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kaupunkien ulkokehien hyvin saavutettaviin taajamiin, joista osa on vanhoja maalaiskyliä. Kylät ovat kasvaneet perinteisesti 
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Yksi kylien keskeisimmistä resursseista, kaunis maalaismaisema, on vaarassa tuhoutua kylien kehittyessä väärään suuntaan 
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ollessa varsin vaatimattomia. Kyliä ei siis kannata enää suunnitella pelkästään paikallisista lähtökohdista käsin, sillä niiden 
arjen verkostot levittäytyvät laajoille alueille oman kylän ulkopuolelle.
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As urban regions grow and scatter, the well accessible areas around the city ring – some of which are old villages – are 
under strong pressure for new housing construction. Suitable methods for managing rapid growth in rural areas have not 
developed, since villages have traditionally grown slowly and by committing to rural values. Today, new constructions in 
the countryside are essentially executed by assigning exceptional building licenses which makes it diffi cult to control the 
development of the villages.

One of the key resources in the villages, beautiful countryside, is in danger of destruction as the villages develop to the 
wrong direction due to the uncontrolled construction. Another intimidating factor considering villages close to the city 
region is caused by the decentralization of the services and the increased movement of people. If the village is only a place 
of residence whereas work and other everyday activities are performed elsewhere, there is a risk that the inhabitants do 
not commit to the development of the village. This can easily lead to declining of the village and its development because 
the survival of villages depend on the villagers’ self-motivated activity. 

The planning area of the thesis is located in two neighboring villages, Nurmi and Säijä, in Lempäälä municipality. Villages 
are located on the outer ring of Tampere urban region, and both villages have fast connections to Tampere and to the 
largest shopping center in the region, Ideapark, from which the villagers mainly get the missing resources as the services 
in the villages are quite modest. The everyday travelling network of the villagers spreads over large areas outside the 
village, and therefore it’s not reasonable to make development plans only based on local perspective. 

The thesis is based on the project called Kylät kehällä which took place in summer 2009 and was executed by EDGE Urban 
research laboratory at Urban design department of Tampere University of Technology. The sections of the thesis made 
for the project contain basic information of the villages, descriptions of natural features and history, landscape analysis 
and plans for development and land use for both Nurmi and Säijä. In the section made for the thesis I have limited the 
planning area to include only the area of Säijä. In this section I examine ways of strengthening the local potential of the 
village to balance the strong network potential from the perspective of fi ve ”slow trends”.

The aim of the project Kylät kehällä is to fi nd out how the location on the outer ring of urban region benefi ts the villages, 
and how the potential could be used in local planning. New typologies of housing and building as well as new networks 
that rise from rural principles are pursued to be found. Control of  construction and mapping of actions to maintain the 
landscape are also attempted. Involving and committing the residents, landowners and municipal authorities into the 
development of villages has been particularly important. 

In the second part of the thesis I search for ways to strengthen the local resources to achieve balance between the strong 
network potential and the local potential of the village. The aim is to reverse the factors perceived as threatening for the 
village’s future, such as growth in the pressure for construction, changes in the road network that affect the structure 
of the village, the increased attraction of the other centers and the ease of the movement, and turn them into strengths 
and, in this way, prevent the village from turning into a so-called “sleeping suburb”. 
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1. Johdanto

1.1 Työn taustaa
Kasvavien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautuessa yhä voimakkaampia rakentamispaineita kohdistuu 
kaupunkien ulkokehien hyvin saavutettaviin taajamiin, joista osa on vanhoja maalaiskyliä. Kylät ovat kasvaneet 
perinteisesti hitaasti, ruraaleihin arvoihin sitoutuen, eikä nopean kasvun hallintaan ole kehittynyt maaseudulle soveltuvia 
menetelmiä. Nykyinen nopea, usein esikaupunkimainen rakentaminen tapahtuu poikkeusluvilla, jolloin kokonaisuutta on 
vaikea hahmottaa, saati kontrolloida. 

Yksi kylien keskeisimmistä resursseista on kaunis maalaismaisema, joka on myös tärkeimpiä maalle muuton syitä, mutta 
hallitsemattoman rakentamisen myötä vaarana on kylien kehittyminen väärään suuntaan ja maalaismaiseman, kylän 
tärkeän vetovoimatekijän tuhoutuminen. Toinen kaupunkiseudun lähikyliä uhkaava seikka juontuu palvelurakenteen 
hajautumisesta ja ihmisten lisääntyneestä liikkumisesta. Jos kylä on vain asuinpaikka, josta käydään kaupungissa työssä, 
koulussa, ostoksilla ja niin edelleen, on vaarana, että oman kylän kehittämiseen ei sitouduta. Tämä johtaa helposti kylän 
hiipumiseen ja kehityksen loppumiseen, sillä kylien kehittyminen ja ylipäänsä säilyminen maalaiskylänä riippuu kyläläisten 
omaehtoisesta toiminnasta.

Diplomityön suunnittelualueena ovat Lempäälässä sijaitsevat kylänaapurukset, Nurmi ja Säijä. Kylät sijaitsevat 
Tampereen kaupunkiseudun ulkokehällä, ja molemmista kylistä on nopeat yhteydet Tampereelle ja seudun suurimpaan 
kauppakeskukseen, Lempäälän Ideaparkiin, joista kyläläiset pääosin hakevat puuttuvat resurssit omien kyliensä palveluiden 
ollessa varsin vaatimattomia. Tällaisten uusien yhdyskuntarakenteen verkostojen syntymisestä johtuen kyliä ei kannata 
enää suunnitella pelkästään paikallisista lähtökohdista käsin, sillä niiden arjen verkostot levittäytyvät laajoille alueille 
oman kylän ulkopuolelle.

Diplomityö pohjautuu Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen EDGE-kaupunkitutkimuslaboratorion 
kesällä 2009 toteuttamaan Kylät kehällä -hankkeeseen. Hankkeessa oli mukana seitsemän kylää: Pirkkalankylä Pirkkalasta, 
Tottijärvi Nokialta, Nurmi ja Säijä Lempäälästä sekä Ritvala, Haukila ja Saarioispuoli Valkeakoskelta. Hankkeen puitteissa 
kyliin tehtiin perusselvitykset, kehitysstrategiat ja maankäyttösuunnitelmat.

Nurmen ja Säijän kylien asukkaat kokivat erityisesti rakennuspaikkasuunnitelman tärkeäksi kylien kehittämisen kannalta, 
joten suunnitelmat painottuvat nimenomaan uusien rakennuspaikkojen etsimiseen. Suunnitelmassa rakennuspaikkoja 
on kartoitettu sekä puhtaasti alueiden ominaisuuksiin perustuvassa vyöhykesuunnitelmassa että maanomistajien 
rakennuspaikkaehdotuksiin perustuvassa rakennuspaikkasuunnitelmassa. 

Projekti alkoi osaltani kesäkuun 2009 alussa ja kesti 4 kuukautta, jonka jälkeen olen jatkanut työtä diplomityöksi. 
Hankkeen käytännön toteutus sisälsi kaksi kyläkokousta, kaksi maanomistajakokousta, kaksi kyläaktiiveista koostuvan 
”kaavaryhmän” kokousta, kyläkyselyn, kyläläisten haastatteluja sekä lukuisia maastokäyntejä. Suunnittelutyön, analyysien 
teon, eri aikakausien karttojen tutkimisen sekä tiedon keruun ja kokoamisen ohella myös kokousten järjestely, eri tahojen 
välinen yhteydenpito ja tiedotus sekä yleinen organisointi olivat merkittävä osa työtä.

Ensimmäinen kyläkokous pidettiin Säijän monitoimitalolla 30.6.2009. Kyläkokouksessa esiteltiin Kylät kehällä -hanketta 
yleisesti ja tehtiin karttatehtäviä, joissa muun muassa kartoitettiin kylien kauniita paikkoja ja kehittämistä kaipaavia 
paikkoja sekä hienoja näkymäkohtia. Maanomistajakokouksia päätettiin pitää kaksi, molemmissa kylissä omansa. Elokuun 
alussa pidettyjen maanomistajakokousten osanotto oli odotettua suurempaa. Molemmissa maanomistajakokouksissa 
tuvat tulivat täyteen – Nurmella kokoukseen osallistui noin 50 henkeä ja Säijässä yli 60. Joitakin maanomistajia, jotka 
eivät olleet kokouksiin ehtineet, kävin vielä tapaamassa erikseen. Kiinnostus hanketta kohtaan näkyi myös lukuisina 
yhteydenottoina puhelimitse ja sähköpostilla. Rakennuspaikkaehdotuksia saatiin yhteensä reilusti yli sata, joista 
osaan mahtui useampia tontteja. Tonteiksi jaettuna rakennuspaikkaehdotuksia tuli yli 200. Lähes kaikki ehdotetut 
rakennuspaikat kävin paikan päällä arvioimassa. Noin kolmanneksen rakennuspaikkaehdotuksista jouduin hylkäämään. 
Nurmen rukoushuoneella 25.9.2009 pidetty toinen kyläkokous oli myös yleisömenestys. Kokouksessa esittelin muun 
muassa kyläkyselyn tuloksia, tekemääni näkymäanalyysia ja rakennuspaikkasuunnitelmaluonnosta. Karttatehtävänä oli 
osoittaa kyliltä maisemanhoidollisia toimenpiteitä kaipaavia paikkoja. Kun kesällä oli keskitytty lähinnä tiedon keräämiseen 
kyläläisiltä, kirjoista ja kartoilta, meni syksy ja talvi lähinnä tiedon kokoamiseen yksiin kansiin.

TTY:n Yhdyskuntasuunnittelun laitoksen aikaisempien kylähankkeiden, Kylä – Kyllä!, Kytkylä 1 ja Kytkylä 2, menetelmiä ja 
tuloksia on myös hyödynnetty Kylät kehällä -hankkeen toteutuksessa. 
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1.2 Menetelmät ja työn rakenne
Työn pohja-aineistona on käytetty lukuisia kirjallisia lähteitä ja tilastotietoa Nurmen ja Säijän kylistä, joiden avulla olen 
koonnut selvityksiä, tehnyt analyyseja ja tutkinut kylän historiaa. Analyysien ja suunnitelmien tekemiseen on myös 
käytetty runsaasti eri teemojen ja aikakausien karttamateriaaleja. Kesäkuussa 2009 kyläläisille lähetettiin Kylät kehällä 
-hankkeen puitteissa kyläkyselyt, joiden vastauksista on ollut paljon hyötyä kylien kehityssuunnitelmien tekemisessä. 
Tietoa kyläläisten ajatuksista on kerätty myös kyläkokouksissa erilaisten karttatehtävien avulla. Maanomistajakokouksissa 
opastettiin maanomistajia hyvien rakennuspaikkojen löytämisessä, minkä jälkeen maanomistajat kartoittivat potentiaalisia 
rakennuspaikkoja omilta mailtaan.

Rakennuspaikkojen analysoinnissa olen käyttänyt apuna rajoitekarttoja, jotka yhdistämällä voidaan nähdä kartalla 
parhaiten rakentamiseen soveltuvat alueet. Rajoitekartassa suunnittelualue analysoidaan jonkin rakennuspaikan 
valintaan vaikuttavan kriteerin, kuten esimerkiksi rakentamiseen soveltuvien maaperien, suotuisien maastonmuotojen 
tai vesihuoltoverkoston toiminta-alueen, mukaan. Alueet kartalla, joissa kriteeri toteutuu, jätetään valkoisiksi, ja alueet, 
joissa kriteeri ei toteudu, väritetään mustiksi. Asettamalla eri kriteerien pohjalta tehdyt rajoitekartat päällekkäin ja 
muuttamalla ne läpikuultaviksi näyttäytyvät alueet kartalla sitä valkoisempina mitä paremmin ne soveltuvat rakentamiselle. 
Rajoitekarttojen läpikuultavuutta säätelemällä voidaan määritellä eri kriteerien tärkeyksiä rakennuspaikkojen arvioinnin 
kannalta. 

Diplomityö jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen osa on tehty Kylät kehällä -hankkeen puitteissa sekä Nurmen 
että Säijän kyliin, ja joka sisältää perustiedot, selvitykset luonnonpiirteistä ja historiasta, maisema-analyysin sekä 
kehittämis- ja maankäyttösuunnitelmat molempien kylien osalta. Diplomityötä varten tehdyssä jatko-osassa olen 
rajannut suunnittelualueen käsittämään vain Säijän kylän alueen. Tässä osassa tutkin mahdollisuuksia vahvistaa kylän 
paikkapotentiaalia kylän vahvan verkostopotentiaalin tasapainottamiseksi viiden ”hitaan trendin” näkökulmista. 

1.3 Tavoitteet
Kylät kehällä -hankkeessa tavoitteena on ollut selvittää, mitä erityistä sijainti kaupunkiseudun ulkokehällä tuo kylille ja 
miten sen tarjoaman potentiaalin voisi hyödyntää paikallisessa suunnittelussa. Lisäksi on pyritty löytämään uusia asumis- 
ja rakennustypologioita sekä verkostoja maaseudun omista lähtökohdista. Rakentamisen hallintaa ja maisemanhoidollisten 
toimenpiteiden kartoittamista on tavoiteltu kylien keskeisen resurssin, kylämaiseman, suojelemiseksi esikaupungistumiselta. 
Erityisen tärkeää on ollut myös pyrkiä osallistamaan ja sitouttamaan kylien asukkaat ja maanomistajat kyliensä kehittämiseen 
keräämällä heidän ajatuksiaan asuinympäristöstään ja palautetta hankkeen eri vaiheiden suunnitelmaluonnoksista, sekä 
sitouttamaan myös kunnan kaavoitusviranomaiset kylien kehittämiseen. 

Diplomityön viimeisessä osassa pyrin vahvistamaan Säijän paikallisia resursseja ja saavuttamaan näin tasapainon kylän 
vahvan verkostopotentiaalin ja paikkapotentiaalin välille. Tavoitteena on kääntää kylän tulevaisuuden kannalta uhkaaviksi 
koetut tekijät, kuten voimakas kasvupaine, kylärakenteeseen vaikuttaneet tieverkoston muutokset, muiden keskusten 
vetovoiman lisääntyminen ja liikkumisen helpottuminen, kylän vahvuuksiksi ja kehitysvoimiksi ja näin estää kylän 
muuttuminen niin sanotuksi nukkumalähiöksi.
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2. Perustiedot kylistä

2.1 Lempäälän sijainti
Lempäälä sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, Pirkanmaan maakunnassa. Se kuuluu Tampereen seutukuntaan, joka on 
valtakunnallinen kasvukeskus. Lempäälän rajanaapureita ovat Tampereen lisäksi Pirkkala luoteessa, Vesilahti lounaassa, 
Akaa etelässä ja Valkeakoski ja Kangasala idässä. Lempäälästä on hyvät liikenneyhteydet joka suuntaan kaikin kulkutavoin 
johtuen sen erinomaisesta sijainnista valtatie 3:n, pääradan sekä Pyhäjärven vesireittien varressa. Myös Tampere-Pirkkalan 
lentokenttä on alle puolen tunnin ajomatkan päässä Lempäälän keskustasta. Tampereelle Lempäälästä on matkaa 22 km, 
Hämeenlinnaan 75 km, Helsinkiin 176 km ja Turkuun 157 km.

Kunnan taajama-alue on sijoittunut nauhamaisesti Tampereentien ja rautatien varrelle ja koostuu kolmesta keskusta-
alueesta: Lempäälä, Kulju ja Sääksjärvi. Taajaman itä-, länsi- ja eteläpuolella sijaitsevat haja-asutus- ja maaseutualueet, 
joille taajama on viime vuosikymmenten aikana hyvien liikenneyhteyksien ja maaseutumaisen ympäristön houkuttelemana 
vähitellen levittäytynyt. Kunnan kokonaispinta-ala on 308 km2, josta maapinta-alaa on 272 km2 (88%) ja vesipinta-alaa 
36 km2 (12%).

Lempäälä

Tampere
Pirkkala

Vesilahti
Valkeakoski

Akaa

Kangasala

3
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2.2 Suunnittelualue

Suunnittelualueena ovat Nurmen ja Säijän kylät Lempäälän 
länsiosassa, noin 5 km päästä kuntakeskuksesta aina Pirkkalan 
rajalle asti. Kylien noin 63 km2 kokonaispinta-alasta on 
suunnitelmissa rajattu pois Pirkkalantien pohjoispuoliset laajat 
metsäalueet, jolloin suunnittelualueen pinta-alaksi jää 43 km2.

Alueen tärkeimmät pääväylät ovat sekä Nurmen että Säijän 
halkaiseva Pirkkalantie, sekä Vanha Rantatie, joka haarautuu 
Ruuholan kohdalla Pirkkalantiestä Säijään päin. Kylien sisäiset 
pääraitit ovat Säijässä Säijärventie ja Nurmella Nurkkilantie ja 
Lahdenkyläntie. Nurmelta on kevyenliikenteenyhteys Lempäälän 
keskustaan, joka Nurmella kulkee Pirkkalantien varressa päättyen 
Vanhan Rantatien liittymään.

Kylien välissä on laaja, lähes asuttamaton metsävyöhyke. Kylät 
ovat rakenteeltaan monin tavoin erilaiset. Nurmen kylä on 
keskittynyt pinta-alaltaan selvästi pienemmälle alueelle, mikä 
tekee siitä tiiviin ja melko ehjän kokonaisuuden. Toisaalta paikoin 
asutus on muotoutunut liiankin tiiviiksi rakentamisen keskityttyä 
niille harvoille alueille, joille rakentaminen on sekä haluttua että 
sallittua. Kuitenkin maisema on suurelta osin Nurmea säilynyt 
hyvin maaseutumaisena ja silmää hivelevän kauniina. Myös 
Pyhäjärvi pilkottaa monesta kohtaa tielle asti. Suuri osa Nurmea 
onkin luokiteltu Lempäälän kulttuuriympäristöohjelmassa (2006) 
valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.

Säijä on Nurmea vielä asteen verran maaseutumaisempi kylä. Sen 
rakenne on selvästi hajanaisempi, vaikka sielläkin jotkin alueet 
ovat osoittautuneet liiankin suosituiksi uudisrakentamisalueiksi 
luoden sinne tänne kylää pieniä asutustihentymiä. Toisaalta 
rakennustihentymät voivat tuoda myös viehättävän lisän 
maisemakokonaisuuteen. Myös Säijässä kauniit maalaismaisemat 
silmänkantamattomiin ulottuvine peltonäkymineen ovat hallitsevia. 
Pyhäjärvi sekä muut pienemmät järvet Säijässä jäävät kuitenkin 
katseilta lähes kokonaan piiloon täyteen rakennettujen rantojen ja 
pusikoitumisen takia.

Kevyenliikenteenväylä päättyy Nurmella Pirkkalantien 
ja Vanhan Rantatien risteykseen. (Kuva: Google Street 
View, 2009)

Vanha Rantatie Säijän entisen kyläkeskuksen tienoilla. 
Säijoki virtaa tien alitse. (Kuva: Google Street View, 
2009)
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2.3 Taustatietoja kylistä

Kylistä saatavilla olevat tilastotiedot ovat tarkkuudeltaan eritasoisia. 
Säijästä oli saatavilla Tilastokeskuksen tarkat tiedot Säijän oman 
postinumeroalueen ansiosta, jota Nurmella ei ole. Nurmen alueelta 
oli saatavissa tilastotietoja vain joistakin aihealueista. Nurmea 
koskevat tiedot perustuvatkin pitkälti sekä Kylät kehällä -projektin 
yhteydessä tehtyyn kyläkyselyyn että Nurmen kyläsuunnitelman 
tietoihin.

2.3.1 Asukkaat
Nurmella asukkaita on noin 520, Säijässä 457. Nurmelaisten 
keski-ikä on noin 36 vuotta Säijäläisten keski-ikä on jonkin verran 
korkeampi, noin 41 vuotta. 

Nurmelaisista noin 62% on työssäkäyviä. Säijässä vastaava 
luku on 46%. Vuoden 2007 tilastojen mukaan Nurmella suurin 
ammattiryhmä ovat erityisasiantuntijat (20,8%), toiseksi suurin 
asiantuntijat (15,9%) ja kolmannen sijan jakavat palvelu-, myynti 
ja hoitotyöntekijät sekä rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijät 
(molemmat 15,5%). Säijässä suurin ammattiryhmä ovat 
asiantuntijat (19,5%), toiseksi suurin rakennus-, korjaus- ja 
valmistustyöntekijät (17,6%), kolmantena ovat prosessi- ja 
kuljetustyöntekijät (13,6%) ja neljäntenä erityisasiantuntijat 
(11,8%). (Tilastokeskus, 2006)

2.3.2 Palvelut
Koulut ja päivähoitopaikat
Molemmissa kylissä on oma ala-asteensa, joiden yhteydessä toimii 
myös esikoulu. Nurmen koulu on tällä hetkellä lakkautusuhan alla. 
Lisäksi Nurmen koulun tiloissa toimii päivähoitopaikka. Säijässä 
päivähoito toimii koulun läheisyydessä Säijän yhdystien varressa. 

Kokoontumispaikat
Säijän monitoimitalo on säijäläisten tärkeä kokoontumis-, 
harrastus- ja juhlapaikka. Nurmella Nurmen rukoushuone ajaa 
saman asian. Nurmen lava on myös tärkeä tilaisuuksien ja 
lavatanssien pitopaikka. 

Ulkoliikuntapaikat
Ulkoliikuntapaikkana toimii Säijässä Vanhan Rantatie varrella 
sijaitseva jalkapallo- ja lentopallokenttä, jonka lähimetsiin 
avataan talvisin 6-7 km pitkä hiihtolatu. Nurmella koulun pihan 
urheilukenttä on myös yleisessä käytössä.

Julkinen liikenne
Kylillä kulkee kunnan palvelubussi arkipäivisin 1-3 kertaa päivässä. 
Osa vuoroista kulkee vain tilauksesta.

Vesi- ja viemäriverkosto
Nurmella osaan talouksista on vedetty vesi- ja viemärilinjat, 
mutta osa talouksista on vielä oman vesi- ja jätevesihuollon 
varassa. Vuoden 2008 lopussa valmistuneen Nurmen alueen 
vesihuollon yleissuunnitelman mukaan vesi- ja viemäriverkostoa 
tullaan laajentamaan vuosina 2010 ja 2011 kattamaan lähes koko 
kylä. Säijässä vesijohtoverkosto kattaa suurimman osan kylästä. 
Viemäriverkostoa ei Säijässä ole.

Nurmen koulu (Kuva: www.lempaala.fi )

Säijän koulu

Nurmen rukoushuone

Säijän monitoimitalo
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Lahdenkylän uimaranta Nurmella Typynranta Säijässä

Matkailu
Nurmella sijaitsee Mäyriän virkistysalue ja pallokenttä tilaussaunoineen sekä kokoontumistiloineen. Nurmella 
majoituspalvelua vanhassa maalaistalomiljöössä tarjoaa Kärppälän rustholli. Majoitus- ja kokoustiloja vuokraa Nurmella 
myös Mikkolan lomamökit sekä Mikkolan savutorppa & savusauna. Puntalan leirikeskus sijaitsee Säijän puolella lähellä 
kylien rajaa. 

Muuta
Molemmilla kylillä on oma yleinen uimaranta. Kirjastoauto kiertää kylillä kerran kahdessa viikossa. Nurmella toimii myös 
vapaapalokunta.

Kauppaa tai postia ei kummaltakaan kylältä löydy. Säijän kyläkauppa lopetti toimintansa vuosien 2001-2002 vaihteessa, 
ja sen paluu on kyläläisten toiveissa. Säijässä on myös ollut sekä posti että pankki vuoteen 1991 asti, jonka jälkeen posti 
jatkoi toimintaansa kaupan yhteydessä asiamiespostina kaupan lakkauttamiseen asti.

2.3.3 Elinkeinot, yritykset

Päätoimisten maatalousyrittäjien osuus koko työvoimasta on Säijässä suurempi (10 % työvoimasta) kuin Nurmella, 
jossa päätoimisia maatalouden harjoittajia on vain muutama, minkä perusteella Säijää voidaan pitää Nurmea 
maatalousvaltaisempana kylänä. Kun myös sivuelinkeinonaan maataloutta harjoittavat yrittäjät lasketaan mukaan, on 
Nurmellakin maatalousyrittäjien osuus noin 10 %. Karjataloutta harjoittaa Nurmella enää yksi ja Säijässä kaksi tilaa.

Yrittäjiä päätoimisesti muulla kuin maatalouden alalla on Nurmella 18 % ja Säijässä 10 % työvoimasta. Palkansaajia on 
Nurmella 69% ja Säijässä 70 % työvoimasta.

Nurmella toimii noin 40 pientä, lähinnä 1-2 hengen yritystä, joiden toimialat vaihtelevat laidasta laitaan. Esimerkkinä 
toimialoista mainittakoon kampaamopalvelu, kello- ja kultasepänpalvelu, kiventyöstö, maanrakennus- ja kuljetuspalvelu, 
majoitus- ja virkistyspalvelu, ohjelmakoulutus- ja konsultointipalvelu, polttopuiden myynti sekä rakennus- ja korjauspalvelu.

Säijässä toimii 24 yritystä, joista yli puolet toimii joko rakentamisen, kuljetuksen tai liike-elämän palveluiden alalla. Muita 
toimialoja ovat esimerkiksi metallituoteteollisuus, tukku- ja agentuurikauppa sekä ravitsemistoiminta.

2.3.4 Yhdistystoiminta, tapahtumat

Molemmissa kylissä toimii vireä kyläyhdistys. Sekä Nurmen että Säijän kyläyhdistykset ovat aktiivisia kylien harrastus- ja 
kulttuuritoiminnan edistäjiä ja kylien edunvalvojia. Niiden rooli kylien yhteisöllisyyden edistämisessä on merkittävä.

Nurmella muuta yhdistys- ja yhteistoimintaa edustaa muun muassa Nurmen VPK, jolle hälytyksiä tulee vuodessa noin 
80-100. Nurmen lava on ollut toiminnassa vuodesta 1913, jonka jälkeen sitä on suuren suosion myötä laajennettu useaan 
otteeseen. Lava on paitsi suosittu kesäinen lavatanssi paikka myös tärkeä osa kylän lähihistoriaa. Rukoushuoneyhdistys 
hallinnoi vuonna 1923 valmistunutta Nurmen rukoushuonetta ja ylläpitää sen toimintaa erilaisten kerhojen ja tilaisuuksien 
pitopaikkana. Nurmella toimii kaksi metsästysseuraa: Länsi-Lempäälän Erämiehet ja Nurmen metsästäjät ry, sekä kaksi 
kalastusyhtymää: Toutosen kalastusyhtymä ja Aimalan-Hauralan kalastusyhtymä. Kesällä 2008 on perustettu Nurmen 
koulun vanhempainyhdistys ry koululaisten varainhankinnan ja virkistystoiminnan järjestämistä varten.

Säijässä kyläyhdistyksen lisäksi toimii muun muassa Säijän Seudun Pienviljelijäyhdistys ry, joka on perustettu kehittämään 
pienviljelijöiden ammattitaitoa neuvonnan, koetoiminnan ja kurssien kautta sekä yhteisten koneiden hankkimiseksi. 
Säijän Nuorisoseura ry on vanhin Säijässä edelleen toimiva yhdistys. Se perustettiin vuonna 1926 tarjoamaan 
harrastusmahdollisuuksia kylän lapsille ja nuorille. Säijässä toimii myös Säijän metsästysseura ry. SPR:n Säijän kyläkerho 
on toiminut vuodesta 1972. Keskustan Säijän paikallisosasto on toiminut jo 40 vuotta kylän hyväksi. Tärkeä tapahtuma 
Säijässä on Puntala-Rock, joka on järjestetty lähes joka kesä vuodesta 1982. Tapahtuma tuo kylään väkeä kauempaakin.
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2.4 Kaavoitustilanne ja käytettävissä ollut aineisto
Nurmella on voimassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava vuodelta 1993. Säijässä on vuonna 1981 tehty oikeusvaikutukseton 
osayleiskaava, joka on jo pahasti vanhentunut, eikä vastaa kylän nykyistä tilannetta. Molemmissa kylissä on voimassa 
lääninhallituksen 19.3.1993 hyväksymä rantaosayleiskaava. Alueella on voimassa myös Pirkanmaan maakuntakaava 
vuodelta 2007.

Molemmista kylistä on tehty kyläsuunnitelmat, Nurmesta vuonna 2009 ja Säijästä vuonna 2002. Nurmen kyläsuunnitelma 
on painottunut lähinnä kylän yleisten kehitysstrategioiden määrittämiseen. Säijän kyläsuunnitelma sisältää lisäksi 
maisemanhoito- ja maankäyttösuunnitelmia. Molemmista kylistä on myös tehty kylien historiasta kertovat kyläkirjat – 
Nurmesta ”Nurmi ei nuku” vuodelta 2006 ja Säijästä ”Elämää Säijänmaassa” vuodelta 1997.

Lempäälän alueelta on tehty jonkin verran maaseutua koskevia selvityksiä, kuten Lempäälän kulttuuriympäristöohjelma 
”Teiden varsilla ja vesireiteillä” vuodelta 2006 sekä Lempäälän maaseudun kehittämisohjelma 2005-2008 vuodelta 2005. 
Pirkanmaan liitolla on myös lukuisia seutua koskevia selvityksiä.

Osayleiskaava- ja rantaosayleiskaavakokoelma 1:50 000
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Pirkanmaan maakuntakaavaote, 2007 1:50 000
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3. Luonnonpiirteet

3.1 Topografi a, kallioperä ja maaperä
Suurin osa Nurmesta ja Säijästä jäi jääkauden jälkeisen Itämerivaiheen, Yoldianmeren, peittämäksi. Kalliota peittävä 
kerros on jäätikön sulamisvaiheen ja Yoldianmeri-vaiheen aikana pitkälti huuhtoutunut pois, minkä vuoksi kallioperä on 
lähellä maanpintaa suuressa osassa aluetta. Kallioperä siis antaa maastolle muodon, jota maaperä täydentää. (Haavisto 
et al. 2002)

Nurmen ja Säijän kallioperä muodostuu pääosin pintakivilajeihin kuuluvista fylliitistä ja kiilleliuskeesta. Syväkivilajeista 
esiintyy eniten kvartsi- ja granodioriittia sekä gabroa ja dioriittia. Syväkivilajit kohoavat kulutusta kestävinä usein 
pintakivilajialueita korkeammalle muodostaen kallioisia lakialueita. (Haavisto et al. 2002)

Alueen maaperä muodostuu pääosin moreenista ja savesta sekä paikoin eloperäisistä kerrostumista, kuten turpeesta. 
Pääosa alueen moreenikerrostumista on kulkeutunut paikoilleen jääkaudella jäätikön liikehdinnän mukana. Moreeni 
verhoaa kallioperää melko ohuena kerroksena, paksuuden ollessa yleisimmin 1-4 m. Mannerjäätikön sulamisvesien 
kuljettama liete kerrostui moreenin päälle savikerrostumiksi. Alavat maastonkohdat ovatkin pääosin hienorakeisten ja 
eloperäisten maalajien peitossa. Eloperäiset kerrostumat ovat syntyneet pääosin entisten vesi- ja suoalueiden kasvaessa 
umpeen. (Haavisto et al. 2002)

Alueella esiintyy myös joitakin sora- ja hiekkamuodostumia. Säijässä jääkaudelta peräisin oleva, vajaa 200 m pitkä 
soraharju, eli ns. Heinosen harju, alkaa idän suunnasta Sorannokalta ja päättyy Kierimonsaareen (Mäkelä 1997). 
Nurmen poikki kulkee kapea, itä-länsi-suuntainen hiekkamuodostelma, Aimalan harju. Se alkaa Kierikanrannasta jatkuen 
Lahdenkyläntien linjan mukaisesti Nurkkilan jokiuoman eteläpuolelle asti (Halme 2009).

9999

3.2 Vesistöt
Kylät sijaitsevat Pirkanmaan suurimpiin järviin kuuluvan 
Pyhäjärven rannalla, tärkeiden vesireittien varrella. Sisämaassa on 
runsaasti suoalueita sekä joitakin pieniä järviä, joista tärkeimmät 
ovat Säijässä Säijärvi ja Urvantajärvi sekä Nurmella Lamminjärvi. 
Järvet laskevat Pyhäjärveen Nurmella Kiikonojaa pitkin ja Säijässä 
Säijokea pitkin. 

Pyhäjärveä Lahdenkylän uimarannalta
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Topografi akartta
1:30 000
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Kallioperäkartta 1:100 000 (Lähde: Maanmittauslaitos)

Maaperäkartta 1:100 000 (Lähde: Maanmittauslaitos)

Fylliittiä ja kiilleliusketta

Grauvakkaa

Kiillegneissiä

Suonigneissiä

Mustaa liusketta

Hapanta tuffi ittia

Hapanta porfyyria

Meta-arkoosia

Emäksistä ja intermediääristä 
tuffi ittia ja amfi boliittia

Plagioklaasiporfyriittiä

Uraliittiporfyriittiä

Konglomeraattia

Granaattipitoisuutta

Andalusiittipitoisuutta

SYVÄKIVILAJEJA

Tasarakeista graniittia

Porfyyristä graniittia

Apliittigraniittia

Pegmatiittigraniittia

Kvartsi- ja granodioriittia

Porfyyristä granodioriittia

Gabroa ja dioriittia

Peridotiittia

Diabaasijuonia

Breksiaa

Havantopiste

Kerroksellisuus

Pystysuora kerroksellisuus

Liuskeisuus

Pystysuora liuskeisuus

Venymä

Pystysuora venymä

Vaakasuora venymä

Liuskeisuus ja venymä

Poimuakseli

KALLIOKUVAUS
Kalliomaa: kallio, jonka päällä alle 1,0 m:n maakerros, 
yleensä moreenia
Rapautunut kallio (Rp), rakka (Ra)

Pieni kalliopaljastuma

MAALAJIT
Kerrostuman 
päälajite 

Rakennustekninen 
luokitus (RT) (kartassa)

Geotekninen 
luokitus (GEO)

Moreenikerrostumat

Soramoreeni (SrMr)
Hiekkamoreeni (Mr)

Hienoainesmoreeni 
(HMr)

Soramoreeni
Hiekkamoreeni
Silttimoreeni

Moreenimuodostumat (muodostumatunnus M; väri 
moreeniluokituksen mukaan)
Drumliini
Reunamoreeni (etuliite R)
Kumpumoreeni (etuliite K)
Kapea reunamoreenivalli

Karkearakeiset kerrostumat

yli 1000

1000 - 60
60 - 2
2,0 - 0,2
0,2 - 0,06

Lohkareet
Isot kivet
Pienet kivet, sora
hiekka
karkea hieta

Lohkareet
Kivet
Sora
Karkea- ja keskihiekka
Hieno hiekka

Karkearakeiset lajittuneet muodostumat 
(muodostumatunnus M; väri päälajitteen mukaan)
Jäätikköjokimuodostumat: harju, delta
Reunamuodostumat (etuliite R)
Ekstramarginaaliset ja marginaaliset muodostumat (etuliite E)

Hienorakeiset kerrostumat

0,05 - 0,02
0,02 - 0,002

yli 30% ainekses-
ta alle 0,002 mm

Hieno hieta (HHT)
Hiesu (Hs)
Savi (Sa)

Karkeasiltti
Keski- ja hienosiltti

Savi

Liejusavi (humuspitoisuus 2 - 6%); samoin liejuhiesu (LjHs) jne.

Eloperäiset kerrostumat

Lieju, humuspitoisuus yli 6%

Saraturve
Rahkaturve

Turvetuotantoalue, täytemaa, kartoittamaton alue

MAALAJIKERROSTEN KUVAUS
Pintamaa (yleensä 0,4 - 0,9 m)
Pintamaa/pohjamaa
Esimerkissä pinnalla keskimäärin 0,6 m 
saraturvetta saven päällä

Peittävä kerros (yleensä alle 0,4 m)
Esimerkissä ohuelti saraturvetta moreenin päällä

Multamaa, muokkaukerroksen humuspitoisuus 20 - 40%
Esimerkissä saven päällä

POHJAVESITIEDOT
Lähde, nrot 501 - 504 virtaama m2/vrk
Kaivo
Maakaivo, nrot 541 - 560 pohjavedenpinta maanpinnasta m
Porakaivo, nrot 561 - 580 ---”---

Havaintoputki, nrot 581 - 590 ---”---

Vahvistettu pohjaveden suoja-alueen raja
Pohjavedenottamo, nrot 591 - 599 antoisuus m3/vrk
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3.3 Arvokkaat luontokohteet
Nurmi:
1. Nurmen katajakedot
 Katajakedossa kasvaa paljon komeita pylväskatajia kallioisella etelään viettävällä rinteellä. Kohteen arvo perustuu 

edustavuuteen, harvinaisuuteen ja erikoisuuteen.

2. Aimalan harju
 Harju kulkee itä-länsi-suuntaisesti Nurmen poikki Kierikanrannasta Hiivalahteen. Sen tuntumassa on jälkiä asumisesta 

kivikaudelta ja rautakaudelta asti. Aimalan harjulla on myös perimätiedon mukaan sijainnut Lempäälän ensimmäinen 
kirkko.

3. Luodonniemi
 Pitkä ja kapea Luodonniemi on maisemallisesti kaunis lohkareisine kivikkorantoineen ja rehevine lahdenpoukamineen. 

Kasvillisuus on monimuotoista, ja niemessä kasvaa myös harvinaisia ja rauhoitettuja kasvi- ja puulajeja, kuten 
isohierakkaa, kynäjalavia ja tervaleppiä. Luodonniemen itäpään ranta-alueet edustavat perinnebiotooppia, joilla 
laidunnetaan lihakarjaa, hevosia ja lampaita. Perinnemaisematyypit ovat haka, niitty ja metsälaidun.

4. Hiivalahti
 Pitkä ja kapea Hiivalahti on kasvustoltaan seudulle tyypillinen rehevöitynyt lahti, jonka linnusto on huomattavan 

runsas.

5. Sillanojanlahden jalopuumetsikkö
 Metsikössä kasvaa vanhoja kyläjalavia rantavyöhykkeellä ja vaahteroita rinteessä.

6. Saarikonmäen pähkinäpensasalue
 Alueella pesii myös liito-oravia.

(Lähde: Halme, Riitta (2009). Nurmen kyläsuunnitelma 2009-2014)

Säijä:
7. Uuramonmäki
 Pyhäjärven pinnasta 35 metrin korkeuteen kohoava mäki on hyvin poikkeava ja erottuva kohta Säijän muutoin varsin 

tasaisessa maisemassa. Uuramonmäen kasvillisuus ja puusto on hyvin monimuotoista. Sen etelärinteellä sijaitseva 
jalopuumetsikkö on julistettu luonnonsuojelualueeksi. Mäellä on tehty laajoja metsähakkuita, jotka ovat jo osittain 
heikentäneet mäen luontoarvoja.

8. Aholan keto
 Aholan keto on pieni kallioketo, joka edustaa katoavaa perinnebiotooppia. Paikalla kasvaa myös mielenkiintoisen 

muotoinen, maisemallisesti arvokas mänty. Ketoa laidunnetaan nykyisinkin hevosin, mikä edesauttaa sen säilymistä.

9. Säijoen törmä Vanhan Rantatien eteläpuolella
 Paikalla kasvaa Suomessa harvinaista rantahirvenjuurta, jonka vahingoittamista esimerkiksi rakentamisella tulisi 

välttää.

10.Säijänselän rantakivet
 Kiviltä on löydetty Suomessa harvinaisia jäkälälajeja; kääpiökilpijäkälää ja ruskoisokarvea.

(Lähde: Haavisto et al. (2002). Säijä työ- ja asuinympäristönä)
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7. Uuramonmäki

9. Säijoen törmä

1. Nurmen katajakedot

3. Luodonniemi (Kuva: Hannu Vallas 
2001)

5. Sillanojanlahden jalopuumetsikkö

1.

2.
3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10.

10.

1:50 000

8. Aholan ketoa (Lähde: Säijä työ- ja 
asuinympäristönä 2002)
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4. Historiaa

4.1 Asutuksen varhaiset vaiheet
Sekä Nurmella että Säijässä on tehty kivikauteen viittaavia löytöjä. Asutuksen on voitu varmuudella todeta levinneen 
ainakin Nurmen alueelle ns. Suomusjärven kulttuurin kaudella 6500-4200 eKr. Nurmen Aimalankankaalta löydetty 
kivikautinen asuinpaikka ja kalmisto on Pirkanmaalla harvinainen löydös. (Mäkelä 2006) Aimalankankaan sijainti 
lämpimällä etelärinteellä järven rannalla on tarjonnut ihanteellisen asuinpaikan kivikauden ihmiselle (Teivas 2006). 
Säijässä Tervamäen kivikautiset kaskiraunioita muistuttavat röykkiöt eivät todista varsinaisesti asutuksen olemassaoloa, 
mutta osoittavat paikalla ainakin liikkuneen ihmisiä jo kivikaudella (Haavisto et al. 2002). Kivikauden jälkeiseltä 
pronssikaudelta ei alueelta ole löydetty jäänteitä, mutta sekä Nurmella Aimalankankaalta että Säijässä Säijoen varrelta 
on tehty myös rautakauden aikaiseen asutukseen viittaavia löydöksiä (Mäkelä 2006; Teivas 2006).

Kooste käytettävissä olleista isojako- ja 
pitäjänkartoista, ei mittakaavassa

14
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4.2 Keskiajalta isojakoon
Keskiajalla raivattiin suuri osa nykyisistä viljelysmaista. Asutus keskittyi sarkajaon aikana ryhmäkyliin, joiden nimet 
ovat edelleen käytössä, vaikka asutus on myöhemmin hajaantunut (Mäkelä 2006). Viljavien maiden sekä vesireittien 
ja maantieyhteyksien kannalta edullisen sijaintinsa ansiosta Lempäälä on 1500-luvulla ollut seudun tiheimmin asuttuja 
alueita (Teivas 2006). Perimätiedon mukaan Lempäälän vanhin kylä on Nurmen vastarannalla sijaitseva Haurala, jonka 
käydessä ahtaaksi asutus levittäytyi Toutosenselän ympärille ja sen vastarannalle, jonne syntyi Nurmikunta (Mäkelä 2006).

Ensimmäisenä maakirjavuonna 1540 Nurmen jakokuntaan kuului kymmenen kylää, joista suurimmat olivat kymmenen 
talon Aimala, seitsemän talon Hahkala ja niin ikään seitsemän talon Jokipohja. Pienempiä kyliä Nurmella oli kahden talon 
Ruuhola, johon vähän myöhemmin tuli kaksi taloa lisää, kolmen talon Korkeemäki, neljän talon Lahdenkylä, kahden talon 
Nurkkila, johon myöhemmin tuli myös kaksi taloa lisää, yhden talon Kärppälä, johon vuotta myöhemmin tuli toinenkin 
talo, kolmen talon Tiurala sekä kahden talon Lumiala. Luoto oli perimätiedon mukaan Lempäälän ja Vesilahden yhteinen 
pappila. Keskiajalla Nurmella kerrotaan myös sijainneen Aimalan kirkko, joka paloi 1400-luvun alussa. Sen oletetaan 
sijainneen Aimalan Littusen mailla, mutta tiedot perustuvat kuitenkin vain perimätietoon, koska mitään kirjallisia tai 
arkeologisia todisteita kirkon sijainnista tai ylipäänsä olemassaolosta ei ole. (Mäkelä 2006)

Säijä on ollut osa Lempäälää vasta vuoden 1964 alusta asti. Sitä ennen se on kuulunut Vesilahteen. Säijässä oli pitkään 
lähinnä Vesilahden ja Lempäälän eri kylien kantatilojen peltoja ja niittyjä, joita torpparit viljelivät. Säijä on luultavasti ollut 
Vesilahden kirkkopitäjän, johon Lempääläkin kuului, ns. yhteismaa. 1800-luvulla Säijässä oli vain kolme asuttua kantatilaa, 
Pyhälä, Rankki ja Typpy. Vasta vuonna 1918 voimaan tullut torpparivapauslaki muutti tilannetta ja salli torpparien lunastaa 
viljelemiänsä maita ja metsiä omikseen. Siitä lähtien Säijäänkin alkoi syntyä runsaasti itsenäisiä tiloja. (Mäkelä 1997)

Ruotsin kuninkaan käymät sodat vaikuttivat Suomen maanomistukseen 1500-1700-luvuilla. Ratsumiehen varustaja sai 
niin huomattavan verohelpotuksen, että monien talojen isännät ja pojat palvelivat ratsumiehinä. 1600-luvun alussa 
Nurmella toimi useita ratsutiloja. 1600-luvun lopulla, kun armeijaa pyrittiin vakinaistamaan, syntyi ruotujakolaitos. Ruodut 
velvoitettiin järjestämään sotilailleen torppa, jota tämä elannokseen viljeli. Nurmelle syntyi seitsemän ruotua, jotka olivat 
kukin noin 2-4 talon yhteisesti muodostamia. Suurimmat tilat määrättiin ratsutiloiksi, eli rustholleiksi. Nurmella rustholleja 
olivat Nurkkila ja Kärppälä. (Mäkelä 2006) 

1700-luvun puolivälistä 1770-luvun loppupuolelle oli taloudellisesti vaikea ajanjakso monelle Nurmen ja Säijän talonpojalle, 
kun he joutuivat maaherra Hans Henrik Boijen lampuodeiksi eli vuokralaisiksi. Boije osteli suuret määrät talonpoikaistiloja 
lampuodeikseen, eniten Lempäälästä ja Vesilahdesta, johon Säijä tuolloin kuului. Muutamat tilat torjuivat Boijen ostamalla 
tilansa perintötiloiksi. Lampuodeiksi joutuneet vastustivat isäntäänsä ja käräjiäkin käytiin. 1770-luvun loppuun mennessä 
Boije oli joutunut luopumaan kaikista Lempäälän ja Vesilahden lampuotitiloistaan. (Mäkelä 2006)

Isojako muutti kylien rakennetta radikaalisti. Lempäälässä isojako aloitettiin vuonna 1761 (Teivas 2006). Säijässä se 
saatiin toimitetuksi jo 1700-luvun lopulla (Mäkelä 1997), mutta Nurmen jakokunnassa vasta vuonna 1837 (Mäkelä 2006). 
Isojaossa talojen pellot erotettiin omiksi yhtenäisiksi kokonaisuuksikseen ja talot yleensä siirrettiin sarkajaon aikaisilta 
kylätonteilta lähemmäs peltojaan. Nurmella suurin osa kylistä hajaantui, mikä muutti myös Nurmen karttaa melkoisesti, 
mutta Ruuholassa ja Lahdenkylässä talot jäivät entisille paikoilleen kylätonteille. Myös Hahkala säilytti tiiviin ryhmäkylän 
luonteensa. (Mäkelä 2006) Myös uusia torppia sijoiteltiin yhä kauemmas kantatiloistaan jo 1700-luvulta lähtien, mutta 
erityisesti 1800-luvulla, mikä osaltaan hajaannutti kyliä entisestään (Teivas 2006). 

4.3 Teollistumisen ajasta nykypäivään
1800-luvun puoliväliin asti maatalous oli tekniikaltaan alkeellista 
ja työn tuottavuus heikkoa. Suurten nälkävuosien 1866-68 jälkeen 
alkoi maatalouden uusiutumiskausi, jolloin uudet tehokkaammat 
viljelymenetelmät levisivät nopeasti laajaan käyttöön. 1800-luvulla 
alkaneen teollistumisen myötä myös metsätalous lähti nousuun, 
mikä kiihdytti osaltaan maatalouden uudistumista. 1880-luvulla 
tapahtuneen viljan hinnan romahtamisen myötä maatalouden 
painopiste siirtyi viljanviljelystä karjatalouteen. Kasvavan 
ja teollistuvan Tampereen läheisyys piti yllä karjatalouden 
kannattavuutta pitkään, kun karjataloustuotteita, kuten voita ja 
juustoja, vietiin Tampereelle myytäväksi vesitse sekä vuonna 1876 
valmistunutta rautatietä myöten. (Haavisto 2002)

Teollistumisen vaikutukset olivat Lempäälässä lähinnä välillisiä, 
sillä omaa teollisuutta oli 1800-luvulla vielä hyvin vähän. 
Teollistuminen näkyi paitsi maantieliikenteen vilkastumisena, myös 
kaupunkilaisten rakentamina huviloina 1900-luvun vaihteesta 
lähtien. Huvilarakentamiseen vaikutti myös suuresti rautatien 
valmistuminen. (Teivas 2006) Kaurojen ajoa latoon hevosvoimin. (Kuva: Elämää 

Säijänmaassa, 1997)
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Laivaliikenne alkoi Pyhäjärvellä 1800-luvulla. 1940-luvulle asti se 
olikin suuressa osassa Lempäälää ja Vesilahtea ainoa julkinen 
kulkuneuvo junaradan jäädessä lähinnä Lempäälän keskustassa ja 
radanvarren pysäkkien läheisyydessä asuvien käyttöön. Erityisesti 
Säijästä kuljettiin Tampereelle mieluummin laivalla, koska kulku 
rautatiepysäkille oli hankalaa huonon tiestön takia. (Mäkelä 1997)

Vielä 1900-luvun alussa ei Säijässä ollut muita kuin talviteitä ja 
polkuja. Tärkein Säijän talvitie kulki Säijän koulun ohi Kallio- ja 
Muurajärvien seutujen kautta Kuljuun saakka. Teiden tekeminen ja 
kunnossapito kuuluivat maata omistavalle ja viljelevälle väestölle, 
ja tiet olivat usein varsin huonokuntoisia, jopa rappiolla. (Haavisto 
et al. 2002) Vasta 1918 annettiin uusi tielaki, jonka perusteella 
useat kylätiet siirtyivät muutamaa vuotta myöhemmin valtion 
huostaan (Mäkelä 2006). 

Tärkein ja vanhin Lempäälän teistä on ollut Hämeenlinnasta Akaan 
kautta Tammerkoskelle johtava Hiidentie, jonka haaroista yksi lähti 
Kuokkalasta Nurkkilan kautta Ruuholaan. Tie oli hyvin mutkikas, 
ja sitä oikaistiin 1930-luvulla, mikä lyhensi reittiä kilometrin 
verran. (Mäkelä 2006) Tietä jatkettiin myöhemmin kulkemaan 
Säijän kautta Pirkkalaan asti, ja yhteys saatiin valmiiksi vuonna 
1958. Tuolloin tietä kutsuttiin Miljoonatieksi, mutta nykyään siitä 
käytetään nimitystä Pirkkalantie. (Mäkelä 1997) 1980-luvulla tietä 
oikaistiin lisää ja se päällystettiin (Halme 2009).

Sota-aika pysäytti maatalouden kehityksen. Pulaa oli monista 
asioista, kuten työväestä, polttoaineista ja työkaluista. Sodan 
jälkeen karjankasvatus ja viljanviljely elpyivät ja ulkomaantuonnin 
vapauduttua alkoi maatalouskin koneellistua. (Haavisto et al. 
2002) Sähkön tulo Nurmeen vuonna 1918 ja Säijään vuonna 
1925 nopeutti konehankintoja entisestään, kun sähkömoottorit 
korvasivat polttomoottorit (Mäkelä 2006; Haavisto et al. 2002). 
Karjatalous kasvoi entisestään ja uusia navettoja rakennettiin 
runsaasti ja lypsykoneita hankittiin. 1960-70-luvuilla tilat olivat 
Säijässä verrattain pieniä ja niillä oli runsaasti karjaa. Vuoden 1959 
tilastossa Säijän alueella oli 59 yli 2 peltohehtaarin tilaa, joiden 
keskimääräinen peltopinta-ala oli 10 ha. Viljaa ei juuri liiennyt 
myyntiin, vaan se jauhettiin tilan karjalle. (Mäkelä 1997)

1990-luvulle tultaessa on kaikki pienimmätkin tilat koneellistettu. 
Useimmat pikkutilat ovat lopettaneet toimintansa jatkajien 
puutteessa, ja jatkaneet tilat ovat kasvattaneet kokoaan entisestään 
ja erikoistuneet. (Mäkelä 1997) Kylien peltoala on pysynyt lähes 
samana maatilojen määrän vähentymisestä huolimatta. Nykyaika 
näkyy tiloilla entistä suurempina talousrakennuksina, ja käytöstä 
jääneet rakennukset uhkaavat kadota maisemasta. Karjankasvatus 
on vähentynyt huomattavasti ulkomaisen lihan ja maitovalmisteiden 
tuonnin myötä (Teivas 2006). Säijässä karjataloutta harjoittaa 
enää kaksi tilaa ja Nurmella yksi tila (Tilastokeskus 2006).

Pellot, tiet ja asutus 1830-50-luvuilla (lähde: isojako- ja 
pitäjänkartat), ei mittakaavassa

Pellot, tiet ja asutus vuonna 1909 (lähde: 
senaatinkartasto), ei mittakaavassa

Pellot, tiet ja asutus vuonna 2009 (lähde: 
Maanmittauslaitos), ei mittakaavassa

Rukiin leikkuuta Säijässä perinteisin menetelmin. (Kuva: 
Elämää Säijänmaassa, 1997)
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4.4 Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu ympäristö
Nurmi:
1. Aimalan-Nurmen kulttuurimaisema
 Valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema koostuu Lempäälän vanhimpiin kuuluvista kylistä perinteisine 

rakennuksineen, kauniista viljelymaisemista ja kivikautisista asuinpaikoista. Kummuilla ja metsänreunoissa sijaitsee 
useita edustavia talonpoikaistiloja. Vähäinen kasvillisuus pihapiirien ympärillä korostaa vanhan viljelymaiseman 
avoimuutta. Lahdenkylä ja Hahkala ovat säilyttäneet tiiviin ryhmäkylän luonteensa. Pirkkalantien varressa on useita 
käsityöläis- ja mäkitupia. Rannat ovat säilyneet melko hyvin avoimina.

2. Ruuholan kulttuurimaisema
 Ruuholan kylän kolmen tilan rakennukset sijaitsevat lähekkäin peltorinteellä Vanhan Rantatien ja Pirkkalantien 

risteyksessä. Rakennukset antavat kylänraitille tiiviin tunnun. Varsinkin Antilan ja Kerttulan tiloilla on hyvin säilynyttä, 
perinteistä rakennuskantaa. 

3. Aimalankangas
 Järveen viettävällä pellolla ja tienpientareella sijaitsee kivikautinen asuinpaikka ja kalmisto. Paikalta on tehty myös 

kivikautisia löytöjä.

4. Ollila
 Lahdenkylässä sijaitseva vanha kantatila, jonka tilakeskus on isojaon aikaisella paikallaan. Päärakennus ja riviaitta 

ovat hyvin säilyneitä ja kuvastavat hyvin perinteistä talonpoikaista rakennustapaa. Vanhin osa on 1850-luvulta.

5. Rauko
 Yksi Lahdenkylän kantatiloista, joka on yhä jokseenkin sarkajaon aikaisella paikallaan. Väljästi neljältä sivulta 

rajautuvassa pihapiirissä on komea, pitkä päärakennus, tiilinavetta ja -makasiini sekä aitta. Lahdenkyläntie on kulkenut 
tilan pihan kautta 2000-luvulle asti, jolloin tie oikaistiin kulkemaan pihan länsipuolitse.

6. Päivölä
 Yksi Lahdenkylän vanhoista tiloista. Tilan päärakennuksessa on mutterikuisti. Pihapiirin vanha riviaitta on mahdollisesti 

1700-luvulta.

7. Penttilä
 Pihapiiriin kuuluu käsittelemättömistä hirsistä rakennetut kolme asuinrakennusta, navetta, aittoja ja sauna. Tila on 

siirretty paikalleen isojaon jälkeen.

1. Aimalan-Nurmen kulttuurimaisemaa (Kuva: Hannu Vallas 2001)

4. Ollilan riviaitta

3. Aimalankankaan muinaisjäännösaluetta

2. Ruuholan kulttuurimaisemaa
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8. Kierikka
 Yksi Aimalan edustavimmista kantatiloista sijaitsee vanhalla kylätontilla sarkajaon aikaisella paikallaan. Pihapiirin hyvin 

säilyneet, perinteiset maatilarakennukset rajaavat tiiviisti vain yhdeltä nurkalta avoimen pihapiirin ja näkyvät kauas 
Aimalan-Nurmen kulttuurimaisemassa. Erityisen tärkeitä ovat molemmat vanhat päärakennukset, riviaitta, hirsinen 
talousrakennus ja vilja-aitta vuodelta 1800. Tilan nimi on nykyisin Uusi-Kierikka.

9. Seppälä
 Aimalan kylän talo on yksi harvoista, neljältä sivulta tiiviisti rajatuista pihapiireistä Lempäälässä. Tila on ollut nykyisellä 

paikallaan viimeistään isojaon päättyessä 1800-luvulla. Pihapiirin kannalta tärkeitä ovat vanha päärakennus, riviaitta 
ja puinen navetta sekä suuri pihakuusi. Ulkopuolella on vilja-aitta.

10.Mikkola
 Aimalan vanha kantatila, jolla on ollut kievari 1700-luvulla. Väljästi rajautuvaan pihapiiriin kuuluu muun muassa 

vaarinpirtti, hirsinen navetta vuodelta 1917 ja 1700-luvulta oleva aitta. Pihapiirin ulkopuolella on riihi, jonka sanotaan 
olevan vuodelta 1709.

11.Ulanen
 Tila sijaitsee Hahkalan kylässä, joka muodostaa tiiviin kokonaisuuden. Tilalla on jäljellä vanhan pariskunnan 

rakennukseksi vuonna 1918 tehty hirsirakennus. Pihassa on myös riviaitta ja kaksi noppamaista aittaa, jotka eivät 
enää kuulu tilaan.

12.Käyrän lato
 Käyrän tilan entinen, hyvin säilynyt heinälato toimii maamerkkinä avoimessa maisemassa. Se on harvinainen, 

alaosastaan sisäänpäin kaartuva malli eli ns. illo. 

13.Nummela
 Koristeellista uusrenessanssia edustava asuinrakennus sijaitsee lähellä Nurmen vanhaa koulua Aimalan-Nurmen 

kulttuurimaisemassa. Rakennukset ovat huonokuntoiset.

14.Nurmen entinen koulu
 Koulurakennus on vuodelta 1896, jossa Nurmenkulman kansakoulu toimi vuoteen 1958 asti. Sitä ennen koulu toimi 

neljä vuotta Nurkkisen talossa. Koulurakennuksesta on edelleen tunnistettavissa sen alkuperäinen käyttötarkoitus. 
Ulkoasun uusrenessanssin piirteet ovat melko hyvin säilyneet. Pihapiirissä on myös Nurkkisen talon aikainen kellari.

15.Tappura
 Korkeamäen kylän kantatila sijaitsee sarkajaon aikaisella paikallaan. Vanha päärakennus sekä riihi lienevät 1700-luvulta. 

Lisäksi pihapiiriin kuuluu aittarakennus ja hirsinen navetta. Tietä rajaavat vanhat rakennukset ovat maisemallisesti 
tärkeimmät.

8. Kierikka5. Rauko 7. Penttilä

12. Käyrän lato (Kuva: Nurmen 
kyläsuunnitelma)

13. Nummela 14. Nurmen entinen koulu
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16.Luoto
 Tila on ollut samalla paikalla viimeistään 1600-luvulta. Luotoa pidetään Aimalan kirkon aikaisena pappilana. Tilalla 

on edustavaa rakennuskantaa 1900-luvun alkupuolelta: 1920-luvun päärakennus, riviaitta vellikelloineen, kivinavetta, 
hillitysti jugend-piirteinen syytinkirakennus ja ympärillä perinnemaisemiksi luokiteltuja rantalaitumia. Idästä tullessa 
pihaan johtaa korkeaksi kasvanut kuusikuja.

17.Kärppälä
 Kärppälä on entinen rustholli, jonka kiinteä rakennusryhmä sijaitsee viljelymaiseman keskellä. Se on toiminut 

käräjätalona 1700-luvulla, kun sitä omisti vouti. Pihapiiri rajautuu neljältä sivulta. Siihen kuuluu kaksi päärakennusta, 
molemmat 1880-luvulta, riviaitta 1900-luvun alusta ja navetta. Pihapiirin ulkopuolella on leveä otsa-aitta, jonka 
kerrotaan olevan 1700-luvun alusta.

18.Tiura
 Entinen luutnantin puustelli, joka sijaitsee Toutosen korkealla rantatörmällä. Rakennuskanta on monipuolista, ja siihen 

kuuluu muun muassa päärakennus ja luhtiaitta. Tiuran erikoisuus on, että rakennukset ovat aina sijainneet metsässä 
erillään viljelmistä. Päärakennuksen eteläpuoleinen rinne on yhä käytössä olevaa laidunta.

19.Antila
 Ruuholan kylän kantatila. Antilan pihapiiri on edustava esimerkki talonpoikaistilan perinteisestä rakennustavasta. 

Kaksi päärakennusta ovat pihan puolelta hyvin säilyneet. Muuta perinteistä talonpoikaista rakentamista edustavat 
otsa-aitta ja hirsirunkoinen perunakuoppa. 

20.Kerttula
 Ruuholan kantatila, jonka rakennuskanta edustaa perinteistä, talonpoikaista rakentamista 1800-luvun aittoineen, 

harvinaisine paririihineen ja 1920-luvun riviaittoineen, saunoineen ja mäkitupineen. Rakennuskanta reunustaa 
Ruuholan isojaon aikaisen ryhmäkylän raittia, ja on sen olennainen osa.

21.Annala
 Ruuholan kylän vanha kantatila. Tien laidassa on pystyhirsinen, rapattu viljamakasiini vuodelta 1937. Rakennuskannasta 

suurin osa on rakennettu viimeisten 30 vuoden aikana.

22.Puntala
 Pihapiirissä, aivan Vanhan Rantatien varressa on muualta tuotu vanha kaksihuoneinen riviaitta. Muu rakennuskanta 

on pientilalle tyypillisiä hirsirakennuksia.

16. Luodon tila 21. Annalan pystihirsinen rapattu makasiini 
(Kuva: Maarit Riitijoki)

19. Antila Vanhalta Rantatieltä 22. Puntala (Kuva: Eija Teivas)
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Säijä:
23.Säijän kulttuurimaisema
 Alueeseen kuuluu Säijoen ja Vanhan Rantatien risteykseen aikoinaan kasvanutta Säijän entistä kyläkeskustaa, 

rautakautisia muinaisjäännöksiä sekä Vanhan rantatien varrella oleva laajahko peltoaukea, jolla on useita latoja. 
Maasto on varsin tasaista. Haikalan ja Kauriinmäen tiloilla on perinteistä rakennuskantaa.

24.Säijoen kalmisto
 Rautakautisia hautaröykkiöitä 13 kappaletta, joiden välissä on viitteitä saman ajan asutuksesta.

25.Tervamäen muinaismuisto
 Loivalla rinteellä on kaskiraunioita muistuttavia rautakautisia röykkiöitä, joiden arvoa ei ole vielä tarkasti selvitetty.

26.Myllymäen puromylly
 Hyvin säilynyt hirsirakenteinen puromylly, joka on yhä toimintakuntoinen. Mylly on Pirkanmaalla harvinainen, 

jalkamyllystä ratasmyllyksi muutettu ja nykyisin Lempäälän ainoa vesimylly. Katto on uusittu pärekatoksi.

27.Junkkaalan riihi
 Riihi on hyväkuntoinen, sivukatoksella ja kylkiäisellä varustettu riihi ilmeisesti 1800-luvulta. Riihi kuuluu Junkkaalan 

tilaan, joka oli Hinsalan Jopin isännän veljelle 1883 annettu torppa.

28.Säijän monitoimitalo
 Nykyään kylän tärkeänä kokoontumispaikkana toimiva Säijärven entinen koulu on siirretty nykyiselle paikalleen Aniasta 

sen liityttyä Pirkkalaan. Koulurakennus valmistui vuonna 1929, ja siinä toimi ala- ja yläkoulu vuoteen 1969 asti, 
jolloin koulu lakkautettiin. Koulu jäi harrastuskäyttöön ja kunnostettiin vuonna 1991 kunnan varoin kylätoimikunnan 
talkoolaisten avustamana.

29.Haikala (Typpy)
 Typpy on yksi Säijän harvoista kantatiloista. Se siirrettiin vuonna 1892 Vesilahden puolelta Säijään. Pihapiiri rajautuu 

neljältä sivulta, ja siihen kuuluu päärakennuksen lisäksi muun muassa pakari, maakellari ja hyvin säilynyt vanha 
riviaitta.

30.Pyhälä
 Pyhälä on yksi Hahkalan kylän vanhoista kantatiloista, joka tunnetaan jo 1600-luvulta. Tilalla on vuonna 1895 

valmistunut perinteinen, kaksikuistinen päärakennus, joka on keltamullan värinen. Lisäksi tilalle kuuluu kivinavetta 
vuodelta 1916 ja tien varressa maamerkkinä tiilinen makasiini vuodelta 1939.

(Lähde: Teivas (2006). Lempäälän kulttuuriympäristöohjelma.)

23. Säijän kulttuurimaisemaa (Kuva: Hannu Vallas 2001) 26. Myllymäen puromylly (Kuva: Eija 
Teivas)

27. Junkkaalan riihi (Kuva: Eija Teivas) 30. Pyhälän päärakennus (Kuva: Eija 
Teivas)

28. Säijän monitoimitalo
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5. Maisema

5.1 Maisemamaakunta, perinnemaisemat
Ympäristöministeriön vuonna 1993 laatiman maisemamaakuntajaon mukaan Lempäälä kuuluu Keski-Hämeen viljely- ja 
järviseutuun (www.ymparisto.fi ), jossa Kanta-Hämeen peltolakeus on vaihtumassa Pirkanmaan kankareseuduksi (Mäkelä 
2006). Seudulle ovat tyypillisiä vesistöt, loivasti kumpuilevat viljelyalueet ja varhaishistoriallisestikin arvokkaat maisemat. 
Maisema on hyvin monimuotoista ja usein pienipiirteistä johtuen vaihtelevista luonnonoloista sekä monipuolisista ja 
pitkään jatkuneista alkutuotantoon liittyvistä elinkeinoista. 

Luonnonpiirteitä hallitsevat vesi sekä hedelmälliset savialueet, jotka yhdessä muodostavat alueelle tyypillisiä avoimia 
viljelymaisemia ja järvinäkymiä. Erityisesti Nurmella ranta on säilynyt melko hyvin avoimena. Säijässä järvinäkymiä tukkii 
runsas rantarakentaminen sekä pusikoituminen. Nurmea ja Säijää etelässä rajaavan Pyhäjärven rantaviiva onkin erittäin 
pitkä, ja sen pituutta lisäävät vielä lukuisat niemennokat ja lahdenpoukamat. Vesialueeseen kuuluu myös muutamia 
saaria. Sisäjärviä alueella on melko niukasti ja ne ovat varsin pieniä. Maisema on Lempäälän alavimpia. Matalimmillaan se 
on Säijässä rantaviivan tuntumassa, jossa korkeus merenpinnasta on 77 metriä (Teivas 2006).

Nurmen ja Säijän metsät kuuluvat lähinnä tuoreisiin tai lehtomaisiin kangasmetsiin. Vain kallioisilla mäillä tavataan 
karumpia metsätyyppejä. Alue kuuluu niin sanottuun Pirkkalan lehtokeskukseen. Kasvillisuuden monipuolisuutta lisää 
Lempäälän sijainti useiden kasvilajien levinneisyysalueiden rajamailla. Muun muassa Lounais-Suomen vuokkovyöhyke 
erilaisine vuokkolajikkeineen ja pähkinäpensaineen ulottuu Pirkanmaalle asti. Eteläinen lehtometsävyöhyke kohtaa 
havumetsävyöhykkeen näillä seuduilla. Kylät ovat vanhaa kulttuurialuetta, joten luonnosta voi löytää vielä jäänteinä 
vanhoista hyötykasveista, kuten rohtoraunioyrttiä, koiranköynnöstä ja isosorsimoa. (Mäkelä 2006)

Alueeseen kuuluu kolme Lempäälän kulttuuriympäristöohjelmassa (2006) määriteltyä arvokasta kulttuuriympäristöaluetta, 
joista yksi, Aimalan-Nurmen kulttuurimaisema, on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Ruuholan 
kulttuurimaisema sijaitsee myös Nurmella ja Säijän kulttuurimaisema Säijässä.

5.2 Maisemarakenne
Maisemat Nurmella ja Säijässä ovat rakenteeltaan monin tavoin samankaltaisia, mutta eroavaisuuksiakin löytyy. Koko 
alueen maisemaa hallitsevat avarat peltonäkymät ja loivasti kumpuileva maasto. Ominaisia piirteitä ovat myös pelloilla 
sijaitsevat metsäsaarekkeet sekä maisematiloja jakavat ja kokonaisuutta rytmittävät metsävyöhykkeet.

2222
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Nurmi:
Nurmen aluetta hallitsee Aimalan-Nurmen kulttuurimaisema (maisematila 1), joka muodostaa yhden suuren maisematilan 
Pirkkalantien eteläpuolelle Lahdenkylästä Lumialaan asti. Maa-ala on suurimmaksi osaksi peltoa, jota pienet metsäsaarekkeet 
ja -vyöhykkeet rytmittävät. Maisema on helppo hahmottaa yhtenäisten ja avointen peltoaukeiden ansiosta. Järvinäkymät 
ovat tärkeä osa Aimalan-Nurmen kulttuurimaisemaa, ja rannat onkin saatu pidettyä melko hyvin avoimina.

Luodonniemi muodostaa oman maisematilansa (maisematila 2), joka alkaa Evatunlahdesta. Yli puolet niemen pinta-
alasta on peltoa. Vaikka niemeä ympäröi kaikilta suunnilta vesi, rajautuu pelto joka puolelta puustoon, eikä avoimia 
järvinäkymiä pellolta juuri avaudu. Niemen itäpuolisko on varsin avaraa peltomaisemaa, jossa ei metsäsaarekkeita juuri 
ole. Länsipuoliskolla sijaitsee yksi suurehko metsäsaareke, jota pelto kiertää.

Ruuholan kulttuurimaisema (maisematila 3) erottuu omaksi maisematilakseen. Maisema rakentuu avarasta laaksomaisesta 
peltoaukeasta, joka laskee Ruuholahteen. Itse Ruuholahti ei kuitenkaan ole puuston ja pusikon takaa nähtävissä. Tärkeässä 
roolissa maisemassa ovat Kerttulan, Annalan ja Antilan vanhojen tilojen rakennukset. 

Pirkkalantien pohjoispuolella Saarikontiellä (maisematila 4) maisema on selvästi pienipiirteisempää. Peltoaukeat ovat 
verrattain pieniä ja metsien osuus maisemasta suurempi. Yhden yhtenäisen peltoaukean sijaan pellot ovat jakautuneet 
useiksi erillisiksi pienoismaisemiksi, joita metsävyöhykkeet, saarekkeet tai pusikot erottavat toisistaan. Poikkeuksen 
pienipiirteisyyteen tekee Saarikontien pohjoisosassa aukeneva yllättävä peltolakeus, ikään kuin loppuhuipennus, johon 
Nurmen kylän voi katsoa päättyvän.

Aimalan-Nurmen kulttuurimaisemaa Lahdenkyläntieltä (maisematila1)

Ruuholan kulttuurimaisemaa (maisematila 3)
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Saarikontien pohjoispäässä sijaitseva maisematila (maisematila 4)

Säijä:
Säijän maisemakuvalle tyypillistä on avarien, pitkien peltonäkymien ja pienipiirteisemmän maiseman vuorottelu. Säijä 
jakautuu useisiin erikokoisiin maisematiloihin, vaikka lähes kaikki peltoalueet ovat jonkin peltosuikaleen kautta yhteydessä 
toisiinsa. Olen jaotellut Säijän alueen metsävyöhykkeiden erottamiin kolmeen suurempaan ja viiteen pienempään 
maisematilaan.

Sullanmaan maisematila (maisematila 5) ulottuu Pyhäjärven rannalta Pirkkalantielle asti. Maisematila on muodoltaan 
hyvin polveileva ja useiden melko suurten metsäsaarekkeiden ja -niemekkeiden jaottelema. Teiltä käsin tarkasteltuna sitä 
onkin vaikea hahmottaa yhdeksi kokonaisuudeksi, vaikka näkymät ovat paikoin hyvinkin pitkiä. Vaikka maisema rajautuu 
suurelta osin rantaviivaan, ei vesi ole suuressa roolissa maisemassa tiiviistä rantarakentamisesta, rantaa reunustavista 
metsiköistä ja pusikoitumisesta johtuen. Vain maisematilan aivan eteläisimmillä rannoilla järvimaisema on avoin.

Säijärveä ympäröivä Säijärventieltä Pirkkalantien itäpuolelle asti ulottuva peltoalue on yksi Säijän suurimmista ja 
keskeisimmistä maisematiloista (maisematila 6). Maisema on kolmen suuremman ja useiden pienempien metsäsaarekkeiden 
täplittämä. Näkymät ovat avaria, idyllisen kauniita ja monin paikoin hyvinkin pitkiä. Maisematila ei ole kovin selkeärajainen, 
vaan ympäröivät metsänreunat ovat monin paikoin hyvin polveilevia muodostaen pieniä soppia alueen reunoille. Säijärvi 
olisi hyvin potentiaalinen maisematilan kohokohta, mutta runsaasta pusikoitumisesta johtuen se ei erotu maisemassa 
kovinkaan selvästi.

Toritun maisematila (maisematila 7) on metsäisten mäkien ympäröimä laaksomainen alue Säijän pohjoisosassa. Sen etelä-
länsi-puolisko on hyvin yhtenäinen ja avara peltoaukea, jossa näkymät ovat hyvin pitkiä ja näyttäviä. Alueen koillispuoli 
on hajanaisempaa useiden suurten metsäsaarekkeiden jaottelemaa tilaa.

Paratiisinmäen pohjoispuolelta Säijärventieltä Pirkkalantien itäpuolelle Kaakkolammille asti ulottuva maisematila 
(maisematila 8) on useiden metsäsaarekkeiden rikkomaa peltotilaa. Harjunpääntie ja sitä reunustavat metsäsaarekkeet 
jakavat maisematilan länsipuolen kahteen osaan.

Sullanmaan maisematila (maisematila 5)

Säijärveä ympäröivää maisemaa (maisematila 6)
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Säijoen jokilaakson maisemaa (maisematila 10)

Uuramonmäen pohjoispuolen maisematila (maisematila 12)

Säijän entisen kyläkeskuksen maisematila (maisematila 11)

Urvantajärven maisematila (maisematila 9) on muodoltaan pitkänomainen ja moniosainen. Pirkkalantielle näkymät 
avautuvat vain parista kohtaa maisematilan näyttäytyessä ohikulkijalle vain pieni osa kerrallaan. Maisematilan pohjoisosa 
jää ohikulkijalta näkymättömiin. Pahasti pusikoitunut ja rehevöitynyt Urvantajärvi ei nouse maisemassa esiin.

Säijoen jokilaakson maisematila (maisematila 10) on osa Säijän kulttuurimaisemaa. Se avautuu metsävyöhykkeen jälkeen 
idästä päin lähestyttäessä yhtenäisenä ja avarana peltoaukeana tien molemmille puolille. Näkymät jatkuvat Säijoen toiselle 
puolelle asti, mutta itse Säijoki jää laakson pohjalle näkymättömiin tieltä katsottuna. Olennaisia ovat myös maisemaa 
elävöittävät metsänreunassa pilkottavat vanhat tilat ja ladot, sekä tietä reunustavat porttimaiset rakennusryhmät ja 
metsäsaarekkeet maisematilan molemmissa päissä.

Säijän vanhaa kyläkeskusta sivuava maisematila (maisematila 11) on pieni, mutta varsin selkeästi rajattu, yhtenäinen ja 
avara. Pellon lounaisosassa on vain yksi soistunut metsäsaareke, jota pellot kiertävät.

Kapean metsävyöhykkeen takana Pirkkalan rajan vieressä on myös melko pieni mutta idyllinen maisematila (maisematila 
12). Aluetta rajaa etelässä Uuramonmäki, pohjoisessa Vieronmäki ja lännessä jo Pirkkalan puolelle kuuluva Harakkamäki. 
Keskellä aluetta, tien vieressä on melko suuri metsäsaareke, jota yhtenäinen peltoalue kiertää.
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5.3 Asutuksen sijoittuminen
Nurmi:
Asutus on Nurmella keskittynyt lähinnä pääteiden ja -raittien, kuten Pirkkalantien, Lahdenkyläntien, Hiivalahdentien, 
Nurkkilantien ja Saarikontien, varsille. Suurin osa rakennuskannasta sijaitsee metsissä tai metsien reunoilla. Vanhoja 
kantatiloja sijaitsee myös peltojen keskellä maisemaa elävöittäen ja rikastaen. Pelloille ei juurikaan ole rakennettu 
uudisrakennuksia. Uudisrakennuskeskittymiä on Lahdenkylässä, Saarikontien varressa, kyläkeskuksen tuntumassa, sekä 
Luodonniemessä ja Lumialassa. Rannat ovat pysyneet melko hyvin rakentamattomina. Jonkin verran rantarakentamista 
on kuitenkin Luodonniemessä, Lumialassa, Ruuholassa, Hahkalassa ja Lahdenkylässä.

Säijä:
Asutus on levittäytynyt sirpalemaisesti koko Säijän alueelle. Valtaosa asutuksesta sijaitsee Pyhäjärven rannasta 
Säijoen suun lähistöltä koilliseen suuntaavalla Säijärventien, Pirkkalantien ja Säijän Yhdystien rajaamalla alueella. 
Asutus sijaitsee pääosin metsässä, metsien reunoilla ja metsäsaarekkeissa. Joitakin uudisrakennuksia on rakennettu 
myös peltoaukeille. Asutus on viimeisten vuosikymmenten aikana painottunut yhä enemmän Säijän pohjoisosiin, kauas 
entisestä kyläkeskuksesta, sekä Pyhäjärven rannoille. Pääsyitä tälle kehityssuunnalle lienevät Pirkkalantien muuttuminen 
pääväyläksi Vanhan Rantatien sijaan sekä kesämökkeilyn yleistyminen. Tämä on muuttanut suuresti kylän rakennetta.

5.4 Näkymät ja kulkukokemus
Maiseman hahmottamisen ja paikan luonteen kannalta näkymät ovat oleellinen asia. Näkymät yhdistävät paikkoja 
visuaalisesti, mikä auttaa paikkojen keskinäisten sijaintien hahmottamista. Näkymät toimivat näin tavallaan tiestön 
täydentäjinä. Avarat, vehreät näkymät ovat tärkeä osatekijä ihmissilmää miellyttävässä ympäristössä, sillä tutkimusten 
mukaan valtaosa ihmisistä pitää vehreää peltomaisemaa, mielellään veden äärellä, miellyttävänä ympäristönä. Tutkijoiden 
mukaan tämä johtunee siitä, että se muistuttaa esi-isiemme ja -äitiemme alkukotia, savannia. (Heikkinen 2009)

Maatalouden painopisteen siirtyminen karjataloudesta viljanviljelyyn on muuttanut maisemaa ja täten myös näkymiä 
voimakkaasti. Kun karjan luontainen apu maiseman ylläpidossa on jäänyt pois, on pusikoituminen alkanut rajoittamaan ja 
sulkemaan näkymiä yhä kasvavalla vauhdilla.

Nykyään ympäristöä koetaan enenevässä määrin teiltä käsin. Vilkkaimmilta teiltä havaittavia näkymiä voidaankin pitää 
tärkeämpinä kuin muista paikoista havaittuja näkymiä. Ne palvelevat “suurempaa yleisöä”. Oheisessa kartassa on merkitty 
tärkeimmille teille näkyvät pellon osat punaisella. Punaisimmat kohdat ovat paikkoja, joissa kahden tai useamman tien 
näkymät risteävät, eli nämä paikat näkyvät useammasta katselusuunnasta. Tarkasteluun on otettu molempien kylien 
poikki kulkevan Pirkkalantien lisäksi Nurmelta Lahdenkyläntie, Nurkkilantie, Hiivalahdentie ja Saarikontie, sekä Säijästä 
Vanha Rantatie, Säijärventie, Riukulantie ja Säijän Yhdystie. 

Yhtä tärkeitä kuin itse peltoaukeat ovat peltoja rajaavat metsänreunat, joihin katse hakeutuu maisemassa. Metsänreunat 
voivat olla ihanteellisia rakennuspaikkoja, mutta ne ovat myös erityisen herkkiä kohtia maisemassa. Liian näkyvästi 
sijoitettu tai väritykseltään paikkaan sopimaton rakennus voi pahimmillaan pilata näkymän tullessaan näkymässä 
huomion keskipisteeksi, johon katse väkisinkin hakeutuu. Uudisrakennusten tulisi olla alisteisia maisemaan ja vanhaan 
rakennuskantaan nähden. Parhaimmillaan rakennus metsänreunassa voi kuitenkin täydentää sopusointuisesti maisemaa 
sitä rikastaen ja elävöittäen.

Tiellä liikkuessa on oleellista tilojen vaihtelevuus ja jaksottuminen, sekä avoimen ja rajatun katutilan vuorottelu, jotka 
sopivassa suhteessa luovat visuaalisesti miellyttävän ja mielenkiintoisen kulkukokemuksen. Täysin avoin tai rajattu 
katutila tekevät kulkukokemuksesta yksitoikkoisen. Maisematiloja erottavat metsävyöhykkeet ja tielinjaa sivuavat 
porttimaiset aiheet ovat siis kulkukokemuksen kannalta yhtä tärkeitä kuin itse maisematilatkin. Niitä voivat olla yhtälailla 
luonnonelementit, kuten puu- tai kalliomuodostelmat, kuin myös tiiviisti katulinjassa sijaitsevat rakennuksetkin.

Peltolan rakennukset ja puusto luovat 
porttimaisen tiiviin kohdan Säijärventielle 
Toritun maisematilaan

Kierikan tila Nurmella rajaa ansiokkaasti 
Lahdenkyläntien ja Aimalantien risteystä

Nurmen Lahdenkylässä Päivälän,Raukon, 
Alasen ja Ollilan muodostama ryhmäkylä 
rajaa vanhaa raittia kauniisti. 
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6. Kehittämisstrategia

6.1 Nelikenttäanalyysi (SWOT)
Nelikenttäanalyysi perustuu asukkaiden kyläkyselyissä antamiin vastauksiin. Kyselyitä lähetettiin yhteensä 420 kappaletta, 
joista 240 Nurmelle ja 180 Säijään. Vastauksia tuli varsin niukasti -  vain 31 kappaletta. Nurmen vastausprosentti oli 5,8% 
ja Säijän 9,4%. Oheisessa SWOT-analyysissä on esitetty viisi kussakin kysymyskentässä useimmin esiintynyttä vastausta. 

6.2 Yhteenveto kyläläisten ajatuksista
Kyläläisten ajatukset kylistä ja niiden kehittämisestä on koottu kyläkyselyiden vastauksista ja ensimmäisen kyläkokouksen 
annista. 

6.2.1 Kylien nykytilanne kyläläisten silmin
Kylän henki koetaan molemmissa kylissä pääpiirteissään hyväksi. Erityisesti Säijässä lähes kaikissa vastauksissa hengen 
sanottiin olevan hyvä, ellei erinomainen. Parissa vastauksessa valiteltiin kylän yhteishengessä olevan parantamisen varaa. 
Nurmella kylän henki koetaan myös pääosin hyväksi ja mukavaksi, mutta jonkin verran valiteltiin kylän sulkeutuneisuutta 
ja heikkoa talkoohenkeä. Kyläläiset luonnehtivat kyläänsä ensisijaisesti maatalouskyläksi, mutta erityisesti Säijässä nousi 
esiin huoli maatalouselinkeinon vähenemisestä, ja kylän arveltiinkin jo muuttuneen pikemminkin ”autoilevien asuinpaikaksi” 
tai ”lähiöksi, josta käydään Tampereella töissä”. Nurmella maatalouselinkeinon lisäksi kylää määriteltiin myös monien 
muiden ammattilaisten ja osaajien kotikyläksi. 

Tärkeimmät syyt alueelle muuttamiseen ovat olleet sijainti lähellä Tamperetta ja Lempäälän keskustaa, halu muuttaa maalle, 
sukuperinteet ja sopivan tontin tai talon löytyminen seudulta. Tulevaisuudessa potentiaalisimpina vetovoimatekijöinä 
Säijässä pidetään lapsiperheiden asumista turvallisen ja rauhallisen elinympäristön, uuden koulun ja päiväkodin ansiosta. 
Nurmella lapsiperheiden asuminen katsottiin toiseksi potentiaalisimmaksi vetovoimatekijäksi. Nurmella tärkeimpänä ja 
Säijässä toiseksi tärkeimpänä vetovoimatekijänä pidetään luonnonläheistä asumista, sillä kylillä on tilaa esimerkiksi viljellä 
ja pitää eläimiä, raitis ilma, luonto lähellä ja pitkä rantaviiva. Toisaalta liiallinen uusien asukkaiden tulo huolettaa, koska ”mitä 
enemmän uusia asukkaita, sitä todennäköisemmin aletaan menettää luonnonläheisyyttä”. Kolmanneksi potentiaalisimmaksi 
vetovoimatekijäksi katsottiin molemmissa kylissä etätyö kotoa käsin, mutta tietoliikenneyhteyksien parantamista pidetään 
tämän kannalta tärkeänä. Muiksi vetovoimatekijöiksi ehdotettiin Säijässä muun muassa tonttitarjonnan parantamista ja 
alueen kaavoittamista. Nurmella vastaavasti ehdotettiin vetovoimatekijöiksi muun muassa sijaintia lähellä Tamperetta 
sekä kylän yrittäjähenkisyyttä.
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Säijä:

Vahvuudet
• Hyvät liikenneyhteydet; 
kuntakeskuksen, Tampereen ja 
Pirkkalan läheisyys
• Luonto ja maalaismaisema
• Rauhallisuus, hiljaisuus
• Oma koulu
• Vesiosuuskunta, vesiverkosto

Heikkoudet
• Kaupan ja muiden palveluiden puute
• Julkisen liikenteen puutteellisuus
• Liian korkeat nopeusrajoitukset, 
erityisesti Vanhalla Rantatiellä
• Pyhäjärven rehevöityminen, 
leväkukinnot
• Hajanainen asutus

Mahdollisuudet
• Lähiruoan suoramyynti tiloilta
• Maatilamatkailu
• Maaseudun säilyttäminen harkitun 
rakentamisen ja kaavoituksen avulla
• Profi loituminen hevoskyläksi: ravirata, 
maneesi ja ratsastustapahtumia
• Uudet asukkaat, jotta koulu säilyisi ja 
lähikauppa saataisiin takaisin kylälle

Uhat
• Esikaupungistuminen, 
maaseutumaisuuden katoaminen
• Lentokentän saasteet
• Perinteiden ja talkoohengen 
katoaminen uusien tulokkaiden myötä
• Peltojen ja rantojen pusikoituminen
• Liiallinen rantarakentaminen

Vahvuudet
• Maaseutumaisuus, maalaismaisema, 
• Oma koulu ja päiväkoti
• Hyvät liikenneyhteydet; 
kuntakeskuksen ja Tampereen läheisyys
• Luonto, luonnonläheisyys
• Monipuolinen yritystoiminta ja 
tietotaito

Heikkoudet
• Julkisen liikenteen puutteellisuus
• Nurkkakuntaisuus, sisäänpäin 
lämpiäminen, kyräily
• Uusien asukkaiden eriarvoinen kohtelu
• Sisäliikuntatilojen puute
• Teiden huono kunto talvisin

Mahdollisuudet
• Hyvän sijainnin ja liikenneyhteyksien 
hyödyntäminen
• Kylämäisyyden korostaminen
• Mäyriän kehittäminen ja kunnostus
• Uusien asukkaiden tuomat tiedot, 
taidot ja uudet näkemykset
• Yhteistyö oman kylän sisällä ja 
naapurikylän kanssa

Uhat
• Koulun ja päiväkodin lakkautus
• Kaupunkimaisuuden tuleminen osaksi 
kylän arkea
• Asukasmäärän liian voimakas kasvu
• Kulttuurimaiseman ja yleensä 
maaseutumaisuuden katoaminen
• Kolmas murskaamo alueelle

Nurmi:
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6.2.2 Kyläläisten ajatuksia kylien 
kehittämiseksi
Ideoita kylien kehittämiseksi tuli runsaasti. Suurin osa 
kehittämisideoista koski kylien palveluverkoston parantamista 
tai ympäristöön liittyviä toimenpiteitä. Alle on poimittu useita 
kehitysideoita kyläkyselyistä.

Nurmella kylän yrittäjähenkisyyttä voitaisiin korostaa ja oman 
kylän yritystoimintaa tukea käyttämällä oman kylän palveluja 
nykyistä enemmän. Myös uusien asukkaiden tiedot, taidot ja 
uudet näkemykset voitaisiin hyödyntää ja nähdä mahdollisuutena 
kylän palveluverkoston kehittämisessä – myös asiakaskunnan 
kasvamisen osalta. Mäyriän kunnostaminen voisi hyödyttää 
esimerkiksi lomamökkien vuokrausyrityksiä ja toimia vetonaulana 
maaseutumatkailussa. Kylän esikaupunkimaistumisen torjumiseksi 
ehdotetaan kaavoituksen ja suunnittelun lisäksi kylän identiteetin 
vahvistamista, jota voitaisiin ammentaa vaikkapa kylän historiasta 
ottamalla käyttöön vanhoja tapoja ja tarinoita. 

Säijässä palveluverkoston parantamiseksi toivotaan lisää lähiruoan 
tuotantoa ja tilamyyntiä. Kylän asukasluvun kasvaessa toiveissa 
on myös kyläkaupan ja muiden palveluiden takaisin saaminen. 
Tällöin omassa kylässä tuotettua lähiruokaa voitaisiin myydä myös 
keskitetysti kyläkaupassa. Maatilamatkailun edistämistä ehdotetaan 
myös Säijässä. Sekä toimivat oheiselinkeinoja etsivät tilat että 
tyhjillään olevat tilat voitaisiin valjastaa maatilamatkailukäyttöön. 
Hevosharrastusten ja -urheilun laajentaminen rakentamalla 
ravirata ja maneesi ja järjestämällä ratsastustapahtumia 
voisi toimia vetonaulana maaseutumatkailussa. Hevos- ja 
matkailupalvelut voisivatkin toimia yhteistyössä keskenään 
muodostaen yhteistuumin elämyksellisiä lomapaketteja. Julkisen 
liikenteen heikkoa tilaa valitellaan paljon ja ratkaisuksi ehdotetaan 
linja-autoyhteyttä reitille Tampere-Pirkkala-Säijä-Nurmi-Lempäälä. 
Viemäriverkoston toteuttamista toivotaan kovasti ja sen avulla 
voitaisiinkin ohjata hajanaiseksi muodostuneen asutuksen 
keskittymistä jatkossa toivotuille alueille. Kylän yhteisöllisyyden 
lisäämiseksi haluttaisiin Säijän urheilukentälle lisää tapahtumia, 
kuten lentopalloturnauksia, ja Säijän monitoimitalon käyttöä 
toivottaisiin lisättävän. Rantarakentamisen jatkumista ja 
peltomaisemien runtelemista rakentamisella sekä ylipäänsä 
liiallista rakentamista haluttaisiin rajoittaa kaavoituksen avulla.

Luonnonympäristön hoitotoimenpiteiksi molemmissa kylissä 
ehdotetaan pusikoiden raivaamista peltojen ja teiden varsilta ja 
järvien ja jokien rannoilta. Myös esimerkiksi lampaiden laiduntamista 
ehdotetaan käytettäväksi maisemanhoitoon. Järvien ja jokien 
rehevöitymisen ja umpeen kasvamisen pysäyttämiseksi ehdotetaan 
vesikasvien niittoa sekä päästörajoituksia. Peltoalueiden pitämistä 
avoimina ja rakentamattomina sekä luonnon monimuotoisuuden 
suojelemista esimerkiksi rauhoittamalla pelto- ja niittyalueita 
pidetään kylillä tärkeänä. Vanhan rakennuskannan kunnostus 
ja säilyttäminen on molempien kylien intresseissä. Myös yleisen 
siisteyden ylläpitoa romun ja jätteiden viemisellä näkyviltä paikoilta 
toivotaan.

Tärkeimmiksi kohtaamis- ja ajanviettopaikoiksi Nurmen 
asukkaat nimeävät Nurmen koulun ympäristöineen, Lahdenkylän 
uimarannan, Nurmen lavan, rukoushuoneen, VPK:n talon ja 
Mäyriän. Nurmen koululle toivotaan sisäliikuntatiloja. Uimarannan 
laituri kaipaisi kunnostusta talkoovoimin. Nurmen lavalle 
toivottaisiin enemmän nuorisotapahtumia ja myös rukoushuoneen 
käyttöastetta haluttaisiin nostaa. Uusiksi paikoiksi kyläläiset toivovat 
eniten matonpesupaikkaa sekä sisäliikunta- ja monitoimitiloja. 
Myös venelaiturit ja veneiden vesillelaskupaikka sekä grillikatos 
uimarannan yhteyteen saavat kannatusta.

Mäyriän virkistysalueen telttailualuetta

Säijässä on runsaasti hevosia, mitä voitaisiin hyödyntää 
matkailussa vetovaulana

Lampaiden laiduntaminen paitsi auttaa maiseman siistinä 
pysymistä myös elävöittää maalaismaisemaa.

Säijän urheilukentän käyttöä voitaisiin laajentaa myös 
talvikaudelle muuttamalla jalkapallokenttä luistinradaksi.
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Säijässä tärkeimpinä kohtaamis- ja ajanviettopaikkoina kyläläiset 
pitävät Typynrantaa, monitoimitaloa, urheilukenttää, koulua ja sen 
liikuntasalia sekä Puntalan leirikeskusta. Entisen kaupan ja terassin 
kerrotaan ennen olleen tärkeä paikka kyläläisille, ja se haluttaisiin 
saada takaisin käyttöön. Monitoimitalon kehittämiseksi ehdotetaan 
kokousvuokrien poistamista kylän asukkailta ja yhdistyksiltä.
Koulun liikuntasalin käyttöä haluttaisiin laajentaa myös kesäajalle. 
Ykköstoiveena uudeksi julkiseksi paikaksi on myös Säijässä 
matonpesupaikka, jota ilmeisesti on kaavailtukin jo monitoimitalon 
läheisyyteen. Myös Typynrantaa ehdotetaan matonpesupaikan 
sijoituspaikaksi. Monien toiveissa on myös kyläkaupan tai 
kesäkioskin saaminen takaisin kylälle. Monitoimitalon pihapiirissä 
olevan hirsisen saunarakennuksen kunnostamista yhteiseen 
käyttöön ja koko monitoimitalon pihan kunnostusta ehdotetaan. 
Myös grillikatoksen rakentamista Typynrantaan väläyteltiin.

Molemmille kylille uusien asukkaiden saaminen kylälle on tärkeää, 
mutta liiallista muuttoa kyliin halutaan myös rajoittaa. Kun kyläläisiltä 
tiedusteltiin, kuinka paljon uusia asukkaita heidän mielestään voisi 
kylään seuraavan 20 vuoden aikana muuttaa, vaihtelivat vastaukset 
Nurmella 10 ja 200 kotitalouden välillä keskiarvon ollessa 71 ja 
mediaanin 45 kotitaloutta. Säijässä vastaukset vaihtelivat 20 ja 
100 välillä keskiarvon ollessa 59 ja mediaanin 57,5 kotitaloutta. 
Kun kysyttiin sopivaa kylän kasvuvauhtia per vuosi, vaihtelivat 
vastaukset Nurmella yhden ja 10 kotitalouden välillä keskiarvon 
ollessa 4,5 ja mediaanin 5 kotitaloutta/vuosi. Säijässä vastaukset 
vaihtelivat yhden ja viiden kotitalouden välillä keskiarvon ollessa 
3,3 ja mediaanin 3,5 kotitaloutta/vuosi. 

Uusien asukkaiden saaminen osaksi kyläyhteisöä on tärkeää 
sekä uusille että nykyisille asukkaille, sillä sitouttamalla uudet 
asukkaat kyläyhteisöön voidaan talkoo- ynnä muita kylän 
perinteitä jatkaa, säilyttää hyvä henki kylällä ja estää sen 
muuttuminen vain nukkumalähiöksi. Kyläläisiltä löytyikin paljon 
hyviä ehdotuksia uusien asukkaiden saamiseksi paremmin 
mukaan kyläyhteisön toimintaan. Monet ehdottivat jonkinlaisen 
tutustumispaketin tai kyläesitteen lähettämistä uusille asukkaille, 
jossa olisi informaatiota esimerkiksi kylän yrittäjistä, yhdistyksistä, 
harrastusmahdollisuuksista, kerhoista ja tapahtumista. Myös 
esittäytymiskäyntiä vaikkapa jonkun kyläyhdistyksen jäsenen 
toimesta ehdotettiin. Silloin tällöin pidettävä uusille ja vanhoille 
asukkaille tarkoitettu tutustumistilaisuuskin olisi tervetullut. 
Myös ”kyläluudan”, eli uudelta asukkaalta seuraavalle kiertävän 
luudan, käyttöönottoa ehdotettiin. Nykyiset asukkaat vastaavasti 
toivoivat aktiivisuutta myös uusien asukkaiden puolelta kontaktin 
ottamisessa ja tapahtumiin osallistumisessa. Säijässä haikailtiin 
myös entisen kaupan perään, joka on ennen toiminut luontevana 
paikkana tutustua muihin kyläläisiin.

Kylien välistä yhteistyötä pidetään tällä hetkellä keskikertaisena, 
mutta kaikki kyläkyselyihin vastanneet pitivät yhteistyön lisäämistä 
joko melko hyvänä tai erittäin hyvänä kehityssuuntana. Yhteistyö 
nähtiin tarpeelliseksi varsinkin poliittisessa toiminnassa sekä 
yhteisien hankkeiden toteuttamisessa. Esimerkiksi molempien 
kylien ykköstoive, matonpesupaikka, voitaisiin rakentaa kylien 
välimaastoon ja toteuttaa molempien kylien voimat ja varat 
yhdistämällä. Matkailupalveluiden kehittämisessä kylät voisivat 
myös yhdistää voimansa esimerkiksi markkinoinnissa ja 
lomapakettien tarjonnassa.

Monitoimitalon sauna haluttaisiin saada takaisin 
käyttökuntoon.

Lahdenkylän uimarannalle Nurmelle kaivataan uutta 
venelaituria ja grillikatosta.

Nurmen lava on tärkeä ja perinteikäs ajanviettopaikka 
(Kuva: www.saunalahti.fi /~pohjala/rustholli 10.4.2010)
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Kyläkauppa ja muita 
palveluita takaisin 

Säijään

Uusien asukkaiden 
tietojen, taitojen 
ja näkemysten 
hyödyntäminen

Mäyriän 
kunnostaminen 

Lahdenkylän 
uimarannan laiturin 

kunnostus

Nuorisotapahtumia 
Nurmen lavalle

Lähiruoan tuotanto 
ja tilamyynti

Maatilamatkailu

Ravirata, maneesi ja 
ratsastus-tapahtumat

Linja-auto reitille Tre-
Pla-Säijä-Nurmi-Llä

Viemäriverkoston 
toteutus Säijään

Yhteistyö

Säijän 
urheilukentälle lisää 
tapahtumia, kuten 

lentopalloturnauksia

Säijän 
monitoimitalon 

käytön lisääminen

Yrittäjähenkisyyden 
korostaminen

Kyläesite/
tutustumispaketti

Esittäytymiskäynnit 
kyläyhdistyksen 

jäsenen toimesta

Tutustumistilaisuudet
“Kyläluuta”

Uusien asukkaiden 
aktiivisempi 

osallistuminen

Palveluiden 
kehittäminen

Uusien 
asukkaiden 

osallistaminen

Perinteet kunniaan 
- vanhat tavat ja 

tarinat

Tehokkaampi 
valvonta ja yhteistyö 

murtovarkaiden 
torjumiseksi

Kylien 
kehittämisstrategia

Muu 
kehittäminen

Maisemanhoito

Pusikoiden 
raivaaminen

Lampaiden 
laiduntamista 

maiseman 
ylläpitämiseksi

Rantojen ruoppaus 
ja vesikasvien niitto

Vanhan 
rakennuskannan 

kunnostus
Päästörajoitukset

Romut ja jätteet 
pois näkyviltä 

paikoilta

Ympäristön 
kehittäminen

Rakennettu 
ympäristö

Sisäliikuntatilat 
Nurmen koululle

Uudet julkiset 
paikat

Kaavoitus

Peltoalueiden 
pitäminen avoimina 
ja rakentamattomina

Rantarakentamisen 
rajoittaminen

Esikaupunkimais-
tumisen välttäminen

Matonpesupaikka

Kyläkauppa tai 
kesäkioski Säijään

Säijän 
monitoimitalon 

saunarakennuksen 
kunnostaminen

Venelaitureita ja 
vesillelaskupaikka 

Nurmelle

Grillikatokset 
uimarannoille

Sisäliikunta-/
monitoimitila 

Nurmelle

6.3 Kehittämisstrategia miellekarttana
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7. Maankäytön suunnitelma

7.1 Rakennuspaikkojen yleiset 
valintakriteerit
Olen analysoinut alueen useiden rakennuspaikan arviointiin 
vaikuttavien kriteerien mukaan. Analysoituja kriteereitä ovat: 
sijainti maisemassa, maaperän rakennettavuus, maastonmuodot 
ja ilmansuunnat, etäisyys kyläkeskuksiin ja kouluihin, nykyisen 
rakennuskannan täydennys, sijainti olemassa olevaan tiestöön 
nähden, vesi- ja viemäriverkoston läheisyys, perinnemaisema-, 
luontokohde- ja muinaismuistoalueiden sijainti sekä sijainti 
historiallisessa maisemassa. Analyysikartat yhdistämällä voidaan 
nähdä näiden kriteerien perusteella parhaat rakennuspaikat kylillä.

A Ympäristön eheytys ja täydentäminen
A1 Sijainti maisemassa
Ensisijaisesti rakentaminen tulisi sijoittaa metsiin. Kulttuurimaisema 
on ikään kuin maatalouden oheistuotteena syntyvää 
julkishyödykettä, joka on tärkeä osa maalla asumista ja kylän 
identiteettiä. Avoin peltomaisema tulisi siis säästää rakentamiselta 
ja rakennukset sijoittaa metsiin ja “pellonrantatonteille” 
maaseudun avointa maisematilaa korostavasti. Yksikin väärässä 
paikassa oleva talo voi pilata koko maiseman. Kartassa pellot on 
merkitty mustalla ja metsät valkoisella.

A2 Nykyisen rakennuskannan täydennys
Kylän rakenteen kannalta on mielekästä pyrkiä liittämään 
uudisrakentaminen nykyiseen rakennuskantaan. Rakentamista 
ryhmittelemällä saadaan rakentamattomat alueet pidettyä 
yhtenäisinä. Maaseudun asutus ei kuitenkaan ole rakennus-
ryhmittymissäkään kovin tiheää, vaan riittävä etäisyys 
naapuriin tulisi pitää. Karttaan on merkitty valkoisella tärkeät 
asutuskeskittymät 200 m säteellä. Pääosin asumattomat ja 
tiheimmin rakennetut kohdat on merkitty mustalla. 
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A3 Etäisyys kyläkeskuksiin ja kouluihin
Kylien rakenteen kannalta on epäsuotavaa, että asutus sijoittuu 
hajalleen kauas kylien keskeisistä paikoista. Kylien sosiaalinen 
luonne voidaan säilyttää paremmin keskittämällä rakentaminen 
lähelle kylien tärkeitä kohtaamispaikkoja ja palveluja. Säijässä 
koulun ohella keskeiseksi paikaksi on määritelty entisen kaupan 
kohdalla sijainnut vanha kyläkeskus. Rakentamisen keskittäminen 
tälle alueelle palauttaisi kylärakenteen painopisteen lähemmäs 
alkuperäistä sekä parantaisi mahdollisuuksia saada kauppa 
takaisin kylälle.

B Luonnonolosuhteet
B1 Maastonmuodot ja ilmansuunnat
Pienilmasto vaikuttaa merkittävästi sekä rakennuksen 
asumisviihtyvyyteen että energiatehokkuutteen. Pienilmastoltaan 
parhaita paikkoja ovat etelä- ja lounaisrinteet, huonoimpia 
hallanarat laaksot, pohjoisrinteet ja mäkien pohjoispuoleiset 
tuuliset tasangot.

Oheiseen karttaan on merkitty pienilmastoltaan suotuisimmat 
etelä-lounaisrinteet valkoisella ja epäsuotuisimmat alueet 
mustalla.

B2 Maaperän rakennettavuus
Hyviksi maaperiksi on tässä analyysissä laskettu hiekka-, sora-, 
moreeni- ja hieta-alueet, sekä ohuehkot pehmeiköt, jotka ovat 
maastonmuodoiltaan joko tasaisia tai loivia. Suurin osa Säijän ja 
Nurmen maaperästä kuuluu näihin maaperätyyppeihin. Kartalla 
nämä maaperät on merkitty valkoisella. 

Huonoja maaperiä rakentamiselle ovat sen sijaan paksut 
pehmeikköalueet, sekä hyvin jyrkkärinteiset muut maaperät, 
jotka on karttaan merkitty mustalla.

C Verkostoihin liittyminen
C1 Sijainti tiestöön nähden
Rakentaminen on suositeltavaa sijoittaa jo olemassa olevan 
tiestön läheisyyteen. Kuitenkaan kaikkein vilkkaimpien teiden 
varteen ei liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden 
kannalta ole järkevää tehdä uusia liittymiä.

Karttaan on merkitty valkoisella olemassa olevien teiden 
lähimaastot, lukuunottamatta vilkkaimpien teiden - Pirkkalantien 
ja Vanhan Rantatien - varsia.

C2 Vesi- ja viemäriverkoston läheisyys
Rakennuspaikkojen sijoittaminen vesi- ja viemäriverkoston 
toiminta-alueelle on perusteltua, sillä mahdollisuus 
liittyä vesihuollon ja viemäröinnin piiriin on nykyaikaisen 
asumismukavuuden valossa tärkeä rakennuspaikan arvoa mittaava 
kriteeri. Säijässä on vain vesiosuuskunta, mutta ei viemäröintiä. 
Nurmen vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueen rajaus on 
tehty vuonna 2008 valmistuneen vesihuollon yleissuunnitelman 
pohjalta. Viemäriverkostoon liittyvät tontit voivat olla jonkin 
verran suositeltua 0,5 ha tonttikokoa pienempiä.

A2

B1

B2

C1
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D Sijainti historiallisessa maisemassa
Erittäin tärkeä osa kylien identiteettiä on niiden syvä historiallinen 
ulottuvuus. Historiallisia maiseman osia on pyrittävä varjelemaan 
ja niiden näkymistä nykymaisemassa korostamaan.

D1 Vanhat tielinjat
Vanhoilta kartoilta todennettavissa olevien vanhojen tielinjojen 
katkaisemista rakentamisella tulee välttää. 

D2 Vanhat kylätontit
Vanhoille kylätonteille ei saa rakentaa, ja muille vanhoille 
rakennuspaikoille ei museovirasto suosittele rakentamista, tai 
ainakin on varauduttava mahdollisiin arkeologisiin kaivauksiin. 

D3 Isojaon aikaiset rintapellot
Myöskään isojaon aikaisia rintapeltoja ei Museoviraston mukaan 
pidä rakentamisella tuhota.

E Perinnemaisemat, luontokohteet ja 
muinaismuistoalueet
Lempäälän kulttuuriympäristöohjelmassa (2006) on osoitettu 
Nurmen ja Säijän kylissä sijaitsevat perinnemaisemat, tärkeät 
luontokohteet ja muinaismuistoalueet, joille rakentaminen on 
kielletty.

F Rantaosayleiskaava ja Nurmen 
osayleiskaava
Sekä Nurmella että Säijässä on voimassa rantaosayleiskaava. 
Mikäli tontti on määritelty rantaosayleiskaavassa muuksi kuin 
rakennusmaaksi, voi rakennusluvan saaminen olla vaikeaa. Myös 
Nurmella voimassa oleva osayleiskaava on otettu huomioon, 
mutta se ei ole yhtä rajoittava kuin rantaosayleiskaava.

Tätä kriteeriä ei ole vyöhykesuunnitelmassa huomioitu, sillä 
rakentamiselle soveltuvia alueita haluttiin hakea puhtaasti paikan 
ominaisuuksien perusteella. Rakennuspaikkasuunnitelmassa 
rakennuspaikat on arvioitu myös  kaavojen mukaan.

Seuraavalla sivulla esitetyssä kartassa on yhdistetty edellä esitellyt 
rajoitekartat pinoamalla läpikuultavat karttatasot päällekkäin 
kuvankäsittelyohjelmassa. Eri kriteerit ovat kuitenkin keskenään 
eriarvoisia - toiset rajoittavampia tai tärkeämpiä kuin toiset. 
Kriteerien eriarvoisuus on analyysissä toteutettu karttatasojen 
läpikuultavuutta säätelemällä. Tärkeimmät rajoitekarttatasot 
ovat peittävämpiä ja vähemmän tärkeät läpikuultavampia. 
Tärkeimmiksi tai rajoittavimmiksi kriteereiksi olen katsonut 
perinnemaisemat, luontokohteet ja muinaismuistoalueet, vanhat 
tielinjat ja rakennuspaikat sekä sijainnin maisemassa (50-80% 
peittävyys). Vähiten rajoittaviksi olen sen sijaan määritellyt 
vanhat pellot, etäisyyden 1-2 km kyläkeskuksesta tai koulusta 
sekä nykyisen rakennuskannan täydennyksen ja eheytyksen 
(20-30% peittävyys). Muut, eli maaperän rakennettavuuden, 
maastonmuodot ja ilmansuunnat, sijainnin tiestöön nähden, 
vesi- ja viemäriverkoston läheisyyden sekä etäisyyden alle 1 
km kyläkeskuksesta tai koulusta, olen määritellyt tärkeydeltään 
keskinkertaisiksi (~40% peittävyys).

C2

D1, D2, D3

E
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Rajoitekarttojen yhdistelmä 1:50 000

7.2 Vyöhykesuunnitelma
Rajoitekarttojen yhdistelmän pohjalta tehty oheinen vyöhykesuunnitelma osoittaa edellä mainittujen kriteerien perusteella 
potentiaalisimmat alueet rakentamiselle. Rakentaminen olisi myös suositeltavaa suorittaa vyöhykkeiden mukaisessa 
järjestyksessä. Punaisimmalla merkityt alueet täydentävät kylän nykyistä rakennetta eheyttävimmin ja ovat siis 
ensisijaisia rakennuspaikkoja. Väkimäärän kasvaessa voidaan rakentamista laajentaa seuraavan vyöhykevärin osoittamille 
alueille. Merkittyjä alueita ei kuitenkaan ole syytä rakentaa täyteen, vaan riittävä rakentamisen väljyys tulisi säilyttää. 
Yksittäistä rakennuspaikkaa arvioidessa on tärkeää käydä myös paikan päällä katsomassa mahdollista rakennuspaikkaa 
ja pohtia uudisrakentamisen sopimista maisemaan sekä rakennuksen sijoituspaikkaa tontilla ja suhteessa ympäröivään 
rakennuskantaan.

Kunta voi käyttää vyöhykekarttaa apuvälineenä rakennuslupahakemusten arvioinnissa ja kylien kasvun suunnittelussa.
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Nurmen vyöhykesuunnitelma:
Nurmi on kylänä huomattavasti tiiviimpi ja keskittynyt pienemmälle 
alueelle kuin Säijä. Uusia rakennuspaikkoja on vaikea enää vanhan 
kylän alueelta löytää. Suurin osa kylän keskeisimmistä alueista 
kuuluu lisäksi Aimalan-Nurmen kulttuurimaisemaan, joten kovin 
laajamittaista rakentamista ei Pirkkalantien eteläpuoliselle alueelle 
voi osoittaa. 

Mahdolliset luontevat kylän laajenemissuunnat ovat Pirkkalantieltä 
pohjoiseen ja sitä pitkin länteen päin. Ensisijaiset rakennusalueet 
täydentävät nykyisiä asuinalueita kyläkeskuksen lähistöllä. Myös 
joitakin rakennuspaikkoja on osoitettu Pirkkalantien eteläpuolelle. 
Valtakunnallisesti tärkeään kulttuuriympäristöön rakennettaessa 
tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota uudisrakennuksen 
ulkonäköön ja tontille sijoittamiseen sekä varmistaa rakennuksen 
maisemaan sopivuus mieluiten asiaan perehtyneen arkkitehdin 
avustuksella. 

2. ja 3. vaiheissa kylää laajennetaan varovasti lähinnä pohjoiseen 
ja länteen päin säilyttäen kuitenkin kylän verrattaen tiivis ja 
selkeärajainen luonne. Myös joitakin tiheämmin rakennettuja 
alueita voi täydentää, mutta suurten omakotitalomattojen 
syntymistä tulisi välttää. Esimerkiksi Lahdenkylän asuinalueelle 
mahtuu vielä muutama uusi asuinrakennus, mutta alue tulisi 
pyrkiä säilyttämään riittävän metsäisenä, sillä metsävyöhyke toimii 
tärkeänä maisemaa rajaavana ja jäsentävänä elementtinä.

Säijän vyöhykesuunnitelma:
Säijässä ensisijaiset rakennuspaikat ovat sijoittuneet pääosin 
koulun ja entisen kyläkeskuksen väliselle vyöhykkeelle limittyen 
olemassa olevaan rakennuskantaan ja muodostaen erillisiä 
rakennusryhmittymiä, naapurustoja. 

Säijän kylän rakenne on muuttunut viimeisten vuosikymmenten 
aikana paljon. Muutokseen on vaikuttanut suuresti Pirkkalantien 
valmistuminen vuonna 1958 ja päällystäminen 1980-luvun lopulla 
sekä autoilun lisääntyminen. Ostokset ja asiointi tehdään kylän 
ulkopuolella, mikä on vähentänyt kyläkeskuksen painoarvoa 
ja ollut varmasti myös syynä kaupan ja asiamiespostin 
häviämiselle kylältä. Asutuksen painotus onkin siirtynyt suurelta 
osin Pirkkalantien läheisyyteen, pois Vanhan Rantatien ja 
kyläkeskuksen ympäristöstä. Koulun sijoittaminen Pirkkalantien 
varteen on osaltaan kiihdyttänyt tätä kehitystä. Toisaalta myös 
rantarakentamisen yleistyminen on hajottanut kylän rakennetta ja 
jakanut kylän kahteen asutuksen painopistealueeseen. 

Asutuksen keskittäminen koulun ja vanhan kyläkeskuksen välille 
sekä palauttaa kylärakenteen painopistettä lähemmäs entistä 
kyläkeskusta että samalla huomioi uudet kylän rakenteeseen 
vaikuttavat tekijät. Se myös yhtenäistää kylän hajanaista 
rakennetta. 2. ja 3. vaiheen rakennusalueita on sijoitettu 
täydentämään ensisijaisten rakennusalueiden naapurustoja ja 
myös sivummalle keskivyöhykkeestä rakentamiselle soveltuviin 
paikkoihin. 

Nurkkilantietä Nurmella

Säijän entisen kyläkaupan tienoota

Nurmen kyläkeskusta (Kuva: Google Street View)

Säijän vyöhykesuunnitelman keskeisimpiä alueita (Kuva: 
Hannu Vallas 2001)
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7.3 Rakennuspaikkasuunnitelma
Rakennuspaikkasuunnitelma on tehty maanomistajien 
ehdottamien rakennuspaikkojen pohjalta. Suunnitelman 
teko herätti laajaa kiinnotusta kylien maanomistajissa, mikä 
näkyi maanomistajakokousten osallistujamäärissä, lukuisissa 
yhteydenotoissa asian tiimoilta sekä rakennuspaikkaehdotusten 
lukumäärässä. Maanomistajakokouksia pidettiin kaksi - yksi 
molemmissa kylissä - mikä osoittautui hyväksi päätökseksi, 
sillä molemmissa kylissä kokouspaikat tulivat täyteen. Nurmella 
maanomistajakokoukseen osallistui noin 50 henkeä ja Säijässä 
yli 60 henkeä. Lisäksi noin 20 maanomistajan kanssa sovittiin 
tapaaminen erikseen. Rakennuspaikkaehdotuksia saatiin yhteensä 
yli 220.

Rakennuspaikkaehdotukset arvioitiin edellä mainittujen kriteerien 
lisäksi käymällä katsastamassa lähes jokainen rakennuspaikka 
maastossa ja tarkistamalla rakennuspaikan sopivuus 
rantaosayleiskaavaan ja Nurmen osayleiskaavaan. Pirkkalan 
lentoaseman läheisyyden takia osa Säijän rakennuspaikoista 
sijoittuu lentomelualueelle, jonne rakennettaessa tulee huomioida 
ääneneristyksen vaatimukset yli 55 dBA melutasolle. Myös 
tontin koon riittävyys pyrittiin arvioimaan, mutta kovin tarkkoja 
arvioita koosta oli mahdoton tehdä käsin piirrettyjen ehdotusten 
perusteella.

Rakennuspaikkasuunnitelmaan hyväksyttiin 143 rakennuspaikkaa, 
joista 47 Nurmelle ja 96 Säijään. Prosentuaalisesti kaikista ehdotetuista 
rakennuspaikoista suunnitelmaan hyväksyttiin noin 64%. 
Maanomistajien toivomuksesta rakennuspaikkasuunnitelmassa 
ei ole esitetty huonosti rakentamiseen soveltuviksi arvioituja 
rakennuspaikkaehdotuksia lainkaan.

Rakennuspaikat on jaoteltu ensisijaisiin ja toissijaisiin 
rakennuspaikkoihin sen mukaan, kuinka hyvin ne täydentävät 
kylien rakennetta ja täyttävät muita hyvän rakennuspaikan 
kriteereitä. Seuraavilla sivuilla on käsitelty tarkemmin kunkin 
rakennuspaikan ominaisuuksia. Ensisijaisia rakennuspaikkoja on 
suunnitelmassa 52 kappaletta. 

Rakennuspaikkasuunnitelmaan on myös merkitty erikseen 
rakennuspaikat, jotka sijaitsevat maisemallisesti erityisen herkässä 
paikassa, jolloin rakennuksen ulkonäköön, tontille sijoittamiseen 
ja pihajärjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota (ks. 
s. 45 Rakentamistapaohjeet). Lentomelualueelle sijoittuvat 
rakennuspaikat on myös merkitty erikseen suunnitelmaan. 
Rantaosayleiskaavan tai Nurmen osayleiskaavan kanssa ristiriidassa 
olevat rakennuspaikat on merkitty suunnitelmaan katkoviivalla.

Nurmen maanomistajakokouksesta 4.8.2009

Säijän maanomistajakokouksesta 5.8.2009

Esimerkkejä maanomistajien antamista alkuperäisistä rakennuspaikkaehdotuksista
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Numero Hyvät ominaisuudet Huonot ominaisuudet Muuta
1 A1, C1, C2 A2, A3, Sijaitsee lentomelualueella.

2 A1, B2, C1, C2 A2, A3 Sijaitsee lentomelualueella.

3 B2, C1, C2 A3

4 A1, A2, B1, B2, C1 A3, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

5 A1, B2, C1 A3, B1, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

6 A1, B1, B2 A3 Sähkölinja kulkee varsin läheltä tonttia.

7 A1, B1, B2 A3

8 A1, B1, B2 A3 Sähkölinja kulkee varsin läheltä tonttia.

9 A1, B2, C1, C2 A3, B1 Sähkölinja kulkee varsin läheltä tonttia.

10 A1, B1, B2, C1, C2

11 B1, B2, C1, C2 A3 Alueella on jo runsaasti uudisasutusta. Pihojen väliin tulee jättää riittävän leveä
metsäkaistale.

12 A1, A2, B1, C1, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

13 A1, B2, C2 B1

14 A1, C2 B1

15 A1, B1, B2, C1, C2 D3

16 A1, A2, C1, C2 B1, D3 Rakennus on suositeltavaa sijoittaa tontin pohjoispäähän.

17 A1, A2, B1, B2, C1, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

18 A1, B2, C1

19 A1, B1, B2, C1 D3

20 B1, B2, C1 Tontilla tehty laaja metsähakkuu. Tontit tulisi maisemoida kasvattamalla puita
rakennusten ympärille.

21 B1, B2, C1 Tontilla tehty laaja metsähakkuu. Tontit tulisi maisemoida kasvattamalla puita
rakennusten ympärille.

22 B1, B2, C1 Tontilla tehty laaja metsähakkuu. Tontit tulisi maisemoida kasvattamalla puita
rakennusten ympärille.

23 A1, B1, B2 C1 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

24 A1, B2, C1, C2 Sijaitsee lentomelualueella.

25 A1, B2, C1, C2 B1 Rakennusta ei tule sijoittaa mäen laelle.

26 A1, B1, B2, C1, C2

27 A1, B1, B2, C1, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

28 A1, B1, B2, C1, C2

29 A1, A2 B1, B2, C1, C2 Sijaitsee lentomelualueella.

30 A1, A2 A3, B1, B2, C1, C2 Sijaitsee lentomelualueella.

31 A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 Sijaitsee lentomelualueella.

32 A1, A3, B1, B2 Sijaitsee lentomelualueella.

33 A3, C1, C2 A2, B2, D3 Sijaitsee lentomelualueella.

34 A3, B2, C1, C2 A2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia. Sijaitsee lentomelualueella.

35 A3, B2, C1, C2 A2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia. Sijaitsee lentomelualueella.

36 A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia. Sijaitsee lentomelualueella.

7.4 Rakennuspaikkojen kuvaukset
Oheisessa taulukossa kunkin rakennuspaikan ominaisuudet on jaoteltu hyviin ja huonoihin edellä esitettyjen kriteerien 
osalta. Kriteerit on esitetty taulukossa edellä määriteltyjen kirjain-numero-koodien muodossa. Kriteerit, joita ei 
taulukossa ole mainittu, ovat kyseisen rakennuspaikan osalta keskinkertaisia, tai niitä ei ole voinut esimerkiksi 
karttamateriaalin puutteellisuuden vuoksi määritellä. Sijainti historiallisessa maisemassa -kriteeri (D1, D2 ja D3) on 
esitetty taulukossa vain, mikäli se määrittyy rakennuspaikan huonoksi ominaisuudeksi. Perinnemaisemat, luontokohteet 
ja muinaismuistoalueet -kriteeri (E) lukeutuu jokaisen suunnitelmassa esitetyn rakennuspaikan hyviin ominaisuuksiin, 
sillä näille alueille ei rakennuspaikkoja ole suunnitelmassa osoitettu. Kriteeriä E ei siis erikseen ole taulukkoon merkitty. 
Muita rakennuspaikan valinnassa sekä rakennushankkeessa oleellisia tekijöitä on mainittu sarakkeessa ”muuta”. 
Ensisijaiset rakennuspaikat on merkitty taulukkoon harmahtavalla sävyllä.
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Numero Hyvät ominaisuudet Huonot ominaisuudet Muuta
37 A2, A3, B1, B2, C1, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille

erityisvaatimuksia. Sijaitsee lentomelualueella.

38 A2, A3, B2, C1, C2 B1, D3 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia. Sijaitsee lentomelualueella.

39 A2, A3, B1, B2, C1, C2 D3 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia. Sijaitsee lentomelualueella.

40 A1, B1, B2, C1 A2, C2 Sijaitsee lentomelualueella.

41 A1, B1, B2, C1 A2, C2 Sijaitsee lentomelualueella.

42 A1, A3, B2, C1 A2, D3 Sijaitsee lentomelualueella.

43 A1, A2, B1, B2, C1 C2, F Sijaitsee lentomelualueella. Tontti on merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi rantaosayleiskaavassa.

44 A1, A2, B1, B2, C1 C2, F Sijaitsee lentomelualueella. Tontti on merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi rantaosayleiskaavassa.

45 A1, A3, B2, C1 F Tontti on pääosin merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi
rantaosayleiskaavassa.

46 A1, A2, A3, C1, C2 Sijaitsee lentomelualueella.

47 A2, A3, B1, C1, C2 B2, D3 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia. Sijaitsee lentomelualueella.

48 A1, A2, A3, B1, C1, C2 D3 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

49 A1, A2, A3, C1, C2 D3

50 A1, A2, A3, B1, C1, C2 D3, F Tontti on merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantaosayleiskaavassa.
51 A1, A2, A3, B1, C1 F Tontti on merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantaosayleiskaavassa.
52 A1, A2, A3, B1, C1 F Tontti on merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantaosayleiskaavassa.
53 A2, A3, C1, C2 D3 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille

erityisvaatimuksia.

54 A1, A2, A3, B2, C1, C2

55 A1, A3, B2, C1, C2

56 A1, A3, B1, B2, C1, C2

57 A1, A3, B2, C1, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia. Rakennus on suositeltavaa sijoittaa tontin länsilaidalle, ei mäen
laelle.

58 A1, A3, B2, C1 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia. Rakennusta ei tule sijoittaa mäen laelle.

59 A1, A3, B2, C1 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

60 A1, A3, B1, B2, C1 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

61 A1, A3, B1, B2, C1 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

62 A1, A3, B2, C1 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia. Rakennus on suositeltavaa sijoittaa tontin etelälaidalle, ei mäen
laelle.

63 A3, C2 B1 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

64 A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

65 A1, A2, A3, B1, C1, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

66 A1, A3, B2 B1, C1 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

67 A1, A3, B1, B2 C1

68 A1, A3, B1, B2, C2 C1

69 A1, A3, B1, B2, C1, C2 D3 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

70 B2, C1, C2 D3 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

71 A1, A2, B1, B2, C1, C2 F Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia. Tontti on merkitty maa ja metsätalous valtaiseksialueeksi
rantaosayleiskaavassa.

72 A2, B1, B2, C1, C2 F Tontti on merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantaosayleiskaavassa.
Suositeltava rakennuspaikka tontin etelälaidalla.

73 A1, B1, B2, C1 C2, D3, F Tontti on merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantaosayleiskaavassa.
74 B1, C1 A3, C2, D3, F Tontti on merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantaosayleiskaavassa.
75 A2, B1, C1 A3, C2, D3, F Tontti on merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantaosayleiskaavassa.
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Numero Hyvät ominaisuudet Huonot ominaisuudet Muuta
76 A2, C1 A3, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille

erityisvaatimuksia.

77 A1, A2, B1, B2, C1 A3, C2

78 A1, B1, B2 A2. A3, C2, F Tontti on merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantaosayleiskaavassa.
79 B1, C1 A2, A3, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille

erityisvaatimuksia.

80 A1, A2, B1, B2, C1 A3, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

81 A1, A2, B1, B2, C1 A3, C2, F Tontti on merkitty osittain maa ja metsätalousalueeksi rantaosayleiskaavassa.

82 A1, A2, B2, C1 C2

83 A1, A2, B1, B2, C1 C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

84 A1, A2, A3, C1, C2 B1 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

85 A1, A3, B1, C1 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

86 A1, A3, B1, C1

87 A1, A3, B1, B2, C1, C2

88 A1, A3, B1, B2, C1, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

89 A1, A2, B1, B2, C1 C2

90 A2, B1, B2, C1 C2 Tontilla tehty laaja metsähakkuu. Tontit tulisi maisemoida kasvattamalla puita
rakennusten ympärille.

91 A2, B1, B2, C1 C2 Tontilla tehty laaja metsähakkuu. Tontit tulisi maisemoida kasvattamalla puita
rakennusten ympärille.

92 A1, A2, B1, B2, C1 C2 Rakennus on suositeltavaa sijoittaa tontin etelälaidalle, ei mäen laelle.
93 A1, A2, B2 C2 Rakennus on suositeltavaa sijoittaa tontin pohjoislaidalle, ei laaksonpohjalle.

94 A1, B1, B2 A2, A3, C1, C2

95 A1, B1, B2 A2, A3, C1, C2

96 A1, B1, B2 A2, A3, C1, C2

97 A1, B1, B2 C2

98 A1, A2, B1, C1 F Tontti on merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantaosayleiskaavassa.
99 A1, A2, B1, B2, C1 F Tontti on merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantaosayleiskaavassa.

100 A1, A2, B1, B2, C1 F Tontti on merkitty maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantaosayleiskaavassa.
101 A1, A2, B1, B2, C1, F Tontti on merkitty loma asuntoalueeksi rantaosayleiskaavassa.
102 A2, B1 C2

103 A1, A2, B1, B2

104 A1, A2, B1, B2, C1

105 A1, A2, A3, B1 Uutta murskaamoa on suunniteltu lähelle tonttia, pohjoispuolelle, joten tämän
pohjoisemmaksi ei voi rakentaa.

106 A1, A2, A3, B1, C1, C2 Rakennus on suositeltavaa sijoittaa tontin länsilaidalle, riittävän etäälle nykyisestä
rakennuskannasta.

107 A1, A2, A3, B1, C1, C2 Rakennus on suositeltavaa sijoittaa tontin länsilaidalle, riittävän etäälle nykyisestä
rakennuskannasta.

108 A1, A2, A3, B2, C1, C2 B1 Rakennusta ei tule sijoittaa mäen laelle.

109 A1, A2, A3, B2, C1 B1 Rakennusta ei tule sijoittaa mäen laelle.

110 A1, A2, A3, B2, C1 B1

111 A1, A2, A3, B1, B2 Rakennusta ei tule sijoittaa mäen laelle.

112 A1, A2, A3, B1, B2, C1 Rakennusta ei tule sijoittaa mäen laelle.

113 A1, A2, A3, B2, C1, C2 Rakennusta ei tule sijoittaa mäen laelle.

114 A1, B1, B2, C1 A2, C2, F Tontti on merkitty matkailupalvelualueeksi osayleiskaavassa.

115 A1, A3, B1, C1, C2 A2 Viereisillä tonteilla jo liikaakin uudisrakentamista, vaarana liian esikaupunkimainen
miljöö.

116 A1, A3, B1, B2, C1, C2 A2 Viereisillä tonteilla jo liikaakin uudisrakentamista, vaarana liian esikaupunkimainen
miljöö.

117 A1, A3, C1, C2 A2 Viereisillä tonteilla jo liikaakin uudisrakentamista, vaarana liian esikaupunkimainen
miljöö.

118 A1, A3, B2, C1, C2 A2 Viereisillä tonteilla jo liikaakin uudisrakentamista, vaarana liian esikaupunkimainen
miljöö.

119 A1, A3, B1, B2, C1, C2 A2 Viereisillä tonteilla jo liikaakin uudisrakentamista, vaarana liian esikaupunkimainen
miljöö. Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.
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Numero Hyvät ominaisuudet Huonot ominaisuudet Muuta
120 A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2

121 A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2

122 A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 Paikan näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia. Tontin kaakkoiskulman puut tulisi säästää.

123 A1, B1, B2 A2, C1, C2

124 A1, B1, B2 A2, C1, C2

125 A1, A2, C1, F B1, D3 Tontti on merkitty pientaloalueeksi osayleiskaavassa. Paikan näkyvyys maisemassa
asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille erityisvaatimuksia.

126 A1, A2, B2, F Tontti on merkitty pientaloalueeksi osayleiskaavassa. Tonttia sivuavaa vanhaa
tielinjaa ei tule tukkia rakentamisella. Paikan näkyvyys maisemassa asettaa
rakentamiselle ja pihajärjestelyille erityisvaatimuksia.

127 A1, A2, C1, C2 F Tontti on merkitty maa ja metsätalousalueeksi osayleiskaavassa.

128 A1, A2, B2, C1, C2 B1, F Tontti on merkitty maa ja metsätalousalueeksi osayleiskaavassa. Paikan
näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

129 C1, C2, F A2, A3, D3 Tontti on merkitty pientaloalueeksi osayleiskaavassa. Viereisillä tonteilla jo
liikaakin uudisrakentamista, vaarana liian esikaupunkimainen miljöö.

130 C1, C2, F B1 Tontti on merkitty loma asuntoalueeksi rantaosayleiskaavassa.

131 A2, B1, C1, C2 F Tontti on merkitty maa ja metsätalousalueeksi rantaosayleiskaavassa. Paikan
näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

132 B1, B2, C1, C2, F A2 Tontti on merkitty pientaloalueeksi osayleiskaavassa. Viereisillä tonteilla jo
liikaakin uudisrakentamista, vaarana liian esikaupunkimainen miljöö. Paikan
näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

133 A1, A3, B1, B2, C2 F Tontti on merkitty maa ja metsätalousalueeksi rantaosayleiskaavassa.

134 A1, A3, B1, B2, C2 F Tontti on merkitty maa ja metsätalousalueeksi rantaosayleiskaavassa.

135 A1, A2, A3, B2, C1, C2, F B1 Tontti on merkitty pientaloalueeksi osayleiskaavassa. Paikan näkyvyys maisemassa
asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille erityisvaatimuksia.

136 A1, A2, A3, B2, C1, C2 D2, F Tontti on merkitty maa ja metsätalousalueeksi rantaosayleiskaavassa. Paikan
näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia. Tontilla on vanha rakennuspaikka, joten arkeologisiin
tutkimuksiin tulee varautua.

137 A1, A2, B2, C1 C2, D3, F Tontti on merkitty maa ja metsätalousalueeksi rantaosayleiskaavassa. Paikan
näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

138 A1, A2, B2, C1 C2, F Tontti on merkitty maa ja metsätalousalueeksi rantaosayleiskaavassa. Paikan
näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

139 A1, A2, B2, C1 B1, C2, F Tontti on merkitty maa ja metsätalousalueeksi rantaosayleiskaavassa.

140 A1, B1, B2, C1 A2, C2, F Tontti on merkitty maa ja metsätalousalueeksi rantaosayleiskaavassa. Paikan
näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

141 A1, B1, B2, C1 A2, C2, F Tontti on merkitty maa ja metsätalousalueeksi rantaosayleiskaavassa. Paikan
näkyvyys maisemassa asettaa rakentamiselle ja pihajärjestelyille
erityisvaatimuksia.

142 B2, F A1, A2, A3, C2 Tontti on merkitty loma asuntoalueeksi rantaosayleiskaavassa.

143 B2, F A1, A2, A3, C2 Tontti on merkitty loma asuntoalueeksi rantaosayleiskaavassa.

7.5 Rakentamistapaohjeet
Ohjeiden tarkoitus on olla apuna maaseutumaisemaan sopeutuvien uudisrakennusten ja pihajärjestelyiden suunnittelussa. 
Erityisen tärkeää on panostaa huolelliseen suunnitteluun rakennuspaikkasuunnitelmassa maisemallisesti herkiksi 
rakennuspaikoiksi merkittyjen tonttien kohdalla. Ohjeita voi soveltaa myös laajennus- ja korjausrakentamiseen.

Maaseudun rakennustypologia on muodostunut rakennuksen ulkomuotoa pitkälti määrittäneen perinteisen 
rakennusmateriaalin, hirren, sekä vuosisataisen kansanperinteen pohjalta. Isältä pojalle kulkenut perinnetieto on kuitenkin 
katoamassa maalaisten muuttaessa kyliltä pois ja uuden väen muuttaessa tilalle. Nykyaikana rakennusmateriaalien ja 
-tapojen runsaus mahdollistaa hyvinkin erilaiset ja monimuotoiset rakennusratkaisut, mutta ne eivät kuitenkaan kaikki 
sovi perinteiseen maaseutumaisemaan, vaan niiden paikka on muualla. Uudisrakennusten ei kuitenkaan tarvitse imitoida 
vanhaa rakentamista, vaan ne voivat mielellään näyttää oman aikansa rakennuksilta luoden kylille oman ajallisen 
kerroksensa. Tärkeintä on rakennusten sopeutuminen vanhaan rakennuskantaan mm. mittasuhteiltaan, kattomuodoiltaan 
ja väritykseltään. Vanhimman rakennuskannan luoman ajallisen kerrostuman tulisi antaa säilyttää sille kuuluva arvonsa 
maisemassa uudisrakentamisen suhtautuessa siihen alisteisesti. 
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7.5.1 Sijoittuminen tontille
Rakennus on syytä sijoittaa tontille ilmansuuntien suhteen edullisesti. Pihapiirin on pienilmastollisesti järkevintä avautua 
etelään tai länteen päin. Mikäli tontti sijaitsee pellon reunassa, on suositeltavaa jättää rakennuksen eteen jonkin verran 
suojaavaa puustoa, jotta pellon ja metsän rajakohta jäisi havaittavaksi, eikä rakennus hallitsisi maisemaa liikaa. Rakennus 
saa toki pilkottaa hienovaraisesti metsän siimeksestä maisemaa elävöittäen.

Rinnetontille rakennettaessa tulee rakennuksen muoto sovittaa rinteeseen. Tasamaaratkaisuja ei pidä sovittaa rinteeseen 
esimerkiksi maata tasaamalla tai rakentamalla korkea kivijalka. Parhaiten rinteeseen sopii rinnettä mukaileva, porrastettu 
rakennus tai jyrkempiin rinteisiin kaksikerroksinen rinteeseen upotettu ratkaisu. Rakennusta ei tule sijoittaa mäen laelle, 
jossa se hallitsee liiaksi maisemaa, eikä alaviin laaksokohtiin, jotka ovat pienilmastollisesti ja usein maaperältäänkin 
huonoja. Myöskään varjoisille pohjoisrinteille sijoittaminen ei ole pienilmastollisesti järkevää.

7.5.2 Pihapiirit
Heti rakennushankkeen alussa on tärkeää suunnitella tontilla olevan puuston säilyttäminen. Tontin paljaaksi hakkaaminen ei 
ole suotavaa varsinkaan, jos tontti on maisemallisesti tärkeässä paikassa. Säilytettävät puut pitää suojata rakennusaikaisilta 
vaurioilta.

Maaseudulle rakennettaessa on varteenotettavaa jakaa toimintoja useampaan rakennukseen, jotka muodostavat suojaisan 
ja viihtyisän pihapiirin. Pihapiiri voidaan muodostaa rakentamalla pihan ympärille esimerkiksi autokatos, varastorakennus, 
saunarakennus, vierasaitta, harraste- tai työtila jne. Tällainen rakennustapa istuu hyvin maaseudun rakennustypologiaan.

Laajoja nurmikenttiä tulisi välttää. Nurmikon voi korvata esimerkiksi niityllä tai jättämällä piha pitkälti luonnontilaan. 
Istutuksissa tulisi suosia perinteisiä lajeja, kuten koivua, mäntyä, kuusta, pihlajaa, omena- ym. hedelmäpuita, syreenejä, 
marja- ja ruusupensaita, angervoja jne. Paikallisilta kyselemällä voi selvittää, mitkä lajikkeet menestyvät parhaiten ja ovat 
perinteisiä Nurmen ja Säijän alueella.

7.5.3 Rakennukset
Oleellisimpia asioita uudisrakennuksen sopeuttamisessa maaseutuympäristöön ovat rakennusten mittasuhteet, 
kattomuodot ja väritys. Rakennusten ulkomuodon olisi myös suositeltavaa olla yksinkertainen, ja liiallista koristelua ja 
paikalliselle rakennusperinteelle vieraita yksityiskohtia tulisi välttää.

Kovin suurta rynkosyvyyttä ei suositella. Nyrkkisääntönä runkosyvyys ei saisi ylittää 8 metriä. Rakennuksen sopiva 
korkeus on 1-2 kerrosta. Rakennukseen voi sisällyttää myös vintin, johon asuintiloja voidaan tarvittaessa laajentaa. Tätä 
korkeammat rakennukset ovat maaseutuympäristölle vieraita.

Perinteinen kattomuoto maaseudulla on harjakatto. Hyvin perusteltuna ja harkittuna myös muut kattomuodot ovat 
mahdollisia, mutta kovin monimutkaisia kattoratkaisuja tulee kuitenkin välttää. Sopivia kattomateriaaleja ovat esimerkiksi 
tiili, pelti ja huopa. Katto ei saisi väritykseltään liiaksi erottua maisemassa. Sopivia värejä ovat esimerkiksi musta, tumma 
tai punaruskea.

Laaksonpohjat, lakialueet ja pohjoisrinteet eivät ole suositeltavia rakennuspaikkoja.
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Perinteisimmät rakennusmateriaalit maaseudulla ovat puu ja hirsi. 
Muutkin materiaalit ovat mahdollisia, jos rakennus mittasuhteiltaan 
ja ulkomuodoltaan muuten sopii paikalle. Rakennuksen värityksessä 
tulisi suosia maanläheisiä sävyjä, kuten puna- ja keltamultaa, 
ruskeaa, vihreää ja harmaata. Myös raakahirttä ja petsimaaleja 
voi käyttää. Liian kirkkaita värejä ja pastellisävyjä tulee välttää, 
sillä ne erottuvat kauas maisemassa.

Ikkuna-aukotus luo rakennukselle sen ilmeen, mutta sillä ei 
kuitenkaan ole suurta merkitystä kylän kokonaisilmeen kannalta, 
joten aukotuksen osalta kädet voivat olla melko vapaat. Suuria 
ikkunapintoja ja täysin lasisia rakennuksen osia tulisi kuitenkin 
välttää. Perinteisesti ikkunat ovat olleet yksittäisiä ja melko kapeita 
ja korkeita, mutta vanhan rakennuskannan mukaista aukotusta ei 
kuitenkaan ole tarpeen suoraan imitoida. Vanhan rakennuksen 
ikkunoita uusiessa on kuitenkin tärkeää pyrkiä säilyttämään 
ikkunoiden alkuperäinen ilme.Esimerkki maisemaan hyvin istuvasta rakennuksesta.

7.6 Maisemanhoitosuunnitelma
Maisemanhoidon suunnitelma on tehty pääosin toisessa 
kyläkokouksessa tehdyn maisemanhoitoon liittyvän karttatehtävän 
sekä kyläkyselyssä saatujen vastausten perusteella. Osa 
toimenpide-ehdotuksista perustuu suunnittelijan näkemykseen.

Maisemanhoito ja näkymien avoimena pysyminen, jotka ennen 
ovat tapahtuneet kuin itsestään laidunnuksen sivutuotteena, eivät 
enää ole itsestäänselvyyksiä maatalouden painopisteen siirryttyä 
lähes kokonaan viljelyyn. Näkymät, jotka ennen olivat avoimia, ovat 
pusikoitumisen seurauksena monin paikoin kasvaneet umpeen. 
Kyläkyselyiden perusteella pusikoiden raivausta ja näkymien 
avaamista pidettiin tärkeimpänä maiseman hoitotoimenpiteenä. 
Maisemanhoidon suunnitelmaan on merkitty alueita, joiden 
raivaaminen avaisi tärkeimpiä järvi- ja jokinäkymiä. Maiseman 
avoimuuden ylläpitämiseksi pelloille voisi hankkia lampaita tai 
muuta karjaa maisemaa hoitamaan. 

Toiseksi tärkeimpänä maisemanhoitotoimenpiteenä kyläkyseilyiden 
perusteella erityisesti Säijässä pidetään vesialueiden kunnostusta 
mm. vesikasveja taltuttamalla. Karttaan on merkitty tärkeimmät 
kunnostettavat vesialueet. Jokien ja ojien vesikasvillisuutta ei 
ole suositeltavaa lähteä kovin laaja-alaisesti poistamaan, sillä 
vesikasvillisuus myös pidättää valuma-alueelta järveen tulevaa 
ravinnekuormitusta. Myöskään muilta vesialueilta ei välttämättä 
ole syytä poistaa kaikkia vesikasveja, sillä vesikasvit ovat keskeinen 
osa järviluontoa ja rantamaisemaa sekä tärkeä elinympäristö 
kaloille, linnuille ja muulle vesieliöstölle. 

Myös yleensä epäsiistien paikkojen ja huonokuntoisten rakennusten 
siistimistä ja kunnostamista pidetään tärkeänä. Maisemanhoidon 
suunnitelmassa on esitetty kaikki karttatehtävissä siistittäviksi tai 
kunnostettaviksi esitetyt paikat. Puntalan ja Mäyriän siistimistä 
ja kunnostamista pidetään kylillä tärkeänä, koska muun muassa 
niiden potentiaalia matkailun edistämisessä pidetään hyvänä.

Säijärveä ei näy juuri lainkaan Säijärventieltä.

Säijoki Vanhalta Rantatiletä.

Nurmen Lahdenkylän uimarannan pusikkoa tulisi raivata.
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8. Tulevaisuuden visioita Säijään
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8.1 Lähtökohdat ja tavoitteet
Säijä on kylistä maalaismaisempi ja rakenteeltaan hajanaisempi kuin Nurmi. Muutokset ympäröivässä yhdyskuntarakenteessa, 
kuten Tampereen kaupunkiseudun voimakas kasvu, Pirkkalantien linjaaminen Säijän länsilaidalle, koulun siirtäminen 
Pirkkalantien varteen ja runsas rantarakentaminen, ovat vaikuttaneet Säijän rakenteeseen ja paikkojen väliseen hierarkiaan. 
Säijän rakennuskanta on hajaantunut entisestään uudisrakennusten sijoittuessa pääosin Säijän pohjoisosiin Pirkkalantien 
läheisyyteen tai etelään Pyhäjärven rantaan. Säijän kyläkeskus, eli entisen kyläkaupan tienoo, sekä Säijän monitoimitalo 
ovat menettäneet asemaansa kylän keskeisinä paikkoina niiden saavutettavuuden jäädessä toiseksi Pirkkalantien varren 
alueille ja kylän painopisteen siirryttyä etäälle monitoimitalon ja kyläkaupan väliseltä akselilta.

Säijän asemaa kaupunkiseudulla kuvaa voimakas verkostoituminen, mikä johtuu välimatkojen ”lyhenemisestä” parempien 
liikenneyhteyksien ja liikkumisen nopeutumisen myötä. Asiointi, vapaa-ajan vietto ja työssäkäynti suuntautuvat yhä 
enemmän kylän ulkopuolelle oman kylän palveluiden hävitessä kilpailussa kasvavan Tampereen, kuntakeskuksen ja 
uusien ostoskeskusten vetovoimalle. Säijän kyläkauppa ja sen yhteydessä toiminut asiamiesposti joutuivat lopettamaan 
toimintansa 2000-luvun alussa, johon ainakin osasyynä olivat muutokset kylärakenteessa ja liikenneyhteyksissä. Myös 
asukkaiden suhde omaan kyläänsä muuttuu, kun siellä ei enää vietetä aikaa, eikä omaan asuinpaikkaan ja kyläyhteisöön 
sitouduta kuten ennen. Vallitsevasta kehityskulusta syntyy kierre, jossa kylän palveluiden, yhteisöllisyyden ja identiteetin 
näivettyessä kylä tulee yhä riippuvaisemmaksi kylän ulkopuolisista resursseista ja kyläläiset yhä vähemmän kyläyhteisöönsä, 
omaan kyläänsä ja sen kehittämiseen sitoutuneita, eikä kylälle kohta tulla enää kuin nukkumaan.

Tavoitteellista olisi pyrkiä kohti tasapainotilaa verkostopotentiaalin ja paikkapotentiaalin välillä. Verkostopotentiaali 
tarkoittaa kylän seudullisen aseman ja kylän yhteysverkostojen luomaa kokonaisuutta, kun taas paikkapotentiaali 
tarkoittaa paikallisia resursseja ja toimintaa. ”Vahva paikkapotentiaali edistää kylän verkostoitumista, ja toisaalta vahva 
verkostopotentiaali mahdollistaa paikallisten resurssien hyödyntämisen.” (Hynynen et al. 2006) Säijällä on, kuten jo edellä 
mainittu, erittäin vahva verkostopotentiaali, mutta sen paikallisia resursseja ei ole riittävästi hyödynnetty ja kehitetty 
suhteessa voimistuneeseen verkostopotentiaaliin. Säijän erinomaisen seudullisen aseman ja yhteysverkoston ansiosta sen 
paikkapotentiaali on kuitenkin hyödynnettävissä ja muutettavissa kylän kehitysvoimaksi, sillä Hynysen ja Kervisen (2006) 
mukaan se, miten paikkapotentiaali saadaan muutettua kylän kehitysvoimaksi, riippuu pitkälti kylän verkostopotentiaalista. 
Säilyttämällä ja korostamalla omia vahvuuksiaan, kuten kauniita maaseutumaisemia, luonnonläheisyyttä, kyläläisten 
yhteishenkeä ja palveluita, sekä kehittämällä heikkouksiaan, kuten kevyenliikenteenväylästön ja kyläkaupan ja 
postipalveluiden puutteita, Säijä voi hyödyntää paikkapotentiaaliaan ja löytää profi ilinsa osana kaupunkiseutua muuna 
kuin nukkumalähiönä.
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Vastapainona kaupunkiseudun nopeille metropoliverkostoille 
voidaan maaseudun kylät nähdä niin sanottuina hitaina 
maisemaverkostoina, jotka kaupunkiseudun lähikylissä ovat 
kuitenkin jääneet uuden, nopean tieinfrastruktuurin alle piiloon. 
Ne ovat silti yhä löydettävissä ja hyödynnettävissä, vaikka ne 
eivät tällä hetkellä olisi ilmeisiä. (Aaltonen et al. 2010) Maaseudun 
hitaat maisemaverkostot ilmenevät erilaisina toimintoina, 
”hitaina trendeinä”, joita kehittämällä voidaan vahvistaa ja 
määritellä kylän profi ilia osana laajempaa verkostoa. Kaikissa 
Kylät kehällä -hankkeen kylissä samanmuotoisena toteutetussa 
kyläkyselyosiossa vastaajat arvioivat viiden ”hitaan trendin” 
potentiaalia oman kylänsä vetovoimatekijöinä. Trendejä olivat 
lapsiperheiden asuminen, luonnonläheinen asuminen, matkailu ja 
retkeily, ekologinen rakentaminen ja etätyö. Trendien potentiaalia 
arvioitiin asteikolla 1-5, yhden (1) ollessa huonoin ja viiden (5) 
paras arvosana. Kaikkien Kylät kehällä -hankkeen kylien, eli 
Nurmen, Säijän, Pirkkalankylän, Tottijärven, Haukilan, Ritvalan ja 
Saarioispuolen, kyläkyselyiden vastauksissa trendeille annettujen 
arvosanojen keskiarvot ovat:

Luonnonläheinen asuminen 4.3
Lapsiperheiden asuminen 4.1
Etätyö 3.4
Ekologinen rakentaminen 3.2
Matkailu ja retkeily 2.9
(Lähde: Aaltonen et al. 2010)

Säijän kyläkyselyiden vastauksissa trendit sijoittuvat lähes samaan 
järjestykseen kuin kaikkien kylien vastauksissa keskimäärin. 
Vain pieniä painotuseroja trendien potentiaalisuuksien arvioissa 
on nähtävissä. Säijän kyläkyselyiden vastauksissa trendeille 
annettujen arvosanojen keskiarvot ovat:

Lapsiperheiden asuminen 4.7
Luonnonläheinen asuminen 4.3
Etätyö 3.4
Ekologinen rakentaminen 2.8
Matkailu ja retkeily 2.8
Tässä työssä olen tutkinut Säijän paikkapotentiaalin 
hyödyntämismahdollisuuksia tarkemmin näiden viiden hitaan 
trendin kehittämisen ja korostamisen näkökulmasta. Tavoitteena 
on saada aikaan tasapaino Säijän vahvan verkostopotentiaalin 
ja paikkapotentiaalin välille, jolloin Säijän kylän tulevaisuuden 
kannalta uhkaaviksi koetut tekijät, kuten voimakas kasvupaine, 
kylärakenteeseen vaikuttaneet tieverkoston muutokset, muiden 
keskusten vetovoiman lisääntyminen, liikkumisen helpottuminen 
ja niin edelleen, voidaan kääntää kylän vahvuuksiksi ja 
kehitysvoimiksi. 

Tärkeimpiä päämääriä suunnitelmassa ovat kyläkaupan ja sen 
yhteydessä asiamiespostin saaminen takaisin kylälle, kylän 
sisäisen liikenneverkoston ja -turvallisuuden kehittäminen ja 
rakentamisen ohjaaminen kylärakennetta eheyttävään suuntaan, 
yhteisöllisyyden säilyttäminen ja vahvistaminen kylän palvelu-, 
työskentely- ja vapaa-ajanviettoresursseja kehittämällä sekä 
kylän identiteetin vahvistaminen ja kehittäminen. Toisin sanoen 
pyrkimyksenä on kylän vahvuuksien säilyttäminen ja korostaminen 
sekä sen heikkouksien kehittäminen, jotta sen muuttuminen niin 
sanotuksi nukkumalähiöksi voitaisiin estää.
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paikkapotentiaali
Kyläkehittämisessä pyritään kohti verkostopotentiaalin ja 
paikkapotentiaalin välistä tasapainotilaa. (Kuva: Hynynen 
et al. 2006)
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8.2 Luonnonläheinen asuminen
Luonnonläheinen asuminen määriteltiin kaikkien Kylät kehällä 
-hankkeessa mukana olleiden kylien kyläkyselyiden perusteella 
keskimäärin kaikkein vetovoimaisimmaksi trendiksi. Säijässä 
luonnonläheinen asuminen oli kuitenkin vasta toisella sijalla 
lapsiperheiden asumisen jälkeen. 

Luonnonläheisen asumisen vetovoimaisuutta selittää 
ihmisen luontainen mieltymys vehreyteen, veteen ja avariin 
näköaloihin. Tutkimusten mukaan samanlaiset maisemapiirteet 
ihastuttavat ihmisiä joka puolella maailmaa. Teorioiden mukaan 
viehättävimpinä koemme maisemat, jotka esivanhempamme 
havaitsivat elinkelpoisimmiksi, kuten savannit, joita myös 
suomalainen maalaismaisema pitkälti muistuttaa. (Heikkinen, 
2009) Luonnonläheisen asumisen suosiminen ei siis ole kulttuurin 
sanelemaa, vaan luonto ja maisemat ovat hyvin merkittäviä 
ja ihmisen sisäänrakennettuun viehtymykseen perustuvia 
vetovoimatekijöitä, joten niiden säilymistä kylän ominaispiirteenä 
on tärkeää suojella. Vehreän alueen lähellä asuvat ihmiset 
tutkimusten mukaan myös elävät keskimääräistä pidempään 
ja terveemmin (Heikkinen, 2009). Siksi luonnon vaaliminen 
asuinympäristössä on myös kansanterveydellisesti perusteltua.

Miten kyläläiset sitten määrittelevät luonnonläheistä asumista? 
Kylät kehällä -projektin kyläkyselyiden mukaan rannat ja vesistöt 
nähdään yleensä ensisijaisina luonnonläheisen asumisen 
näyttämöinä peltomaisemien ja kylämiljöön sijaan (Aaltonen et 
al., 2010). Vesielementin näkyminen osana maisemaa koetaan 
siis hyvin tärkeäksi. Säijän kyläkyselyissä luonnonläheinen 
asuminen liitettiin kuitenkin myös maaseutuympäristöön yleensä. 
Tärkeinä pidettiin asumisen väljyyttä, mahdollisuutta suureen 
puutarhamaiseen tonttiin, puhdasta ilmaa, omaa rauhaa, metsää 
sekä luonnosta ja sen antimista nauttimista.

Luonnonläheisen asumisen toteutuminen ei kuitenkaan ole täysin 
ongelmatonta. Vaikka Säijässä Pyhäjärven rantaviiva on sangen 
pitkä, ei järvinäköaloja avaudu Vanhalle Rantatielle ja muille 
yleisille teille juuri missään. Pääsyynä tähän on räjähdysmäisesti 
kasvanut rantarakentaminen, joka on täyttänyt lähes koko Säijän 
rantaviivan. Järvinäkymät ovat pääosin niiden harvojen onnekkaiden 
käytössä, jotka omistavat rantatontin. Veden läsnäolon arvostus 
asuinympäristössä siis paradoksaalisesti rajoittaa vesielementin 
potentiaalia luonnonläheisen asumisen näyttämönä. Lisäksi 
potentiaalisetkin paikat järvinäköalalle ovat yleensä pusikoiden 
tai metsävyöhykkeen tukkimia. Huolestuttavana kyläläiset pitävät 
myös vesistöjen rehevöitymistä ja sinileväongelmia, jotka estävät 
järvien käyttämisen muun muassa uimiseen.

Jotta Säijän pitkästä rantaviivasta saataisiin paras mahdollinen 
hyöty koko kylän näkökulmasta, tulisi rantarakentamisen sijaan 
panostaa vielä rakentamattomien ranta-alueiden saattamiseen 
yleiseen käyttöön ja järvinäkymien avaamiseen suuremman yleisön 
nähtäväksi. Suurin rantarakentamista vauhdittanut asukasryhmä 
ovat kesäasukkaat. Kesäasukkaisiin suhtaudutaan Kylät kehällä 
-hankkeen kylissä keskimäärin hyvin myönteisesti – tuovathan 
kesäasukkaat kyliin elämää ja edesauttavat palveluiden, kuten 
kaupan tai kesäkioskin, saamista takaisin kylälle. (Aaltonen et 
al., 2010) Kesäasuminen on Säijälle suuri vetovoimatekijä, jota 
kannattaa toki hyödyntää jatkossakin. Kesäasumisen konseptia 
voitaisiin pyrkiä kuitenkin kehittämään nykyisen rantapainotteisen 
kesäasumisen sijaan enemmän kyläpainotteiseksi vapaa-ajan 
asumiseksi, ”kylämökkeilyksi”. Uudisrakentamisen ohella myös 
tyhjilleen jääneitä rakennuksia voitaisiin hyödyntää kesäasuntoina, 
jolloin ne eivät vaatisi mittavia lämpötaloudellisia korjauksia, jotka 

Kaunista maalaismaisemaa Säijässä. Säijärvi ei erotu tiheän 
puuston takaa kuvan vasemmassa reunassa.

Esimerkiksi tämä autioitunut tila sopisi hyvin ”kesämökkeilyyn”, 
mutta sen kunnostamismahdollisuudet tulisi kartoittaa kiireesti.

Säijoen vesi on paikoin huonokuntoista.
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saattaisivat vahingoittaa perinteisen maaseudun rakennustypologian mukaisten rakennusten ulkonäköä ja yksityiskohtia 
radikaalisti. Rantojen säästymisen ohella kesäasumisen painotuksen siirtäminen kylämökkeilyyn olisi hyödyllistä kylän 
yhdyskuntarakenteen tiivistymisen, rakennusten uusiokäytön, paikallisen rakennuskulttuurin ylläpidon, kiinteistöjen 
kunnostuksesta johtuvan arvon nousun, julkisen liikenteen ja muiden kylän palveluiden asiakaskunnan kasvun, 
kesäasukkaiden tarjoaman henkisen pääoman ja sosiaalisen rakenteen monipuolistumisen kannalta (Vepsäläinen, 2008).

Kylän tärkeää resurssia, järvinäkymiä, on syytä tuoda paremmin esiin ja korostaa kylän maisemallisten arvojen 
nostamiseksi. Rantarakentamisen rajoittamisen lisäksi kaikki potentiaaliset järvimaisemat tulisi mahdollisuuksien mukaan 
joko avata pusikkoa ja puustoa raivaamalla tai harventamalla tai tuoda ne julkiseen käyttöön esimerkiksi sijoittamalla 
luonto- tai lenkkipolku kulkemaan näköalapaikan kautta, rakentamalla yhteinen nuotiopaikka tai laavu tai sijoittamalla 
vaikkapa jokin matkailuun liittyvä toiminto paikalle. Säijän keskeisimmille alueille, kuten kyläkeskuksen ympäristöön, 
Pyhäjärvinäkymiä ei käytännössä ole mahdollista saada rannan ollessa liian kaukana ja tiiviin rantarakentamisen takana. 
Potentiaalisimmat vesistönäkymät Säijän sisäosiin tarjoavat Säijärvi, Urvantajärvi ja Säijoki, jotka ovat tällä hetkellä pitkälti 
puuston ja pusikoiden takana piilossa. Näkymien avaaminen vesistöihin paitsi lisäisi Säijän sisäosien maisemallista arvoa 
entisestään, se myös nostaisi maisema-alueella olevien tonttien ja kiinteistöjen arvoa. Myös maisemanhoito ja siistiminen, 
pusikoiden raivaus ja näkymien avaus ja ylläpito yleensä lisäävät luonnonläheisen asumisen vetovoimaisuutta. Ehdotuksia 
maisemanhoitotoimenpiteistä on sivulla 47 ”Maisemanhoitosuunnitelma”.

Toinen luonnonläheistä asumista uhkaava ongelma liittyy suoraan kylän kasvun aiheuttamaan perusproblematiikkaan. 
”Mitä enemmän uusia asukkaita, sitä enemmän aletaan menettää luonnonläheisyyttä”, toteaa osuvasti eräs Säijän 
kyläkyselyyn vastannut. Liiallisella, liian tiheällä ja suunnittelemattomalla rakentamisella asumisen luonnonläheisyys 
ja maalaismaisuus väistämättä kärsivät. Kylän rajojen sisällä tapahtuvalla rakentamisella on oltava jokin katto, sillä 
loputtomiin kylän väkimäärää ei voi kasvattaa luonnonläheisyyden siitä kärsimättä. Päästäänkin Kylät kehällä -hankkeen 
yhteen tutkimuskysymykseen: Kuinka pitkälle maaseutumaisemaa – kylän tärkeää resurssia ja vetovoimatekijää – voi 
”venyttää” kaupunkiseudulla?

Kylälle ominaisen luonnonläheisyyden ”venyttämiseksi” mahdollisimman pitkälle on kylän rakenne suunniteltava eri 
lähtökohdista kuin taajama-alue. Rakentamisen liiallisella keskittämisellä yhdelle alueelle päädytään helposti hyvin 
esikaupunkimaiseen rakenteeseen, jossa luonto jää taajaman ulkopuolelle erilliseksi vyöhykkeeksi, eikä tule välittömäksi 
osaksi asumisen ympäristöä. Toisaalta rakennusten ripottelu hajalleen ei ole järkevää kylien yhteisöllisyyden ja kylämäisen 
yhdyskuntarakenteen kannalta, kunnallisteknisistä seikoista puhumattakaan. Metsien rakentaminen täyteen ilman 
suunnitelmallisuutta johtaa lopulta todellisen luonnonläheisyyden häviämiseen avoimien peltomaisemien jäädessä vain 
kulissinomaisiksi muistoiksi luonnonläheisestä maalaisidyllistä. Vaikka peltojen jättäminen avoimiksi rakentamiselta 
on hyvin oleellista maalaismaiseman säilymisessä, ei luonnontilaisten metsienkään merkitystä luonnonläheisessä 
asumisessa pidä väheksyä. Myös kyläkyselyissä tuli esiin metsän sekä luonnosta ja sen antimista nauttimisen tärkeys 
osana luonnonläheistä asumista. Kylän kasvaessa tulisi luonnontilaisia, asumattomia metsäalueita sijoittaa riittävän 
lähelle asutuskeskittymiä. Tarkoituksenmukaisin kylärakenne olisikin sellainen, jossa asutuskeskittymät ja luonnontilaiset 
metsät vuorottelevat toisiinsa lomittuen. Suunnitelmassa rakennettavien alueiden lisäksi on osoitettu myös luonnontilaan 
jätettävät metsävyöhykkeet.

Vastapainoksi kylän yhä tihentyvälle ja laajenevalle asuinrakentamiselle olisi luonto hyvä tuoda mahdollisimman helposti 
asukkaiden ulottuville. Luonnonläheisessä asumisessa ei pidetä tärkeänä pelkästään luonnon näkemistä asuinympäristössä, 
vaan myös luonnosta ja sen antimista nauttiminen koetaan tärkeäksi (Kylät kehällä -kyläkysely, 2009). Umpimetsä ei ole 
kovinkaan helposti lähestyttävä ja arkeen vaivattomasti liitettävissä oleva ympäristö. Jotta luonto voisi olla konkreettisemmin 
asukkaiden ulottuvissa, ei vain kauempaa visuaalisesti havaittavissa oleva ympäristön elementti, tulisi metsiin avata 
reittejä, kuten luonto-, lenkki- ja oikopolkuja. Näin asukkaiden olisi mahdollista kokea luonto kokonaisvaltaisemmin osana 
arkea. Kylän sisäinen kevyenliikenteen reitistö myös täydentäisi kylän nykyistä maantieverkostoa parantaen kylän eri 
paikkojen välisiä yhteyksiä ja saavutettavuutta sekä luoden turvallisemman asuinympäristön myös lapsiperheille.

Uuramonmäeltä on komeat näkymät Pyhäjärvelle.
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8.3 Lapsiperheiden asuminen
Säijässä lapsiperheiden asumista pidetään kyläkyselyiden 
vastausten perusteella kaikista vetovoimaisimpana trendinä. 
Pisteitä lapsiperheiden asuminen sai 4,7 asteikolla 1-5.

Erityisesti lapsiperheiden toivotaan muuttavan kylään asukkaiksi, 
koska lapset ”tuovat menoa ja meininkiä” ja ”lisääkin mahtuis”, 
Säijän kyläkyselyyn vastanneita lainatakseni. Lapsiperheiden 
muuttaminen kylään myös turvaa kyläkoulun säilymistä. Kyläkoulu 
onkin hyvin tärkeä osa kylän identiteettiä, ja sen olemassaoloon 
kylän yhteisöllisyys ja kehittämishalu viime kädessä usein 
kulminoituvat (Aaltonen et al., 2010). Ja ovathan lapset lopulta 
kylän tulevaisuuden tekijöitä.

Lapsiperheisiin Säijässä vetoavat turvallinen, rauhallinen ja 
viihtyisä elinympäristö, luonto ja eläimet, joita taajamaympäristö 
ei useimmiten pysty samassa laajuudessa tarjoamaan. Maalla 
on tilaa olla, elää ja leikkiä, mikä tekee Säijästä ihanteellisen 
kasvuympäristön lapsille. Ehkä tärkein lapsiperheitä houkutteleva 
vetovoimatekijä on kuitenkin kyläkoulun olemassaolo. Tällä hetkellä 
Säijän koulu ei ole lakkautusuhan alla, mutta jotta koulu saataisiin 
säilymään kylällä jatkossakin, on lapsiperheiden muuttaminen 
kylälle elintärkeää. Koulun lakkauttaminen aiheuttaisi nopeasti 
itseään vahvistavan kierteen, jossa lapsiperheitä muuttaisi kylälle 
koulun puuttuessa yhä vähemmän, ja väestö vanhenisi. Koulun 
ollessa tärkeä kylän yhteisöllisyyden kivijalka sen lakkauttaminen 
aiheuttaisi helposti kylän yhteisen kehittämistahdon vähenemistä 
ja kyläläisten passivoitumista, mikä näiden seurauksena 
johtaisi vähitellen kylän muuttumiseen identiteetittömäksi haja-
asutusalueeksi ja esikaupungistuvaksi nukkumalähiöksi.

Lapsiperheiden houkuttelussa kylälle ovat turvallisuus ja 
yhteisöllisyys avainasioita, mutta lapsiperheiden asumisen 
tukemiselle konkreettisin toimin on Säijässäkin vielä jalansijaa. 
Palveluiden, harrastusmahdollisuuksien ja julkisen liikenteen 
puutteet nousivat esiin Kylät kehällä -hankkeen kyläkyselyissä 
lapsiperheiden asumisen yhteydessä (Aaltonen et al., 2010). 
Säijässä vielä 2000-luvun alkuun asti toimineen kyläkaupan ja 
asiamiespostin lopettaminen oli kova isku kyläläisille. Kyläkaupan 
merkitys Säijän kyläyhteisöä ylläpitävänä voimana on ollut varsin 
suuri, mikä nousi esiin useissa Säijän kyläkyselyn vastauksissa. 
Kaupan lopettaminen aiheuttaa koulun lakkauttamisen kaltaisen 
mutta heikomman kierteen vaikuttamalla kylän yhteisöllisyyteen 
ja vetovoimaisuuteen. Kaupan saaminen takaisin kylän 
vetovoimatekijäksi ei kuitenkaan ole mahdotonta, sillä kylän 
muita vetovoimatekijöitä kehittämällä ja korostamalla kylän 
väkiluku voidaan saada nousemaan riittävän korkeaksi, ja 
hyvällä yhdyskuntasuunnittelulla kauppapaikan saavutettavuus ja 
olosuhteet kaupan menestymisen edellyttämälle tasolle. Palveluiden 
saaminen takaisin kylälle parantaisi kylän elinvoimaisuutta ja 
lisäisi sen omavaraisuutta ehkäisten näin sen muuttumista vain 
nukkumalähiöksi ja kaupungin ”satelliitiksi”.

Lapsiperheiden kaipaamia harrastusmahdollisuuksia Säijässä on 
jonkin verran. Säijän monitoimitalolla ja koululla toimii erilaisia 
kerhoja ja harrastusryhmiä. Koululla on myös lasten aamu- ja 
iltapäivätoimintaa. Urheilukentällä voi pelata jalka- ja lentopalloa, 
ja urheilukentän yhteydessä on talvisin muutaman kilometrin 
pituinen hiihtolatu. Kesäisin Typynrannassa voi uida ja lähteä 
veneilemään. Yleisiä leikkikenttiä Säijässä on ainakin kolme, Säijän 
koululla, monitoimitalolla ja Typynrannassa. Erityisesti lapsille ja 
nuorille suunnatuille harrastus- ja ajanviettopaikoille Säijässä vielä 
olisi kuitenkin tilausta. Kylän kasvaessa ajanviettopaikkojenkin 
tarve kasvaa. Jotta Säijä voisi profi loitua lapsiperheiden kyläksi, 
on näiden seikkojen kehittämiseen syytä kiinnittää huomiota.

Säijän koulu

Typynrannan leikkikenttä

Skeittiramppi toisi mieluisaa vapaa-ajan aktiviteettia kylän 
nuorisolle (Kuva: Teija Mätäsniemi)

Lapset joutuvat pyöräilemään vaarallisesti Vanhan 
Rantatien varressa kevyenliikenteenväylän puuttuessa.
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Vaikka Säijä elinympäristönä tarjoaa lapsille paljon virikkeitä, ja lapset voivat liikkua ja leikkiä lähes kaikkialla, tarjoavat 
rakennetut leikkipaikat turvallisemmat puitteet ja mahdollisuuden paremmin valvoa varsinkin pienempien lasten 
leikkejä. Leikkipaikat voivat toimia myös naapuruston yhteisinä kohtaamispaikkoina, mikäli niihin liitetään aikuisia ja 
myös vanhuksia viihdyttäviä toimintoja, kuten istuskelualueita ja kauniita maisemia. Eri ikäryhmien kohtaaminen on 
paitsi leikkiä aktivoivaa ja rikastuttavaa (Asuintilojen suunnittelu, 2003) myös naapuruston yhteisöllisyyttä tukevaa. 
Asutuksen tihentyessä varsinkin Säijän keskusvyöhykkeellä uusien leikkipaikkojen sijoituspaikkoja voisivat olla suurimpien 
naapurustojen keskiosat. Myös urheilukentän yhteyteen sopisi lasten leikkipaikka.

Erityisesti nuorille toivotaan enemmän tekemistä ja ajanviettopaikkoja kylällä, jottei vaihtoehdoksi jäisi vain suuntaaminen 
kylän ulkopuolelle kuntakeskukseen tai Tampereelle (Aaltonen et al., 2010). Säijän monitoimitalon toimintaa voitaisiin 
suunnata paremmin nuorison tarpeita vastaaviksi esimerkiksi järjestämällä nuorisoiltamia, enemmän nuorisolle 
suunnattuja harrastuskerhoja ja valvottua iltapäivä- ja iltatoimintaa. Monitoimitalon pihapiiriä voitaisiin myös kehittää 
paremmin nuorisoa palvelevaksi esimerkiksi rakentamalla skeittiramppi tai -rata ja vaikkapa minigolfrata, joka palvelisi 
nuorison ohella muitakin ikäryhmiä. Minigolfrataa voitaisiin hyödyntää myös matkailussa.

Tällä hetkellä jalankulku ja pyöräily kylällä tapahtuu lähinnä maanteiden reunoja pitkin, mikä ei varsinkaan lasten kannalta 
ole turvallista. Kylän keskeisimpiä paikkoja, kuten koulua, monitoimitaloa, kyläkauppaa, uimarantaa, urheilukenttää ja 
tärkeimpiä asutuskeskittymiä, yhdistävät jalankulkureitit ja oikopolut loisivat turvallisemman ympäristön lapsiperheille. 
Jalankulkureitistö myös vahvistaisi kyläkeskuksen ja koulun välistä akselia, jolloin ne paremmin myös tukisivat toisiaan 
kylän keskuksina keskinäisen kilpailun sijaan. Tämä myös parantaisi kyläkeskuksen saavutettavuutta kylän sisällä, mikä 
parantaisi kyläkaupan menestymismahdollisuuksia.

Säijän 
monitoimitalo

Saunarakennus 
(kunnostettava)

Asfaltoitava 
rullalautailualue

Skeittiramppi

Varasto/jätekatos 
(uudisrakennus)

Leikkikenttä

Minigolfrata

Puutarhakeinu

Ke
vy

en
liik

en
tee

nv
äy

lä

Säilytettävä lehtipuu

Säilytettävä havupuu

Säilytettävät pensaat

Istutettava lehtipuu

Istutettava havupuu

Istutettavat pensaat

Kukkaistutukset

Hiekkamaa

Asfaltti

Säijän monitoimitalon pihasuunnitelma 1:750
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Asemapiirros vuodelta 1927, 1:1000. Suunnitellun piharakennuksen 
kohdalla on ennen sijainnut ulkorakennus, joka on sittemmin purettu.

Säijän monitoimitalon pihapiiri nykyään 1:2000

Pohjapiirros 1:100

Julkisivu länteen 1:200

Julkisivu itään 1:200

Julkisivu pohjoiseen 1:200

Julkisivu etelään 1:200

Leikkaus 1:100

Vaakalaudoitus, 
punamulta

Peltikate

Pystylaudoitus, 
punamulta

Pystyrimoitus 
25x100 mm, 
k180, punamulta

Ikkunankarmit 
ja räystäslaudat, 
maalattu puu, ruskea

Kivijalka, 
luonnonkivi

Suunnitelma: Säijän monitoimitalon 
pihapiirin kehittäminen

Suunnitelmassa monitoimitalon 
pihapiiriä on jäsennelty ja elävöitetty 
istutuksilla. Suuri parkkipaikkana 
toimiva pihapiiri on jaoteltu osiin, 
mikä selkiyttää autojen pysäköintiä 
ja luo miellyttävämmän ympäristön. 
Autoja pihaan mahtuu 32 kappaletta. 
Myös monitoimitalon pihan liittyminen 
Teemakartta I:ssä esitettyyn 
polkuverkostoon on suunnitelmassa 
huomioitu.

Monitoimitalon vielä toimiessa 
koulurakennuksena on pihapiiriin 
kuulunut ulkorakennus, joka on 
sittemmin purettu. Suunnitelmassa 
entisen ulkorakennuksen kohdalle 
sijoitetaan varastorakennus, johon 
liittyy jäte-/kierrätyspiste. Nykyään 
jätteet kerätään jätelavoihin, jotka 
sijaitsevat tontin koilliskulmassa ja 
näkyvät kauas maisemassa. Tontin 
koilliskulman maisemointi on huomioitu 
suunnitelmassa puuistutuksin, jotka 
kätkevät taakseen parkkialueet 
pohjoisesta Säijärventietä pitkin 
lähestyessä.
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Nykyistä leikkikenttää kehitetään lisäämällä leikkivälineitä, 
kuten hiekkalaatikko ja keinulauta, nykyisten keinun 
ja pienen liukumäen lisäksi. Leikkikentän läheisyyteen 
sijoitetaan puutarhakeinu, jossa aikuiset voivat viettää 
aikaa ja valvoa lasten leikkejä.

Monitoimitalon pohjoispuolelle, leikkikentän viereen 
sijoitetaan skeittiramppi ja pieni asfaltoitu alue 
rullalautailuun, jolle rullalautailijat voivat rakennella omia 
esteitään ja skeittiratojaan.

Tontin etelälaidalle sijoitetaan minigolfrata. Mailojen ja 
pallojen vuokraus ja mahdollinen kanttiini voivat toimia 
päärakennuksessa tai sen kunnostettavassa kellarissa.

Tontin luoteiskulmassa sijaitseva saunarakennus on 
nykyään pois käytöstä. Saunan kunnostaminen ja ottaminen 
takaisin käyttöön olisi suositeltavaa, ja myös asukkaat ovat 
sitä ehdottaneet kyläkyselyn vastauksissa.Säijän monitoimitalon pihapiiri pohjoisesta Säijärventieltä

Säijän monitoimitalon pihapiiri koilliskulman pysäköintialueelta

Minigolfradalle ja metsäreiteille johtava polku monitoimitalon eteläpuolella



57Pelto

Säilytettävät 
metsäalueet

Rakentamiselle 
suositeltavat alueet

Rakennetut alueet

Olemassa olevat 
leikkipaikat

Uudet leikkipaikat

Luonto-, lenkki- tai 
oikopolku

Olemassa olevat polut

Kevyenliikenteenväylät, 
päällystetyt

Teemakartta I
1:30 000

Luonnonläheinen asuminen ja lapsiperheiden asuminen
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8.4 Etätyö
Etätyö on yksi potentiaalisimmista keinoista ehkäistä kylän muuttumista vain nukkumalähiöksi ja Tampereen ”satelliitiksi” 
sekä kasvattaa kylän palvelutarjontaa ja omavaraisuutta. Kyläkyselyssä etätyön vetovoimaisuus sijoittui vasta kolmannelle 
sijalle sekä kaikkien Kylät kehällä -hankkeen kylien osalta keskimäärin että Säijän kyläkyselyn vastauksissa. Etätyön 
pisteytykseen vaikutti varmasti paljon kysymyksen asettelu: kyselyissä kysyttiin etätyön potentiaalia kylän vetovoimatekijänä, 
jolla houkutellaan uusia asukkaita ja vieraita kylään. Vastaukset eivät siis suoranaisesti kerro kyläläisten mielipiteestä 
etätyöskentelyn vaikutuksiin kylän kehityksen kannalta. Lisäksi vastaukset todennäköisesti heijastelivat pitkälti kylässä 
asuvien omia syitä, miksi he aikoinaan kylään muuttivat. 

Etätyöllä tarkoitetaan työskentelyä muualla kuin toimeksiantajan tiloissa, ja samalla työhön liittyy olennaisesti myös 
sähköisten tietoverkkojen hyödyntäminen (Heinonen 2000). Tavanomaisimmin etätyö ymmärretään kotona tehtävänä 
työnä, mutta etätyöksi lasketaan myös esimerkiksi etätyökeskuksissa ja asiakkaan luona tehtävä sekä liikkuva työ 
(Heinonen et al. 2004). Tässä työssä tarkoitan etätyöllä lähinnä kotona tai etätyökeskuksissa tehtävää etätyötä.

8.4.1 Etätyön historiaa
Etätyötä on pidetty jo pitkään tärkeänä mahdollisuutena maaseudun työllisyyden, asumismahdollisuuksien ja yleisen 
elinvoimaisuuden parantamisessa. Tutkimuksia ja selvityksiä etätyöstä ja sen mahdollisuuksista on tehty viime 
vuosikymmeninä runsaasti, ja useita etätyön edistämiseen tähtääviä ohjelmia ja etätyökokeiluja on ollut 1980-luvulta 
lähtien. 1980-luvulla tehdyt etätyökokeilut eivät kuitenkaan jääneet pysyviksi käytännöiksi etätyöhön liittyvien ongelmien 
kasvaessa liian suuriksi. Suurimmiksi kompastuskiviksi 1980-luvulla osoittautuivat tietoturvaan, työn valvontaan, 
laiteongelmiin, yhteydenpitoon ja etätyöntekijöiden sosiaalisiin kontakteihin liittyvät ongelmat. Etätyöhön soveltuvien 
tehtävien löytyminen tuotti myös vaikeuksia. (Leinamo 2009)

Kotitietokoneiden yleistyessä pikkuhiljaa 1980- ja 1990-luvuilla syntyi ajatus tietotuvista, joiden tarkoituksena oli tuoda 
tietotekniikkaan ja uuteen teknologiaan perustuvaa koulutusta ja yrityspalveluja maaseudulle ja luoda samalla uusia 
työpaikkoja. Erityisesti maalaiskyliin sijoittuvista tietotuvista haluttiin luoda kyläläisten yhteistoimintaa edistäviä ja 
ammattirakennetta monipuolistavia kylien palvelukeskuksia ja kohtaamispaikkoja, joissa asukkaat voisivat hoitaa myös 
arkipäivän kirjallisia töitään ja tehdä etätyötä. Tietotupia perustettiin runsaasti ympäri maata, mutta toimintaan liittyi 
monenlaisia ongelmia, kuten tietotupien teknisten valmiuksien kehittymättömyys, 90-luvun suurtyöttömyyden aiheuttama 
kysynnän ja halukkuuden puute etätyöhön, tietotupien epäselvästä roolista johtuva kuntien ja muiden rahoittajien 
kiinnostuksen vähäisyys, etätyöntekijöiden tietoteknisten valmiuksien puutteellisuus ja maaseudun asukkaiden 
tietoteknisten tarpeiden vähäisyys, eikä vähäisimpänä talouslaman aiheuttama julkisen rahoituksen heikkeneminen tai 
loppuminen, jotka johtivat lopulta tietotupien toiminnan lopettamiseen. (Leinamo 2009)

2000-luvulla tietokoneiden käyttö oli yleistynyt ja tietoliikenneverkko laajentunut ja nopeutunut huomattavasti. 
Tietoverkkojen laajentuessa, tietotekniikan kehittyessä ja käyttäjien tietoteknisten valmiuksien parantuessa edellytykset 
etätyön toteutumiseen maaseudulla tulevat yhä realistisemmiksi. Nykyään toimivia tietoliikenneyhteyksiä pidetään jopa 
maaseudun elinvoimaisuuden edellytyksenä (Leinamo 2009). Kuitenkin, vaikka valmiudet ja halukkuus etätyöhön ovat 
olemassa ja etänä hyvin tehtäväksi soveltuva tietotyö on nykyään yleistä, ei etätyö ole yleistynyt toivotussa laajuudessa. 
Suurimpina esteinä etätyöllä pidetään nykyään etätyön valvonnan vaikeutta, työnantajien tai asiakkaiden asenteita 
etätyötä kohtaan, tietoturvariskejä ja työntekijöiden pelkoa työn menettämisestä etätyön takia (Heinonen et al. 2004).

8.4.2 Etätyön hyötyjä
Etätyön edistäminen on hyödyllistä paitsi yhteiskunnallisella tasolla myös työntekijän ja työnantajan näkökulmista. 
Yhteiskunnallisen hyödyn näkökulmasta etätyö nähdään keinona alueelliselle kehittämiselle, jolla tavoitellaan 
elinkeinotoiminnan monipuolistamista ja hyvinvoinnin lisäämistä tietyllä alueella (Heinonen 2000). Etätyötä pidetään siis 
yhtenä vastatoimenpiteenä yhä kiihtyvälle kaupunkien ja kasvukeskusten kasvulle ja muiden alueiden tyhjenemiselle 
työssäkäyvien muuttaessa työn perässä pois maalta ja harvaan asutuilta alueilta. 

Etätyön toinen yhteiskunnallinen, jopa globaali, hyöty on etätyöntekijöiden työmatkojen vähenemisestä johtuva 
ekologisuus. Tämä kuitenkin edellyttää etätyön toimintamallien tietoista ohjaamista ympäristölle myönteisiin suuntiin. 
Esimerkiksi puolikkaiden etätyöpäivien tekeminen, käyminen työpaikalla etätyöpäivän aikana tai muu ylimääräinen auton 
käyttö etätyöpäivänä kumoaa työmatkan poisjäämisellä saavutetun ekologisen hyödyn. Myöskään työssä tarvittavia 
laitteita ja materiaaleja ei tulisi turhaan hankkia erikseen etätyötä ja työnantajan tiloissa tehtävää työtä varten, koska 
tällainen toimintatapa tuhlaa resursseja. (Heinonen et al. 2004)

Työntekijälle etätyö tarjoaa muun muassa joustavuutta työ- ja perhe-elämään, rauhallisempaa työympäristöä ja helpotusta 
lastenhoitoon. Tärkein syy etätyöhön on kuitenkin useimmiten työmatka-ajan lyheneminen. Halukkuus kotona tai sen 
läheisyydessä työskentelyyn onkin suoraan verrannollinen työmatkan pituuteen. Alle viiden kilometrin työmatkaa pidetään 
sopivana, mutta jo yli 10 kilometrin työmatkaa kulkevista noin 2/3 on kiinnostunut etätyöstä (Leinamo 2009). Säijässä 
keskityömatka on noin 16 kilomeriä (SuomiCD Tilastokeskus 2006), joten kiinnostusta etätyöhön Säijästä luultavasti myös 
löytyy.
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Myös työnantaja hyötyy etätyöstä monella tavalla. Etätyötä 
tehneet kokevat usein työrauhan, työn organisoinnin, töissä 
jaksamisen ja elämänlaatunsa parantuneen etätyön myötä, 
mikä näkyy suoraan työn tuloksellisuuden kohenemisena. 
Yrityksen toiminnan laajentaminen on helpompaa etätyöntekijöitä 
palkkaamalla. Etätyö helpottaa myös työvoiman rekrytoimista 
maantieteellisesti laajemmalta alueelta. Työvoiman vanhetessa 
etätyö voi mahdollistaa osaavien työntekijöiden pitämisen 
palveluksessa pidempään, kun ikääntyessä pitkät työmatkat 
vievät voimia. Etätyö voidaan nähdä myös organisaation imagon 
luomisen kannalta positiivisena asiana, joka työnantajan kannattaa 
hyödyntää. (Heinonen et al. 2004)

Etätyö nähdään yleensä keinona nimenomaan muuttotappiollisen, 
hiipuvan maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiselle, mutta Säijässä 
ongelman ydin on kuitenkin toisaalla. Hyvän kaupunkiseudullisen 
sijaintinsa johdosta kylä on voimakkaasti kasvupaineinen, 
joten tarvetta uusien asukkaiden houkuttelemiseen 
etätyömahdollisuuksia parantamalla ei ole. Sen sijaan etätyö 
tarjoaa Säijälle keinon hillitä kylän ulkopuolelle suuntautuvaa 
pendelöintiä ja vahvistaa asukkaiden sitoutumista omaan 
asuinympäristöönsä, kun aikaa vietetään siellä enemmän. Tällä 
voidaan ehkäistä kylän elinvoiman kannalta tärkeän yhteisöllisyyden 
katoamista ja kylän muuttumista nukkumalähiöksi. Etätyö 
lisäisi myös alueen turvallisuutta päiväsaikaan etätyötä tekevän 
aikuisväestön läsnäolon myötä (Heinonen et al. 2004). Näin etätyö 
tukisi osaltaan myös lapsiperheiden asumista. Koska suurin osa 
päivittäisostoksista tehdään yleensä työmatkojen yhteydessä, 
joita etätyöntekijät vähemmän joutuvat tekemään jäädessään 
kylälle tekemään työtä, voidaan etätyön edistämisellä parantaa 
kylän palvelujen menestymismahdollisuuksia. Vastaavasti, mikäli 
kylälle saataisiin etätyötä tekevien myötävaikutuksella palveluja 
takaisin, kuten kyläkauppa, asiamiesposti, lounasravintola ja 
niin edelleen, kannustaisi se puolestaan ihmisiä jäämään kylälle 
tekemään etätyötä. Syntyisi itseään vahvistava kierre, josta olisi 
iloa ja hyötyä koko kylälle.

8.4.3 Etätyön edistäminen Säijässä
Ensimmäinen toimenpide etätyön edistämiseksi Säijässä on 
tietoliikenneyhteyksien, kuten nopean laajakaistaverkon ja 
3G-verkon, laajentaminen kattamaan paremmin koko Säijän 
alueen, sillä maaseudun elinvoimaisuuden pönkittäminen etätyön 
avulla on täysin mahdoton yhtälö, mikäli tietoinfrastruktuuri on 
puutteellista (Heinonen et al. 2004). Säijässä laajakaistayhteyksiä 
pidetään melko hyvinä, mutta Säijän kyläkyselyn vastauksissa 
kuitenkin arveltiin valokuitukaapelien vetämisen kylälle 
mahdollistavan etätyön tekemisen entistä paremmin. 3G-verkon 
kuuluvuusalue ulottuu joihinkin osiin Säijässä, mutta kuuluvuus 
on kuitenkin näiltäkin osin varsin heikkoa ja vaatii mahdollisesti 
lisäantennin toimiakseen. (ks. 3G-verkon kuuluvuusaluekartta) 
Kun tietoliikenneyhteydet on saatu riittävän hyvälle tasolle, 
voidaan etätyötä ryhtyä edistämään myös muilla toimenpiteillä.

Etätyömahdollisuuksien konkretisoimiseksi kylälle voitaisiin 
rakentaa pieni etätyökeskus tarkasti harkittuun paikkaan, 
josta on hyvät kevyenliikenteen yhteydet  ja autotieyhteydet 
kylän tärkeimpiin paikkoihin ja naapurustoihin. Työskentely 
etätyökeskuksessa tuo helpotuksen kotona työskentelyn 
yhteydessä usein koettuun eristyneisyyteen ja työyhteisön tuen 
puutteeseen ja auttaa säilyttämään selvän eron työn ja vapaa-
ajan välillä. Muita hyötyjä verrattuna kotona tehtävään etätyöhön 
on etätyökeskuksesta saatavat toimisto- ja tietotekniikkapalvelut, 
tekninen tuki, parempi työrauha erityisesti pienten lasten 
vanhemmille ja palvelujen läheisyys (Heinonen et al. 2004). 

2100 MHz kuuluvuusalue (vaatii mahd. lisäantennin)

900 MHz kuuluvuusalue (vaatii mahd. lisäantennin)

900 MHz kuuluvuusalue

3G-verkon kuuluvuusalueet Säijässä
(Lähde: kuuluvuus.dna.fi  17.3.2010)

Tietotupa Vilppulan nuorisotalon yhteydessä (Kuva:
nuorisotoimi.manttavilppula.fi /Palis.html 2.4.2010)
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Etätyökeskuksen menestymisen kannalta sen sijoituspaikka on strategisesti tärkeä tekijä. Etätyökeskus tulisi sijoittaa 
paikalle, jossa ihmiset jo valmiiksi kokoontuvat muista syistä ja joka on kävelyetäisyydellä palveluista (Heinonen et al. 2004). 
Sijainti keskeisellä paikalla lisää myös kylän turvallisuutta aikuisväen läsnäolon ja hyvän tavoitettavuuden myötä. Hyvä 
etätyökeskuksen sijoituspaikka Säijässä on Vanhan Rantatien varressa entistä kyläkauppaa vastapäätä. Etätyökeskuksen 
sijoittaminen entisen kyläkeskuksen kohdalle toisi elämää kyläkeskukseen, voimistaisi sen roolia kylän keskuksena ja voisi 
suuresti edistää kyläkaupan ja muiden palveluiden saamista takaisin kylälle. Etätyökeskuksen asettamisella rajaamaan 
katutilaa ja sopivilla pihajärjestelyillä voidaan liikenteen nopeuksia kyläkeskuksen kohdalla pienentää ja saada aikaan 
miellyttävä kyläkeskusmiljöö.

Etätyökeskuksen kokoa määriteltäessä voi apuna käyttää tilastotietoa Säijän ammattirakenteesta, arvioita Säijän 
asukasmäärän kasvusta sekä etätyön toteutumisesta tehtyjä tutkimuksia. Työllisiä Säijässä oli vuoden 2007 tilastojen 
mukaan 221, joista hyvin etätyöhön soveltuvissa tehtävissä, kuten asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtävissä, 
johtotehtävissä ja ylimmissä virkamiestehtävissä, toimi 74 henkilöä, eli noin 1/3 työllisistä. Tutkimusten mukaan näissä 
ammattiryhmissä halukkuus etätyöhön on myös korkeinta: koko Suomen alueelta peräti 60 % asiantuntijatehtävissä 
toimivista ja yli 50 % johtotehtävissä toimivista pitää ainakin osa-aikaista etätyötä mahdollisena. Tämän perusteella 
voidaan arvioida Säijässä olevan noin 40 potentiaalista ja etätyöhön halukasta työllistä. Etätyön toteuma on kuitenkin 
yleisesti selvästi halukkuutta vähäisempää ja maaseudulla kiinnostus etätyöhön yleensä maan keskiarvoa alhaisempaa. 
Etätyö on myös luonteeltaan yleensä varsin satunnaista ja osa-aikaista. (Leinamo 2009) Näiden tietojen pohjalta 
Säijässä voidaan arvioida olevan noin 10-15 etätyöhön ryhtyvää tai sitä jo tekevää. Kun otetaan huomioon etätyön osa-
aikaisuuden mahdollistama etätyöpisteiden vuoroittainen käyttö, riittää etätyökeskuksen etätyöpisteiden määräksi ainakin 
aluksi viisi etätyöpistettä. Säijän asukasmäärän ja mahdollisen etätyön suosion kasvua silmällä pitäen on etätyökeskus 
syytä suunnitella siten, että sitä voi myöhemmin laajentaa esimerkiksi muuttamalla ullakkotilat lämpimiksi tiloiksi, jolloin 
etätyöpisteitä voidaan tarvittaessa lisätä.

Etätyökeskuksen yhteisöllisten etujen maksimoimiseksi keskuksen käyttötarkoitusten suunnittelussa voidaan ottaa vaikutteita 
90-luvun tietotuvista. Iltaisin keskus voisi olla yleisessä käytössä, jolloin sitä käytettäisiin esimerkiksi koulutustilana, jossa 
voidaan järjestää vaikkapa kansalaisopiston tietotekniikkaan liittyviä kursseja, kuten tietokoneavusteisen musiikin teon, 
kuvankäsittelyn ym. kursseja. Etätyökeskusta voidaan käyttää myös kerho- ja harrastustoimintaan, ja se voisi toimia myös 
paljon toivottuna nuorten ajanviettopaikkana, jossa voi esimerkiksi harrastaa verkkopelaamista.

Etätyökeskuksen menestymisen edellytyksenä on vahva veturiorganisaatio, joka näkee etätyökeskuksen mahdollisuudet 
ja vie hanketta päättäväisesti eteenpäin. Säijän tapauksessa veturina voisi toimia Säijän vireä ja aikaansaava kyläyhdistys. 
Tärkeää on myös sitouttaa kunta ja kyläyhteisö hankkeen suunnitteluprosessiin jo varhaisessa vaiheessa, jotta 
etätyökeskuksen palvelut saataisiin kohtaamaan markkinoiden tarpeet ja toiveet mahdollisimman hyvin. Rahoitusta 
etätyökeskuksen perustamiseen voi hakea kunnalta, maakunnalta, valtiolta, säätiöiltä ja yksityisiltä, jonka jälkeen olisi 
tavoitteellista saada etätyökeskuksen ylläpito rahoitettua pääosin tilojen ja laitteiden vuokratuloilla. On tärkeää määritellä 
etätyökeskukselle selkeä konsepti ja tehdä huolellinen liiketoimintasuunnitelma. Markkinointi on merkittävä tekijä 
etätyökeskuksen menestymiselle. Etätyökeskuksen olemassaolo, palvelut ja konsepti on tärkeää saada paitsi potentiaalisten 
käyttäjien, eli kyläläisten, myös näitä työllistävien yritysten tietoisuuteen.  Tärkeimpien kyläläisiä työllistävien yritysten 
tai organisaatioiden saaminen mukaan hankkeeseen parantaa keskuksen liiketaloudellista tasapainoa ja varmuutta ja 
hälventää pelkoa riskeistä. Hyvien ja arvostettujen työnantajien saaminen etätyökeskuksen vuokralaisiksi voi myös toimia 
vahvana osana keskuksen markkinointistrategiaa. (Heinonen et al. 2004)

Kyläkauppa ja etätyökeskuksen tontti nykyään
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Myymälä

Asunto

Varasto

Purettavaksi merkitty 
kylmävarasto muutetaan 

autokatokseksi

Yksityispiha

Terassi

Myyntitila 
kesäisin

Saunarakennus

Asuinrakennus

Etätyökeskus

Piharakennus

Autokatos

Bussipysäkki (olemassa oleva)

Bussipysäkki (uusi)

Suunnitelma: etätyökeskus ja kaupan pihan jäsentely

Suunnitelman tavoitteena on korostaa kyläkeskuksen roolia 
kylärakenteessa sijoittamalla paikalle uutena toimintona etätyökeskus. 
Kyläkaupan ja sen yhteyteen asiamiespostin saaminen takaisin 
toimintaan on suunnitelman kannalta oleellista. Rakennusten 
asemoinnin ja pihajärjestelyiden avulla paikalle pyritään luomaan tiivis 
kyläkeskuksenomainen luonne ja kohentamaan miljöötä viihtyisämmäksi 
ja houkuttelevammaksi. Myös liikenneturvallisuuden parantaminen 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta on suunnitelmassa keskeistä.

Nykyisellään kyläkaupan piha on jäsentymätön asfalttikenttä, jota 
ei ole erotettu mitenkään kaupan edestä kulkevasta Vanhasta 
Rantatiestä. Autojen nopeudet ovat varsin suuria, eikä kaupalle johda 
kevyenliikenteenväyliä, joten saapuminen kaupalle jalkaisin tai pyörällä 
on vaikeaa ja jopa vaarallista. Kyläkaupan vastainen tontti on harvaa 
nuorta puustoa, mikä tekee katutilasta hyvin avoimen ja löyhän. Tiivistä 
kyläkeskuksenomaista miljöötä ei synny.

Suunnitelmassa etätyökeskus ja siihen liittyvä piharakennus on sijoitettu 
rajaamaan katutilaa, mikä korostaa paikan kyläkeskusmaista luonnetta 
tehden katutilasta tiiviimmän ja intiimimmän. 

Etätyökeskuksen ja kyläkaupan ympäristön suunnitelma 1:750

Ilmakuva kyläkaupan ympäristöstä 1:2000

Pyörä-
parkki

Säilytettävä lehtipuu

Säilytettävä havupuu

Istutettava lehtipuu

Istutettava havupuu

Istutettavat pensaat

Kukkaistutukset

Hiekkamaa

Asfaltti

Kivituhka
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Ulko-
varasto

Autokatos
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Siivousvarasto
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puhkaista porras)
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Tulostin,
kopiokone,
skanneri,
faksi ym.

Eteinen

0,000
+3,300

+3,300
+3,560

+2,000

h<1600

Kylmää ullakkotilaa, jonne
etätyökeskusta voidaan
tarvittaessa laajentaa

muuttamalla tila lämpimäksi

Varastotilaa

Etätyökeskuksen viisi 
etätyöpistettä sijoittuvat yhteen 
tilaan, jossa työpisteet on 
erotettu toisistaan siirreltävillä 
puolikorkeilla seinillä (h=1600-
1800 mm), jolloin tila voidaan 
muuttaa avoimeksi esimerkiksi 
opetustilanteita varten. 
Etätyökeskusta voidaan 
tarvittaessa laajentaa ullakolle. 
Mikäli etätyökeskusta ei ole 
tarpeen laajentaa, voidaan 
ullakko muuttaa myös vaikkapa 
kerhotilaksi tai remontoida 
pieneksi asunnoksi.

Piharakennuksessa sijaitsee 
yleinen jäte-/kierrätyspiste, 
ulkovarasto sekä pyörä- ja 
autokatokset. Parkkipaikat 
palvelevat paitsi etätyökeskuksen 
kävijöitä ja jäte-/kierrätyspisteen 
käyttäjiä myös tarvittaessa 
kaupan asiakkaita.

Kaupan pysäköintitilat on sijoitettu 
vanhaan varastosiipeen, joka 
on rakennuslupapiirustuksissa 
merkitty myöhemmin 
purettavaksi. Rakennus voidaan 
muuttaa neljä parkkiruutua 

Pohjapiirros 1. kerros 1:200

Piharakennuksen julkisivu luoteeseen 1:200

Piharakennuksen julkisivu kaakkoon 1:200

Piharakennuksen julkisivu 
koilliseen 1:200

Piharakennuksen julkisivu 
lounaaseen 1:200

Etätyökeskuksen julkisivu koilliseen 1:200

Etätyökeskuksen julkisivu lounaaseen 1:200

Etätyökeskuksen julkisivu 
kaakkoon 1:200

Etätyökeskuksen julkisivu 
luoteeseen 1:200

Pohjapiirros 2. kerros 1:200

Peltikate

Vaakalaudoitus, 
lämpökäsitelty 
ja puuöljyllä 
pintakäsitelty 
lehtikuusi

Ikkunankarmit lämpökäsiteltyä ja 
puuöljyllä pintakäsiteltyä lehtikuusta

Kivijalka, 
luonnonkivi

Puuovi, maalattu 
ruskea

Ilmoitustaulu

Puupilarit, 
maalattu ruskea
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Katuleikkaus 1:200

Kyläkauppa Etätyökeskus

MyymäläAsunto

Asunto

Ullakko

AulaKeittiö

Ullakko Varasto

Terassi

käsittäväksi autokatokseksi 
purkamalla kadun puoleinen 
ulkoseinä. Rakennusosaa ei 
tarvitsisi tällöin purkaa.

Kaupan pihaa on jäsennelty 
sijoittamalla pihan ja autotien 
väliin kevyenliikenteenväylä 
ja pensasistutuksia, jolloin 
piha saadaan viihtyisämmäksi 
ja liikkuminen jalkaisin ja 
pyörällä  miellyttävämmäksi 
ja turvallisemmaksi. 
Jalankulkuympäristöä on kehitetty 
myös sijoittamalla suojatiet 
turvallisuuden ja reittien kannalta 
keskeisimpiin kohtiin.

Kaupan edustalle on sijoitettu 
terassi, jota asukkaat 
kyläkyselyissäkin ovat toivoneet. 
Suunnitelmissa on otettu 
huomioon myös esteettömyys 
muun muassa lisäämällä 
luiska  kaupan sisäänkäynnille. 
Tämä edellyttää sisäänkäynnin 
porrastasanteen pidennystä 
vähintään 1300 mm pitkäksi.

Säijän kyläkauppa ja etätyökeskus Vanhan Rantatien ja Säijärventien risteyksestä

Kyläkaupan edustalta
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8.5 Ekologisuus
Kylät kehällä -hankkeen kyläkyselyissä ekologinen rakentaminen 
sijoittui neljännelle sijalle kylien vetovoimatekijänä. Säijässä 
ekologinen rakentaminen sijoittui jaetulle viimeiselle sijalle 
yhdessä matkailun ja retkeilyn kanssa 2,8 pisteen keskiarvolla 
mediaanin ollessa kuitenkin kolme (3) pistettä, joka on parempi 
kuin matkailulle ja retkeilylle annettujen pisteiden mediaani 
(2,5 pistettä). Ekologinen rakentaminen ei käsitteenä ole Kylät 
kehällä -kyselyyn vastanneille kovinkaan tuttu, ja se nähdäänkin 
yleensä vasta kaukaisen tulevaisuuden trendinä, joka koskee 
pelkästään uudisrakentamista, eikä esimerkiksi oma talon 
korjaamista energiatehokkaammaksi (Aaltonen et al. 2010). 
Kuitenkin rakentamisen ekologisuus on vain yksi osa ekologisen 
asumisen konseptia. Tässä työssä käsittelen ekologisuutta 
laajempana käsitteenä, joka tutkii kokonaisvaltaisemmin erilaisia 
mahdollisuuksia ekologisen elämäntavan toteutumiselle ja 
saamiselle osaksi kylän arkea.

Kasvihuonekaasujen vähentäminen on globaali tavoite, jonka 
saavuttamiseksi on kansainvälisissä arvioissa parhaaksi keinoksi 
todettu energiatehokkuuden parantaminen. Valtioneuvosto 
hyväksyi marraskuussa 2008 Suomen pitkän aikavälin ilmasto- 
ja energiastrategian osana Euroopan unionia ja sen tavoitteita. 
Strategian tavoitteina on tehostaa energian loppukulutusta noin 
11 % ja sähkön käyttöä noin 5 % vuoteen 2020 mennessä 
ilman tehostamistoimenpiteitä tapahtuvaan kehitykseen 
verrattuna. Vuoteen 2050 mennessä on tavoitteena vähentää 
energian loppukulutusta edelleen vähintään kolmanneksella 
vuoden 2020 määrästä. 4.2.2010 valtioneuvosto laati 
periaatepäätöksen energiatehokkuustoimenpiteistä, jotka on 
tarkoitus käynnistää pääosin vuoden 2011 loppuun mennessä. 
Kyläsuunnittelun kannalta merkittävimpiä energiatehokkuuden 
edistämistoimenpiteitä ovat muun muassa vaihtoehtoisten 
energia- ja yhdyskuntatekniikan ratkaisujen edistäminen, 
korjausrakentamisen ja sen osana energiatehokkuuden 
parantamisen tukeminen, uudisrakentamisen energiamääräysten 
vaiheittainen tiukentaminen, rakennusten elinkaaripohjaisen 
suunnittelun, käytön ja ylläpidon edistäminen, joukkoliikenteen 
edistäminen sekä kevyenliikenteen suosion lisääminen. (Valtion 
periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä, 4.2.2010) 

Ekologisuus ja energiatehokkuus yhdistetään usein vain tiiviiseen 
yhdyskuntarakentamiseen (Arponen 2010). Ekologisuuskysymys 
nähdäänkin monesti vastakkainasetteluna taajaman ja haja-
asutuksen välillä, jossa maaseudulla asumisen ja ekologisuuden 
yhdistämistä pidetään jopa mahdottomana yhtälönä. Kuitenkaan 
vain yhdyskunnan tyyppi ei määrittele sen ekologista 
kuormittavuutta, vaan asukkaiden ekologiseen kuormaan 
vaikuttavat enemmän heidän elämäntapansa sekä yhdyskunnan 
mahdollisuudet tuottaa elintarvikkeensa ja energiansa itse 
(Katajamäki 2010). Maaseutuasumisen epäekologisuutta 
perustellaan lähinnä suuremmalla yksityisautoilun määrällä 
ja infrastruktuurin epätehokkuudella. Yhdyskuntarakennetta 
pyritään hallinnollisin keinoin eheyttämään keskittämällä 
asumista ja palveluita suurempiin keskuksiin. Tämä kuitenkin 
johtaa yksityisautoilun lisääntymiseen maaseudulla palveluiden 
siirtyessä pois maalta. Yksityisautoilun lisääntymisestä syytetään 
kuitenkin juuri maaseudun asukkaita itseään (Katajamäki 
2010). Kuluttajien hiilijalanjäljen suurimmat aiheuttajat ovat 
liikkumisen lisäksi asuminen ja kulutus (Kirkinen 2010), joiden 
ekotehokkaaseen toteuttamiseen maaseutu tarjoaa erinomaiset 
mahdollisuudet. Myös yksityisautoilun vähentämiselle maaseudulla 
on nyky-yhteiskunnassa yhä paremmat mahdollisuudet, kun työ ei 
useinkaan ole paikkasidonnaista. 

Teollisuus 50 %

Liikenne 13 %

Rakennusten 
lämmitys 22 %

Rakennusten 
sähkö 12 %

Muu 3 %

Energiankulutus Suomessa (Lähde: Asuinmaaseutu 2010 
-seminaari, Mikko Saari, VTT, 17.3.2010)

Kulutuksen ympäristövaikutukset Suomessa 
(primäärienergiankulutus, alailmakehän 
otsoninmuodostuminen, happamoituminen, vesien 
rehevöityminen ja ilmastonmuutos) henkilöä kohti 
päivässä (Lähde: Suomen ympäristökeskuksen 
Mittatikkututkimus 2006)

Elintarvikkeet

Asunto ja energia

Yksityisajo-
neuvojen käyttö
Virkistys ja 
kulttuuri
Hotellit, kahvilat 
ja ravintolat
Kuljetuspalvelut

Muut
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8.5.1 Asumisen energiatehokkuuden parantaminen
Energiatehokkuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä keinoista kasvihuonekaasujen vähentämiseksi (Valtion 
periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä, 4.2.2010). Asumisen energiatehokkuutta voidaan parantaa sekä 
uudisrakentamisen että korjausrakentamisen osalta. Myös kesäasunnon muuttaminen ympärivuotiseksi asunnoksi 
parantaa energiatehokkuutta kokonaisvaltaisesti, kun tyhjillään olevan asunnon peruslämmön ylläpitämiseen kuluva 
energia säästyy. 

Energiatehokkaampien asuntojen rakentaminen on lähitulevaisuuden todellisuutta uudisrakentamisen energiamääräysten 
vaiheittain tiukentuessa lähivuosina (Valtion periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä, 4.2.2010). Paikallisten 
rakennusalan ammattilaisten tietotaidon lisääminen energiatehokkaan rakentamisen saralla voidaan nähdä myös 
liiketoimintamahdollisuutena alan osaajien kysynnän kasvaessa runsaasti paitsi Säijässä myös koko maassa lähivuosina. 
Maaseudun pientalot rakennetaan jo nyt valtaosin puusta, mutta myös elinkaaritarkastelu ja ilmastonäkökohdat puoltavat 
puun käytön lisäämistä rakentamisessa edelleen (Lind 2010). Säijän runsaiden metsävarantojen käyttö paikallisessa 
rakentamisessa paitsi tukee paikallista yrittäjyyttä, se on myös ekologisesti järkevää materiaalien kuljetuksesta aiheutuvien 
päästöjen vähentyessä.

Energiatehokkaan talon suunnittelussa tulee ensisijaisesti panostaa rakenteiden lämpöhäviöiden ja -vuotojen minimointiin 
ja hyvän ilmanpitävyyden aikaansaamiseen. Näiden saavuttamiseksi tulee talon ulkovaipan, eli ulkoseinien, yläpohjan 
ja alapohjan, lämmöneristekerroksen olla normaalia paksumpi ja tuulensuojarakenteiden tiiviitä. Myös ikkunoiden ja 
ovien lämmöneristävyyden tulee olla hyvällä tasolla. Rakennedetaljien huolellinen suunnittelu ja toteutus ovat erittäin 
tärkeitä, jottei lämpövuotoja aiheuttavia kylmäsiltoja pääse syntymään. Vasta toissijaisina keinoina energiatehokkuuden 
parantamisessa tulevat talotekniikkaan ja energian tuotantoon liittyvät ratkaisut. Päätavoitteena taloteknisissä ratkaisuissa 
on sisäisten ja ulkoisten lämpökuormien, eli ilmaisenergioiden, tehokas hyödyntäminen lämmityksessä ja toisaalta kesäisin 
myös niiden torjunta talon viilennyksessä. Tärkeimpiä energiatehokkuuteen vaikuttavia taloteknisiä ratkaisuja ovat tehokas 
poistoilman lämmön talteenotto, ilmanvaihdon hallinta, jolla myös varmistetaan sisäilman terveellisyys, lämmityksen 
ja ilmanvaihdon tarpeenmukainen käyttö ja ohjaus, vedenkulutuksen hallinta ja sähkölaitteiden energiatehokkuus. 
Energiasäästöihin tähtäävä talotekniikka on syytä toteuttaa mahdollisimman yksinkertaisilla, toimintavarmoilla ja hyviksi 
havaituilla ratkaisuilla. Erillistä jäähdytyslaitetta ei välttämättä tarvita lainkaan, sillä jo edellä mainituilla rakenteellisilla 
ratkaisuilla voidaan kesäisin viilentää sisäilmaa 3-4 asteella. Myös suoran auringonpaisteen sisääntuloa rajoittamalla 
voidaan vähentää ulkoa tulevan lämpökuorman aiheuttamaa viilennystarvetta. Ikkunoiden kohtuullisella koolla sekä 
auringonsuojaikkunoiden, ikkunoita varjostavien räystäiden, parvekkeiden, ulkopuolisten sälerakenteiden, lippojen, 
markiisien ja sälekaihtimien käyttämisellä voidaan merkittävästi rajoittaa suoraa auringonpaistetta sisälle. (Saari 2010)

Taulukko 1: Rakennusosien ja talotekniikan suoritusarvot energiatehokkaassa rakentamisessa (Lähde: Asuinmaaseutu 2010 
-seminaari, Mikko Saari, VTT, 17.3.2010)

Rakennusosien suoritusarvot
Rakentamismääräysten
mukainen talo (v. 2008-)

Matala-
energiatalo

Passiivi-
energiatalo

U-arvot, W/m2K

  Ulkoseinä 0,24 0,15-0,20 (+40%) 0,10-0,13 (+100%)
  Yläpohja 0,15 0,10-0,15 (+25%) 0,06-0,08 (+100%)
  Alapohja maanvastainen
              ryömintätilaan rajoittuva
              ulkoilmaan rajoittuva

0,24
0,19
0,15

0,15
0,12
0,12

0,10-0,12
0,08-0,10
0,08-0,10

  Ulko-ovet 1,4 0,7 0,4-0,7
  Ikkunat ja ovien valoaukot 1,4 (3-las.) 1,0 (3-las.) 0,6-0,8 (4-las.)
Ikkunoiden auringonsäteilyn läpäisy alle 0,4 alle 0,3
Ikkunan valoaukon valonläpäisykerroin  - vähintään 0,4 vähintään 0,4
Vaipan ilmavuotoluku n50, 1/h enintään 4,0 enintään 1,0 enintään 0,6

Talotekniikan suoritusarvot
Huoneiden lämmityksen tehontarve, W/m2 50-70 20-30 10-20
Tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen energiankulutus
vuodessa, kWh/brm2 70-130 40-60 20-30

Käyttöveden lämmityksen energiankulutus vuodessa, 
kWh/brm2 25 25 20

Lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia vuodessa, 
kWh/brm2 25-50 15-25 5-10

Lämmitysenergiankulutus vuodessa, kWh/brm2 130-205 80-110 45-60
Laitesähköenergiankulutus vuodessa, kWh/brm2 50 45 40
Kokonaisenergiankulutus vuodessa, kWh/brm2

180-260 125-155 85-100
Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 30 % vähintään 50 % vähintään 65 %
Ilmanvaihdon ominaissähköteho, kW/(m3/s) enintään 2,5 enintään 2,0 enintään 1,5
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Energiatehokkuudeltaan eritasoisille rakennuksille on omat 
nimityksensä, jotka usein sekoitetaan toisiinsa puhuttaessa 
energiatehokkaista pientaloista. Kullekin talotyypille, eli 
matala-, passiivi-, nolla- ja plusenergiataloille, on määritelty 
sekä rakenteiden että talotekniikan osalta omat raja-arvonsa. 
Edellisen sivun taulukossa (Taulukko 1) on esitetty vuoden 
2008 rakentamismääräysten mukaisen talon, matala- ja 
passiivienergiatalon rakenteiden ja talotekniikan vaatimukset. 
Nollaenergiatalot ovat energiatehokkuudeltaan passiivienergiatalon 
tasoisia, mutta ne tuottavat tarvitsemansa energian talokohtaisesti 
uusiutuvilla energiamuodoilla. Plusenergiatalo tuottaa sähköä yli 
oman tarpeensa, jolloin sitä voidaan myydä ulospäin. (Saari 2010)

Energiatehokkaan talon rakentaminen ei – vastoin yleisiä 
luuloja – aiheuta suuria lisäkustannuksia. Vain parin prosentin 
rakennusaikaisilla lisäkustannuksilla voidaan rakennuksen 
energiankulutus pienentää matalaenergiatasolle eli alle puoleen 
vuoden 2008 rakentamismääräysten mukaisesta rakennuksesta. 
Rakentamisvaiheessa matalaenergiataloon käytetyt 
lisäkustannukset maksavat pienemmän energiankulutuksen myötä 
itsensä takaisin vain noin 5-7 vuodessa, kun energian hinnannousu 
otetaan huomioon. Kun energiankulutus matalaenergiatalossa 
laskee alle puoleen ja passiivitalossa alle neljäsosaan, on 
myös uusiutuvien energianlähteiden osuuden nostaminen 
pääenergianlähteeksi tai jopa ainoaksi energianlähteeksi 
suhteellisen helppoa. (Saari 2010)

8.5.2 Energian omatuotanto
Maaseudulla on valtava luontainen potentiaali uusiutuvan energian 
tuotantoon mittavien metsä- ja muiden bioenergiavarantojensa 
ansiosta. Maaseudun nykyinen asuminen ja toiminta voidaan myös 
suhteellisen helposti saada uusiutuvan energian käytön piiriin 
(Jouni Lind 2010). Vaasan yliopiston Levón-instituutin tutkimusten 
mukaan energiaintensiivisen teollisuuden ja suurten kaupunkien 
ulkopuolella, eli yli 80 %:ssa koko maan pinta-alasta, voitaisiin 
saavuttaa jopa täydellinen energiaomavaraisuus uusiutuvien 
energianlähteiden avulla. Levón-instituutin tutkijat myös arvioivat 
valtakunnallisen energiahuollon jakautuvan 20-30 vuoden kuluessa 
kahteen osaan, jossa nykyisen kaltainen keskitetty malli palvelee 
teollisuutta ja suuria kaupunkeja ja kaikkialla muualla energiahuolto 
perustuu hajautettuun malliin ja alueen omiin uusiutuviin raaka-
aineisiin. Tämä pitkäkestoinen yhteiskunnallinen muutosprosessi 
voisi luoda maaseudulle kokonaan uutta yhteiskunnallista roolia 
energian alkulähteenä elintarvikkeiden alkutuotannon ohella sekä 
parantaa maaseudun työllisyyttä, aluetaloutta ja hyvinvointia. 
(Peura 2010)

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä energiatehokkuus-
toimenpiteistä (2010) mainitaan vaihtoehtoisten energia- 
ja yhdyskuntatekniikan ratkaisujen edistäminen yhdeksi 
keskeiseksi lähitulevaisuuden ilmastopoliittiseksi toimenpiteeksi. 
Energiantuotannon hajauttaminen voisikin toimia ohjenuorana 
valtion ilmasto- ja energiastrategian jalkauttamisessa (Peura 
2010).

Säijän kylän valjastamiseksi bioenergian tuotantoon on sinne 
perustettava biokaasulaitos. Laitoksessa tuotettavaa biokaasua 
voidaan käyttää lämmön- ja sähköntuotantoon tai siitä 
voidaan jalostaa biopolttoainetta. Suositeltava sijoituspaikka 
biokaasulaitokselle on jonkin karjataloutta harjoittavan maatilan 
yhteydessä, joita Säijässä on kaksi kappaletta. Tällöin karjan 
tuottama lanta voidaan ohjata suoraan laitoksen reaktoriin. 
Kotieläinten lannan lisäksi bioenergian lähteinä voidaan käyttää 
maatalouden sivutuotteena syntyviä olkia sekä kotitalouksien 

Esimerkiksi aurinko, ilmalämpö ja maalämpö ovat hyvin 
talokohtaiseen energiantuotantoon soveltuvia uusiutuvia 
energianlähteitä.
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biojätteitä (Peura 2010), joita voidaan kerätä koko Säijän alueelta. 
Mikäli myös puuperäinen jäte, kuten metsähakkuiden tähteet, 
halutaan hyödyntää energiantuotannossa, on biokaasulaitoksen 
yhteyteen perustettava terminen kaasutuslaitos, jolla voidaan 
tuottaa biometaania puuaineksesta (www.biokaasuyhdistys.net). 

Biokaasulaitoksen perustamisesta olisi suurta hyötyä Säijän kylälle, 
sillä sen avulla sekä voitaisiin hyödyntää maatalouden sivutuotteena 
syntyvät muutoin hyödyttömät tai jopa ympäristöhaittoja 
aiheuttavat jätteet että huomattavasti edistää alueen taloutta ja 
työllisyyttä rahavirtojen jäädessä omalle alueelle. Vaasan yliopiston 
Levón-instituutin tutkimusten mukaan jo nyt uusiutuvia energioita 
käyttävät pienet ja keskisuuret energiantuotantoyksiköt voivat 
olla taloudellisesti järkeviä ja myös liiketaloudellisesti kannattavia. 
Lisäksi energian siirrosta koituva hävikki saadaan minimoitua 
paikallisia energianlähteitä käyttämällä. (Peura 2010)

Kun Säijän rakennuskanta on saatu uudisrakentamisen ja 
korjausrakentamisen avulla pääosin energiatehokkaaksi, ja 
biokaasulaitoksen lisäksi käytetään talo- tai naapurustokohtaisia 
uusiutuvia energianlähteitä, kuten aurinkoenergiankeruu- ja 
maalämpöjärjestelmiä, voi ulkopuolisen sähkön tarve jäädä 
Säijässä hyvin vähäiseksi, tai jopa olemattomaksi.

Kotimäen tilan biokaasureaktori Halsualla (Kuva: 
Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 12 v. 2008)

Maatilakohtaisen biokaasulaitoksen toimintaperiaatekaavio (Lähde: www.metener.fi  5.4.2010)
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ympäristövaikutusten arviointiselostus. MK Protech Oy 2005)
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8.5.3 Lähiruoka
Elintarvikkeiden tuotanto ja kulutus muodostavat suurimman 
ympäristöä kuormittavan kategorian suomalaisen yhteiskunnan 
yksityiskulutuksessa (Oker-Blom 2009), joten kyse on varsin 
keskeisestä asiasta ekologisemman elämäntavan tavoittelussa. 
Suomen ympäristökeskuksen tekemän Mittatikkututkimuksen 
(2006) mukaan keskimäärin kolmasosa suomalaisen 
yksityiskuluttajan hiilijalanjäljestä syntyy hänen kuluttamistaan 
elintarvikkeista. Toiseksi eniten ympäristöä kuormittavat asuminen 
ja energian käyttö, jotka aiheuttavat vajaan neljänneksen 
suomalaiskuluttajan hiilijalanjäljestä. Vasta kolmanneksi suurin 
ympäristöhaittojen aiheuttaja on yksityisautoilu noin 14 % 
osuudella suomalaiskuluttajan hiilijalanjäljestä. (Oker-Blom 2009) 
Maaseudulla tosin asuminen ja liikkuminen tuottavat suhteessa 
enemmän päästöjä kuin kaupungissa (Kirkinen 2010).

Lähiruoan tuotanto ja kulutus ovat maaseutuasumisen 
valttikortteja verrattuna usein ekologisempana pidettyyn tiiviiseen 
taajama-asumiseen. Lähiruoka määritellään ruoantuotantona 
ja -kulutuksena, joka käyttää oman alueen raaka-aineita ja 
tuotantopanoksia (www.martat.fi ). Vaikka maantieteellistä alueen 
kokoa ei määritelmässä ole tarkasti rajattu, vaan määritelmän 
sisälle mahtuvat vaikkapa samassa maakunnassa tai jopa 
samalla talousalueella tuotetut elintarvikkeet, on lähiruoka 
sitä ekologisempaa mitä lähempänä kuluttajaa se on tuotettu. 
Samassa kylässä tuotettu ruoka on lähiruokaa puhtaimmillaan. 
Maataloudessa tuotettujen elintarvikkeiden lisäksi maaseudulla 
on suuri potentiaali myös pienimuotoisempaan kasvisten, 
juuresten, hedelmien ja marjojen kasvattamiseen, kun väljempien 
tonttien ansioista kuka tahansa voi tuottaa lähiruokaa omassa 
puutarhassaan.

Ostamalla ja syömällä lähellä tuotettua ruokaa voi huomattavasti 
pienentää jättämäänsä ekologista jalanjälkeä ja vaikuttaa 
omaan ympäristöönsä ratkaisevasti, kun tuotteen kuljetukseen, 
kuljetuksen aikaiseen säilytykseen, pakkausmateriaaleihin 
ja kemialliseen käsittelyyn kuluva energia säästyy. Myös 
elintarvikkeiden kustannuksissa tulee säästöä, koska peräti 38 % 
elintarvikkeiden hinnoista koostuu edellä mainituista tekijöistä. 
Samalla tulee myös tukeneeksi paikallista raaka-aineiden viljelyä, 
saalistusta, kalastusta ja jalostusta sekä edistäneeksi kotiseudun 
työllisyyttä ja hyvinvointia. (Oker-Blom 2009)

Perinteisesti lähiruokaa myydään muun muassa torilla, myyjäisissä, 
messuilla, markkinoilla, ruokapiireissä ja suoramyyntinä 
tiloilta (www.martat.fi ). Säijässä joillakin tiloilla jo nykyäänkin 
harjoitetaan elintarvikkeiden suoramyyntiä. Esimerkiksi 
Kärjen tilalta voi ostaa luomumaitoa. Jotta kylällä tuotettava 
lähiruoka olisi mahdollisimman helposti kaikkien kylällä asuvien 
saatavilla, tulisi sen jakelu keskittää yhteen paikkaan. Luontevin 
paikka lähiruoan myynnille olisi Säijän kyläkauppa. Lähiruoan 
myynti pääosin kyläkaupassa tekisi lähiruoan jakelusta hyvin 
organisoitua, tehokasta ja säännöllistä, mikä lisäisi lähiruoan 
tuotannon liiketoiminnallista kannattavuutta ja voisi jopa luoda 
uusia työpaikkoja kylälle. Kesäisin, monien kasvisten, hedelmien ja 
marjojen sesonkiaikana, myös Säijän kesäasukkaat muodostavat 
potentiaalisen asiakasryhmän. Lisäksi paikallisesti tuotetun 
luomuruoan myyntiin erikoistunut kyläkauppa saattaisi houkutella 
ostajia myös kylän rajojen ulkopuolelta.

Haikalan puutarha ja taimisto Säijässä kasvattaa ja myy 
mm. kasveja, puuntaimia, hedelmäpuita ja marjapensaita. 
(Kuva: Lempäälän-Vesilahden Sanomat 30.5.2008)

Säijän vehnäpeltoja

Kärjen tilalta voi ostaa luomumaitoa

Jalostamattomat tuotteet, kuten esimerkiksi juurekset, 
kasvikset ja marjat on helppo tuottaa ja myydä lähellä. 
(Kuva: yle.fi  11.4.2010)



69

8.5.4  Yksityisautoilun vähentäminen
Maaseutuasumisen ekologisuuden kannalta hankalimmin korjattavissa oleva maaseutuasujan hiilijalanjälkeä merkittävästi 
kasvattava tekijä on yksityisautoilun suuri määrä. Palvelujen, työpaikkojen ja harrastusten sijainti kaukana keskuksissa ja 
puutteellinen julkinen liikenne pakottavat maaseudulla asuvia käyttämään yksityisautoa selvästi taajama-alueella asuvia 
enemmän. Lisäksi asutuskeskusten tiivistämistä suosiva aluepolitiikka ja palveluiden keskittäminen johtavat lähipalveluiden 
kaikkoamiseen maaseudulta ja sen myötä yksityisautoiluun perustuvan asioinnin lisääntymiseen entisestään. Suurimpia 
kylän ulkopuolelle suuntautuvan yksityisautoilun syitä ovat työssäkäynti ja päivittäisostosten teko. Siksi kyläkaupan 
saaminen takaisin kylälle ja jo aiemmin mainittu etätyön edistäminen voisivat merkittävästi vaikuttaa yksityisautoilun 
tarpeen vähenemiseen.

Vaihtoehtoisten liikkumistapojen edistäminen on keskeinen keino vähentää yksityisautoilua. Toimivan joukkoliikenteen 
saaminen kylälle olisi tehokkain keino hillitä yksityisautoilun määrää ja osaltaan mahdollistaa ekologisemman elämäntavan 
harjoittamista. Julkisen liikenteen puutteellisuus nousi esiin useissa Säijän kyläkyselyn vastauksissa. Nykyään vain 
koulubussi ja työpäivinä kunnan palvelubussi kulkevat harvakseltaan Säijän ja Lempäälän keskustan väliä. Bussilinjan 
saaminen kylälle edellyttää neuvottelua ja toimenpiteitä useiden sidosryhmien kanssa, ja siihen vaikuttavat myös monet 
Säijästä riippumattomat tekijät. Lähivuosina joukkoliikenteen edistäminen Säijässä voi tulla nykyistä mahdollisemmaksi, 
sillä Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemassa joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa (2009) yhdeksi joukkoliikennettä 
edistäväksi kärkitoimenpiteeksi nimetään peruspalvelutasoisten joukkoliikenteen palvelujen turvaaminen pienillä 
kaupunkiseuduilla ja maaseudulla asuville. Myös Valtioneuvoston periaatepäätöksessä energiatehokkuustoimenpiteistä 
(2010) mainitaan joukkoliikenteen edistäminen kyseisen joukkoliikenteen kehittämisohjelman pohjalta. 

Esimerkiksi linja Tampere-Pirkkala-Säijä-Nurmi-Lempäälä voisi olla potentiaalinen ja myös realistinen bussireitti, sillä se 
palvelisi useiden kylien väkeä. Linja-autoyhteydellä olisi monia positiivisia vaikutuksia kylälle. Se hyödyttäisi erityisesti 
lapsiperheitä ja vanhuksia, ja työssäkäyvätkin voisivat valita auton sijasta bussin matkustustavakseen. Bussin reittivalinnalla 
kylän alueella voitaisiin myös jossain määrin ohjata asutusta toivotuille alueille, sillä bussireitin läheisyys lisää tontin arvoa 
ja kysyntää. 

Bussin reittivalintaan Säijän kylän sisällä vaikuttaa asutuksen painopistealueiden lisäksi Pirkkalan lentokentän kautta 
kulkemaan suunniteltu oikorata. Rautatiepysäkin saaminen aivan kylän viereen parantaa jo sinällään kylän asemaa 
julkisenliikenteenverkostossa, mutta sen ansiosta myös bussilinjan saaminen kulkemaan kylän kautta on entistä 
todennäköisempää. On kuitenkin tärkeää, että bussilinja kulkisi nimenomaan kyläkeskuksen kautta, eikä Pirkkalantietä 
myöten suorinta tietä Lempäälän keskustaan, jotta rautatiepysäkin ja bussilinjan asutusta puoleensa vetävä vaikutus 
ei hajottaisi Säijän kylärakennetta entisestään, vaan päinvastoin auttaisi vahvistamaan kyläkeskuksen elinvoimaisuutta. 
Asutuksen nykyiset ja tulevat painopistealueet huomioivassa reittiehdotuksessani bussi tulee pohjoisesta Pirkkalantietä 
pitkin, kääntyy Riukulantielle ja sieltä Säijärventielle kohti kyläkeskusta, josta se jatkaisi Vanhaa Rantatietä pitkin Säijän 
Yhdystielle ja ajaisi Säijän koulun kautta Pirkkalantielle ja kohti Lempäälän keskustaa.

Myös pyrkimys kevyenliikenteen suosion lisäämiseen tätä varten laadittavien toimenpide- ja rahoitusohjelmien 
avulla mainitaan Valtion periaatepäätöksessä energiatehokkuustoimenpiteistä (2010). Jo aiemmin esitetyt luonto-, 
lenkki- ja oikopolut kannustaisivat käyttämään kevyttä liikennettä varsinkin kylän sisäisen liikkumisen välineenä. 
Kevyenliikenteenväylän vetäminen Säijän kyläkeskuksesta Vanhan Rantatien vartta pitkin Pirkkalantien risteykseen, josta 
kevyenliikenteenväylä jatkuu jo nykyään Lempäälän keskustaan asti, voisi houkutella käyttämään vaikkapa pyörää kylän 
ulkopuolellekin ulottuvien asiointi- tai työmatkojen taittamiseen.

Paikallinen liikennöitsijä Markku Mikkola ajaa linja-autolla 
tilausliikennettä.

Kevyenliikenteenväylä Vanhan Rantatien varressa kannustaisi 
käyttämään pyörää tai kävelemään autoilun sijaan.       
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8.6 Matkailu ja retkeily
Matkailu ja retkeily sai trendeistä vähiten kannatusta Kylät kehällä -hankkeen kylissä (Aaltonen et al. 2010). Säijässä 
mielipiteet vaihtelivat laidasta laitaan keskiarvon ollessa 2,8 pistettä ja mediaanin 2,5 pistettä. Kielteisesti matkailuun 
ja retkeilyyn suhtautuvat usein yhdistävät matkailun massaturismin tapaiseen ilmiöön, jossa kylän rauha kärsii. ”Emme 
halua tänne matkailijoita sankoin joukoin”, toteaa eräs Säijän asukas kyläkyselyssä. Omaa kylää ja sen nähtävyyksiä 
ei välttämättä pidetä riittävän erikoislaatuisina houkuttelemaan matkailijoita, joten matkailu- ja retkeilypalveluiden 
kehittämiselle ei nähdä tarvetta. Myönteisesti matkailuun suhtautuvat sen sijaan uskovat Säijällä olevan erinomaiset 
edellytykset matkailupalveluiden kehittämiseen, kunhan markkinointiin panostetaan riittävästi. Kylän vahvuuksina nähdään 
sen hyvä saavutettavuus, kaunis luonto, maaseutumiljöö ja nähtävyydet. Esimerkiksi maatilamatkailua, matkailu- ja 
retkeilypalveluita sekä Mäyriän aluetta pidetään potentiaalisina kehittämiskohteina matkailun edistämiseksi.

8.6.1  Luontoretkeily ja muut aktiviteetit
Lempäälän alueen maasto ja vesistöt tarjoavat erinomaiset puitteet luontomatkailulle (Lempäälän-Vesilahden Sanomat 
30.5.2008). Säijässä luontomatkailuun ja -retkeilyyn voitaisiin yhdistää kulttuuriympäristö idyllisine maalaismaisemineen 
ja vanhoine tiloineen.  Lempääläläisen matkailuyrittäjä Erkki Penttilän mukaan Lempäälän alueelle kaivattaisiin enemmän 
sopivan lyhyitä patikoitavia rengasreittejä, sillä sinällään suosittu ja vuoden 2006 retkikohteeksikin valittu Birgitan polku 
on monille liian pitkä (Lempäälän-Vesilahden Sanomat 30.5.2008). Säijään voitaisiin toteuttaa vaihtelevia maastoja ja 
maisemia sisältävä noin 15 km pitkä patikointireitti. Reitti tulisi suunnitella siten, että sen varrelle osuu mahdollisimman 
monta luonto-, historiallista ja kulttuurihistoriallista kohdetta sekä kauniita pelto- ja vesistönäkymiä. Reitillä voisi olla sekä 
luontopolkuosuuksia että osuuksia, joissa kuljetaan kylänraittia pitkin maalaismaisemassa.

Penttilän mukaan patikointiin halutaan yleensä yhdistää muitakin aktiviteetteja (Lempäälän-Vesilahden Sanomat 30.5.2008). 
Säijässä näitä voisivat olla esimerkiksi marjastus ja sienestys, lintujen tarkkailu, nuotiopaikat ja laavut näköalapaikoilla 
sekä melonta. Luonteva paikka kanoottien vesillelaskulle on Typynranta, jossa sijaitsee venesatama. Typynrantaan 
voitaisiin perustaa myös pieni kanootteja vuokraava melontakeskus. Toinen vesillelasku- ja rantautumispaikka sijaitsee 
Mäyriän virkistysalueella. Mahdollista on siis siirtyä Typynrannasta Mäyriään ja toisinpäin melomalla.

Uutena vetonaulana Säijään voitaisiin perustaa kiipeilymetsä, jotka Suomessa ovat vielä varsin harvinaisia, mutta 
esimerkiksi Saksassa hyvin suosittuja. Kiipeilymetsässä edetään eritasoisia ratoja pitkin puusta toiseen noin viiden 
metrin korkeudessa turvaköysiin valjastettuna. Siirtyminen puusta toiseen tapahtuu erilaisia köysistä, lankuista, tukeista, 
verkoista, köysiradoista jne. valmistettuja siltarakennelmia pitkin. Suunnitelmassa kiipeilymetsä on sijoitettu Pyhäjärven 
rannalle Ohralahden perälle, joka on yksi harvoja vielä rakentamattomia kohtia Säijän rantaviivassa. Kiipeilymetsän 
rakentaminen paikalle on mökkirakentamista tai umpimetsää parempi vaihtoehto, sillä kaunis järvinäkymä saadaan näin 
suuremman yleisön nautittavaksi. Lisäksi sijainti järvimaiseman äärellä tuo kiipeilykokemukseen oman erityisen lisänsä. 
Kiipeilymetsästä on iloa paitsi matkailijoille ja retkeilijöille myös Säijän asukkaille, erityisesti lapsiperheille.

Säijän kyläkyselyn nelikenttäanalyysissä yhdeksi Säijän kehittämismahdollisuudeksi nimettiin profi loituminen hevoskyläksi. 
”Hevosia on mäet täynnä”, toteaa eräs Säijän kyläkyselyyn vastannut. Säijään ehdotetaan esimerkiksi maneesin perustamista 
ja ratsastustapahtumia. Nämä voisivat toimia myös vetonauloina matkailussa. Sopiva paikka maneesille on tontti lähellä 
kyläkeskusta ja monitoimitaloa, jonne kyseisen maa-alueen omistajakin on kaavaillut maneesia. Matkailupalveluna 
maneesiin kannattaa integroida hevostalli, josta hevosia voi vuokrata ratsastuskäyttöön. Tallin ja maneesin yhteyteen 
voidaan myös osoittaa pieni metsäreitti, jossa matkailijoille järjestetään ohjattuja ratsastusretkiä.

Myös kyläkauppa hyötyy matkailijoista ja retkeilijöistä. Jo lähiruoan myyminen kaupassa houkuttelisi matkailijoita 
poikkeamaan ostoksille. Lisäksi kaupassa voitaisiin myydä paikallisten käsityötaitajien tuotteita.

Typynranta on luonteva paikka Säijässä lähteä melomaan Kiipeilymetsä, eli ”Kletterwald” , on suosittu ajanviettopaikka 
Saksassa. Kuvassa kiipeilymetsä Darmstadtissa Saksassa.
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8.6.2  Majoitus
Nurmen puolella sijaitseva Mäyriän virkistysalue tarjoaa erilaisia 
virkistystoimintoja, kuten saunat, uimaranta, venesatama, 
nuotiopaikkoja, pallokenttä, keittokatos ja pieni luontopolusto. 
Asuntovaunuille on tarjolla vuosipaikkoja, joille on hiljattain vedetty 
myös sähköliitännät. Kysyntä on kuitenkin tarjontaa suurempaa, 
ja vaunupaikkoja joudutaan arpomaan hakijoiden kesken. Alueella 
on myös telttailumahdollisuus.

Koska kysyntää majoituspalveluille Mäyriässä on, kannattaisi 
alueelle lisätä asuntovaunujen vuosipaikkoja ja kiertomatkailuun 
tarkoitettuja paikkoja sekä laajentaa toimintaa myös lomamökkien 
vuokraamiseen. Mökkejä voitaisiin rakentaa paitsi Mäyriän alueelle 
myös kylätaajamiin tai niiden läheisyyteen. Myös tyhjilleen jääneitä 
vanhoja rakennuksia olisi kannattavaa kunnostaa vuokrattaviksi 
vapaa-ajanasunnoiksi. Vapaa-ajanasumisen painottamisella 
kylätaajamiin ja erityisesti autioituneen rakennuskannan 
uusiokäyttöön on runsaasti positiivisia ekososiaalisia vaikutuksia, 
kuten kylärakenteen hajautumisen väheneminen, rantojen 
säästyminen rakentamiselta, julkisen liikenteen sekä paikallisten 
palveluiden asiakaskunnan kasvu (Vepsäläinen, 2008). 

Majoitustarjonnan laajentuessa on johdonmukaista kehittää myös 
alueen palveluja. Esimerkiksi elintarvikekioski, vaatehuoltotilat 
ja valvonnan lisääminen alueella sekä Mäyriän luontopolkujen 
liittäminen Säijän patikointireitteihin täydentäisi Mäyriän 
palvelutarjontaa ja lisäisi paikan houkuttelevuutta. Kylien 
tarjoamista aktiviteeteista ja nähtävyyksistä voitaisiin koota 
matkailijoille lomapaketteja yhteistyössä aktiviteetteja tarjoavien 
yrittäjien kanssa. Matkailupalveluita olisikin järkevää kehittää 
yhteistyössä Nurmen kylän kanssa, jossa on myös paljon kaunista 
luontoa, kulttuurimaisemia ja kulttuurihistoriallisia kohteita.

Sekä Säijän että Nurmen kyläkyselyiden vastauksissa ykköstoiveena 
uudeksi julkiseksi paikaksi on ollut matonpesupaikka. Perustamalla 
kylien yhteinen matonpesupaikka Mäyriän virkistysalueen yhteyteen 
paikka voisi toimia paitsi Säijän ja Nurmen asukkaiden myös 
paikallisen väen ja matkailijoiden luontevana kohtaamispaikkana. 

Majoituspalveluita Säijässä tarjoaa Puntalan leirikeskus, jossa 
järjestetään erilaisia kesäleirejä ja ulkotapahtumia, kuten 
jokakesäinen punk-festivaali Puntala-rock. Puntalan alueella 
on mökkimajoitustilaa 40 hengelle, telttapaikkoja, ruokala 
keittiötiloineen, ulkokatos, rantasauna ja nuotiopaikkoja. 
Ensisijaisia leirikeskuksen asiakkaita ovat Lempäälän kunta, 
seurakunta ja lempääläläiset yhdistykset, mutta paikkaa voivat 
vuokrata myös yritykset ja yksityiset tahot. (www.lempaala.
fi ) Myös Puntalan leirikeskus voisi laajentaa toimintaansa ja 
palvelutarjontaansa esimerkiksi rakentamalla uusia mökkejä ja 
nostamalla mökkien varustetasoa, jolloin leirejä voitaisiin järjestää 
useampiakin yhtä aikaa tai osaa mökeistä vuokrata leirienkin 
aikana. Leiriohjelmaa voitaisiin laajentaa leirialueen ulkopuolelle 
esimerkiksi patikointiretkien, ratsastusretkien ja maatilavierailujen 
muodossa, joiden yhteydessä voitaisiin järjestää lapsille ja nuorille 
luontoon, maanviljelyyn ja kulttuuriympäristöön liittyvää opetusta.

Säijän kyläkyselyn nelikenttäanalyysissä kyläläiset pitivät 
maatilamatkailua tärkeänä kehittämismahdollisuutena. Monilla 
tiloilla osa vanhoista rakennuksista on jäänyt tyhjilleen maatalouden 
painopisteen siirryttyä karjataloudesta maanviljelyyn. Monet tilat 
saattavat myös etsiä oheiselinkeinoja maatalouden harjoittamisen 
rinnalle, johon maatilamatkailu on varsin varteenotettava 
vaihtoehto. Vanhojen talousrakennusten kunnostamisella 
matkailijoiden majoituskäyttöön saataisiin myös estettyä vanhojen 
rakennusten ränsistyminen ja lopulta purkaminen ja sen myötä 
häviäminen maalaismaisemasta.

Venesatama ja miesten sauna Mäyriässä

Mäyriän luontopolkujen varteen on pystytetty ympäristön 
luontoa esitteleviä tauluja

Mäyriän luontopolusto

Puntalan mökkejä
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Teemakartta III
1:30 000

Matkailu ja retkeily

Pelto

Matkailu- ja 
retkeilyaktiviteetit

Majoituspalveluita 
tarjoavat alueet

Kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat 
rakennuskohteet

Näkymäkohdat 
patikointireitiltä

Patikointireitti

Melontareitti

Luonto-, lenkki- 
tai oikopolku 
(Teemakartta I)

Olemassa olevat polut



74

8.7 Kokonaisuus
Suunnitelman tavoitteena oli vahvistaa Säijän paikkapotentiaalia vastapainona vahvalle verkostopotentiaalille. Tavoitteiden 
toteutumiselle löytyi runsaasti keinoja, jotka suunnitelmassa on ryhmitelty viiden hitaan trendin muodostamiin kategorioihin. 
Suunnitelman osat kuitenkin linkittyvät useisiin eri kategorioihin samanaikaisesti yhdistyen Säijää kokonaisvaltaisesti 
kehittäväksi suunnitelmaksi. 

Esimerkiksi polku- ja kevyenliikenteenverkosto kehittää kylää luonnonläheisen ja lapsiperheiden asumisen ohella kaikkien 
muidenkin trendien näkökulmasta. Polut ja kevyenliikenteenväylät täydentävät kylän sisäistä verkostoa vahvistaen eri 
paikkojen välisiä yhteyksiä, jolloin kyläkeskuksen ja muiden julkisten paikkojen saavutettavuus kylän sisällä paranee. Tällä 
on myös myönteistä vaikutusta kyläkaupan ja asiamiespostin takaisin saamisen kannalta.

Etätyökeskus voidaan nähdä keskeisenä osana ekologisen kehittämisen käsitettä. Lisäksi se tukee lapsiperheiden 
asumista kylällä sekä paikallisten palveluiden ja elinkeinojen toimintaa. Etätyökeskus myös vahvistaa kylän yhteisöllisyyttä 
lisäämällä asukkaiden sitoutumista kylään paitsi etätyökeskuksessa työskentelevien myös etätyökeskuksen muita palveluita 
käyttävien osalta sekä vahvistamalla sijaintinsa myötä kyläkeskuksen roolia kylärakenteessa ja voimistaen sitä kautta sen 
merkitystä kyläläisten kohtaamispaikkana.

Julkisen liikenteen kohentaminen kylällä kyläkeskuksen kautta säännöllisesti kulkevalla bussilinjalla paitsi mahdollistaa 
ekologisemman elämäntavan harjoittamisen on myös hyödyksi erityisesti lapsiperheille ja vanhuksille. Se lisäksi tukee 
etätyökeskuksen ja kyläkaupan toimintaa sekä matkailua.

Matkailuun ja retkeilyyn liittyviä aktiviteettejä, kuten kiipeilymetsää, melontareittiä, nuotiopaikkoja, maneesia ja tallia 
voivat matkailijoiden lisäksi hyödyntää myös kyläläiset, jolloin vapaa-aikaa viettämään ei tarvitse aina suunnata kylän 
ulkopuolelle. Tämä myös lisää kyläläisten yhteisöllisyyttä ja sitoutumista kylään. Vastaavasti matkailua ja retkeilyä 
palvelevat luonnonläheisen asumisen trendiin liittyvät luonnontilaan jätettävät metsävyöhykkeet.

8.7.1  Tavoitteiden toteutuminen
Yhtenä keskeisenä tavoitteena suunnitelmassa on kyläkaupan saaminen takaisin toimintaan, mikä osoittautui varsin 
realistiseksi päämääräksi, kunhan kyläkaupan konseptia kehitetään kilpailijoista, kuten Tampereen palveluista ja 
Ideaparkista, erottuvaan suuntaan ja kyläkeskuksen roolia ja saavutettavuutta kylän sisällä vahvistetaan. 

Suunnitelman toiseen tärkeään tavoitteeseen, kylärakenteen eheyttämiseen rakentamista ohjaamalla, voidaan 
pyrkiä muillakin keinoin kuin laatimalla vyöhyke- tai rakennuspaikkasuunnitelma. Polkujen ja kevyenliikenteenväylien 
sijoittelulla keskeisiin kohtiin sekä bussireitin valinnalla voidaan ohjata rakentamista toivotuille alueille. Myös kehittämällä 
kyläkeskusta, monitoimitaloa ja muita julkisia paikkoja sekä sijoittamalla uusia toimintoja, kuten etätyökeskus, minigolf, 
maneesi, talli ja niin edelleen, kylärakenteen kannalta suotuisiin paikkoihin siirtää kylän painopistettä lähemmäs toivottuja 
rakentamisalueita.

Säijän vielä melko hyvällä tolalla olevan yhteisöllisyyden säilyminen ja vahvistaminen on tärkeä päämäärä, jotta kylän 
omaehtoinen paikallinen kehittäminen voidaan jatkossakin turvata. Yhteisöllisyyden voimistamiseksi on suunnitelmassa 
kehitetty nykyisiä julkisia paikkoja ja suunniteltu uusia julkisia paikkoja sekä parannettu niiden välisiä yhteyksiä. Uudet 
kevyenliikenteenreitistöt ovat keskeisiä yhteisöllisyyden vahvistamisessa, sillä niiden olemassaolo lisää kyläläisten 
satunnaista tapaamista toisin kuin autolla liikuttaessa, jolloin normaalisti ei pysähdytä vaihtamaan kuulumisia, vaikka 
vastaan tulisi tuttu ihminen.

Kaupunkiseudun verkostoituessa ja tukeutuessa yhä tiiviimmin kylän ulkopuolisiin resursseihin on tärkeää pyrkiä 
vahvistamaan kylän identiteettiä, jolla voidaan ehkäistä kylän muuttumista vain nukkumalähiöksi. Suunnitelmassa Säijän 
identiteetti vahvistuu sen profi loituessa luonnonläheiseksi lapsiperheiden kyläksi, joka on kiinni ajan hermossa nykypäivän 
teknologioihin nojautuvan etätyökeskuksen ja ekologisuutta edistävien toimenpiteiden ja asenteiden myötä. Matkailun ja 
retkeilyn edistäminen lisää kyläläisten tietoisuutta kylänsä vahvuuksista, mikä voi nostaa myös heidän arvostustaan omaa 
asuinympäristöään kohtaan ja näin vahvistaa osaltaan kylän identiteettiä.
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9. Yhteenveto

Kyläsuunnittelu on vielä varsin nuori yhdyskuntasuunnittelun muoto, johon valmiita käytäntöjä ei vielä ole muodostunut. 
Kyläsuunnittelu on monin eri tavoin haasteellista. Kovin suuria, radikaaleja ja näyttäviä muutoksia ei maalaiskylään voi tehdä, 
sillä maaseutu on ympäristönä hyvin herkkää muutoksille. Suunnittelussa on jatkuvasti pidettävä mielessä kylämaiseman 
säilyminen ja vaaliminen sekä kylän historian kunnioittaminen. Onkin ajateltava suunnittelua kuin pieninä puroina, joista 
kasvaa suuri joki. Ongelman ratkaiseminen yhdellä suurella ja näyttävällä muutoksella ei maaseutuympäristössä toimi 
vaan voi aiheuttaa jopa suurta vahinkoa herkässä maalaismaisemassa. Pienillä ja vaatimattomankin oloisilla toimenpiteillä 
voi olla valtava vaikutus kylärakenteen toimivuuteen ja kyläyhteisöön monella eri tasolla. Kyläsuunnittelu onkin varsin 
kokonaisvaltaista kehittämistä, jossa pelkillä puhtaasti yhdyskuntasuunnittelun keinoilla ei välttämättä saada paljoakaan 
aikaiseksi.

Hyvien rakennuspaikkojen kartoittaminen on hyvin keskeistä kasvupaineisten kylien kehittämisessä. Tässä työssä erityisesti 
tätä puolta on painotettu, sillä kylien asukkaat kokivat nimenomaan rakennuspaikkasuunnitelman laatimisen tärkeäksi 
kyliensä tulevaisuuden kannalta. Apuna rakentamiselle hyvin soveltuvien alueiden löytämisessä laajalta suunnittelualueelta 
olen käyttänyt rajoitekarttoja, joita yhdistelemällä voidaan helposti löytää parhaiten hyvän rakennuspaikan kriteerin 
täyttävät alueet kartalla. Menetelmä osoittautui erittäin hyvin maaseutuympäristössä toimivaksi, ja suosittelen menetelmän 
käyttämistä kyläsuunnittelussa jatkossakin.

Rakennuspaikkojen kartoittamisen lisäksi on myös paljon muita keinoja säilyttää kylän maalaismainen luonne ja estää 
kylän muuttuminen ”nukkumalähiöksi”. Näitä keinoja on tutkittu tarkemmin luvussa ”Tulevaisuuden visioita Säijään”. 
Tärkeimpiä muita toimenpiteitä ovat kylän sisäisen verkoston kehittäminen poluston ja kevyenliikenteenväylien avulla, 
julkisten kohtaamispaikkojen kehittäminen ja luonnontilaan jätettävien metsien osoittaminen kartalla.

Yhtä tärkeää kuin itse suunnittelu on kyläläisten ja maanomistajien osallistuminen ja sitoutuminen kylän kehittämiseen ja 
sen suunnitteluun. Mikäli asukkaat eivät ole aktiivisesti mukana suunnittelussa, tulee suunnitelmista helposti vain nippu 
paperia, jota kukaan ei katso omaksi asiakseen lähteä toteuttamaan. Kyläläisten ja maanomistajien omaehtoinen toiminta 
onkin suorastaan kylien elinehto. Sekä Nurmella että Säijässä kyläläiset ja erityisesti maanomistajat ovat olleet hyvin 
aktiivisia koko Kylät kehällä -hankkeen ajan, mikä enteilee varsin valoisaa tulevaisuutta kylille ja suurta todennäköisyyttä 
suunnitelmien toteutumiselle ainakin hyvin suurelta osin. 

Myös yhteistyö kunnan kanssa on tärkeää, sillä kunta viimekädessä myöntää rakennusluvat kylille ja vastaa myös 
mahdollisesta kylien kaavoituksesta tulevaisuudessa. Lempäälän kunta onkin suhtautunut hankkeeseen erittäin 
myönteisesti alusta asti ja ollut hyvin avulias materiaalien hankkimisessa suunnitelmien pohjaksi. Myös kaikkiin kylä- 
ja maanomistajakokouksiin on osallistunut Lempäälän kunnalta kaavoitusviranomainen. Puhetta on myös ollut kylien 
kaavoittamisesta lähivuosina hankkeen myötä valmistuneiden maankäyttösuunnitelmien pohjalta.

Luvussa ”Tulevaisuuden suunnitelmia Säijään” on tarkasteltu kylän kehittämistä kokonaisvaltaisemmin. Suunnitelmat 
ovat omaa käsialaani, eikä kyläläisiä ole tässä osiossa otettu samalla tavalla aktiivisesti mukaan suunnitteluprosessiin. 
Taustamateriaalina on kuitenkin käytetty kyläkyselyissä ilmenneitä kyläläisten mielipiteitä kylän kehittämisestä. 
Diplomityö on myös herättänyt paljon kiinnostusta Säijän asukkaiden keskuudessa, ja osiossa käsitellyt aiheet tuntuvat 
olevan ajankohtaisia myös kyläläisille, joten suunnitelmien on hyvin mahdollista myös toteutua kylällä ainakin osittain. 
Toteutumismahdollisuuksia lisää ratkaisevasti myös Säijän erittäin aktiivinen ja aikaansaava kyläyhdistys, joka on 
myös kannustanut ja tukenut diplomityöni tekemistä ja osoittanut kiinnostuksensa työtä kohtaan. Suurimmaksi 
kynnyskysymykseksi suunnitelmien toteutumiselle saattaa muodostua maanomistajien haluttomuus esimerkiksi 
kevyenliikenteenväylien tai muiden rakennelmien sijoittamiseen omille mailleen. Säijän maanomistajien yhteishenki kylän 
kehittämisessä on kuitenkin osoittautunut ja ehkä hankkeen myötä kasvanutkin erittäin hyväksi, joten ehkä yhteishenki 
kantaa myös toteutusvaiheeseen asti.

Kylien kehittämiseksi on siis paljon tehtävissä ja kylien muuttuminen vain nukkumalähiöiksi on estettävissä. Tarvitaan 
vain riittävästi tahtoa, aktiivisuutta ja oikeat toimenpiteet, jotta kylän kaupunkiseudullinen sijainti ja voimakas kasvupaine 
voidaan kääntää kylien vahvuuksiksi ja kehitysvoimiksi. Mikään ei estä kyliä tulemasta malliesimerkeiksi maaseudun 
kehittämisestä kaupungin kupeessa.
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KYLÄT KEHÄLLÄ –kyläkysely 
 
 
A. Yleisiä kysymyksiä 
 
Kotitalouden tiedot 
 

1. Asuinpaikkamme   
__Nurmi 
__Säijä 

 
2. Asumme kylässä  

__ vakituisesti   
__ kesäasukkaana, n. __ kuukautta vuodessa 

 
3. Kuinka monta vuotta olette asuneet kylässä? __ 

 
4. Perheessämme on 
 __ työikäistä iältään alle 20v./20-35v./36-45v./46-55v./55v.- (ympyröi ikä) 
 __ eläkeläistä 
 __ alle kouluikäistä lasta 
 __ kouluikäistä lasta 
 
5. Perheenne työssäkäyvien koulutus ja ammatti? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Perustietoja kylästä 
 
6. Millaiseksi koette kylän hengen? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7. Millä elinkeinoihin tai asumiseen liittyvillä sanoilla luonnehtisitte kylää? 
(maatalouskylä/kesämökkikylä/vanhusten syrjäkylä/lapsiperheiden kylä jne.) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
8. Mitkä ovat kylän historiaan liittyvät arvokkaat kohteet? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
9. Mitkä ovat kylän arvokkaat luontokohteet ja maisemat?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
10. Mitä luonnon ja maiseman hoitotoimenpiteitä kylässä tulisi tehdä? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
11. Mistä syistä kylään on muutettu? / Miksi olette itse muuttaneet kylään? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

LIITE: Nurmen ja Säijän Kylät kehällä -kyläkysely



 
 
B. Kysymyksiä kylän kehitysstrategian laatimiseksi 
 
 
SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

 
Analyysi tehdään myös ryhmätyönä ensimmäisessä kylätilaisuudessa. Jos olette 
tulossa paikalle, voitte jättää tämän sivun täyttämättä! 
 
HUOM! Vahvuudet ja heikkoudet koskevat kylän nykytilannetta, mahdollisuudet 
ja uhat ennen kaikkea tulevaisuutta. 
 
 
12. Mitkä ovat kylän vahvuudet? Miten vahvuuksia voisi hyödyntää?  

(listaa 5 ja perustele) 
 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
 
 
13. Mitkä ovat kylän heikkoudet? Miten heikkouksia voisi parantaa?  

(listaa 5 ja perustele) 
 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
 
 
14. Mitkä ovat kylän mahdollisuudet? Miten mahdollisuuksia voisi 
hyväksikäyttää? (listaa 5 ja perustele) 
 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
 
15. Mitkä ovat kylään kohdistuvat uhat? Miten uhkia voisi torjua?  

(listaa 5 ja perustele) 
 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 

 
 
 



 
Kylän vetovoimatekijöitä 

 
16. Mitkä seuraavista voisivat TULEVAISUUDESSA olla vetovoimatekijöitä, 
jotka houkuttelevat uusia asukkaita ja vieraita kyläänne? 
 
Arvioikaa vetovoimatekijöiden mahdollisuuksia numeroasteikolla 1-5. Perustelkaa 
vastauksenne lyhyesti. Voitte myös halutessanne tehdä omia ehdotuksia. 
 
Lapsiperheiden asuminen __ 
Perustelu: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Luonnonläheinen asuminen/kesäasuminen __ 
Perustelu: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Matkailu/Retkeily __ 
Perustelu: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Ekologinen rakentaminen __ 
Perustelu: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Etätyö kotoa käsin __ 
Perustelu: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Oma ehdotus vetovoimatekijäksi: ____________________ 
Perustelu: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Oma ehdotus vetovoimatekijäksi: ____________________ 
Perustelu: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Oma ehdotus vetovoimatekijäksi: ____________________ 
Perustelu: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
17. Kuinka hyväksi koette Nurmen ja Säijän kylien välisen yhteistyön? 
 __erittäin hyväksi 
 __melko hyväksi 
 __melko huonoksi 
 __erittäin huonoksi 
 

Perustelu:_______________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 



18. Pidättekö kylien välisen yhteistyön vahvistumista hyvänä kehityssuuntana 
esimerkiksi palveluverkoston kehittämisen ja maankäytön suunnittelun kannalta? 
 __pidän sitä erittäin hyvänä kehityssuuntana 
 __pidän sitä melko hyvänä kehityssuuntana 
 __en toivoisi yhteistyön vahvistuvan 
 __toivoisin yhteistyön vähentyvän 
 
 Miten toivoisit/Miksi et toivoisi yhteistyön vahvistuvan? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
C. Uudet rakennuspaikat/uudet asukkaat 

 
19. Sopiva määrä uusia asukkaita kylään seuraavien 20 vuoden aikana olisi __ 
kotitaloutta. / Sopiva kylän kasvuvauhti olisi __ taloutta per vuosi. 
 
20. Mikäli omistatte maata kylän alueella, olisitteko valmiita myymään 
tonttimaata uusille asukkaille? (jos ette omista, jättäkää vastaus tyhjäksi ) 
 
Kyllä __ 
Ei __ 
Perustelu: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
21. Onko vanhojen ja uusien asukkaiden välillä ollut erimielisyyksiä kylän 
kehittämisestä? Millaisia? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
22. Miten uudet asukkaat (jotka usein työskentelevät, asioivat ja viettävät vapaa-
aikaa muualla) voitaisiin saada paremmin osaksi kyläyhteisöä?  / Millaista tukea 
itse saitte tai jäitte kaipaamaan muuttaessanne kylään? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
D. Julkiset paikat 

 
23. Mitkä ovat kylänne tärkeimmät julkiset paikat (nuorisotalo/raitti/ranta ym.), 
joissa kyläläiset voivat kohdata, vaihtaa kuulumisia tai viettää aikaa? Miten näitä 
paikkoja tulisi kehittää? Listatkaa ENINTÄÄN 5 paikkaa.  
 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
 



24. Minkälaisia uusia paikkoja, vapaa-ajan toimintoja tai rakennelmia (bussikatos, 
matonpesupaikka laitureineen ym.) kaipaatte kylällenne? Listatkaa ENINTÄÄN 5 
sellaista, jotka voitaisiin toteuttaa talkoovoimin tai muuten järkevin kustannuksin. 
 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
 
 

E. Työ, asiointi ja vapaa-aika 
 
25. Jos perheessänne on työikäisiä, missä he käyvät töissä? (rasti viivalle) 
 
Omassa kylässä __ 
Oman kunnan keskustassa __ 
Lähikunnassa __ kunta: ____________________ 
Tampereella __ 
Muualla __ missä: ____________________ 
 
26. Missä perheenne tekee päivittäistavaraostokset? (merkitkää viivoille 
asiointikertojen määrä VIIKOSSA) 
 
Omassa kylässä __ kertaa 
Oman kunnan keskustassa __ kertaa 
Lähikunnassa __ kertaa, kunta: ____________________ 
Tampereella __ kertaa 
Muualla __ kertaa, missä: ____________________ 
 
27. Missä perheenne tekee erikoistavaraostokset (vaatteet, urheiluvälineet, 
elektroniikka jne.)? (merkitkää viivoille asiointikertojen määrä 
KUUKAUDESSA) 
 
Omassa kylässä __ kertaa 
Oman kunnan keskustassa __ kertaa 
Lähikunnassa __ kertaa, kunta: ____________________  
Tampereella __ kertaa 
Muualla __ kertaa, missä: ____________________ 
 
28. Missä perheenne käyttää hyvinvointi- ja terveyspalveluja sekä muita vastaavia 
palveluja (lääkäri, parturi jne.)? (merkitkää viivoille asiointikertojen määrä 
KUUKAUDESSA) 
 
Omassa kylässä __ kertaa 
Oman kunnan keskustassa __ kertaa 
Lähikunnassa __ kertaa, kunta: ____________________ 
Tampereella __ kertaa 
Muualla __ kertaa, missä: ____________________ 
 
 
 



29. Missä perheenne viettää vapaa-aikaa kodin ulkopuolella (elokuvissa käynti, 
urheilu jne.)? (merkitkää viivoille vapaa-ajan vieton kertojen määrä 
KUUKAUDESSA) 
 
Omassa kylässä __ kertaa 
Oman kunnan keskustassa __ kertaa 
Lähikunnassa __ kertaa, kunta: ____________________ 
Tampereella __ kertaa 
Muualla __ kertaa, missä: ____________________ 
 
 
30. Kuinka monta prosenttia työmatkoista teette käyttäen julkista tai kevyttä 
liikennettä (kävely/pyöräily)? __ % 
 
31. Kuinka monta prosenttia vapaa-ajan matkoista (elokuvissa käynti, urheilu jne.) 
teette käyttäen julkista tai kevyttä liikennettä? Merkitkää prosenttiluku viivoille 
kunkin määränpään kohdalle.  

 
Omalle kylälle ____ % matkoista 
Oman kunnan keskustaan ____ % matkoista 
Lähikuntaan ____ % matkoista, kunta: ____________________ 
Tampereelle ____ % matkoista 
Muualle ____ % matkoista, minne: ____________________ 
 
32. Jos vastasitte käyttävänne palveluja tai viettävänne vapaa-aikaa oman kylänne 
alueella, mitä nämä palvelut ja vapaa-ajan viettotavat ovat? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

D. Vapaa sana 
 
33. Jätimmekö kysymättä jotain olennaista? Sana on vapaa. Kertokaa ruusunne ja 
risunne tonttipolitiikasta, kylätoiminnasta…mistä vain mieleen juolahtaa. 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 








