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Maaseudun uusi aika on täällä 

  

Maaseutuasumisen markkinoinnissa käytetty, osin jo kulunutkin, lause “onni asuu maalla” on nyt totta 
enemmän kuin aikoihin. Maaseutuasuminen tuntuu juuri näinä aikoina etuoikeutetulle. Meille maalaisille 
tasapainoinen ja jokapäiväinen rinnakkaiselo luonnon kanssa on arkipäivää, rikkaus, joka on kuluneen 
vuoden aikana muistuttanut olemassaolostaan.   
  
Poikkeusaika on lisännyt lähimetsien virkistysmahdollisuuksien, kotimaisen ruoan ja lähituotteiden 
arvostusta sekä huoltovarmuuden merkityksen ymmärrystä.  Suomalaisten käyttäytyminen on muuttunut, 
osin pysyvästikin.   
  
Kuten kansanedustaja Timo Heinonen Lopen lehdessä 11.3.2021 kirjoitti, monipaikkaisuudesta voi tulla 
Lopen uusi menestystekijä. Etätyömahdollisuuksien lisääntyminen ja etätyön edellytysten, kuten 
tietoliikenneyhteyksien, kehittyminen lisännevät vapaa-ajan asukkaiden Lopella viettämien vuorokausien 
määrää merkittävästi.    
  
Kokemukseni mukaan kuntamme tunnettuus on pääkaupunkiseudulla heikompi, mitä itse 
uskomme. Työskentelin aiemmin liki kymmenen vuotta pääkaupunkiseudulla. Kertoessani, että kuljen 
töihin Espooseen Lopelta, sain usein osakseni hämmennystä. Loppi yllättävän harvoin osattiin sijoittaa 
oikein Suomen kartalle. Ihmetys oli suuri, kun kerroin, että käytän työmatkaan omalla autolla aikaa 50 
minuuttia. Pääkaupunkiseudulla sama aika kuluu helposti työmatkaan seudun sisäisessä liikenteessä, 
taittuupa matka sitten omalla autolla tai julkisella liikenteellä.   

Maaseudun Tulevaisuus kertoi tammikuussa (19.1.2021), että Helsingin ja Espoon muuttotappiot ovat 
historiallisen suuret. Vaikka suurin osa ko. muuttoliikkeestä suuntautuukin läheisiin pienempiin 
kaupunkeihin, kuten Vantaa ja Järvenpää, ovat tästä myös maaseutumaiset kunnat hyödynsaajia. Erityisen 
houkutteleviksi asuinpaikoiksi koetaan sellaiset maaseutumaiset kunnat, joiden palvelurakenne on 
monipuolinen.   
  
Maaseutupolitiikan asiantuntijoilla ja yhteiskuntatieteilijöillä on erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka pysyväksi 
em. arvot yhteiskuntaamme jäävät ja miten tosiallisesti ne konkretisoituvat lisäten maalle muuttoa. Kunta 
omalla strategiallaan ja sen toimeenpanolla vaikuttaa siihen, kuinka suuri saavutettava hyöty lopulta on. 
Maaseutuun kohdistuvat myönteiset mielikuvat on tulevina vuosina onnistuttava konkretisoimaan teoiksi.   
  
Loppi on yksi niistä kolmesta Kanta-Hämeen kunnasta, joka nautti vuonna 2020 väestönkasvusta. Jotta 
suuntaa jatkuu, meidän on tehtävä voimakkaita ja tarkoin kohdennettuja toimia sen eteen, että yhä 
useampi pääkaupunkiseutulainen valitsee uudeksi asuinkunnakseen Lopen. Lähellä palveluja oleva 
maaseudun rauha on valttikortti, joka meidän on toden totta käytettävä.  
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