kehittä-
mällä Nelostien ympäristöä. Haastateltavien mukaan olennaista työssä on 
ollut pitkäjänteinen ote: kunnalla on ollut vahva visio elinvoiman ja elinkei-
noelämän kehittämisestä liikenneyhteyksiä kehittämällä, mikä on välitty-
nyt myös maankäytön suunnitteluun. Viime aikoina liikenneyhteyksien ke-
hittämiseen ja sijainnin hyödyntämiseen on kytketty mukaan myös kestä-
vän kehityksen teemoja. On esimerkiksi pohdittu, miten liikenteen käyttö-
voimien muutos tulee vaikuttamaan kuntaan pitkällä tähtäimellä ja minkä-
laisia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi sähköautoilun lisääntymi-
nen voi tuoda kuntaan.

Kuhmossa väestön väheneminen, ikääntyminen ja elinkeinorakenteen 
muutos näkyvät kaupungin keskustassa tyhjinä tiloina. Haastateltavien mu-
kaan kaupungin pitkän tähtäimen maankäytön suunnittelussa on nyt tarve 
pohtia, miten keskusta saadaan tulevaisuudessa säilytettyä viihtyisänä ja 
elinvoimaisena. Myös Utajärvellä ja Vaalassa tunnistettiin kunnan kasvu-
tilanteen vaikutus pitkän tähtäimen suunnitteluun, ja haastateltavat kuvasi-
vat työnsä sisältävän usein myös supistumisen suunnittelua.
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3.7 Aloitteellisuus ja reagointi elinvoimaa lisäävässä 
maankäytön suunnittelussa

KESKEISET HUOMIOT:
• Aloitteellisuudella tarkoitettiin ennakoivaa maankäytön suunnittelutyötä,  

jonka avulla voidaan tehdä näkyväksi esimerkiksi yrittämiseen ja asumiseen 
liittyviä mahdollisuuksia kunnassa. Aloitteellisen suunnittelun työkaluina 
mainittiin erilaiset selvitykset, kehityshankkeet, yleiskaavoitus, täydennys-
rakentamisen yleissuunnittelu sekä tonttivarannon kasvattaminen ennakoivalla 
kaavoituksella.

• Reagoivan, äkillisiin tarpeisiin vastaavan maankäytön suunnittelun työkaluina 
mainittiin asemakaavamuutosten tekeminen ja nopea asemakaavojen laatiminen 
yritysten tarpeisiin.

• Aloitteellista ja reagoivaa toimintatapaa yhdistävän maankäytön suunnittelun 
katsottiin kaikissa kohdekunnissa sopivan hyvin kunnan elinvoiman 
kehittämiseen. Aloitteellisen suunnittelun avulla koettiin voitavan paremmin 
reagoida yllättäviin tarpeisiin ja maankäytön suunnitteluun liittyviin 
hankealoitteisiin yhdistämällä niitä ennakoivassa suunnittelussa tunnistettuihin 
mahdollisuuksiin.

• Aloitteellisen suunnittelun merkitystä korostettiin vähemmän kasvavissa kunnissa 
erityisesti sen mahdollistavan luonteen vuoksi. Aloitteellisen maankäytön 
suunnittelun avulla on mahdollista tehdä näkyväksi kunnassa olevia asumisen  
tai yritystoiminnan mahdollisuuksia ja herättää siten kiinnostusta kuntaa  
kohtaan.

• Vähemmän kasvavissa kunnissa aloitteellisen suunnitteluotteen omaksumiselle 
voi olla paremmat edellytykset, sillä maankäyttöhankkeiden määrä on pienempi 
ja maankäytön suunnittelijoilla on tällöin enemmän aikaa. Toisaalta kasvun ja 
siihen liittyvän jatkuvuuden tunteen puuttuessa aloitteellisen suunnitteluotteen 
omaksuminen voi olla myös vaikeaa.

• Aloitteellisen suunnitteluotteen käyttämistä rajoitti joissakin kunnissa 
maankäytön suunnitteluun käytettävissä olevien resurssien puute. Haaste ilmeni 
kohdekunnissa, joissa maankäytön suunnitteluresurssit olivat maankäytön 
suunnittelutarpeisiin nähden pienet.

Haastatteluissa tiedusteltiin myös, toimitaanko kuntien maankäytön suun-
nittelussa elinvoimakysymysten osalta haastateltavien mielestä enemmän 
proaktiivisesti eli aloitteellisesti vai reagoidaanko kysyntään. Esimerkkinä 
aloitteellisuudesta mainittiin ennakoiva suunnittelu ja reagoinnista hanke-
kaavoitus. Haastateltavat olivat pääosin sitä mieltä, että elinvoimaa lisääväs-
sä maankäytön suunnittelussa tarvitaan sekä aloitteellisuutta että reagoin-
tia. Niiden yhdistäminen kuntien maankäytön suunnittelussa kuitenkin 
vaihteli.
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Kangasalan edustajien mukaan elinvoiman lisäämiseen tähtäävä maan-
käytön suunnittelu on aloitteellista, mutta joustaa kuitenkin tarpeen mu-
kaan. Myös reagoiminen, kuten kyky tehdä nopeita kaavamuutoksia, on 
elinvoiman edistämisen kannalta olennaista. Reagoiminen on tarpeen eri-
tyisesti, kun houkutellaan kaupunkiin yrityksiä, jotka muuten saattaisivat 
sijoittua Tampereelle tai kehyskuntiin. Myös Naantalin edustajat kokivat 
sekä aloitteellisuuden että reagoinnin tarpeelliseksi. Reagointia tarvitaan, 
jotta maankäytön suunnittelussa voidaan vastata ajankohtaisiin tarpeisiin. 
Toisaalta maankäytön suunnittelussa ja maanhankinnassa täytyy myös en-
nakoida ja olla aloitteellinen, jotta kaupunki voi edistää yhteiskunnallisesti 
hyvänä pidettyjä asioita.

”Kyllä ja se on yks meiän vahvuus, et, tota, nää nopeet kaavamuutokset, 
koska, tota, jos me pidetään jääräpäisesti kiinni että ne kaavat mitä on tehty, 
niin voi olla et me ei saada niihin mitään yritystä, eli, tota, me joudutaan 
niitä vähän houkuttelee kumminkin, kun tossa on Tampere...” (Kangasala)

Kolarissa aloitteellista ja ennakoivaa suunnittelua tehdään asuntorakenta-
miseen liittyvässä kaavoituksessa. Erityisesti ennakointi näkyy vakituiseen 
asumiseen tarkoitettujen asuinalueiden kaavoituksessa ja jossain määrin 
myös loma-asuntoalueiden kaavoituksessa. Yritysten tarpeisiin vastaavissa 
maankäyttöhankkeissa reagoidaan haastateltavien mukaan enemmän ky-
syntään. Näitäkin hankkeita kuitenkin ohjaa yleiskaavatyössä tehty enna-
koiva suunnittelu ja aluevaraukset. Uudessakaupungissa osayleiskaavatyö, 
jossa on etsitty paikkoja tulevaisuuden täydennysrakentamiselle keskustan 
läheisyydestä, mainittiin esimerkkinä aloitteellisesta, elinvoimaa lisäävästä 
suunnittelusta. Toisaalta yksittäisten kerrostalohankkeiden osalta kaupun-
ki oli myös reagoinut nopeasti rakentajilta tuleviin hankealoitteisiin. Haas-
tateltavat totesivatkin, että elinvoimaa lisäävä maankäytön suunnittelu on 
sekä aloitteellista että reagoivaa. Toisaalta pyritään ennakoivasti varmista-
maan, että voidaan vastata erilaisiin kehitystarpeisiin, toisaalta räätälöidään 
hankkeita erilaisille toimijoille. Haastateltavat kuvasivat, kuinka eräässä 
Uudellekaupungille tärkeässä maankäyttöhankkeessa aloitteellisuus ja rea-
gointi yhdistyivät. Hankkeessa kaupunki reagoi nopeasti erään kaupunkiin 
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sijoittumisesta kiinnostuneen yrityksen tarpeisiin, mutta se ei olisi ollut 
mahdollista ilman kaupungin ennakoivaa työtä eri alueiden vahvuuksien ja 
yritystoimintaan sopivien sijaintien tunnistamisessa.

Myös Iissä toimittiin elinvoimakysymyksissä haastateltavien mielestä sekä 
aloitteellisesti että reagoiden. Maankäytön suunnittelussa tavoitteena on 
haastateltavien mukaan vastata kysyntään, mutta toisaalta kunnan elinkeino- 
ohjelmassa nimetyt kuusi elinvoimahanketta ovat osoitus aloitteellisesta ja 
ennakoivasta suunnittelutyöstä. Haastateltavien mukaan aloitteellisuutta 
edustaa erityisesti Nelostien kehittämishanke, jossa on pohdittu, miten uusi 
tielinjaus voitaisiin kääntää kunnan eduksi. Viimeaikaisesta väestön ja yri-
tysten määrän kasvusta johtuen Iin maankäytön suunnittelu on kuitenkin 
ollut pääosin reagoivaa. Haastateltavien mukaan työaika on kulunut kiireel-
listen hankkeiden edistämiseen ja kysyntään vastaamiseen eikä aikaa aloit-
teelliselle ja ennakoivalle suunnittelulle ole jäänyt. Haastateltavien mukaan 
kunnassa olisi poliittinen tahtotila ennakoivampaan maankäytön suunnit-
teluun ja kuntalähtöiseen maanhankintaan. Tavoitetta on haastateltavien 
mukaan kuitenkin vaikea toteuttaa, jos kunnan kaavoittajaresursseja ei li-
sätä.

”Vähän harmillisesti, niin kunnassa se on ehkä ollut enemmän tavallaan, 
että reagoidaan niihin tarpeisiin, eikä tavallaan tehdä semmosta ennakoivaa 
suunnittelua niin paljon, että se lähinnä, niin kun tämä resurssipuoli tässä, 
että aina on vaan se tietty määrä, mikä pystytään vaikka niin kun kaavoja 
yhtä aikaa edistämään, niin kun muutamia kaavoja vuodessa, ne menee 
aika silleen, että ne on pakko vaan priorisoida…” (Ii)

Kouvolan edustajien mukaan elinvoimaa lisäävä maankäytön suunnittelu 
pystyisi ihannetilanteessa sekä reagoimaan olemassa olevien toimijoiden 
tarpeisiin että ennakoimaan aloitteellisesti uusien toimijoiden tarpeita. Täl-
lä hetkellä kaupungin maankäytön suunnittelussa kuitenkin reagoidaan 
haastateltavien mukaan pääosin olemassa olevien yritysten tarpeisiin, kos-
ka niihin täytyy joka tapauksessa pystyä vastaamaan. Haastateltavien mu-
kaan kaupungin kaavoitusresurssit eivät riitä aloitteelliseen suunnitteluun, 
vaikka sitäkin tarvittaisiin, jotta kunnan elinvoimaa voitaisiin kehittää 
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pelkän nykytilanteen ylläpitämisen sijaan. Kouvolan haastateltavat arvioi-
vat aloitteellisen suunnittelun olevan erityisen tärkeää kaupungeissa ja kun-
nissa, joiden asukasluku vähenee ja yritystoiminnan edellytykset ovat epä-
varmat. Kaavoitusresursseja ei tulisi heidän mukaansa vähentää samassa 
suhteessa kunnan asukasluvun vähenemisen kanssa.

”Jotta me saatas tää elinkeino, elinkeinot ja elinvoima, niin kun et sitä pystyis 
kehittämään niin kyllä mun mielestä meillä pitäs tuohon proaktiivisesti eli 
ennakoivaan suunnitteluun laittaa lisää resursseja, mutta me ei voida 
myöskään nykyisille kyselijöille joilla sitte on sitä yritystoimintaa sanoa että 
no ehkä, ehkä me sitte parin vuoden päästä tehdään teille se kaavamuutos.” 
(Kouvola)

Pieksämäen maankäytön suunnittelussa toimitaan haastateltavien mukaan 
elinvoimakysymysten osalta enimmäkseen aloitteellisesti. Aloitteellista, elin-
voimaa lisäävää suunnittelua tehdään yleiskaavoittamalla. Haastateltavien 
mukaan maankäytön suunnitteluhankkeita on kunnassa niin vähän, että 
aikaa jää myös tulevaisuuden suunnitteluun. Poikkeuksena ovat teollisuu-
den yrityshankkeet, joihin kaupunki reagoi nopeasti.

”No ehkä enemmän on tuota ennakoivaa, kun ei niitä hankkeita, 
teollisuudessa on hankkeita, mutta sitten tässä asuntorakentamisessa  
ei ole tällä hetkellä. Tarjontaa on ja hyvillä paikoilla ihan riittävästi.” 
(Pieksämäki)

Pihtiputaalla elinvoimakysymyksissä pyritään reagoimaan yritysten tarpei-
siin ketterästi, mutta haastateltavien mukaan sen mahdollistaa parhaiten 
kunnan tekemä aloitteellinen, pitkäjänteinen taustatyö. Esimerkiksi kunnan 
tuulivoimahankkeita edelsi kunnan tekemä ennakoiva selvitystyö tuuli-
voiman mahdollisesta sijoittumisesta alueelle. Hankkeeseen ryhdyttiin ti-
lanteessa, jossa tuulivoiman sijoittumisesta alueelle ei ollut vielä varmuut-
ta. Myös Pihtiputaan elinvoiman kannalta tärkeä Niemenharjun matkailu-
hanke eteni sujuvasti, koska konsepti alueen kehittämiseen oli jo muodos-
tettu aiemmissa kehittämishankkeissa. 
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”Siinä vaiheessa, kun näitä kaavoja alettiin tekemään, tuulikaavoja 
ensimmäisiä kuntiin, niin ei silloin ollu mitään tietoa siitä vielä,  
että kiinnostuuko meidän alueesta kukaan tuulivoimatoimija vai ei,  
mutta kun sitä kaavoitusta lähdettiin viemään eteenpäin, niin myöskin tuli 
tuota, niinku sieltä yrityspuolelta kiinnostusta, niin se oli hyvä esimerkki 
tommosesta proaktiivisuudesta.” (Pihtipudas)

Kuhmossa on haastateltavien mukaan toimittu elinvoimakysymyksissä enem-
män vastaan tuleviin tarpeisiin reagoiden. Syyksi haastateltava arvioi kun-
nan kasvutilanteen, eli kasvun puuttuessa tulevaisuutta on vaikeampi enna-
koida. Reagoivan toimintatavan haasteita ovat kuitenkin maankäytön suun-
nittelun näkökulmasta kiire, sirpaleisuus ja kokonaiskuvan hämärtyminen. 
Ennakoivan suunnittelun puuttuessa myös valmiiden tonttien tarjoaminen 
kiinnostuneille yrityksille on toisinaan kestänyt toivottua kauemmin, vaik-
kakin näissä tilanteissa on lopulta aina päädytty kaikkien osapuolten kan-
nalta hyvään ratkaisuun. Haastateltavan mukaan aloitteellinen ote maan-
käytön suunnitteluun voisi lisätä kunnan elinvoimaa, kun maankäytön suun-
nittelun avulla pystyttäisiin tarjoamaan uusia toimintamahdollisuuksia. Esi-
merkiksi Kuhmon vahvan puuteollisuuden tukeminen olisi mahdollisuus 
toteuttaa aloitteellista suunnittelua.

”Ehkä se on, no en minä osaa tuohon kyllä oikkee sannoo, et mikä, se on 
tietysti se tuota, ei oo sitä linjaa ehkä riittävästi löytyny kun ei olla kasvu, 
kasvukunta tuota niin, sinänsä vaikee sitte tuota niin, ennakoivaa 
suunnittelua lähtee toteuttamaan.” (Kuhmo)

Utajärvellä ja Vaalassa elinvoimakysymysten osalta toimitaan haastatelta-
vien mukaan enemmän aloitteellisesti. Esimerkiksi asemakaavoittamatto-
mille alueille pyritään aina tekemään ennakoivasti jotakin. Toki myös en-
nakoimattomaan kysyntään pyritään reagoimaan nopeasti. Asemakaavoja 
voidaan esimerkiksi muuttaa sellaisten hankkeiden kohdalla, jotka muuten 
sopisivat paikkaan mutta eivät täysin vastaa voimassa olevaa kaavaa. Aloit-
teellisen lähestymistavan motiivina on haastateltavien mukaan kunnan elin-
voimaa lisäävän toiminnan mahdollistaminen. Valmiit kaavat ovat tapa 
houkutella toimijoita ja asukkaita kuntaan tilanteessa, jossa tulijoita ei ole 



100

kovin paljoa. Esimerkiksi Utajärvelle asumaan haluaville esitellään mielel-
lään kunnan valmista tonttitarjontaa.

”Jos Utajärvelle joku haluaa muuttaa asumaan, nii se käytännössä  
istutetaan pöyän ääreen ja aletaan kyselemään, että minkälaista sais olla.” 
(Utajärvi ja Vaala)

Aloitteellisuus ja reagointi eri kasvutilanteissa ja konteksteissa

Aloitteellisuutta ja reagointia yhdistävää maankäytön suunnittelua pidettiin 
kaikissa kunnissa tärkeänä. Ihannetilanteessa elinvoimaa lisäävä maan käytön 
suunnittelu vaikuttaisi sisältävän aloitteellista ja ennakoivaa suunnittelu-
työtä, jonka pohjalta voidaan tehdä näkyväksi kunnassa olevia toiminta-
mahdollisuuksia ja toisaalta reagoida erilaisiin hankkeisiin yhdistämällä nii-
tä aloitteellisessa suunnittelutyössä tunnistettuihin mahdollisuuksiin. Aloit-
teellista suunnittelua tehdään esimerkiksi yleiskaavatyössä ja siihen liitty-
vässä selvitystyössä, erilaisissa kehityshankkeissa sekä asemakaavoittamal-
la uutta tonttivarantoa. Kunnan kasvutilanne näyttäisi kuitenkin vaikutta-
van siihen, miten aloitteellisuus ja reagointi yhdistyvät kuntien maan käytön 
suunnittelutyössä.

Vaikka aloitteellista suunnitteluotetta pidettäisiin tärkeänä, sen hyödyn-
tämistä voi rajoittaa kunnan maankäytön suunnitteluun varattujen resurs-
sien puute. Kohdekunnissa haaste ilmeni erityisesti Iissä ja Kouvolassa, jois-
sa maankäytön suunnitteluresurssit olivat haastateltavien mukaan maan-
käytön suunnittelutarpeisiin nähden pienet. Maankäyttöhankkeiden mää-
rän ja kaavoitusresurssien epätasapaino oli johtanut tilanteeseen, jossa kii-
reellisten hankkeiden edistäminen ajoi aloitteellisen suunnittelun ohi. Hanke-
aloitteisiin reagoiminen oli priorisoitava, jotta kunnan nykyinen elinvoima 
voitaisiin säilyttää. Elinvoiman lisäämiseen tarvittaisiin kuitenkin myös aloit-
teellista suunnittelua. Haastateltavien mukaan tarve aloitteellisuudelle oli 
kyllä tunnistettu myös kaupungin poliittisessa päätöksenteossa, mutta sen 
toteuttamiseen vaadittavaa maankäytön suunnittelun resurssitarvetta ei vie-
lä täysin osattu hahmottaa.

Hitaamman kasvun tilanteessa aloitteellisen suunnitteluotteen omaksu-
miselle voi olla paremmat edellytykset, sillä ajankohtaisten maankäyttö-
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hankkeiden määrä on pienempi. Tämä tilanne oli esimerkiksi Pieksä mäellä, 
jossa yhdyskuntarakenteen sopeuttamista hitaampaan kasvuun on ennakoi-
tu esimerkiksi sivutaajamien asemakaavoja ennakoivasti päivittämällä. Toi-
saalta kasvun ja siihen liittyvän jatkuvuuden tunteen puuttuminen saattaa 
myös vaikeuttaa aloitteellista suunnittelua, kuten Kuhmon edustajat tote-
sivat.

Kun kasvua on vähän, aloitteellisen suunnittelun tavoitteena voi olla eri-
tyisesti mahdollistaminen. Aloitteellisen suunnittelun avulla halutaan osoit-
taa, että kunnassa on olemassa maankäyttöön liittyviä valmiita toiminta-
mahdollisuuksia. Kuhmon, Utajärven ja Vaalan edustajat mainitsivat tästä 
esimerkkinä valmiiden yritys- ja asuintonttien kaavoituksen. Pihtiputaalla 
tuulivoimahankkeita oli mahdollistettu ennakoivalla suunnittelutyöllä, 
jonka ansiosta kuntaan on nyt sijoittunut paljon tuulivoimahankkeita.

3.8 Elinvoimaan liittyvät selvitykset,  
seuranta ja arviointi

KESKEISET HUOMIOT:
• Kuntien elinvoiman kehittämiseen hyödynnettiin maankäytön suunnitteluun 

liittyviä selvityksiä, seurantaa ja arviointia.
• Elinvoimahankkeiden pohjana käytetyt tietoaineistot ja tunnusluvut liittyivät usein 

jonkin kunnassa tapahtuvan toiminnan, kuten yritysten, väestön,  
matkailun, asemakaavoitettujen tonttien ja rakennuslupien määrän,  
kehitykseen ja kasvuun.

• Esiin nousi myös laadullisten, ei-mitattavien tekijöiden, kuten kauniin ja viihtyisän 
elinympäristön sekä paikallisen harrastus- ja kulttuuritoiminnan, seurannan ja 
arvioinnin tärkeys. Haasteena laadullisten elinvoimatekijöiden seuraamisessa ja 
arvioinnissa on, että vaikutukset ovat monitahoisia ja toisinaan vaikeasti 
todennettavissa.

• Selvityksiin, seurantaan ja arviointiin liittyvää osaamista on kunnissa riittävästi. 
Kaikkea erityisalojen osaamista ei tarvitse löytyä kunnasta. Olennaista on etsiä 
kulloinkin tarvittava tieto muilta asiantuntijoilta oman kunnan sisältä tai tilata tieto 
konsulteilta.

• Selvitysten, seurannan ja arviointien tilaamiseen sekä niiden tulkitsemiseen ei 
kaikissa kunnissa kuitenkaan ollut maankäytön suunnitteluresurssien vähäisyyden 
vuoksi riittävästi aikaa.

• Kestävän kehityksen teemat tunnistettiin tulevaisuuden selvitystarpeena. 
Maankäytön suunnittelijat saattavat tarvita tällaisen tiedon keräämiseen ja 
tulkintaan muiden asiantuntijoiden apua.
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Haastattelujen päätteeksi keskusteltiin elinvoimahankkeisiin liittyvistä sel-
vityksistä, seurannasta ja arvioinnista. Haastateltavilta kysyttiin, minkä tyyp-
pisiä tietoaineistoja ja selvityksiä kunnissa hyödynnetään elinvoima hankkeissa, 
miten elinvoimahankkeiden toteutumista seurataan ja niiden jälkivaikutuk-
sia arvioidaan sekä miten seurantatietoa hyödynnetään uusien hankkeiden 
valmistelussa. Lisäksi kysyttiin, mitä ja millaista selvityksiin ja vaikutusten 
arviointiin liittyvää osaamista kunnassa tarvittaisiin sekä onko osaamista 
riittävästi vai puuttuuko jotakin.

Tietoaineistot

Elinvoimahankkeiden seurantaan liittyvinä tietoaineistona hyödynnettiin 
kunnan käytössä olevia tietoaineistoja ja tunnuslukuja. Esimerkkeinä tällai-
sista mainittiin yritysten määrä, työllistämisvaikutukset ja liikevaihto, uusien 
yritysten perustaminen, työpaikkakehitys, työpaikkaomavaraisuus sekä 
väestön määrän kehitys ja uusien asukkaiden määrä. Lisäksi usein seurat-
tiin asemakaavoitetun alueen pinta-alaa, asuntotonttivarannon ja yritystontti-
varannon kehitystä sekä tonttikauppojen ja rakennuslupien määrää. Jois-
sain kunnissa hyödynnettiin myös matkailuun liittyviä, yleisesti saatavissa 
olevia tietoaineistoja. Haastateltavien mukaan käytössä ovat usein tieto-
aineistot, jotka ovat helposti virkamiesten saatavilla, kuten kunnan itse ke-
räämät tai Tilastokeskuksen tarjoamat tietoaineistot. Tunnusluvut ovat sel-
laisia, joita usein seurattaisiin muutenkin esimerkiksi talousarvion tai kunta-
strategian toteutumisen seurannan yhteydessä.

Haastateltavat arvioivat, että esimerkiksi yrityskentän kehityksen seuraami-
nen voi olla maankäytön suunnittelijoille hankalaa, koska käytössä ei useinkaan 
ole valmiita tietoaineistoja. Tässä maankäytön suunnittelijoita voi auttaa kun-
nallinen elinkeinoyhtiö. Esimerkiksi Iissä elinkeinoyhtiö seuraa kuukausitasol-
la kuntaan sijoittuneiden yritysten määrää, kunnassa perustettujen uusien yri-
tysten määrää sekä työpaikkojen ja henkilötyövuosien syntymistä yritysten si-
sällä. Suunnitteilla on vastaavan tiedon kerääminen myös kunnan strategisista 
elinvoimahankkeista sitten, kun ne alkavat toteutua. Kolarissa tärkeänä elin-
voimahankkeisiin liittyvänä tiedon tyyppinä mainittiin myös vuorovaikutuk-
sesta saatava tieto: elinvoimahankkeissa tehdään paljon kyselyjä ja järjestetään 
vuorovaikutteisia työpajoja, jotka tarjoavat tietoa suunnittelun pohjaksi.
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Selvitykset

Elinvoimahankkeisiin liittyi kunnissa usein kaupallisia selvityksiä. Esimer-
kiksi Uudessakaupungissa on selvitetty uusien kaupallisten keskusten vai-
kutusta keskustan elinvoimaisuuteen. Iin Pentinkankaan yritysalueen suun-
nittelun yhteydessä on selvitetty verkkokaupan vaikutuksia kaupan aluei-
den suunnitteluun. Kouvolan keskustaajaman yleiskaavapäivitykseen liittyen 
on suunnitteilla selvitys etätyön ja verkkokaupan vaikutuksista toimisto- ja 
liiketilojen tarpeeseen kaupungin keskustassa. Pieksämäellä strategiseen 
yleiskaavaan liittyvät selvitykset ja keskustan elinvoimaselvitys mainittiin 
esimerkkeinä elinvoimahankkeissa tehtävistä selvityksistä. Pitkän tähtäimen 
suunnittelua käsitelleen haastattelukysymyksen yhteydessä haastateltavat 
kertoivat myös asumisen monipaikkaisuuteen ja työ- ja elinkeinorakenteen 
muutokseen liittyvistä selvityksistä.

Paikalliset lähtökohdat vaikuttavat elinvoimahankkeiden selvitysten sisäl-
töihin. Kolarissa selvitystyö liittyy haastateltavien mukaan usein luonnon-
ympäristön ja matkailuhankkeiden yhteensovittamiseen. Uudessakaupun-
gissa kalatalouden edistämiseen liittyvä elinvoimahanke on sisältänyt pal-
jon selvitystyötä. Monikeskuksisessa Kouvolassa on tehty taajamien elin-
voimaindeksiselvitys yhteistyössä kunnan elinkeinoyhtiön kanssa. Pihti-
putaalla selvitykset ovat liittyneet matkailuun.

Selvitystyön tavoitteena voi olla myös elinvoimahankkeiden taloudellis-
ten toteutumisedellytysten selvittäminen. Pihtiputaan Niemenharjun mat-
kailuhankkeessa on selvitetty suunnitellun majoitustoiminnan mahdollista 
hintatasoa hakemalla paikallisia verrokkikohteita muualta maakunnasta. 
Uudenkaupungin edustajat pitivät hankkeiden taloudellisiin lähtökohtiin 
liittyviä selvityksiä tärkeinä, sillä niiden avulla oli voitu perustella hankkei-
den toteutettavuutta päättäjille. Esimerkiksi Uudenkaupungin Kaupungin-
lahden ympäristöparannushankkeen toteuttamista edesauttoi se, että hank-
keen julkista ja yksityistä rahoitusta yhdistävä rahoitusmalli voitiin esitellä 
päättäjille jo aikaisessa vaiheessa.

Haastateltavien mukaan elinvoimahankkeisiin liittyvät selvitykset voivat 
antaa myös uusia lähtökohtia ja sisältöjä elinvoimahankkeiden toteutuk-
seen. Uudessakaupungissa selvityksillä pyritään haastateltavien mukaan ak-
tiivisesti etsimään uusia toimintamahdollisuuksia esimerkiksi kalatalouden 
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kehittämiseen liittyen. Utajärvellä ja Vaalassa kiertotaloustoimintaan liitty-
vien paikallisten lähtökohtien selvittäminen on avannut uusia mahdolli-
suuksia kiertotalouteen liittyville maankäyttöhankkeille. Myös pilottihanke 
voi olla selvitys. Uudenkaupungin edustajat kuvailivat keskustan kehittämi-
seksi toteutettua Demokatu-hanketta, jossa yksi keskustan katu suljettiin 
auto liikenteeltä ja päällystettiin tekonurmella. Pilottihankkeen avulla voi-
daan saada nopeasti tietoa kaupunkisuunnittelutoimenpiteiden vaikutuk-
sista kunnan elinvoimaan.

Elinvoimahankkeiden seuranta ja jälkivaikutusten arviointi

Osassa kohdekunnista on kehitetty menettelytapoja elinvoimahankkeiden 
seurantaan ja jälkivaikutusten arviointiin. Kangasalla ollaan ainakin suu-
rimmissa maankäytön suunnitteluhankkeissa ottamassa käyttöön yritys-
vaikutusten arviointi. Iin elinkeinoyhtiössä työskentelee asiantuntijoita, jot-
ka tekevät kestävään kehitykseen ja energia-asioihin liittyvää seurantaa ja 
raportoivat tuloksista säännöllisesti. Pieksämäellä päättäjille ei tehdä erillis-
tä elinvoimahankkeiden seurantaraporttia, mutta talousarvioraporteissa 
seurataan valmistuneiden kaavojen ja rakennuslupien määriä. Jos kehitys ei 
ole ollut odotusten mukaista, maankäytön suunnittelijoilta voidaan pyytää 
asiasta tarkempaa selvitystä. Pihtiputaalla maankäytön suunnittelijat rapor-
toivat vuosittain elinvoimahankkeiden keskeiset tulokset, jotta hankkeista 
voidaan oppia. Lisäksi Pihtiputaan talousarvio- ja tilinpäätösraportointiin 
sisältyy kuntastrategian toteutumismittareita, joiden avulla elinvoiman ke-
hitystä voidaan seurata. Utajärvellä ja Vaalassa elinvoimahankkeiden toteu-
tusta seurataan erilaisissa seurantaryhmissä. Haastateltavien mukaan jälki-
vaikutuksia tosin arvioidaan vain harvoin, elleivät maankäytön suunnitte-
lijat itse ole asian suhteen aktiivisia.

”Mutta tota... Hirveesti semmosta jälkivaikutuksien arviointeja, nii kyllä, 
ossaa muuten nimetä ku sillee että jos itte kyssyy, että miten meni 
[naurahtaa].” (Utajärvi ja Vaala)

Kangasalla, Naantalissa ja Iissä elinvoimahankkeiden seurantaa ja vaiku-
tusten arviointia tehdään erityisesti strategisissa kärkihankkeissa. Kangasalla 
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raportoidaan vuosittain, miten Lamminrahkan, Saarenmaan, Tarasten-
järven ja keskustan kehittämisen kärkihankkeita on edistetty. Naantalissa 
kaupunkistrategian elinvoimatavoitteita viedään toteutukseen elinvoima-
ohjelman avulla. Elinvoimaohjelman toteutumista seurataan säännöllises-
ti ja seurantaan on määritelty mittarit. Iin elinvoimaohjelmassa nimetty-
jen elinvoimahankkeiden edistymistä seurataan säännöllisesti. Elinkeino-
yhtiö raportoi hankkeiden edistymisestä päättäjille vähintään kerran vuo-
dessa. Tämän perusteella voidaan harkita, onko hankkeiden tavoitteita tar-
peen päivittää tai hakea uusia kohteita. Haastateltavat arvioivat, että seuranta-
menettely edistää elinvoimahankkeiden toteuttamista ja konkretisoi elin-
voimatyötä.

Joissakin kunnissa elinvoiman kehityksen seurantaan on kehitetty erityi-
siä mittareita. Esimerkiksi Uudenkaupungin keskustan elinvoimaisuuden 
kehittymistä seurataan sellaisilla elinvoimaindikaattoreilla, jotka mahdol-
listavat vertailun muiden kaupunkien kanssa. Iissä kuntastrategiaan liitty-
vien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista seurataan erityisillä mit-
tareilla. Myös tässä maankäytön suunnittelijoiden apuna on kunnan elin-
keinoyhtiö ja siellä työskentelevät asiantuntijat. Haastateltavien mukaan kes-
tävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden toteutumisen seuranta voi antaa 
myös uusia syötteitä konkreettisiksi, maankäytön suunnitteluun liittyviksi 
elinvoimahankkeiksi. Kouvolassa ja Pihtiputaalla elinvoiman seurantaan 
varta vasten kehitetyt indikaattorit liittyivät erityisesti ulkopuolisella rahoi-
tuksella tehtäviin kehitys- ja tutkimushankkeisiin. Haasteena on, ettei näi-
tä mittareita useinkaan enää seurata hankkeiden päättymisen jälkeen.

Osassa kunnista elinvoimahankkeiden seurantaa ja vaikutusten arvioin-
tia tehtiin myös epävirallisemmin. Kangasalan haastateltavat totesivat, ettei 
elinvoimahankkeille ole ainakaan vielä sovittu virallisia seurantamittareita, 
vaan seurantaa tehdään epävirallisemmin kaupungin sisällä. Uudenkaupun-
gin, Kolarin ja Kuhmon edustajien mukaan elinvoimahankkeiden seuran-
taa ja arviointia tehdään arkityön lomassa. Haastateltavien mukaan koke-
mukset edellisistä hankkeista parantavat valmiuksia ryhtyä seuraaviin hank-
keisiin. Kouvolan edustajien mukaan seurantaa ja arviointia on aiemmin 
tehty enemmän, mutta resurssipulan vuoksi se on viime aikoina vähen-
tynyt. Kaupungin maankäyttöyksikössä oli haastatteluhetkellä käynnissä 
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kartoitus tarvittavista tietoaineistoista ja seurantatietojen tilanteesta, jotta 
toimintaa voitaisiin jatkossa kehittää.

Haastateltavien mukaan elinvoimahankkeissa haastavaa on erityisesti laa-
dullisten, ei-mitattavien tekijöiden seuranta ja jälkivaikutusten arviointi. 
Uudessakaupungissa esimerkiksi laadukkaan ja kauniin ympäristön myön-
teisten vaikutusten osoittaminen kunnan elinvoimalle koettiin tärkeäksi, 
mutta samalla haasteelliseksi. Pihtiputaan edustajat pohtivat elinvoima-
hankkeiden vaikutusten arvioinnin olevan haastavaa myös siksi, että elin-
voima on monipuolinen kokonaisuus. Elinvoimaa lisäämään pyrkivien 
toimen piteiden vaikutukset ovat monitahoisia, ja niitä voi siksi olla vaikeaa 
todentaa ja mitata.

Seurantatiedon hyödyntäminen uusien hankkeiden valmistelussa

Joissain kunnissa mainittiin esimerkkejä siitä, miten seurantatietoa hyödyn-
netään uusien elinvoimahankkeiden valmistelussa. Kangasalla yritystontti-
varannon kehitystä on alettu seurata aiempaa aktiivisemmin. Näin voidaan 
varmistaa jatkuva erikokoisten ja eri profiilisten tonttien tarjonta eri puo-
lilla kaupunkia ja seurata niiden kysyntää. Pieksämäellä rantarakentamisen 
kehitystä ja kysyntää seurataan ja uusia tontteja asemakaavoitetaan vain ky-
synnän mukaan. Tällä on pyritty varmistamaan rakentamisen toteutumi-
nen ja minimoimaan julkisiin investointeihin liittyvät riskit.

Haastateltavat kuvasivat, kuinka oman työn epävirallisempi seuranta ja 
arviointi voivat auttaa hyödyntämään kokemuksia seuraavissa hankkeissa. 
Kolarissa ja Kuhmossa haastateltaville oli edellisten hankkeiden perusteel-
la kehittynyt taito arvioida, miten laajoja vuorovaikutusmenettelyjä eri-
tyyppisissä hankkeissa tarvitaan. Kolarissa kokemukset infrastruktuurin ke-
hittämiseen liittyvistä elinvoimahankkeista olivat myös auttaneet kiinnittä-
mään huomiota suunnittelun alkuvaiheeseen ja siihen liittyvän selvitystyön 
tärkeyteen. Uudenkaupungin edustajien mukaan edellisten elinvoima-
hankkeiden materiaaleja ja toimintatapoja voidaan usein hyödyntää seuraa-
vissa hankkeissa. Pieksämäellä seurantatiedon hyödyntämistä kuvailtiin 
myös oman työn kehittämiseksi, minkä koettiin pienessä organisaatiossa 
olevan sujuvaa. Haastateltavien mukaan epäonnistumisissa pohditaan, 
mitä olisi tullut tehdä toisin, ja toimintaa parannetaan seuraavalla kerralla. 
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Pihtiputaalla tutkimus- ja kehityshankkeisiin osallistumisesta saadut koke-
mukset olivat edesauttaneet uusiin hankkeisiin ryhtymistä. Utajärven edus-
tajat olivat toivoneet kunnan sisäistä arviointikeskustelua Mustikkakankaan 
yritysalueen asemakaavatyön onnistumisesta, jotta prosessista saataisiin pa-
remmin oppia muihin hankkeisiin.

Selvityksiin, seurantaan ja arviointiin liittyvän osaamisen riittävyys

Maankäytön suunnitteluun liittyvien elinvoimahankkeiden selvityksiin ja 
vaikutusten arviointiin tarvittavaa osaamista on kunnissa haastateltavien 
mukaan riittävästi. Haastateltavat korostivat, ettei selvityksiin, seurantaan 
ja arviointiin liittyvää erityisalojen osaamista edes tarvitse löytyä kunnasta, 
vaan se on usein järkevämpää tilata konsulteilta. Tämä korostuu erityisesti 
kunnissa, joissa maankäytön suunnitteluresursseja on vähän. Esimerkiksi 
Kolarissa tehdään Ylläksen voimakkaan kehityksen vuoksi asukaslukuun 
nähden paljon maankäytön suunnittelua, eikä kaikkea selvitys- ja arviointi-
työtä olisi edes mahdollista tehdä kunnan sisäisenä työnä. Maankäytön suun-
nittelijoiden oman osaamisen riittävyyden sijaan haasteena on pikemmin-
kin se, että joidenkin erikoisalojen konsultteja voi olla haastava löytää. Esi-
merkiksi kaivos- ja tuulivoimahankkeisiin liittyvistä asiantuntijoista on haas-
tateltavien mukaan pulaa.

Selvitys- ja arviointityön tilaamiseen liittyvä osaaminen on kunnissa haas-
tateltavien mukaan hyvällä tasolla. Tilaamiseen liittyvässä osaamisessa tär-
keää on, että maankäytön suunnittelija tietää kaikesta vähän. Olennaista on 
etsiä kulloinkin tarvittava tieto muilta asiantuntijoilta oman kunnan sisältä 
tai tilata tieto konsulteilta. Esimerkiksi Pihtiputaalla ja Iissä maankäytön 
suunnittelijat olivat saaneet tukea elinvoimahankkeiden selvitystyöhön ja 
niiden tilaamiseen kunnan elinkeinoyhtiöltä. Keskusteluyhteyttä selvityk-
sen tekijän kanssa pidettiin tärkeänä, jotta selvityksen tuloksia voidaan hyö-
dyntää suunnittelutietona.

Tilaamiseen liittyvän osaamisen haasteena mainittiin kuntien nopeasti 
muuttuva toimintaympäristö ja kunnilta sen myötä vaadittava muuntautu-
miskyky. Maankäytön suunnittelijoiden tulisi jatkuvasti päivittää osaamis-
taan, jotta tilattavan selvitys- ja arviointityön sisältö palvelisi kuntien sopeu-
tumista muuttuvaan toimintaympäristöön. Haastateltavat arvioivat, että 
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oman osaamisen päivittäminen ja uusien asioiden omaksuminen riippuvat 
usein maankäytön suunnittelijan omasta aloitteellisuudesta. Kuntasektoril-
le tyypillisissä pitkissä työsuhteissa jatkuvan oppimisen merkitys korostuu.

Toisena haasteena mainittiin kuntien maankäytön suunnittelun henkilöstö-
resurssien puute. Esimerkiksi Uudenkaupungin ja Iin haastateltavien mukaan 
maankäytön suunnittelijoille jää usein liian vähän aikaa tehdä substanssi-
työtä ja olla itse mukana elinvoimatyössä. Vaikka selvitysten ja vaikutusten 
arviointien tilaamiseen liittyvä osaaminen olisi hyvällä tasolla, ei maan-
käytön suunnittelijoiden aika välttämättä riitä edes työn tilaamiseen ja tu-
losten hyödyntämiseen suunnittelutyössä. Eräs haastateltava ehdottikin kun-
tiin hoitajamitoitukseen vertautuvaa kaavoittajamitoitusta. Haastateltavan 
näkemyksen mukaan kunnan elinvoima ei kasva, ellei kunnassa työskente-
le tietty määrä maankäytön suunnittelijoita. 

Elinvoimahankkeisiin liittyvät selvitykset, seuranta ja arviointi  
eri kasvutilanteissa ja konteksteissa

Yritysten, väestön, matkailun, asemakaavoitettujen tonttien ja rakennus-
lupien määrän kehitykseen tai kasvuun liittyvät tietoaineistot ja tunnus luvut 
mainittiin lähes kaikkien kuntien haastatteluissa elinvoimahankkeiden tieto-
pohjana. Huomionarvoista on, että edellä mainitut tunnusluvut vaikuttaisi-
vat liittyvän erilaisten kunnassa tapahtuvien toimintojen, kuten yrittämisen, 
asumisen ja matkailun, kasvun ja kehityksen seurantaan. Haastateltavien 
mukaan kunnan elinvoiman kehitystä seurataan usein tieto aineistoista, 
joita kunnassa kerätään muutenkin tai jotka ovat helposti virka miesten saa-
tavilla. Kasvuun liittyvien tietoaineistojen hyödyntäminen saattaa olla yleis-
tä, koska näitä tunnuslukuja on totuttu keräämään ja ne ovat helposti saata-
villa. Muunkin tyyppisiä tietoaineistoja hyödynnettiin. Iissä haastateltavat 
nostivat esiin kestävään kehitykseen liittyvän tiedon, kun taas Kolarissa kun-
talaisten osallistamisen kautta tuotettu tieto mainittiin elinvoimahankkei-
den tietopohjana. Maankäytön suunnittelijat voivat tarvita tällaisen tiedon 
keräämiseen ja tulkintaan muiden asiantuntijoiden apua. Esimerkiksi Iissä 
kestävän kehityksen teemoihin liittyvän tiedon keräämisessä ja seuraami-
sessa maankäytön suunnittelijoiden apuna on kunnan elinkeinoyhtiö ja siel-
lä työskentelevät kestävän kehityksen asiantuntijat.
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Elinvoimahankkeisiin liittyvät selvitykset olivat usein kaupallisia selvityk-
siä tai liittyivät hankkeiden taloudellisten toteuttamisedellytysten selvittä-
miseen. Lisäksi elinvoimahankkeisiin liittyvät selvitykset nähtiin kunnissa 
työkaluna uusien toimintamahdollisuuksien etsimiseen kasvuluokasta riip-
pumatta. Tällaiset selvitykset liittyivät usein paikallisten lähtökohtien hyö-
dyntämiseen kunnan elinvoiman kehittämisessä. Esimerkiksi Uudessakau-
pungissa oli tehty kalankasvatukseen liittyviä selvityksiä ja siten parannet-
tu paikallisen kalatalouden toimintaedellytyksiä. Pihtiputaalla matkailuun 
liittyvä selvitystyö on edesauttanut matkailuun liittyvien konkreettisten elin-
voimahankkeiden käynnistymistä ja sujuvaa läpivientiä. Utajärvellä kierto-
talouteen liittyvässä selvitystyössä on löydetty mahdollisuuksia paikallisel-
le kiertotaloustoiminnalle.

Elinvoimahankkeita ja kuntien elinvoiman kehitystä seurattiin useissa 
kohdekunnissa vuosittain joko erikseen raportoimalla tai talousarvion ja 
kuntastrategian toteutumisen seurannan yhteydessä. Kärkihankkeiden seu-
ranta mainittiin erityisesti Kangasalla, Naantalissa ja Iissä. Monikeskuksi-
sessa Kouvolassa on yleisen väestön- ja työpaikkakehityksen lisäksi seurat-
tu erikseen myös taajamien elinvoimaindeksin kehitystä. Haastateltavat ker-
toivat seurantaa tehtävän myös epävirallisemmin arkityön lomassa tavoit-
teena oman toiminnan kehittäminen. Vaikuttaa siltä, että elinvoima hankkeiden 
seurantaa tehtiin melko samalla tavalla kaikissa kunnissa. Seurantatietoa 
kuitenkin hyödynnettiin hieman eri tavoin kasvutilanteesta riippuen. Esi-
merkiksi voimakkaammin kasvavalla Kangasalla seurataan yritystonttiva-
rannon kehitystä, jotta voidaan varmistaa jatkuva erikokoisten ja eri profii-
listen tonttien tarjonta eri puolilla kaupunkia. Hitaammin kasvavalla Pieksä-
mäellä rantarakentamisen kehitystä ja kysyntää puolestaan seurataan, 
jottei uusia tontteja kaavoitettaisi ja julkista infrastruktuuria rakennettaisi 
turhaan. 

Pihtiputaan ja Uudenkaupungin edustajat pitivät myös laadullisten, ei- 
mitattavien tekijöiden seurantaa ja jälkivaikutusten arviointia elinvoima-
hankkeissa tärkeinä. Esimerkkejä tällaisista tekijöistä voivat haastateltavien 
mukaan olla esimerkiksi kaunis ja viihtyisä elinympäristö tai paikallinen 
harrastus- ja kulttuuritoiminta. Haastatteluvastauksissaan Pihtiputaan edus-
tajat korostivat laadullisten ei-mitattavien tekijöiden merkitystä erityisesti 
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sellaisten kuntien elinvoimalle, jotka eivät kasva. Haasteena laadullisten elin-
voimatekijöiden kehityksen seuraamisessa ja jälkivaikutusten arvioinnissa 
on kuitenkin, että vaikutukset ovat monitahoisia ja toisinaan vaikeasti to-
dennettavissa.

Selvityksiin, seurantaan ja arviointiin liittyvä osaaminen arvioitiin riittä-
väksi kaikissa kunnissa. Erityisalojen substanssiosaamista tärkeämpää maan-
käytön suunnittelijoiden työssä on tilaajaosaaminen, sillä selvitysten ja ar-
viointien tilaaminen konsulttityönä on resurssien käytön kannalta usein jär-
kevää. Tilaajaosaamiseen liittyvänä haasteena esiin nousi maankäytön suun-
nittelun henkilöresurssien puute. Kunnissa, joissa maankäytön suunnit-
telijoita on vähän mutta maankäytön hankkeita on useampia, ei suunnit-
telijoiden aika välttämättä riitä edes selvitysten tilaamiseen ja niiden tul-
kitsemiseen.
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4 Elinvoima, kasvu ja  
maankäytön suunnittelu

Tässä luvussa kootaan aiemmin esiteltyjä haastatteluhavaintoja ja täsmen-
netään elinvoiman ja kasvun yhteyksiä maankäytön suunnitteluun. Näitä 
koskevat päätutkimuskysymykset olivat: 1) Millaista elinvoiman lisäämiseen 
tähdännyttä maankäytön suunnittelua on tehty eri kasvukonteksteissa? 
2) Millaisia maankäytön suunnittelun työkaluja on hyödynnetty eri kasvu-
konteksteissa? Tutkimuksessa tunnistetuista maankäytön suunnittelun ta-
voista (tutkimuskysymys 1) ja työkaluista (tutkimuskysymys 2) käytetään 
tässä luvussa yhteisnimitystä maankäytön suunnittelun keinot.

Tutkimuksen tulosten perusteella ehdotamme jaottelua, jonka perusteel-
la kunnan elinvoimaa kehittävän maankäytön suunnittelun tavat ja työ kalut 
eli maankäytön suunnittelun keinot voidaan liittää kolmeen eri tilanteeseen 
(taulukko 10). Osa maankäytön suunnittelun keinoista ja työkaluista on 
kunnille yhteisiä, eli niitä hyödynnetään monessa eri kasvutilanteessa ja kon-
tekstissa. Osa elinvoimaa kehittävän maankäytön suunnittelun keinoista ja 
työkaluista liittyy selvästi kunnan kasvutilanteeseen. Osa elin voimaa kehit-
tävän maankäytön suunnittelun keinoista liittyy muihin kontekstisidonnai-
siin tekijöihin, kuten kunnan paikallisiin elinkeinoihin, sijaintiin tai maan-
käytön suunnitteluresurssien määrään. Seuraavissa ala luvuissa esitellään 
tarkemmin eri tilanteisiin liittyvät maankäytön suunnittelun keinot.
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Taulukko 10 
Maankäytön suunnittelun keinot kunnan elinvoiman kehittämiseen eri tilanteissa

Tilanne Maankäytön suunnittelun keinot

Kunnille yhteiset 
keinot

• Elinvoiman kehittäminen kokonaisuutena
• Toimintaympäristön järjestäminen
• Asuinympäristöjen kehittäminen
• Yritysten toimintaympäristön kehittäminen
• Liikenneyhteyksien kokonaisvaltainen suunnittelu
• Laadukkaan ympäristön kehittäminen
• Megatrendeihin varautuminen pitkän tähtäimen suunnittelulla
• Selvityksiin, seurantaan ja arviointiin liittyvän osaamisen hyödyntäminen

Kasvutilanteeseen 
liittyvät keinot

• Asuinympäristöjen kehittäminen eri kasvutilanteissa: asukasrakenteen 
monipuolistaminen, täydennysrakentamisen edistäminen ja 
yhdyskuntarakenteen tiivistäminen

• Palveluverkon kehittäminen eri kasvutilanteissa: tiiviin 
yhdyskuntarakenteen suunnittelu kasvavassa ja supistuvassa kontekstissa

• Keskustan kehittäminen eri kasvutilanteissa: käyttötarkoituksen muutokset 
ja arkkitehtuurikilpailut

• Pitkän tähtäimen suunnittelu eri kasvutilanteissa: yleiskaavoitus kasvun ja 
supistumisen suunnitteluun, megatrendien hyödyntäminen tulevaisuuden 
mahdollisuutena

• Aloitteellisuus ja reagoiminen eri kasvutilanteissa: kasvun puuttuminen voi 
sekä kannustaa aloitteellisuuteen että estää sitä

• Selvitykset, seuranta ja arviointi eri kasvutilanteissa: kasvuun perustuvat 
mittarit tavallisia, laadullisten tekijöiden arviointi haasteellista

Muihin 
kontekstuaalisiin 
tekijöihin 
liittyvät keinot

• Elinvoimatyön organisoinnin tapa ja maankäytön suunnittelun rooli
• Maaseutumaisten alueiden ja kylien kehittäminen monikeskuksisissa 

kunnissa
• Paikallisiin ominaispiirteisiin ja elinkeinoihin perustuva yritysten 

toimintaympäristön kehittäminen
• Liikkumisen kehittäminen saavutettavuuden parantamiseksi tai sijainnin 

hyödyntämiseksi
• Kestävä kehitys
• Resurssien puute aloitteellisen suunnittelun sekä selvitysten ja arviointien 

hyödyntämisen rajoitteena

4.1 Kaikille kunnille yhteiset maankäytön 
suunnittelun keinot elinvoiman kehittämiseen

Tässä alaluvussa esitellään kaikille kunnille yhteiset maankäytön suunnit-
telun keinot elinvoiman kehittämiseen. Useissa kohdekunnissa kasvutilan-
teesta riippumatta maankäytön suunnittelun rooliksi elinvoiman kehittämi-
seen miellettiin kunnan palveluverkon, liikenneverkon ja toimintojen sijoit-
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tumisen suunnittelu kokonaisuutena. Maankäytön suunnittelussa pohdi-
taan, missä kunnan elinvoiman kannalta tärkeät toiminnot, kuten työ paikat, 
asuminen, vapaa-ajan toiminnot ja virkistysmahdollisuudet, sijaitsevat ja 
miten ne liittyvät toisiinsa. Maankäytön suunnittelun rooliksi elinvoiman 
kehittämisessä miellettiin kaikissa kohdekunnissa myös toimintaympäris-
tön järjestäminen. Maankäytön suunnittelussa kehitetään elinympäristöä, 
joka on sidoksissa kuntalaisten hyvinvointiin ja toimintaan. Tällaisen maan-
käytön suunnittelun elinvoimaroolin voi ajatella vastaavan ihmiskeskeiseen, 
kokonaisvaltaiseen elinvoiman määrittelyyn, jossa olennaista on pohtia kun-
nan elinvoiman kokonaisuutta ja sen osatekijöiden suhdetta toisiinsa (Huo-
vinen, 2017; Makkonen & Kahila, 2021; Salmivuori, 2022). Kokonaisuuden 
hallintaan tähtäävällä maankäytön suunnittelulla ajateltiin voitavan vaikut-
taa myös ilmastonäkökulmaan ja kestävään kehitykseen, sillä siinä voidaan 
pyrkiä varmistamaan, että kunnan toiminnot on järjestetty kestävällä ta-
valla.

Yritysten toimintaympäristön kehittäminen koettiin  
kaikissa kunnissa tärkeäksi

Yritysten toimintaympäristön kehittäminen koettiin elinvoiman kannalta 
tärkeäksi kaikissa kohdekunnissa. Perinteisesti suomalaisten kuntien elin-
voiman kehittäminen onkin yhdistetty juuri elinkeinopolitiikkaan (Huovi-
nen, 2017; Makkonen & Kahila, 2021). Maankäytön suunnitteluun yritys-
ten toimintaympäristön kehittäminen välittyi yritysten tarpeiden ennakoin-
tina ja niihin vastaamisena, uusien yritysten houkutteluna sekä yritysten 
työntekijöiden tarpeisiin vastaavien asuinympäristöjen kehittämisenä. Maan-
käytön suunnittelun työkaluina mainittiin ennakoiva yritysalueiden kaavoi-
tus ja riittävän tonttitarjonnan varmistaminen, yritysalueiden profilointi, 
strategisia elinvoimatavoitteita toteuttavat maankäytön suunnittelun kärki-
hankkeet ja yritysten työntekijöille soveltuvien asuintonttien kaavoitus.

Kuntiin sijoittuvien uusien yritysten tarpeisiin koettiin parhaiten voita-
van vastata ennakoivalla yritysalueiden kaavoituksella ja riittävällä tontti-
varannolla. Yritysalueiden profiloinnilla pyrittiin kehittämään kunnan elin-
keinoelämän sisältöjä tarjoamalla tietyntyyppiselle yritystoiminnalle so-
pivia tontteja kunnan eri osissa. Rakennettu ympäristö ja maankäytön 
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suunnittelu nähdäänkin suomalaisissa kunnissa enenevässä määrin myös 
kilpailukyvyn lähteenä (Hirvonen-Kantola ym., 2016; Hirvonen, 2005; Ran-
kinen ym., 2022). Suomalaisilla kunnilla on kaavoitusmonopoli, ja strategi-
sesti aktiiviset kunnat ovat hyödyntäneet suomalaista maankäytön suunnit-
telujärjestelmää kilpailukykynsä kehittämiseen (Hirvonen-Kantola & Mänty-
salo, 2014). Kohdekunnissa myös maankäytön suunnittelun strategiset kärki-
hankkeet liittyivät usein yritysalueiden profilointiin. Esimerkiksi Iin kärki-
hankkeissa oli tunnistettu kunnan elinkeinoelämän kehittämisen kannalta 
tärkeimmät maankäytön suunnitteluhankkeet ja määritelty niille erilaiset 
yritystoimintaan liittyvät profiilit, joiden avulla profiilin mukaista yritys-
toimintaa oli saatu kuntaan lisää.

Joissakin kohdekunnissa tärkeänä maankäytön suunnittelun työkaluna 
mainittiin myös yritystoiminnan edellytysten selvittäminen ja siihen sopi-
vien alueiden tunnistaminen. Tätä pidettiin kevyempänä vaihtoehtona en-
nakoivalle yritysalueiden kaavoitukselle, jolla voitiin välttää kaavojen mah-
dollinen vanheneminen. Selvitystyön motiivina oli joissakin kohdekunnis-
sa myös uuden yritystoiminnan luominen. Esimerkiksi Uudenkaupungin 
ennakoivassa ”vesialueiden käytön suunnittelussa” selvitettiin ennalta kalan-
kasvatustoiminnan edellytyksiä kaupungin vesialueilla ja pyrittiin helpotta-
maan toiminnan aloittamista. Pihtiputaalla tuulivoimakaavoitusta oli edel-
tänyt ennakoiva selvitystyö jo ennen kuin tuulivoimayritykset olivat osoit-
taneet kiinnostusta sijoittua kuntaan. Selvitystyö oli lopulta helpottanut var-
sinaisten tuulivoimahankkeiden käynnistymistä.

Kuntaan jo sijoittuneiden yritysten tarpeisiin koettiin parhaiten voitavan 
vastata kaavamuutoshankkeilla ja joustavilla kaavoilla, jotka mahdollistai-
sivat yritysten toiminnan laajenemisen tontilla myös tulevaisuudessa. Esi-
merkiksi Utajärvellä Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muu-
tos ja laajentaminen laadittiin yhteistyössä alueelle jo sijoittuneiden yritys-
ten kanssa niin, että kaavassa huomioitiin sekä yritysten tämänhetkiset että 
tulevaisuuden tarpeet. Haastateltavien mukaan kuntaan jo sijoittuneiden 
yritysten tarpeisiin reagoiminen vaatii kunnilta usein asemakaavan laati-
mista tai kaavamuutoksen tekemistä nopealla aikataululla. Joissakin kohde-
kunnissa tarkoitukseen oli hyödynnetty myös poikkeamispäätöksiä ja suun-
nittelutarveratkaisuja. Haastateltavien mukaan tällainen nopea reagointi 
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edellyttää kunnan maankäytön suunnittelulta ennakoivaa otetta ja yritysten 
tarpeiden jatkuvaa seurantaa. Haastateltavat korostivat, että tämän vuoksi 
kunnissa tulisi olla riittävästi kaavoitusresursseja sekä yritysten tarpeiden 
ennakointiin että niihin reagoimiseen. Kunnissa, joissa maankäytön suun-
nitteluresursseja oli käynnissä oleviin maankäytön suunnitteluhankkeisiin 
nähden vähän, resurssit riittivät usein kuitenkin vain reagoimiseen.

Asuinympäristöjen kehittäminen tavallinen maankäytön suunnitteluun 
välittyvä elinvoimatavoite

Asuinympäristöjen kehittäminen liittyi useimpien kohdekuntien strategi-
siin elinvoimatavoitteisiin ja elinvoimahankkeisiin. Maankäytön suunnit-
teluun tämä välittyi uusien asuintonttien kaavoittamisena sekä yleisem-
minkin houkuttelevien ja omaleimaisten asuinympäristöjen kehittämisenä. 
Usein asuinympäristöjen kehittämisessä hyödynnettiin kunnan sijaintiin 
liittyviä ominaispiirteitä, kuten monikeskuksisuutta, kaunista luonnon-
ympäristöä tai vesistöjä. Erityisesti rantarakentamisen mahdollistaminen ja 
rantatonttitarjonnan lisääminen uusien asukkaiden ja vapaa-ajan asukkai-
den houkuttelemiseksi nousi elinvoimahankkeena esiin useassa kohde-
kunnassa. Tärkeä maankäytön suunnittelun työkalu tähän oli rantaraken-
tamisen mahdollistaminen yleiskaavoituksessa, sillä sen avulla rantaraken-
tamista voitiin edistää myös yksityisesti omistetulla maalla. Lisäksi kohde-
kunnissa oli mahdollistettu käyttötarkoituksen muutoksia loma-asumisesta 
vakituiseen asumiseen tunnistamalla tähän sopivat vyöhykkeet yhdyskunta-
rakenteessa ja määrittämällä uusille lomarakentamistonteille riittävästi ra-
kennusoikeutta.

Liikenneyhteyksien kehittämisessä kunnille yhteistä  
kokonaisvaltainen suunnittelu ja kestävän liikkumisen edistäminen

Liikenneyhteyksien kehittämisessä kohdekunnille yhteistä oli liikenne verkon 
kokonaisvaltainen suunnittelu ja kestävän liikkumisen edistäminen. Maan-
käytön suunnittelun roolia liikenneyhteyksien kehittämisessä pidettiin olen-
naisena, sillä maankäytön suunnittelulla on suuri vaikutus siihen, miten 
yhteis kuntarakenteessa liikutaan. Kunnan maankäytön suunnittelulla sekä 
erityisesti siihen integroiduilla liikenne- ja palveluverkon suunnittelulla 
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voidaan luoda edellytyksiä toimivalle joukkoliikenteelle, kävelylle ja pyöräi-
lylle.

Laadukasta ympäristöä kehitettiin kunnissa lähiympäristöparannuksilla 
ja liikuntaan kannustavien elinympäristöjen suunnittelulla

Laadukkaan ympäristön kehittäminen mainittiin strategisena elinvoima-
tavoitteena useissa kohdekunnissa. Maankäytön suunnitteluun laadukkaan 
ympäristön kehittäminen välittyi kuntalaisten hyvinvointia parantavien, lii-
kuntaan kannustavien elinympäristöjen suunnitteluna. Maankäytön suun-
nittelun työkaluja tähän olivat esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn olosuhtei-
den kehittäminen, lähiliikuntamahdollisuuksien tarjoaminen asuinalueilla 
sekä rantojen ja vesistöjen kunnostus ja avaaminen kuntalaisten käyttöön 
virkistysalueina. Kuntakeskuksia pyrittiin kehittämään parantamalla ympä-
ristön viihtyisyyttä ja luomalla kohtaamispaikkoja kuntalaisille. Joissakin 
kohdekunnissa kuntakeskuksia ja virkistysalueita pyrittiin kehittämään myös 
kunnan vetovoimaisuuden parantamiseksi. Ajatuksena oli, että viihtyisä ym-
päristö voisi houkutella kuntaan myös uusia asukkaita ja matkailijoita. Haas-
teellisinta laadukkaan ympäristön kehittämisessä oli niihin tarvittavien in-
vestointien rahoittaminen. Jotkut kohdekunnat olivat pyrkineet ratkaise-
maan ongelman hakemalla lähiympäristöparannuksiin ulkopuolista hanke-
rahoitusta. Toimivaksi oli koettu myös yhteisprojektimenettely, joissa kau-
punki rahoitti lähiympäristöparannuksista osan ja alueen yrittäjät osan.

Elinvoimaa lisäävässä pitkän tähtäimen suunnittelussa  
varaudutaan tulevaisuuden megatrendeihin

Elinvoimaa lisäävä pitkän tähtäimen suunnittelu näkyi kohdekuntien maan-
käytön suunnittelussa sekä seudullisena strategisena suunnitteluna että kun-
nan omana strategisena suunnitteluna. Seudullisen maankäytön suunnitte-
lun työkaluina mainittiin valtion ja kuntien yhteistyönä laaditut MAL- 
sopimukset sekä seudun kuntien yhteiset rakennemallit. Haastateltavien 
mukaan seudulliset suunnitelmat ja rakennemallit voivat antaa tavoitteita 
ja seurannan välineitä esimerkiksi kunnan väestönkasvuun liittyen. Seudul-
listen rakennemallien laatimiseen liittyvä yhteistyö voi myös auttaa tunnis-
tamaan seudun kunnille yhteisiä kehittämis- ja toimintamahdollisuuksia ja 
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motivoida kuntia rakennemallin toteuttamiseen. Kunnan omina pitkän täh-
täimen maankäytön suunnittelun työkaluina mainittiin kunnan omat maan-
käytön kehityskuvat ja rakennemallit, yleiskaavoitus sekä kunnan maapoli-
tiikka ja maanhankinta.

Elinvoimaa lisäävä pitkän tähtäimen suunnittelu näkyi kohdekuntien 
maankäytön suunnittelussa myös tulevaisuuden megatrendeihin varautu-
misena. Monipaikkaisuuden ja etätyön lisääntymiseen oli kohdekuntien 
maankäytön suunnittelussa varauduttu erilaisin selvityksin. Lisäksi kunnis-
sa oli kaavoitettu monipaikkaiseen asumiseen soveltuvia loma-asuntoaluei-
ta, joiden sijainnissa, infrastruktuurissa ja liikenneverkossa on huomioitu 
mahdollisuus vakituisempaan asumiseen. Myös työ- ja elinkeinorakenteen 
muutokseen oli kohdekunnissa varauduttu tekemällä erilaisia selvityksiä, 
jotka liittyivät esimerkiksi etätyön lisääntymiseen, verkkokaupan kysynnän 
kasvuun ja muiden kaupallisten toimintojen edellytysten selvittämiseen. 
Maankäytön suunnitteluun työ- ja elinkeinorakenteen muutokseen varau-
tuminen välittyi myös moneen eri tulevaisuuteen varautumisena: joissakin 
kohdekunnissa oli pyritty vahvistamaan erityyppisten yritystonttien tarjon-
taa eri puolilla kaupunkia, jolloin ainakin osalla niistä voitaisiin vastata tu-
levaisuuden kysyntään.

Väestön ikääntymiseen haastateltavat arvioivat voitavan varautua esteet-
tömien elinympäristöjen suunnittelulla. Esimerkiksi Pihtiputaalla yhdys-
kuntarakennetta oli kuntakeskuksen palvelujen lähellä kehitetty kävelyyn ja 
pyöräilyyn sopivaksi. Joissakin kunnissa väestön ikääntymiseen varautumi-
nen näkyi erityisesti asumisen kehittämisenä, kuten kaupungin vuokra-
asuntotarjonnan lisäämisenä kuntakeskuksissa. Erityisesti väestöään me-
nettävissä kunnissa haasteena voi kuitenkin olla kiinteistöjen arvon ale-
neminen, mikä rajoittaa ikäihmisten mahdollisuuksia uuden asunnon 
hankkimiseen. Haastateltavat arvioivat, ettei kaikkia väestön ikääntymi-
seen liittyviä vaikutuksia vielä täysin tunnettu kuntien maankäytön suun-
nittelussa, vaikka sen pohtimista pidettiin tärkeänä. Esimerkiksi digitali-
saation mahdollisesti mukanaan tuoma liikkumistarpeen väheneminen 
mainittiin asiana, jonka vaikutuksia kuntien maankäytön suunnitteluun 
yhdessä väestön ikääntymisen kanssa ei vielä täysin osattu hahmottaa. Tut-
kimuskirjallisuudessa on arvioitu, että vaikka ikääntyneet ovat yksi poten-
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tiaalinen etäpalvelujen, kuten ruokaostosten kotiinkuljetusten, käyttäjä-
ryhmä, myös fyysisen kohtaamisen mahdollistavat paikat olisi tärkeää säi-
lyttää kuntakeskuksissa sosiaalisen kanssakäymisen ja tiedon jakamisen 
paikkoina (Verma & Taegen, 2021). Digitalisaatio voi kuitenkin tarjota mah-
dollisuuksia kunnan palvelutarjonnan kehittämiseen myös esimerkiksi kausi-
asumisen lisäämän kysynnän muodossa (Alasalmi ym., 2020; Verma & Tae-
gen, 2021).

Selvityksiin, seurantaan ja arviointiin liittyvä osaaminen hyvällä tasolla, 
kestävän kehityksen teemat tulevaisuuden selvitystarpeena

Selvityksiin, elinvoimahankkeiden seurantaan ja vaikutusten arviointiin liit-
tyvää osaamista on kunnissa haastateltavien mukaan riittävästi. Haastatel-
tavien mukaan kaikkea selvityksiin, seurantaan ja arviointiin liittyvää erityis-
alojen osaamista ei tarvitse löytyä kunnasta. Olennaista on etsiä kulloinkin 
tarvittava tieto muilta asiantuntijoilta oman kunnan sisältä tai tilata tieto 
konsulteilta. Haastatteluissa tarpeellisina mutta vaikeammin maankäytön 
suunnittelijoiden saatavilla olevina tietoaineistona mainittiin esimerkiksi 
kunnan yrityselämään ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen 
liittyvä tieto. On todennäköistä, että kestävään kehitykseen liittyvien tee-
mojen merkitys kuntien elinvoimahankkeissa lisääntyy tulevaisuudessa 
(Donner-Amnell, 2020; Salmivuori, 2022). Maankäytön suunnittelijat voi-
vat kuitenkin tarvita tällaisen tiedon keräämiseen ja tulkintaan muiden 
asiantuntijoiden apua. Hyvä toimintamalli tähän oli kehitetty Iissä, jossa 
maankäytön suunnittelijoiden apuna kestävän kehityksen teemoihin liitty-
vän tiedon keräämisessä ja seuraamisessa toimi kunnan elinkeinoyhtiö ja 
siellä työskentelevät kestävän kehityksen asiantuntijat.

Tilaamiseen liittyvän osaamisen haasteena mainittiin kuntien nopeasti 
muuttuva toimintaympäristö ja kunnilta sen myötä vaadittava muuntautu-
miskyky. Maankäytön suunnittelijoiden tulisi jatkuvasti päivittää osaamis-
taan, jotta tilattavan selvitys- ja arviointityön sisältö palvelisi kuntien sopeu-
tumista muuttuvaan toimintaympäristöön. Haastateltavat arvioivat, että 
oman osaamisen päivittäminen ja uusien asioiden omaksuminen riippuvat 
usein maankäytön suunnittelijan omasta aloitteellisuudesta. Kuntasektoril-
le tyypillisissä pitkissä työsuhteissa jatkuvan oppimisen merkitys korostuu.
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4.2 Kunnan kasvutilanteeseen liittyvät maankäytön 
suunnittelun keinot elinvoiman kehittämiseen

Tässä alaluvussa esitellään kunnan kasvutilanteeseen liittyvät maankäytön 
suunnittelun keinot ja työkalut elinvoiman kehittämiseen. Tilanteissa, jois-
sa kunnan elinvoimaisuus yhdistettiin kunnan asukasmäärän tai yritys-
toiminnan kasvuun, maankäytön suunnittelun yhdeksi rooliksi miellettiin 
riittävän kaava- ja tonttivarannon valmistaminen. Tonttitarjonnan kasvat-
tamisella ajateltiin voitavan vastata kunnan asukasluvun tai yritysten mää-
rän kasvuun ja kunnan vetovoiman kehittämiseen. Ennakoivaa kaavoitus-
ta pidetään kasvavissa kaupungeissa tärkeänä: lisätessään kaupunkien 
asunto tarjontaa se hillitsee asumisen hinnan nousua (Valtiovarainministe-
riö, 2020, s. 74) ja auttaa hillitsemään kasvun aiheuttamia negatiivisia 
ulkois vaikutuksia (Koste ym., 2020). Tilanteissa, joissa kunnan kasvu-
tilanne oli maltillisempi, tärkeänä pidettiin myös kunnan pitovoiman ke-
hittämistä siten, että tonttitarjonta vastaa kuntaan jo sijoittuneiden asuk-
kaiden ja yritysten tarpeisiin. Myös aiemmassa tutkimuksessa on ehdotet-
tu, että väestöltään vähenevien kuntien voisi olla mielekästä keskittyä eri-
tyisesti kunnan pito voimaisuuden kehittämiseen (Makkonen ym., 2019, 
s. 41). Yleisesti tonttitarjonnan kehittämisen kannalta tärkeinä maan käytön 
suunnittelun työ kaluina mainittiin kaavoitus, maapolitiikka ja ennakoiva 
maanhankinta, jotta tonttimaata saadaan hankittua oikea-aikaisesti ja oikeaan 
hintaan. 

Asuinympäristöjen kehittäminen eri kasvutilanteissa:  
asukasrakenteen monipuolistaminen, täydennysrakentamisen 
edistäminen ja yhdyskuntarakenteen tiivistäminen

Voimakkaammin kasvavissa kohdekunnissa asumisen kehittämisen tavoit-
teeksi mainittiin usein asunto- ja tonttitarjonnan monipuolistaminen eri 
elämäntilanteissa olevien asukkaiden tarpeiden tukemiseksi. Haastattelujen 
perusteella vaikuttaa siltä, että voimakkaamman kasvun tilanteessa kunnat 
pyrkivät kehittämään elinvoimaansa asumismahdollisuuksia ja siten kun-
nan väestöpohjaa monipuolistamalla. Maankäytön suunnitteluun tämä 
välittyi uusien asuintonttien ja erityisesti sekoittuneeseen yhdyskunta-
rakenteeseen perustuvien asuinympäristöjen kaavoittamisena. Esimerkiksi 
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Kangasalan Lamminrahkan kaupunginosan kehittämisen tavoitteena on ol-
lut asumista, työpaikkoja ja palveluja sisältävän yhdyskuntarakenteen syn-
nyttäminen ja synergiaetujen luominen asuinalueen erilaisten toiminto-
jen välille.

Myös täydennysrakentaminen nähtiin kohdekunnissa keinona lisätä ja 
monipuolistaa kasvavien kuntien asuntotarjontaa. Esimerkiksi Uudessa-
kaupungissa on tehty ennakoivaa täydennysrakentamisen yleissuunnittelua, 
jonka avulla keskustan asuntotarjontaa on saatu monipuolistettua ja samal-
la edistetty yhdyskuntarakenteen tiivistymistä. Kaupunkirakenteen tiivistä-
mistä pidetäänkin erityisesti kasvavien kaupunkien elinvoiman kehittämi-
sen keinona: kaupunkien kestävän kasvun ajatellaan paitsi vähentävän il-
mastopäästöjä, myös vauhdittavan kaupungeissa tapahtuvaa talouskasvua 
(Lehtinen & Pyy, 2017a). Täydennysrakentamisen suunnittelua pidettiin hy-
vänä keinona elinvoiman kehittämiseen kuitenkin myös hitaammin kasva-
vissa kunnissa. Haastateltavat kuvasivat, kuinka vähäisen asuntokysynnän 
kontekstissa täydennysrakentaminen on järkevämpää kuin kokonaan uusien 
asuinalueiden kaavoittaminen. Toisaalta kun kysyntää on vähän, täydennys-
rakentamiseen saattavat kelvata vain kaikkein houkuttelevimmat sijainnit, 
kuten puistoalueet, jo olemassa olevien vajaakäyttöisten tonttien sijaan. Täy-
dennysrakentamisen edistäminen voi näin olla jopa ristiriidassa kunnan 
elinvoiman kehittämisen kanssa, jos esimerkiksi puistoihin rakentaminen 
heikentää elinympäristön laatua.

Hitaammin kasvavissa kunnissa kunnan maaseutumaisia osia ja kyliä py-
rittiin usein kehittämään yhdyskuntarakennetta tiivistämällä. Maankäytön 
suunnittelun työkaluna mainittiin toteutumattomien yleis- ja asemakaavo-
jen kumoaminen. Tätä työkalua oli hyödynnetty esimerkiksi Pieksämäen 
maankäytön suunnittelussa. Onkin ehdotettu, että väestöään menettävien 
kuntien tulisi kaavoittaa uusia alueita vain harkiten ja keskittää voima varansa 
jo rakennettujen alueiden ja erityisesti kuntakeskusten kehittämiseen (Taegen 
ym., 2020, s. 64; Tintěra, 2019). Ajatuksena on, että kunnassa tapahtuvan 
rakentamisen ja toimintojen keskittäminen voisi lisätä väestöltään vähene-
vien kuntien keskustojen ympäristön laatua ja auttaa säilyttämään palveluja 
(Taegen ym., 2020; Tintěra, 2019). Toisaalta joissakin kunnissa maa seudun ja 
kylien kehittämisen työkaluna mainittiin myös hajarakentamisen salliminen. 
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Rakentamisen mahdollisuuksia ei haluttu rajoittaa, sillä kaikki halukkaat 
muuttajat olivat tervetulleita.

Palveluverkon kehittäminen eri kasvutilanteissa:  
tiiviin yhdyskuntarakenteen suunnittelu  
kasvavassa ja supistuvassa kontekstissa

Voimakkaammin kasvavien kuntien palveluverkon kehittämisessä korostui 
tiiviin ja monipuolisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ohjaamalla kun-
nan kasvu jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta täydentämään. Maan-
käytön suunnitteluun tämä välittyi esimerkiksi täydennysrakentamismah-
dollisuuksien selvittämisenä sekä kestävän rakentamisen ja liikkumisen edis-
tämisenä. Toisaalta palveluverkon kehittämisessä korostui lähipalvelujen 
tarjoaminen asuinalueilla, minkä ajateltiin lisäävän elinympäristön vetovoi-
maisuutta eri asukasryhmille, kuten lapsiperheille. Maankäytön suunnitte-
luun tämä välittyi esimerkiksi kouluinvestointeihin liittyvinä hankkeina. 
Palveluverkon kehittämiseen liittyi kasvavissa kunnissa kuitenkin myös haas-
teita, erityisesti tilanteessa, jossa väestönkasvu perustui muuttoliikkeeseen 
ja oli siksi vaikeasti ennustettavaa. Onkin todettu, että myös väestönkasvu 
voi aiheuttaa kunnille taloudellisia haasteita, sillä se pakottaa lisäämään jul-
kisten palvelujen määrää (Valtiovarainministeriö, 2020, s. 14; s. 21).

Väestöltään supistuvien kuntien palveluverkon sopeuttaminen muuttu-
vaan tilanteeseen voi olla haastavaa, sillä palvelut on järjestettävä myös vä-
häiselle väestölle ja palvelurakenteen sopeuttaminen pienenevään tarpee-
seen on usein hitaampaa kuin uuden palvelurakenteen luominen kasvavaan 
tarpeeseen (Valtiovarainministeriö, 2020, s. 14). Hitaammin tai ei lainkaan 
kasvavissa kohdekunnissa palveluverkon kehittämisessä korostui yhdyskun-
tarakenteen tiivistäminen ja palveluverkon käytön tehostaminen. Maankäy-
tön suunnitteluun tämä välittyi esimerkiksi palvelujen keskittämisenä ja to-
teutumattomien asemakaavojen kumoamisena. Mahdollisena haasteena voi 
kuitenkin olla, että kunnat palveluverkkoaan karsiessaan itse asiassa syövät 
omaa elinvoimaansa: lähipalvelujen lakkauttaminen voi kuntalaisille näyt-
täytyä arjen sujuvuuden ja elämänlaadun heikkenemisenä ja heikentää kun-
nan pitovoimaa (Salmivuori, 2022). Yksi keino palveluverkon tehostami-
seen voi olla palvelujen järjestäminen yhteistyössä naapurikuntien kanssa, 
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jolloin kuntalaisille voidaan edelleen tarjota monipuolisia palveluja pienem-
millä resursseilla (Taegen ym., 2020, s. 57).

Keskustan kehittäminen eri kasvutilanteissa:  
rakennetun ympäristön käyttötarkoituksen muutokset  
ja arkkitehtuurikilpailut

Voimakkaammin kasvavissa kohdekunnissa maankäytön suunnitteluun liit-
tyvänä elinvoimahankkeena mainittiin usein keskustan kehittäminen kau-
pallisten palvelujen edellytyksiä parantamalla, täydennysrakentamista edis-
tämällä ja liikenneverkkoa kehittämällä. Keskustan kehittäminen mainittiin 
elinvoimahankkeena toisaalta myös hitaasti tai ei lainkaan kasvavissa koh-
dekunnissa. Näissä tilanteissa konkreettisena maankäytön suunnittelun työ-
kaluna mainittiin käytöstä poistuneiden julkisten rakennusten purkaminen 
ja tonttien uusiokäytön mahdollistaminen asemakaavan muutoksilla. Tont-
tien uusiokäytön toteutumista pidettiin kuitenkin haastavana, sillä uusille 
tiloille oli usein vain rajallisesti kysyntää. Vähäinen kysyntä ei myöskään 
motivoinut yksityisiä kiinteistönomistajia aktiivisesti etsimään kehittämis-
mahdollisuuksia tontilleen.

Kouvolassa keskustaa oli kehitetty myös arkkitehtuurikilpailujen avulla. 
Arkkitehtuurikilpailujen järjestämisen motiivina oli toisaalta parantaa ra-
kentamisen laatua, toisaalta saada valtakunnallista näkyvyyttä kunnan kes-
kustan kehittämiselle. Arkkitehtuurikilpailujen tulosten hyödyntämisen 
haasteena ovat kuitenkin olleet voimakkaan kasvun kontekstiin suunnitel-
lut kilpailuehdotukset, joissa rakentamisen tehokkuus on suuri ja pysäköinti-
ratkaisut perustuvat rakenteelliseen pysäköintiin. Haastateltavat arvioivat, 
että vähemmän tehokkaat ratkaisut olisivat olleet Kouvolaan paremmin so-
pivia, sillä ne olisivat taloudellisesti toteutettavampia ja mittakaavaltaan ja 
kaupunkikuvaltaan miellyttävämpiä.

Pitkän tähtäimen suunnittelu eri kasvutilanteissa:  
yleiskaavoitus kasvun ja supistumisen suunnitteluun,  
megatrendien hyödyntäminen tulevaisuuden mahdollisuutena

Voimakkaammin kasvavien kuntien elinvoimaa lisäävässä pitkän tähtäimen 
suunnittelussa yleiskaavoitusta hyödynnettiin erityisesti väestönkasvu-
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ennusteiden tilallisten vaikutusten tarkasteluun. Tämä kuvaa hyvin maan-
käytön suunnittelun perinteistä roolia kasvavan yhdyskuntarakenteen suun-
nittelussa, jossa pyrkimyksenä on muodostaa reunaehdot tulevien asukkai-
den ja yritysten sijoittumiselle (Kosunen, 2021; Rajaniemi, 2006; Taegen 
ym., 2020, s. 12). Yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa elin-
voimaa lisäävänä työkaluna nähtiin joustava asemakaava, joissa annetaan 
laatutavoitteita toteutukselle mutta jossa jätetään tilaa erilaisille toteutus-
ratkaisuille. Esimerkiksi Kangasalan Lamminrahkassa joustavalla asema-
kaavalla on pyritty varmistumaan siitä, että asemakaava voi palvella kun-
nan elinvoiman kehittämistä myös toimintaympäristön muuttuessa.

Vähemmän kasvavissa kohdekunnissa yleiskaavoitusta puolestaan hyö-
dynnettiin aiemmin suunniteltujen aluevarausten pienentämiseen ja yhdys-
kuntarakenteen supistumisen suunnitteluun. Aiemmassa tutkimuksessa on 
ehdotettu, että kunnassa aiempina vuosina tehty kaavoitus voisi muodostua 
jopa kunnan elinvoiman kehittämisen esteeksi, koska kaavoituksen avulla 
luoduista, rakennettuun ympäristöön ja kiinteistöjen arvoon liittyvistä mieli-
kuvista ja odotuksista voi olla vaikeaa luopua (Rajaniemi, 2006; Taegen ym., 
2020, s. 63). Tämän tutkimuksen kohdekunnissa kuitenkin tunnistettiin 
maankäytön suunnittelun mahdollisuudet ylimitoitetun tai väljäksi jääneen 
taajamarakenteen supistumisen suunnitteluun: yleiskaavoitus esimerkiksi 
tunnistettiin työkaluksi uusien alueiden käyttöönoton rajoittamiseen (ks. 
myös Tintěra, 2019, s. 19).

Hitaammin tai ei lainkaan kasvavissa kohdekunnissa asumisen moni-
paikkaisuuden ja etätyön lisääntymisen trendit nähtiin tulevaisuuden mah-
dollisuutena houkutella uusia asukkaita kuntaan. Monipaikka-asujia pyrit-
tiin houkuttelemaan esimerkiksi ranta-alueita kaavoittamalla. Monipaikkai-
suuden mahdollisuudet kuntien elinvoiman kehittämiseen voivatkin olla 
suurimmat juuri maaseutualueilla sijaitsevissa, pysyvää väestöään menettä-
vissä kunnissa, joissa kausiasujien määrä kuitenkin osan aikaa vuodesta 
muuttaa kunnan väestönkehityksen kasvusuuntaiseksi (Alasalmi ym., 2020). 
Kohdekunnissa oli myös huomattu, että niiden ominaispiirteet, kuten 
luonnon läheisyys ja viihtyisä ympäristö, voivat luoda tunnetta jostain eri-
tyisestä paikasta ja siten vaikuttaa monipaikka-asumiseen liittyviin sijoit-
tumispäätöksiin (vrt. Taegen ym., 2020, ss. 65–66). Pihtiputaalla keinona 
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monipaikkaisuuden ja työ- ja elinkeinorakenteen muutoksen hyödyntämi-
seen mainittiin myös olemassa olevien kiinteistöjen käyttötarkoituksen muu-
tokset etätyötiloiksi. Niiden avulla pyrittiin parantamaan kunnan tarjoamia 
mahdollisuuksia etäopiskeluun ja etätyöskentelyyn. Tämän maankäytön 
suunnitteluun liittyvän elinvoiman kehittämisen keinon voi ajatella edistä-
vän myös kestävää kehitystä ja kiertoajattelua kunnissa, kun kiinteistöjä voi-
daan uusiokäyttää niiden purkamisen sijaan (Hernberg, 2014; Williams, 
2021). Samalla tyhjien tilojen uusiokäyttö voi lisätä myös kuntakeskuksen 
elävyyttä ja vaikuttaa siten myönteisesti kuntalaisten hyvinvointiin (Taegen 
ym., 2020; Tintěra, 2019).

Aloitteellisuus ja reagoiminen eri kasvutilanteissa:  
vähäinen kasvu voi sekä kannustaa aloitteellisuuteen että estää sitä

Aloitteellista ja reagoivaa toimintatapaa yhdistävän maankäytön suunnitte-
lun katsottiin kaikissa kohdekunnissa sopivan hyvin kunnan elinvoiman ke-
hittämiseen. Aloitteellisuudella tarkoitettiin ennakoivaa maankäytön suun-
nittelutyötä, jonka avulla voidaan tehdä näkyväksi esimerkiksi yrittämiseen 
ja asumiseen liittyviä mahdollisuuksia kunnassa. Aloitteellisen maankäytön 
suunnittelun työkaluina haastatteluissa mainittiin erilaiset selvitykset, kehitys-
hankkeet, yleiskaavoitus, täydennysrakentamisen yleissuunnittelu sekä tontti-
varannon kasvattaminen ennakoivalla kaavoituksella. Reagoivan maankäy-
tön suunnittelun työkaluina mainittiin asemakaavamuutosten tekeminen ja 
nopea asemakaavojen laatiminen yritysten tarpeisiin. Aloitteellisen suun-
nittelun avulla koettiin voitavan paremmin myös reagoida yllättäviin tar-
peisiin ja maankäytön suunnitteluun liittyviin hankealoitteisiin yhdistämäl-
lä niitä ennakoivassa suunnittelussa tunnistettuihin mahdollisuuksiin. Aloit-
teellisuuden ja reagoinnin toisiaan täydentävä suhde on huomattu myös 
aiemmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Hytönen ym. (2018) ovat ehdotta-
neet, että kun kokonaiskuva kunnan pitkän aikavälin maankäytön kehityk-
sestä on hallussa, voidaan elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeisiin reagoi-
da kunnan maankäytön suunnittelussa nopeasti mutta samalla kestävällä 
tavalla.

Aloitteellisen suunnittelun merkitystä korostettiin hitaammin tai ei lain-
kaan kasvavissa kunnissa erityisesti sen mahdollistavan luonteen vuoksi. 
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Aloitteellisen maankäytön suunnittelun avulla on mahdollista tehdä näky-
väksi kunnassa olevia asumisen tai yritystoiminnan mahdollisuuksia ja he-
rättää siten kiinnostusta kuntaa kohtaan. Esimerkiksi Utajärven ja Vaalan 
edustajat kuvasivat, kuinka asemakaavoittamattomille alueille pyritään kun-
nissa aina tekemään ennakoivasti jotakin, jotta niihin sisältyvät toiminta-
mahdollisuudet saataisiin näkyväksi. Pieksämäen edustaja arvioi lisäksi, että 
vähemmän kasvavissa kunnissa aloitteellisen suunnitteluotteen omaksumi-
selle voi olla paremmat edellytykset, sillä maankäyttöhankkeiden määrä on 
pienempi ja maankäytön suunnittelijoilla on tällöin enemmän aikaa. Toi-
saalta Kuhmon edustaja puolestaan arvioi, kasvun ja siihen liittyvän jatku-
vuuden tunteen puuttuessa aloitteellisen ja ennakoivan suunnitteluotteen 
omaksuminen voi olla myös vaikeaa.

Selvitykset, seuranta ja arviointi eri kasvutilanteissa: kasvuun perustuvat 
mittarit tavallisia, laadullisten tekijöiden arviointi haasteellista

Elinvoimahankkeiden pohjana käytetyt tietoaineistot ja tunnusluvut liittyi-
vät usein jonkin kunnassa tapahtuvan toiminnan, kuten yritysten, väestön, 
matkailun, asemakaavoitettujen tonttien ja rakennuslupien määrän, kehi-
tykseen ja kasvuun. Ajatuksena tällaisten elinvoimaindikaattorien seuraa-
misessa tavallisesti on, että mitä useampi näistä osatekijöistä kunnassa kas-
vaa, sitä paremmat edellytykset kunnalla on kehittää elinvoimaansa (Aro 
ym., 2019, s. 1). Haastateltavien mukaan elinvoiman kehitystä seurataan 
usein tietoaineistoista, joita kunnassa kerätään muutenkin tai jotka ovat hel-
posti virkamiesten saatavilla. Kasvuun liittyvien tietoaineistojen hyödyntä-
minen elinvoimahankkeissa saattaakin olla yleistä juuri siksi, että näitä 
tunnus lukuja on totuttu keräämään ja ne ovat helposti saatavilla. Huomi-
onarvoista on, että kasvuun liittyviä tietoaineistoja voidaan käyttää myös 
hitaammin tai ei lainkaan kasvavan kunnan elinvoiman kehittämiseen. Tie-
dot väestönkehityksestä, työllisyyden ja yritysten määrästä, asumisen kehit-
tymisestä ja kunnan taloudellisesta tilanteesta voivat antaa työkaluja myös 
supistuvan kunnan tulevaisuuden pitkäjänteiseen suunnitteluun ja vahvuuk-
sien tunnistamiseen (Taegen ym., 2020, s. 48).

Joidenkin kohdekuntien edustajat nostivat esiin myös laadullisten, ei- 
mitattavien tekijöiden seurannan ja jälkivaikutusten arvioinnin tärkeyden. 
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Esimerkkeinä tällaisista tekijöistä mainittiin kaunis ja viihtyisä elinympä-
ristö sekä paikallinen harrastus- ja kulttuuritoiminta. Haastatteluvastauk-
sissaan Pihtiputaan edustajat korostivat laadullisten ei-mitattavien tekijöi-
den merkitystä erityisesti sellaisten kuntien elinvoimalle, jotka eivät kasva. 
Väestöltään vähenevissä kunnissa elinvoiman edistämisen tavoitteena voi-
kin olla erityisesti varmistaa nykyisten asukkaiden hyvinvointi, hyvä asuin-
ympäristö ja arjen sujuvuus (Makkonen ym., 2019, s. 41; Taegen ym., 2020, 
s. 66). Haasteena laadullisten elinvoimatekijöiden kehityksen seuraamises-
sa ja jälkivaikutusten arvioinnissa on kuitenkin, että vaikutukset ovat mo-
nitahoisia ja toisinaan vaikeasti todennettavissa. Elinvoiman kokonaisuu-
den ja sen osa-alueiden välisten suhteiden onkin huomattu olevan moni-
mutkaisia eikä yksiselitteistä arviointimenetelmää toistaiseksi ole (Valtio-
varainministeriö, 2020).

4.3 Muihin kontekstisidonnaisiin tekijöihin liittyvät 
maankäytön suunnittelun keinot  
elinvoiman kehittämiseen

Tässä alaluvussa esitellään muihin kontekstisidonnaisiin tekijöihin liittyvät 
maankäytön suunnittelun keinot elinvoiman kehittämiseen.

Kontekstisidonnaiset tekijät elinvoimatyön organisoinnin taustalla

Kontekstisidonnaiset tekijät vaikuttavat erityisesti siihen, miten kuntien elin-
voimatyötä tehdään: erilaistuvissa kunnissa myös kuntien organisoitumi-
sen tavat moninaistuvat (Airaksinen, 2017, s. 177). Tässä tutkimuksessa koh-
dekuntien elinvoimatyön organisoimisen tavoiksi tunnistettiin monialainen 
yhteistyö, elinvoimatyö elinkeino- tai kehittämisyhtiön johdolla sekä elin-
voimatyön tekeminen erillisessä elinvoimayksikössä, jota maankäytön suun-
nittelu tukee.

Monialaiseen yhteistyöhön perustuvaa elinvoimatyötä tehtiin eri kasvu-
tilanteissa olevissa kohdekunnissa. Hitaammin kasvavissa kunnissa elin-
voimatyön avointa organisointia perusteltiin laajalla yhteistyöllä, jonka avul-
la kunnan elinvoiman kehittämiseen voitiin etsiä monipuolisempia toiminta-
mahdollisuuksia. Voimakkaammin kasvavassa kunnassa monialaisen yhteis-
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työn perusteena saattoi puolestaan olla esimerkiksi kunnan sijaintiin perus-
tuvien etujen hyödyntäminen yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. 
Kasvutilannetta yhteisempää monialaista yhteistyötä elinvoimatyössään hyö-
dyntäville kunnille oli elinvoima-käsitteen monipuolinen määrittely. Moni-
alaiseen yhteistyöhön perustuvassa elinvoimatyössä elinvoiman mielletään 
liittyvän kaikkeen kunnan tekemiseen ja vaativan laajaa yhteistyötä kaupun-
gin, seudun ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Tämän voisi ajatella 
vastaavan ihmiskeskeistä, kokonaisvaltaista elinvoimakäsitystä, jossa koros-
tetaan kaiken kunnassa tapahtuvan toiminnan vaikutuksia kunnan elin-
voimaan ja elämänlaatuun (Huovinen, 2017; Makkonen & Kahila, 2021; Sal-
mivuori, 2022). Monialaiseen yhteistyöhön perustuvassa elinvoimatyössä 
maankäytön suunnittelun roolina vaikuttaisi olevan edellytysten luominen 
kunnan elinvoiman kehittymiselle tiiviissä yhteistyössä kunnan muiden yk-
siköiden kanssa. Sopivan pieni kuntaorganisaatio tunnistettiin monialaiseen 
yhteistyöhön perustuvan elinvoimatyön vahvuudeksi, sillä se mahdollistaa 
sujuvan yhteistyön kunnan eri yksiköiden välillä.

Elinkeino- tai kehittämisyhtiön johdolla tehtävää elinvoimatyötä tehtiin 
kunnissa, joiden tavoitteena on kasvaa yritysten toimintaympäristöä kehit-
tämällä. Toisaalta hitaammin kasvavissa kunnissa tällaisen elinvoimatyön 
organisoimisen perusteena saattoi olla myös yhtiön avulla järjestetty alueel-
linen yhteistyö ja sen mukanaan tuomat yhtä kuntaa laajemmat toiminta-
mahdollisuudet elinvoiman kehittämiseen. Elinvoima- tai kehittämis yhtiön 
johdolla tehtävässä elinvoimatyössä maankäytön suunnittelun rooli on kak-
sisuuntainen: maankäytön suunnittelun tehtävänä on toisaalta vastata elin-
keino- tai kehittämisyhtiöltä tuleviin yritysten tarpeisiin, toisaalta tarjota 
elinkeinoyhtiölle tietoa maankäytön suunnittelun avulla luotavista elin-
voiman kehittämisen mahdollisuuksista. Haastateltavien mukaan elin-
voimatyötä ei voi tehdä, ellei tiedetä, minkälaisia maankäyttömahdollisuuk-
sia kunnissa on. Esimerkiksi kuntien yleispiirteisessä maankäytön suunnit-
telussa käsiteltävät teemat, kuten kaupunki- ja taajamarakenne sekä liikenne-
verkko, asettavat reunaehtoja elinvoimatyön sijainnille. Toisaalta maan-
käytön suunnittelulla voidaan tietoisesti myös luoda edellytyksiä elinvoima-
hankkeille. Tärkeinä maankäytön suunnittelun työkaluina tähän mainittiin 
yleiskaavoitus, ennakoiva yritysalueiden profilointi ja maanhankinta, joiden 
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avulla voidaan etsiä potentiaalisia alueita asumiseen ja yrittämiseen ja tar-
jota alustoja elinvoimahankkeiden toteuttamiseen. Haasteena voi olla, ettei 
maankäytön suunnittelun ennakoivaa ja mahdollisuuksia luovaa roolia elin-
voimatyössä tunnisteta kaupungin päättäjätasolla eikä sille osoiteta riittäviä 
resursseja. Maankäytön suunnitteluyksikön voi olla vaikeaa vastata elin-
keino- tai kehittämisyhtiötä tuleviin kehittämistarpeisiin, jos näihin ei ole 
varauduttu ennakolta esimerkiksi yleiskaavoituksella, alueiden profiloinnil-
la ja maanhankinnalla.

Kolmas tapa elinvoimatyön organisointiin kohdekunnissa oli tehdä elin-
voimatyötä erillisen elinvoimayksikön johdolla, jota maankäytön suunnit-
teluyksikkö tukee. Tässä organisointitavassa maankäytön suunnittelun roo-
li muistuttaa monin tavoin elinkeino- ja kehittämisyhtiön kanssa tehtävää 
kaksisuuntaista yhteistyötä, mutta maankäytön suunnittelun rooli voi saa-
da myös erilaisia painotuksia. Joissain kohdekunnissa maankäytön suunnit-
teluyksikkö osallistui elinvoimatyöhön tarvittaessa elinvoimayksikön kut-
susta tuoden elinvoimatyöhön mukaan maankäytön suunnittelun näkö-
kulman. Toisissa kunnissa maankäytön suunnittelijat vaikuttivat ottaneen 
itselleen varsin aktiivisen roolin ja tekivät itse elinvoimatyöhön liittyvää en-
nakointityötä pitämällä yhteyttä yritystoimijoihin ja selvittämällä mahdol-
listen hankkeiden edellytyksiä ja lähtökohtia.

Maaseutumaisten alueiden kehittäminen ja monikeskuksisuus 
asuinympäristöjen kehittämisen teemana

Kohdekunnissa, joiden alueella on maaseutua ja kyliä, korostui kunta-
keskuksen ulkopuolisten, maaseutumaisten asuinympäristöjen kehittämi-
nen elinvoimatavoitteena. Joukossa oli sekä hitaammin että voimakkaam-
min kasvavia kuntia. Kasvutilannetta yhteisempää kunnille oli suuri maan-
tieteellinen koko ja monikeskuksinen yhdyskuntarakenne. Käytännössä kun-
tien maaseutumaiset osat ja kylät ovat usein myös väestöään menettäviä, 
mikä motivoi niiden elinvoiman kehittämistä maankäytön suunnittelun kei-
noin. Maankäytön suunnittelun työkaluja maaseudun ja kylien asuinympä-
ristöjen kehittämiseen olivat niiden ominaispiirteiden ja vetovoimatekijöi-
den tunnistaminen ja kehittäminen. Esimerkkinä mainittiin kyläyleis kaavojen 
laatiminen, joissa osoitettuihin rakennuspaikkoihin on mahdollista päästä 
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rakentamaan suoraan rakennusluvalla ilman asemakaavoitusta. Menettelyn 
tavoitteena oli osoittaa uudisrakentamisen paikkoja kylissä ja helpottaa ra-
kennushankkeiden aloittamista.

Väljien ja omaleimaisten asuintonttien tarjoaminen nähtiin toisena maan-
käytön suunnittelun keinona kylien ja maaseudun elinvoiman kehittämi-
seen. Aiemmassa tutkimuksessa onkin ehdotettu, että monikeskuksisuus 
voisi mahdollistaa kunnalle houkuttelevien asuinpaikkojen kehittämisen, 
samalla kun tuettaisiin sivutaajamien palvelujen säilymistä (Pyy, 2017). Haas-
teena on, ettei monikeskuksiseen yhdyskuntarakenteeseen liittyvää poten-
tiaalia useinkaan tunnisteta kuntien maankäytön suunnittelussa, vaan taa-
jamien kehittämisen sijaan keskitytään kunnan keskustaajaman kehittämi-
seen ja uusien asuintonttien kaavoittamiseen aiemmin rakentamattomille 
alueille (Pyy, 2017). Tämän tutkimuksen kohdekunnissa monikeskuksiseen 
yhdyskuntarakenteeseen liittyvä kehittämispotentiaali kuitenkin selvästi 
tunnistettiin.

Paikallisten ominaispiirteiden ja elinkeinojen tukeminen  
yritysten toimintaympäristön kehittämisen teemana

Sellaisissa kunnissa, joissa on jokin vahva paikallinen elinkeino, elinvoima-
tavoitteena korostui erityisesti paikallisten yritysten tarpeisiin vastaaminen. 
Maankäytön suunnitteluun tämä välittyi hankekaavoituksena ja paikallis-
ten yritysten työntekijöiden tarpeisiin vastaavien asuinalueiden kaavoitta-
misena. Esimerkiksi Uudessakaupungissa oli pyritty kaavoittamaan paikal-
lisen autotehtaan työntekijöille sopivia asuintontteja. Kolarissa hanke-
kaavoituksen avulla räätälöitiin tontteja paikallisten matkailuyritysten tar-
peisiin. Pihtiputaalla maankäytön suunnittelulla pyrittiin tukemaan myös 
paikallista harrastustoimintaa. Ajatuksena oli, että tästä voisi myöhemmin 
kehittyä jopa elinkeinoja ja yritystoimintaa. Pihtiputaalla esimerkiksi ravi-
urheilu oli muuttunut tällä tavoin harrastuksesta elinkeinoksi.

Kunnissa, joissa oli sopivat olosuhteet esimerkiksi uusiutuvien energia-
muotojen hyödyntämiseen, kaivosteollisuuteen tai matkailuun, tehtiin pal-
jon pitkäjänteistä, ennakoivaa maankäytön suunnittelua. Ajatuksena oli, että 
maankäytön suunnittelun avulla voitaisiin luoda edellytyksiä hankkeiden 
toteutumiselle. Esimerkiksi Pihtiputaan tuulivoimahankkeissa oleellista oli 
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ollut hankkeita edeltävä, seudun kuntien yhteistyönä tehty selvitystyö, joka 
oli edesauttanut tuulivoimahankkeiden käynnistymistä. Utajärvellä ja Vaa-
lassa oli ollut paljon Rokuan kansallispuiston matkailun kehittämiseen liit-
tyviä hankkeita, joissa oli tehty myös maankäytön suunnittelua. Pitkäjäntei-
sen suunnittelun haasteeksi tunnistettiin kuitenkin toimintaympäristön epä-
varmuus, sillä ajan kuluessa hankkeiden edellytykset saattavat muuttua, jol-
loin ennakoiva maankäytön suunnittelutyö osoittautuukin turhaksi. Esimer-
kiksi Kolarissa kaivostyöntekijöiden asumistarpeisiin oli pyritty vastaamaan 
uusien asuinalueiden kaavoituksella, joista osa oli vanhentunut työntekijöi-
den tarpeiden muuttuessa. Sittemmin kaivostyöntekijöiden asumistarpei-
siin oli löydetty synergiaetuja matkailutoiminnan kanssa.

Liikkumisen kehittäminen tärkeä elinvoimatavoite  
maantieteellisesti suurissa ja sijaintiaan hyödyntävissä kunnissa

Liikkumiseen liittyvät elinvoimatavoitteet korostuivat kunnissa, joilla on 
suuri maantieteellinen koko ja monikeskuksinen yhdyskuntarakenne. Maan-
käytön suunnitteluun tämä välittyi kunnan eri osien saavutettavuuden pa-
rantamisena, arjen liikkumisen helpottamisena ja sujuvien joukkoliiken-
neyhteyksien kehittämisenä. Tavoitteet olivat nähtävillä esimerkiksi moni-
keskuksisen Kouvolan ja osin saaristossa sijaitsevan Naantalin maankäytön 
suunnittelussa. Maankäytön suunnittelun työkaluina mainittiin konkreet-
tinen liikenneyhteyksien kehittäminen: yritysalueiden liikenneyhteyksien 
parantamiseen tähtäävät maankäytön suunnitteluhankkeet sekä uusien jalan-
kulku- ja pyöräilyreittien suunnittelu.

Liikkumiseen liittyvät elinvoimatavoitteet korostuivat myös kunnissa, joil-
la on liikenteellisesti edullinen sijainti. Tällaisia kuntia olivat esimerkiksi 
Nelostien varrella sijaitsevat Ii ja Pihtipudas. Maankäytön suunnitteluun 
tämä välittyi hankkeina, joissa pyrittiin hyödyntämään kunnan sijaintiin 
liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi Pihtiputaan tärkeimmät 
elinvoimahankkeet perustuivat Nelostien ohikulkuliikenteen hyödyntämi-
seen. Pihtiputaan edustajien mukaan oleellista oli huomioida sijainnin hyö-
dyntäminen kaikkea kunnan maankäytön suunnittelua ohjaavana visiona. 
Kun ohikulkuliikenteen hyödyntämiseen perustuvia maankäytön suunnit-
teluhankkeita tuettiin ja valmisteltiin pitkäjänteisesti, alkoivat ne lopulta 
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myös hyödyttää toisiaan luoden kuntaan uusia toimijoiden ekosysteemejä. 
Toisena tärkeänä työkaluna mainittiin yhteistyö valtion ja seudun muiden 
kuntien kanssa liikenneyhteyksien kehittämisessä sekä seudullisten liiken-
ne- ja maankäytön suunnitelmien huomioiminen kunnan omassa maan-
käytön suunnittelussa. Esimerkiksi Ii on selvittänyt lähijunayhteyden avaa-
misen edellytyksiä yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa ja selvittä-
nyt ennakoivasti, miten Nelostien suunnitteilla oleva uusi linjaus voisi hyö-
dyttää myös paikallisia elinkeinoja.

Kestävä kehitys kunnan elinvoiman kehittämisen teemana

Kestävään kehitykseen liittyviä elinvoimatavoitteita oli löydettävissä useas-
sa eri kasvutilanteessa olevasta kohdekunnasta. Kestävä kehitys kietoutui 
usein muiden kunnan elinvoiman osatekijöiden kehittämiseen, esimerkik-
si kestävän liikkumisen edistämiseen ja tiiviin yhdyskuntarakenteen suun-
nitteluun. Kestävän kehityksen edistäminen suomalaisissa kunnissa onkin 
usein monitahoista, eri näkökulmia integroivaa yhteistoimintaa (Niemelä, 
2017). Kestävään kehitykseen liittyvät kunnan elinvoiman osatekijät saat-
toivat epäsuorasti liittyä myös kunnan kasvutilanteeseen. Siten esimerkiksi 
Uudessakaupungissa kestävää kehitystä edistettiin täydennysrakentamalla, 
kun taas Pieksämäellä ja Kuhmossa kestävä kehitys tarkoitti yhdyskunta-
rakenteen, palveluverkon ja infrastruktuurin sopeuttamista kunnan väes-
tön vähenemiseen.

Erityisesti suuret kaupungit on pitkään nähty kestävän kehityksen moot-
toreina. Ne ovat usein elinkeino- ja sosiaalisen elämän keskittymiä, jolloin 
niissä on hyvät mahdollisuudet kestävän kehityksen edistämiseksi vaaditta-
valle toimijoiden yhteistyölle (Niemelä, 2017). Maaseudun ja muiden kuin 
suurten kaupunkiseutujen roolin kestävyyssiirtymän toteutumisessa on kui-
tenkin ennustettu kasvavan (Donner-Amnell, 2020). Tässä tutkimuksessa 
esimerkkeinä tällaisista kunnista voisi mainita Iin, Pihtiputaan ja Kuhmon, 
joiden strategioissa ja haastatteluissa kestävään kehitykseen liittyvät elin-
voimatavoitteet nousivat esiin. Iissä kestävä kehitys ja hiilineutraalius on 
nostettu osaksi kunnan imagoa, ja näkökulma välittyi haastateltavien mu-
kaan kaikkeen kunnan elinvoiman kehittämiseen liittyvään toimintaan. 
Pihti putaalla kestävän kehityksen tavoitteet näkyivät erityisesti tuulivoimaan 
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ja muihin uusiutuviin energiamuotoihin liittyvinä maankäytön suunnittelu-
hankkeina. Lisäksi Pihtiputaan edustajat havainnollistivat, kuinka maan-
käytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa myös kulttuuriseen ja sosiaaliseen 
kestävyyteen edistämällä kulttuuriperinnön vaalimista ja kuntalaisten osal-
listumista suunnitteluun. Kuhmon kuntastrategiassa kestävän kehityksen, 
vihreän siirtymän ja paikallisen puuteollisuuden merkitys kunnan elin-
voiman kehittämiselle tunnistettiin.

Resurssien puute aloitteellisen suunnittelun sekä  
selvitysten ja arviointien hyödyntämisen rajoitteena

Vaikka ennakoivaa suunnitteluotetta pidettiin kohdekunnissa tärkeänä, sen 
käyttämistä rajoitti joissakin kunnissa maankäytön suunnitteluun käytettä-
vissä olevien resurssien puute. Kohdekunnissa haaste ilmeni erityisesti sel-
laisissa kunnissa, joissa maankäytön suunnitteluresurssit olivat haastatelta-
vien mukaan maankäytön suunnittelutarpeisiin nähden pienet. Maankäyt-
töhankkeiden määrän ja kaavoitusresurssien epätasapaino oli johtanut ti-
lanteeseen, jossa kiireellisten hankkeiden edistäminen ajoi ennakoivan suun-
nittelun ohi. Hankealoitteisiin reagoiminen oli priorisoitava, jotta kunnan 
nykyinen elinvoima voitaisiin säilyttää. Elinvoiman lisäämiseen tarvittaisiin 
kuitenkin myös ennakoivaa suunnittelua. Haastateltavien mukaan tarve en-
nakoinnille oli kyllä tunnistettu myös kaupungin poliittisessa päätöksen-
teossa, mutta sen toteuttamiseen vaadittavaa maankäytön suunnittelun re-
surssitarvetta ei vielä täysin osattu hahmottaa.

Elinvoimahankkeiden selvityksiin, seurantaan ja arviointiin liittyvän osaa-
misen koettiin olevan hyvällä tasolla kaikissa kohdekunnissa. Substanssi-
osaamisen sijaan tärkeänä pidettiin tilaajaosaamista: maankäytön suunnit-
telijoilla tuli olla valmiudet elinvoimahankkeisiin tarvittavien selvitysten ja 
arviointien tilaamiseen. Joissakin kunnissa haasteena kuitenkin oli, ettei sel-
vitysten ja arviointien tilaamiseen ja niiden tulkitsemiseen ollut maan käytön 
suunnitteluresurssien vähäisyyden vuoksi riittävästi aikaa. Vaikka kuntien 
maankäytön suunnittelijoiden tilaajaosaaminen olisi hyvällä tasolla, kaavoitus-
resursseja tulisi varata riittävästi myös tämän osaamisen hyödyntämiseen.
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5 Johtopäätökset ja suositukset

Maankäytön suunnittelua pidetään tärkeänä kunnan elinvoiman edistämi-
sen keinona (Hytönen ym., 2018; Lehtinen & Pyy, 2017b; Sandberg, 2020; 
Valtiovarainministeriö, 2020). Tämän tutkimuksen tulokset tarjoavat tietoa 
konkreettisista maankäytön suunnittelun tavoista ja työkaluista, joiden avul-
la suomalaiset kunnat voivat kehittää elinvoimaansa. Tutkimuksen tulokse-
na löydetyt maankäytön suunnittelun keinot kunnan elinvoiman kehittämi-
seen voidaan yhdistää kolmeen eri tilanteeseen (kuva 2): kaikille kunnille 
yhteiset keinot, kunnan kasvutilanteesta riippuvat keinot ja muista konteks-
tuaalisista tekijöistä riippuvat keinot. Kuvan 2 mukaista kolmijakoa avataan 
tarkemmin luvussa 4. Jaottelu auttaa ymmärtämään, minkälaisessa konteks-
tissa keinot ovat toimivia. Tämä voi parantaa edellytyksiä siirtää muualla 
hyväksi koettuja käytäntöjä ja menettelytapoja uuteen kontekstiin.

Kuva 2 Maankäytön suunnittelun keinot kunnan elinvoiman kehittämiseen eri tilanteissa

Tässä tutkimuksessa ei käsitelty suurten, yli 100 000 asukkaan kaupunkien 
elinvoiman kehittämistä maankäytön suunnittelun keinoin. Tutkimuksessa 
tunnistetut maankäytön suunnittelun keinot elinvoiman kehittämiseen ovat 
parhaiten sovellettavissa alle 100 000 asukkaan kuntiin, joiden käytössä ole-
vat resurssit vastaavat tutkimuksen kohdekuntien tilannetta. Asukasmäärä 
vaihteli myös tutkimuksen kohdekuntien välillä Kouvolan reilusta 80 000 
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asukkaasta Vaalan vajaaseen 3 000 asukkaaseen (taulukko 2). Vaikka tämän 
tutkimuksen tavoitteena ei suoraan ollut tarkastella kunnan asukasmäärän 
vaikutusta elinvoiman kehittämiseen, voidaan varovasti arvioida, että asukas-
määrältään ja tällöin oletettavasti myös resursseiltaan suurempien kuntien 
käytössä oleva keinovalikoima elinvoiman kehittämiseen voi olla pieniä kun-
tia moninaisempi. Yritysten toimintaympäristön kehittäminen korostui kai-
kissa kunnissa, jolloin sen merkitys pienten kuntien elinvoiman kehittämi-
sen keinovalikoimassa voi korostua.

Tutkimustuloksen perusteella voidaan myös tehdä seuraavat johtopäätök-
set ja antaa niihin liittyviä suosituksia kuntien maankäytön suunnittelun ke-
hittämiseen:

Maankäytön suunnittelun keinot kunnan elinvoiman kehittämiseen ovat 
usein samoja kunnan kasvutilanteesta tai muista kontekstuaalisista tekijöis-
tä riippumatta. Useita maankäytön suunnittelun keinoja kunnan elin voiman 
kehittämiseen, kuten yritysten toimintaympäristön kehittämistä, käytetään 
hyvin erityyppisissä kunnissa niiden kasvutilanteesta ja muista konteksti-
sidonnaisista tekijöistä riippumatta. Se, mitä keinoilla ajatellaan voitavan 
saavuttaa, voi kuitenkin vaihdella kunnan kasvutilanteen ja muiden kon-
tekstisidonnaisten tekijöiden mukaan. Tutkimuksen tuloksista voidaan esi-
merkiksi huomata, että monet perinteisesti voimakkaan kasvun tilanteisiin 
yhdistetyt maankäytön suunnittelun keinot, kuten täydennysrakentamisen 
edistäminen ja arkkitehtuurikilpailujen hyödyntäminen kuntakeskustojen 
kehittämisessä, ovat käytössä myös vähäisemmän kasvun kontekstissa. Voi-
makkaamman kasvun kontekstissa näiden keinojen tavoitteena voi olla kun-
nan kasvun ohjaaminen yhdyskuntarakenteen näkökulmasta suotuisaan 
paikkaan. Vähäisemmän kasvun kontekstissa tavoitteena voi puolestaan olla 
yhdyskuntarakenteen supistumisen suunnittelu niin, että jäljelle jäävät toi-
minnot voidaan keskittää toiminnallisesti mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. 
Suomalaiset kunnat voivat hyödyntää tässä tutkimuksessa esitettyä konteksti-
sidonnaista jaottelua pohtiessaan maankäytön suunnittelun keinoja elin-
voimansa kehittämiseen ja sitä, mitä erilaisilla keinoilla voidaan saavuttaa 
eri tilanteissa. Havainto on tärkeä erityisesti nyt, kun kuntien tehtävät ovat 
muutoksessa. Kun vastuu tiettyjen julkisten palvelujen järjestämisestä siirtyy 
kunnilta hyvinvointialueille, kunnilla on enemmän mahdollisuuksia uudistua, 
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erilaistua ja kehittää elinvoimaansa (Airaksinen, 2017, s. 170; Nyholm ym., 
2017; Valtiovarainministeriö, 2017).

Yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja elinkeinopolitiikka on pe-
rinteisesti yhdistetty kuntien elinvoiman kehittämiseen (Huovinen, 2017; 
Makkonen & Kahila, 2021). Viimeaikaisessa kuntien elinvoiman kehittämi-
seen liittyvässä keskustelussa on korostunut myös laajempi ja kokonais-
valtaisempi, erilaisten paikallisten toimijoiden muodostamien ekosystee-
mien tunnistamiseen ja niiden kehittämiseen liittyvä elinvoimakäsitys (Huo-
vinen, 2017; Makkonen & Kahila, 2021; Salmivuori, 2022). Myös tämän tut-
kimuksen kohdekunnissa korostui kokonaisvaltainen elinvoiman määritte-
ly. Toisaalta myös yritysten toimintaympäristön kehittäminen nähtiin tär-
keänä elinvoiman kehittämisen keinona kaikissa kohdekunnissa. Tutkimuk-
sen tulokset osoittavat, että yritysten toimintaympäristön kehittäminen on 
edelleen tärkeä osa myös kokonaisvaltaisempaa kuntien elinvoimakäsitys-
tä. Voi ajatella, että elinvoiman kehittäminen nähtiin kunnissa monitahoi-
sena ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön välisistä suhteista nousevana il-
miönä, joka luo pohjan paitsi kunnan taloudelliselle kehitykselle, myös ylei-
semminkin laadukkaalle ihmiselämälle. 

Maankäytön suunnittelun resurssien puute osoittautui tässä tutkimukses-
sa merkittäväksi haasteeksi kunnan elinvoiman kehittämiselle. Ihanteelli-
simpana kunnan elinvoiman kehittämiseen pidettiin sellaista maankäytön 
suunnittelua, jossa ennakoiva, aloitteellinen suunnittelu yhdistetään yritys-
ten ja kuntalaisten tarpeisiin oikea-aikaisesti reagoivaan suunnitteluun. Kun 
maankäytön suunnittelun resursseja on vähän, maankäytön suunnittelijoi-
den aika riittää kuitenkin usein vain reagoivaan suunnitteluun. Ennakoivan 
ja aloitteellisen suunnitteluotteen puuttuminen vaikeuttaa kunnan elin-
voiman kehittämistä kokonaisvaltaisesti, kun resurssit eivät riitä esimerkik-
si ennakoivaan yleispiirteiseen maankäytön suunnitteluun, yritysalueiden 
profilointiin tai elinvoimahankkeisiin liittyvien selvitysten, seurannan ja ar-
viointien tilaamiseen ja niiden hyödyntämiseen. Vaikka maankäytön suun-
nittelun merkitys kunnan elinvoiman kehittämiselle tunnistetaan nykyisin 
hyvin myös kuntapäättäjien tasolla (Sandberg, 2020), kuntien olisi tärkeää 
osoittaa maankäytön suunnittelulle myös riittävästi resursseja elinvoiman 
kehittämisen toteuttamiseen.
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Monipaikkaisuuden merkitys kuntien elinvoiman kehittämiselle on huo-
mattu vasta hiljattain, sillä yhteiskuntamme järjestelmät ja yhteiskunnalli-
seen kehitykseen liittyvä tilastointi perustuvat pitkälti ajatukseen yksi-
paikkaisuudesta (Alasalmi ym., 2020). Kohdekuntien maankäytön suunnit-
telussa monipaikkaisuuteen ja työ- ja elinkeinorakenteen muutokseen oli 
kuitenkin jo varauduttu esimerkiksi monipaikkaiseen asumiseen ja etä-
työhön sopivien loma-asuntotonttien ja asuinalueiden kaavoituksella. Mo-
nipaikkaisuuden, etätyön ja etäkoulutuksen lisääntyminen koettiin mah-
dollisuutena elinvoiman kehittämiseen erityisesti vähemmän kasvavissa koh-
dekunnissa. Monipaikkaisuuden mahdollisuudet kuntien elinvoiman kehit-
tämiseen voivatkin olla suurimmat juuri maaseutualueilla sijaitsevissa, py-
syvää väestöään menettävissä kunnissa, joissa kausiasujien määrä kuitenkin 
osan aikaa vuodesta muuttaa kunnan väestönkehityksen kasvusuuntaisek-
si (Alasalmi ym., 2020).

Väestön ikääntymisen megatrendiin oli varauduttu kohdekunnissa esi-
merkiksi kehittämällä asumisen mahdollisuuksia ja esteetöntä elinympäris-
töä palvelujen läheisyydessä. Väestön ikääntymiseen varautuminen koettiin 
kohdekunnissa tärkeäksi, mutta samalla arvioitiin, ettei kaikkia siihen liit-
tyviä vaikutuksia kuntien maankäytön suunnitteluun vielä tunnisteta. Tar-
vitaan lisää tietoa siitä, miten väestön ikääntyminen voidaan huomioida eri-
tyyppisten kuntien maankäytön suunnittelussa ja miten näitä keinoja voi-
daan hyödyntää kunnan elinvoiman kehittämiseen.

Kestävän kehityksen merkitys kuntien elinvoiman lähteenä tulee lisään-
tymään (Donner-Amnell, 2020; Salmivuori, 2022; Valtiovarainministeriö, 
2017). Erityisesti maaseudun ja muiden kuin suurten kaupunkiseutujen roo-
lin kestävyyssiirtymän toteutumisessa on ennustettu kasvavan (Donner-
Amnell, 2020), ja kestävän kehityksen tavoitteet olivatkin mukana myös 
useiden tämän tutkimuksen kohdekuntien elinvoimatavoitteissa. Näiden 
kehityskulkujen vuoksi on todennäköistä, että kestävään kehitykseen liitty-
vän tiedon merkitys kuntien elinvoimahankkeiden perustana kasvaa tule-
vaisuudessa. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että maankäytön suun-
nittelijat voivat tarvita tällaisen tiedon keräämiseen ja tulkintaan muiden 
asiantuntijoiden apua. Kunnan elinvoiman kehittäminen kestävää kehitys-
tä edistämällä vaatii kunnan maankäytön suunnittelijoilta monialaista yhteis-
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työtä muiden asiantuntijoiden kanssa. Eräs tässä tutkimuksessa toimivaksi 
havaittu yhteistyön muoto oli maankäytön suunnittelijoiden vuoropuhelu 
kunnan elinkeinoyhtiön ja siellä työskentelevien kestävän kehityksen asian-
tuntijoiden kanssa.

Lopuksi voidaan todeta, että maankäytön suunnittelun, elinvoiman ja kas-
vun välisten yhteyksien tarkasteleminen on ajankohtaista erityisesti nyt, kun 
kuntien roolit ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudis-
tuksen myötä muutoksessa. Tässä tutkimuksessa tunnistetut kaikille kun-
nille yhteiset keinot, kunnan kasvutilanteesta riippuvat keinot ja muista kon-
tekstuaalisista tekijöistä riippuvat keinot kunnan elinvoiman kehittämiseen 
voivat tarjota uusia näkökulmia tähän tarkasteluun.
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Haastattelurunko

Kuntien maankäytön suunnittelun työkalut ja 
elinvoimahankkeet (KEINO)

0. Taustakysymykset

− Mitä työtehtäviisi kuuluu?

− Miten työsi kytkeytyy kuntasi/kaupunkisi maankäytön suunnitte-
luun?

− Kuinka kauan olet ollut töissä kunnassasi/kaupungissasi?

1. Elinvoima yleisesti

− Elinvoima on monitahoinen käsite. Mitä mielestäsi tarkoittaa 
kunnan/kaupungin elinvoima ja miten se liittyy työhösi?

− Kuntastrategian mukaan kuntasi elinvoimatavoitteita ovat: [tähän 
täydennetään haastattelua varten kuntastrategiassa mainitut tavoit-
teet]. Miten nämä tavoitteet mielestäsi välittyvät kuntasi maankäy-
tön suunnitteluun?

− Miten elinvoimatyö on organisoitu kuntasi sisällä? Mitkä yksi-
köt osallistuvat elinvoimatyöhön, ja kuka työtä johtaa? Oletko 
itse mukana elinvoimatyössä? Mikä on maankäytön suunnitte-
lun rooli kuntasi elinvoimatyössä? Minkälaisia sisältöjä tällä 
hetkellä työstätte?

2. Elinvoima ja asuinympäristöjen suunnittelu

− Minkälaisten maankäytön suunnitteluhankkeiden avulla on 
nähdäksesi pyritty lisäämään kuntasi/kaupunkisi elinvoimaa?

− Minkälaisten asuin- ja elinympäristöjen suunnittelulla on nähdäk-
sesi pyritty lisäämään kuntasi/kaupunkisi elinvoimaa?

3. Elinvoima ja elinkeinoelämä
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− Miten maankäytön suunnitteluhankkeet nähdäksesi liittyvät
kunnan elinkeinoelämän kehittämiseen?

− Millaisia eri osapuolten yhteistyöhön kannustavia menettelyitä kun-
nassasi/kaupungissasi käytetään maankäytön suunnitteluhankkeissa,
jotka liittyvät elinkeinoelämän kehittämiseen?

− Oletteko tehneet tutkimus- kehitys- ja innovaatioyhteistyötä (esi-
merkiksi oppilaitosten, tutkimuslaitosten, tai konsulttiyritysten
kanssa)? Millaista yhteistyötä olette tehneet?

− Mikä on TKI-yhteistyön rooli maankäytön suunnitteluhankkeiden
tavoitteiden ja lähtökohtien määrittelyssä?

4. Elinvoima ja strateginen suunnittelu

− Minkälaista pitkän tähtäimen suunnittelua tehdään, kun teh-
dään elinvoiman lisäämiseen tähtäävää maankäytön suunnitte-
lua? Miten huomioidaan esimerkiksi:

o Kunnan kasvutilanne

o Työn ja elinkeinorakenteen muutos (Esimerkiksi etätyö ja 
verkkokaupan kysynnän kasvu)

o Väestön ja asumisen muutos (Esimerkiksi väestön ikääntymi-
nen ja asumisen monipaikkaisuus)

− Toimitaanko kuntasi maankäytön suunnittelussa elinvoimakysy-
mysten osalta mielestäsi enemmän proaktiivisesti (ennakoiva suun-
nittelu) vai reagoidaanko kysyntään (hankekaavoitus)?

− Oletko huomannut haasteita elinvoimahankkeiden edistämisen ja 
yhdyskuntarakenteen tasapuolisen kehittämisen yhteensovittamisessa?

− Minkä tyyppisiä tietoaineistoja ja selvityksiä kunnassasi laaditaan 
elinvoimahankkeisiin liittyen?

− Miten elinvoimahankkeiden toteutumista nähdäksesi seurataan 
ja niiden jälkivaikutuksia arvioidaan? Miten seurantatietoa 
hyödynnetään uusien hankkeiden valmistelussa?

− Mitä ja millaista selvityksiin ja vaikutusten arviointiin liittyvää 
osaamista kunnassa mielestäsi tarvittaisiin? Onko osaamista mieles-
täsi riittävästi vai puuttuuko jotakin?
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Liite 2: Kuntastrategiat

Kohdekunta 
ja strategia

Kuntastrategian maankäytön suunnitteluun liittyvä 
elinvoimatavoite

Kangasala 
(Kangasalan 
kaupunkistrategia 2025)

• Tuemme hyvinvointia ja työllisyyttä
• Sijainnista vetovoimaa – sujuvasti liikkuen
• Erinomaiset ja kilpailukykyiset elinkeinoelämän alueet, palvelut ja 

profiilit.
• Kärkihankkeet Lamminrahka, Saarenmaa ja Tarastenjärvi sekä 

elinvoimaisen keskustan kehittäminen
• Tiivistyvät taajamat ja mahdollisuuksien maaseutu
• Tuottava, tehokas ja vaikuttava

Naantali
(Naantalin 
kaupunkistrategia 2022)

• Viihtyisää asumista ja korkeatasoisia palveluita
• Kilpailukykyinen ympäristö yrityksille
• Kärkihanke: Hyvien yhteyksien Naantali
• Kärkihanke: Kasvava ja vetovoimainen Naantali

Kolari
(Kolarin kuntastrategia 
2017–2021)

• 500 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä
• Lapin houkuttelevin kohde asua ja lomailla
• Perheille paras paikka

Uusikaupunki
(Uudenkaupungin 
strategia 2030)

• Tavoitteena 20300 asukasta vuonna 2030
• Hallittu kasvu
• Hyvä elämä
• Kehittyvä yhteistyö

Ii
(Iin kuntastrategia 
2018–2025)

• Kestävä kehitys
• Digitalisaatio
• Elinkeinoelämä edellä

Kouvola
(Kouvolan kaupunki-
strategia 2019–2030)

• Lasten kasvu, nuorten kasvu ja yritysten kasvu
• Aluekehitys
• Elinvoiman johtaminen yhteistyössä ja verkostoissa

Pieksämäki
(Pieksämäen strategia 
2018–2027)

• Elinvoiman lisääminen
• Hyvinvoinnin edistäminen ja lisääminen
• Aluekehittämisen mahdollistava kuntatalous

Pihtipudas
(Pihtiputaan kunnan 
strategia 2021–2025)

• Uudistuva Pihtipudas
• Yrittäjien Pihtipudas
• Kestävän kehityksen Pihtipudas

Kuhmo
(Kuhmon 
kaupunkistrategia, 
hyväksytty 23.11.2021)

• Kestävä kaupunki
• Monipuolinen, kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne
• Täyttä elämää keskustassa ja kylissä – Hyvinvoivat kuhmolaiset

Utajärvi
(Utajärven 
kuntastrategia 
2018–2026)

• Tulemme tunnetuksi onnellisista asukkaista
• Olemme hyvä paikka asua
• Meillä on yrittäjähenkinen ja innokas ilmapiiri
• Hyödynnämme luonnon tarjoamia yrittämisen mahdollisuuksia

Vaala
(Vaalan kuntastrategia 
2030)

• Yritysmyönteisyys
• Viihtyisyys
• Toiminta pienten kuntien ja harvaan asutun maaseudun elinvoiman 

puolesta
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Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisujen 
sarjassa ovat ilmestyneet

1  Pirjo Mäkinen
 KUNTARAKENNESELVITYS (1992)

2 HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN TULEVAISUUS
 Kolme näkökulmaa (1992)

3  Maria Lindbom
 KUNNAT JA EUROOPPALAINEN ALUEKEHITYS (1994)

4  Jukka Jääskeläinen
 KUNTA, KÄYTTÄJÄ, MARKKINAVOIMA
 Kunnallisen monopolin ohjaus ja johtaminen (1994)

5  Torsti Kivistö
 KEHITYKSEN MEGATRENDIT JA KUNTIEN TULEVAISUUS
 Kohti ihmisläheistä kansalaisyhteiskuntaa (1995)

6  Kari Ilmonen–Jouni Kaipainen–Timo Tohmo
 KUNTA JA MUSIIKKIJUHLAT (1995)

7  Juhani Laurinkari–Pauli Niemelä–Olli Pusa–Sakari Kainulainen
 KUNTA VALINTATILANTEESSA
 Kuka tuottaa ja rahoittaa palvelut? (1995)

8  Pirjo Mäkinen
 KUNNALLISEN ITSEHALLINNON JÄLJILLÄ (1995)

9  Arvo Myllymäki–Asko Uoti
 LEIKKAUKSET KUNTIEN UHKANA
 Vaikeutuuko peruspalvelujen järjestäminen? (1995)

10  Heikki Helin–Markku Hyypiä–Markku Lankinen
 ERILAISET KUNNAT
 Kustannuserojen taustat (1996)

11  Juhani Laurinkari–Tuula Laukkanen–Antti Miettinen–Olli Pusa
 VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA
 – yhteisö kunnan palvelutuotannossa (1997)

12  Jari Hyvärinen–Paavo Okko
 EMU – ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS (1997)

13  Arvo Myllymäki–Juha Salomaa–Virpi Poikkeus
 MUUTTUMATON – MUUTTUVA KANSANELÄKELAITOS (1997)
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14  Petri Böckerman
 ALUEET TYÖTTÖMYYDEN KURIMUKSESSA (1998)

15  Heikki Helin–Seppo Laakso–Markku Lankinen–Ilkka Susiluoto
 MUUTTOLIIKE JA KUNNAT (1998)
16  Kari Neilimo
 STRATEGIAPROSESSIN KEHITTÄMINEN MAAKUNTATASOLLA
 – case Pirkanmaa (1998)

17  Hannu Pirkola
 RAKENNERAHASTOT
 – ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta (1998)

18  Marja-Liisa Nyholm–Heikki Suominen
 PALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ (1999)

19  Jarmo J. Hukka–Tapio S. Katko
 YKSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA? (1999)

20  Salme Näsi–Juha Keurulainen
 KUNNAN KIRJANPITOUUDISTUS (1999)

21  Heikki Heikkilä–Risto Kunelius
 JULKISUUSKOE
 Kansalaiskeskustelun opetuksia koneistoille (2000)

22  Marjaana Kopperi
 VASTUU HYVINVOINNISTA (2000)

23  Lauri Hautamäki
 MAASEUDUN MENESTYJÄT
 Yritykset kehityksen vetureina (2000)

24  Paavo Okko–Asko Miettilä–Elias Oikarinen
 MUUTTOLIIKE PAKOTTAA RAKENNEMUUTOKSEEN (2000)

25  Olavi Borg
 TIEDON VAJE KUNNISSA (2000)

26  Max Arhippainen–Perttu Pyykkönen
 KIINTEISTÖVERO KUNNALLISTALOUDESSA (2000)

27  Petri Böckerman
 TYÖPAIKKOJEN SYNTYMINEN
 JA HÄVIÄMINEN MAAKUNNISSA (2001)

28  Aimo Ryynänen
 KUNTAYHTEISÖN JOHTAMINEN (2001)
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29  Ilkka Ruostetsaari–Jari Holttinen
 LUOTTAMUSHENKILÖ JA VALTA
 Edustuksellisen kunnallisdemokratian mahdollisuudet (2001)

30  Terho Pursiainen
 KUNTAETIIKKA
 Kunnallisen arvokeskustelun kritiikkiä (2001)

31  Timo Tohmo–Jari Ritsilä–Tuomo Nenonen–Mika Haapanen
 JARRUA MUUTTOLIIKKEELLE (2001)

32  Arvo Myllymäki–Eija Tetri
 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS KANSALAISPALVELUJEN 
 RAHOITTAJANA (2001)

33  Anu Pekki–Tuula Tamminen
 LAPSEN EHDOILLA (2002)

34  Lauri Hautamäki
 TEOLLISTUVA MAASEUTU
 – menestyvät yritykset maaseudun voimavarana (2002)

35  Pertti Kettunen
 KUNTIEN ELOONJÄÄMISEN TAITO (2002)

36  MAAKUNTIEN MERKITYS JA TEHTÄVÄT (2003)

37  Marko Taipale–Max Arhippainen
 ANSIOTULOVÄHENNYS, JAETTAVAT YRITYSTULOT
 JA KUNTIEN VEROPOHJA (2003)

38  Jukka Lassila–Tarmo Valkonen
 HOIVARAHASTO (2003)

39  Pekka Kettunen
 OSALLISTUA VAI VAIKUTTAA? (2004)

40  Arto Ikola–Timo Rothovius–Petri Sahlström
 YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN KUNNISSA (2004)

41  Päivi Kuosmanen–Pentti Meklin–Tuija Rajala–Maarit Sihvonen
 KUNNAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA SOPIMASSA (2004)

42  Pauli Niemelä
 SOSIAALINEN PÄÄOMA SUOMEN KUNNISSA (2004)

43  Ilkka Ruostetsaari–Jari Holttinen
 TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNAN PÄÄTÖKSENTEOSSA (2004)

44  Aimo Ryynänen
 KUNNAT VALTION VALVONNASSA (2004)
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45  Antti Peltokorpi–Jaakko Kujala–Paul Lillrank
 KESKENERÄISEN POTILAAN KUSTANNUKSET
 Menetelmä kunnille terveyspalveluiden tuotannon suunnitteluun ja 
 ohjaukseen (2004)

46  Pentti Puoskari
 KUNTA JA AMMATTIKORKEAKOULU (2004)

47  Timo Nurmi
 KUNTIEN ARVOPERHEET (2005)

48  Jarna Heinonen–Kaisu Paasio
 SISÄINEN YRITTÄJYYS KUNTATYÖSSÄ (2005)

49  Soili Keskinen
 TUTKIMUS ALAISTAIDOISTA KUNNISSA
 (verkkojulkaisu 2005)

50  Heikki A. Loikkanen–Ilkka Susiluoto
 PALJONKO VERORAHOILLA SAA? (2005)

51  Arvo Myllymäki–Päivi Kalliokoski
 VALTIO, KUNTA JA EUROOPAN UNIONI
 Unionijäsenyyden vaikutus valtion ja kuntien taloudelliseen  

päätösvaltaan (2006)

52  Aini Pehkonen
 MAAHANMUUTTAJAN KOTIKUNTA (2006)

53  Toivo Pihlajaniemi
 KUNTARAKENNE MURROKSESSA
 (verkkojulkaisu 2006)

54  Satu Nivalainen
 PENDELÖINKÖ VAI MUUTANKO?
 Työvoiman liikkuvuus kuntien välillä (2006) 
55  Jouni Kaipainen
 KUNTIEN ROSKASOTA (2006)

56  Vesa Vesterinen
 KUNTA JA YHTIÖITTÄMINEN (2006)

57  Maria Solakivi–Matti Virén
 KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS JA KUNTAKOKO (2006)

58  Jarmo J. Hukka–Tapio S. Katko
 VESIHUOLLON HAAVOITTUVUUS
 (verkkojulkaisu 2007)
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59  Elina Viitanen–Lauri Kokkinen–Anne Konu–Outi Simonen–
 Juha V. Virtanen–Juhani Lehto
 JOHTAJANA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA (2007)

60  Jouni Ponnikas–Timo Tiainen–Johanna Hätälä–Jarmo Rusanen
 SUOMI JA ALUEET 2030
 – toteutunut kehitys, ennakointia ja skenaariot (2010)

61  Ritva Pihlaja
 KOLMAS SEKTORI JA JULKINEN VALTA (2010)

62  Pekka Pietilä–Tapio Katko–Vuokko Kurki
 VESI KUNTAYHTEISTYÖN VOITELUAINEENA (2010)

63  Pasi Holm–Janne Huovari
 KUNNAT VEROUUDISTUKSEN MAKSAJINA? (2011)

64  Irene Roivainen–Jari Heinonen–Satu Ylinen
 KÖYHÄ BYROKRATIAN RATTAISSA (2011)

65  Anu Hakonen–Kiisa Hulkko-Nyman
 KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? (2011)

66 Markku Sotarauta–Toni Saarivirta–Jari Kolehmainen
 MIKÄ ESTÄÄ KUNTIEN UUDISTUMISTA? (2012)

67 Eero Lehto
 VOIKO ÄÄNESTÄMÄLLÄ VAIKUTTAA KUNTAVEROIHIN? (2012)

68 Kirsi Kuusinen-James
 TUOKO PALVELUSETELI VALINNANVAPAUTTA? (2012)

69 Leena Forma–Marja Jylhä–Mari Aaltonen–Jani Raitanen–
 Pekka Rissanen
 VANHUUDEN VIIMEISET VUODET
 – pitkäaikaishoito ja siirtymät hoitopaikkojen välillä (2012)

70 Niina Mäntylä–Jonna Kivelä–Seija Ollila–Laura Perttola
 PELASTAKAA KOULUKIUSATTU!
 – koulun vastuu, puuttumisen muodot ja ongelmat oikeudellisessa tarkas-

telussa (2013)

71 Juhani Laurinkari–Kirsi Rönkä–Anja Saarinen–Veli-Matti Poutanen
 PALVELUT TOIMIMAAN
 – tapaturmissa vammautuneiden nuorten puheenvuoro (2013)

72 Signe Jauhiainen–Janne Huovari
 KUNTARAKENNE JA ALUEIDEN ELINVOIMA 
 – laskelmia väestöstä, työpaikoista ja kuntataloudesta (2013)
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73 Riitta Laakso
 MISTÄ KOTI HUOSTAANOTETULLE LAPSELLE?
 (verkkojulkaisu 2013)

74 Vuokko Niiranen–Minna Joensuu–Mika Martikainen
 MILLÄ TIEDOLLA KUNTIA JOHDETAAN? (2013)

75 Niko Hatakka–Erkka Railo–Sini Ruohonen
 KUNTAVAALIT 2012 MEDIASSA (2013)

76 Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska
 MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT JA HÄVIÄJÄT 
 – tutkimus alueiden välisistä muuttovirroista (2013)

77 Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & 
 Petteri Räisänen
 HYVINVOINTIA MYÖS KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUISTA 

(2014)

78 Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo
 SISÄLTÖÄ SOTE-UUDISTUKSEEN 
 Tunnuslukuja terveydenhuollon suunnitteluun (2014)

79 Hagen Henrÿ, Jarmo Hänninen, Seija Paksu ja Päivi Pylkkänen
 OSUUSTOIMINNASTA VALOA VANHUSPALVELUIHIN (2014)

80 Toni Mättö, Jukka Pellinen, Antti Rautiainen ja Kari Sippola
 TALOUSOHJAUS TERVEYSASEMILLA
 – näennäisohjaus luo näennäistehokkuutta (2014)

81 Tuija Rajala ja Jari Tammi
 BUDJETOINTIA KUNTIEN MUUTOSKIERTEESSÄ (2014)

82 Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo
 SAADAANKO SOTE-UUDISTUKSELLA TASALAATUA? (2014)

83 Maria Ohisalo & Juho Saari
 KUKA SEISOO LEIPÄJONOSSA? 
 Ruoka-apu 2010-luvun Suomessa (2014)

84 Anna-Maria Isola, Elina Turunen, Sakari Hänninen, Jouko Karjalainen 
 ja Heikki Hiilamo
 SYRJÄYTYNYT IHMINEN JA KUNTA (2015)

85 Heli Sjöblom-Immala
 PUOLISONA MAAHANMUUTTAJA –
 Monikulttuuristen perheiden viihtyminen Suomessa ja muutto-

suunnitelmat (2015)
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86 Arttu Saarinen, Mervi Ruokolainen, Heikki Taimio, Jukka Pirttilä ja 
 Saija Mauno
 PALVELUMOTIVAATIO JA TYÖHYVINVOINTI TERVEYDEN-

HUOLLOSSA (2015)

87 Olli-Pekka Viinamäki ja Maria Katajamäki
 LUOTTAMUKSESTA ELINVOIMAA KUNNILLE (2015) 

88 Seppo Penttilä, Janne Ruohonen, Asko Uoti ja Veikko Vahtera
 KUNTAYHTIÖT LAINSÄÄDÄNNÖN RISTIAALLOKOSSA (2015)

89 Paula Saikkonen, Sanna Blomgren, Pekka Karjalainen ja Minna Kivipelto
 POISTAAKO SOSIAALITYÖ HUONO-OSAISUUTTA? (2015)

90 Eija Kauppi, Niku Määttänen, Tomi Salminen ja Tarmo Valkonen
 VANHUSTEN PITKÄAIKAISHOIDON TARVE VUOTEEN 2040 

(2015)

91 Petra Kinnula, Teemu Malmi ja Erkki Vauramo
 MITEN SOTE-UUDISTUS TOTEUTETAAN? (2015)

92 Jaana-Piia Mäkiniemi, Kirsi Heikkilä-Tammi ja Marja-Liisa Manka
 MITEN KUNTAESIMIES VOI PARANTAA TYÖHYVINVOINTIA? 

(2015)

93 Matti Rimpelä ja Markku Rimpelä (toimittajat)
 SÄÄSTÖJÄ LAPSIPERHEIDEN PALVELUREMONTILLA (2015)

94 Tomi Venho
 RAHASTAA, EI RAHASTA, RAHASTAA
 – suomalaisen vaalirahoituksen seurantatutkimus (2015)

95 Riku Thilman, Timo Rothovius ja Jussi Nikkinen
 KUNNAN SIJOITUSVARALLISUUDESTA JA SEN HALLINNASTA
 (2016)

96 Tiina Rättilä ja Jarmo Rinne
 KUNTADEMOKRATIA KAKSILLA RAITEILLA (2016)

97 Juha Lavapuro, Tuomas Ojanen, Pauli Rautiainen ja Virve Valtonen
 SIVISTYKSELLISET JA SOSIAALISET PERUSOIKEUDET 

SYRJÄKUNNISSA (2016)

98 Aleksi Koski ja Heikki Kuutti
 LÄPINÄKYVYYS KUNNAN TOIMINNASSA
 – tietopyyntöihin vastaaminen (2016)

99 Sari Tuuva-Hongisto, Ville Pöysä ja Päivi Armila
 SYRJÄKYLIEN NUORET – unohdetut kuntalaiset? (2016)
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100 Torsti Hyyryläinen ja Sofia Tuisku
 SOSIAALISESTA MEDIASTA RATKAISUJA PAIKALLISEEN 

VAIKUTTAMISEEN (2016)

101 Antti Syväjärvi, Jaana Leinonen, Anu Pruikkonen ja Rauno Korhonen
 SOSIAALINEN MEDIA KUNTAJOHTAMISESSA (2017)

102 Petra Kinnula, Teemu Malmi ja Erkki Vauramo
 MITÄ TUNNUSLUKUJA SOTE-ALUEEN JOHTAMISESSA 

TARVITAAN? (2017)

103 Ilkka Koiranen, Aki Koivula, Arttu Saarinen ja Pekka Räsänen
 PUOLUEIDEN RAKENTEET JA JÄSENISTÖN VERKOSTOT (2017)

104 Ari Lehtinen ja Ilkka Pyy (toim.)
 MITÄ ON LAADULLINEN KAUPUNKISUUNNITTELU? (2017)

105 Sami Tantarimäki ja Anni Törhönen
 KOULUVERKKO MUUTTUU,  

ENTÄ KOULUVERKKOSUUNNITTELU? (2017)

106 Suvi Hakoinen, Pirjo Laitinen-Parkkonen ja Marja Airaksinen 
 LÄÄKEKAAOKSEN HALLINTA SOTE-MUUTOKSESSA
 – nykytila, haasteet ja ratkaisuehdotukset (2017)

107 Tommi Oikarinen, Tomi Voutilainen, Anu Mutanen ja   
Matti Muukkonen

 KUNNALLINEN ITSEHALLINTO VALTION PURISTUKSESSA
 (2018)

108 Sami Borg
 KUNTAVAALITUTKIMUS 2017 (2018)

109 Lasse Oulasvirta, Lotta-Maria Sinervo ja Petra Haapala
 VALTUUTETUT TALOUSINFORMAATION KÄYTTÄJINÄ (2019)

110 Anu Gretschel ja Sami Myllyniemi
 KUULUMMEKO YHTEISKUNTAAN?
 Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä 

tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista (2020)

111 Niina Mäntylä, Ville Karjalainen, Maria Refors Legge ja
 Hanna-Kaisa Pernaa
 PUKKI KAALIMAAN VARTIJANA
 – kuka valvoo peruskouluja? (2021)

112 Tomi Venho
 KUNNALLINEN PUOLUETUKI (2022)
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113 Sami Borg
 KANSANVALTAA KORONAN VARJOSSA
 Tutkimusraportti vuoden 2021 kuntavaaleista (2022)

114 Arja Kurvinen, Arja Jolkkonen, Virpi Lemponen ja Petri Kahila
 PIENTEN KUNTIEN STRATEGIAT JA LUOVAT RATKAISUT 

(2022)

115 Josefina Sipinen, Juuso Laine, Elina Kestilä-Kekkonen, 
 Sami Borg ja Åsa von Schoultz
 KAMPANJA POIKKEUSOLOSUHTEISSA:  
 KUNTAVAALIEHDOKKAAT 2021(2022)

116 Sami Borg
 ALUEVAALITUTKIMUS 2022  

Tutkimus Suomen ensimmäisistä aluevaaleista (2023)

117 Hanna Kosunen, Sari Hirvonen-Kantola ja Helka-Liisa Hentilä
 KUNTIEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA 

ELINVOIMAHANKKEET (2023)



KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa kuntia palvelevaa tut-
kimus- ja kehittämistoimintaa. Tavoitteena on tukea ja parantaa kun tien 
ja niiden organisaatioiden toimintamahdollisuuksia.

Rahoitamme hankkeita ja tutkimuksia, joiden arvioimme olevan kun-
tien tulevaisuuden kannalta keskeisimpiä. Tuloksien tulee olla sovellet-
tavissa käytäntöön. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään ennakko-
luu lotonta ja uutta uraa luovaa otetta.

Säätiöllä on Polemiikki-niminen asiakaslehti ja kolme jul kaisusarjaa:

Polemiasarja, jossa käsitellään kunnille tärkeitä strategisia kysymyksiä 
ajattelua herättävällä tavalla.

Tutkimusjulkaisutsarja, jossa julkaistaan osa säätiön rahoitta mista tut-
kimuksista. Pääosa säätiön rahoittamista tutkimuksista julkaistaan 
tekijäta hon omissa julkaisusarjoissa.

Julkaisut-sarja, jossa esitellään tutkimustietoa tai yhteiskunnallisia 
 keskustelun avauksia.

Toimintamme ja julkaisumme esitellään tarkasti kotisivuillamme 
www.kaks.fi.

Vuonna 1990 perustettu itsenäinen säätiö rahoittaa toimintansa sijoitus-
tuotoilla.
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Miten kunnat kehittävät elinvoimaansa maankäytön suunnit
telulla erilaisissa kunnan kasvutilanteissa? Millaisia ovat maan
käytön suunnittelun ja elinvoiman kehittämisen asiantuntijoi
den käsitykset kuntien elinvoimasta ja miten elinvoimatyö on 
organisoitu kunnissa?

Tutkimukseen osallistui kymmenen kuntaa eri puolilta Suo
mea. Teos kuvaa ja analysoi elinvoiman lisäämiseen tähtääviä 
maankäytön suunnitteluhankkeita ja niiden työkaluja. Tutki
mus osoittaa, että osa maankäytön suunnittelun keinoista on 
kunnille yhteisiä. Toisaalta monet keinot liittyvät kunnan kasvu
tilanteeseen. Kolmanneksi ne voivat liittyä muihin konteksti
sidonnaisiin tekijöihin.

Erilaistuvat kunnat voivat hyödyntää tätä tutkimuksen jä
sentämää kolmijakoa pohtiessaan maankäytön suunnittelun 
keinoja elinvoimansa kehittämiseen. Tutkimus toteutettiin 
Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikössä.

Hanna Kosunen, Sari Hirvonen-Kantola 
ja Helka-Liisa Hentilä
Kuntien maankäytön 
suunnittelu ja 
elinvoimahankkeet
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